Аԥсуа ҭоурых ахыҵхырҭақәа

АԤСУА
ԤСҲАЦӘА
РҬОУРЫХ

Еиҭеигеит, азгәаҭақәеи
аихшьаалеи рыла еибиҭеит
Денис Чачхалиа

АКВА–Абаза
Москва
2020

УДК 94(479.224)
ББК 63,3 (5Абх)
Ч28

Ч28
Летопись абхазских царей. Дополнения. [Чачхалиа Д. К. – сост.] –
М., АКВА–Абаза, 2020. – 176 с.
«Аԥсуа ԥсҳацәа рҭоурых». Ари Аԥсуа ҳәынҭақарраҿ 787–1072 шш. рыбжьара иҟалаз ахҭысқәа еиҭазҳәо жәытә ҩымҭоуп. Еиқәханы иахьанӡа иаа
ӡеит қарҭли бызшәалеи, ерманы бызшәалеи. Хымԥада Х ашә. алгамҭанӡа
аҩра знапы алакыз аԥсуаа бырзен бызшәала иҩуан. Аха урҭ анҵамҭақәа
рхабар ыҟам.
Қарҭли бызшәахьтә ари аамҭанҵа еиҭаган XIX ашә. агәҭазы зны афранцыз бызшәахь, нас изныкымкәан еиҭаган аурысшәахь.
Аҵарауаҩ Д. Кь. Чачхалиа ари аамҭанҵа ажәытә ақырҭшәахьтә еиҭеигеит аԥсшәахь, иааирԥшит ажәытә ҩымҭа иахәҭамкәан «Қарҭли аамҭанҵа»
ҳәа ахьӡ шарҭаз, аҵакы шдырҩашьаз, иааирԥшуеит зыгәрагара уадаҩу
аҭыԥқәа. Араҟа иазгәаҭоуп Аԥсуа ҳәынҭқарраҿ аԥсшәа инаваргыланы,
қарҭли бызшәагьы шныҟәыргоз аҩраҿы. Ари аҩымҭа иара злаԥҵаз қарҭли
бызшәалагьы кьыԥхьуп араҟа.
«Аԥсуа ԥсҳацәа рҭоурых» – ажәытә аԥсуа ҩыратә баҟоуп. Хҭысуп
амилаҭтә ҭоурыхаҿ. Ҿыц аартроуп аԥсуа ҵарадырраҿ. Насгьы аҵарауаҩ
ашәҟәы иациҵаз аҭҵаамҭа ала иаатуеит ахырхарҭа ҿыцгьы – аԥсуа хыҵхырҭақәа рыҭҵаара.
Аредакциатә аилахәыра: И. Ш. Агр-ԥҳа, Ҭ. А. Ачыгәба, Д. З. Дбар,
Н. В. Касландзиа, В. Е. Кәарҷиа, М. Т. Лашәриа (ахантәаҩы),
В. К. Занҭариа (амаӡаныҟәгаҩ), Виач. А. Бигуаа, Л. И. Ҵәыџь-ԥҳа,
В. А. Чрыгба.
Азеиԥш редактор: Виач. А. Бигуаа
Арецензентцәа: В. К. Занҭариа, Л. И. Ҵәыџь-ԥҳа
ISBN 978_5_6043012_1_0
© Аԥсуа псҳацәа рҭоурых. Аиҭага, аԥхьажәа, акоммент., аихшьаала, арбагақәа
Чачхалиа Д. Кь. 2020

Маӡаҟам мышкызны иаргамамхо
Марк иҿ. 4 ахы, 22 ацә.

АԤСУА ҲӘЫНҬҚАРРА АРҚЫРҬ УАРА
ИААЗЫРКЬАҾУ АХҬЫС
( XVII-XXI АШӘ.)

Изаҭаххазеи Аԥсуа ԥсҳара арқырҭуара
XVII ашәышықәса анҵәамҭазы Қарҭлигьы, Кахеҭгьы, Имереҭгьы
аҭагылазаашьа цәгьа зҭагылаз зынӡак уаҩы изымычҳауа иҟалеит. Урҭ иқәцаланы измаз Џьамтәылеи Ҭырқәтәылеи ракәын. Арахь,
хазы – нҳыҵ инхоз ашьхарыуаа рыжәларқәа, еиҳарак алезгинцәа,
уажәы-уажәы ирықәло, еимҵәаны ирго, ауаа ӷьычуа иаарҟәамҵит.
1685 ш. иҭаацәеи иареи Москваҟа ԥсеиқәырхара ҳәа днеиуеит
Имереҭгьы Кахеҭгьы рыԥсҳа Арчыл II. Нас имаҵуцәеи иҵакыреи
иманы уахь диасуеит Қарҭли аԥсҳа Вахтанг VI. Ақырҭқәа Москва
амҵантәи реиланхарҭа аҽарҭбааит, хнызқьҩык рҿынӡа инаӡеит.
Абраҟа еиҳа еилыкка иааԥшит ақырҭқәеи аурысқәеи рыгәҭакқәа
шеиқәшәо. Ақырҭуа ахеиқәырхара дашьҭан, аурыс – Кавказ агаразы
иҟаиҵараны иҟаз аҿазышәарақәа азакәан ԥшра рнаҭон, ивасалцәа
рыдгьылқәа дрықәиҭны дҟанаҵон, Кавказ аҭыркәцәа рықәцаразы
аҵаҵӷәы бзиагьы инаҭон.
Москваҟа иахганы иҟаз Қарҭли аԥсҳа Вахтанг VI иаарласны
еиҿикааит, иԥа Вахушт Багратион дназлаз, аҵарауаа ргәыԥ. Жәытә
аахыс ирыдхалан ирымаз аԥсуа ҳәынҭқарцәа рархив цәырыргеит.
Аамҭанҵақәа илықәҵан еиҿдырԥшит, еишьҭадыргылт, еиԥыршьит,
дара ртәала – рнапы иҵырхит. Иалҵыз «Қырҭтәыла аԥсҭазара» ҳәа
хьӡыс иарҭеит.
Адунеи ааршеижьҭеи дара зныз аамҭа аҟынза аҭоурых рҩит.
Дара ирхатәаз атәым ҳынҭқарракәа рхаҭарнакцәа (араԥцәа,
аџьамцәа, азербаиџьанцәа) дара рыԥсҳацәа ракушәа, аерманцәа
рхуура ианҭагылазгьы урҭ раҳцәа дара раҳцәа ракузшәа, Таотәи
аерманцәа рхадацәа қырҭцәазшәа, Аԥсынтыла Қырҭтәылазшәа,
аԥсуаа ԥсҳацәа қырҭуазшәа… Абри зегьы џьара иааԥымҵәаӡакәан
еишьҭаргыланы, ԥымкрада дара зҭагылаз ашықәсқәа рҟынӡа инаргеит. Ари аҩыза алакә, уаҩытәыҩса иимбац аҭоурых анцәырырга
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XIX ашә. агәазы, аҵарауаа рҿы гәрамгас иҟарҵеит1. Иара иахьагьы
аиқәымшәарақәа рбоит аҭҵааҩцәа. Еиҳарак аҵарауаа зыргәамҵуа:
«Карҭли аамҭанҵа» ҳәа ахьӡ змоу аҩымҭа, иара Карҭли атәы рацәак
акагьы замҳәозеи? Иаҳәо зегьы аԥсуа ҳәынқарцәа ирызкызар, нас
иза́́хьӡузеи «Қарҭли аамҭанҵа?»2.
Аамҭанҵа3 «Аԥсуа ԥсҳацәа рҭоурых» акьыԥхь ианаздырхиоз ахьӡ амамызт, избанзар ажәыттәи анапҩымҭа аԥхьатәи адаҟьа
агын. Аҵарауаа рыхшыҩ ааиларҵан «Қарҭли аамҭанҵа» ҳәа хьӡыс
иарҭеит. Хыла «Қарҭли аамҭанҵа» ҳәа ари аҩымҭа ахьӡ азҭазгьы,
аамҭас изҵанакәаз ҳәа иазгәазҭазгьы И. А. Џьавахишьвили иакәын4.
Аха ари аҩымҭа иаԥхьалакгьы игәеимҭар залшом аҩымҭа ахьӡи
агәаҭе́́и шеиқәымшәо. Ахы инаркны аҵыхәанӡа аԥсуа ҳәынҭқарцәа
роуп изызку, урҭ иҟарҵаз-ируз, иахьцаз-иахьааз, изабашьыз, изҿагылаз, изнышәаз: абри атәоуп иаҳәо. Егьырҭ ртәгьы шԥамҳәо, аха
актәи аҭыԥ аанызкыло, ахадараҿы иҟоу - аԥсуа ԥсҳацәа роуп – урҭ
знысыз, реибашьрақәеи, рхьыӡрацарақәеи5. Убри аҟнытә, агәнаҳара ариашара ҳасабла, зыӡбахә ҳамоу анапҩымҭа «Аԥсуа ԥсҳацәа рҭоурых» ҳәа ахьӡ аҭатәхеит. Уажәшьҭа ашәҟәы ахьӡи аҵаки
еиқәшәеит ҵабыргыла.
«Аԥсуа ԥсҳацәа рҭоурых» ерманы бызшәалагьы иҟоуп6. Уи анапҩырагьы XI ашә. еиқәдыршәаз вариантуп. Аҩ-версиак рыҭҵаареи, реиҿырԥшреи, ахҳәаа рзыуреи – тема хазуп. Уи атәы – ҽазны.
Сенковский О. И. Некоторые сомнения касательно истории грузинов //
Сенковский О. И. Собрание сочинений. Т. 6. СПб. 1859. С. 169-198. (Статья написана и впервые опубликована в 1838 г. – Ч. Д. ); Патканов К. П. О древней
грузинской хронике // Патканов К. П. «Ванские надписи и значение их для
истории передней Азии. СПб., 1881.
2
Виноградов А. Ю., Косоуров Д. А.. Кто объединил Грузию? Давид Куропалат, Абхазское царство и Византийская империя // Античная древность и
средние века. М., 2019. Т. 47. С. 29–49
3
Урысшәала – летопись.
4
Летопись Картли. Пер., сост., комм. Г. В. Цулая. Тбилиси, «Мецниереба»,
1982, с. 23; Матиане Картлиса. Пер., сост., комм. М. Д. Лордкипанидзе.
Тбилиси, «Мецниереба», 1976; Джавахишвили И. А. Древнегрузинская
историческая литература // Джавахишвили И. А. Труды, т. VIII. Тбилиси, С.
196–201.
5
Виноградов А. Ю., Косоуров Д. А. Там же.
6
ქართლის ცხოვრების ძველი სომხურის თარგმანი. გამოსცა ი. აბულაძე.
თბ., 1953.
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Уажәазы алкаа хадас иҟаҳҵо: ари аҩымҭа Аԥсынтәыла, аԥсуа ԥсҳараҿы иҟалақәаз ахҭысқәа роуп иаанарԥшуа. Қарҭли атәы уҳәозар
XI-XIII ашә. рзы уи Аԥсуа ҳәынҭқарра иахәҭакны иалан, еиҳаб ҷыдак, аԥсуа ԥсҳа ида, қарҭлиаа дрымамызт. Хазы концелиариак, автономиак иақәиҭымызт, иалаҟамызт. Амчра ахьыҟаз аусӡбарҭа, аибашьра алагареи, аинышәара азҵаатәқәеи ахьырыӡбоз – Қәҭешь,
аԥсуа ԥсҳацәа раҳҭынраҿы акәын. Убраҟа акәын Кахеҭ, Ереҭ, Сомхиҭ уҳәа аԥсуаа ирхьыԥшыз атәылақәа рлахьынҵа ахьырыӡбоз. Ари
еиԥш аҟазшьа змоу аҩымҭа ахьӡгьы статусла иара иашьашәалоу
ныҟәнагозар ауп.
Аԥсуаа рҭоурых арқырҭуара, ԥхьан иаҳҳәан еиԥш, иалагеит XVII
ашә. азы Вахтанг VI икомиссиа аусура ала. Ақырҭқәа рхадацәеи
рҵаруааи аурыс ҳәынҭқар агәра идыргар акәын ажәытәтәи Аԥсуа
ԥсҳара атерриториа закәанла дара ишыртәу, рабацәа ишырҭынхаз.
Убасҟан ауп ақырҭқәа рыла ҭнахуа ианалага анапҩымҭақәа рҿы
захьынџьара иуԥылоз – Аԥсуа ԥсҳара, Аԥсуа ԥсҳа.
Убарҭ адгьылқәа рыргьыжьрагьы апроцесс аҿиара аиуит настәи
Урыстәылеи, Қырҭтәылеи Аԥсни реизыҟазаашьақәа инарықәыршәаны. Аҵыхәтәаны, СССР Сталини Бериеи раамҭазы, ақәӡаарагьы
ихықәнаргылт аԥсуаа. Иахьа уажәраанӡаагьы ақырҭуа ҭоурых апатриотцәеи, урҭ рконцепциа агәра згаз егьырҭ адунеизегьтәи аҵарауааи, аԥсуаагьы налаҵаны, Кавказ абжьаратәи ашәышықәсқәа рзы
иҟаз ахҭысқәа блаҿыцла ҳазрыхәамԥшит.
Ажәақәа «Қарҭли», «ақырҭуа».
Ҩ-ҵакык, ҩ-тәылак, ҩ-милаҭк.
IX ашә. агәҭа иазааигәаны Тао (аерм. – Таик) аԥсҳа Баграт Багратуни «ақырҭқәа рыԥсҳа» ҳәа ихы иазиҳәеит. Милаҭла ижәларгьы
иаргьы ерманцәан. Рыхьӡқәа, излеицәажәоз абызшәа, ркультура,
руахәама ргылашьа – зегьы аерман ҟазшьан ирымаз. Аха динла –
«иақырҭқәан». Динла «ақырҭуара» иаанагоз уи акәын: урҭ аерманцәа бырзен ҵасла рныҳәара ныҟәыргон, иҵабырг уаан, аиашахаҵара иатәын, иортодоксқәан (православные). Ауахәама аныхаԥааҩцәеи аиҳабырреи аҩра-аԥхьараҿы рхы иадырхәон қарҭли бызшәа.
Абасала аерманцәа еиҩшаны иҟалеит. Ажәытәтәи аныҳәаратә
закәан иацныҟәоз аерманцәа – «ақырҭқәа» ҳәа рхы иазырҳәон. Ари
аҭагылазаашьа ауаа иреилыркаатәын. Аха иара казҵашаз аҵарауаа,
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цас руашәа, динла «иақырҭуахаз», милаҭлагьы дақырҭуартәит, егьырҭ иҷыдырақәагьы дырҩашьеит. Ишакәхалак, аҵарауаа уеизгьы ирдыруеит уи шиашам: еиҩырдыраауеит динла иақырҭуахази, шьала
иақырҭуои. Араҟа аҭоурых азҟазацәа рымчқәеи рдырреи еилаҵаны
еилырхыроуп мцурала еилашьыху азҵаатәқәа. Уаанӡа иаҳдыруаз
Карҭли-ҵәҟьа акәызҭгьы, X ашә. ашьҭахь уи иацлеит «аерманцәа
р-Қарҭли». Аԥхьатәи – аҩыда акәызтгьы ахьыҟаз, аҩбатәи – алада.
Аҩбагьы Аԥсуа ҳәынҭқарра акәын изҵанакуаз, Аԥсуа Ԥсҳара, Аԥсынтәыла. Реиҩдыраара цәгьахеит. Уи рхы иадырхәоит, уи аамҭаз
иҟамыз-ианымыз «Еиду Қырҭтәыла» аидеологцәа. Адунеигьы иахдырҵәеит ихыҭҳәаау «Грузиа»7, аҭоурых иазымдыруа «Единаиа Грузиа», ахаан иҟамыз – «Грузинское царство».
«Аԥсуа ԥсҳацәа рҭоурых» зҩыз.
Ихдырреи ихаҭареи
Ҳазлацәажәо аамҭанҵа зҩыз дҟаза бзиан, кры здыруаз, кыр
иаԥхьахьаз уаҩын. Хымԥада, дызҿыԥшуаз аҩымҭақәагьы ыҟан.
Убарҭ рҟынтә иааигон иара дызхаанымыз ахҭысқәагьы. Иара
шьҭрала дшаԥсуаз, мамзаргьы маҵурала, нхарала аԥсуаа рахь
гәыбылрак шимаз иҩымҭа иаҵыубаауит. Аԥсуа ԥсҳацәа дахьрыхцәажәо иажәа деигӡом, џьара-џьара иаҩицацәома уҳәартә апанегирик ҟазшьа аанахәоит. Аха аамҭанҵа зыҩуаз рҵас ус иадыруан, ус
иаԥын. Аԥсуа ԥсҳацәа рнапаҿы акәын аус ахьиуаз, урҭ дырныӡбаны ҟалашьа амамызт, аха, иаҳҳәап, қарҭлиаа иҩымҭаҿы џьара дрыцрасуеит. Абар Аԥсуа ԥсҳацәа рҭоурых аҿы урҭ рзы иаҳәоу: «қарҭли
аамсҭацәа рыцәгьарақәа цәырыргеит: дара ишырҵасу, ачарҳәара
ду руит8». Даҽаџьара ашәанцәа абас рзиҳәоит: «есымша ацәгьара
иашьҭо ашәанцәа»9. Ари ашәҟәыҩы, карҭлиаа дыртәызтгьы, дара
қарҭлиаа реиҳабыра губӷан рызиҭомызт. Аха иара дызлаԥсыуаз, аԥсуа ҳәынҭқарцәа рконцелиариа дызлатәыз ала, ас еиԥш иҟаз аус
аҿы ихы дақәиҭын.
Гумба Г. Д. Значение терминов «Грузия» и «Сакартвело» в средневековых
источниках. Сухум, 1994. С. 16-17.
8
იწყეს კუალად მედგრობად ზაკულებით, ვითარცა არს ჩუეულება
ქართლისა აზნაურთა». Ари ацитата аагоуп аоригинал 274 ад. аҟнытә //
ქართლის ცხოვრება, ტ. 1. თბ., 1954.
9
«სუანნი ავისა მოხარკულნი…» Ари ацитата аагоуп аоригинал 316 ад.
аҟнытә.
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Ажәабатәи ашәышықәса актәи азбжазы аԥсуа ԥсҳара аԥсҭазараҿы иҟалеит зеиԥш ҟамлацыз хҭыск.
Ԥсыуа ҳак, Бер ихьӡны, сармаҭаа10 рыдгьылқәа рахьтә, ар дуӡӡа
драԥгыланы, ашьхақәа дырхысны Ермантәыла дақәлеит. Усҟан
аерманцәа рыԥсҳа Абас аиааира игеит. Аԥсуаа раҳ ддырҭаслымит,
илақәагьы ҭырхт. Иҿыхразы аԥсуаа ашәахтә ду рықәшеит, хьыла
дҿырхыр акәхеит11. Ари ҟалеит 937 шықәсазы12. Аха ари атәы акымзарак амҳәеит аԥсуаа рамҭанҵа.
Даҽа хҭыс ӷәӷәак ааҳгап аԥсуа ҭоурых аҿынтә. Уи ҟалеит 1008
ш. Тао-тәылаҿ. Ари атәыла, иаб данԥсы, закәанла иҭынхеит аԥсуаа
рыԥсҳа Баграт II. Усҟан 30 шықәса ирзынаԥшуа аԥсуа ҳәынҭқарраҿ
ԥсҳара ибахьан. Игәылацәа, еиуарала изааигуаӡаз атәылақәа рхадацәа, «шәааи, ҭаацәашәала ҳусқәа ҳаӡбап» ҳәа иаб иаҳҭынраҿы,
абаа-хан Панаскерт аҿы еизигеит. Ианааидтәала ауаа рыжәиҵан –
иршьыз ршьит, иркыз – абахҭақәа ирҭарыжьит, ибналаз – Константинополь аимператор иаҳҭынраҿы инеины рҽырҵәахит.
Баграт II иуацәа рыгәра игомызт, хымԥада, лымҳаҭасқәакгьы
имамкәан иҟаларымызт, ацәгьа шдыршо атәы. Акыс 988 шықәсазы
рҽеибаркны иара иҿагылахьан. Ари лабҿаба далаԥшхьан.
Абарҭ аҩхҭыскгьы ирыхцәажәеит атәым тәылақәа рҿы,
ашәҟәқәа ирнылеит, аха аԥсуа раамҭанҵа ажәакгьы анымшәалеит.
Аԥсуа ҳәынҭқар иаҳатыр ланарҟәоит ҳәа аамҭанҵаҩы абри ахҭыс
давсуеит, ибжьаижьуеит. Убри алагьы уаҩы ибоит ари аҩымҭа аԥсуа
ҳҭынраҿы ишеиқәдыршәаз, иреиҳаӡоу ахылаԥшрагьы шамаз, аԥсуа ԥсҳа изы иакәымк алашәаргьы ишырымуаз.
Абызшәатә реформа.
Абырзен бызшәа аҟнытә қарҭли бызшәахь аиасра
Аԥсуа ԥсҳацәа раҳҭынраҿы, рҭаацәараҿы, агьырҭ амилаҭқәа
рҿеиԥш, рхатәы бызшәала еицәажәон. Аҳ-аамсҭацәа зегьы хбызшәак рдыруан: аԥсшәагьы қарҭли бызшәагьы, абырзеншәагьы. Аԥсшәаҵәҟьа – ҿырҳәалатә бызшәан: рхы иадырхәон ацәажәараҿ. Аҩбатәи – аҩра-аԥхьараҿ мацара. Аҳәынҭқарра аусуцәа рзы аҩбагьы
Асармаҭцәа – ажәытә Кавказ аҩадахьҟа инхоз аџьамбызшәақәа ныҟәызгос еиҭаҵуаз ажәларқәа реилыхәыра.
11
Торонский, Степанос (Асохик). Всеобщая история. М., 1864. С. 17–18.
12
Бакрадзе, Д. З. Кавказ в древних памятниках христианства. Тифлис //
Оттиск из «Записок общества любителей кавказской археологии», СПб,
1875, № 1. С. 80.
10
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ԥсышәан. Еиуеиԥшым анҵамҭақәа рҿы иуԥылар алшон: «еиҭагоуп
аԥсшәахьтә», «ианҵоуп ԥсышәала». Иаҳҳәап, қарҭли абызшәахьтә
алатын бызшәахь еиҭаган Европа еицырдыруаз абырзен роман
«Балавар иҟәышра». Абырзентә аоригинал ыӡит. Еиҭаргар акәхеит аԥсшәа (қарҭли бызшәа) аҟынтә. Ҿыц иҟарҵаз аиҭага иаҵаҩуп:
“Translata abasgo genere stilo“ – «Еиҭагоуп аԥсуабызшәа аҟнытә13. Ус
иҟоу аҿырԥштәқәа иҵегьы ыҟоуп14.
Аԥсуа ԥсҳараҿы инхоз дарбанзаалак изы «аԥсуа» ҳәа изырҳәар
алшон. Убас аҽарҭбааит атермин «аԥсуа» аҵакы15.
Ҳзыхцәажәо ажәытә ҩымҭа аханатә, хымԥада, бырзен бызшәала ианҵан, аха уи ашьҭа ҳбом иахьазы. Нас, абызшәатә реформа
инақәыршәаны, аԥсшәахь (қарҭли бызшәахь) ииаргазар ҟалап. Иҟалап, иара убри иахҟьаны акәзар «Аԥсуа ԥсҳацәа рҭоурых» атекст
аҿы имаҷымкәан абырзен терминқәа заҳԥылогьы. Иаҳҳәап: магистр, куропалат, проедрос, харҭулар, катепан, паракимонос, қорепископ уҳәа убас иҵегьы.
Баграт II иаԥхьа ҽа ԥсыуа ԥсҳак аԥара ҭимижьцызт. Аџьаз
рҭәа иалхыз аманаҭ (амонета) азганк раԥ бызшәала ианын аԥсылманцәа ихадоу ражәаԥҟа иалхны: «Нцәа дыҟам иаӡәу Анцәа ида,
ицназгогьы дыҟам. Муҳҳамад Уи иаашьҭымҭа иоуп». Егьы аганаҿ
ԥсышәала (карҭли бызшәала): «Христос, дырҳарак Баграт – аԥсуаа
рыԥсҳа». Баграт II акуропалат ититул иаҭәашьан 1000 ашықәс азы.
Араҟа аԥсҳа «акуропалат» ҳәа дахьарбам иаанаго уи ауп: аԥара
аҭыжьра ҟалеит уаанӡа, 1000 шыкәса ҟалаанӡа аԥхьа.
Иҟалап, машәырымзар Баграт иангьы иаргьы Бедиатәи
аныҳәарҭа ҳамҭас иарҭаз ахьтәы а́́ҿа аҩырақәа зегьы бырзеншәала акәымкәан карҭли бызшәала иахьақәыҩҩу. Аҵарауаа ргәы излаанаго, ари ахҭыс ҟалеит 999 ш. иазааигәаны. Араҟатәи ақәҩыла
абас аҳәоит: «Ицқьоу Анцәа Иан. Биҳәа Быҷкун аԥсуа ԥсҳа БаграНуцубидзе Ш. История грузинской философии. Тбилиси, 1960. С. 16–17,
247; Инал-Ипа Ш. Д. Вопросы этно-культурной истории абхазов. Москва,
1976. С. 271; Барамидзе А., Радиани Ш., Жгенти. История грузинской
литературы. М., Учпедгиз, 1952. С. 19–20.
14
Инал-Ипа Ш. Д. Вопросы этно-культурной истории абхазов. Сухум, 1976.
С. 271.
15
Анчабадзе З. В. Из средневековой истории Абхазии. Сухум, 1959. С. 117–
119; Инал-Ипа Ш. Вопросы…, 1976. С. 261; Болдырев А. Н. Два ширванских
поэта, Низами и Хакани // Памятники эпохи Руставели. Ленинград, 1938. С.
111–138. см. с. 137: «Стал я жителем Абхазии / И заговорил по–грузински».
13

Аԥсуа ҳәынҭқарра арқырҭуара иаазыркьаҿу ахҭыс

9

ти уи иан аԥсҳа-гәашьа Гурандухти, абри аҿа ҳамҭас ибзыркыз,
ари аишәа амаҭәахәқәа рыла еиқәзыршәаз, ари аныҳәарҭа-лашагьы зчаԥаз рзы. Амин». Ари а́́ҳәарада, нҵамҭақәакгьы аԥшьацәа
рсахьақәа ирыдҩылоу бырзен бызшәала акәымкәан қарҭли бызшәала иҟаҵоуп. Мацара Иаса Қьырса исахьаҿы Анцәа Иԥа ихьӡ бырзен бызшәала иақәыҩҩуп. Баграт ибызшәатә реформа мҩашьарада ари а́ҿа ианыԥшит. Иара убри аҿа формала акырӡа иаҩызоу
даҽа аҿак ҵәахын XIX ашә. анҵәамҭазы Елыр-ныхаҿы. Уигьы қарҭли бызшәала акәын адҩылақәа зегьы злаҟаҵаз. Ус анакәха, Баграт
II ажәабатәи ашәышықәса анҵәамҭаз иашаҵәҟьаны иӡбоит, амҩаԥгарагьы далагоит абызшәатә реформа. Аԥсынтәыла ахьынӡанаӡаазо аҩныҵҟатәи аусқәа рҿы карҭли абызшәеи аҩреи рышҟа аиасра.
Бырзен бызшәала иҩыз еиуеиԥшым аԥшьатә ҩырақәеи, ааӡабқәеи,
аҭоурыхтә аамҭанҵақәеи, аршаҳаҭгақәеи, арзаҳалқәеи уҳәа, абарҭ
зегьы абырзен бызшәахьтә қарҭли абызшәахь аиагара иалагеит.
Ишьаарҵәырахаз Византиеи Апсынтәылеи реибашьра (102223 шш.) уи апроцесс иарццакызар ҟалап. Аԥсуа ԥсҳа иҭижьыз аманаҭ, иани иареи Бедиатәи аныҳәарҭа ҳамҭас иарҭаз аҿа, Баслатәи
ацҳа (Аҟәа амҵан), Қәач-ныха (Анакоԥиа амҵан) қарҭли бызшәала, қарҭли нбанла ирнылеит анҵамҭақәа. Ажәакала, абырзен бызшәа иамаз атыԥ маҷ-маҷ иааннакылоит қарҭли (аԥсуа) бызшәа.
Аԥсынтәыла аҳҭынра аҩныҵҟа аԥсшәа акәызҭгьы иныҟәыргоз,
аҩра-аԥхьараҿы қарҭли бызшәа ныҟургон, ишаҳҳәаз еиԥш. Зқьы
шықәса рыҩныҵҟа абырзен бызшәа, абырзенҩра, абырзенԥхьара
ныҟәызгоз, аха ибырзенымхаз ауаа, изацәшәарыз қарҭли бызшәахь
аиасра? Акыс қарҭлиаа рхаҭақәа мчык рыманы, акы удырцалартә
ианыҟамыз аамҭазы?
Анакоԥиа 1033 ш.16 инаркны 1072 ш. аҿынӡа Византиатәи аимператор инапаҿы иҟан, насгьы, аҵарауаа ргәанала, хаз-феманы
(бырзен раионны) ахы ныҟәнагон. Хымԥада убри аҭагылазаашьа
иаҷыданы абраҟа, егьырҭ Аԥсны аҿацәқәа рааста, иаҳԥылоит абырзенҩыра абаҟақәа17.
Io. Skil. Hist. (1032-1033) // Glossar zur frühmittelalterlichen Geschichte im
östlichen Europa. Wiesbaden, 1980. S. 217.
17
Латышев В. В. К истории христианства на Кавказе: Греческие надписи
из Ново-Афонского монастыря. - СПб, 1911. 30 с.: илл.; 27 см. Оттиск из
«Сборника в честь гр. А. А. Бобринского». С. 169-198; [И. Н. сост.] Абхазия и в
ней Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь. М., 1898. С. 111-122.
16
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Ишдыру еиԥш, ҳзыхцәажәо аԥсуа ҩымҭа аерман бызшәалагьы ыҟоуп18. Таик иҭанхоз аерманцәа (изыхәҭаз) қарҭли бызшәагьы
рдыруан. Ари еиԥш ашәҟәы егьырҭаххаӡомызт. Ус анакәха, аԥсуа
ԥсҳацәа ирыҵакыз ажәларқәа рыбжьара иҟан уи аамҭазы динла
иреиԥшымыз, қарҭли бызшәа ззымдыруазгьы аерманцәа.
Иаанагозеи «Егрис-Аԥхазеҭ»?
Аԥсуаа рҭоурых аицакразы афальсификаторцәа имаҷымкәан
еиуеиԥшым амаанақәа аԥырҵахьан. Убырҭ ируакын «Егрис-Аԥхазети» ҳәа аамҭак азы ицәырыргаз еижьагак. Ихыҭҳәаау аҳәынҭқарра.
Ари атермин акыр иаҩцангьы лхы иалырхәоит М. Д. Лорҭқиԥаниӡе19.
Акыс, «Егрис» Аԥсынра аԥхьа иргыланы. «Аԥсуа ԥсҳацәа рҭоурых»
уи аҩыза ажәа егьыным, егьаздыруам. Знызаҵәык уԥыхьашәоит,
аха иара уигьы «Арчыл иааӡаб» аҿы. Атекст хада аҿы акәымкәан.
Зыӡбахә ҳҳәаз ааӡаб ҳаамҭанҵа иатәны иҟам. Ааигәа иадырҳәалеит ашәҟәы аиқәыршәаҩцәа. Уигьы лаԥшхырԥагас, џьара акала
Қарҭли иадырҳәаларц Қарҭли иадҳәаламыз Аԥсны.
Егрис ахаҭа ыҟамкәан ишԥаҟамыз. Уи адгьыл, Анакоԥиатәи аибашьра ашьҭахь, ишиашаз аиааира згаз аԥсуаа рахь ииасит. Хымԥада уатәи аиҳабацәа амаҵурақәа рыҭаны ииаргеит Қәҭешьҟа. Византиагьы убас акәын ишыҟарҵоз. Уи азоуп 750 шықәсқәа инадыркны
иахьа уажәраанӡагьы «Егриси» ҳәа ҳәынҭқаррак аӡбахә аӡәгьы
имаҳаит, урҭ рԥызацәа рыхьӡқәа џьара ианымшәалеит. Убас ала
«Егрис-Аԥхазеҭ» жәа-гәаҩахеит, ҵакы ҳәа акы аанамхәеит. Насгьы
иара иахьыҟаҵәҟьаз аҭыԥ еилкаам, аҵарауаагьы рҳәоу еиқәшәом
ари азҵаараҿы. Шьоукы Чорох амшын ахьналало аԥсҭа уҭадырԥшуеит, егьырҭ – аҩада, ашьхарахь удырԥшуеит. Аҽашьоукы Рҩанынӡа (Рион) инаргоит, Қәҭешьынӡа иҩазгогьы дубап20. Зеиԥш ыҟам
рҩашьаган ибжьагалоуп аригьы. Аха, ҳәара аҭахума, ахаҭа ҳаԥхьаҟа
зыҭҵаара ырҵаулатәу темоуп.

ქართლის ცხოვრების ძველი სომხურის თარგმანი. გამოსცა ი. აბულაძე.
თბ., 1953.
19
Лордкипанидзе М. Д. См. предисловие к кн. Матиане Картлиса. Перевод,
введение и примечания М. Д. Лордкипанидзе. Артануджи. 2008.
20
Гумба Г. Д. Значение терминов «Грузия» и «Сакартвело» в средневековых
источниках. Сухум, 1994. 18 с.
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Иарбан «риашарақәоу» иҟацоу
«Аԥсуа ԥсҳацәа рҭоурых» атекст аҿы?
Аԥхьаҩ дзырҟьалаша амаанақәа ҟаҵоуп иара аамҭанҵа атекст
аҟынгьы́́. Иаҳхәап, 23-тәи адаҟьаҿы абас иануп: «Аҳәынҭқарратә
усқәа рынагӡашьала, реиҿкаашьала еиҳаз ҧсҳа дҟамлацызт Аҧсынтәылагьы Қарҭлигьы». Араҟа – «Аҧсынтәылагьы Қарҭлигьы» –
еивадыргылеит еиҟароу тәылақәак ракушәа. Аха аусқәа ус акәӡамызт ишыҟаҵәҟьаз. Ари цас иҟаҵоуп. Ҽаџьарагьы абри аҩыза уԥылоит Аҧсынтәылеи Қарҭлии еиваргыланы. Ад. 26. абас иануп: «Ари
Баграт, аҧснааи қарҭлиааи ирымаз аҧсҳацәа зегьы дреиҳахеит
атәыла аныҟәцашьала».
Еиҭах адаҟьа 26 аҿы, еиҭах Баграт II изкны, абас еиԥш иҟоу
ҳԥылоит: «Убасҟан агәра игар алшоит дшыҟамыз Қарҭлигьы, Аҧсынтәылагьы ицназгоз даҽа ҧсҳак». Ҳаззааҭгылаз ацыԥҵәахагьы
унарбоит ҳаамҭазтәи ариашарақәа». Ари аҩыза ахаан иҟамлацызт Аԥсуа ҳәынҭқарра аҿы. Дарбан шәҟуҩҩу Аԥсынтәылеи Карҭлии
реиҟаратәра згәыӷьуаз, ма Аԥсынтәыла аԥхьа Қарҭли аргылара?
Ари ааскьатәи ируз арҽеироуп. Хықәкысгьы иамоу аҭоурых аилагара ауп. Ақьаад акы анухыр ҟалоит, акы ацуҵар алшоит. Аха иҟами аџьаз иалхыу аԥарақәа, аманаҭқәа (монеты); иҟами ахаҳә иану
анҵамҭақәа. Урҭ иҿаҿаӡа иудырбоит «аԥсуа» аԥхьа ишыргылатәу.
«Ақырҭуа» аҩбатәи аҭыԥ ааннакылоит, мамзар зынӡак иаумырбаӡар
ҟалоит, аҭагылазаашьа зеиԥшроу ала21.
Ажәа «қорепископ» аҵакыи ахылҵшьҭреи
Зыҭҵаара ҳҽазаҳшәо аамҭанҵаҿы лассы иуԥылоит зеилкаара
мариам ажәа «қорепископ». Кахеҭ тәыла рхада иоуп еиҳарак ус
зарҳәоз. Цулаиа Г. У. 22 Бадриӡеи Ш. А. 23 ргәаанагарала ари атермин аҿы раԥхьатәи ажәа «қор» аагоуп ақырҭуа бызшәа ҵанараа
рдиалеқт аҟнытә, нас ирылаҵәеит егьырҭ ақырҭуа ртәылақәа, иагьаанагоит иара – ақыҭа, ақалақь иалгоу анхарҭа ҳәа. Насгьы, арҭ
аҵарауаа излашьақәдырӷәӷәо ала, ари қарҭлиаа рыҩныҵҟа ииз
Чачхалиа Д. К. Титулатура абхазских царей // Чачхалиа Д. К.
Трехпритворная композиция храмов средневековой Абхазии и ее влияние
на архитектонику памятников Алании, Руси и Трапезунда. М., АКВА–Абаза,
2016.
22
Цулая Г. В. См. примечания в кн. Летопись Картли. Тбилиси, С. 85.
23
Бадридзе Ш. А. К вопросу об институте правителей хорепископов //
Вестник отд. общ. наук АН Груз. ССР.
21
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ажәоуп, Кавказ иқәынхо даҽа жәларак зырзымдыруагьы уи азоуп
ҳәа. Аҵарауаа ари аҟара аџьабаа рымбаргьы ҟалон, избанзар, ари
еилоу атермин аҩжәакгьы бырзен бызшәахьтә иаагоуп. Ақорепископ (Χωρεπίσκοπος) иаанагоит - ақыҭатә епископ. Уи маҷк деиҵан
ақалақьтә епископ иаасҭа. Аханатә уи атермин адинхаҵара иатәын.
Нас ииасит аполитикатә иерархиатә терминқәа рахь, лымкаала, кахеҭаа реиҳабацәа ус рзырҳәо иалагеит.
Ажәа «хора/кора» атәы инҭкааны иаҳҳәозар уи абырзен бызшәаҿы даара ахархәара ҭбаауп жәытәаахыс. Иаҳҳәап, адунеиаҿ еицырдыруа Константинопольтәи ауахәама «Аҿыхҩы ахоратә
иныҳәарҭа» ахьӡ иалоуп ажәа «ахора» (аχωρα), избанзар аныхабаа
ргылан ақалақь иакәыршаз абаагәара анҭыҵ, акалақь иналганы,
адәаҿы24. Ус инамҩатәны иазгәаҳҭар алшоит, иара аныхабаа зыргылаз византиатә аимператор-ԥҳәыс «Аԥсуа Мариа» лакәын, аԥсуа
ҳәынҭқар Баграт III иԥҳа25.
Аԥсны. Аԥсынра. Аԥсынтәыла
Арҭ ажәақәа роуп ҳхы иаҳархәо ҳаԥсадгьыл атәы анаҳҳәо.
Иаҳарак – Аԥсны. Рхатәы ҷыдарақәак рыҵоуп ахԥагьы. Убарҭ аҷыдарақәа урыцныҟәар, абри еиԥш алкаа уоур ҟалоит. Егры инаркны
наҟ, амраташәарахь ахьӡ «Аԥсны» ианаалоу иҟоуп. Қәҭешь иаҳҭны
қалақьны ианыҟаз уалацәажәозар – «Аԥсынра» иаҳа ианаалоит. Рҩан26 урны амрагылырахь – Қарҭли, Кахеҭ, Ереҭ, Сомхиҭ, Тао
налаҵаны, Аԥсуа ҳәынҭқарра атәы уҳәозар – ари Аԥсынтәылоуп.
Аԥсҳарагьы аҿиара, аизҳашьагьы ус ауп ишыҟала: зны – «Аԥсны»,
нас – «Аԥсынра», нас –«Аԥсынтәыла». Абри еиԥш агеографиатә-политикатә, аамҭатә еихшара ҟаҳҵалар – ҳзыхцәажәо аҵакы уаҩы
еиҳа еиликаауеит, анаукатә терминологиа иаҳа аҭыԥ иқәнаҵоит. Уи
апринцип абри аҩымҭаҿгьы ҳхы иаҳархәоит.
Ажәытәӡатәи аҩра–аԥхьара иазкыз амаҭәахәқәа
Аԥсуаа рыжәлантәқәа наџьнатә аахыс Амшын Еиқәа ҩада-мрагыларахьтәи агаҿа иавакны инхон. Ари аԥшаҳәа зегьы зны
Милюгина, Елена, Церковь Спасителя в Хоре. Серия «Музеи мира».
Стамбул, 2013. С. 2; Византийский словарь. Т. 2. СПб, 2011. С. 29; Чачхалиа Д.
К. Мария Абхазская.//https://abazaduney.ru/usadba_d_ch/iskusstvo_nauka/
mariya_abkhazskaya.php
25
Ibid.
26
Рион, аӡиАсахьа
24
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ажәытәӡан, ҳара ҳера ҟалаанӡа Абырзен империа иахьыԥшын, нас
– Римтәи империа анапы аҵаҟа иҟан, нас Византиа, Ҭырқәтәыла,
аҵыхәтәаны Қырҭтәыла. Абарҭ аамҭақәа рзы еиқәыҳаԥхьаӡаз атәылақәа рсоциалтә-економикатә аихьӡарақәа кыр ирныԥшуан хара
иҟаз апровинциақәагьы. Зда ԥсыхәа ыҟамыз аимадарақәа ыҟазар акәын, ацентраҿ иҟаз аиҳабыратә класси, аганқәа рахь иҟаз
аҭыԥантәи аелитақәеи еилибакаауа иҟаларцаз, апровинциақәа
аҩреи апхьареи, егьырҭ адыррақәеи ирылахәызар акәын, хымԥада. Ас еиԥш иҟоу ахшыҩеилкаара дырҵабыргуеит археологиатә,
атоурыхтә ԥшаамҭақәа. Ешыра ақыҭан антикатә қалақьра ахьаҵанакәаз 1975 шықәсазы Шамба Гь. К. иԥшааит аџьазтә ӷуцәмаҟьа
ианыз бырзен нҵамҭак27. Рацәак мҵыкәан, иара убри ақыҭан аԥсуа
археолог 1980–тәи ашықәсқәа рзы имԥыхьашәеит ажәытәӡатәи,
ҳера ҟалаанӡа VI ашәышықәсазтәи аԥҳал. Ари аԥҳал иану аҩыра
Аԥсны атерриториаҿы мацара акәымкәан, иара Кавказ шеизакәы
угозаргьы, еиҳа изаатәиу ҩыратә баҟахеит28.
Ҳара ҳера ҟалаанӡа VI ашәышықәса инаркны ХIХ ашәышықәса алагамҭанӡа рхы иадырхәалон ацерақәа. Цереи астилоси, арҭ
аҩратә маругақәа, раԥхьаӡа ахьцәырҵ Ажәытә Бырзентәылеи Алатин империеи рҿы акәын.
Цера – ажәабжьқәа знырҵоз аӷуцәмаҟьа зыжәла бзиоу амҿы
ршьшьаны, аҟауар еиԥш иҵаӷаны, маҷӡак иааргәаҩаны ацәацәашьла еиқәараны иршьыхәан. Нас убри ацәацәашь астилос (аҩыга) ала анбанқәа анырҵон. Ас еиԥш иҟаз адаҟьақәа 5-6 рҟынӡа еидуҳәалар ҟалон. Нас зԥынҵа ҵәрыԥсоу астилос ала (иҵару ҩыгала,
ҵәыла) ажәыбжь анырҵон. Ас еиԥш иҟоу астилосқәа аԥсуа археологцәа кырынтә ирыԥшаахьан, еиҳарак абҩа иалхыз, насгьы амшын
иаԥну аҭыԥқәа рҿы акәын иахьырбоз. Иу. Воронов ииԥшааз астилос
ашьхара ҭыԥ, Ҵабал ауп ахьибаз, амшын акыр иацәыхараны. Ҩбагьы – а́́слан абаҩ иалхын.
Аԥсуаа жәытә аахыс аҩреи аԥхьареи шырдыруаз, ишныҟургоз атәы зҳәо иҟоуп абас еиԥш ажәақәа: ашәҟәы, арзаҳал, аҵара29,
анҵа, анҵамҭа, анҵара, ацәаҳәа, адаҟьа, аҩра, акалам, аҩыга, аԥхьаШамба Г. К. Эшерская древнегреческая надпись и вопрос возрождения
абхазской государственности // Абхазоведение. Вып. 1. Сухум, 2000. С. 38-42.
28
Воронов Иу. Н. Ҵабалтәи астилос // Аԥсны аҟазара. Аҟәа. 1980, № 6. Ад. 12.
29
Хымԥада аԥсуа ажәа «аҵара», ақырҭуа ажәа «ҵе́ра» (аҩра), алаз
жәларқәа иныҟәырго «ҷа́руа» (аҩра) – ҳаззааҭгылаз «цера» иахылҵзар.
27
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ра, ахаԥхьара, амарқьаф, акьаад, амсыр-қьаад уҳәа иҵегьы. Аԥсуа
ҳәынҭкарра асакьаҳәымҭаз (ХI-XIII ашә.) аҵара бзиа змаз аусуҩцәа, ашәҟәыҩцәа, аиҭагаҩцәа рацәаҩын30. Убарҭ дрылукаауа дыҟан
заҳаҭыр дууз, Болгариа ашьхараҿ иҟаз аберҭыԥ аҿы аус зуаз аԥсуа
ҵарауаҩ Иоанн Петрици (Грамматик Абазг)31.
Аԥсуа ԥсҳара ашьақәгылашьа
Аԥсуа ҳәынҭқарра ашьақургыларазы аамҭа бзиа ҟалеит
VI ашәышықәса азбжа иазааигәаны. 736 ашықәс азы абазгаа
дрықәлеит араԥцәа рырԥыза, уаанӡа егьырҭ кавказтәи атәылықәа
ицҟьа иқәызҵахьаз, Мурван ибн Муххамед. Уи «Адагәуа» ҳәа изырҳәон кавказаа, избанзар арыцҳашьара издырамызт. Ирыи иареи,
уаа 40.000-ҩык ицны, Анакоԥиа абазгаа ирабашьит. Идыру хҭысуп:
абазгаа иаиааит. Арабцәа ԥхарҵеит. Аҳәынҭқарра дуӡӡа – Араԥцәа
рхалифат – ари, иҟалап, раԥхьатәи раҵахарақәа иреиуазар. Адунеи
жәларбжьаратәи аԥсҭазаараҿы хҭыс духеит. Аԥсны (Абазгиа) ахьӡ
хара инаҩит. Ақьырсианра аиқәырхаҩцәа ҳәа рхыԥша цеит. Избанзар Араԥцәа рхалифат рымч-рылша зызкыз адунеи атәылақәа зегьы рнапаҿы иааганы, аԥсылманра рыларҵәара акәын.
Аибашьра ҟалаанӡагьы абрахь ҽыҵәахра ҳәа и́́ҩҩны иаахьан
ивериатә32 аԥхьагылацәа, аишьцәа – Мири Арчыли. Урҭ ртәылақәа
ааха ду роузаргьы дара рхаҭақәа еиқәхеит.
Шьаҟрыл К. С. Аҩыра иадҳәало жәытә терминқәак аԥсуа бызшәаҿы // В
кн. Шьаҟрыл К. С. «Труды». Сухум, 1985. С. 282-285; Кварчиа В. Е. Из этнической истории абхазского (апсуа//абаза) народа или о языке и истории абхазов и абазин. Сухум, 2015. С. 516; Папаскир А. Л. Обезы в древнерусской
литературе и проблемы истории Абхазии. Сухум, 2005. С. 50.
31
Иоанне Петрици. Рассмотрение платоновской философии и Прокла Диадоха. Москва. Изд. «Мысль», 1984; Инал-Ипа Ш. Д. Вопросы этно-культурной истории абхазов. Сухум, 1976. С. 271, 306, 309; Ломоури Н. Я. К истории
грузинского Петрицонского монастыря. Бачковский монастырь в Болгарии.
Тбилиси, 1981; Марр Н. Я. Кавказоведение и абхазский язык. Москва – Ленинград, 1938. С. 126-127; Его же: Иоанн Петрицский, грузинский неоплатоник XI-XII вв. // ЗВО, т. XIX, 1909. С. 56-57, 108-109.
32
Ивериа – жәытә тәылоуп. Ақырҭқәеи аерманцәеи ирзеимакыроуп. Географиалагьы иаҵанакуаз адгьылқәа еилкаам. Аладатәи Кавказ аган
иатәшәа иҟоуп. Нас хазы феманы, Византиа административтә хәҭакны
ишьақәдыргылт, Ивериа ҳәа ахьӡ арҭеит. Усҟантәи аҳәаақәа дыруп. Фема
Ивериа еиҿкаан византиатә аимператор Уасил II имчала 1023 ш. аԥсуаа
даныриаи ашьҭахь. Ахатә функциақәа нанагӡон 1072 шықәсанӡа.
30
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Аҭоурых иазнымхеит џьара қьаадк ари Анакоԥиа амҵан иҟалаз аибашьра ашьҭахь абазгааи егрисааи византиаи шеилаӡаз атәы
зҳәо, аха, хымԥада, уи аҩыза ыҟамкәан ҟалашьа амамызт. Иаиааиз
ихәҭаа абазгаа ироур акәын Мири Арчили рҟнытә. Византиаа ари
аибашьра џьара акала иалахәымхеит: ар аармышьтит, аӷбақәа рыла
цхыраарак рзыҟамҵеит. Абазгаа аиааира ргеит рхала, аимпериа
џьара акала ацкы рур рыхәҭан, егьыҟарцеит. Аибашьра аилгашьала
абазгаа ироуз аполитикатә-атерриториалтә-статустә алҵшәа дуқәа;
зегьы раԥхьа ахьыԥшымра инаргыланы.
Византиатә аимператор Лев IV Хазар (750 — 780) Абазгаа раҳ
Леони ранацәа еиҳәшьцәан, насгьы дара рхаҭақәа (Леви Леони)
еихьӡылацәан. Аҩеиҳәшьцәак ирхылҵыз ракәын. Рабду, ранацәа
рыла, даӡәын – ахазарцәа рхакан (рхада) иакәын. Ари еиԥш ашьаҿа
аҟаҵара аимпериа азыҳәан имариамзар ҟаларын. Уи азакәхап 51
шықәса иагханы изыҟала Аԥсуа ҳәынҭқарра, Аԥсуа ԥсҳара азхаҵара Византиа аҟнытә. Азхаҵара ҟалеит – 787 ашықәс азы. Ус анакәха,
иахьазы Аԥсуа ԥсҳара шьақәгылеижьҭеи иҵит 1233 шықәса.
Ихьыԥшым Аԥсуа ҳәынҭқарра анышьақәгыла нахыс адипломатиатә аимадарақәа еиҳа ианҿыха – еиҳагьы ԥсыхәа амамызт адунеи абжа зымпыҵакыз византиаа (абырзенцәа) рбызшәеи рҩыреи
рымдырра. Уи зырҵабыргуа адокументқәа рацәоуп, аха ирылукаауа иҟоуп Константинопольтәи апатриарх Никәала Мистики33 аԥсуа
ԥсҳацәа Константини уи иԥа Гьаргьи рахь инаишьҭыз ашәҟәқәа. Аԥсуа ҳәынҭқарцәа ирҩыз еиқәымхазаргьы, Никәала Мистик иҩымҭа
ҳзеиқәхеит дара злаҩыз бырзен бызшәала. Арҭ атекстқәа адунеизегьтәи авизантинистикаҿы аҵарауаа еицырдыруеит, ганрацәалагьы иҭырҵаахьеит34.
Иаҳа заатәи аамтақәа рзы бырзен бызшәала ирацәазар акәын
ауахәамақәа рҿы рхы иадырхуоз,изыԥхьоз ақьырсиан шәҟәқәа,
Никәала Мистик – Константинопольтәи апатриарх. Ҩынтә апатриархра
ибахьан. Аԥхьа 805–906 шш. рыбжьара, нас дамырхит, ахгарагьы
дақәшәеит. Аха аҵыхәтәаны иахьцалакгьы иҭыԥ дазыхынҳәит, иусура
иациҵеит 911–926 шықәсқәа рзы. Ажәа «мистик» – маҵурахьӡуп. Аԥсҳа,
аимператор имаӡаныҟәгаҩ, даара кыр зымчу ацхырааҩ.
34
Шәахә.: Ed. R. J. H. Jenkins and L. G. Westerink. (Corpus fontium historiae
byzantinae, v. 6: Dumbarton Oaks texts, 2.) Washington, D.C.: Dumbarton
Oaks, Center for Byzantine Studies (Trustees for Harvard Univ.). 1973. Pp. xl
+ 631. ... Nicholas I, Patriarch of Constantinople; Кулаковский, Юлиан. Христанство у алан. ВВ, 1898, № 1. С. 1–18.
33
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еиҳарак Агурӷьаҿҳәаша Аԥшьхык35. Бырзен бызшәала аҩырақәа
ҟаҵоуп имаҷымкәан аныхачаԥақәа рҿы, анкьа Пицунда иатәыз, аха
нас еиуеиԥшым амзызқәа ирыхҟьаны егьырҭ аеклессиақәа36 рышҟа
ииасыз.
Насгьы аемаль иалхны иҟаҵоу аикона маҷқәагьы аҩырақәа
рынҵоуп. Урҭ зны-зынла ҩ-бызшәкны ирнуп, зны-зынла мацара бырзен бызшәала, зны-зынла ԥсуа (қарҭли) бызшәала37.
Ажәакала, иаҳҳәар алшоит ҳера ҟалаанӡа афбатәи ашәышықәса инаркны ҳазҭагыло аера X ашәышыкәсанӡа анцәамҭанӡа Аԥсны
иахьаҵанакәа аԥыжәара змаз абырзен бызшәеи абырзен ҩыреи
ракәын ҳәа.
Атермин «аԥсҳа». Аҵакыи аиҿкаашьеи
Г. У. Ҵулаиа иҩымҭак аҿы аԥсуаа атермин «аҳәынҭқар» рымам
иҳеит38. Аԥсны дызлаиз, дызлааӡаз ала, Аҟәатәи апединститут дызлалгаз ала, дыршьа амам ари еиԥш алкаа ахьиоуыз аҵарауаҩ. Иҳәеит, иахьиаҳаз иахьааигаз мҳәаӡакәа. Аха дҩашьеит Г. У. Ҵулаиа – аԥсуаа уи атермин рымоуп, рхы иадырхәоит, асахьаркыратә ҩымҭакәа
рҿгьы лассы иуԥылоит39. Ҳазҿу ажәа «аԥсҳа» аԥсшәаҿы џьарантә
иаагақәоу иреиуам, шьагуҭ ажәоуп. «Аԥсҳа» агеографиатә хьыӡқәа
рҿы иуԥылоит, ажәарқәагьы ирнуп40. Урҭ атерминқәа ирылукаауа
иҟоуп ақыҭа Аҽгәараҿы иуԥыло аҭыԥхьыӡ «Аԥсҳа иӡыхь»41. Аха
макьаназы ажәа «аԥсҳа» ахылҵшьҭра ишахәҭоу иаарԥшым.
Кирион, епископ. Греческий пергаментный манускрипт Четвероглава
(Евангелия), найденный мной в Гелатском монастыре // Орловские епархиальные ведомости, 1904, № 50; Церковные ведомости, 1905, № 4; Сборник
Орловского исторического и церковно-археологического Комитета, т. 1.
36
Аеклессиа – аԥсшәаҿы ҿыц ажәоуп. Абырзен бызшәахьтә иаагоуп. Иаанагоит – аныхабаа, ауахәама, аныҳәарҭа хыбрак аҳасабала.
37
ხუსკივაძე ლ.ზ. შუა საუკუნეების ტიხრული მინანქარი. საქართველოს
ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში. თბილისი, 1984.
38
Цулая Г. В. Абхазия и абхазы в контексте истории Грузии (домонгольский
период). Москва, 1995. С. 37.
39
Маршьан В. Џь. Аԥсха Леон. Аҭоурыхтә роман. Аҟәа. 1994; Абхазский
биографический словарь. М., 2015. С. 71.
40
Инал-Ипа Ш. Д. Страницы исторической этнографии абхазов. Сухум, 1971.
Ад. 212–246.
41
Инал-Ипа Ш. Д. Вопросы этно-культурной истории абхазов. Сухум, 1976.
С. 409; Аԥсуа бызшәа ажәар. Еиқә. Кә. С. Шьаҟрыл, В. Х. Конџьариа, Л. П.
Чкадуа. Аҩбатәи атом, Аҟәа, 1987. Ад. 41.
35
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Аԥсҳа – «аԥсуа раҳ» акәӡам иаанаго. Ари еиԥш аетимологиа
иашахом42. Ас ала еиқуршәо, ас еиԥш аҵакы змоу атермин статусла
илаҟәцәоуп аҳәынҭқар изыҳәан. Аҳцәа раҳ иоуп аҳәынҭқар. Араҟа
раԥхьатәи ацыраҿы иуаҳауеит аԥсуаа рҿы и́́иаӡаахьоу, аха аидыгьқәа рҿы макьана ахархәара змоу ажәы «ԥшьы», аҳ аҵакы аманы. Арҭ ажәақәа ԥшь/аҳ асинонимра рзеилан анкьа. Ҳазҿу ажәақәа
«реихаҳара» иалҵуан аԥс/ҳа, аҳцәа раҳ, мамзаргьы – аԥсҳа. Ари
классикатә форма иҭашәо иҟазаап. Аерманцәа рхы иадырхәон
аԥсҳа иацназго атермин «ишханац ишхан» - «аҳцәа раҳ» иаанаго.
Киевтәы аҳәынҭқар Х ашәышықәсазы «царь» ҳәа изырҳәомызт,
ишырҳәоз - аҳ-ду. «Аҳдуи» «аԥсҳаи» статусла еиҟароуп, иаанагогьы
– «царь», «аҳәынҭқар» ауп. Атермин «аԥсҳа» иазку ажәа хыркәшо,
абас еиԥш алкаа ҟаҳҵар алшоит: ажәа «аԥсҳа» дарбан ҳәынҭқарзаалакгьы изырҳәоит: даԥсыуаз, дерманыз, доурысыз. «Аԥсҳа» – аԥсуаа раҳ» ҳәа аилкаара ма аиҭагара иашам.
Амшыни аԥсуааи
Урыстәыла ареволиуциа ҟаланы аимпериа анеилабга, кавказтәи
атәылақәа, изҭагылаз гәаҭаны, раԥхьаҟатәи русқәа рхала ирыӡбар
акәхеит. Қырҭтәылеи Аԥсни рҳәаақәа еилыргатәхеит. Ари азҵаарақәа зыӡбоз, ииун 1918 ш. еиҿкааз акомиссиа далахәын ақырҭуа
филолог Павле Ингороҟәа. Уаҟа дзыԥхьаз адоклад аҿы убас аҳәоит
аԥсуаа XVII ашәышықәсазы Нхыҵ-Кавказынтә ашьхақәа ирхыҵны
амшын агаҿахь илбаазшәа. Уи иаанагоз: аратәи акультура, ақьырсиантә баҟақәеи аԥсуааи акагьы рзеилаӡам, аԥсуаа тәымуаауп
арҭ адгьылқәа рҿы. Аха аԥсуаа амшын шаванхоз, уи иашьашәалоу
атерминқәа шрымоу иара қарҭли бызшәала иҩу ажәытә хыҵхырҭақәагьы шаҳаҭра руеит. Иаҳҳәап, апостол Андриа Ԥхьанаԥхьа (I
ашә. алагамҭа) дзықәшәақәаз атәы зҳәоу ажәабжь аҿы абас еиԥш
иҟоу анҵамҭа ҳԥылоит: «аԥсуааи аколхааи мшынла еигулацәоуп»
(«აბასკები კოლხების მოსაზღვრეები არიან»)43. Изныкымкәан византиааи араԥцәеи аԥсуаа амшын аԥшаҳәаҿы ахьынхоз ирықәлахьан. Урҭ аибашьрақәа ирызкны даара кры нырҵахьеит ажәытә
ҵарауаа, аха аӡәгьы игәгьы иҭамшәеит аԥсуаа амшынаҿ инхомызт
ҳәа.
Инал-Ипа Ш. Д. Страницы исторической этнографии абхазов. Сухум, 1971.
Ад. 212–246; его же: О содержании термина «апсха» – «царь Абхазии» //
Труды АБИЯЛИ, вып. 33–34. Сухум, 1963. С. 168–178.
43
ტაბაღუა ი. მ. საქართველო ევროპის არქივებსა და წიგნსაცავებში. თბ.,
1984. ფ. 55.
42
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Ари атеориа рҿыцны, аус адуланы, еиҭах акьыԥхь арбан 1954
ашықәс азы. Иааџьаушьартә аиԥш, қарҭтәи аиҳабыра рацәак иамеигурӷьазшәа рҽыҟарҵеит. Иҟалап уи Бериа ишьра иахҟьазар.
Уи моу, ауаа идмырҳакәа аԥсуаа азин рырҭеит Ингороҟәа итеориа
аныӡбара. Аҭак идырҟацеит З. В. Анчабаӡе. Уи дицырҵеит Х. С. Бӷажәба. Арҭ аԥсуа ҵарауаа ркритикатә ҩымҭақәа еицкьыԥхьын аамҭак
азы, ҭыжьымҭак аҿы44. Арҭ аҩымҭақәа раԥхьагьы 1955 ш. рзы агазеҭ «Советскаиа Абхазиа» адаҟьақәа рҿы кьыԥхьын ӷәӷәала Ингороҟәа дахьиҿагыло апроф. Г. Соселиа иқәгыламҭа45. Кыр ихшәаны
акәзаргьы апроблемазы ихатә гәаанагара иҳәеит Шь. Д. Инал-Иԥа
(1992)46. Иахьагьы Ингороҟәа иуаҩымратә теориақәа ҭаха рнаҭом
аԥсуа ҵарауаа. Урҭ азҵаарақәа акритика рызуп ааскьа иҭыҵыз ҳҭоурыхҭцааҩцәа А. Л. Папасқьыри (2005)47, В. Е. Кәарҷиеи (2015)48 русумҭа дуқәа рҿгьы.
Аԥсуааи амшыни реизыҟазаашьа ртәы уҳәозар, уи атәы
шәышықәса раԥхьагьа ишьахәны далацәажәахьан академик Н.
Марр. Уи игәаанагара хыркәшо абас иҳәеит: «Абхазская речь и абхазские предания полны воспоминаний интимного общения абхазов с морем»49. Ари азҵаатәы иааҭгыланы иахцәажәахьан Гь. Ӡиӡариа50, Шь. Д Инал-Иԥа.51, О. П. Ӡизариа,52 А. Д. Хециа.53
Анчабадзе З. В. Вопросы истории Абхазии в книге П. Ингороква «Георгий
Мерчуле – грузинский писатель X века» // Труды АИЯЛИ вып. XXVII. Сухум,
1956. С. 261-278; Анчабадзе З. В. Труды, т. 2. Сухум, 2011. С. 223–246; Бгажба
X. С. Некоторые вопросы этнонимики и топонимики Абхазии // Труды
АИЯЛИ вып. XXVII. Сухум, 1956.
45
Соселия Г. Вопреки исторической правде // газ. Советская Абхазия, 18 дек.
1955 г.
46
Инал-Ипа Ш. Д. Стихия «Горной стихии» // в кн. Инал-Ипа Ш. Д. Ступени к
исторической действительности. Сухум, 1992.
47
Папаскир А. Л. Обезы в древнерусской литературе и проблемы истории
Абхазии. – Сухум, 2005. С. 18–24, 26–29.
48
Кварчиа В. Е. Из этнической истории абхазского (апсуа//абаза) народа
или о языке и истории абхазов и абазин. Сухум, 2015. С. 18.
49
Марр Н. Я. Кавказоведение и абхазский язык // в кн.: Марр Н. Я. « О языке
и истории абхазов» . Москва – Ленинград, 1938. С. 143.
50
Дзидзариа Г. А. Из истории судоходства в Абхазии // Труды СГПИ, Т. XII.
Сухум, 1959.
51
Инал-Ипа Ш. Д. Страницы исторической этнографии абхазов. Сухум, 1971.
Ад. 189–294.
52
Дзидзариа О. П. Морская лексика в абхазском языке. Сухум, 1989; его же:
«Море и абхазы». Сухум, 2002.
53
Хециа А. Д. К характеристике терминов, связанных с плаванием, в абхаз44
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Ажәа «даипҟра» иазкны
Ари ажәа ласы-ласы иуԥылоит зыҭҵаара ҳаҿу аҩымҭаҿы. Аԥсуа
ҳәынҭқарреи, уи иахәҭақәаны иаҵанакыз Қарҭли, Кахеҭ, Ереҭ, Тао,
Месхеҭ ҳәынҭқаррак аҿы рыҟалара хатәгәаԥхарала иҟалазшәа иаазырԥшырц зҭаху – ари ажәа еиҭаргоит иаҳа иԥшқоу аҵакы аҭаны54.
Ақырҭуара иадызцәыло ацарауаа, Г. У. Ҵулаиа дназлоу, «даипҟра»
аурысшәахь еиҭаргоит, «завоевал» мап ацәкны, «присоединил» ҳәа.
Аха иаабахьоу ала: адгьыл, атерриториа, акыс имаҷым атерриториа,
атәыла наӡа ус баша аӡәы ирҭом амалахазгьы. Хымԥада, ари мчылатәи усуп. З. В. Анчабаӡе ажәа «даипҟра» далацәажәо иҳәоит ари
атермин ахархәараҿы еиуеиԥшым аниуансқәа шаанахәо, аха Егриси Аԥсынра алаларатә сиужет аҟны ари ажәа мчылатәи адцалара
аҵакоуп иаанарԥшуа55. Насгьы ҳаамҭазтәи иара ақырҭуа жәарқәа
ишазгәарҭо ала, ажәа «даипҟра» иашаҵәҟьан иаанагоит «завоевал»56. Зыҭҵаара ҳаҿу аамҭанца ақырҭқәа иртәызар, уажәы–уажәы
аԥсуа ԥсҳацәа «изырыпҟозеи» хәа азҵаара цәырҵуеит.
Иара оумашәа иубаша, ганкахьала Г. Ҵулаиа иаԥхьажәаҿы изныкымкәа, иаҩцацәангьы иаҵишьуеит Қарҭли Аԥсынтыла хаала
иалалазшәа, ма хатәгәаԥхара еидылазшәа. Ишыҟалаз ҳаздырам,
аха абар уи аҭыԥ иара Г. У Ҵулаиа ихаҭа аурысшәахь иеиҭагаҿы
аиаша шиамхаҳәаз: «… дааит Гьаргь, аԥсуаа рыԥсҳа.., Леон иԥа;
мчыла игоит Қарҭли…» (аоригинал аҿы – «გამოვიდა გიორგი,
აფხაზთა მეფე…ძე ლეონისი; დაიპყრა ქართლი…»57.; «пришел Георгий, царь абхазов… силой овладел Картли»58. Уажәшьҭа аимакгьы
убра аҵыхәа ԥҵәеит. Акомментариақәа мцхуп араҟа. Иџьоушьаша:
абри аҟара еимдырххоз ажәа аӡәгьы иагьазгәеимҭеит иара ахаҭа
шаԥсышәо. В. Е. Кәарҷиа ииашан иазхьаирԥшит аҵарадырҩцәа
ипҟра»,59 ҟазшьасгьы ишамо - мчыла адцалара.
ском языке // Известия АИЯЛИ, Т. XIX, Тб., 1980.
54
Цулая Г. В. См. вступ. статью кн. Летопись Картли. Тб. С. 32–33, 50.
55
Анчабадзе З. В. Из истории средневековой Абхазии (VI-XVII вв.). Сухум,
1959. С. 98-100.
56
ჩუბინაშვილი, დავით. ქართულ-რუსული ლექსიკონი. თბ., , 1984. ფ. 399400 «დაპყრობა»; Русско-грузинский словарь. Под ред. С. Г. Каухчишвили.
Тбилиси, 1959. С. 160.
57
ქართლის ცხოვრება. ტ. 1. თბილისი., 1954. ფ. 258.
58 Летопись Картли. Перевод, введение и примечания Г. В. Цулая. Тбилиси,
1982. С. 50 (258).
59
Кварчиа В. Е. Из этнической истории абхазского (апсуа//абаза) народа
или о языке и истории абхазов и абазин. Сухум, 2015. С. 326.
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Қарҭли Аԥсынтәыла ашьақәгылара аконтекст аҿы
Зыҭҵаара ҳаҿу аамҭанҵа излаҳнарбо ала Қарҭ ақалақьи уи
акәша-мыкәшеи иаанкыланы измаз араԥтәи аемирцәа ракәын. Урҭ
реиҳабы Багдад дтәан, Араԥцәа рхалифат аҳҭнықалақь аҿы. Дара
ракәын араҟа аҳра зуаз, уаанӡа аџьамцәа шырхатәаз еиԥш. Қарҭлиаа рхаҭақәа урҭ аемирцәа ирхьыԥшын. Аԥсҳа Дырмит II ихаан
Аҭырқәа Буга ҳәа Багдадынтә емирк 853 ш. иазааигәаны Қарҭли
дақәлеит ар ду иманы. Араҟа амҩа изикит аԥсуа рыԥсҳа Дырмит.
Еибашьит. Аԥсуа даҵахеит, аха уеизгьы араҟа ҳаԥхьаҟа даԥшәымахарц игәы шҭоу ирыдирбеит. Ари аԥсуаа Қарҭли ргаразы раԥхьатәи
шьаҿан.
Ҳаиҭарыхәаԥшып VIII-IX ашә. рзы Қарҭли иахнагаз аиҭакрақәа.
Зны аџьамцәа Хосроуаа уи иахаԥаны иҟан. Нас асарацинцәа (араԥцәа) Араԥтәи ахалифат ар рԥызацәа рнапахьы иааргеит.
Қарҭ ақалақьи, уи акәша-мыкәшеи, ишаанагара иҟаз аҳра-тәыла
еиҿыркааит «Қарҭтәи аемират» ҳәа ахьӡҵаны. Уи аамҭазы, ԥхьан
ишаҳҳәаз еиԥш, 853 ш. иазааигәаны, аԥсуа ԥсҳацәа раԥхьаӡакәны
рхы аадырԥшит, араҟа дара ринтерес шыҟоу.
Уи ашьҭахь Қарҭли аерманцәа ирхьыԥшны иҟалеит. Уи дазхьамԥшыкәан аԥсуа ԥсҳа Костант Қарҭли импыҵеикыит. Уи даргәааит аерманцәа рыԥсҳа Сумбат Тиезеракал. Ир иманы днеин, аԥсуаа аҵаирхеит. Аха Сумбат иҭахымхеит аԥсуеи иареи еиӷацәаны еиԥырҵыр:
Уԥлисцихе иргьыжьны ииҭеит, Қарҭлигьы имеимкит. Уи ала аԥхьаҟа
ихәаша аҩыза дирҳаит. Уи моу егьеиуацәахеит Сумбати Костанти.
Аԥсуа аамҭанҵаҩгьы урҭ ахҭысқәа ирызкны абас иҳәоит: «иагьебашьуан аерманцәеи аԥсуааи Қарҭли еимакны» («და იბრძოდეს
სომეხნი და აფხაზნი ქართლსა ზედა»)60.
Абарҭқәа рышьҭахь аԥсҳа Гьаргь аԥсуа иԥеиҳаб Костант дахаиртәеит Қарҭли тәыла. Ашьҭахь аԥсуаарҿы зыгәрагаз ҳак, Иоанн
Марушь-иԥа зыхьӡыз Қарҭли инапы ианырҵеит. Уи нахыс уаҟа аҳра
луан Гурандухт-гәашьа, аԥсҳа Баграт II иан. Ажәакала, абас мацара,
Қарҭли уаҳа ахы аазымҩахакәа ишиашаз Аԥсынтәыла иналаӡҩеит.
Иара убри Аԥсуа ҳәынҭқарра ахьынӡаҟаз (IX-XIII ашә. рыбжьара)
қарҭлиаа рхатә хадак, рхатә напхгаҩык дрыздырамызт аԥсуа ԥсҳа
ида. Иара ҳаамҭанҵаҿгьы Қавҭар Ҭбели ҳәа аамсҭак ида аӡәгьы
дарбам. Уигьы знызаҵәык ауп ихьӡ анҳәоу.
60

ქართლის ცხოვრება. ტ. 1. თბილისი, 1954. ფ. 259.
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«Аԥсуа ԥсҳацәа рҭоурых» иаҵанакәеит 750-1072 шш. рыбжьара
иҟалаз ахҭысқәа, Гьаргь IV иԥсҳара алагамҭанӡа. Абарҭ ашықәсқәа
рыбжьара Қарҭли реиҳабык ихьӡ ҳәаӡам, ииуыз арбам. Ари
аамҭанҵа иашаҵәҟьан «Карҭли аамҭанҵа» ҳәа ахьӡ узаҭом. «Аԥсуа
ԥсҳацәа раамҭанҵа» ҳәа иазыуҳәар зегь рыла иақәшәоит. Амала,
иара аҩымҭа ахаҭа ҿыхҵәоуп. Иацҵаны, ихаҭәааны иҭыжьтәуп
хара имгакәан. Аха уаанӡа иҟаҵатәу аусмҩыԥгатәқәагьы рацәоуп61.
Урысбызшәала еиҭаганы ҩынтә иҭрыжьхьеит ари ажәытә ҭоурыхтә баҟа. Иҟоуп ихаҭәаам авариантгьы. Ҳара ҳаззаҭгылаз Г.
У.Ҵулаиеи62 М. Д Лордкиԥаниӡеи рпроектқәа роуп. Ҳаҭҵаараҿгьы
урҭ роуп еиҳарак ҳхы иаҳархәо. Атекст ахаҭа аиҭагараҿы уи аҟара
иузгәаҭом «аԥҟарсҭақәа» уеизгьы-уеизгьы. Аха аԥхьажәақәа рҿы,
ахҳәаа рыҟацарақәа рҿы Қырҭтәылатәи ССР аиҳабырра аԥсуаа
ирызкны имҩаԥыргоз арепрессиатә идеологиа, акыр иацныҟәеит.
Ақырҭуа ҭоурыхтә школ излаҟазшьо ала, аԥсуаа рҭоурыхтә аихьӡарақәа ақырҭқәа рахь ииаргеит. Уажәы-уажәы, акыр имцхәны, рхы
иадырхәоит атермин «Западнаиа Грузиа» (Мратаҭашәаратәи Қырҭтәыла). Уи Аԥсны ахьӡ рымҳәарцаз иасымша ирҿакыуп. Аҭҵаараҿы џьара ихәарҭаны иҟам уи ажәеицҵа. Насгьы Аԥсны хәҭа маҷны Қырҭтәыла иалошәа; иара хуҷны, Қырҭтәыла дуны иунарбарц
лаԥшхырԥагас рхы иадырхәоит. Ашьҭахь ажәа «даиԥҟра» еимдырххо идәықәлоит. Уи атәы ҳааҭгылан ҳалацәажәахьеит… Абас еиԥш
иҟаҵо амаанақәа иаҭаххеит амц ахҩара азы. Аԥхьаҩ дшыржьоу имбарц азы, игьы иҭамшәарц дзыԥхьо аамҭанҵа аԥсуаа шраку иаԥызҵаз қартли бызшәала, Аԥсуа ҳынҭқарраҿы аҩбатәи бызшәла. Аоригинал изамыԥхьо ауаҩы дыршьа имам атермин «Западнаиа Грузиа» (Мраҭашәаратәи Қырҭтәыла) знызаҵәыкгьы шуԥымло атекст
ахаҭаҿы, ари ажәа аԥхьаҩ дарҩашьарц шаку ас лассы-лассы рхы
изадырхәоу аԥсуа аамҭанҵа аинтерпретаторцәа.
Атерминқәа «Грузиа», «грузин» ирызкны
Иара убас улаԥш иҵамшәар залшом «Аԥсуа ԥсҳацәа рҭоурых»
аурысшьахь аиҭагагақәа рҿы рхы ишадырхәо атерминқәа «Грузиа»,
«грузин». Аҵарауаҩ арҭ ажәақәа зынӡак ихы иаимырхәароуп VIII-XI
Летопись Картли. (пер., сост., комм. Г. В. Цулая). Тбилиси, «Мецниереба»,
1982; Матиане Картлиса. Перевод, введение и примечания М. Д.
Лордкипанидзе. Тбилиси, Артануджи, 2008.
62
Ари аҩымҭа иара убас еиҭаргахьан Е. С. Ҭаҟаишьвили, В. Д. Дондуа, Н. Т.
Наҟашьиӡе.
61
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ашә. данрыхцәажәо. Аԥсуаа раамҭанҵа иарбо ахҭысқәа раан иҟан
Қарҭли, Кахеҭ, Ереҭ, Сомхеҭ, Џьавахеҭ ухәа атәылақәа маҷымкәан.
Урҭ рахьтә иҟан зхы иақәиҭыз, ихьыԥшыз, зынӡак зхы иақәиҭымыз.
Аҭагылазаашьақәа рҽырыԥсахәуан, урҭ ирықәыршәаны еиҭаҵуан
атәылақәа рҳәаақәа, рыстатусқәа. «Грузиа» ҳәа кавказтәи ажәларқәа
рыбжьара тәыла ыҟамызт. Зхы иақәиҭыз кавказтәи аҳәынҭқарцәа
(Аԥсынтәыла, Аермантыла, Қарҭтәи аемират) ртитулқәа рҿгьы џьара иуԥылом ажәа «грузин». Иахьатәи аурыс ԥхьаҩ уиазҵаауазар
иаанагозеи «Грузиа» ҳәа, иуеиҳәоит ҳазну аамҭазы территориас
иаҵанакуа, аетнографиатә ҷыдарақәакгьы игәалаиршәар ҟалоит.
Аха иахьатәи «Грузиа», зынӡак еиԥшым XI ашәышықәсазтәи Қарҭли.
Усҟан, ианамух, кахеҭаа дрыман аԥсҳа Кәрыкь III, аха қарҭаа рхатәы
ԥсҳа дрымамызт, урҭ рыхьыӡқәагьы џьара ианым. Ажәа «Грузиа» XI
ашә. иадкылан иуҳәар – уаҩы изеилкааӡом иарбан тәылоу зыӡбахә
умоу ҳәо – Қарҭли аку, Кахеҭ аку, Ереҭ аку, Џьавахеҭ, мамзар Тао аку.
Аха арҭ атәылақәа (аамҭак азы Кахеҭ аламҵакәан) зегьы Аԥсынтәыла иаҵанакәан. Аԥсуаа раамҭанҵа аиҭаҳәацәа и́́рҭахызгьы убри
ауп: «Грузиа» ҳәа Кавказ аҿы тәыла ҭбаак, ҳәынҭқарра-ӷәӷәак ыҟазшәа арбара, убриалагьы аԥсуа жәлар рҭоурых аарыҵхны усҟантәи
аамҭаз иҟамыз «Грузиа» адҵара.
Архитектуреи ахьыԥшымреи
Аекономикатә ҭагылазаашьа ишиашо ианыԥшуеит архитектура. Аекономика шаҟа ишьҭыҵуа аҟара –иҳаракхоит архитектура
аҩаӡарагьы. Архитектура – ацивилиазациа иапаспортуп. Аргыларатә баҟақәа рылоуп излаудыруа абри ажәлар абри аамҭазы цивилизациас иамаз, насгьы урҭ ркультура ҟазшьаси ҩаӡараси иамаз.
X-XIII ашә. рзы Аԥсуа ԥсҳараҿы иҟаз аизҳазыӷьара иарҿиеит имҩашьахуаз, ахаҿра ҷыда змаз архитектуратә школ. Абар уи
ашкол арҿиамҭа шьахәқәа: Лоо, Гечныха, Аҳаш-ныха, Инал-ныха,
Пицундатәи Аныԥс-ных, Лыхнытәи Аныԥс-ных, Мықәти аныхабаа,
Гелаҭ-ныха, Лбаатәи Архыз, Абжьаратә Архызтәи аныха, Шоанатә
ныха уҳәа убас иҵегьы. Аԥсуа стиль иахцәажәоуп, егьышьақәгылоуп ҳаамҭазтәи аҷыдатә ҭҵаамҭақәа рҿы63.
Чачхалиа Д. К. Абхазская школа византийской архитектуры // Третья Абхазская Международная археологическая конференция. Проблемы древней и средневековой археологии Кавказа. Сухум, 2013. С. 302-314; его же:
Трехпритворная композиция храмов средневековой Абхазии, и ее влияние
на архитектонику памятников Алании, Руси и Трапезунда. Москва, «АКВА-Абаза», 2016.
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Еиҳарак X-тәи ашәышыкәса агәазы аермантә архитектураҿы
ахы цәырнагеит таотәи (таиктәи – аерм.) аргыларатә школ. Уи ашкол иатәуп таиктәи аҟазацәа идыргылаз х-кафедралк: Ошкванк,
Хахул, Ишхан64. Таиктәи аҟазацәа рԥышәа ианырит анаҩстәи Аԥсынтәыла аныхаргылара аҿиашьа, иагьалшеит аԥсуа стили иареи
аилаӡҩара, аиҿбаара. Иагьалшеит абас еиԥш иҟоу акафедралқәа
рыргылара: Бедиатәи, Қәтешьтәи Баграт-ныха, Гелаҭтәи, Аҵҟуртәи,
Мцхеҭатәиқәа: Светицховели, Самҭавро, Самҭависи, Қарҭтәи Сион,
Метех уҳәа ахыбра шьахәқәа рыргылара…
Абар Таиктәи ашкол аҷыдарақәа реиқәыԥхьаӡа:
– шәагаала идуу апроектқәа (урҭ иаҳарбахьеит);
– нада–аадатәи анеф (атрансепт), алтартәи анефқәа реиԥш
рынҵәамҭақәа аԥсидақәа рыла ихыркәшоуп, зны-зынла афасадқәа
иргәылгангьы (Таллин ишыҟаҵоу еиԥш) иҟаҵоуп;
– фганк змоу ашьаҟақәа, ҵаҟаӡа адырдха дуқәа реиԥш инҵәо;
– аҿаԥарақәеи, абарҵақәеи рҿы аҭуан ҩныҵҟала асфера-бжа
еиԥш иҟаҵоуп, аџьар асахьа еиԥшны иҵҟьаны хаҳәцәыла иаҵачаԥоуп, аорнаментқәа рыла иҩычоуп (Баграт-ныха, Қәҭешь);
– аԥрақәа ркалҭқәа рҿы маҷк атромп ааугәаладыршәо иаагәаҩоуп;
– аԥенџьырқәа рыҵа иҿҟьарсҭан ихсоуп;
– аҭыӡқәа адәныҟала, (ерман ҟазшьала) еиҳарак аҩналарҭақәеи,
аԥенџьырқәеи рааигәара ҩышьа ԥшӡала анҵамҭақәа ҟаҵоуп, џьара-џьара иаацәхаԥшьны ишәуп; џьара-џьара – қьармытә ԥштәыла.
– ахы ақәцә аварақәа ҭчааны иҟаҵоуп (Ошкванк, Баграт-ныха).
– џьара-џьара, еиҳарак аԥенџьырқәа ирзааигәаны, адәахьҟала, ақәцә аҵаҟа (Ошкванк) шәыга ҟаԥшьыла ҭыԥқәак, џьоуҳарқәак
ырԥшӡоуп, насгьы аппликациа ҳасабла, дара урҭгьы аԥенџьырқәеи
алиунетқәа рҿы рԥшӡагас атуф ҟаԥшь иалцәны асалқәа рформа
рыҭаны иргәыларгылоуп);
Абраҟа еиқәыԥхьаӡоу таиктәи аныхаргылара аҷыдарақәа ирываургылаша умазыроуп Қарҭлигьы ахатә хаҿра змоу архитектура
аман уҳәарцаз. Аха уи аҩыза акагьы анырымба аҵарауаа алкаа
ҟарҵеит абжьаратә ашәышықәсқәа раан қарҭлиаа ауахәама ргылаКазарян А. Ю. Зодчие Давида Куропалата. Поиск нового образца соборной церкви в Тайке (Тао) второй половины X в.; Такайшвили Э. С. Путешествие в южные провинции Грузии 1917 года. Тбилиси, 1952.
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раҿ рхатә традициа рымаӡамызт ҳәа65. Иаҳҳәап, аҵарауаҩ Н. Кондаков изымдырит иара ажәақәа «грузинскаиа» «архитектура» реилаҵара иахьынӡаиашоу, иахьынӡазалшоу66. Ихьыԥшым аҳәынҭқарраҿ ауп ахьиуа зхатә хаҿра змоу акультура, архитектура, аҵарадырра. IX-XIII ашәышықәсқәа рзы, аԥсуаа иаҳа рымч анҭаз,
қарҭлиаа хьыԥшын, рхатә администрациа ҵәҟьа иақәиҭымызт.
Уи азоуп аԥсуаа раамҭанҵаҿгьы қарҭлиаа рыӡбахәгьы рацәак
зуԥымло, рхатә архитектурагьы аԥҵара зрылымшазгьы.
Аиҭагаҩ–аиқәыршәаҩ иҟнытә
«Аԥсуа ԥсҳацәа рҭоурых»» иахьатәи аԥсшәахь иҟаҳҵаз аиҭага –
«Қарҭлис Цховреба» ҳәа аамҭанҵақәа реизга иагәылхыу ҩымҭоуп.
Уи аагоуп: ქართლის ცხოვრება. ტ. 1. ს. ყაუხჩიშვილის რედაქციით.
თბიკისი, 1955. ფ. 249-347. Аԥсуа текст иагәыларгылоу ацифрақәа
анапҩыратә аоригинал адаҟьақәа удырбоит. Ҳхы иаҳархәоит иара
убас ҳзыхцәажәо аамҭанҵа М. Д. Лордқиԥаниӡеи Г. У. Ҵулаиеи аурысшәахь еиҭаргаз атекстқәеи акомментариақәеи.
Ажәа «Анакоԥиа» аҩышьа атәы. Иахьатәи ҳцәажәашьала,
ҳанҵашьалагьы ажәытәтәи аԥсуа ҳҭнықалақь азы «Анаҟәаԥиа»
ҳҳәоит, ус ҳашьцылоуп. Аха аамҭанҵа аоригинал аҿы захьынџьара
«Анакоԥиа» ҳәоуп ишану. Аҵара-дырраҿы ус иаԥуп – ҳаргьы ҳаиҭагамҭаҿ аоригинал ҳацныҟәеит: иаанҳажьит «Анакоԥиа» атекст ахатаҿгьы, иацу ҳаҭҵаамҭаҿгьы.
Аԥсшәахь еиҭагоу атексти аоригинали реиҿарԥшра зылшо
рзыҳәан ажәытә қарҭли бызшәатә аоригиналгьы ҳкьыԥхьуеит
ари ашәҟәаҿы. Насгьы ҵакыла еизааигәоу, ихеибарҭәаауа иҟоу
аҽа нҵамҭақәакгьы ацуп, аԥхьаҩ, аҭҵааҩы ҳазҿу атема аилкаараҿы дарманшәаларц азы.
Д. Кь. Чачхалиа

Frédéric DuBois de Montperreux. Voyage autour du Caucase, chez les Tscherkesses et les Abkhases, en Colchide, en Géorgie, en Arménie et en Crimée. Vol.
1, p. 406. Paris, 1839—1849; Кондаков Н. П. Древняя архитектура Грузии. М.,
1876. С. 6–7
66
Кондаков Н. Иара уаҵәҟьа. Ад. 8.
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Асахьа 1. Астилос – аҩыга. Иу. Н. Воронов иԥшаамҭа. Ҵабал (VI ашә.)

Асахьа 2. Ажәытә бырзентәи
апоет–ԥҳызба Сапфо лсахьа
Помпеиантә. Ларӷьала астилос лкәып, лармала – ацерақәа реизга (атетрад)

Асахьа 3. Ацера – анҵарҭа

Асахьа 5. Аҟәа абаа иалаҟацаз
алатын бызшәа зныз ахаҳә-цәы
(130 ш. ҳера иатәны).

Асахьа 4. Ацереи астилоси.

Асахьа 7. Аԥсуа ԥсҳа Константин III (899–929)
имаҳәыр.

Асахьа 6. Ажәытә бырзен бызшәала иҩу анышәынҭратә
ԥсырӡы (Аҟәа абаа. Аныха аҩныҵҟа, VI ашә.)
Асахьа 8. Анакоԥиа иԥшааз
абырзен нҵамҭа зну ахаҳә.

Асахьа 9. Қарҭли ахылаԥшҩы
– аԥсҳа-гәашьа Гәырандухт.
Аныха-баа Кәымурдо, Џьавахет, 964 г. Ахаҳәлых релиеф
ақәҭых.

Асахьа 10. Анхәа-қыҭ иԥшааз агәалашәаратә ахаҳә
ианԥыҟҟалоу аныҳәаԥхьыӡ.
XI ашә.

Асахьа 11. Бедиатәи а́́ҿа. 999 ашықәс.

Асахьа 11а. Баграт III иԥара, иманаҭ.

Асахьа12. Ажәытә ԥсышәалатәи (карҭли бызшәалатәи) анҵамҭақәа. Аԥсуа
ҳәынҭқарратә музеи аекспозициа аҿынтә.

Асахьа 13. Баслатәи
ацҳа азганк ианԥыҟҟалоу аԥсуа ҩы́́ра
ацыԥҵәаха. XI–XII ашә.

Асахьа 14. Аԥсуа ԥсҳа Баграт III
(960–1014).

Асахьа 15. Аԥсуа ԥсҳа
Гьаргь IV (1081–1089)
иԥара, иманаҭ.

Асахьа 16. Аҟәа абаа иадчаԥалаз
аӷәы афрагмент. XVI ашә.
Атырқәшәа.

Асахьа 17. Голланд бызшәа зқәыҩу ахҩа.
XV-XVII ашә. Аԥсуа музеи.
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Арчыл агәаҟ-цқьа2 и́́дунеи аниҧсах ҩыџьа аҧацәа иҭынхеит: Иуани, Џьуаншье́́ри. Иуана захьӡыз иани ҩыџьа иаҳәшьцәеи аашьҭихын Егри́́сҟа3 дцеит. Џьуаншьер иакәзар, иаанхаз
ҩыџьа иаҳәшьцәа идкыланы, Қарҭли-Кахеҭ дшыҟаз даанхеит.
Зегьы иреиҵбыз иаҳәшьа Шьушьан4 мыцхәы дыҧшӡан. Лҭеиҭыҧш аӡбахә наӡеит Хазартәи ахака́́н5 иҿынӡа. Уи аҳәынҭқар
ауаа изынаишьҭит «уаҳәшьа дсыҭ» ҳәа. «Араҧцәеи уареи шәеидыслараҿы судгылар ҟалоит» ҳәа дазырхьаԥшны. Хакан ицҳаражәцәа Қарҭ инаӡон еиԥш Џьуаншьер иани иашьеи дразҵааит
ахакан ииҳәаз ҳадгылома ҳәа. Аха урҭ мап ркит. «Ҳхәыҷы динла
иаҳцәымӷу драҳҭар аасҭа иеиӷьуп Бырзентәылаа6 ҳаҽраҳҭар,
ақьырсианцәа ҳаҽрыдаҳкылар», – рҳәеит. Шьушьангьы ахазарцәа рыԥсҳа дизаӷьит лара лтәала.
Хы-шықәса ааҵхьан еиҧш, ахакан даалаган Блуча́́н захьӡыз
испасалар7 дааибиҭан еибашьра дишьҭит. Уи ир иманы Леке́́ҭтәи8
Аоригинал адаҟьақәа рнумерациа удырбоит арҭ ацифрақәа.
Арчыл – Қарҭли ахада ҳәа дыԥхьаӡоуп. Иашьа Мири иареи Аԥсны Анакоԥиа аҿы араԥцәеи абазгааи (аԥсуааи) реибашьра иалахәын (736 ш.)
Аашықәса рышьҭахь идин (ақьырсианра) ахьышьҭаимҵаз дахырҟьаны, дыргәаҟны дыршьит (744 шықәсазы). Аҳ Арчыл иҭахашьа злаҟалаз ала Ақьырсиантә Уахәама агәаҟ-цқьацәа дырхыԥхьанаӡалеит. Аха араҟа аиқәымшәарагьы ыҟоуп, избанзар агәаҟ-цқьа Арчыл дҭадырхоит 718 ш. азы. Ари иашазар, ҟалашьа амамызт уи 736 ш. азы Анакоԥиатә аибашьраҿы иҟазаара.
3
Егрис – ажәытә алазцәеи агырқәеи рџьынџь, аӡиас Чорох аԥсҭа иҭанхон.
4
Шьушьан – Ақьырсиантә Уахәама агәаҟ-цқьацәа дырхыԥхьанаӡалеит.
5
Хакан – ахазарцәа рыԥсҳа. Ахазарцәа – ажәыттәи ажәлар-рацәа реилак.
Нхыц-кавказтәи акаршәрақәа рҿы инхон, Азови Каспии рыбжьара.
6
Бырзентәыла, абырзенцәа. Араҟа – Византиа аимпериа зегьы шеибакыу,
уи аҳәынҭқарра иаланхоз ауааԥсыреи, абырзенцәа раԥхьа инаргыланы.
7
Аспасалар – мрагыларатәи атәылақәа рҿы – ар рԥыза.
8
Лекеҭтәи амҩа – лекааа, иахьатәи алезгинцәа. Дагесҭани Азербаиџьани инхо жәларуп. Лекеҭтәи амҩа – убырҭ рыхьӡ иахаршалоуп. Дариалтәи
амҩа.
1
2
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амҩа даанысны дҭалеит Кахеҭ. Дагьадгылеит Џьуаншьери
иаҳәшьа Шьушьани рҽахьырҵәахыз абаагәара. Мышқәак рыла
абаагәара ҧиҽын, ауаа ҭҟәаны, иманы ддәықәлеит. Имҩатәны Тифлис ақалақь ҟәыбаса иҭеиҵеит, Қарҭ атәыла9 иҭанхоз
ирҭаслымны игеит.
250
Дариала́́н10 амҩа иананыла ус лҳәазаап Шьушьан-а́́хәаша:
«Са сыҧсыр еиӷьзар ҟалап, Анцәа Иан сналыцлар уи насыԥми,
амурҭа́́ҭ11 сихәумгар аасҭа». Лмацәаз иалаҟацан илымаз хаҳә
ссирк лнацәхыҧ навҵалырҧан, уа иаҵаз ашҳам иагәылыцәцәаны илжәит. Убраҵәҟьа дкаҳан лыҧсы аалхыҵит.
Ашьҭахь Блучан ахакан иҿы Џьуаншьер днеигеит, иаҳәшьа
Шьушьан лҭахашьа атәгьы иеиҳәеит. Хакан даапкит, зҽызшьыз
лҳәамц ахьаарымгаз азыҳәан. Аҳ ишакәхалакгьы и́́ла даирбар
иҭахын. Блучан дыркын, аҟәараӷқәа ихәдеи ишьапи ирхаҵаны,
ҩыџьа аҽцәа ашаха аҵыхәақәа ирырҭан ишнаҵҟьаз еиԥш – ихы
ҿыржәеит гәымбылџьбарала. Быжь-шықәса анҵы ахакан, аҳамҭа
дууқәа иҭаны, Џьуаншьер иҧсадгьыл ахь диргьыжьит.
Иара убри аамҭа инаркны еиҵахо иалагеит Хәасроуаа12
рҳәынҭқарра. Араҧцәа ракәзар – раҳра есааира аҽарӷәӷәо,
аҽарҭбаауа аҿаанахеит. Урҭ ржәыларақәеи реимҵәарақәеи
уаҩы дырмыхәо иҟалеит. Қарҭтәи аемират раҳцәа рхыҧхьаӡара
азҳаит. Урҭ дара-дара еибарҧсуа иалагеит хазы. Вахтанг13 иабиԥара рахьтә аҳра змоудаша џьара аӡәы даарылҵыргьы, араҧцәа уи иаразнак дықәырхәан. Абас ала ҳара ҳақалақь Қарҭ дара
Қарҭ-тәыла. Ҽакала – Қарҭтәи аемират. Тәыла ҷыдоуп. Ақалақь Тифлис
(Қарҭ) ахаҭеи, акәша-мыкәшеи иҟоу адгьылқәа еидкыланы иаман. Зны
аџьамцәа иахатәан, нас – араԥцәа.
10
Дариалан. Жәытәнатә аахыс Кавказ еицырдыруа, атәылақәа еимаздо
амҩа, аԥсҭа, ашьхаҭысырҭа.
11
Амурҭаҭ. Анцәарацәа ирымҵаныҳәо, здин ҵабыргым.
12
Хәасроуаа. Еиду Ибериа (қарҭааи аерманцәеи) аԥсҳацәа. Шьҭрала џьамцәам. III–VIII ашәышықәсқәа рзы аҳра руан.
13
Вахтанг Горгасал – Қарҭлиаа рыԥсҳа (V ашә.).
9
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ртәыла иаҳҭнықалақьны иҟарҵеит. «Ахарџь»14 ҳәа изышьҭоу
ашәахтәгьы ҳара ҳтәыла иақәырҵеит. Абас ҳагәнаҳарақәа
ирыхҟьаны агарианцәа15 ҳрыҵахеит. Анцәа лахь ҳаиҭеит.
251
Арҧыс Џьуаншьер ҧҳәысыс диҳәеит багратраа иреиуаз
ҧҳәызбак. «Лата́́ври» ҳәа изышьҭаз абиҧара датәын. Лаб Адарнас ихьӡын. «Иуаҭәаз дааумгеит» ҳәа аҽҧныҳәа далырге́ит
амаҳә иан, избанзар уи лыздырамызт лҭаца Аубла16 Дауҭ дуӡӡа
«Анцәа Иаб» ҳәа изышьҭаз ишьҭра дшатәыз жьрацәарала. Аха
лҭаца лаҧш-ҿаҧшы данылба, иаразнак лгәы даахәеит, алҧхагьы
рылҭеит.
Акыр шықәса ҵхьан еиҧш
даҽаӡәы, уигьы агарианаа иреиуаз, Хәасроу ихьӡны даацәырҵит.
Уи Ермантәылеи Қарҭ-тәылеи
Ереҭ-тәылеи аҳра рзиуан. Ахазарцәа идырбгаз Қарҭ ақалақьгьы
еиҭашьақәиргылт.
… Абырзенцәа анкәадаха урҭ
Асахьа 18. Анакоԥиа.
Ақәыԥшырҭа бааш.
дырҿыҵит аҳ Леон. Иаб иашьагьы
Леон ихьӡын. Убри аҩбатәи Леон
иакәын Аҧсынтәыла шьҭрала ҳәа наунагӡа изырҭаз. Ҳазҿу Леон
Хазартәыла аҧсҳа иԥҳа лыҷкәын иакәын. Ианшьаду диқәгәыӷны ауп аҳ Леон абырзенцәа дрылҵны Аҧсынтәыла, Егриси налаҵаны, Лихи17 аҟынӡа адгьылқәа шиҵеикыз. Аҧсуаа рыԥсҳа
ҳәа ахьӡ шьҭихит ихала, избанзар дыҧсхьан Иуана, Џьуаншьергьы дажәӡахьан. Хара имгакәан иара Џьуаншьергьы дыҧсит.
Ахарџь. Атәым милаҭкәа, аԥсылманра шьҭызымхыз ирықәырҵон ари
ашәахтә.
15
Агарианаа – араԥцәа рыхьӡ ҷыдақәа иреиуоп. Араԥцәа рхалифаҭ иатәу
ауаа.
16
Аубла – аԥааимбар, (урысшә. – пророк).
17
Лихи (Лих) – Шьхеибаркыроуп. Рҩан (Риони) иавоуп. Қәыҭешь иаҽԥынгылоуп.
14
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Аха Џьуаншьер иҧсы шҭазгьы Адарнас деиҭаҵхьан Клар
џьеҭҟа18 иара хаҭала иитәыз идгьыл ахь: Шавшет, Аҷоутәыла19,
Нигали, Асиспори, Арҭаан, аладатәи Тао уҳәа абаақәа налаҵаны Вахтанг иҧацәа рышьҭра иатәыз. Ажәакала, дцеит Адарнас
Кларџьеҭҟа, уа дагьҧсит.
252
Адарнас данҧсы, Ашот кәыропалат20 Анцәа илҧха иоун,
итәыла ирҭбааит, Қарҭли-тәыла шеибакәы инапахьы иааигеит.
Маслама21 усҟан Бырзентәыла дыҟан. Дгьыжьит имч ыҟамкәан,
дыхьӡыдаха. Иара убри аамҭаз ауп абырзенцәа рыҧсҳа акәыропалат ититул ҳаракы Ашот ианианаишьа. Асарацинцәа22 рымч
анкәадаха Ашот иаҳагьы иҽирӷәӷәеит. Қарҭ (Тифлис) асарацин
зхылаҳәо уаҩы днымхеит, Али Шуаб иҧа иаамҷыдахаз. Кахеҭ
еиҳабыс дахагылан Григол.
Убри аамҭаз ир иманы даақәгылт Ашот кәыропалат. Уи дидгылеит аԥсуаа рыԥсҳа Феодоси, Леон аҩбатәи иԥа. Ашот кәыропалат димаҳәын. Кахеҭынтә хазы ддәықәлеит Григол, идгылеит
ашьхарыуаа-цанарааи Карҭтәи аемири23. Қсан аҿықәаҿы инеин
еиҿагылт Ашоти Григоли. Еидыслан, кахеҭаа рԥыза Григол дыбнарҵеит,
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имырхит импыҵакны иикыз Карҭли иатәыз дгьылқәак. Кларџьеҭ
инаркны Қсанынӡа адгьылқәа дрықәиҭхеит Ашот. Уи ашьҭахь
Кларџьеҭ – Егрис авараҿы, иахьатәи Баҭым аладахьы ишьҭоу тәылоуп.
Ҭырқәтәыла иаҵанакәеит.
19
Аҷоутәыла, аҷоуаа – (урысшәала – Аджария, аджарцы). Еиқәыԥхьаӡо
атәылақәа реиҳарак Чорохи Ҭрабзани рыбжьара ишьҭақәоу роуп.
20
Кәыропалат – византиатә аимператор иҿаԥхьа зҽаԥсазтәыз ауаҩы
ирҭон ари амаҵурахьӡ. Кыр иҳаракыз чынын.
21
Маслама. Маслама ибн Абдул-Малик (685—738) . Византиеи ахазарцәеи
дырҿагылан деибашьуан.
22
Асарацинцәа – шәахә. Анумер 14-тәи. Ари ажәа, араԥцәа мацара рзы
акәымкәан, рхы иадырхәон аԥсылманцәа зегьы рызгьы.
23
Аемир – аҳ, атәыла ахада.
18
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даакылсит Ҳалыл захьӡыз раҧк,
Изид иҧа24. Уи Ермантәылеи, Қарҭли, Ереҭ налаҵаны, игеит. Ашот
кәыропалат Гардабан25 ауахәама
аҩныҵҟаҵәҟьа дҭаршьит. Ишьа
усҟан аҭӡы ахькыдшылаз иахьагьы
иҿаҿаӡа иубарҭоуп, абыржәы иҟалазшәа.
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Еиҭах асарацинцәа Қарҭ-тәыла
ргеит. Ҳалыл данцоз емир ҳасабла
Али дырзынижьит, Шуаб-иҧа. Иара
убасҟан гардабанаа еиқәышаҳаҭАсахьа 19. Леон II. Аԥсуа
ны Иован Қәыабыл-иҧа Дачатәи
ԥсҳара ашьаҭаркҩы (787 ш.).
дықәдыргылт ақорепископ26 ҳәа.
Уи ишьҭахь ақориепископ ҳәа ддыртәеит Самоел Донауртәи.
Деиҭааихит Ҳалыл захьӡыз араҧцәа рԥыза. Гардабанаа ижәлеит Гаваз27 амҵан, араҧцәа аӡәырҩык ҭадырхеит. Еиҭах Қарҭ дахатәеит Саҳаҟ, Исмаил-иҧа.
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Аха Ҳалылгьы дкылсит. Данырҟәамҵӡа – дыршьит Џьавахьеҭ
тәылаҿ. Уи аамҭаз Қарҭ днеит иҧа Маҳмеҭ. Уи дицлеит Ашот
кәыропалат иҧа Баграт, уаҳа имуит – ириҭеит (Саҳаҟ) Қарҭли.
Араҟа зыӡбахә ҳәоу Халид бек Иезид иуоп. Ермантәыла дахылаԥшҩын,
Араԥтәи ахалифат дахаҭарнакын. Карҭ ақалақьи аемиратреи рышәҭкакаҷра иара ибзоуроуп ҳәа иԥхьаӡоуп (813–823 шш.)
25
Гардабан (азерб. быз. Гара-ҭеԥе) – ҭоурыхтә қытан. Карҭ ақалақьи иареи
33 км рыбжьоуп. Иахьазы Қырҭтәылатәи раионтә центруп. Еиҳараҩык
иҭанхо азербаиџьанцәа роуп. Иҟоуп ақырҭқәеи, аерманцәеи. Азербаиџьани Қырҭтәлеи рҳәаа иазааигәоуп.
26
Қорепископ – (ауахәаматә) аепископ иааста деиҵоуп. Маҵурахьӡуп. Ари
ахьӡ традициала Кахеҭ анапхгацәа иныҟургон. Изыхҟьаз еилкаам. Хазы
иахцәажәоуп аԥхьажәа аҿы.
27
Гаваз – ҭыԥхьӡуп. Кахеҭ-тәыла мрагаларахьтәи аҿацә иатәуп.
24
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Дҭыҵит қарҭтәи аемир Саҳаҟ. Ир иманы днеин Рехь28 дамҵагылт. Маҳмеҭи Баграти Уҧлисцихе ргеит. Гардабанынтә кахаа
Саҳаҟ ицхраарц иааит: абраҟа, Рехь аҿы еиҧылан, аижәылара
ду ҟарҵеит. Аха аӡәгьы дзазымиааит, убасала иагьеимпит. Маҳамеҭгьы днаҵысын Бардавҟа29 ддәықәлеит.
Убри инаркны иахьанӡа иҵит ҩышәи зеижә шықәса, араԥцәа рдинхаҵара ашьапы зкыз Моҳамеҭ ихаџьра ҟалеижьҭеи30.
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Дааит убасҟан Багдадынтә ҭырқәак Буӷа ҳәа – аемир Мумн
имаҵуцәа руаӡәк. Дагьыҟаиҵеит уи хьӡы згымыз ар ду драҧхьагыланы. Аермантәыла ҟәыбаса иҭарҵахьан, аиҳабацәа зегьы
ҭҟәаны игеит, абранӡагьы дааӡан Қарҭ дакәшеит. Избанзар емир
Саҳаҟ хаала иҽиимҭеит. Саҳаҟ дишьын, Қарҭ абаагәарақәа еилажьны амца иаиргеит ақалақьи уи акәша-мыкәшеи. Аха аҧсуа
ҧсҳа Феодоси31 аемир диабашьырц дааит, ир иманы иҽырхианы дыҧшын Кверцхоби. Буӷа аҧсҳа Феодоси днаганы диҿаиргылт иара испасалар Зирқи, Ашот кәыропалат иԥа Багратгьы. Арҭ
анеидысла аҧсуаа хьаҵит, аӡәырҩыкгьы ҭахеит. Аҧсҳа Феодоси
дрыцәцеит Двалеҭтәи амҩала32.
Ихьаҵны ицоз ар амҩа рзыркит гардабанаа Џьварис-Гверди33 аҿы, аҧсхасҭа дугьы рырҭеит ихьаҵуаз ар. Ари атәы
шааиаҳаз еиҧш, Буӷа ир иманы дтәеит Ҷарҭалеҭ. Мҭиулаа34
хышәҩык ауаа шасыс ирылихит. Овсеҭ дҭаларц, иақәикит, Цхаваҭ аҿынӡагьы днаӡеит. Аха аерманцәа раҳак Абулабази Ашот
иҧа Гәыарами ашьхарыуаа рахь ашәҟәы рышьҭит «абри Буга
Рехь. Гори азааигәара. Иахьагьы уи аҩыза ахьӡ змоу атыԥ ыҟоуп уаҟа. Ари
ахҭыс ҟалеит 841 ш. Шәахә. Цулая, с. 84, примечание 20.
29
Бардав – қалақьуп. Кавказтәи Албаниа иаҵанакәуеит.
30
Ари анҵамҭаҿы иаарту ахҭысқәа ҟалеит (622+299) 821 шықәсазы.
31
Араҟа зыӡбахә аҳәоу Феодоси II (811-837), аԥсҳа Леон II иԥа иоуп.
32
Двалеҭтәи амҩа. Двалеҭ – Карҭли аҩадахьы овсаа (ауаԥсаа) зҭанхоз
атәыла-ҿацә.
33
Џьварис-Гверди. Кахеҭ-тәыла аҩадахьала иадуп. Шьхароуп. Иҭанхо цанараа ҳәа ирышьҭоуп.
34
Мҭиулаа – мрагыларахьтәи Кахеҭ иаҿацәуп. Атермин аԥсшәахь еиҭаугозар иаанагоит – ашьхарыуаа.
28
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уахь днашәмышьҭын» ҳәа. Насгьы иҭҟәаны ирымаз ауаа рылахь цәгьартәит. Анцәа ихьӡала иршьит. Уи Анцәа ибеит. Раӷацәеи дареи еибашьуа ианалага – асы ауит. Араԥцәа ирҿагылан
иқәԥоз амч риҭеит, раӷацәа маҷымкәан иҭахеит. Анцәа амч ду
рылеиҵеит, даара ирацәаҩны иҭахеит асарацинцәа. Урҭ рыҽқәа
шабина35 рфон. Аҿкы рызҵысын рыҽқәа ннарҵәо иалагеит. Аха
аӷа ихыҧхьаӡара рацәак ианымԥшит, егьыҟан дара шәиҩажәа
нызқьҩык ирзынаԥшуа.
Абра дықәҵын Бардав ихигеит аӡын зегьы (аҭырқә Буӷа).
Дирбаандаҩит араҟа атәыла еиҳабыс сҽыҟазҵаз папык иҧа.
Гардабан
хыла-гәыла
еилеиҵеит.
Дарубанд36
агәашә ҭаҧҽны, хышәҭӡы ҭганы урҭ рыла Шамхор37 ирҭәит. Дариалан
амҩа ду ахь икылигеит
шәыҭӡык овсаа.
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Урҭ
рыла
ирҭәит
Дманис38. Аҧхын анаАсахьа 20. Дарубанд. Иахьатәи Дербент.
аи иҭаххан дагьақәлеит
Дагесҭан.
Овсеҭ. Хазараа иҭархара
ишашьҭо еиликаан Амир-Мумн, Буӷа изынаицҳаит: Қарҭли Ҳалыл-иҧа Ҳумед39 иҭ, имаумкын ҳәа. Буӷа ус егьыҟаицеит. Уи дцеит, Қарҭ ақалақь Ҳалыл-иҧа Ҳумед инапы ианҵаны. Нас даҽа
Шабина – ҵиаауп. Арахә ирҿарҵоит. Ахышәҭқәа амедицинаҿы рхы иадырхәоит. Аамҭала ишҳамхоит.
36
Дарубанд – иахьатәи Дербент. Каспитәи амшын ихықәыгыло ҭоурыхтә
қалақьуп. Араҟа игылаз абаа, иара аҭып ахаҭагьы жәытә-натә аахыс Дарубандтәи Агәашә ҳәа иашьҭан.
37
Шамхор – Ран атәыла иаҵанакәан. Қалақьроуп. Абаагәара амоуп. Иахьазы Азербаиџьан-тәыла иатәуп. Шамкир ҳәа иашьҭоуп.
38
Дманис – иахьа Кырҭтәыла иаҵанакәа қалақьуп. Мрагыларахьтә ҿацәуп.
Иҭанхо еиҳарак азербаиџьанцәоуп.
39
Ҳумед – ихьӡҵәкьа: Муҳҳамад ибн Ҳалид – карҭтәи аемир (853 – 870
шш.). Шәахә. Цулая… с. 85, ссылка 29.
35
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емирк даан Ҳумед длахиҳәан Иса40 ҳәа аӡәы диртәеит, Шьыхәа
иҧа, убри иаҳдыруа Ҳумедраа дыртәны. Ақорепископс (Кахеҭ)
даман Габриел Донауртә ҳәа аӡәы, ақорепископ Самоел иашьа.
Дықәҵит Иса, уи ицынхәрас емирс ддыртәеит Абраҳам. Еиҭах
дгьыжьит емир ҳасабала Хумед Ҳалыл-иҧа, ирымихит41 арҭ
атәылақәа шеибакәы: Ермантәыла42, Қарҭтәыла, Ран.
Дықәҵит уи ашьҭахь Ҳалыл-иҧа (Ҳумед), емирс дҟарҵеит Габулоц43 захьӡыз аӡәы, Саҳаҟ дитәны. Аха Гәарам, Ашот кәыропалат иԥа, дикит уи Габулоц, дагьахигеит Бырзентәылаҟа. Избанзар
гардабанаа уи игәра рган, ииҳәалак ҟарҵо уи Габулоц ибӷа дырӷәӷәацәеит. Уи аамҭаз Ашот иаб иашьаиԥа икра дашьҭан, Гәарам
иашьа. Гәарам усҟан ипҟаны44 иҵеикхьан Џьавахьеҭ, Триалеҭ,
Ҭашьыр, Абонц, Арҭаан. Дагьеибашьуан иара сарацинаа дырҿагыланы. Зны иара даиааиуан, ҽазны дара ааиуан. Аха уеизгьы
Гәарам идгьылқәа иашьцәа Баграти Адарнаси ирзишеит, ихгьы
налаҵаны. Абоци – имаҳә ииҭеит, Ермантәыла – аҧсҳа.
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Иара убри аамҭа иақәыршәаны дааит Гьаргь – аҧсуаа
рыҧсҳа, Феодосии Дырмити рашьа, Леон иҧа. Уи мчыла игеит45
Қарҭли, дагьиртәеит ериставс Чыхь46 аҿы иҧа Дырмит. Гьаргь
иҧсы анихыҵуаз Дырмит иҧа Баграт – аҧсуаа рыҧсҳа, макьана
дқәыҧшӡан, аҳра ибартә азингьы имамызт. Ихьӡын иара Баграт,
ауаа рыбжьара «абаандаҩы» ҳәа ишьҭан. Аҧсҳа Гьаргь иҧҳәыс
Дырмит-иҧа, Чыхьтәи еристав – дылшьит. Иован Шавлиани47
ҳәа аӡәы дхылхын, илшьыз амшын даларыжьит. Аха Анцәа деИса – ихаҭәааны: Иса Ибн аш-Шеих аш-Шаибани
Аоригинал аҿы – დაიპყრა.
42
Аоригинал аҿы – სომხითი.
43
Габулоц – Қарҭтәи аемират аԥыза. М. Д. Лордкипаниӡе лгәанала (ад. 195196) уи Қарҭтәи аемират дахагылан 878-882 шш. рыбжьара.
44
Аоригинал аҿы – შეიპყრა.
45
Аоригинал аҿы - შეიპყრნა.
46
Чыхь. Ҭыԥуп. Аҩныҵҟатәи Қарҭли иаҵанакәеит.
47
Дызустаҵәҟьоу еилкаам, аха ижәла маҷк Шьавшеҭ иахьахаршало, иҟалап, шьавшьеҭаа раҳцәа дыруаӡәкзар. Ҩабиԥарак (аби-аԥеи) Аԥсны амчра
рымпыҵахалан иахатәан, зинда иаанкылан ирыман.
40
41
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иқәирхеит, днаӡеит уи Константинополь аҿынӡа. Аҧсҳа Иован
иҧа Адарнас дизааигеит Ашот имаҭа, Гәарам иҧҳа. Дыҧсит Иован, аҧсуаа рыҧсҳа, уи ишьҭахь ҧсҳара иуан иара иҧа Адарнас
Липарит, аҭагылазаашьа ихы иархәаны, импыҵеикит Триалеҭ, Клдекари ҳәа абаа иргылт, ҩызасгьы дышьҭихит Баграт-иҧа Даут.
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Насри Гәарам-иҧа Гәыргени аҧсуаа ирыдгылан, Дауҭи Липарити аерманцәа ирыцхраауан: аерманцәагьы аҧсуаагьы Қарҭли еимакны еибашьуан. Убри иақәыршәаны аберразы иҽирҟәыдит
Гәарам.
Кахаа
рқорепископ48
Габриел Донауртәи данҧсы қорепископс дықәтәеит
Асахьа 21. Клдекари. Ахырӷәӷәарҭа.
Фадла аревмантәи49 ҳәа
аӡәы, аҟәыӷара иманы, аусқәа реиқәыршәара иазҟазаз.
Уи аамҭа иазааигәаны Наср Гәарам-иҧа иаб иашьа иҧа
Дауҭ, иара ишҟа джьаны дымҩахиган, дишьит.
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Наср иҿагыланы иабашьуа иалагеит аерманцәа, Липаритаа,
қарҭаа, Дауҭ иашьа Ашотгьы. Урҭ инарыцлеит асарацинцәа. Ианеидысла, Наср дыԥхарҵеит. Абаашқәа имырхит. Дцеит Наср Бырзентәыла аҳәынҭқар ишҟа.
Дыҧсит Ашот иҧа Гәарам, дагьыржит иара Оҧизаҿ50, ихаҭа
еиҭарҿыцны иргылаз.
Ақорепископ. Традициала кахаа реиҳабы ититул-хьӡы.
Аревманаа. Ашьхарыуаа-цанараа ирзааигәан. Кахаа иреиуан.
50
Оԥиза – Кларџьеҭ иаҵанакәа ҭыԥуп. Аҟазареи ашәҟәыҩреи ҿианы
ахьыҟаз аҟнытә ахьӡ хара инаҩуан, еицырдыруан ари аҭыԥ. Араҵәҟьа зыӡбахә ҳәоу Оԥизатә ауахәуама ауп. Арҭануџь аладыхьы, ақыҭа Анча азааигәара.
48
49
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Баграт, аҧсуаа рыҧсҳа Дырмит-иҧа, дыҟан Бырзентәыла,
Константинополь. Абырзенцәа рыҧсҳа ар ду ииҭеит уи. Мшынла
аӷбақәа рыла уи Аҧсны дыӡхыҵит. Иован-иҧа Адарнас дишьит,
уи ала Аҧсны еиқәиртәеит. Ԥҳәысыс дигеит еибахаз Адарнас
иҧҳәыс – Гәарам иҧҳа. Аҧсуаа рыҧсҳа Баграт иабхәында Наср
диргьыжьит. Ар рыла деибиҭан Наср, уи дцан инапаҿы иааигеит х-баагәарак Гәарам иргылақәаз. Урҭ рыхҧа Самцхьа51 акәын
иахьгылаз: Оӡрах, Џьварис-Цихе, Ломсиана.
Иааит Гәыргени Дауҭ-иҧа Адарнаси. Ацхыраара рырҭон
аерманцәа. Еидыслеит Кәыра аҧшаҳәаҿы. Аҧсуаа аҵадырхеит,
Наср дыршьит, ауаҧсаа52 раҧхьагыла Баҟаҭаргьы, ҧсуа ҳаки53.
262
Қорепископ Фадла кыр иҽирӷәӷәеит, гардабанаагьы идгылт.
Ашьҭахь қорепископс ддыртәеит Кәрыкь54. Қарҭли (атәыла) напхгара арҭон азнаурцәа рхала.
Убри аамҭаз аҧсуаа рыҧсҳа Костант даацәырҵын, Қарҭли
зегьы инапахьы иааигеит. Иара диақәҧо иҿааихеит аерманцәа
рыҧсҳа Сумбат Тиезеракал. Уи ир ду иманы Уҧлисцихе дадгылт. Еизыргеит ирацәаӡаны акьахьқәа. Убарҭ акьахьқәа еихаргыло-еихаргыло, нас амардуан еиԥш рхы иархәаны, инаӡеит
ацәқәанӡа, абас, маанала абаа ргеит. Аха ҩызцәаҵас еиԥырҵит.
Сумбат Уҧлисцихе иргьыжьны Костант ииҭеит, уи моу – иара
Қарҭли атәыла зегьы.
Уи ашьҭахь днеит (Қарҭ) емирк агарианаа дреиуаны, Абул–
Касым55 ихьӡны Абу Саџьа иҧа. Уи арахь дааишьҭит аемир
Самцхьа. Самцхьа-Џьавахеҭ ҳәа иазырҳәоит. Аерманцәа Џьавахк ҳәа
иашьҭоуп. Тәыла-ҿацәуп. Иахьатәи Қарҭынтә алада илашьҭуп. Аерманцәи
ақырҭқәеи еиланхоит.
52
Овсаа, иахьатәи осетинцәа.
53
Аоригиналаҿ – ерисҭав.
51

Аоригинал аҿы – კვირიკე. Араҟа – Кәрыкь I (893–918). Кәрыкьаа
(урыс бызшә. – Кюрикиды) Аерм. յուրիկյաններ. Абжьарашәышықәсқәа
рзы аерманцәа рыԥсҳацәа рабиԥарахьӡын. Ҭашьыр-Ӡоракерт (978—
1118), Кахеҭ–Ереҭ (1029/1038—1105) аҳынҭқаррақәа рҿы аҳра руан.
Ерманы хьӡуп. Кахеҭ аҳас иҟақәаз уи ахьӡ зыхьӡыз х-ҩык ыҟан.
54

55

Абу Саџь. Ихаҭәааны – Есыф ибн Абу Саџь. Абу-л-Касымҳәагьы дырды-

Аԥсуа ԥсҳацәа рҭоурых

39

Мумн, ԥхьаӡашьа змамыз ар иҭаны, ҳара ҳтәыла иамкышаз аҟара. Зны уи Ермантәыла дажәлеит, атәыла зегьы ирбгеит: Сиуник,
Ваедзор, Аспуракан. Аерманцәа рыҧсҳа Сумбат дзаҿамгылт ари
аҩыза амчра ду, ишьапы иҽаиргеит, дыбналеит Аҧсуа ашьхарахь, убра иҽагьиҵәахит.
263
Дагьынаӡеит Абу-Саџь (Абул Касым) Қарҭ ақалақь. Усҟан
емирс араҟа дтәан Џьафар Али-иҧа. Днеин, Уџьарма56 днадыххылт. Уаҟа хышәҩык ирзынаҧшуа ар тәан. Мышқәак еибашьуан. Уаҳа рылымшошәа ианырба, ҵхабжьон ашьшьыҳәа,
абаа аанрыжьын, ибналеит. Абул-Касым ируаа ирыхьӡан
ирҟәаҟәеит. Боҷорма зыхьчоз «Боҷорма аӷа игеит» ҳәа ишаараҳаз, ирыхьчоз абаа кажьны ибналеит. «Арҭ бо́́рак азыҳәан
иаҳа иқәҧар ҟаларын, абаагәара дуӡӡа ас-ҵәҟьа шҧакарыжьуаз? – ҳәа ауаа ирхыччон, егьџьаршьон. Боҷорма ргаҵәҟьеит,
аҭыӡқәеи абаашқәеи ирыҵжааны ажрақәа ирҭарыжьт.
Қорепископ Кәрыкь, имч шымхоз аниба, днеит Абул–Касым
ишҟа. «Абрахь ушааиша уабжьызгада» ҳәа дҵааит Қарҭаа реиҳабы. Уи (Кәрыкь) абас аҭакс еиҳәеит: «Сан лабжьгамҭала сааит». «Уан лгәы лҳархьрым, лҧазаҵәгьы ҳаикьысрым». Уаҳа акы
имырхькәа дишьҭит. Аха Боҷорма ихазы иааникылт. Бзиа дибеит
(қорепископ) иара ииашареи игәымшәареи рзыҳәан.
Ашьҭахь (Абул-Касым) дақәлеит Қарҭли, еимиҵәеит. Аха
урҭқәа ҟаиҵаанӡа (қарҭлиаа) рхала иҵыржааит Уҧлисцихе абаашқәа, урҭ араҧцәа ирымгарцаз. Уантә Абул-Касым Самцхьа
дцеит. Самцхьагьы Џьавахеҭгьы цәирҳәит. Днеин Ҭмогви57 абаа
руеит. Азербаиџьан валис (хылаԥшҩыс) даман 901–928 шш. рзы араԥцәа
рыхьӡала. Даара кыр зымчыз Саџьаа рабиԥара датәын. Араҟа зыӡбахә ҳәоу
907–914 шш. рзы иҟалаз Абул Касым Аԥсуа ҳәынҭкарреи Ермантәылеи
дышрықәлаз атәоуп.
56
Уџьарма – ақыҭеи абаагәареи Кахеҭтәылаҿ.
57
Ҭмогви – (қырҭ. თმოგვის ციხე). Ҭмкаберд (аерм. Թմբկաբերդ) мамзаргьы
(аерм. Թմուկ), Ҭмук / Ҭмок мамзаргьы – Ҭмбук. Аӡиас Кәыра армарахьтәи
аганала ихықәгылоу абаагәареи, уи амҵаҿ ишьҭоу ақыҭеи. Инхо еиҳараҩык ерманцәоуп. Самцхьа-Џьавахеҭ иаҵанакәеит. Ахалқалакь иазааигәоуп. Аермантәылеи Ҭырқәтәылеи рыбжьароуп.
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днадгылт. Аха ари ахырӷәӷәарҭа агара иахьынӡауадаҩу аниба,
Квелаҟа деиҭаҵит, абаа иакәшаны ир тәеит, аибашьра далагеит.
Дрылан Габрон ҳәа ҷкәынак. Иқәлацәеи иареи есҽны ақәыларақәа ҟарҵозаарын.
264
Аӷацәа ари абаа анырга, иаргьы дыркит, нас ԥсышьа цәгьа
иҭаны дыршьит ацқьа Габрон. Уи иа́́аӡаб58 ашәҟәы ианиҵеит
ҳаб–цқьа аепископ Стефан Ҭбеҭтәи. Еиҭах иҽааибиҭан (Абул–
Касым) абрантә ддәықәлеит Двин59 ақалақь ашҟа.
Убри аамҭаз (Абул–Касым) иарҳәеит, хыла аҧсҳа
Сумбат шиакәы Капоети60
абаа згаз. Ахьышәҭҳәа иҭыҧ
ааиҧсахын, «дарбанзаалак,
сара дысмырбакәан, аӡәгьы
дышәмышьҭын» ҳәа адҵа
риҭеит ир. Днеин днадыххылеит Капоет абаа. Абаа
анҭыҵ игылаз аӡә дагмыжькәа, зегьы ҭаацәала иааАсахьа 22. Бочорма. Кахеҭтәыла.
никылеит. Убри иахырҟьаны
абаагьы дырбгеит, Сумбатгьы дыркит. Абул–Касым уи дыҭҟәаны
Двин дахьнеиз, ҵлакаҿ дыкнаҳан дишьит.
Абри ашьҭахь, шықәсқәак ааҵхьан еиҧш, атәылагьы маҷк
ианеиқәтәа, Кәрыкь аҧсуа ҧсҳа Костант дааиҧхьеит, аҩыџьагьы еиманы Ереҭ илақәлан Вежьын61 абаа иакәшеит. Аҧсуаа
рыҧсҳа ахәадала днеит, Кәрыкь – ҵаҟала. Шьҭа абаа агара акагьы шагмыз, даакылсит патрыкь62 Адарнас, Параскева луахәама
аҩныҵҟа еиқәшәан, ҳаинышәап ҳәа ирабжьеигеит.
Ааӡаб. Агәаҟрақәа, адин азыҳәан уаҩы ихигауа.
Двин – жәытә Аермантәыла аҳҭнықалақьқәа руак.
60
Капоети. Иахьыҟаз еилкаам.
61
Вежьын – Ереҭ амрагыларатә ҳәаа иазааигәаӡоуп.
62
Патрыкь (урысшәала – патрикий). Византиатәи аимпериаҿы иреҳаӡоу
атитулқәа руак. Кәыропалат аасҭа еиҵоуп.
58
59
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Аҧсуаа рыҧсҳа ирҭеит Арышьи63 Гавази64. Кәрыкь иоуит
Орҷоб65. Уаҵәҟьа еинышәан еиҧырҵит.
Аҧсуаа рыҧсҳа Алаверди днеин, уаҟа Аергь иныха аҧхьа
илахь иџьымшь иӡатәит, хьыла иҩычеит асахьа66. Ар ицыз еиҳараҩык аҩныҟа ишьҭит.
Қорепископ Кәрыкь даара апатуқәа иқәиҵан Костант иҩныҟа амҩа дықәиҵеит.
Мышқәак рышьҭахь Костант дыҧсын, аҧсуаа ртәылаҿы
алаҩеиласрақәа ҟалеит, избанзар Костант ҩыџьа аҧацәа иман,
ранацәа хазын.
265
Аиҵбы аҩбатәи иҧҳәыс
илыхшаз иакәын. Аиҳабы – Гьаргь ихьӡын, аиҵбы – Баграт. Аиӷара бааҧс рыбжьан. Уи атәы досу
рыхҭысҩырақәа
инарҭбааны
ирнуп.
Баграт зыхьӡыз аҳцәа раҳ
Гәырген димаҳәын. Уи Гәырген Асахьа 23. Вежьын. Абаашқәа руак.
Ереҭтәыла.
зегь рыла абӷа ииҭон аҟнытә, урҭ
реиӷара еиқәымтәеит, Баграт иҧсы ахьынӡаҭаз.
Аха Баграт данҧсы аҧсуаа рыҧсҳа Гьаргь иаразнак иаҳра
зегьы инапаҿы иаа́́игеит. Уи агәыразреи егьырҭ абзиарақәеи злаз
уаҩын. Дыӷәӷәан, ахаҵара згымыз, згәы ҭбааз ҳәа дыԥхьаӡан.
Анцәа дизхәыцуан, аныхабаақәа иргылон, арыцҳацәа дрыцхраауан. Уи итәылаҿы даара кыр аусқәа ирҽеит, Ҷҟондид ауахәама
Ары́́шь – абаагәара, ажәытә қыҭа. Ереҭ–тәыла иаҿацәууп. Кахети Дагестани рыбжьара. Крызҵазкәа ҭыԥын. Аратәи аҳцәа – Арышьаа ҳәа ахьӡ ҷыда
ныҟәыргон.
64
Гавази. Мрагыларатәи Ереҭ иаҭыԥуп.
65
Орҷо́́б – баагәароуп. Ереҭ–тәыла иаҵанакәеит. Аумак краҵанакәа иҟамызт. Ара изыхцәажәо ахтысқәа 915–920 шш. рыбжьара иҟалақәаз роуп.
66
Араҟа зыӡбахә ҳәоу ахҭысқәа даҽакала иаарԥшуп, насгьы ианыҟалаз
аамҭагьы иашаны иарбоуп Ередви ауахәама аҭӡаҿы – 906 ш. Шәахәаԥш: М.
Гәынба «Аԥсуа ԥсҳа Константин хьыӡрацара Ереҭ дышдәықәлаз атәы зҳәо
Ередвитә анҵамҭа» // Аԥсуа ҟазаразы амаҭәахәқәа. Қарҭ, 1968 ш.
63
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иргылт, аепископат шьақәиргылт, даара жәпаҩык арыцҳацәа67
рыҧсыбаҩқәа еидигалеит араҟа.
Уи аамҭаз дыҧсит ақорепископ Кәрыкь. Ицынхәрас қорепископс дтәеит иара иҧа Фадла, уи Лоҵобантәи аныхабаа
иргылт. Убри аамҭаз атәыла иақәлеит асарацинцәа. Саџьаа ҳәа
ирышьҭан. Кахеҭ дырҭаслымит. Мцхеҭ инеин Џьвар ауахәама
рблит. Ианцоз аҧшьа Џьаргьы ргеит.
Аҧшьа Џьар иакәымла иахьазныҟәаз, ргәы иалсит. Уи
ахәҭақәа еизганы еиҧыршьит, наҟ Џьвари иҭадыргылт, иара
ахьҭагылаз.
266
Ереҭ-тәыла, Ишьханик днеиаанӡа, Нцәа дрыздырамызт. Ишьханик иакәзар, аҳцәа раҳ Гәырген диаҳәшьаҧан. Иан Динар
– аҧсҳа гәашьа лоуп аҵабыргра далазгалаз68. Салараа69 усҟан
Бардави70 Адарбадагани ргеит.
267
Гьаргь, аҧсуаа рыҧсҳа, Қарҭли дахаиргылт иҧеиҳаб Костант.
Хы-шықәса ааҵхьан еиҧш иаб ӷашақә диҿагыло, аҳрагьы имеикәа далагеит. Уҧлисцихе аҩныҵҟа иҽирӷәӷәеит. Ҭбеҭаагьы инеины ачарҳәаҩ идгылт, иара убас жәпаҩык аамсҭацәагьы. Аԥсҳа
Гьаргь, иҧа дшиҿагылаҵәҟьа агәра анига, ир зегьы шьҭихын,
ддәықәлеит еибашьра. Таотәи аҳцәа иваиргылеит, қорепископ
Фадла ир иманы Уҧлис-цихе инакәшеит. Кыр мшы еибашьуан,
аха абаа аҧҽра рылымшеит, насгьы даараӡа ирацәаны ауаа ҭан.
Мышкы аҽыуаа жәылон, ҽазны – ашьаҟауаа.
Аҧсҳа Гьаргь дыргәыбзыӷны Сазвере аҟнытә аамсҭацәа ихы
иархәаны, иԥа ус изицҳаит: «Ҳара ҳахь уиас, Аҧсныҟа уҳашьҭуеит, уаҟа уаҳра уахагылап. Уара уаб шьҭа атахт71 дықәтәамзарАрыцҳацәа – араҟа ақьырсианра иахырҟьаны иршьыз, идыргәаҟыз, зыԥсы ақәызҵаз роуп зыӡбахә ҳәоу.
68
Аҵа́́бырг, аҵабыргра – аиашахаҵара. Бырзен бызшәала – ортодоксиа,
ὀρθοδοξία; урысшәала – православие. Ҿыц терминуп аԥсшәаҿ.
69
Сала́́раа – ҭырқәшәала ицәажәо, амсылманрагьы ныҟәызго, Китаи иқәынхо жәларуп. Ауигәы́́рцәа ирхыԥхьаӡалоуп.
70
Барда́́в. Жәытә қалақьуп, тоурыхтә тыԥуп, Азербаиџьан иаҵанакәеит.
71
Атахт. Џьам-раԥ ажәоуп. Ацәажәараан изықәгылоу, ма аҳәынҭқарцәа
67
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гьы, кагьы амам». Иаҳаз агәра
игеит, иара ицнагацәа «уижьоит» шиарҳәозгьы, урҭ ра́б
́ жьга имаҳаит. Цхабжьон қдеиқәҵак дақәтәан Кәыра дхылеит. Иаразнак иаӷацәа иқәлеит дыркырц, аха игәы еилгеит,
дышжьаз еиликааит, шьҭахьла
ддәықәлеит наҟ абаа дҭаларц. Асахьа 24. Ҷҟон-дид (Мартвили). Араҟа
Урҭ рықдеиқәҵақәеи дареи
джуп аныха зырҿыцыз Гьаргь II.
еиқәымшәеит, еила-ҩеиласхеит, шьоукы аӡы иҭаҳаит. Ашьҭыбжь рацәахеит. Дцәырҵит аҧсҳа,
ируаагьы гылт, абаа иакәшан итәеит. Ашамҭаз аҧшаарақәа дырҿыцит. Иара-хәаша, аӡы дҭыҵын, ацаҟьақәа рыбжьара иҽиҵәахызаап. Иара убра дагьырбеит. Дгәазҭаз ихаҭа рыцҳак иакәын, дибеит
аԥсҳа иԥа дахьыбжьатәаз. Дыркын, аҧсҳа иҿаҧхьа даақәдыргылт. Даара гәымбылџьбарала иус рыӡбеит: иблақәагьы ҭырхит,
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дагьдырхәеит. Изымчҳакәан длахыҧсааит. Абаа иҭагылаз аамсҭацәа ажәа рыҭаны идәылигеит, Ҭбеҭаа ахақәиҭра рыҭан Асԥураганҟа72 еибгала идәықәиҵеит.
Қорепископ Фадла дыҧсит, уи ицынхәрас қорепископс
дтәеит Кәрыкь73. Гардабантәи аамсҭацәа аҧсҳа Гьаргь ишҟа ииасуа, иҽимардо иалагеит.
Аҧсҳа Гьаргь еиҭах ддәықәлеит иусқәа рырҽеиразы. Кахьеҭ
дақәлан, иблит, ирбгеит, иҩныҟагьы дгьыжьит. Аамҭала Атен74 ам
ҵан дааҭгылеит.
изықәтәо атәарҭа-ақәгыларҭа
72
Васпуракан – аурыс традициаҿы. Аоригинал аҿы – ასფურაგანი. Аерман
ԥсҳацәа, Арцруниаа рнапаҿы иҟаз аерман-тәыла.
73
Кәрыкь II (929-976).
74
Атен. Абжьаратә шәышықәсқәа рзы қалақьын, абаагәара ду аман. Аныхабаа Атентәи Сион иахьагьы уаҩы иџьеишьо игылоуп. Еиҳараӡак аерманцәа
ракәын инхоз. Иргылоуп 630 ш. аерман-ҟаза Теодосак инапала. Уи инапаҵаҟа ахаҳә зцәуаз аерманцәа ргәыԥк аус руан. Атентәи Сиони аныхабаа Џьвари конструкциалеи, аргыаларатә техникеи рыла мцху еиқәшәоит.
Иахьатәи ақ. Гори 10-ҟа км аладахьҟа иҟоуп.
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Иҷкәын Леон усҟан ерисҭав ҳасабла Қарҭли дахатәан. Уи
еиҭах ир шьҭыхны Кахеҭ дақәларц иӡбеит. Аха Кәрыкь аҿагылара шилымшоз идыруан, днеит аҧсҳа иҿаҧхьа хырқьиара ҳәа,
аха нас дыбналарц иақәикит. Леон дааникылеит, диманы Кахеҭ
дигеит, иҭаацәагьы шьҭыхны дгьыжьырц. Аха урҭ бналеит, избанзар қарҭлитә аамсҭацәа ргәырҽанырҵахьан.
Қорепископ Кәрыкь иашьа Шурҭа аҧсҳа Гьаргь дхихырц
даҿын: уи ииҭеит ихатә баа – Уџьарма. Егьырҭ абаақәагьы ргеит,
хҧа рыда: Нахҷаван, Боҷорма, Лоҵобан.
Лоҵобан абаа Иуана Ариш-иԥа итәын. Уи кыр иҽирӷәӷәан,
дызхьыҧшызгьы диҵыҵит. Идыргылеит Шурисцихе, аруаа рыла
еибырҭеит. Марани абаа усҟан Хахәа инапаҿы иҟан, уигьы
Ариш-иԥацәа дреиуан – Иуана диашьан, иашьа диеиҧшны уигьы махәҿа ӷәӷәала икын ибаа. Дааит аҧсҳа, ар еижәыларц адҵа
риҭеит. Заманала абаа ргеит, Хахәагьы аҧсҳа иҿаҧхьа даақәдыргылт. Аҧсҳа Џьигеҭ-тәыла дганы абахҭа дҭаркырц реиҳәеит.
Нахҷаван абаа Кәрыкь-иҧа Фадла иакәын изтәыз. Уигьы
ҩныҵҟала даара иҽирӷәӷәеит. Қорепископ Кәрыкь, имч шазымхо аниба, ажәа имихит
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иҧсы шеиқәирхо, уи азы Кахеҭ-тәыла аҧсҳа Гьаргь ишииҭо.
Аҧсҳа иҧа Леон Кәрыкь доуишьҭырц игәгьы иҭамшәеит, аха
аб даҽакала дныҟәеит. Кәрыкь ҳаԥыхьа аӡынразы имрымхырц
Боҷорма абаа. Амшаҧы ҟалаанӡа дзыҳәаз, пату ақәырҵеит. Уи
аҟнытә Нахҷаван абаагьы ргеит, шасысгьы иҷкәын аиҵбы Дауҭ
димырхит. Уи А́иниара75 аҽны доурышьҭит.
Аҧсҳа Аҧсныҟа дгьыжьит, Кәрыкь абаагәара Боҷорма Амшаҧы ашьҭахь ҭаирцәырц иҽазыҟаиҵон. Ус ишыҟаз Қарҭ-тәылеи Кахьеҭаа раамсҭацәеи: Годе́́рӡи Мгдеу́́р, Мама Ҟанчае́́л,
Дачи Қоринҭе́́л, Дачи Иуанеи Схвилосе́́лаа, аишьцәа Са́́реи Григоли Ԥхвнелаа назлаз ҽа ҩынҩажәижәаба егьырҭ аамсҭацәеи,
рыжәҩахыр еибыҭаны, Кәрыкь идгыларц рыӡбеит. Иагьалагеит
абаақәа рыргьыжьра. Мышқәак рыла зегьы дырхынҳәит, иҧыАиниара. Акьырсиантә дин аныҳәаратә амш. Иаса Кьырса дхуҷны
раԥхьаӡа ауахәама инагара иазкыуп.
75

Аԥсуа ԥсҳацәа рҭоурых

45

рҽит Шурисцихе, Лоҵобантәи абаақәа. Кәрыкь еиҭах итәыла дахагылт.
Инеин аҧсҳа Гьаргь иарҳәеит «Кахеҭ зтәыз иргеит» ҳәа.
Иаҳаз даара игәы инархьит аҳ, гәыбӷангьы риҭеит, ԥхьан «қорепископ Кәрыкь дҳашьҭыроуп» ҳәа иазҳәақәоз. Аӡын ишааӷыҵысыз еиҧш, еиҭах аҧсҳа ир дәықәиҵеит, иҧа Леон ԥызас дрыҭаны. Дақәлеит уи Кахеҭ, амца иаиргеит. Кахеҭаа рыпҟара дшаҿыз
аҧсырӡы иарҳәеит: Гьаргь дуӡӡа, Анцәа бзиа дызбоз, иԥсҭазара
дшалҵыз ала. Леон иаразнак ақорепископ Кәрыкь диҧхьеит, Базалеҭтәи аӡиа ахықәаҿ, наҟ-ааҟ аҽцәа аӡәи́́-аӡәи́́ рываргыланы,
хәлаанӡа лаҧш-ҿаҧшы еицәажәон.
Убранӡа имҳәеит иаб дшыҧсыз. Бзиа дшибо агәра ирганы,
иҧагьы маҳәыс дшиҭаху иҳәеит. Кәрыкь уи атәы аниаҳа,
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дҽыжәҧан дхырхәеит, мыцхәы игәы иахәеит ас еиԥш аинышәара. Иаҳарак – ирыбжьарҵаран иҟаз аиуара.
Дгьыжьит Леон, иаб иҭынхаз адгьылқәа инапаҿы иааигеит,
итәыла аҩныҵҟатәи аиқәымшәарақәа рырҽеира иҽазикит, иара
убасҟан Аҧсны дазыгьыжьит. Анцәа имч ала идгьылқәа еидикылеит, егьирҭбааит76. Иаб иеиҧш Анцәа бзиа дибон, аҟазшьа бзиақәа илан, аԥсаҭа ирҳауан. Уи иргылт Мықә абааных ду77, иара
уаҟа аепископат хиртит, Анцәа илҧха иманы аҩныҵҟа иахәҭаз
ала иҩычеит.
Иԥсҳара аусқәа анирҽеи, Кәрыкь дзықәиргәыӷыз иажәа
наигӡеит: иӡӷаб ҭацас дриҭеит. Аха аамҭа рацәак мҵыкәан
Леон иҧҳа дыҧсит. Еиҭах Леон Кәрыкь ӷас дҟаиҵеит, Кахеҭгьы
дақәларц иҿынеихеит. Ар дуӡӡа иманы ддәықәлеит Арагви78
Араҟа ишәԥыло аиҭаҳәарақәа аоригинал аҿынтә иаагоуп.
Мықә абааных ду. Ари ҟалеит инықәырԥшны 964 ш. азы. Леон III Мықә
ақыҭан иргылт уаҳа Кавказ иуԥымло 5-нефк змоу, адуниаҿ зеиуа ыҟам хәнефк змааны х-ҿаԥарак ала зкомпозициа шьақәыргыло аныхабаа. Шәахә.
: Д. К. Чачхалиа «Трехпритворная композиция храмов средневековой Абхазии и ее влияние на архитектонику помятников Алании, Руси и Трепезунда». Москва, 2016. С. 39.
78
Арагви. Аӡиас Кәыра армарахьтәи аҟәыҵәа ду. Урҭ аӡқәа ахьеилало аҭыԥ
аҿы игылоуп ақалақь Мцхеҭа. Аӡыбжьараҿ иқәгылоуп Свети Цховели
76
77
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ахықәахь, ихишьааит Мухнар, Херки, Базалеҭ. Уи ақәыларантә
дгьежьын, игәы рахәымхан, дыҧсит.
Уи ашьҭахь ҧсҳас дҟалеит Дырмит, Леон иашьа. Уи Қарҭли ҿыц иҵеикит. Аха уаҟатәи аусқәа рҭыҧ ақәҵара аамҭа
ицәнарӡит. Бырзентәыла уи иашьак дыҟан, Феодоси зыхьӡыз.
Ҳара ҳтәқәак даарыҧхьазаап уи, «уааины, уашьа уиҿагыл» ҳәа.
Уи аҧсуаа рыҧсҳа дуӡӡа Гьаргь ихаан иҟаҵаз усын. Ҩыџьа Гьаргь иҧацәа – Феодосии Баграти, Бырзентәыла иахганы ирыман,
аҳра еимакны аиӷара рыбжьамларц.
Феодоси Бырзентәылантә дшааиуаз раҧхьа Самцхьа днеин, уаҟа дааҭгылт. Маргис Мере ҳәа дахьтәаз ахь дрыҧхьеит
месхаа79 раамсҭацәа. Даара ҧыҭҩык аруаа еидигалт ихатәымчла игарц иаб иҭынха. Аха
аҧсҳа Дырмит диҧыҩланы ар ижәиҵеит, игәы
иҭамкәан диқәлеит, дыҧхаиҵеит Феодоси. Дцеит
уи Қарҭли, Ӡамтәи ахада
Адарнас иҿы днеит. Дидикылт абааҿы. Уи аҭыҧ
акәша-мыкәша
иусқәак
ирҽиуан.
Асахьа 25. Базалеҭтәи аӡиа иахьа.
Аҳ Дырмит ихаҭа ир
Қарҭынтә 40 км аҩада.
ала дрыжәларц далагеит.
Ӡама абаа иакәшаны хымз аибашьра иаҿын. Нас, рымчқәа аныршәа, еиқәышаҳаҭхеит Феодоси ихы дшақәиҭыртәуа. Ирҳәаз нарыгӡеит. Феодоси наҟ днарылҵын Даут Кәыропалат ишҟа дцан,
уа шықәсынаҟьак сасра диҭан.
Еиҭах уи Таонтә Қарҭли дақәлеит. Дырмит ацҳаражәҳәаҩ
дишьҭит Феодосии, қорепископ Кәрыкьи рахь абас еиԥш
ажәақәа нацҵаны: Бырзентәылантә сашьа дханҳәын аҟнытә,
захьӡу аныхабаа. Мцхеҭтәи акалҭакос (акатоликос) иаҳтынра, итәарҭа.
79
Ме́схаа. Месхе́ҭ – тәылаҿацәуп. Џьавахеҭ иаҵанакәеит. Ауааԥсыралагьи,
акәыльтуралагьы уи аамҭазы араҟа аԥыжәара змаз аерманцәа ракәын.
Аладатәи Кавказ иатәуп.
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еиҭаҳәашьа змам аиӷара ҳабжьалт. «Шьҭа уара уҳабжьалан ҳаиныршәа сашьеи сареи
ҳтәыла еицныҟәаҳгартә еиҧш,
ҧхьан сашьа Леони сареи ишҳамаз еиҧш. Иудкыл са сҟнытә
абжьаҟазацәеи
ашаҳаҭцәеи,
саргьы уџьабаа сырӡрым».
Абарҭ, аҧсҳа Дырмит иажәақәа
ҩбамтәкәа, ақорепископ Кәрыкь Феодоси дилабжьеит аҧсҳа
дизыӡырҩырц, абасгьы нациҵеит: «иҟамлаша ҟалар – ушьа
зуеит». Абасала иашьа инапы Асахьа 26. Леон III. Кәымурдо аныха
агәашьа аханы атӡы иаласо
данҵаны дишьҭит Феодоси.
апсҳа ихаҿра. Џьавахеҭ, 964 ш.
Днаргеит уи Мцхеҭа Иҧ
шьоу Аџьар аҟны, аҭоуба идыруит акалҭакоси80 егьырҭ аепископцәагьы, ауаа хатәрақәеи рҿаҧхьа.
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Феодоси иашьа иҿы днеин, уаҟа мышқәак ихигеит. Аха Дырмит ихашҭит Анцәеи ауааи ириҭаз ажәа, еилегеит ишьҭеиҵаз
аҭоуба. Иашьа даанкылан иблақәа кылиблааит. Ари еиҧш ианақәшәа Феодоси идгылацәа ҧсҳас дықәдыргыларц иалагеит
даҽа рашьак, Чала81 ҳәа изышьҭаз. Аха уигьы рылымшеит, избанзар Дырмит дыӷәӷәан, дгәымшәан, уи дузынкыломызт.
Дырмит данҧсы, ажәлар зегьы аҧсҳа аҭынха дышимамыз
дырны, Аҧсынтәылеи Қарҭли рыҧсҳас Феодоси дцәырырган
дшьақәдыргылт.
Усҟан кахаа ааин, Уҧлисцихе инаҵагылт. Қарҭли ҧызас
дрыҭан аԥсуа ҳәынҭқар ихаҭарнак Иван Марушь-иԥа. Кры
Акалҭакос. Католикос. Аԥсуатә, Мцхеҭатә, Қарҭлиатә, Аермантә руахәама
анапхгацәа ус рзырҳәон, мрагыларатә традициа иақәныҟәаны.
81
Чала. Аԥсшәа аҟнытә иагазар ҟалап. Зымч каԥсоу, иарчалаз. Акәада. Ананамга.
80

Чачхалиа Д. К. Аԥсуа ԥсҳацәа рҭоурых

48

зкыз, кыр зымчыз, зыгәрагаз уаҩын. Дауҭ Кәыропалат
иахь днаишьҭит итәык, уи ила
днаиҧхьеит Қарҭли еицыргарц,
ма ихала игарц, мамзаргьы Баграт Гәыргьен иҧа ииҭарц, акыс
уи аҧсуаа рыҧсҳа Гьаргь иҧҳа
дылҧан. Иан лганахьала Аҧсни
Қарҭли изеиҧшны итәын. Убри
Иван Марушь-иԥа иҭахын Аԥсны ҧсҳас дамазарц Баграт. Ар
ҳәа имаз зегьы шьҭыхны Дауҭ
Кәыропалат днеин, Қарҭли днаАсахьа 27. Мцхеҭ. Светицховели.
лагылт. Арахь ддәықәлеит хәа
Қарҭли аныха хада.
шаараҳаз еиҧш, кахаа бналеит,
Қарҭли наҟ инкажьны.
Дааит Дауҭ Кәыропалат, дтәеит Қәахврели. Днеит иара иҿы
Иван Марушь-иԥа. Дауҭ иара иҟнытә Уҧлисцихе идикылан, нас
иара убраҵәҟьа ириҭеит Баграти уи иаб Гәыргени, избанзар Дауҭ
ҧа димамызт аҟнытә, Баграт Гәырген-иҧа ҧас дҟаиҵахьан.
273
Уи Дауҭ Кәыропалат Таотәи ахадацәа аӡәы диеҧшымкәан
ахьӡ ду ичаҧеит.
274
Уи Анцәа диҭахын, арыцҳашьара илан, игәы разын, аҵабырг дацныҟәон, дҧагьамызт, аныхабаақәа иргылон, дгәыбзыӷын,
игәы ҭбаан, ауаҩы диҭахын, аберцәа раҳаҭыр ибон, мцхәы абзиарақәа илан. Уи иргылт ауахәамеи аберҭыҧи – аеклессиа цқьа
Хахәылтәи82.
Хахултәи ауахәама. Шәахә.: Казарян А. Ю. Зодчие Давида Кәыропалата.
Поиск нового образца соборной церкви в Тайке (Тао) второй половины X в.
// Вопросы Всеобщей истории архитектуры. Вып. 4. Личность. Эпоха. Стиль.
Сост., отв. Ред. Н. А. Коновалова. Москва, ЛЕНАНД, 2012. С. 18–51. Иахьатәи
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Аҩныҟа ҳәа имҩа даннықәла Уҧлисцихе аҿы иаанижьит
Гәыргени уи иҧа Баграти. Уи аамҭаз Баграт қәрала дмаҷын, аҳра
ибартә даҵанакәамызт аҟнытә (Дауҭ кәыропалат) уи аҷкәын
иаб Гәырген инапы даниҵеит. Қарҭли аамсҭацәа зегьы еизигеит,
абасгьы рылеиҳәеит: «абри иоуп Таогьы, Қарҭлигьы, Аҧсынтәылеи зҭынхо. Сара дысҧоуп, дсааӡамҭоуп. Сара иара ихылаҧшҩы,
ицхырааҩ соуп. Ииҳәо шәацныҟәала». Араҟа мышқәак даарылаԥхьан, нас Тао-тәылахь дгьыжьит.
Аамҭак ҵхьан еиҧш еиҭах қарҭли аамсҭацәа, рыцәгьарақәа
цәырыргеит, дара ишырҵасу: ачарҳәара ду руит. Нақәырдев Саботари иқәынхо аамсҭацәеи дареи еибыҳәаны Кахеҭынтә ар ҭыргеит, Уҧлисцихе ахьчаразы игылаз аруаа рыҽрымданы Гәыр
гени уи иҧа Баграти ирҭаслымны, Гәырандухт-гәашьагьы дрылакны Кахеҭҟа иахыргеит.
Ари еиҧш ажәабжь изыцәгьахеит Дауҭ. Ар имаз аашьҭыхны
дҭалт Триалеҭ, уантә Кахеҭ дақәларц. Аха кахаа адырра роуит,
иҧыҩланы аинышәара идыргалт. Ацҳаражәҳәаҩцәа бжьагаланы, Гәыргени, Баграти, Гәырандухти иааурыжьын
275
Қарҭлигьы Уҧлисцихегьы – Гәырандухт-гәашьа лнапы ианыз
– зегьы дыргьыжьит. Ари гәашьахан аҧсуа ҧсҳа Гьаргь диҧҳан.
Иҵит ус даҽа хышықәса. Аҧсынтәыла аҳра азиуан Феодоси
Блаҭых, аҳәынҭқарра еилаҳауан, рҽырыҧсахит аҧхьатәи аҳцәа
иаҧырҵаз азакәанқәеи аҵасқәеи. Ари збоз аамсҭацәа даара
рылахь еиқәнаҵон.
Иуана Марушь-иԥа иҭаххеит Баграт ҧсҳас Аҧсны дахаиртәарц. Еицҿакны иадгылт Дауҭ Кәыропалат ихәыԥҳа Баграт
ҧсҳас иҟаҵара. Иара Дауҭ аҵыхәтәаны рацәак иҭахымкәан,
агәыҩбара иманы дақәшаҳаҭхеит, избанзар, ҧхьан ишысҳәахьаз
еиҧш, ҧа димамызт Дауҭ ихаҭа. Баграт дзиҭахыз Тао аҩ-хәҭакҬырқәтәыла Ҟарстәи авилаеҭ аҿы иахьагьы иубарҭоуп. Шәахә. Иара убас:
Такайшвили Э. С. Археологическая экспедиция 1917-го года в южные провинции Грузии [Текст] / Акад. наук Груз. ССР. – Тбилиси : Изд-во Акад. наук
Груз. ССР, 1952. 101 с.
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гьы еидикылап ҳәа акәын. Аха Қарҭлии
Аҧсни абас ҭынхада ианықәха, атәыла ныҟәызгашаз арҧыс дрымаимкит,
амала ражәа ишахәҭоу инарыгӡарцаз,
хәдақәҵатәыс ауаа рылихит.
Дыргеит уи Аҧсныҟа, днапықәырҵеит83 аҧсҳаразы, зегьы иҳәатәы иаҵагылт, избанзар шьҭа иқәра наӡахьан. Уи
ашьҭахь, ҩышықәса ҵхьаны, уи аусқәа
реилыргара даҿын иабду хазына аҧсҳа
Гьаргь дуӡӡа иҟаҵашьала84. Абраҟа иаАсахьа 28. Дауҭ Кәыропалат.
цысҵоит: иусқәа рынагӡараҿы Дауҭ
Ерзерумтәи амузеи.
Кәыропалат
дуӡӡа ихьӡ даҧсаны ихы
ЧДК ифото, 2013.
шааирҧшуаз, ауаагьы даара абзиарақәа идырбалт. Иаб иашьа Феодоси
аҳҭнытә усқәа дырԥырганы дыԥхьаикит: Тао тәылахь, Дауҭ Кәыропалат ишҟа
дишьҭит

Асахьа 29. Гәырандухт
аԥсҳа-гәашьа. Џьавахеҭ,
964 ш.

276
ус еиӷьын азыҳәан, ауаа, адууқәеи
амаҷқәеи, рырҭынчра, реиқәыкразы. Уи
ашьҭахь аҧсҳа Қарҭли даҭааит, уатәи
еилаҧаҭаз аусқәа рырҽеиразы. Аҧхьа
Тигва85 днеит. Аԥсҳа уахь инеира зҭахымызгьы аамсҭацәа ыҟан Қарҭли атәылаҿы. Урҭ дара ишырҭахыз рхала русқәа

Анапықәҵара. Ақьырсиантә ныхаԥаараҿы – изыхәҭоу ианихәҭоу ихы
акьысра, уи ала алԥха иҭара. Аоригинал аҿы қарҭли бызшәала – დალოცეს
(მეფედ). Араҟа – аԥсҳаразы анапықәҵара, алԥха иҭара, иреиҳаӡоу зинла,
Анцәа Ду имчала. Ҿыц иалагалоу ажәоуп.
84
Араҟа аамҭанҵа зыҩуаз (автор) мҩашьарада иаҵишьыр иҭахуп Баграт
аԥсуа ҳынҭқарцәа рышьҭра дшатәу, урҭ рыԥҟаррақәа шракәу мҩықәҵаган
дзықәныҟәо.
85
Тигва. Қыҭоуп. Иахьатәи Уаԥстәыла иаҵанакәеит. Еицырдыруа ауахәама
ҭагылоуп.
83
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рыӡбо, ус иашьцылахьан. Егьырахь: Гәырандухт лнапаҿы иҟоуп
ҳәа иԥхьаӡан.
Қарҭлиаа аԥсҳа иҿагылара
ргәаӷьит. Ԥхьагылас дҟарҵеит
Қавҭар Ҭбели86, Могрис ашьапаҿы
рҭыҧ алырхит. Арҭ данрылаҧш
аҧсуаа рыҧсҳа Баграт, «шәнеибац» ҳәа рылаҿиҭит иҧсҭыр, иагьеижәылеит аҩ-рык. Қарҭлиаа ҭрысит, иҩт, еиҧхьыттеит. Изыхьӡаз
Асахьа 30. Уԥлисцихе.
ршьит, иркыз – дырҭаслымит, иаанАҳаԥы-қалақь.
хаз ршьапы рҽадыргеит.
Днеит Баграт Уҧлисцихе, иан уи абаа лымихын, Қарҭли
аусқәа реиқәыршәара даҿын, нас иан даашьҭыхны Аԥсныҟа
дцеит. Акыр збахьоу аӷбаныҟәцаҩык еиҧш, ахара дыҧшуа, акы
дадымсылакәа, аҧсуаа русқәагьы мҩаԥигон. Ирацәаҩымызт, аиашаз, наҟ иқәганы иҧсахтәхаз аусуцәа, амаҵуцәа.
Ииасит уи аамшьҭахь даҽа шықәсқәак. Клдекартәи абаа дахагылан аҳ Рати. Уи инапахьы ииасхьан Атентәи абаа, егьырҭ
Қарҭли адгьылқәагьы, Кәыра аладахьы иҟаз адгьылқәа зегьы:
Триалеҭ, Манглис аҧсҭа, Сквиреҭ. Баграт датәаимбеит ари, дхамаԥагьахеит.
Аҧсҳа Баграт маӡала ир зегьы еизигеит, дагьҭалеит Қарҭли,
Рати дикрацы. Дауҭ Кәыропалат иаразнак адырра ирҭеит, Аҧсны
ар шҭыҵыз ала. Аха абас ауп уи ишиарҳәаз: «Уи ҽаџьара акәымкәан,
277
уара ушьразоуп дыздәықәлаз» ҳәа, амц рҳеит. Гәыргенгьы иҽеибиҭеит, иҧа диҧыларц. Дауҭ Кәыропалат дыццакны ир драҧыҬбели. Аҩныҵҟатәи Қарҭли еиҳа крызҵазкәаз аҳцәа (ериставцәа) рыжәла.
Аԥсуа ԥсҳа Костанти дареи еиқәшәеит 906 шықәсазы, уи Костант Ереҭ данақәлоз. Усҟан Қарҭли аиҳабра (ериставра) азызуаз Иван Ҭбели иакәын.
Аԥсуа ԥсҳа Гьаргь иԥа Костант иаб даниҿагыла, Ҭбелираа ачарҳәаҩ Костант
идгылеит.
86
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зеит, нас аермантәылақәа87 зегьы рхадацәа «шәсыдгыл» ҳәа
рызҿиҭит. Уи аамҭаз макьана иҧсы ҭан Баграт иабдугьы, аҧсҳа
Баграт: уи ир драҧгыланы Дауҭ Кәыропалат иахь днеит хыхьчарҭас, иҧа Гәырген аҳра имихыр ҳәа дицәшәон. Арҭ архәҭақәа
зегьы еизаны Длив88 амҵан иантәа, ҵҩа шрымам убарҭан.
Абри ар Гәырген иҧылеит Шавшеҭ ахьналаго, Гардаҭхрили ааигәара; дыбнарҵеит, дыҩны, Цепти абааҿы иҽиӡеит. Уи
аамҭаз Баграт Триалеҭ дҭалан Карушеҭаҿ дтәеит. Ацҳаражәҳәаҩ
дааишьҭын, ар дрыхәаҧшын, еиликааит Дауҭ Кәыропалат дшимыхәо.
Усҟан (аԥсуа Баграт) ир наҟ дрылҵны (Дауҭ) иҿаҧхьа днеит
ихала, аҭамзаара шьҭеиҵеит, хырқьиагасгьы абас ҿааиҭит: «Сара
арахь сызҭалаз Рати ихәҭоу дақәсыршәарц ауп». Уаҳа днимкылеит, абасгьы иаҭеикит Дауҭгьы иааӡамҭа иахь ихы рханы: «Сышьра
уашьҭоуп ҳәа сарҳәеит, аха ухаҭа исоуҳәаз уажәа агәра снаргеит,
уи шымцу. Азин умоуп Рати ихәҭоу ишуҭаху дақәуршәарц».
Аԥсха дгьыжьит, игәы ҭгәырӷьаауа. Дцеит Аҧсныҟа дышиашаз, Рати акы гәҩарас иҟаимҵарц. Нас диқәларц, данымгәыӷӡо.
Аӡын аналагамҭаз ир зегьы еидкыланы Клдекари абаа дакәшаны дгылт. Ари збаз Рати, иҧа Липарит диманы, наҟ абаа дыҭҟьаны ихы цәыригеит. Аҧсуаа рыҧсҳа Баграт
278
димшьырц диҳәеит. Иара итәыҵәҟьаз ихатәы абаа ииҭеит, ихаҭа
днеин иаб иџьынџьыз Аргвеҭ иҽҭеигӡеит. Еиҭах аамҭак анҵы,
ҧхьан ишысҳәахьаз еиҧш аҧсҳа Баграт аҧснытәи иусқәа
рҭыҧ ықәиҵеит, зҽаҧсазтәыз, гәыкала аџьабаа збаз ааныжьны,
зушьа ҽеимхаз аамхны, зыгәрагаз, иажәа иахымҧоз аусуцәа
амаҵурақәа рыҭаны иҧсахит.
Аҳәынҭқарратә усқәа рынагӡашьала, реиҿкаашьала иеиҳаз
ҧсҳа дҟамлацызт Аҧсынтәылагьы, Қарҭлигьы. Аҳәынҭқаррагьы,
даҽа аамҭак еиҧшымкәан, еизҳаит.
Ари ажәабжь иунарбоит Дауҭ ихаҭеи, икәша-мыкәша атәылақәа ирхагылақәази ирықәынхақәози аерманцәа шракәыз.
88
Длив – қалақьуп, Џьавахеҭ иаҵанакәеит. Стратегиала крызҵазкәа ҭыԥуп,
хырӷәӷәарҭоуп.
87
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Ирмчқәа зегьы иманы, Қарҭли дҭалеит. Уантәи заанаҵ ацҳаражәҳәаҩцәа ишьҭит Кахеҭҟа. Ирымпыҵахалан иаанхаз қарҭлиаа рбаагәарақәа шыргьыжьтәхо ргәырҽаниҵеит. Қорепископс
усҟан иамаз Дауҭ иакәын. Уи абаақәа рыргьыжьра иҭахымхеит,
дмақарны абас еиԥш аҭак ҟаиҵеит: «Абаагәарақәа ргара шулшо
махәҿалеи еибашьралеи агәра сырга Қсан аҧшаҳәаҿы».
Ари даара иԥсахы ԥнажәеит аҧсуааи қарҭлиааи рыҧсҳа Баграт. Акәыропалат Баграт уи аамҭазы Длив дыҟан, уантә Таотәылеи Қарҭлии русқәа ирҽеиуан. Иаб «аҳцәа раҳ» Гәырген данҧсы
нахыс иара ихала Таотәыла аусқәа мҩаԥигон89.
279
Ауаа дәықәиҵеит Аҧсныҟагьы Қарҭлиҟагьы, ар аарышьҭырц
адҵа рыҭаны. Ихаҭа идгьылқәа дрылсуа Триалеҭ днаӡеит, Мцхеҭа
Ацҳагьы90 дахыст. Абраҟа ирыцлеит аҧсуаа рырхәҭақәеи, қарҭлиааи. Триалеҭ итәеит. Уантәи уажәы-уажәы Кахеҭ дажәлон,
иҟәыбаса иҭаиҵон. Дауҭ91 акы ааилымшеит, избанзар Баграт
ир ҧхьаӡара рықәмызт. Нас абаақәа иго иҿааихеит. Ус Ереҭгьы
рцәигеит; хадас уаҟа Абулал дахаиргылан, аҳҭынрахьы дгьыжьит.
Убри иақәыршәаны аҧсуаа рыԥсҳа Аҧсны даннеи, ереҭаа
еиҭах аҧсҳа ихымхәыцкәан Дауҭ ишҟа ииасит. Дауҭ Ереҭ Кахьеҭ
иадиҵеит. Рацәак мҵыкәа дыҧсит. Еиҭах Баграт ир иманы Ереҭ
дҭалеит, аҩынтәгьы инапахьы иааигеит. Хаҭала Динар-гәашьа
Араҟа аамҭанҵаҩы аӡбахә иҳәом высшьа змам хҭыс дук. Кавказ абжьарашәышықәсқәа рҭорыхаҿ уи амықәшәатә «Ишьаарҵәырахаз ачара» ҳәа
хьӡыс ахалеит. 1008 шықәсазы Баграт II иаб Гәырген иԥсра ашьҭахь аерманцәа рбагратраа, иабшьҭра иатәыз иашьцәа ҭаацәашәала ҳаицәажәап
ҳәа реиҳәан, иаб иаҳҭынраҿы Панаскерт абаагәара аҩныҵҟа ишьит,
ииҟәаҟәеит, иҿагылашаз аӡәы даанмыжькәа. Уи атәы рҩит: [Сумбат, сын
Давида.] Жизнь и известия о Багратидах, царях наших грузинских, откәыда
они явились в эту страну или с какого времени владеют они царством Грузинским, которое написал Сумбат, сын Давида // Э. С. Такайшвили. Источники грузинских летописей. Три хроники. Издание Управления Кавказкого учебного округа. Тифлис, 1900. с. 216. С. 117–182. Шәахә. иара убас: Д.
К. Чачхалиа «Абхазское царство. Эпоха Баграта II. Москва. «АКВА-Абаза»,
2018. С. 52, примечание 48.
90
Мцхеҭа Ацҳа – Карҭлии Кахеҭии еимаздо амҩа.
91
Дауҭ (976–1010). Кахеҭтәи қорепископ.
89
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дҭеикит, Кахеҭгьы дазымақаруа далагеит, нас урҭ рбаақәа
ирҭаслымит. Кәрыкь Боҷорма дҭеикит. Шықәсынаҟьак уи абаа
дажәлон. Иулакгьы игеит Боҷорма. Ереҭгьы Кахеҭгьы иҵеикит.
Кәрыкь дырбаандаҩны иаҳҭынраҿы диҵәахит. Уи аамҭаз ихы
дҩахт Ганӡатәи аемир Фадлон92. Икҿаирӷәӷәо иҿынеихеит Ереҭгьы Кахеҭгьы уажәы-уажәы дрықәло, еимҵәо, иҭҟәаны иго. Арҭ
аҟазшьақәа ддыргәамҵит аҧсҳа дуӡӡа Баграт. Ир зегьы еизиган
иҽирӷәӷәеит. Баграт ауаҩы дизынаишьҭит аерманцәа рыҧсҳа,
Шаханшах Гагик93, «Фадлон дҳапҟап»
ҳәа. Уи заҳаз Гагик дгәырӷьеит,
280
ир еиқәыршәаны иаразнак днеит аҧсуаа рыҧсҳа Баграт иахь; еиқәшәеит
урҭ Ӡоракерт. Арҭ еицдәықәлеит зцәа
иҭыҵыз, ақьырсианцәа зцәымӷыз ауаҩы иҭыҧ идырбарц. Иара аџьар
иаҵаныҳәоз ауаа рыҧсра дашьҭан.
Арҭ ҵҩа змам рыр аниба, иҽааникылеит, шьҭахьҟа дгьыжьит, абаақәа рыҩАсахьа 30. Гагик I Багратуни,
ныҵҟа иҽиӡарц.
ашаханшах.
Хьӡи-ԥшеи згым аҧсҳа Баграт
94
95
ирҭаслымит Ран-тәыла , Шамхор абаагәара днадгылт. Ахаҳә
аршәгақәа96 ихы иархәаны, мышқәак рыла уи Шамхор зыхьӡыз
аҭыӡқәа ирбгеит.
Адырҩаҽны ақалақь агара игәы ишҭакыз, ауха ауаҩы дизынарышьҭит, «ҳумшьын, ҧсра ҽнынӡа умаҵ шаауа» ҳәа. АшәахФадлон – Фадл I ибн Мухаммад, Ганӡатәи аҳ (емир) 985 – 1031 ш. рзы.
Шаддадидаа рабиԥара датәын. Урҭ шаддадидаа Кавказ амсылманра алырҵәара иазықәԥон. Ақьырсианра иаӷацәан.
93
Гагик I Багратуни (990-1020). Аерманцәа рыԥсха (шаханшах).
94
Ран. Ганӡа ҳәагьы иашьҭан. Уажәы-уажәы ари атәыла Апсынтәыла
иахьыԥшын.
95
Шамхор. Иахьатәи Шамкир. Азербаиџьан иаҵанакәеит. Инхо реиҳараӡак
азербаиџьанцәоуп. Ажәытә ганӡатәи (рантәылатәи) абаагәара, ақалақь.
96
Уаанӡа ашықәсҩыраҿ џьаргьы иаҳԥымлацызт аԥсуаа ахаҳә аршәга рхы
иадырхәон ҳәа.
92
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тә дазыразхеит (Фадлон), напынҵала иршаҳаҭит ихаҭа, ируаа
драҧызаны (Баграт) иаӷацәа дшырҿагыло ала. Баграт убасҟан
амаҵура изалаз зегьы еизганы адҵа риҭеит, ақалақь ӷәӷәаны
иркызарц дара рымчқәа рыла. Иахәаҧшын, еиҭахәаҧшын ус
рҳәеит: «Ҳамчқәа ҳшәеит егьырҭ арратә усқәа ҳшырҿыз, ҧсеиҭакрак ҳамбацт».
Еиҭах аиҳабыра еизиган алагала ҟаиҵеит «аинышәара идаҳгалап Фадлон» ҳәа. Зегьы уи абжьгара мҩабзиан ирбеит, иагьадгылт. Фадлон даара даргәырӷьеит,
(Баграт) иажәақәа зегьы усла ирҵабыргит. Аҳамҭа дуқәа риҭеит зегьы,
(аԥсуаа) ҳаҭыр ду рықәҵаны инаскьеигеит. Багратгьы ахьӡ иманы аҩныҟа
дгьыжьит.
281
Зыӡбахә ҳамоу аҧсҳа дуӡӡа иргылеит Бедиатәи ауахәама, уаҟа аепи97
Асахьа 31. Аԥсуа ԥсҳа Баграт скоп диртәеит. Гәыдаҟәантә абрахь
II (960-1014).
иеигеит акафедра. Ақыҭақәа рацәаны,
аҧсҭақәа, архақәа, ҳамҭас иаиҭеит.
Аҧҟарра азичаҧеит, алҧха аҭаны, аепископ диртәеит. Дарбанзаалак уи (аԥсҳа Баграт) дзакәыз здырырц, дахьынӡадууз еилызкаарц зҭаххо – днеины ибааит зны уи иргыламҭа, уи аныхабаа
блахкыга. Убасҟан агәра игар алшоит дшыҟамыз Қарҭлигьы, Аҧсынтәылагьы ицназгоз даҽа ҧсҳак.
Уи алҧха аиҭеит, иԥшьеит, Қәҭешь аныхабаа ду ашьаҭа аныркәаз98, аныҟәгашьа – аԥҟарра ссирӡа азԥиҵәеит, избанзар ааигәа иҟаз аҧсҳацәеи, акалҭакосцәеи, егьырҭ ауахәама аиҳабырреи, аберҭыҧқәа рхылаҧшцәеи, ладеи-ҩадеи иҟаз атәыГәыдаҟәа. Гәыдаа. Аԥсны жәыттәи тоурыхтә ҭыԥхьӡуп. Абжьыуааи самырзаҟанааи рҳәаа иазааигәоуп.
98
Қәҭешьтәи Баграт иныха-баа ашьаҭа ркит, иара аҭӡы ианырбалаз аҩыра
злаҳәо ала, 1003 ашықәс азы.
97
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лақәа рҿынтә, иаб иҭынхаз
идгьылқәа налаҵаны, абарҭ
зегьы дразҵааноуп ишеиқәиршәаз.
Ари Баграт, аҧснааи қарҭлиааи ирымаз аҧсҳацәа зегьы
дреиҳахеит атәыла аныҟәгашьала. Игәы ҟазҵоз, иажәа
иацныҟәоз зегьы раҳрақәа
роуп, хьыӡрацараан зхы иқәызҵоз, зыгәрагаз – иаамсҭацәаАсахьа 32. Бедиатә аҿа (999 ш.)
ны иҟалеит. Дызцәымӷыз – ида
ҧсыхәа рымамкәаны иҟаиҵеит, иҳәатәы изахымԥо иҟалеит.
Итәыла ҭбаа аҭынчра ду ала иирҭәит.
282
Ԥсы зхоу дарбанзаалак ҳәашьа изаҭом уи дзакәыз, урҭ рахьтә маҷӡак ауп сара сҿы иасырҳәаз, абри зегьы наунагӡа иаанхарц адунеи ҵҩа змам агәалашәараҿы.
Насгьы исымҳәар залшом Вахтанг Горгасал99 иаамшьҭахь,
ари еиҧш амчра дуӡӡа, аизҳазыӷьара, аизыӡырҩра, аизыразра
ыҟамызт атәылаҿы. Ари аныхабаақәа рычаҧаҩ ду иакәын, мчыла икәадаз, ирыцҳаз – дрыцхраауан, аҵабырг иашьҭаз ӡбаҩын.
283
Уи ҩажәижәаф шықәса аҧсҳара ныҟәигеит. Идунеи иҧсахт
қороникон ҩышәи ҩажәи жәиҧшь100 шықәсазы, маи бжьба рзы,
ахәашаҽны. Иҧсра аҽны Тао дыҟан. Иҧсыбаҩ аҳцәа раҳ Звиад
иааганы Бедиа абаа аҩныҵҟа анышә иамеидеит.
Вахтанг Горгасал – Ибериатә аԥсҳа (440-502 шш.) Ақырҭуа Уахәама
иԥшьоу ҳәа дыԥхьанаӡоит. Шьҭрала иџьамқәоу Хәасроуаа рабиԥара датәуп.
Аԥсҳа Митридат VI, аԥсҳа-гәашьа Саандухҭи рԥа иоуп. Ихьӡ-ҷыда «Горгасал» апарс (аџьам) бызшәахьтә еиҭаугозар «Абга ахы (зхагылоу)» ҳәа иаанагоит.
100
1014 ашықәса.
99
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Ԥсҳас уи ишьҭахь дҟалеит Баграт иҧа Гьаргь. Уигьы Анцәа
имчала даара абзиарақәа илан.
284
Аҧсҳа Гьаргь имчра иаб иҭынхаз атәыла иахьигӡеит
дшыҷкәыназ, избанзар уи аҧсҳара даҵагылахьан жәаҩа мацара шихыҵуаз.
Уи (Гьаргь) иаҳра ныҟәигожьҭеи быжь шықәса анҵы Аҧсны
дақәлеит Бырзентәыла аҧсҳа Баси́́ла101. Ар ду еидкылан, насгьы
қьырала иааигаз, згәыжәла бааԥсыз атәымуаа рырхәҭақәа еи-

Асахьа 33. Басила II ир Гьаргь III аԥсуа ируаа ирышьҭоуп.
1022 ш. Тао атәылаҿ

дигалеит. Аха Гьаргьгьы иааџьоушьартә ар дуӡӡа еизыҳәҳәаны диҿагылт. Краамҭа арҭ еиҿаԥшуа, аидыслара рзымгәаӷьуа,
еиҿатәан Басиа́́н102 ацәҳәыраҿы. Гьаргь иҽахиган, аҩада дцаны О́лҭис103 иблит. Уантә Ко́́ла104 шыҟаз деиҭаҵит. Бырзентәыла
аҧсҳа дааицрымҵуа дышишьҭаз ишьҭахьҟала дихьӡеит. Абраҟа
Басила. Басила II, Βουλγαροκτόνος; (958 —декабр15, 1025) Византиа
аимператор.
102
Басиан. Иахьазы – Пасенлер (тырқә.). Абаа-хырӷәӷәарҭа, жәытә қалақьуп.
Иахьагьы иубарҭоуп. Аҳәынҭқарра ахылаԥшуеит. Ерзерумтәи авилаиеҭ
иаҵанакәеит, афедералтә трасса ихықәгылоуп.
103
Олҭис, Олҭу – абаа-хырӷәӷәарҭа, ажәытә қалақьра. Иахьагьы қалақьуп.
Аҩадатәи Тао (Таик) иаҳҭны қалақьны иԥхьаӡан.
104
Кола – хырӷәӷәарҭоуп. Олҭу иазааигәоуп ҩада-мрагыларахьала. Ерзерумтәи авилаиет иаҵанакәеит.
101
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еидыслеит Гьаргь ир аҵыхәеи
Басила ир аҧхьагылацәеи.
Ақыҭа Шьири́́мни105 азааигәара,
иҟалеит ишьаарҵәырахаз аибашьра дуӡӡа. Абраҟа рҭахара
ҟалеит аибашьцәа наҟ-ааҟ ирацәаҩӡаны. Ар раҧхьагылацәа
ҭахеит абраҟа: Липарит-иҧа
Рати, ҽаӡәгьы – Хурси ихьӡны.
Аԥсҳа Гьаргь ихшәаны ауп адырра шиоуз
Асахьа 34. Византиа аимператор Басила II (958—15 декабр 1025)

285
ир аҵыхәан аибашьра шаҿу.
Уаҵәҟьа аҧхьагылацәа хьарҳәны, драҧгылан дрыжәлеит. Избанзар, исымҳәази, уи дхаҵа ӷәӷәан, дгәымшәан. Аҧсҳа Гьаргь
днеиуан дмитәха, ируаа рзы дгәышьҭыхганы.
Дрыхьӡеит аҧсҳа Басилагьы ир ду иманы. Аҽарҿыцит аибашьра: зны хаз-хазы игылт, нас еижәылеит, аибашьра ҟалеит,
ирацәахеит аҧсыҭбара, абырзенцәа шьардаҩны иҭахеит, амал
ду рымхын. Аидысларақәа краамҭа еихсыӷьуамызт. (Басила) ируаа рымчқәа нҵәеит. Азныказ аҧсҳа Басила ахьаҵра игәы иҭеикыҵәҟьеит, дагьхьаҵит.
Аха ишәеит қарҭлиаа, ргәы ҭрысын, шьҭахьла идәықәлеит.
Абырзенцәа ирыхьӡан даара ирацәаҩны иршьит. Абырзенцәа
рыр Арҭаан106 инаӡеит, уигьы дырҭаслымит, идырбгеит. Аҧсҳа
Гьаргь Триалеҭ шыҟаз дандәықәла, Басила уахьгьы дишьҭалеит,
ирбганы ишьҭеиҵеит Џьавахеҭ, Триалеҭгьы убас дахыҵит. Еиҭах
еиҿагылеит дара. Гьаргь дахьӡеит аҽазырхьиара. Кахеҭааи
Ереҭааи рызҿиҭит. Аха аҩбатәи ажәылара имаӡеит.
Деиҭацеит Басила Триалеҭ, Џьавахеҭ, Арҭаан. Еиҭах дрыӷрысит. Еиҭах, ҧхьан аасҭа ргәаӷ иманы, еимиҵәеит урҭ рыжәлар.
Шьиримни. Еиқәыԥхьаӡо аҭыԥқәа дара-дара еизааигәоуп. Зегьы Аладатәи Кавказ иаҵанакәыеит.
106
Арҭаан. Карс аҩадахьы. Идыру ҭыԥхьӡуп.
105
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Аӡынразы, ӷыжәра ҳәа, дцан дтәеит
Халдеи-тәылаҿ, Трапезунд107 иацәыхарамкәан. Ацҳаражәҳәаҩцәа инеимырда-ааимырдон, аинышәара рыбжьарҵарц иаҿын. Избанзар уи аамҭазы Бырзентәыла аилаҩынтра дуқәа
мҩаԥысуан. Рыжәҩахыр еибырҭеит
спаспе́́ти108,
286
ачарҳәаҩ-иҧа Ҵарве́́зи109. Басила арҭ
ахҭысқәа даара ддыршәеит, аха Анцәа Асахьа 35. Олҭу абаа ҳахәарҭак изиуит: Ксифи Ҵарвез дишьит. амҭазы. Фото ЧДК, 2013 ш.
Еимҩалацәаны ишыҟаз еиӷацәаны
иаақәгылт. Ксифигьы ихәҭаз иоуит Ҵарвез амцурақәа изиуз
дрыхҟьаны. Избанзар даласанаа110 джьаны зны абаа дыҩнаркит,
нас дҳәынҷаны Басила дизнаргеит.
287
Уи даалаган хара дгьылбжьахак ахь дахигеит. Фока-иҧа
ишьа дахырҟьаны. Абасеиҧш ацәгьара зыршаз ирацәаҩны
рыхқәа хырҵәеит. Урҭ дрылан Џьоџьик-иҧа Ԥерис, Тао иатәыз,
егьырҭ бырзенцәан.
Деиҭагьыжьит Басила Басиан ашҟа. Абаақәеи адгьылқәеи
ҳазшәыргьыжь ҳәа дмақаруан, нас ҭынч анхамҩа шәаҳҭоит ҳәа
иақәыргәыӷны. Гьаргь, аҭагылазаашьа зеиҧшраз гәаҭаны, аҧсҳа
Басила ишҟа дишьҭит хаҭарнакс аҳ Звиад, ихатә ир ицны. Уи
Трапезунд. Иахьатәи Ҭрабзан. Ҭырқәтәыла.
Спаспе́́т – иреиҳаӡоу ар рԥыза. Ажәа ахаҭа аџьам бызшәахьтә иаагоуп.
Ари аҭыԥ аҿы Никифор Ксифи ихьӡ машәырны ибжьажьуп ҳәа агәаанагара
ыкоуп. Шәахә. : Цулая, с. 58, примечание 94.
109
Ҵарве́́з. Варда Фока иԥа. Варда Фокеи Никофор Қсифии роуп уи аамҭазы аимператор Басила II иҿагылан иқәыхразы ауаа зырбыжкыз.
110
Даласа́́наа (аоригинал аҿы – დალასანოს). Далассинаа – Евфрат аӡиас
ахахьы инхоз аерманцәа раамсҭажәлак акәын. Иҟалап урҭ рхаҭарнакцәа
алахәызҭгьы арҭ аила-ҩеиласрақәа. Убарҭ шьҭрала дреиуан Анна Далассина (1030 —1102) захьӡыз византиатә ар рԥыза Иоанн Комнин иԥҳәыс.
107
108
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(Гьаргь) аамҭак ицәигарц лаҧшхырҧа ҟаиҵон, Басила дымҩахиҟьарц. Уи аамҭаз ихаҭагьы ар ду иманы дишьҭалт. Игәы иҭаз:
«Басила абџьар шьҭихыр – ҳаргьы ҳиабашьуеит. Аха ҳашиабашьуа имырбакәа, аиқәшаҳаҭра ҳашьҭоушәа иҳарбалап». Аинышәара зҭахымыз Басила ирхәҭақәа рҽазыҟаҵаны «свидокс»
ҳәа абырзенцәа изышьҭаз ар реиҿкаашьала идыргылахьан.
Ус аибашьра иалагеит, Басила ирхәҭак дырҩит. Даапкит
аҧсҳа Басила, Аџьар Цқьа сзаажәга ҳәа ҿиҭит. Адашьма ақәыршә цқьа лықәдыршәын аџьар нықәырҵеит. Аԥсҳа Басила, ихшыҩ
дахыҵуа: «Снаган сиуҭар, ахаан суеихырхәом» – ҳәа дхәааит.
Аибарҧсра нҵәомызт.
Қарҭлиаа хьаҵит, иҩны идәықәлеит, ирацәаҩны аҳәа иадыргеит, ирыҭҟәазгьы рацәаҩхеит. Абырзенцәа ирҧыхьашәаз ргеит,
ар ирыхьчоз аҧсҳа ихазынагьы111 рымырхт.
Дзыхьӡоз шьуа дцон аҧсҳа Басила. Ус ишыҟазгьы аинышәара аиқәшаҳаҭра дашьҭан, избанзар Бырзентәыла аҩныҵҟа даара иҭынчмызт, иара ихҳәара иашьҭан иаӷацәа.
Уи аҟнытә аибашьра хыркәшан еиқәшаҳаҭра, аизыразрала. Аҧсҳа Гьаргь зықәра маҷыз иҧа шасыс дриҭеит абырзенцәа, иргьыжьит насгьы абаақәа, ҧхьан Таотәи аамсҭацәа
ирҭахьаз. Урҭ инарыцлеит егьырҭ абаақәагьы, Басила Багратраа
ириҭахьаз; уи ахыхь абааи, адгьылқәеи Дауҭ Кәыропалат ҳамҭас
Басила ииҭахьаз: Басиан, Кола-Арҭаан, Џьавахеҭ уҳәа рҿы иҟаз
ҭыҧқәакгьы. Урҭ рахьтә уахәамақәак, дгьылқәак, ҳаблақәак
аҧсҳа Гьаргь ииҭеит. Дцеит Басила итәыла ашҟа хышықәса
зхыҵуаз ҳаҧсҳа Гьаргь иҧа-хәҷы шасыс диманы. Абасгьы ҭоуба
иуит: «Ахҧатәи ашықәсазы дузсыргьыжьуеит».
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Уи дыҟаҵәҟьан ҩышықәса аҳҭнықалақь Константинополь
аҟны. Ахҧатәи ашықәс азы, ишиҳәаз еиҧш, ауҧшәыл диргьыжьит. Уи иаб инхарҭахь данцоз, Мрагылара зегьы збоз акаА́́хазына – ахьы, араӡны, аԥара; иааизакны – амал. Есымша аҳәынҭқаар
дахьцалак ицыз. Еиҿшә. аурыс – казна́́.
111
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тепан112 иакәын днаскьазгоз
иаб идгьылқәа рҳәаа аҟынӡа113.
Днаӡаны даныгьыжьуаз аамҭазы амандатур114 дихьӡан аҧсҳа
иашьа
Константин
иҿынтә
ашәҟәы акатепан инапы иаиркит. Уаҟа абас ианын: «Анцәа Ду
имчала бзиа избоз сашьа, аҧсҳа
Басила, идунеи иҧсахит. Уи
ицынхәрас Бырзентәыла зегьы
ҧсҳас сҟалеит сара. Сара исыҵа- Асахьа 36. Басиан абаа. Иахьатәи
Пасенлер.
ку адгьылқәа рахьтә дахьыҟазаҬырқәтәыла. Фото ЧДК, 2013
алакгьы аҧсуаа реиҳабы Гьаргь
иԥа Баграт, ирласӡаны дшәыргьыжь, сҿаҧхьа, сыла дабартә, дшәыргыл». Акатепан, ари данаҧхьа, Баграт иргьыжьра иҽазишәеит. Маҷк днаскьан ибеит
шаҟа ирацәаз уи инаскьагацәа: кыр зымчыз Тао ахаҭарнакцәа,
инагаз аамсҭацәа, аруаа раҧхьагылацәа, месхаа, қарҭлиаа, лапш
зхьымӡо, ҧхьаӡара зқәым аниба, даахьаҧшын ихьӡаз мандатур
ус иеиҳәеит: Дузрылгозар – дга. Сара уи шьҭа исылшом.
290
Уа, бла иамбац ассир, Анцәа шьарда зымчу! Шаҟа лассы деиқәурхазеи, дрымыухызеи ха́́ра змам Баграт. Ауаа заалымдарала шықәсыла еиқәдырҽаҽоз, Анцәа игәаҧхарала иаразнак
иширбго збарц зҭаху, шәааи, ижәба аҧсуаа рыҧсҳа-хуҷы Баграт
иҧсы шҿихыз. Ари аҩыза уаҳа ҽа ҧсҳак дақәымшәацызт, уи
Катепа́́н – «иреиҳаӡоу». Византиатәи аимпериа IХ–ХI ашә. рзы иҟаз иреиҳаӡаз амаҵурахьӡ. Аимпериа аганқәа рахь иҟаз аҿацәқәа рхадацәа, даара кыр зымчыз аԥсҳа ихатарнакцәа ракәын. Рылшарақәа рацәан. Шәахә. :
Византийский словарь. Сост. и общ. ред. К. А. Филатова]. Т. 1. Санкт-Петербург : Амфора. 2011.
113
Иахьатәи Ԥенек-ақыҭа илыҵакны. Мрагыларатә Анатолиа, Ҭырқәтәыла.
Бана аныхабаа ахьгыло ԥсыуа дгьылуп ҳәа иԥхьаӡан. Аҳәаа иазаагәаӡан.
114
Амандатур – араҟа ацҳаражәҳәаҩ ҷыда. Шәахә. Мандатор: Византийский словарь. Сост. и общ. ред. К. А. Филатова]. Т. 2 Санкт-Петербург : Амфора. 2011, ад. 20.
112
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атәы шәанаҳәап маҷ-маҷ – ҳаҧхьаҟа ишьҭоу ажәабжь. Усҟан қороникон ҩышәи ҩынҩажәи жәаҩа иҭагылан115.
Ҩышықәса рышьҭахь, макьана дышҿаз, иаџьал дагеит аҧсҳа
Гьаргь. Уи бзиарала мцхәы еибыҭаз аӡәы иакәын, дызхылҵыз ассирқәа дрылукаауа дыҟан, еиҳарак агәамч илаз ала, хаҵарала,
гәымшәарала, чаҧашьала, еибагашьала,
291
хаҿыла, атәыла аныҟәцашьала – вба змаӡамыз иакәын.
Дыҧсит қороникон ҩышәи ҩынҩажәи ааба рзы116, авгәыст жәаф рзы, Триалеҭ адгьыл аҿы, Мҟинвари ма Иҵрони ҳәа
иахьашьҭаз аҭыԥ аҿы.
Иара дызхылҵыз
дызлагылаз
иуаажәлар ргәы дирхьит,
рылахь еиқәиҵеит иҧсрала. Зегьы дырџьабеит
ақәрахьымӡа,
ихаҵашьа рхамышҭуа
Асахьа 37. Мҟинвари аҭыԥ иазааигәаны.
Ашьха Казбек ашьапаҿы
иҵагыланы
Қәҭешь
дырган, уаҟа анышә
дамардеит.
Ԥшьҩык ахшара иҭынхеит (Гьаргь). Аҧацәа: Баграти Дырмити, аҭыҧҳацәа: Гәырандухти Каҭеи.
Ахәбатәи ахшара – Марфа – дшыӡҟыз дыҧсит. Аҧсҳа дуӡӡа
Гьаргь иҧсы шааихыҵыз еиҧш, жә-шықәса зхыҵуаз Баграт иаразнак аҳәынҭқарра дахадыртәеит, насгьы иабацәа раҳра Аҩадатәии
Аладатәии117 уаҟа иаҵанакит.
Уи аамҭаз Таотәи аамсҭацәа рхы иацәшәаны Бырзентәылатәи аҧсҳа инапахьы ииасуа иалагеит. Ваҷа Кариҷ-иҧа, Ба1025 ш.
1027 ш.
117
Аҩада ҳәа изышьҭаз – ашьхара Лихи нахыс иҟаз атәыла мрагыларатәи
азбжа. Арахь, Аԥсныҵәҟьа ҳәа изышьҭаз, Қәыҭешь налаҵаны, Аладатәи
акәын.
115
116
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натәи аепископ Иован, уи ицлеит ирацәаҩны таотәи аамсҭацәа.
Абырзенцәа рыҧсҳа Константин, шықәсык ҵхьан еиҧш, ҵҩа
змамыз ар иҭаны, Аԥсны еиқәсыртәароуп ҳәа, паракимано́́с118
ддәықәиҵеит.
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Урҭ неин, ирықәлеит, иагьеимырҵәеит адгьылқәа, ҧхьан
еимиҵәахьаз аҧсҳа Басила. Ар Триалеҭ иҭысны Клдекари абаа
инаӡеит. Усҟан арҭ аҭыҧқәа иҵакны иман аамсҭацәа раамсҭа
Липарит-иԥа Липарит. Аамсҭацәа ирацәаҩны идкыланы, Ганӡа
дҭатәеит. Уи абаа ашьапаҿы еибакит абырзенцәеи дареи реибашьра. Паракиманос абаа шырзымго ангәеиҭа, шьҭахьҟа
дхьаҵит. Иара убасҟан Бырзентәылахь диасит Чанчах Ԥалели,
Гарҟлобтәи абаа нарыҭаны дрыцлеит. Арџьевани Ҳолопас-иҧеи
ирырҭеит абырзенцәа Ҵереҧҭи-абаа.
Саба, Тбеҭтәи аепископ, дзықәгәыӷуа уаҩы данимба, Шавшеҭ-тәылаҿ Ҭбеҭ ашьха ахацәқәан ихала абаагәара иргылт, инапахьы иааигеит Шавшеҭ адгьылқәа, иара уи ала иагьааирҧшит
аҧсҳа Баграт ӷәӷәала дышидгылоу. Анцәагьы уи дизхьаҧшит:
аӡәгьы дицрамсит, итәыла имрымхит. Избанзар усҟан паракиманоси харҭулар119 проедроси, Иован Банатәи, уи дицны Валангагьы, ар ду драҧызаны, нас Дырмит Кларџьтәи Сумбаҭ-иҧа
еицны ауаа иазыҟарҵарц, дара рахь ииасырц ахьархь уаа. Урҭ
дрыцлеит Езра Анчатәи, егьырҭ иара идгылахьаз аамсҭацәа зегьы убри абаа аҩныҵҟа рыҽдырӷәӷәеит.
293
Арҭануџьтәи абаа аамсҭа Иован Абусер итәын. Уи аамҭазы уи
атәылаҿ аилаҩеилас рацәан, дара-дара нибарҵәон. Абарҭ аӷыӷеибакрақәа гәаҭаны Анцәа аҧсуааи рыҧсҳа Баграти, қарҭлиааи
еиҭах дрызхьаҧшит. Уи аамҭаз аҧсҳа Константин дызгашаз
чмазарак ихьт. Паракимонос проедрос ашәҟу изааишьҭит ласПаракимонос – кырӡа иҳаракәы византиатә ахантә маҵурак. Даара зыгәра ргоз ракәын уахь инаргоз.
119
Ахартулар. Хартула́ри (chartularius) — авизантиатә титул, акыр иҳаракыз
амаҵурахьӡ, аруаа рсиақәа еиқәзыршәоз, изырҿыцуаз, иныҟәызгоз
118
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сы дгьыжьырц. Константинополь днаӡаанӡа аҧсҳа Константин
иҧсы ихыҵхьан. Дыҧсаанӡа уи, алҧха иҭаны, Раманоз зыхьӡыз
даҽа ҧсҳак диртәеит, иҧҳа Зоиа ҧҳәысыс диҭаны.
Абри ашьҭахь даҽа хышықәса ааҵхьан еиҧш Мариам-гәашьа120, аҧсуа ҧсҳа иан – Бырзентәылаҟа дцоит, аҭынчреи
агәраеибагареи бжьалҵарц рҭаацәарақәа. Лҧа изыҳәан акәыропалат ҳәа амаҵурахьӡ иаҭәашьазарц лҭаххеит, насгьы иара
убри лҧа изы, рҭаацәара иақәнагахаша, рҭацара ныҟәызгаша
ԥҳәызбак длиҭарц, урҭ рҵас излаҳәо ала.
Бырзентәыла аҧсҳа иаҧхьа Мариа-гәашьа данаақәгыла,
дгәырӷьаны уи дзыҳәаз зегьы наигӡеит. Ҭоуба шьҭеиҵеит, агәрагьы
лиргеит аинышәареи аизыразреи
шрыбжьало, уи зырҵабыргәыа хьы
маҳәырла еибаркыз абула121 лнапы
иаиркит. Баграт ианаишьеит акәыропалат ҳәа ахьӡ ҳаракы, ҧҳәысысгьы
дииҭеит иашьа иԥҳа Елена122.
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Лыҷкәын иабацәа рыдгьыл Асахьа 38. Византиа аимпера– Тао еиҭах данаақәгыла, уи (Ба- тор Роман Аргир (1028-1034),
грат) инапы иалыркит акәыропалат
Баграт III иабхәа иашьа
ишәҵатәы-иҟәынҵатәы, ачарагьы
руит, аҧсҳа игәыргьынқәагьы рхарҵеит Бана аҩныҵҟа.
Рацәак аамҭа мҵыкәа Қәҭешь аҳҭынраҿы аҳкәажә Елена
лыҧсҭазара далҵит. Аҧсҳа Баграт уи ашьҭахь дааигеит аҧсҳаҭыҧҳа Борена, овсаа123 рхада Дерголел иҧҳа.
Насгьы Анакоҧиа абааҿы дтәан аҧсҳа Гьаргь даҽа иҧак,
аҩбатәи иҧҳәыс, овсеҭтәи аҧсҳа-гәашьа иҧҳа лҟнытә имаз.
Аамсҭацәақәак рыҩныҵҟа уҳәан-сҳәанқәа бжьан, акы дырМариа. Мариам – оригиналаҿы (მარიამ).
Абу́́ла. Аиқәшаҳаҭра зырҵабыргәа ақьаад, адокәымент. Византиа аимператорцәа рконцелиариаҿ хьтәы маҳәырла еибадыркәан.
122
Елена. Византиатәи аимператор Роман III Аргир иашьа Басила иԥҳа
лакәын. Ажәакала, аимператор иҭаацәаара датәын.
123
Ауаԥсаа, осетинцәа.
120
121
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шон, аха аҷкәын, Дырмит захьӡыз, макьаназ дмаҷцәан. Аҧсҳа
иҭахт дырзықәдыртәомызт, уи иашьҭаз, амца аҵазҵоз шыҟазгьы. Аҧсҳа Багратгьы уи иан Мариамгьы ддыргәыбзыӷырц иалаган, аха уахьгьы иамуит. Дырмит ари еиԥш аҭагылазаашьа
данақәшәа, наҟ дцеит Бырзентәыла аҧсҳа иахь, егьиҭеит уи
Анакоҧиа. Убри нахыс иахьа уажәраанӡагьы Анакоҧиа аҧсуаа
рыҧсҳара иалам, рнапаҿы иҟам.
296
Убри
ашьҭахь
акыр
иҽирӷәӷәеит Баграт иабацәа рыдгьылаҿ. Ладагьы-ҩадагьы инапаҿы иааигеит ихымхәыцуаз.
Фадлон–ду ари аамҭазы даара
иҽырԥагьаны иҽыҟаиҵеит, икәша-мыкәша инхо Баграт иаамсҭацәа дрықәмақаруан. Баграт,
макьана дызламаҷыз ала, Липарити Иуана Абаза-иҧеи аамҭа
мгакәа атәыла ар еизыргеит,
Асахьа 39. Бана. Иахьатәи Ԥенеқь. урҭ дрыцлеит кахааи ранааи
Аиҭашьақәыргыларатә сахьа
рыҧсҳа Кәрыкь дуӡӡа124, дааит
аерманцәа рыҧсҳа Дауҭ, Џьафар – Қарҭаа ремир: абарҭ зегьы, Кәрыкь иабжьгамҭала Фадлон
иҿагыларц еизеит Еклец аҭыҧ аҿы.
Ари аҩыза аниба Фадлон дыҩт. Ир рҟәаҟәеит, деимырҵәеит,
амал ду имырхит, ахьымаҭәа рацәаны. Абас шизырузгьы, ԥсраҽнынӡа илшоз ала аҧхасҭақәа ҟаиҵон.
Убарҭ аамҭақәа рзы, аҧсҳа Баграт дахьынӡамаҷыз – Липарит иҧеи Қарҭлитә аамсҭа-ду Иуана Абаза-иҧеи Қарҭтәи аемир
Џьафар маанала дымҩахыргеит Мухагверди ашҟа, убра дыркит,
дыҭҟәаны краамҭа дрыман. Ддыргәаҟит, Бирҭвис имрымхыкәа
дырмышьҭит.
124

Кәрыкь III, Адуӡӡа ( 1010-1038).

66

Чачхалиа Д. К. Аԥсуа ԥсҳацәа рҭоурых

297
Дрыцҳаишьеит уи аҧсҳа Баграт, еиҭа емирс дишьҭит Қарҭҟа.
Убри нахыс аиӷара рыбжьалт Липарити аемири. Аамҭак ҵхьаны
Липарит Баграт иҿы днеит Қарҭ ҳгап ҳәа. Аҧсуаа рыр аарцә ала
Қарҭ иазнеит – ҵаҟалагьы ҩадалагьы. Нырцә, Исани аганахьала, кахааи ерааи рырқәа неит. Убри аамҭазы овсаа иртәыз аӡәы
кахаа рыҧсҳа Кәрыкь дуӡӡа дишьызаап. Избанзар аибашьраан Кәрыкь дишьхьазаарын овсаа рыҧсҳа Урдуре. Ажәакала,
шәарыцара дшаҿыз, Параӡи ашьхара дшыҟаз, Кәрыкь дуӡӡа,
ишысҳәаз, овсаа ртәык дишьит.
Уи аамҭазы Кахеҭ ҧсҳас дахагылан Гагик, аерманцәа рыҧсҳа
Дауҭ иԥа Самшьвилди Ӡоракерти зкыз, Кәрыкь иаҳәшьаҧа.
Ҩышықәса Џьафар иабашьуан. Али-иҧа Џьафар иакәын хадас
ирымаз Қарҭаа. Урҭ убранӡа игәаҟны иҟан: литрак125 аҽадажьы
ҩынҩажәи жәаба драхма иаԥсан. Қарҭаа шьҭа амлакра иахырҟьаны рхы рзыхьчомызт. Ақалақь карыжьырц рыӡбеит. Ақалақь
ҭҟәаны ахьынӡаркыз аҧсуа ҧсҳа ир Орбеҭ ргахьан, Ԥарцхьыс
абаақәагьы иара убАсахьа Аемир ақдеиқәҵақәеи афлыкақәеи
чаҧаны еибиҭахьан, ҵхабжьон Фадлон иҧа Лашкари иахь
Ганӡа шыҟоу ибналарц. Аҧсуа ҧсҳа иаамсҭа-дуцәа «емир дыԥхоумҵан», – ҳәа иҵарҳәон. Липарит имырҳакәан, иара убас Липарит имырдырӡакәа аемир дақәдыршаҳаҭит аинышәара; ари
рыларҳәеит дагьышьақәдыргылт Қарҭ-ақалақь аемирс. Аҧсуаа
рыҧсҳа дрыҧхьеит кахаа, Ашот – Марилаа раҧхьагыла, аҧсҳа
Кәрыкь имаҳә, насгьы Хахәила Гәырҭа Џьварцихетәи. Аҧсуаа рыҧсҳа ақалақь дажәлан, кахаа ҟәаҟәо иҿынеихеит. Липаритгьы, аҭагылазаашьа ихы иархәаны, иеиҳабы диҿагыланы,
иҟазшьа бааԥсқәа цәыригеит.
298
Ддәықәлеит аҧсуаа рыҧсҳа Кахеҭҟа, уа аублаақәа Мқали
Габри126 рышьхараҿ аидыслара ҟалеит. Уи аидыслара аан иҭҟәан:
Стефаноз Варџьан-иҧа, Ԥанкистәи аҧхьагыла; Ваҷа Гәырген
125
126

Литраки килаки рыкапан ахьеиԥшу аҟнытә жәытәын ус уҳәаргьы ҟалон.
Ҽакала – архангелцәа Михаили Гавриили.
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Бери-иҧа, Хорнабуџьтәи Џьеди Годерӡи иаҳәшьаҧа – Шторааи
Маҷалааи раҧхьагыла. Ҭианеҭ длахысын, рыҧсҳа дуӡӡа Кәрыкь
иргыламҭа – Бодоџьи ахан-ԥшӡа иблит. Абарҭ аерисҭавцәа зегьы шеибакәы рбаашқәа зегьы ирҭон, аха аҧсуаа рыҧсҳа ируаа
Кахеҭ иҭамлеит, избанзар Липарит иҩныҟа еиҭах дгьыжьын, ацәгьара ҟаҵо далагеит.
Аамҭак бжьысхьан еиҧш Липарит Бырзентәыла аҧсҳа и́́ргьы, Баграт иашьа Дырмитгьы ар имхны, арахь ддәықәлеит. Қарҭли шьхала дакәшан иҭалеит Атен, аамсҭацәак амҩан ирыцлеит.
Атен инеит, Қарҭли џьара–џьара амца ацрарҵеит.
Липарит ицын кахаа, абырзенцәа, аха ирзымгеит урҭ Атен,
избанзар Атен абаа зыхьчоз Баграт идгылацәа иашақәа ракәын,
Ԥарсман Тмогвитә, Бешкен Џьакели Ҭухаристәи аамсҭанагацәа
аламҵакәан.
Ицеит Џьавахеҭҟа, уа абаагәара дыргыло иалагеит Ахалқалақь иакәыршаны, избанзар уаанӡа ари ақәалақь агәара амамызт. Аӡын ааит, абырзенцәа рыҩныҟа игьыжьырц иақәыркит.
Еинышәеит Липарити аҧсуаа рыҧсҳаи: Липарит Қарҭли хылаҧшҩыс дҟаиҵеит аҧсҳа. Абырзенцәа ртәылахь идәықәлеит,
Дырмитгьы дыргеит.
299
Еиҭах иҽирӷәӷәеит аҧсҳа Баграт иара итәылаҿ, иааит иара
изыманшәалаз аамҭа. Уи дицлеит Вест127 жәбаагәарак иманы,
Амбер аламҵакәан. Ани́́аа рықалақь Мариам лнапы ианырҵеит – Баграт иан. Избанзар урҭи лареи еизыҟан, анҧсҳа Мариам,
аерманцәа рыҧсҳа Сенекерим иҧҳа лакәын.
Адәахьы ааҧын ҟалахьан, Баграт Аҧсны дыҟан. Уи Анакоҧиа
дадгылан агаразы акагьы игымкәан. Қарҭынтә ауаа нагақәа
изнеит, қарҭтәи аемир Џьафар идунеи шиҧсахыз атәы рҳәан,
абаржәыҵәҟьа рықалақь иҵеикыртә иарҳәеит, насгьы ацхыраара ширҭо агәра идыргеит, иаарласны дрыццар шырҭахәыгьы
иарҳәеит. Аҧсҳа ацара иҽақәикит. Анакоҧиа агара, аҧсуаа рыр
анапхгара – Қәабулел Аҭаӷо Ҷаҷа-иҧа инапы ианиҵеит. Ихаҭа
Қәҭешь дцеит. Самоқалақьаа аамсҭадуцәа рырқәа рылхны игеит,
127

Вест. Ихьӡҵәҟьа – Саргис Хаиказн. Аҳҭны қалақь Ани ахатәрақәа руаӡәк.
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гәыриатәи аамсҭацәа иара убас ир иалеиҵеит, ломсианраа неигеит Хәҧат. Аҳаҳә аршәгақәа лықәдыргылан, еибашьуа рҿаархеит. Ддәықәлеит аҧсҳа, дагьнеит Қарҭли; ицәырҵит аӡәырҩы,
Қарҭ ауаа барабарақәа, абыргцәа хатәрақәа.
Дышиашаз Қарҭ дцеит (Баграт). Дигомтәи адәаҿы иҧылт
ауаа–нагақәа, зҳәатәы кыр ҧхылнадоз, аҳҭынратә маҵурақәа
ныҟәызгоз, аҽцәа, ашьаҟауаа. Абарҭ зегьы иқәыргылан Умедеули,
ҭаацәаныла инеиқәаз убарын, наҟ–ааҟ абыкьқәа рыбжьқәа гон,
ихааӡа улымҳа иҭаҩуан аҩымааи ахымааи рашәа, захьынџьара
агәырӷьара иамшын, аҧара ҿырпы дыршәуан, адрахмақәа карыҧсон. Аҧсҳа инапы иадыркит ақалақь ацаҧхақәа, нас аемир
иаҳҭынрахьы днаргеит. Дагьрылагеит аҧсҳа иусқәа.
Ақалақь агәашә наҟ-ааҟ игылаз абаашқәа ирҿыцит, абаагәара Дариџьел ихазы иникылеит. Аҩбаашк – Ҵҟалҟини, Табори –
рыҩныҵҟа иара итәқәа рыла иирҭәит, аамсҭацәарыла. Мацара
Исанаа ирымуит, ацҳа дырбгеит, днармышьҭит, Исан абаагьы
ирымҭеит.
300
Аҭӡы ҧҽыгақәа ладдыргылан арбгара иалагеит, хазы ахыцқәагьы рыларҟьон Исан иҭагылаз рышҟа. Усҟан адәы днықәгылт кахаа рыҧсҳа Гагик, аамсҭацәа раамсҭа Годерӡи, егьырҭ
кахаа раамсҭацәа – Баграт иацәажәарц.
Убасҟан Исантәи адәы днықәгылт аҧсҳа Баграт ихаҭа. Кахаа
ааскьаиҧхьан, рхьырхәра идикылт, еинышәара рыбжьарҵан,
ҭынч рыҩныҟа идәықәиҵеит. Абасала агәырӷьара ҟалеит, аҭынч
ра, аизыразра ду.
Аха нас аҧхын анынҵәа, Липарит еиҭах иҽирцәгьо далагеит.
Ани ақалақь аҧсҳа-гәашьа (Мариам) лҟынтә Абусер – арҭануџьтәи аемир, Цихис-Џьвари, Аҵҟуәыртәи, Ҳиҳаҭтәи абаақәа, абарҭ
зегьы зкыз иара (Липарит) иахь диасыртә иҟаиҵеит.
Аамсҭа ду Иване, Иване Дадиан, Гурам Годерӡ-иҧа – абаагәара Беҷи зкыз, убарҭ зегьы Ани агәашә ианҭалоз ирҭаслымны
иааникылт. Аҧсҳа, Қарҭ даҧырҵын, Џьавахеҭҟа деиҭаҵит.
Уи ашьҭахь Маҵҟәаре́́л, иара Баграт ихарџьла, месхаа изнеигеит цхырааҩцәАсахьа Аҧсҳа дгылан Ӷрҭила. Липарит иакә-
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зар кахаа еизганы Ԥока
шыҟаз дааҭгылт. Маҵҟәарел,
аҧсҳа диҟәаҵын, Липарит
иҽидикылт. Аҧсҳа, уи аниаҳа, длалаган аӡын агәҭаз,
асыҭәҳәа шасуаз, Шавшеҭ
ахәада длахыҵын Қарҭли
Асахьа 40. Баграт III (1018 — ноиабр 24,
дҭалеит.
1072) иҭыжьымҭа-ԥара
Липарит еиҭах Бырзен
тәылантә дааигеит Дырмит, аҧсҳа Баграт иашьа. Абырзен ҧсҳа
ир, насгьы имал рыла деибиҭеит. Еиҟәԥеит атәыла, еиҿаиргылт
ажәлар: Дырмит идгылаз – хазы, Баграт идгылацәа – хазы.
Аха Баграт Липарит ихаҭа иԥа – Иуана дыҭҟәаны диман. Липарит уи даара диҳәаны димихит. Ацынхәрас Абусер ибаагәареи
иареи рхы иақәуиҭитәит. Кахаа, рыр рыманы Липарит идгылацәан, иара убас Дауҭгьы – аерманцәа рыԥсҳа ирмчқәа зегьы
шицыз.
301
Абарҭ идкыланы даара имчқәа ирӷәӷәуеит иара изааигәоу
Қарҭли азбжаҿы. Аха аӷыӷеибакра дзышьцалаз дзаҟәымҵит.
Ус ишыҟаз иаацәырҵит хнызеқьҩык уарангьаа128. Урҭ дыртәеит Баш аҿы. Иара урҭ рахьтә быжьшәҩык мацара шьҭихит.
Багратгьы дцәырҵит аҩныҵҟатәи ир иманы. Месхаа ирзымԥшыкәа уарангьаа дәықәлеит, иагьеидыслеит Сасиреҭтәи аккара
иахьналаго. Аҩныҵҟатәи ар ргәы цеит, шьҭахьла идәықәлеит.
Ажәылараан дрыҭҟәеит Абусер, уи идкыланы – аҽа ԥыҭҩык
аԥхьагылацәа. Ирылымшеит арҭ уарангьаа уаҩҵас рҿагылара.
Липарит урҭ рыхәҭаа риҭеит ацхыраара ируз азыҳәан. Дара ахьцоз амҩан захьынџьара ача шрыдыргалоз мацара иахыст Лих129.
Убри ҟалаанӡа дыҧсит Баграт иашьа Дырмит. Баграт ир
анаҵаха, дацәшәеит ари ахҭыс атәыла еиҩнашар ҳәа, Липарит
Уарангьаа. Урыс бызшә. – вариаги. Скандинавтә ажәларқәа иреиуоуп. Х–
ХII ашә. рзы византиатә ар рҿы қьырала еибашьуан.
129
Лих – ашьха еибаркыра. Сурамтәи ахәада ҳәагьы иашьҭоуп.
128

70

Чачхалиа Д. К. Аԥсуа ԥсҳацәа рҭоурых

инышәара дашьҭалеит. Ирацәаҩымкәа иаамсҭацәа аашьҭихын
днеит Ховле итәаз Липарит иҿы. Аха уи аиԥылара иҽахигеит,
ҽаџьара деиҭаҵит. Багратгьы даахьаҳәын Аҧсныҟа дгьыжьит.
Аамҭак ҵхьан еиҧш, аамсҭа-нага Сула Калмаҳтәи, Григол
Арҭануџьтәии еибыҳәаны, егьырҭ месхаа раамсҭацәеи драҧызарц аҧсҳа Баграт иҧхьеит. Аҧсҳа ир иманы, Ркинис-Џьвари
ҳәа ззырҳәоз амҩа дахысын, Аркисцихе аҿы еиқәшәеит. Заанаҵ
ари заҳаз Липарит, ир еизиган, кахааи аерманцәеи рызҿиҭит,
абырзенцәа усгьы инкылан иман. Ргәырҽанӡамкәан Аркисцихе
длақәлан, драбашьуа иҿааихеит. Еиҭа даиааит Липарит.
302
Еиҭах дыԥхарҵеит аԥсҳа. Аҳ Сула Калмаҳтәи дрыҭҟәеит. Даара ддыргәаҟит, аҵлаҿ дыкнаҳан ибаагәара Калмаҳ имырхырц,
аха иримҭеит. Иара убри аидыслараҿ ддырбаандаҩит Григол,
Абусер иԥа, «Арҭануџь ҳаумҭар уаҳшьуеит» – ҳәа ддыргәаҟуан,
ириҭеит. Иҽирӷәӷәеит Липарит Аҩадатәи адгьылқәа рҿы, иҵеикит абаақәа, идикылт ахадацәа, аҳцәа; абас ала деиқәшәаны
дҭалеит Двин. Бырзентәылантә аԥсҳа адҵа ииҭаз ала Двин дабашьын, итәылахь дгьыжьит.
Шықәсык цахьан еиԥш Басиан ааигәа–сигәа аҭырқәа сулҭан
Барахим-Илми напхгара зиҭоз архәҭақәа цәырҵит. Урҭ ирԥылеит абырзен ԥсҳа ир, Липаритгьы «уҳадгыл» – ҳәа изырыцҳаит.
Липарит Аҩадатәи ар драԥгыланы днеит абырзенцәа дрыхәарц.
Ордрои Уқәымиси рымҵан еидыслеит. Аҭырқәцәа жәылан, абырзенцәеи Липарити рырқәа рыцҟьеит, идырҩит. Абраҟа даара аибаҟәаҟәара ду ҟалеит, Липарит дрыҭҟәеит, дагьнаргеит асулҭан
дахьтәаз Хәарасан. Иаԥхьагылацәа, нас ҩыџьа иԥацәа – Иуанеи
Нианиеи – рхы рыхьчарцаз, аԥсҳа Баграт дара́́ рыԥсҳа иакәны,
рхы идыркылт. Еиҭах иҽирҿыцит Баграт, иҽирӷәӷәеит. Липарит
иԥацәа инапаҿы иҟан. Уԥлисцихе иргьыжьны игеит. Иуана доуишьҭит.
Аҭырқәцәа Ганӡа ишыҟаз иҟаӡан. Ганӡа абаагәара илеилаҳарц акагьы агӡамызт. Абырзенцәа рыԥсҳа ихаҭа ицынхәрас
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лихҭур130 днаишьҭит ар ду иҭаны,
Баграт изҿырҭын, уигьы ир зегьы
иманы дрыццеит.
Аҭырқәцәеи дареи ӷәӷәала
еиҿасит, Ганӡа агәашә аҿынӡа
инаӡеит, ирулак уи адгьыл
аԥсы ҿырхит, рыҩныҟақәа рахь
игьыжьит аҭынчреи агәахәареи
рыманы. Нас еиҭах, қарҭаа Баграт Асахьа 41. Двин. Аерманцәа раҳҭдааԥхьаны уахь дҭаргалт. Уи ала
ны-қалақь, X ашә. Амакет
еиқәтәеит агәамҵрақәа, ишьақәгылт аҭынчреи аизыразреи.
303
Уи ашьҭахь Липарит дырбаандаҩны дызмаз аҭырқәцәа
иҽрымихын, днеины Ани дақәлеит. Баграт Қарҭ аанимыжьыр
ҟамлеит, Липарит ихырҟьаны. Липарит иҽирӷәӷәар акәхеит, избанзар абырзен ԥсҳа имаҵ ахьынӡаиуаз, ихаҭа иусқәа еила́́ҳаны
изыԥшын. Бырзентәыла деиҭацан аԥсҳа ир хәҭақәак иманы дааит. Уи азы Баграт акы илымшо дҟалеит.
Баграт ԥак диман, Гьаргь ихьӡын. Уи Қәҭешь даанижьит, нас
гьы Аԥсынтәыла Аҩадатәи азбжа ԥсҳас даиҭахьан. Ихаҭа Бырзентәылаҟа дцеит рхада иахь. Усҟан абырзенцәа рыԥсҳас дыҟан
Константин Мономах, нас уи аҳра имеидеит Михаил131. Усҟан, Липарит ихырҟьаны, Баграт иаразнак аҩныҟа дзымгьыжьит, дааныркылеит уа Бырзентәыла хышықәса, даара аҳаҭыр ду иқәҵаны.
304
Баграт Бырзентәыла дшыҟаз, Липарит аԥсҳа-гәашьа дадгаланы, кырзымчыз аамсҭацәа адԥхьаланы, Гьаргь Баграт-иԥа
ԥсҳас дҟарҵарц рабжьеигеит. Руисстәи аныхабааҿы алԥха ирҭеит аԥсҳаразы. Хылаԥшҩыс Липарит дирҭеит, ааӡаҩыс – Баграт
Лихтур. Араҟа, иҟалап – ар рԥыза. Шәахә. — Цулая, примечание 127.
Михаил VII, Дука (1050 —1090). Византиатә аимператор. Аԥсуа ԥсҳа
Баграт III иԥҳа Мариа лхаҵа.
130
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иаҳәшьа,
аԥсҳа
ҭыԥҳа
Гәырандухт.
Уи аԥҳәыс лхаҿреи
лҟәышреи, лгәыраз
реи, ак лыгны дыҟа
мызт, Анцәа изыӡы
рҩра дазшан.
Аамҭак
анҵы,
Гәырандухт «Баграт
дшәыргьыжь» – ҳәа
Асахьа 42. Қәҭешь иахьа. Аԥсуаа анкьатәи
абырзенцәа рыԥсҳа
раҳҭнықалакь. Леон II иргыламҭа (806 ш.)
изылыцҳаит, иаргьы
иаразнак илҳәаз наигӡеит. Днаскьагеит, ауаа идгаланы, ахьӡ ду
ҟаҵаны, амал рацәаны ициҵеит, иблахкыгоу аҳамҭақәа рыла
деибыҭаны. Аԥсынтәыла ар зегьы ажәлари иԥылеит Хәпат132,
амшын аԥшаҳәа ихықәгыланы ҭыԥ рибаҭомызт. Агәырӷьара ду
рзынкыломызт ажәлар, Анцәа дырныҳәон. Абасала дагьына
скьаргеит Қәҭешь аҳҭнынӡа.
Липарит имчқәа есааира еизҳауан Аҩадатәи адгьылқәа
рҟны, насгьы бзиа дибеит Хәарасан асулҭан Доӷлубег, Быр
зентәыла аԥсҳагьы игәы дақәшәо дыҟан. Диааӡон уи Багратиԥа
Гьаргь аԥсҳа ихьӡ ала. Баграт ихаҭа усҟан аиҳабра рзиуан Лих
аладахьы иҟаз адгьылқәа.
Аамҭак ашьҭахь ари аган иатәыз ажәлар Липарит дмыцхәы
ршьо иалагеит. Калмаҳтәи аԥыза Сула, иара усгьы месхаа зегьы
– Липарит иԥырҵит. Урҭ Длив аҿы Липарити иԥа Иуанеи ды
рҭаслымит. Нианиа дрыцәцан Клдекари иҽыҩнеикырц иақәи
кит, аха днармышьҭит абаагәара зыхьчоз. Уахь иаб идгьылқәа
ракәын. Нас дцеит Ани ашҟа, абырзенцәа рахь. Сула Калмаҳ
абаахьы иеигеит Липарити, уи иԥа Иуанеи, аҩыџьагьы. Сула ир
ласны ацҳаражәҳәаҩцәа ишьҭит аԥсҳа иахь. Гәырандухти
Хәпат. Иахьа Хоԥа ҳәа иашьҭоуп. Амшын иаԥнуп Батыми Ҭрабзани рыб
жьара. Усҟантәи Аԥсынтәыла аҳәаа (мшынла) убранӡа инаӡон. Дгьылла –
кырӡа иласкьаганы.
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Гьаргьи, Баграт иԥеи, ԥшын Ӷрҭи
лаҿ. Ус Липарит дшыркыз раҳаит.
Инаган ақалақь абаа иҭаркит
икны ирымаз Липарити, Иуанеи,
Баграт даанӡа ҳәа, нас инапы иа
нырҵарц. Баграт даан, Сула иибаз
аџьабаа азы наунагӡа ҳәа ииҭеит
ЦихисЏьвари, Охре, БодоКлде
шеицу, егьырахь – ауахәама аҩы
чагақәа, ииҭахыз аҳамҭақәа зуах
Асахьа 43. Багратныха. Қәҭешь.
кы уҭаху.
1003 шықәсазы ашьапы икит
Аԥсҳа Џьавахеҭ дшыҟаз днеит
Баграт II
уахь Сула, Липарити Иуани изне
игеит, насгьы иҟаиҵақәаз зегьы изеиҭеиҳәеит: ихала липаритаа
рбаагәарақәа Арҭануџь, Ҟвела, Уԥлисцихе, Биртвиси шрымихыз.
Амала Клдекари зыхьчоз аԥсраказ ирымуит, хацәнымырха иқә
гылт, избанзар абаа аҩныҵҟа дыҟан Анамор – Липарит зда ԥсыхәа
имамыз имаҵуҩы, анапынҵамҭақәа реиҳабы. Липарити Иуанеи
наргеит Триалеҭ, уаҟатәи ажәларгьы ирымуит, ирырымҭеит Клде
кари. Усҟан илалаган ҩшьаҟак адырсын, Липарити Иуани иахак
нарҳаит, убас мацарала иршьырц иақәырҵеит. Мышқәак анҵы
абаагәара иҭази, аԥсҳа, аамсҭацәеи иааицәажәан ихы дақәиҭны
дрышьҭит Липарит. Уи абаа аҩныҵҟа изҭа́́з амалгьы игеит.
Клдекари ҭадырцәит. Иара аберцәа рымаҭәа ишәиҵан
иԥа хылаԥшра ҳәа аԥсҳа дииҭеит. Иуана изаанхеит иабдуцәа
рџьынџь – Аргвеҭ. Липарит ҭоуба иуит цәгьара шиимуа ҳәа,
ахақәиҭра ирҭан, дцеит Бырзентәылаҟа.
Рацәак мгакәа Иуана маӡала дыбналеит Бырзентәылаҟа,
шықәсқәакгьы даанхеит. Нианиа дыԥсит. Ани ақалақь абырзен
цәа рнапаҿы ишыҟац иҟан. Иуана усгьы иаб аԥсҳа инапы да
ниҵахьан. Баграт, уи Аԥсныҟа дааԥхьаны, иабацәа ирџьынџьыз
Аргвеҭ дахаиртәеит, Қарҭли иаҵанакәазгьы дгьылқәак ииҭеит.
Иуана, даара дыӷәӷәан, уи атәыла напхгара азиуан, спасалар
бзиас дыҟан, аԥсҳа имаҵ иуан. Липарит дыԥсит
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Бырзентәыла дшыҟаз аҳҭнықалақь Константинополь аҿы.
Иааӡамҭацәа иҵагылан, даара патуқәҵарала Кацх133 днаганы, игәакьацәа рыбжьара дыржит. Баграт дхаҵахеит, итәылаҿ
аԥсҳацәа иҟаз дреиӷьны дҟалеит. Уи иҵеикит Ереҭтәи абаақәа,
Кахеҭ; Квеҭари Нахҷавани аламҵакәа. Даара аус дуқәа ҟарҵон
уи аамҭаз аԥсҳацәа.
Иара иԥсҳара аан, ақәылара игәы иҭакны, даацәырҵит Арпасаран – Аџьамтәылатәи аԥсҳа. Даацәырҵит ишизыԥшымыз. Ирбгеит Кангари Триалеҭи. Мышкы аҩныҵҟала ақәылацәа наӡеит
Ҟвели, иахыст Шавшеҭ, Кларџьеҭ, Таогьы – Панаскерт аҿынӡа. Уи
аҽны дҭалт Тори, Ӷҩинис Хеви. Ихаҭа хымш ҳәа дтәеит Триалеҭ.
Ҳазҿу амш аҽны аԥсҳа Таоҟа амҩа дықәын. Уи ицын иан,
иаҳәшьа, иԥа Гьаргь. Урҭ тәан Хекребул аҿы. Рцамҭаз асулҭан ир
нарыжәлан, инеин ахәада инхықәгылт. Аха арҭ Қарҭли анеира
рҽахьырыгӡеит усгьы. Аҭырқәцәа Џьавахеҭ инеин Ахалқалақь
иакәшеит, избанзар месхаа раамсҭацәа, иара ҩадауаагьы рыҽдырӷәӷәан Ахалқалақь аҩныҵҟа хымш хацәнымырха еибашьуан, избанзар ақалақь абаагәара акәыршамызт уаҩҵАсахьа Ирзымычҳаит ақалақьуаа, урҭгьы абџьар шьҭырхт, агәашә аадыртын аибашьра дырҿыцит. Иҭалеит аҭырқәцәа абаа аҩныҵҟа,
иҭҟәаны иргеит ирацәаҩны ақьырсианцәа, иргеит ахазынеи
амали рацәаны. Ахалқалақь иалсуаз аӡы уаҩшьала иҭәны, ихышхыҵәан илеиуан.

Кацх. Ажәыттәи абааных. Аҳцәа Багәашьаа (урҭ ирхылҵышьҭроу липаритааи) ракәын иара зыргыламҭо, Аԥсуа ҳәынҭқар аԥсҳа Баграт II ихаан.
Ари атәы зҳәо аҳәамта ара ахаҳә ианԥыҟҟаланы еиқәхеит. Иаҳәогьы абриа
ауп: «Иԥшьоу Ахы́́н, дырҳарак, ихьӡ шьҭых Уара уҭахрала ишьақәыргылаз
Баграт, апсуааи карҭлиааи таоаи ранаа, кахеҭаа рыԥсҳа, Мрагылара зегьы
ркәыропалат дууӡа» (Шәахә. : Marie-Félicité Brosset, Histoire de la Géorgie
depuis l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle, Académie impériale des Sciences de
Russie, Saint-Pétersbourg, 1849. Р. 95). Араҟа Ахын захьӡу – Аби, Аԥеи, Аԥсыцқьеи рзеиԥш хаҿра; ажәа – хԥа аҟнытә иаауеит (шәахә. уарыс «Троица»),
жәаҿыцуп.
133
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Асулҭан Ахалқалақьынтә Баграт ишҟа ахаҭарнак днаишьҭит,
имаҳәра идигалт, «уаҳәшьа лыԥхала дсыҭ» – ҳәа. Нас Ани шыҟаз
иҿааихеит, еимиҵәеит, ирацәаҩны иҟәаҟәеит, иҭҟәеит. Ани-қалақь абырзенцәа ирымыхны дгьыжьит Џьамтәылаҟа. Мануче
ииҭеит, Абуласвар иԥа.
Баграт иаҳәшьа лыԥҳа, Асулҭан «дсыуҭароуп» ҳәа дызҿыз,
аерманцәа рыԥсҳа Кәрыкь134 иашьа иԥҳа лакәын. Багратгьы уи
лзы аҳәара ҟаиҵеит, аха аерманцәа рыԥсҳа Кәрыкь имуӡеит.
Еиҭах ацҳаражәҳәаҩ днаишьҭит аамсҭа-нага Вараз-Бақәра Гамрекел. Нас аԥсҳа Кәрыкьи уи иашьа Сумбаҭи рыҭҟәеит Қвештәи абнаҿы. Уи атәы иаразнак ирыцҳаит (аԥсҳа) Баграт иахь.
Уи уаҵәҟьа длаҭрысын днеит Қәахврели. Дара идырбаандаҩыз
идырбеит Клдекари азааигәара. «Самшьвилд уаԥырҵ» – ҳәа
иарҳәит, аха Кәрыкь имуит, избанзар уа дыҟан иашьцәа руаӡәы
– Адарнас Дырҳәазаны днаргеит Самшьвилд. Уаҟа ашьаҟа адырсын аерманцәа рыԥсҳа Кәрыкь хымш уа дыкнаҳан. Иаразнак
аинышәарагьы иаҳәеит Самшьвилдгьы рырҭеит. Иааит ҽа ҩыџьа
аамсҭацәа аерманцәа рыԥсҳа итәны, Лукии, Кақвакари раԥхьагылацәа. Кәрыкь иашьа Сумбаҭ хбаагәарак риҭеит: Оԥреҭ, Кашк,
Варзақар. Аԥсҳа Баграт, игәы ԥшаан, абаақәа зегьы иргьыжьит,
Самшьвилд ада. Уаҳа аамсҭакгьы днамышьҭкәа, ихала уи аныҟәгара иӡбеит. Уаҟа инхоз аерманцәагьы изыразхеит.
Баграт иԥҳа Марфа абырзенцәа рыԥсҳа дииҭеит135.

Кәрыкьаа. Абжьаратәи ашәышықәсқәа раан аерманцәа рыԥсҳатә
биԥарахьӡуп. Урҭ рнапаҿы иҟан Ҭашьыр-Ӡоракерттәии Кахеҭ-Ереҭтәии
аҳәынҭқаррақәа. Багратраа иреуан. 1045 ш. инаркны ихьыԥшым напхгацәан, аха 1060 ш. аҩбатәи азбжа инаркны аҭырқәцәа-асельџьукцәа
ирхьыԥшын.
135
Марҭа. Аԥсуа ԥсҳа Баграт III иԥҳа. Константинополь аҳҭынраҿы «Аԥсуа
Мариа» ҳәа акәымкәан – «Аланаа р-Мариа» ҳәа илышьҭан, лан – Борена
дахьуаԥсыз (дахьаланԥҳаз) иахырҟьаны. Аԥсуа ԥсҳа Баграт III иԥҳа Мариа
– Византиа аимператор Михаил VII Ду́ка (1071—1078) диԥҳәысын (шәахә.
Д. Чачхалиа «Мария Абхазская» // abazaduney.ru›usadba…nauka/mariya_
abkhazskaya.php
134
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Хышықәса рышьҭахь Аџьамтәыла аԥсҳа Ран дахыкәшан,
Ереҭ дақәлеит. Уи атәылаҿ кырзымчыз зегьы аԥсуаа рыԥсҳа Баграт идгылан, гәыкала изыҟан. Уи аамҭаз Кахеҭ амаа зкыз, малла
уамак иҟамыз Гагик-иԥа Аӷсарҭан иакәын. Кахеҭаа зегьы рбаагәарақәа ирҭыҵны ицеит Кавказ ашьхақәа рахь. Баграт иакәын
усҟан Кахеҭаа ры́́бжьара иашьҭаз. Ир аԥхьа ирышьҭхьан, ԥызас
Вежьинтәи Ҵирквалел дрыҭаны. Урҭ гьыжьит аиқәшаҳаҭра, аизыразреи рыманы. Насгьы иарҳәеит Баграт асулҭан дышрықәлаз,
баақәакгьы шыргаз аӷацәа. Баграт иаразнак дгьыжьит, итәыла
Қарҭли ашҟа дыццакны ддәықәлеит.
309
Аӷсарҭан асулҭан дихьыԥшны дҟалеит: аҳамҭа дуқәа изнеигеит, идин иԥсахит, иҽирыцқьеит, ахарџь ашәара дазыразхеит.
Асулҭан иакәзар, изирхынҳәит ҳамҭас ииҭаз абаақәа, уимоу аԥсуа ԥсҳа иаамсҭацәа ирхашәалаз иара изахеиҵеит. Хымчыбжь
рышьҭахь асулҭан диқәлеит аԥсуаа рыԥсҳа. Уи дицлеит аерманцәа рыԥсҳа Кәрыкь, қарҭаа ремир Аӷсарҭан. Амацәаз иҭаркит
Қарҭ. Ашамҭаз идәықәырҵеит ақәылацәа. Иҭәит Қарҭли урҭ рыла
хәлаанӡа. Ари ҟалеит декабр 10 рзы. Усҟан ҳазҭагылаз короникон
288 акәын (1068 ш.).
Иҟан Қарҭли уи аамҭазы ачеи аҩи меигӡарах. Фымз ақәылацәа қьаф рыман, еимырҵәон, иршьуан ақалақьуаа: аимҵәацәа
Аргвеҭҟа ииасит, идырҳәит атәыла зегьы Свертәи абаа аҿынӡа.
Иқәырхит ҵҩазмам ақьырсианцәа, ирыҭҟәеит. Иҿаасҭаха, ауаҩы
дзаҿамԥшуа иҟарҵеит Қарҭли тәыла. Ирацәан еилажьыз аԥсцәа, улаԥш ахьыугара уақәымшәо. Аныхақәа ҭацәит. Ахьҭақәа
ирыхҟьаны Қарҭли зегьы мрагылара аган ала ишьаарҵәыроу
аԥҭақәа рыла аӷныжәҩан хҩахеит. Ицеицеиуа амш ацынхәрас
амш мыхәла ҳзыҟалеит. Абас ицәыршәагахеит адунеи. Ишьаарҵәыроу ақәа акәын илеиуаз жәҩанынтә. Даара ибааԥсыз
аӡын рзыҟалеит ауаа. Ашьхаҿ зҽызҵәахқәаз ахьҭа иагеит. Қарҭли зегьы-зегьы хҟьаны ар тәан. Урҭ рԥыза дтәан Карб амҵан, нас
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дылбааит Шуртул шыҟаз. Уи аӡын бааԥс, асыҭәҳәа ӷәӷәақәа даара аԥырхага ирҭеит.
Аԥсҳа Баграт дишьҭит Иуана Липарит-иԥа асулҭани иареи
реиқәшәара еиҿикаарц. Асулҭан Липарит диргьыжьит, дидимкылт: «раԥхьа ахарџь шәа, нас аинышәара ҳабжьаҳҵап» – ҳәа.
310
Аха аӡын бааԥс иахырҟьаны аҭак дзазымԥшыкәа дцеит
Қарҭли. Имҩатәшәа Рустави иган, Ганӡа аҳра азызуаз Фадлон
ииҭеит. Аамсҭацәа, иаҳҭны аҩныҵҟа иҟақәаз, рҽырмашьцаны
иузыразушәа рхы удырбон. Аха убзиарақәа зегьы рцынхәрас,
ҳарамла иузныҟәон, избанзар урҭ аџьныш ицныҟәон: Қарҭ анеимырҵәоз урҭ рыр хәышәнызқь инаӡон.
Дцеит асулҭан итәылагәакьахь. Ааԥын аӡысаамҭақәа анааи,
аӡхыҵра ду ҟалеит. Кәыра аԥсҭа иҭамӡо ихышхыҵәан идәықәлеит, амхәқәа агеит, аԥсҭбара рацәахеит, асулҭан ицәаанхақәаз
аӡы иаанахәеит.
Урҭқәа рышьҭахь ацәгьа иуа далагеит Фадлон, уи знапы ахьы
аԥссоз аҟазацәа Қарҭ акәша-мыкәша иҟаз маанала иалиго далагеит. Ааԥын анааи, аԥсҳа Қарҭ дҭыҵын Дидгор аҳҭынрахьы диасит, убра акәын аԥсҳацәа аԥхынтәи рыԥсшьарҭа ҭыԥ. Уи атәы
хьаас иҟамҵакәан, Фадлон ақьалақәа Исани аԥшаҳәаҿы иргылеит. 33-нызқь аруаагьы уа ииртәан, уахынла Мухнар дахыкәшан, дрыцрасит Қарҭли аҵкарқәа.
311
Уи аамҭаз Қарҭ анҭыҵ иҟаз аԥсуаа рыԥсҳа, Қарҭли Фадлон
еимиҵәеит ҳәа аниаҳа – Нианиа иԥеи, Қәабулел иԥеи, Липарит-иԥа Иуанеи ибара рыдиҵеит. Урҭ ирыцларц адҵа ҟаиҵеит
Мурван Џьаҟел – Ҟвелтәи аамсҭа, даҽа ԥхьагылацәақәак рыцлеит ар рыманы. Аха Қарҭли уи и́́қәымшәеит, ишцоз Мухнар амҵан
ихьӡеит, Ҵикла ашьха ашьапаҿы Фадлон ир аԥхьагылацәеи дареи еиҿаҳаит.
Раԥхьаӡа ҳәаҭыхла иахьеидыслаз, иаразнак Фадлон ируаа
ргәы ҭрысит, иҩны рҿынархеит. Иҩны ишцоз Нареквави агәаҩа-
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Асахьа 44. Карстәи атәыла. Ахсаала

ра рҽынҭарыжьит. Аԥсуаа рыԥсҳа ируаа урҭ ирысуа ирыпҟон,
егьҭәит ауааи аҽқәеи рыла уи агәаҩара.
Агәаҩара иҭамӡаз ар иҟьаланы Шабо абнара илан, изалымҵуа. Ирымҩатәны, зыԥсы ӡаны ачықьқәа ирыҵатәаз аԥсаатәқәа реиԥш, иркәан. Ирацәаҩны Фадлон ируаа иреиуаз ркит
Гарҭа аҭшәараҿ. Аԥсра иацәцаз рацәаҩымхеит, урҭгьы иаарысуа иршьуан ашьха Херкинӡа иахьынӡацоз. Иршьит, ирҟәаҟәеит
Фадлон ируаа, иҭҟәаны иргеит. Фадлон жәохәҩык аҽцәа дрылакны дахысит Циклан амҩа, азымҩас Арагви днаҽԥынгылт, нас
Ерцо шыҟаз далсит. Иԥылоз иҽрылакны «сыцҳаражәҳәаҩуп» –
ҳәа реиҳәон: «Сара Фадлон иҿынтә гәырӷьаҿҳәашак аҵыхәала
Аӷсарҭан иахь амҩа сықәып. Иршәаны иҳаԥҟеит аԥсуа ԥсҳа ир»
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– иҳәеит. Аха дыздырыз дҟалеит: «Уара уцҳаражәҳәаҩым, аха
аемирцәа ремир Фадлон ихаҭа уоуп» – иҿаирххи́́т дыздырыз.
Даҿаԥызҽыз, дыздырыз иахь ус иҳәеит: «Амал ду усҭоит
ахьы, араӡны – сумҭин; акаршәрахь ҳкылга, уагьсыцла».
– Уи аҩыза ҟасҵом, ухацкы. Сара с-аратәуп. Уара ухаҭа усыцла, Аӷсарҭан иахь сара уназгоит, нас иара уишьҭып утәылахь –
ҳәа аҭак иоуит.
Фадлон иҭахымызт ари ҩыза, аха Ерҵо ацаразы рымч рызхомызт. Ари ауаҩы ишьҭанеиуа ишцоз, днаган Жалеҭ ақытаҿ
месх аамсҭа-нагак Исаак Толошьел иҟны днаргеит.
312
Ари Фадлон даниба, ицқәаз иаарымаз зегьы рымихит,
рыҽқәагьы. Фадлон ихаҭа агәыжь дақәыртәаны дишьҭит.
Ихашҭит уи Исаак ихаҭа аԥсуа ԥсҳа дшихьыԥшу. Уи аԥсуа
ҳәынҭқар ицәыбналаз Фадлон дыкны Боҷорма Баграт изы дырбаандаҩны димазар ахәҭан. Ирласны Ҭелав днеиган Кахаа рхада Аӷсарҭан инапы даниҵеит. Уи Аӷсарҭан, аԥсуа ԥсҳа дицәшәан,
наҟ Хорнабуџьҟа дишьҭит. Хорнабуџьҟа днаганы дандыргәаҟ –
Хорнабуџь абаа наҟ ириҭеит. Нас Арадеҭ днарган – Арадеҭгьы
Аӷсарҭан иҭеит.
Баграт Фадлон доуижьыр иҭахымхеит. Кахаа ириҭеит Боҷормеи Уџьармеи. Урҭ рцынхәрас Фадлон дигеит. Дыкнарҳаит уи,
агәашьа арсны. Ашьҭахь диаргеит Қарҭҟа. Гәаҟрыла Қарҭ ргеит, избанзар хацәнымырха дырҿагылеит ақалақь зхазы изҭаххаз, емирс зхы зыԥхьаӡоз аӡәы. Аха Баграт ихазы акәмызт Қарҭ
зиҭахыз. Уи диԥшааит Дманис иаанижьхьаз, Сиҭил захьӡыз раԥк.
Убри дааганы Қарҭ диртәеит емир ҳасабла. Ихазы игеит абаагәарақәа: Русҭав, Ԥарцхьыс, Агаран, Григол Ҵминда, Гавазин,
ԥшьнызқь адрахканқәеи, Фадлон иашьа Мануче иԥа дигеит, шасысгьы – хҩык Ганӡа аҳцәа–нагақәа.
Асулҭан Баграт дизынаишьҭит ар рԥызак Алхаз ҳәа, уи
бжьаҟазарыла, насгьы асулҭан иабжьгарала Баграти Фадлони
еинирнаалеит. Уи дишьҭит иқалақь Ганӡа ашҟа. Ар рԥызеи иареи
еицдәықәырҵеит.
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Абаагәара Гаг ацаԥхақәа изнаргеит Баграт. Уи ала аԥсуа ԥсҳа
Гаг абаагәара инапаҿы иоуит. Аха еилеигеит Фадлон иҭоуба,
асулҭан дуӡӡа ихы иадиҵаз, абжьаҟазара. Гавазин абаа имҳәа-имырза ирцәигеит. Уи ашьҭахь аԥсҳа Аԥсны дшыҟаз Фадлон Агаран абаа дазааигәаны днеит. Аха уацәҟьа даацәырҟьеит Аԥсуа
ԥсҳа, дагьажәлеит, егьигеит Агаран.
Изҿиҭит уи овсаа рыԥсҳа Дорӷолел, 40-нызқь ар змаз. Иԥа
Гьаргь Кәыропалат урҭ ԥызас дрыҭаны Ганӡа дабашьит, даара
аԥыхьашәа ду еизиҳәҳәеит. Овсаа рыԥсҳа иҩныҟа днаскьеигеит. Ашьҭахь овсаа рыԥсҳа ду имаҳә ибара иҭаххан абас-абас
ҳәа изынаицҳаит. Севаст136 Баграт деигәырӷьаны дшизыԥшу ала
адырра ииҭеит. Дорӷолел дгәырӷьаны иреиӷьу аԥхьагылацәа
шьҭыхны, Аԥсуаа рымҩа зегьы данысны Қәҭешь днаӡеит. Абас
овсаа рыԥсҳа иаҳәшьа дибеит Гьаргь Кәыропалат иан. Аха уаанӡа диԥылеит иара Гьаргь Кәыропалат, дааргеит Қарҭлинӡа.
Аԥсҳа Тинисхидтәи аккараҿ дгылан, Надарбазеви амҵан дыгьиԥылеит гәырӷьара дула, зеиӷьаҟам патула.
Кезуҭа азааигәара аиқәшәара еиҿыркааит. Агәырӷьара ду
ҟалеит. Ахымаақәеи абыкьқәеи рыбжьқәа аҳауа иалан ихааӡа.
Абасала еибаргәырӷьо имҩаԥыргеит жәаҩаҟа мшы ргәы нкаршәӡаны. Шьҭа аӡын иааигәахон аҟнытә, овсаа рыҩныҟа иццакит.
Баграт аҳамҭа дуқәа рыла деибиҭеит овсаа раҳ, ицқәаз аԥхьагылацәа рахьгьы аӡәгьы дагмыжькәа. Инаскьаргеит, асасцәагьы
игәырӷьаҵәа рымҩа инықәлеит.
314
Абарҭқәа рышьҭахь асулҭан изныкымкәан ахаҭарнакцәа
наишьҭуа, аҳамҭақәа изеизганы изынаиҭиуан, ахарџь шшәатәугьы игәалаиршәон. Аха ахарџь ҳәа Баграт акы даҵамлеит. Ихаҭагьы аҳамҭақәа рыҭо ахаҭарнакцәа изынаишьҭуан. Абасала ажәа
гәыбзыӷ рыбжьан.
Шықәсқәак ааҵхьан еиԥш, Самшьвилд азааигәара аӡыжь
дышхықәтәалаз, амгәыхь изцәырҵын, Марабда дцеит. Ахьаа
иҟәамҵит, аҽарцәгьеит. Асакаса данҵаны дыргеит. Гьаргь Кәыро136

Севаст – Византиа иреиҳаӡоу атитулқәа руак.
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палат изааигәаз аамсҭацәа зегьы ицын. Гьаргь Кәыропалат аԥхьа
дрышьҭит аԥсҳа идкылара еиҿыркаарц. Убасала Қарҭли инаӡеит,
иҵакыра зегьы ицны. Иангьы уа дҟалеит, аԥсҳа-гәашьа Мариам,
иԥҳәыс Борена, рыӡӷабгьы Мариа137. Мышқәак мҵыкәан Гьаргь
Кәыропалат дҟаиҵеит ари атәылаҿы аамсҭацәа зегьы дырхаданы. Гәыӷрала дихәаԥшуан. Зегьы иара ихьыԥшын. Иангьы ус
леиҳәеит: «Уа, сан, брыцҳасшьоит, избанзар иаабхылҵыз зегьы анышә иаҭаны, нас ауп бхаҭа баныԥсуа». Абри ҳәаны иԥсы
ихыҵит ноиабр мзазы 24-тәи амшаз, хроникон 292-тәи акәын
усҟан ҳазныз138.
Баграт иԥсра иазааигәаны дыршьит
асулҭангьы,
зықәра
зфахьаз ҭырқәак инапала, иара ир рыҩныҵҟа дшыҟаз. Диасит иара Џьеон ашҟа
Асахьа 45. Қарҭ. Нарықь-кала XII ашә.
700 нызқь ауаа ицны.
Џьара
Самарканд
азааигәара дшеибашьуаз, убра дагьҭахеит (асулҭан) абаагәара
зкыз ҭырқәак инапала. Аха аҽыҵәахырҭа имаӡамкәан ихаҭагьы
ҳәаҭыхла дырҟәаҟәеит. Баграт издырамызт асулҭан дшыԥсыз,
асулҭангьы имаҳаит Баграт иԥсра атәы. Уи ашьҭахь ԥсҳас дтәеит
Баграт иԥа Гьаргь Кәыропалат.
315
Акәытқәа ҵәҟьа, иџьабоушәа, аҟыт рыхәламшәо, еишьхьныԥсылан игылан. Ҳаҭыр дуула иҵагылан днаганы анышә дамардеит Ҷҟондид. Ари Баграт жәшықәса шихыҵуаз ԥсҳас дҟарҵеит,
56 шықәса дшырҭагылаз дыԥсит. Аԥхьа кәыропалатс дыҟан, нас
новелисимосны дҟалеит, нас севастосны.
Мариа. Шәахә. 135-тәи азгәаҭа. Михаил VII диԥҳәысын, Византиа
даԥсҳаҳкәажәын (урыс бызшә. – царица). Лаб иԥсраан Константинополь
акәымкәан Қәтешь дызлаҟалаз џьашьахуп. Хараӡа иҟаз аԥҳа лаб дшихагылаз дахьԥсыз – хҭысхеит.
138
1072 ш.
137
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Ҭеиҭыԥшла уаҩы диеиԥшымызт, ҟәыӷаралагьы дҭәын. Дцәа
жәаҩ-дуун, малла деибыҭан, даҽа ԥсыуа ԥсҳак диеиԥшымкәан,
иакәым замхауз – дрыцҳаишьон, игәы ҭбаан, ауахәамақәа дрыцхраауан, арыцҳацәа дырзыразын.
Гьаргь иакәзар – уигьы игәы разын, агәаҟцәа рыцҳаишьон.
Ҟазшьала дагьыџьбаран, аха ахәыҷгьы аду иҿгьы ихы неигон.
Ачеиџьыка ныҟәигон, егьырҭ аԥсуаа ԥсҳацәа раасҭа игәы аартын. Аҽыбӷаҿы даара дманшәалан, хыцла ахысраҿгьы акыр деилҟьан, уамакала дхысуан. Иаб даныԥсы ӡынрак ҭынч ихигеит, нас
аԥхынрагьы абжанӡа дџьабеит. Аха уи аамышьҭахь иҳәынҭқарраҿ аамсҭа нагақәак, рыԥсҳа дҳаҵахаанӡа ҳәа азыԥшра ргәы
ԥҵәазшәа: Нианиа Қвабулел-иԥа, Иуана Липарит-иԥа, Уардан –
ашәанцәа рхада, атәыла еиладырҩынтит.
316
Иуана кахаа инапаҿы иааигеит. Қсан аԥшаҳәаҿы дареи иареи еиқәшәеит. Нианиа аԥсҳа ихазынаҭра иган Қәҭешь иҽҭеикит. Уардан, есымша ацәгьара иашьҭо ашәанцәа реиҳабы, аԥсҳа
диҿыҵын, еимиҵәеит еграа ртәыла.
Аԥсҳа Гьаргь арҭ хаала инапахьы иааго далагеит. Иуана
Самшьвилд ддәықәиҵеит, уи иԥа Липарит Русҭав ацынхәрас
Лоҵобан ииҭеит. Русҭав кахаа ириҭеит, Нианиа – Тмогви ииҭеит малқәак ацҵаны. Уардан, ихаҭа иҵаҳәарала, Аскалан ииҭеит,
Уҭагәыбо – Џьаҟелаа. Абарҭ зегьы, зԥан цәгьаз, абас аҳамҭақәа
рзишан, (Гьаргь) хаала еиқәиртәеит атәыла.
Еиҭах Иуана Липарит иԥа Гьаргь аԥсҳа диҿыҵит, дихымхәыцит. Қәҭешьынтә иҿынеихеит Самцхьа, уа месхаа иҵеикит.
Усынтәи дцан Самшьвилд агәашә днадгылеит. Уахь днеигеит Кахаа рыԥсҳа Аӷсарҭангьы. Иуана абаа аҩныҵҟа изымчҳаит, иҿынеихеит алада ашьхақәа рахь.
Абри алаҩеилас ихы иархәаны Аӷсарҭан Липарит импыҵихит Лоҵобан абаа. Самшьвилд дақәлан Џьавахеҭ длахыҵит.
Аԥсҳацәа рыԥсҳа Гьаргь убраҟа иаԥхьа даақәгылт. Инеин
Екранҭаҿы ақәра руит: Иуана Клдекари Самшьвилди драԥшәыманы дшьақәдырӷәӷәеит.

Аԥсуа ԥсҳацәа рҭоурых

83

Еиҭах Иуана аҳәынҭқарра даҿыҵит. Гаги абаа зыхьчоз
аԥсҳа Гьаргь иуаа маанала ирымихын, Фадлон ирхәҳаит, Ганӡа
ахада. Ус шыҟаз ақьырсианцәа
зцәымӷу асулҭан Меликшах даацәырҵит. Иуана иҷкәын Липарит
уи иахь ддәықәиҵеит, «уҽимада»
ҳәа. Аамҭак уи инапаҿы дыҟан,
аха уаҳа изымчҳан, дыбналеит.
Асулҭан иҽааибиҭан
317
Самшьвилд аҭыӡқәа днарыдАсахьа 46. Самшьвилд абаа
гылт. Самшьвилд игеит. Иҭҟәаны
игеит Иуани иԥҳәыси, имаҭацәеи, иаамсҭацәа – рҭаацәареи дареи. Самшьвилд абаа иҵеикит.
Қарҭли дахьынӡаҟаз, ицәӷәыхаа иҭаирцәит уи атәыла, ирацәаҩны ауаа ҳәынҷаны игеит, даара арахә-ашәахә, амал еидгаланы
дықәҵит. Ганӡа игеит, хадас дриҭеит 48-нызқь ауаа змаз аӡәы,
ари атәыла инапаҿы иҟазарц. Фадлон баагәарак иҽҭаҵәахны
дахьыҟаз, уаҳа кагьы илымшеит, арахь ддәылырган, уигьы деиқәԥах дышьҭарҵеит.
Рацәак мҵыкәа уи ар рԥыза Двини Дманиси раҳцәа ицырхырааны, иргьы ганӡаа рыргьы неилаҵаны аԥсҳа Гьаргь диҿагыланы ддәықәлеит. Иҽеибиҭеит аԥсҳацәа рыԥсҳа Гьаргь, ир-хәҭақәа
Аҩадатәи Аладатәи адгьылқәа ирылихыз ршьапы иқәиргылеит,
дицхраарц дааигеит кахаа рыԥсҳа Аӷсарҭан. Амитә ду илеиҵеит Анцәа аԥсҳа Гьаргь. Аџьарԥшьа ала игәы рӷәӷәаны дижәлеит уи ар рԥыза Алхаз Ԥарцхьыс амҵан. Ирзымычҳаит, иҩны
идәықәлеит Алхаз ируаа, наҟ иԥхьеицеит урҭ, иқәихӡеит. Шьҭа
еилахәло иалагахьан, уи рыхәеит, иаҵәахит, еиқәхараны иҟаз
рыԥсы еиқәнархеит. Аԥсҳацәа рыԥсҳа Гьаргь деибга-дызҩыда
итәыла дазыгьыжьит.
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Уи ашьҭахь еиҭах Анцәа Ду имчала абаақәа, уаанӡа абырзенцәа ирымпыҵахалан иҟаз, дыргьыжьит. Аԥсны абаақәа ирхадоу,
иаҳҭынроу Анакоԥиа – абырзенцәа шьҭахьҟа ирымихит – иара
убас абаагәарақәа рацәаны Кларџьеҭ, Шавшеҭ, Џьавахеҭ, Арҭаан иҟаз. Нас даҽазных Анцәа Гьаргь дихәеит – иирге́́ит уи ақалақь Кари – абааи атәылеи, абаақәа Ванадтәи, Каринфор; уантә
аҭырқәцәа наҟ иҭицеит.

АХЬЫӠҚӘА РЫРБАГА

Абраҳам, аемир 36
Абул-Касым (Абу Саџь иԥа), Қарҭаа ремир 38, 11
Абулабази, аерманцәа рыԥсҳа 34
Абулал, ереҭтәи ахада 53
Абусер, арҭануџьтәи аемир 63, 69
Аӷсарҭан, Гагик-иԥа 76,78,79,82
Аӷсарҭан, Қарҭаа ремир 76
Аӷсарҭан, Кахаа рқорепископ 78,79, 83, 84
Адарнас, Ашот Куропалат иԥа 31, 32, 36, 41
Адарнас (Шавлиани), аԥсуа ԥсҳа, Иован иԥа 37, 49
Адарнас, патрыкь, Ереҭаа рхада 41
Адарнас, Ӡамтәи ахада, аерман 46
Адарнас, Кәрыкь III иашьа 75
Али Шуаб-иԥа, Қарҭтәи аемир, асарацин 32, 33
Алхаз, ар рԥыза, аџьам 80
Амир Мумн, 35, 39
Анамор 39
Арџьеван 63
Арпасаран, Џьамтәылатәи аԥсҳа, асулҭан 74, 75, 77, 80, 81
Арчыл, ибераа рхада 29
Асулҭан Меликшах 480
Асулҭан (шәахә. Арпасаран)
Аубла Дауҭ (урысшә. пророк) 33
Ашоҭ Куропалат, Тао-Кларџьеҭаа рхада 34-39
Ашот, Марилаа раԥхьагыла 66
Баграт, Ашот Куропалат иԥа, Таотәи 33, 34, 36
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Баграт I, аԥсуа ԥсҳа, аԥсҳа Дырмит иԥа, Чыхьтәи аерисҭав 36-38
Баграт, аԥсуа ԥсҳа. Костант иԥа, Гьаргь II иашьа 41
Баграт II, аԥсуаа рыԥсҳа, Таиктәи Гурген иԥа (978 ш. ашьҭахь),
1000 ш. ашьҭахь, акуропалат 49-57
Баграт III, аԥсуаа рыԥсҳа, Гьаргь III иԥа 62-70, 75, 77, 80 (севаст), 81,
82
Баҟаҭар, овсаа раԥхьагыла 38
Барахим Илми, аҭырқә сулҭан 70
Басила II (958 -1025) византиатәи аимператор 57-61
Бешкен Џьакели 67
Блучан 30, 12
Борена, овсаа рхада Дерголель иԥҳа 65, 81
Буӷа, емир 34-36, 38
Валанга, скандинавтәи жәларуп (урыс. – варьаг) 63
Вараз-Бақәра Гамрекел 75
Варда Фока, Басила II иаӷа 59, 60
Вахтанг, Горгасал 30, 32, 56
Ваҷа Карич-иԥа 63
Ваҷа, Гурген Бери-иԥа 67
Вест 67
Габриел Донауртә 36-38
Габулоц 37
Габрон, агәаҟ-цқьа 40
Гагик I, Кахеҭ аԥсҳа, ашаханшах, аерман 54, 66, 69
Годерӡи Мгдеур, аамсҭа 47
Григол Абусер иԥа 70
Григол Арҭануџьтәи 70
Григол, кахаа рхада 33
Григол Ԥхвнел, аамсҭа 47
Гәарам, Абулабази Ашот Куропалат иԥа 35-39
Гәарам Годерӡ иԥа 70
Гурген, Гәарам иԥа, аҳцәа раҳ 38, 39, 41, 42
Гурген, Таиктәи, Баграт II иаб 49, 52, 53
Гурандухт, аԥсҳа Гәашьа, Баграт II иԥҳа 49, 51
Гьаргь I, апсуа рыԥсҳа Леон II иԥа 37, 39-44, 46-48
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Гьаргь II, апсуа рыԥсҳа, Костант иԥа, Ҷҟондид арҿыцыҩ 42-44, 49,
50
Гьаргь III, аԥсуа ԥсҳа 57-65
Гьаргь, Баграт III иԥа 75, 79 (куропалат), 80, 82(аԥсҳацәа рыԥсҳа),
83
Дорӷолел (шәахә. Дерголель) 79
Дауҭ (Аубла) 31
Дауҭ, аерманцәа рыԥсҳа 66, 69
Дауҭ, Кәрыкь II иԥа, ақорепископ 52, 53,
Дауҭ Куропалат, Аҩадатәи Таик ахада, аерманы 47, 49-52, 60
Даҷи Қоринҭел, аамсҭа 47
Даҷи Схвилосел, аамсҭа 47
Дерголел, овсаа (ауаԥсаа) рыԥсҳа 79
Динар Гәашьа, ереҭаа рыԥсҳа-гәашьа 42, 54
Доӷлубег 39
Дырмит I, аԥсуа ԥсҳа 37, 38, 17, 18, 20, 30, 36
Дырмит II, аԥсуа ԥсҳа Леон III иашьа 37, 38, 17, 18, 20, 31, 36
Дырмит, Гьаргь III иԥа 63
Дырмит Кларџьтәи 63
Дырмит, Баграт III иԥа, Анакоԥиатә 65, 67, 71
Џьафар Али-иԥа, Қарҭтәи емират ахада 66, 68
Џьеди Годерӡи 67
Џьоџьик 60
Џьуаншьер 30–33
Џьакелаа 82
Елена, аԥсуа ԥсҳа Баграт III иԥҳәыс 64-65
Езра Анчатәи 64
Звиад, аҳцәа раҳ 57, 60
Зирқи 35
Зоиа 31
Иван Самшьвилдтәи 48
Иван Марушь-иԥа, Қарҭли ахылаԥшҩы 18-20
Иван Абаза-иԥа 65, 67, 69
Иване Дадиан 69
Изид 34
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Исаак Толошьел 78
Иса Шьыхәа иԥа 37
Исан 36
Иуан, Арчыл-иԥа 30
Иуана Схвилосел, аамсҭа 46
Иован Қәабыл-иԥа, ақорепископ 34
Иован Шавлиани, аԥсуа рыԥсҳа, аузурпатор 37, 38
Иован Абусер, Арҭануџьтәи аамсҭа 64
Иован, Банатәи аепископ 63
Иуана Ариш иԥа, Лоҵобан-абаа аԥыза 44
Иуана, Липарит иԥа 69, 77, 78, 81
Ишьханик, ереҭаа рыԥсҳа, рнаҭаҩ 442
Каҭа 635
Қавҭар Ҭбели 51
Константин, византиатә аимператор, Басила II иашьа 61, 62, 64
Константин Мономах 39
Костант I аԥсуа ԥсҳа 39, 40, 41
Костант, Қарҭли ахада, аԥсҳа Гьаргь II иԥа, ачарҳәаҩ 42, 43
Кәрыкь I, кахаа рқорепископ 39, 40, 41, 42
Кәрыкь II, кахаа рқорепископ 44, 45, 54
Кәрыкь Дуӡӡа III, кахаа рқорепископ 65, 66, 75
Қәабул иԥа, Аҭаӷо Ҷаҷа-иԥа 68, 78
Ксифи 60
Лашкари, Фадлон Ереҭтәи иԥа 66
Леон I, апсуа ԥсҳа 32
Леон II, апсуа ԥсҳа 32, 33, 36
Леон III, апсуа ԥсҳа, Гьаргь II иԥа 44-46
Липарит I, аеристав, Рати иԥа 52
Липарит II, Липарит иԥа 65-67, 70, 72
Липарит III, Иуана иԥа 82
Маџьалаа 34
Мама Ҟанчаел 47
Мануче, Абуласвар-иԥа 775
Марҭа 42
Марабда 46
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Марфа, Аԥсуа Мариа, Баграт III иԥҳа, Византиа аимператор
Михаил VII иԥҳәыс 80
Марфа Гьаргь III иԥҳа, дшыӡҟыз дыԥсит 63
Мариам, аԥсуа ԥсҳа-гәашьа 64, 65, 68, 81
Маслама 33
Маҳмеҭ Ҳалыл иԥа, Қарҭтәи аемир 34, 35
Маҵҟәарел, аепископ 69
Михаил 38
Мумн, аемир 35, 40
Мурван, Џьаҟел 78
Наср 37, 38
Нианиа, Липарит иԥа 38, 40, 43, 47, 49 77, 82
Нианиа, Қәабул иԥа 81, 82
Орҷоб 40
Ԥерис 60
Ԥарсман Тмогвитә 67
Рати Багәашь, Клдекартәи аԥыза 52
Романоз, Византиа аимператор 64
Саба, Ҭбеҭтәи аепископ 63
Саџьаа, сарацинцәоуп 42
Самоел Донауртәи, ақорепископ 33, 36
Сара Ԥхвнел 46
Саҳаҟ Исмаил-иԥа, Қарҭтәи аемир, араԥ 34, 35
Сенекерим, васпуракантәи аԥсҳа 35
Сиҭил, араԥ 79
Стефан Ҭбеҭтәи, аҷҟәандар (аепископ) 40
Стефаноз Варџьан-иԥа 67
Сула, Калмаҳтәи 70
Сумбат Тиезеракал 38, 39-41, 43
Сумбат Кларџьтәи 63
Схиволоселаа 43
Ҭелав, ақыта 46
Уардан, ашәанцәа рхада 81-82
Урдуре 66
Фадлон, ганӡатәи аемир 54-56, 65, 67, 77, 78, 79, 82
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Фадла, аревмантәи, кахаа рқорепископ 38, 39
Фадла II, кахаа рқорепископ, Кәрыкь иԥа Лоҵобантәи аеклессиа
аргылаҩ 42, 44
Феодоси I, аԥсуа рыԥсҳа, Леон II иԥа 33, 35, 37
Феодоси II, аԥсуа рыԥсҳа, Леон III иԥа (Блаҭых), 46, 47, 49-51
Фока 59, 60
Хакан 30
Хахәа Ариш иԥа, Марани-абаа ахада 45
Ҳолопас-иԥа 63
Ҳумед Ҳалыл иԥа 36, 37
Хурси 58
Хәарасан 39
Хәасроу 31, 32
Хахәила Гарҭа 66-67
Ҳалыл Изид иԥа 34
Ҵарвез, аԥсҳа Басила иаӷа Варда Фока иԥа 59
Чанчах Ԥалели 63
Шторааи 34
Шуаб 34
Шурҭа, Кәрыкь II иашьа 44
Шьушьан 30, 31
Шьыхәа 37

АГЕОГРАФИАТӘ – ЕТНИКАТӘ РБАГА

Абонц 38
Абырзенцәа рыԥсҳа 40, 75
Агаран, абаа79
Аџьамтәыла 74, 75, 77
Аеристав Чыхьтәи 37
Аермантәыла 35, 37, 40
Аерманцәа 35, 38, 39, 54, 70
Аерманцәа рыԥсҳа 37, 39, 40,
42, 68, 79
Ақорепископ 34, 78, 40, 41-44
Амбер 67
Анакоԥиа 65, 80
Ани 67, 69, 73-75
Аниаа 67
Анцәа Иан 31
Анча 64
Аԥсуа ашьхара 40
Аԥсуа рыԥсҳа 32, 35, 37-39,
41-42, 45, 67, 77-79
Аԥсны 44, 46, 48, 50, 52, 70,
73, 79
Аԥснаа 56
Аԥсынтәыла 32, 48-50, 53, 71
Аԥсынтәыла (аҩадатәи) 71
Аԥсуаа 35, 37-39, 53, рыр 66, 67
Арагви, аӡымҩас 46, 78
Араԥцәа 36, 41

Аргвеҭ 53, 73
Ардабаган 43
Аревман 38
Арҟисцихе 70
Арҭаан 37, 59, 60, 80
Арҭануџь 69, 72
Арышь 41
Асарацинцәа 33-36, 43
Асиспори 33
Аскалан 79
Аспасалар 30, 35
Асулҭан (аџьамтәи) 74, 75
Атен 67
Аҭырқәцәа 70, 74
Ауаԥсаа 39
Асԥураган (Васпуракан) 44
Ахазарцәа 31, 32
Ахазарцәа рхакан 30
Ахалқалақь 74
Аҵҟур 69
Аҷоу-тәыла 31
Багдад 35
Базалеҭ, аӡиа 45, 46
Бана 63
Бардав 36, 42
Басиан 60, 69
Бедиа 55, 57
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Беҷи, абаагәара 69
Биртвис 66, 72
Бодо-клде 72
Бодоџьи, ахан 67
Боҷорма 40, 45, 46, 54, 78
Бырзентәыла 30, 33, 37, 38, 46,
57, 60, 63-65, 70, 71, 73
Ванад 80
Варзақар 73
Вежьын, абаа 41, 77
Гаваз 33, 39
Гавазин, абаа 79
Гаг (Гаги), абаа 77, 82
Ганӡа 63, 65, 70, 76, 79, 82
ганӡаа рыр 82
Гардабан 34-36, 44
гардабанаа 35, 39
Габулоц 37
Гардаҭхрили 52
Гарҟлоби 63
Гарҭа, аҭшәара 78
Григол —Ҵминда 79
Гәыдаҟәа 55
Гәыриа 68
Гәыриаа 68
Ӷрҭила 68, 72
Ӷҩинис Хеви 74
Дариалан 31, 36
Двалеҭтәи амҩа 35
Двин 41, 69, 82
Дигом, адәы 67
Дидгор, аҳҭынра 76
Длив 52, 53, 72
Дманис 36, 79, 82
Џьвар, аныхабаа 35, 42
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Џьварцихе 66
Џьварис-Гверди 35
Џьавахеҭ 37, 41, 59, 60, 67, 72,
74, 82
Џьеон 81
Џьигеҭ-тәыла 44
Егрис 30, 31
Еграа ртәыла 81
Еклец 65
Екран 82
Ераа 66
Ереҭ, Ереҭ-тәыла 32, 34, 41-43,
54, 73, 75
Ерцо 78
Ӡоракерт 54, 65
Жалеҭ 78
Исани 65, 67, 76
Ицрони 62
Кангари 74
Калмаҳ 69, 71, 72
Кақәакари 78
Капоет, абаа 42
Кашк 75
Карб 76
Каринфор 83
Қарҭ, ақалақь 31, 32, 34, 35,
40, 65, 75, 79
Қарҭтәи атәыла 31, 65, 75
Қарҭтәи аемир 33, 65, 75, 79
Қарҭ-Кахеҭ 30, 36
Қарҭ, атәыла Қарҭ-тәыла 30,
31, 34, 67
Қарҭли 33-36, 39, 40, 42,
46-53, 67-69, 76, 77, 82
Қарҭлиаа 51, 53, 54, 60, 70
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Карушеҭ 52
Кахаа рқорепископ 37, 38
Кахаа, кахеҭаа 35, 48, 59, 65, 66,
69, 78
Кахаа рыр 69
Кахаа рыԥсҳа 67, 82
Кахеҭ 31, 33, 43, 44, 46, 50, 53,
54, 66, 73, 75
Кахеҭаа рԥыза 34
Кацх, абааных 73
Квеҭари 73
Квеш, абна 74
Кезуҭа 79
Кларџьеҭ 33, 74, 83
Клдекар, абаа 51, 52, 64, 72-74,
82
Константинополь 38, 39, 61, 73
Кола 58, 60
Қсан, аӡымҩас 33, 53, 81
Қәахврели 48, 74
Кәыра, аӡымҩас 39, 43
Кәыра, аԥсҭа 76
Кәыропалат 33, 48
Қәҭешь 56, 62, 72, 79, 81, 82
Ҟвела 72, 73, 77
Латаври 32
Лекеҭтәи амҩа 30
липаритаа 37
Лих 32, 69, 71
Ломсиана 39
Лоҵобан, аныхабаа 42, 44, 45
Лоҵобан, абаа 82
Луки 75
Манглис, аԥсҭа 52
Марабда 80

Маргис Мере 46
Марилаа 66
Маҳамеҭ Ихаџьра 35
Мачалаа 67
месхаа 69, 71, 74, 82
Могрис 51
Мҟинвари 62
Мҭиулаа 35
Мцхеҭ 42, 47, 53
Мухагверди 66
Мухнар 46, 76, 77
Мықә, абааных 46
Надарбазеви 79
Нақәырдев 75
Нареквави 781
Нахҷаван 44, 73
Нигали 33
Овсаа 36, 66 рыԥсҳа 66
Оӡрах 39
Олҭис 58
Оԥиза 39
Оԥреҭ 75
Ордрои 70
Орҷоб 42
Орбеҭ 66
Охре 73
Панаскерт 74
Панкьыс 67
Параӡи, ашьхара 65
Ԥарцхьыс 65, 79, 83
Ԥока 68
Ран, атәыла 55, 75
Ранаа 64
Рехь 35
Ркинис-џьвари 69
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Руис, аныхабаа 71
Русҭав 76, 79
Сазвере 44
Саџьаа 43
Салараа 43
Самарканд 81
Самоқалақи 70
Самоқалақьаа 67
Самцхьа 41, 47, 82
Самшьвилд 66, 74, 75, 80-82
Сасиреҭ, аккара 69
Свер, абаа 76
Сиуник 40
Сквиреҭ 52
Табо 68
Тао (Таик) 44, 47-49, 53, 57, 60,
62, 65, 74
Таотәи аамсҭацәа 60, 63
Тигва 51
Тинисхиди, аккара 79
Тифлис 31
Тори 74
Триалеҭ 37, 50, 52-54, 59, 62, 63,
73, 74
Ҭианеҭ 66
Ҭашьыр 37
Ҭбеҭ 41, 43, 63
Ҭбеҭаа 43, 44
Ҭелав 76
Ҭмогви 41, 67, 82
Трапезунд 59
Ҭухарис 66
Уџьарма 40, 44, 78
Уқәым, абаа 70
Умедеул 68
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Уԥлисцихе 35, 39, 40, 50, 51,
70, 72
Уҭагубо 82
Хазариа 30
хазараа 36
Халдеи-тәыла 59
Хахәыл 50
Хекребул 74
Херки 47
Хавле 69
Херки 78
Хорнабуџь 66
Хәпат 67, 71
Хәарасан 70, 72
хәасроуаа 31
Хәасроу 32
Ҳиҳаҭ 69
Цепти 52
Циклан, амҩа 78
Цихис-Џьвари 68, 72
Ҵанараа 33
Ҵерепти, абаа 63
Ҵиҟла, ашьха 77
Ҵҟалҟин 68
Чарҭалеҭ 35
Чыхь 37
Ҷҟондид 43, 81
Шабо, абнара 78
Шавшеҭ 52, 63, 69, 74, 83
Шамхор 36, 55
Штораа 66
Шурис-цихе 44, 45
Шурҭул 76
Шьиримни 58

ИАЛКААУ ТЕРМИНҚӘАК РЫРБАГА

Абер 73
Аблаҭыхра 49
Абула 64
Абыкь 68
Абырзенцәа 32, 59, 60, 70, 71
Аџьар Цқьа (Ԥшьа) 48, 61
Аспасалар 30
Ахакан 30
Аемир 34, 37
Аемират 31
Аемирцәа ремир 78
Аепископ (аҷҟәандар) 41, 56
Аепископат 47
Аерисҭав 45
Аеклессиа 50
Азнаур 39
Аиниара 46
Аинышәара 66
Акатепан 61
Акатоликос (аколҭакос) 48
Акафедра 56
Ақдеиқәҵа 66
Акәыропалат 33, 54, 64
(ицәамаҭәа)
Ақорепископ 38, 40, 54
Ақьырсианцәа 74
Алихтур 68
Амандатур 61
Амурҭаҭ 31
Амшаԥы 46

Ановелисимос 81
Анцәа Иаб 32
Апаракиманос 63
Апаракиманос проедрос
64
Аԥсҳа дуӡӡа 79
Аԥсҳацәа рыԥсҳа 86
Аԥсуаа Рымҩа 79, 80
Асарацинцәа 33
Асеваст 79
Аспаспет 59
Атахт (аԥсҳа итахт) 65
Аҭоуба аура 48, 64, 73, 79
Ауахәама
Аубла 32, 67
Афлыка 66
Ахазарцәа 32
Ахазына 74
Ахакан 30
Ахарџь 32
Ахымаа 68
Ахәдақәҵатәы 51
Аҩымаа 68
Ахартулар проедрос 63
Ашаханшах 55
Свидокс 60
Патрыкь 42
Цанараа 33
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[249]
შემდგომად ამისსა, რაჟამს აღესრულა წმიდა მოწამე არჩილ,
დაშთეს შვილნი მისნი იოვანე და ჯუანშერ. წარვიდა იოვანე
ეგრისად და წარიტანა თანა დედა და ორნი დანი თჳსნი. ხოლო
ჯუანშერ და ორნი დანი მისნი დაშთეს ქუეყანასა ქართლისასა
და კახეთისასა. არამედ უმრწემესი დაჲ მისი იყო სახითა
შუენიერ. და მიესმა სიშუენიერე მისი ხაზართა მეფესა ხაკანს;
მოუგზავნა მოციქული და ითხოვა შუშან ცოლად, და უქადა
შუელად სარკინოზთა ზედა. რაჟამს მოიწია მოციქული ხაკანისა,
მიუმცნო ჯუანშერ ძმასა თჳსსა და დედასა. ხოლო მათ არა ინებეს
და უთხრეს: „უკეთუ უღონო იქმნეს ყოფა ჩუენი, უმჯობეს არს,
რათა შევიდეთ საბერძნეთად და მივმართოთ ქრისტიანეთა,
ვიდრეღარა შეიგინოს შვილი ჩუენი წარმართთა მიერ“. და
შუშანცა აგინა ხაზართა მეფესა.
შემდგომად სამისა წლისა მოგზავნა ხაკანმან სპასალარი თჳსი
ბლუჩან; გამოვლო გზა ლეკეთისა და შემოვიდა კახეთად; მოადგა
ციხესა, რომელსა შინა იყვნეს ჯუანშერ და დაჲ მისი შუშან, და
მცირედთა დღეთა წარიღო და ტყუე ყვნა იგინი; შემუსრა ქალაქი
ტფილისი, წარტყუენა ქართლი და ყოველი ესე ქუეყანა.
[250]
და ვითარ წარემართა გზასა დარიალანისასა, დღესა ერთსა
რქუა შუშან ძმასა თჳსსა: „უმჯობეს არს ჩემთჳს სიკუდილი, რათა
ღირს მყოს მე უფალმან წმიდათა დედათა თანა, ვიდრეღარა
შევიგინო წარმართთა მიერ“. და ჰქონდა მას ბეჭედი, აღმოუგდო
მას თუალი და მოწოა იგი; რამეთუ იყო თუალსა მას ქუეშე წამალი
სასიკუდინე, და მუნქუესვე მოკუდა.
წარვიდა ბლუჩან ხაკანისა, მიჰგუარა ჯუანშერ და მიუთხრა
სიკუდილი დისა მისისა შუშანისი. ხოლო იგი განუწყრა არამიტანებისათჳს გუამისა მისისა, რომლისა წადიერ იყო ხილვად
შეიპყრეს ბლუჩან და მოაბეს ყელსა საბელი, და განზიდვად სცეს
ორთა ცხენოსანთა იმიერ და ამიერ, და მოსწყჳდეს თავი მისი
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ბოროტად.და ვითარ დაჰყო ჯუანშერ წელიწადი შჳდი, განუტევა
ნიჭითა დიდითა ხაკანმან და წარმოგზავნა ქუეყანად თჳსად.
ხოლო ამიერითგან იწყო შემცირებად მეფობამან დიდთა
მეფეთა ხუასროანთამან. პირველად, უფლება სარკინოზთა
განდიდნა და მიერითგან მიეცა ყოველი ესე ქუეყანა ჟამითიჟამად რბევასა და ოჴრებასა. მეორედ, იქმნა სიმრავლე მთავართა
ქუეყანასა ქართლისასა და შეერია ბრძოლა, იქმნეს მტერ
ურთიერთას. და უკეთუ ვინმე გამოჩნდის შვილთა შორის
ვახტანგისთა, რომელიმცა ღირს იყო მეფედ, იქმნის შემცირებულ
სარკინოზთაგან. რამეთუ დაიპყრეს ქალაქი ტფილისი აგარიანთა,
შექმნეს სახლად საყოფლად თჳსად; მიიღებდეს ხარკსა ქუეყანისა
ამისგან, რომელსა ჰქჳან ხარაჯა. რამეთუ განგებითა ღმრთისათა
სიმრავლისათჳს ცოდვათა ჩუენთასა განდიდნა ნათესავი
აგარიანთა.
[251]
ხოლო
ამან
ჯუანშერ
შეირთო
ცოლი
ნათესავი
ბაგრატონიანთა, ასული ადარნასესი, სახელით ლატავრი, და
აბრალა დედამან მისმან მოყვანება მისი ცოლად: არათურე
კეთილად მეცნიერი იყო, ვითარმედ არიან იგინი ნათესავნი
დავით წინასწარმეტყუელისანი, რომელი-იგი ჴორციელად
მამად ღმრთისად იწოდა. და ვითარ იხილა ძის ცოლი თჳსი,
შეუყუარდა, აკურთხა და დალოცა.
და ვითარ გარდაჴდეს ამას შინა წელიწადნი მრავალნი,
მოვიდა ამირა აგარიანი, რომელი მთავრობდა სომხითს, ქართლს
და ჰერეთს, სახელით ხუასრო; ამან აღაშენა ტფილისი ქალაქი,
მოოჴრებული ხაზართაგან.
ხოლო რაჟამს მოუძლურდეს ბერძენნი, გადგა მათგან
ერისთავი აფხაზთა, სახელით ლეონ, ძმისწული ლეონ
ერისთავისა, რომლისად მიეცა სამკჳდროდ აფხაზეთი. ესე
მეორე ლეონ ასულის წული იყო ხაზართა მეფისა, და ძალითა
მათითა გაადგა ბერძენთა, დაიპყრა აფხაზეთი და ეგრისი ვიდრე
ლიხამდე, სახელ-იდვა მეფე აფხაზთა, რამეთუ მიცვალებულ
იყო იოვანე და დაბერებულ იყო ჯუანშერ. და შემდგომად ამისსა
ჯუანშერცა მიიცვალა.
არამედ სიცოცხლესავე ჯუანშერისსა იცვალა ადარნასე
ბაგრატონიანმან ნასამალი კლარჯეთისა, შავშეთისა, აჭარისა,
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ნიგალისა, ასისფორისა, არტანისა და ქუემოსა ტაოსა, და
ციხეთაგანცა რომელნი ჰქონდეს შვილისშვილთა ვახტანგ
მეფისათა. და წარვიდა ადარნასე კლარჯეთად და მუნ მოკუდა.
[252]
შემდგომად სიკუდილისა ადარნასესისა განადიდა უფალმან
მეფობა აშოტ კურაპალატისა: ხოლო ეუფლა ქართლს და
საზღვართა მისთა. რამეთუ მათვე ჟამთა შესრულ იყო მასლამა
საბერძნეთად, და შეიქცა მოუძლურებული და განწბილებული.
მაშინ ბერძენთა მეფემან მოუბოძა კურაპალატობა აშოტს, და
მოუძლურებულ იყვნეს სარკინოზნი, და განდიდნა აშოტ
კურაპალატი. ხოლო ტფილისს არავინ დარჩა სარკინოზთაგანი
თჳნიერ ალი შუაბის ძისა. და გრიგოლი მთავრობდა კახეთს.
მას ჟამსა გამოილაშქრა აშოტ კურაპალატმან, და უშუელა
თ(C177a)ევდოსი აფხაზთა მეფემან, ძემან მეორისა ლეონისმან,
რომელი-იგი სიძე იყო აშოტ კურაპალატისა. მოვიდა გრიგოლ
კახეთით, და გრიგოლს უშუელეს მთიულთა და წანართა და
ამირამან ტფილელმან. და შეიბნეს ქსანსა ზედა აშოტ და გრიგოლ.
გააქციეს გრიგოლ, მთა
[253]
ვარი კახეთისა, და დაიპყრეს ქუეყანა, რომელი ჰქონდა
ქართლისაგან. და დაიპყრა აშოტ კლარჯეთითგან ვიდრე ქსნამდე.
შემდგომად ამისსა მოვიდა ხალილ იზიდის ძე არაბიელი,
და დაიპყრა სომხითი, ქართლი და ჰერეთი. და მოკლეს აშოტ
კურაპალატი გარდაბანს, ეკლესიასა შინა, და სისხლი მისი,
რომელი მაშინ დაითხია, აწცა იხილვების ვითარცა ახალი.
[254]
ხოლო კუალადცა ეუფლნეს სარკინოზნი ქართლსა. და
ვითარ წარვიდა ხალილ, დაუტევა ამირად ალი შუაბის ძე. მას
ჟამსა შეითქუნეს გარდაბანელნი და განაჩინეს ქორეპისკოპოსად
დაჩი, ძე იოვანე ქუაბულის ძისა და შემდგომად ამისსა დასუეს
ქორ ეპისკოპოსად სამოელ დონაური. კუალად მეორედ მოვიდა
იგივე ხალილ არაბი. შეებნეს გარდაბანელნი, გავაზს; და გააქციეს
ხალილ, და მოსწყდა სიმრავლე ფრიადი.
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[255]
კუალად დაჯდა ამირად ტფილისს საჰაკ ისმაელის ძე.
ხოლო ხალილ მოვიდა მესამედ, და მოკლეს ჯავახეთს და ძე
მისი მოჰამედ მოვიდა ქართლს. მოერთო მას ბაგრატ, ძე აშოტ
კურაპალატისა, და მისცა მას ქართლი.
გამოვიდა საჰაკ, ამირა ტფილელი, ლაშქრითა და დადგა
რეჴს, ხოლო მოჰამედ და ბაგრატ წარიღეს უფლისციხე. და
მოვიდეს კახნი გარდაბანელნი შუელად საჰაკისა; შეიბნეს რეჴს
და იყო ბრძოლა მათ შორის: არცა იგინი გაიქცეს და არცა იგინი,
ვიდრემდის გაიყარნეს. აიყარა მოჰამედ და წარვიდა ბარდავს.
აქა ჟამამდის გარდასრულ იყვნეს წელიწადნი მოჰამედის
გამოჩინებითგან, რომელმან სარკინოზთა სჯული დაუდვა, ორას
ცხრამეტნი.
[256]
მაშინ მოვიდა ბუღა თურქი მონა ბაღდადით რომელი
გამოეგზავნა ამირ-მუმნსა, სპითა დიდითა: შემუსრა ყოველი
სომხითი და ტყუე ყვნა ყოველნი მთავარნი მათნი. და მოვიდა
და მოადგა ქალაქსა ტფილისსა, რამეთუ არა მორჩილობდა ამირა
სააკ: მოკლა სააკ, შემუსრა ტფილისი, დაწუა ცეცხლითა და
მოაოჴრნა ყოველნი არენი მისნი.
და თევდოსი, მეფე აფხაზთა, გამოვიდა წინააღმდგომად მისა,
და დადგა კუერცხობს. ხოლო ბუღა, ვითარცა ცნა, წარავლინა
ზირაქ, სპასალარი თჳსი, და ბაგრატ, ძე აშოტ კურაპალატისა:
შეიბნეს და გააქცივნეს აფხაზნი, და მოსწყდა სიმრავლე ურიცხჳ.
და თევდოსი მეფე წარვიდა მეოტი გზასა დვალეთისასა.
კუალად უკუმოქცეულთა დაუდგეს წინა გარდაბანელნი
ჯუარის-გუერდსა, და ავნეს დიდად ლაშქარსა. ვითარ ცნა ბუღა,
აღიყარა მუნით და მოვიდა ჭართალეთს, და დადგა მუნ შინა;
აღიყვანნა მთიულთაგან მძევალნი, კაცი სამასი, და ლამოდა
შესლვასა ოვსეთად, და შევიდა ცხავატამდის. ხოლო აბულაბაზ
სომეხთა ერისთავმან და გუარამ აშოტის ძემან მიუწერეს
მთიულთა, რათა არა შეუშუან. ხოლო მათ გაწირნეს მძევალნი
მათნი. უშუელა ღმერთმან: რამეთუ მოვიდა თოვლი, დაუდგეს
წინა და შეებნეს. მოსცა ღმერთმან ძლევა, და მოკუდა ურიცხჳ ერი
სარკინოზთა; და ცხენმან მათმან ძოვა იელი, და დაიჴოცა ფრიად.
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ხოლო სიმრავლისაგან ლაშქრისა არა აჩნდა დაკლება, რამეთუ
იყო სიმრავლე მისი ვითარ ასოცი ათასი.
შეიქცა გარე და დაიზამთრა ბარდავს და შეიპყრა ხუცისა ვინმე
ძე, რომელი გამთავრებულ იყო, და შემუსრა გარდაბანი. განაღო
კარი დარუბანდისა და გამოიყვანნა ხაზარნი, სახლი სამასი, და
დასხნა იგინი შანქორს. დარიალანით გამოიყვანნა
[257]
ოვსნი ვითარ სახლი ასი, და დასხნა იგინი დმანისს, და ენება
ზაფხულის შესლვა ოვსეთად. ხოლო ამირ-მუმნმან ვითარ ცნა,
ვითარმედ ხაზართა, ტომთა მისთა, ზრახავს, მოუვლინა ბუღას,
რათა დაუტეოს ქართლი ჰუმედს, ხალილის ძესა. და წარვიდა
ბუღა, და ამირობდა ჰუმედ, ხალილის ძე. და გარდაადგინა
ამირამან მან ჰუმედ და დაადგინა ისე შიხის ძე, ნათესავი
ჰუმედისივე.
და ქორეპისკოპოსი იყო გაბრიელ დონაური, ძმა სამოელ
ქორეპისკოპოსისა. და წარვიდა ისე, და მოვიდა სხუა ამირა,
აბრაჰამ. და მოვიდა კუალად ამირად ხალილის ძე ჰუმედ, და
უფროს ნებიერად დაიპყრა ყოველი ესე ქუეყანა: სომხითი,
ქართლი და რანი.
და წარვიდა ხალილის ძე, და დადგა ამირად კაცი სააკის
მონათაგანი, სახელით გაბულოც. ხოლო გუარამ, ძემან აშოტ
კურაპალატისამან, შეიპყრა გაბულოც და წარსცა საბერძნეთად:
რამეთუ განდიდებულ იყო გაბულოც და დაემორჩილნეს
გარდაბანელნი.
და ბრძოდა აშოტ მამის ძმისწულსა მისსა, ძმასა გუარამისსა.
ხოლო გუარამს დაეპყრა ჯავახეთი, თრიალეთი, ტაშირი და
აბოცი, და არტანი. და ჰბრძოდა სარკინოზთა: ზოგჯერ სძლის
გუარამ და ზოგჯერ სარკინოზთა. ხოლო გუარამ განუყვნა
ქუეყანანი ძმათა თჳსთა ადარნასეს და ბაგრატს, და აბოცი განუყო
ცოლის ძმასა თჳსსა სომეხთა მეფესა.
[258]
მას ჟამსა გამოვიდა გიორგი, აფხაზთა მეფე, ძმა თეოდოსესი
და დემეტრესი, ძე ლეონისი; დაიპყრა ქართლი და დაუტევა
ერისთავად ჩიხას ძე დემეტრესი, და ვითარ გარდაიცვალა
გიორგი აფხაზთა მეფე, დარჩა ძე დემეტრესი მცირე, რომელსა
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ერქუა ბაგრატ, რომელი იცნობების ექსორია-ქმნილობით. და
ცოლმან გიორგი მეფისამან მოკლა ძე დემეტრესი, ერისთავი
ჩიხისა. და ეცრუა იგი ივანე მთავარსა შავლიანსა, და შთააგდეს
ბაგრატ ზღუასა. ხოლო ღმერთმან განარინა იგი, და მიიწია
ქალაქად კოსტანტინეპოლედ. და მოჰგუარა მეფემან იოვანე ძესა
თჳსსა ადარნასეს ცოლი, ასული გუარამ აშოტის ძისა. და მოკუდა
იოვანე, მეფე აფხაზთა, და მეფობდა მის წილ ძე მისი ადარნასე.
და შეიპყრნა ლიპარიტ ქუეყანანი თრიალეთისანი, აღაგო ციხე
კლდეკართა და იპატრონა დავით ბაგრატის ძე.
[259]
ხოლო ნასრა, ძე გუარამისი, და გურგენ იყვნეს აფხაზთა კერძ,
ხოლო დავით და ლიპარიტ უშუელდეს სომეხთა, და იბრძოდეს
სომეხნი და აფხაზნი ქართლსა ზედა. მას ჟამსა მონაზონ იქმნა
გუარამ.
და ვითარ მოკუდა კახთა ქორეპისკოპოსი გაბრიელ დონაური,
დაჯდა ქორეპისკოპოსად ფადლა არევმანელი, კაცი ბრძენი და
საქმის მეცნიერი.
მას ჟამსა, ვითარცა მოიტყუა ნასრა ძემან გუარამისმან დავით
ძე ბაგრატისი, მამის ძმისწული მისი, და მოკლა იგი
ხოლო ნასრას შეუკრბეს მტერად სომეხნი, ლიპარიტ და
ქართველნი, და აშოტ ძმა დავითისი, და მათ თანა სარკინოზნი.
და შეებნეს ნასრას და გააქციეს, და მიუხუნეს ციხენი. და წარვიდა
საბერძნეთს წინაშე ბერძენთა მეფისა.
და მოკუდა გუარამ ძე აშოტისი, და დამარხეს ოპიზას, მეორედ
მისგან აღშენებულსა.
[261]
ხოლო ბაგრატ, ძე აფხაზთა მეფისა დემეტრესი, შესრულ იყო
საბერძნეთად, კოსტანტინეპოლედ, და მოსცა ბერძენთა მეფემან
ლაშქარი, და მოგზავნა ზღჳთ და ნავითა შემოვიდა აფხაზეთად,
და მოკლა ადარნასე, ძე იოვანესი, და დაიპყრა აფხაზეთი. და
შეირთო ცოლი მისი ცოლად, ასული გუარამისი; და გამოიყვანა
ბაგრატ აფხაზთა მეფემან ნასრა ცოლის ძმა მისი საბერძნეთით და
მისცა ლაშქარი მისი. ხოლო ნასრა შეიპყრნა სამნი ციხენი სამცხეს:
ოძრჴე, ჯუარის-ციხე და ლომსიანთა, გუარამისი-ვე აღშენებული.
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მოვიდეს გურგენ და ადარნასე, ძე დავითისი; უშუელეს
სომეხთა, შეიბნეს მტკუარსა ზედა; იძლივნეს აფხაზნი, მოკლეს
ნასრა და ბაყათარ, მთავარი ოვსი, და ერისთავი აფხაზთა.
[262]
ხოლო
ფადლა
ქორეპისკოპოსი
განძლიერდა
და
დაიმორჩილნა გარდაბანელნი, და შემდგომად მისსა დაჯდა
კჳრიკე ქორეპისკოპოსად; და იპყრობდეს ქართლს აზნაურნი.
მას ჟამსა გამოვიდა კოსტანტი, აფხაზთა მეფე, დაიპყრა
ქართლი, და ემტერა სომეხთა მეფე სუმბატ ტიეზერაკალი;
გამოილაშქრა სპითა დიდითა, და მოადგა უფლისციხესა, და
მოიღეს პალან-კურდანი, აღმოაგეს ზემო-კერძო და წარიღეს ციხე
ჴერჴითა. ხოლო კეთილად იმზახნეს სუმბატ და კოსტანტი, და
უკუმოსცა უფლისციხე და ყოველი ქართლი.
ხოლო ამისსა შემდგომად მოვიდა ამირა აგარიანი, სახელით
აბულ-კასიმ, ძე აბუსაჯისი, რომელი გამოეგზავნა ამირ-მუმნსა
სპითა დიდითა და ურიცხჳთა, რომელთა არა იტევდა ქუეყანა.
რამეთუ მოვიდა პირველად სომხითს, და მოსრა ყოველი
სომხითი, სივნეთი, ვაეძორი და ასფურაგანი. და სუმბატ სომეხთა
მეფემან ვერ დაიდგნა ზარისა მისისაგან, და წარმოვიდა მუნით
მეოტობით და მიმართა მთათა აფხაზეთისათა, და მუნ იყოფოდა.
[263]
და მოვიდა აბუ-საჯის ძე ტფილისს, და მას ჟამსა ამირა იყო
ჯაფარ, ძე ალისი. მოვიდა და მოადგა უჯარმოს. შიგა დგა სამასი
კაცი, და ჰბრძოდეს მრავალთა დღეთა. და ვითარ იხილეს, რამეთუ
ვერ დაუდგმიდეს, დააგდეს ღამე და გარდაიხუეწნეს: რომელნიმე
წარვიდეს და რომელთამე ეწივნეს და დაჴოცნეს, ვითარცა ცნეს
ბოჭორმელთა ციხოვანთა წაღება უჯარმისა, დააგდეს ციხე და
გარდაიხუეწნეს. რაჟამს მოვიდეს, პოვეს იგი უკაცური და თქუეს:
„რომელი ბაკი იყო, მუნ შინა ფიცხლად შეგუებნეს; და რომელი
ციხე არს, იგი უკაცურად დაუგდიათ“. აღიღეს ბოჭორმა და
დაიჭირეს ციხედვე, და უჯარმის ზღუდენი დაარღჳვნეს.
ხოლო კჳრიკე ქორეპისკოპოსმან ვითარ იხილა, რომელ არა
იყო ღონე მისი, მიენდო ფიცითა, მივიდა და ნახა; და ჰკითხა მან:
„ვინ გაწჳა აქა მოსლვა?“ და უთხრა: „მაწჳა დედამან ჩემმან“. და
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თქუა: „არა ვატკინო გული ერთისა შემხედვარსა“. და შეუყუარდა
სიკეთისა მისისათჳს და განუტევა, გარნა ბოჭორმა თჳთ დაიჭირა.
შემდგომად ამისა შემოვიდა ქართლად, და მოაოჴრა
ქართლი; და ვიდრე იგი შემოვიდოდა, მოარღჳვნეს ზღუდენი
უფლისციხისანი, რომელ არა დაიმჭირონ. შევიდა მუნით სამცხეს,
და მოაოჴრა სამცხე და ჯავახეთი, მოადგა ციხესა თმოგჳსასა. და
ვითარ იხილა სიმტკიცე მისი და სიმაგრე, აიყარა მუნით, მოვიდა
ყუელს, მოადგა გარე და უწყო ბრძოლად.
იყო მუნ შინა ჭაბუკი ერთი, სახელით გობრონ; ებრძოდა
შიგნით გამოღმართ ყოველთა დღეთა მოყუასთა თჳსთა თანა. და
ვითარ წარიღეს ციხე იგი, შეიპყრეს
[264]
წმიდა გობრონ და აწამეს, რომლისა წამება მისი ვრცელად აღწერა
წმიდამან მამამან ჩუენმან სტეფანე მტბევარ ეპისკოპოსმან.
აღიყარა მუნით და წარვიდა დვინად ქალაქად. მოვიდეს და
უთხრეს, ვითარმედ სუმბატ მეფე შევიდა ციხესა კაპოეტისასა;
მსწრაფლ აღიყარა და მიუმცნო ლაშქარსა თჳსსა, რათა ყოველი
კაცი, რომელი პოვონ ცოცხალი, გამოიყვანონ მის წინაშე მოვიდა
და მოადგა ციხესა კაპოეტისასა; და ციხოვანთა დედა-წული
რომელი პოვა გარეგნით, დაიპყრა ჴელთა. ამისთჳს გამოსცეს
ციხე და შეიპყრეს სუმბატ; წარიყვანა დვინს, ჩამოჰკიდა ძელსა
და მოკუდა.
შემდგომად ამისა, ვითარ გარდაჴდეს წელნი რაოდენნიმე
და მოეშენა ქუეყანა, მაშინ უჴმო კჳრიკე ქორეპისკოპოსმან
კოსტანტი აფხაზთა მეფესა; ჩავიდეს ჰერეთად და მოადგეს
ციხესა ვეჟინისასა. აფხაზთა მეფე მოადგა ზედათ-კერძო, და
კჳრიკე ქუემოთ. და ვითარ მისწურეს წაღებად, მაშინ ადარნასე
პატრიკი მოვიდა, პარასკევის ჯუარსა მიუპყრა ზავის პირი,
მოსცა აფხაზთა მეფესა არიში, გავაზნი, და კჳრიკეს ორჭობი.
ვითარ დაიზავნეს, და შემოიქცეს. მოვიდა კოსტანტი, აფხაზთა
მეფე, ილოცა ალავერდს წმიდის გიორგის წინაშე, და შემოსა
ხატი მისი ოქროთა. ხოლო ლაშქარი მისი უმრავლესი წარავლინა
გზასა გარესა და ფრიად პატივ-სცა კჳრიკე ქორეპისკოპოსმან, და
წარვიდა ქუეყანად თჳსად.
შემდგომად მცირედთა დღეთა გარდაიცვალა კოსტანტი,
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აფხაზთა მეფე, და იშლებოდა ქუეყანა აფხაზეთისა ჟამ რაოდენმე.
რამეთუ ესხნეს ძენი ორნი კოსტანტი მეფესა:
[265]
ერთი უხუცესი და მეორე, რომელი უშვა მეორემან ცოლმან,
უმრწემესი. უხუცესსა ერქუა გიორგი, უმრწემესსა ბაგრატ. და
იყო მათ შორის ბრძოლა ფიცხელი, რომელი თჳთოეულად ჰპოვო
ცხოვრებასა მათსა.
ხოლო ესე ბაგრატ სიძე იყო გურგენ ერისთავთ-ერისთავისა;
უშუელდა გურგენ ყოვლითა ძალითა მისითა. ვიდრე არა
მიიცვალა ბაგრატ, არა იყო მშჳდობა და შემდგომად სიკუდილისა
მისისა მიიღო სრულობით მეფობა აფხაზთა გიორგი მეფემან.
იყო იგი სრული ყოვლითა სიკეთითა, სიმჴნითა და ახოვნებითა;
ღმრთის-მოყუარე
იყო,
უმეტეს
ყოველთა
მაშენებელი
ეკლესიათა, მოწყალე გლახაკთა, უხჳ და მდაბალი, და ყოვლითა
კეთილითა და სათნოებითა სრული. ამან განაგნა და განაწყუნა
ყოველნი საქმენი მამულსა და სამეფოსა მისსა: აღაშენა საყდარი
ჭყონდიდისა, შექმნა საეპისკოპოსოდ, და განაშუენა იგი ნაწილთა
სიმრავლითა წმიდათა მარტჳლთათა.
მას ჟამსა გარდაიცვალა კჳრიკე ქორეპისკოპოსი, და დაჯდა
ქორეპისკოპოსად ფადლა, ძე კჳრიკესი; ამან აღაგო ციხე
ლოწობანთა. ამას-ვე ჟამსა მოვიდეს სარკინოზნი, რომელთა
უჴმობდეს საჯობით, და მოტყუენეს კახეთი, და დაწუეს ჯუარი
და მცხეთა, და შეიქცეს; და წარვიდეს და წარიტანეს თანა
ჯუარი პატიოსანი დაჭრილი. და შეედვათ სნება მუცლისა, და
გულისხმა ყვეს, რომელ ჯუარისაგან ევნოთ. შეკრიბნეს ნაწილნი
და წარმოსცნეს ჯუარსა. ჩაკრიბნეს ბუდესა შინა და აღმართეს
ადგილსავე თჳსსა.

[266]
და ჰერეთსავე, მეფობამდე იშხანიკისსა, პირველნი
ყოველნი იყვნეს მწუალებელნი; ხოლო იშხანიკ დისწული იყო
გურგენ ერისთავთ-ერისთავისა, და დედამან მისმან მოაქცივნა
მართლმადიდებელად, დინარ დედოფალმან. და სალართა
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დაეპყრა მაშინ ბარდავი და ადარბადაგანი. ხოლო გიორგი
აფხაზთა მეფემან მისცა ქართლი ძესა თჳსსა უხუცესსა კოსტანტის.
[267]
და ვითარ დაყო სამი წელიწადი, იწყო მტერობად მამისა
თჳსისა და ძებნად მეფობისა. და ვითარ გამოცხადნა საქმე მისი,
შედგა იგი უფლისციხეს და შეუდგეს თანა ტბელნი და სხუანი
მრავალი აზნაურნი.
ხოლო გიორგი მეფემან ვითარ დაიდასტურა განდგომა
ძისა თჳსისა, და გამოილაშქრა ყოვლითა ძალითა თჳსითა, და
მოიყვანნა ტაოელნი მეფენი და ფადლა ქორეპისკოპოსი, და
მოადგეს უფლისციხეს. და ბრძოდეს მრავალთა დღეთა და
ვერარას ავნებდეს ციხესა, რომელ მრავლად დგეს შიგნით. ზოგსა
დღესა შეიბნიან ცხენითა, და ზოგსა დღესა ქუეითნი.
მაშინ გიორგი მეფემან აბირნა აზნაურნი საზუერელნი ესრე
სახედ: „გამოვედ ჩუენ წარგიყვანოთ აფხაზეთად, შენ დაჯედ
მეფედ და მამა შენი დარჩეს გარეგნით“. ხოლო მან დაიჯერა
და მიენდო, გარნა აზნაურნი იგი,რომელნი უდგეს თანა,
უშლიდეს საქმესა ამას, და მან არა ისმინა მათი. გამოვიდა ღამე
ტივითა მტკუარსა, და ვითარ განეწურა პირსა მტკურისასა,
ვერღარა დაითმინეს და მიეტევნეს შეპყრობად. და ვითარ
იგრძნა ზაკულება მათი, შეაქცივნა ტივნი გარე, რათამცა შევიდა
ციხესავე. ვერღარა დაიმორჩილნეს ტივნი და ჩაჴდეს ადგილსა,
სადა ტივნი დადგებოდეს. შეიქმნა ჴმა, გამოვიდა მეფე და
ყოველი ლაშქარი; დაიცვეს ციხე გარეშემო, და რაჟამს განთენა,
იწყეს ძებნად. ხოლო იგი გამოსრულ იყო წყლით, და შესრულ
იყო ნაპრალსა კლდისასა, და მუნ დამალულ იყო. პოვა იგი კაცმან
ვინმე უნდომან, შეიპყრეს და მოჰგუარეს მეფესა, და მეფემან
გააპატიჟა ბოროტად: პირველად თუალნი დასწუნეს და
[268]
მერმე გამოყუერეს, და მოკუდა. ხოლო აზნაურნი, რომელნი დგეს
ციხესა შინა, მინდობით გამოიყვანნა, და ტბელნი განუტევნა
მშჳდობით, და გაგზავნნა იგინი ასფურაგანს.
გარდაიცვალა ფადლა ქორეპისკოპოსი, და დაჯდა კჳრიკე
ქორეპისკოპოსად. ამისა შემდგომად გადგეს აზნაურნი
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გარდაბანელნი, იწყეს ზრახვად გიორგი მეფისა. გამოილაშქრა
გიორგი მეფემან, ჩავიდა კახეთად, მოსწუა და ასწყჳდა, და
წარვიდა თჳსადვე ქუეყანად. კუალად დადგა ატენს და ძე მისი
ლეონ იყო ერისთავად ქართლისა; და აწჳა ყოველი ლაშქარი
კუალად შთასლვად კახეთად. ვითარ ცნა კჳრიკე, რამეთუ ვერ
დაუდგებოდა, მოვიდა მათ წინაშე. და კუალად ენება გაპარვა
ზაკჳთ, შეიპყრა ჴელთა და წარვიდა კახეთად, რათამცა დედაწული მისი აკრიბა ჴელთა. გარდაეხუეწნეს, რამეთუ აცნობეს
აზნაურთა ქართველთა.
მოერთო შურტა, ძმა კჳრიკე ქორეპისკოპოსისა, გიორგი
მეფესა, და მოუტანა თანა ციხე მისი უჯარმო; და ეუფლნეს
სხუათაცა ციხეთა კახეთისათა თჳნიერ სამთა ციხეთა: ნახჭევანისა,
ბოჭორმისა და ლოწობანთა.
ლოწობანნი ჰქონდეს ივანე არშის ძესა, და გამაგრდა შიგან,
გაწირა პატრონი. აუგეს შურის-ციხე და დააყენნეს შიგან
ლაშქარნი. და ციხე მარანისა ჰქონდა მაშინ ხახუასა, არშის
ძესავე, ძმასა ივანესსა; ლამოდა მსგავსად ძმისა თჳსისა მკლავითა
დაჭირვასა. მივიდა მეფე, უბრძანა შებმა ლაშქართა. ხოლო მათ
წარიღეს ჴერჴითა და ხახუა მოიყვანეს შეპყრობილი წინაშე
მეფისა; და მეფემან წარსცა პყრობილად ჯიქეთს.
ციხე ნახჭევანისა ჰქონდა ფადლას, ძესა კჳრიკესსა. იგიცა
გამაგრდა შიგან. ვითარ იხილა კჳრიკე ქორეპისკოპოსმან, რამეთუ
არღარა იყო ღონე მისი, ითხოვა სიმტ
[269]
კიცე ცოცხლებით გაგზავნისა, და დაულოცა კახეთი გიორგი
მეფესა. ხოლო ლეონ, ძე მეფისა, არა ლამოდა განტევებასა
კჳრიკესსა, რამეთუ არცა პირველ შეპყრობასა იყო ნება მისი, გარნა
არა უსმინა მამამან მისმან. და კჳრიკე ესე პირი ითხოვა, რათა მას
ზამთარსა არა აღიღონ ციხე ბოჭორმა, და შემდგომად აღვსებისა
წარვიდეს და ნება სცეს. ამისთჳს აღიღეს ციხე ნახჭევანისა და
შვილი ერთი უმრწემესი, დავით, მძევლად, და განუტევეს დღესა
ლამპრობასა.
წარვიდა მეფე აფხაზეთად, და შევიდა კჳრიკე ბოჭორმას;
ეკაზმოდა და ლამოდა შემდგომად აღვსებისა წარსლვასა. მაშინ
შეეზრახნეს აზნაურნი ქართველნი და მათ თანა კახნი: გოდერძი
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მგდეური, მამა ყანჩაელი, დაჩი კორინთელი, დაჩი და ივანე
სხჳლოსელნი, სარა და გრიგოლ ძმანი ფხუენელნი, და მათ თანა
ორმოცდაათი აზნაური სხუა, და მიერთნეს კჳრიკეს. დაუწყეს
ბრძოლად ციხეთა, და მცირედთა დღეთა წარიხუნეს ციხენი
ყოველნი; დაარღჳვნეს შურის-ციხე და ლოწობანთა, და კუალად
ეუფლა კჳრიკე მამულსა თჳსსა.
მოვიდეს და უთხრეს გიორგი მეფესა წაღება კახეთისა
დაუმძიმდა დიდად, და აბრალა ყოველთა ვინცა-ვინ აწჳა
გაშუება კჳრიკე ქორეპისკოპოსისა. და ვითარ ამას შინა გარდაჴდა
ზამთარი, კუალად გაგზავნა ლაშქარი თჳსი, და ძე მისი ლეონ
უჩინა წინამძღურად. და მივიდა და მოწუა კახეთი, და მასვე
ლაშქრობასა შინა მოართუეს ამბავი: მიცვალება დიდისა და
ღმრთის-მოყუარისა გიორგი მეფისა. მაშინ მოუწოდა ლეონ
კჳრიკე ქორეპისკოპოსსა; და შეკრბეს ბაზალეთს, ტბისა პირსა,
თჳთო ცხენოსნითა, და იუბნეს დღე ერთი, ვიდრემდის განუცხადა
მიცვალება მამისა თჳსისა. და აჰკიდა სიყუარული, და უქადა ძისა
მისისა სიძობა. და ვითარცა ესმა ესე კჳრიკეს,
[270]
გარდაჴდა ცხენისაგან, და თაყუანისცემითა მისცა მადლი, და
განიხარა ზავი და სიყუარული, და უფროს პირი მზახობისა.
შეიქცა ლეონ და ეუფლა მამულსა და სამეფოსა თჳსსა,
რამეთუ მაშინვე შთავიდა აფხაზეთად. და განადიდა უფალმან
ღმერთმან მეფობა მისი მსგავსად მამისა მისისა. იყო იგიცა
ღმრთის-მოყუარე და სავსე ყოვლითა კეთილითა. ამან აღაშენა
ეკლესია მოქჳსა და შექმნა საყდრად საეპისკოპოსოდ, აკურთხა
და განასრულა ყოვლითა განგე ბითა. და ვითარ ეუფლა მამულსა
თჳსსა, აღუსრულა აღთქმა თჳსი კჳრიკე ქორეპისკოპოსსა, და
მისცა ასული თჳსი ცოლად ძესა მისსა. და შემდგომად მცირედისა
მოკუდა ასული ლეონისი.
კუალად იწყო მტერობად კჳრიკესა და ძებნად კახეთისა;
გაილაშქრა სპითა დიდითა, ჩადგა არაგჳს პირსა, ასწყჳდა მუხნარი,
ხერკი და ბაზალეთი, და მას-ვე ლაშქრობასა დასნეულდა, შეიქცა
გარე და მოკუდა.
შემდგომად მისსა დაჯდა დემეტრე მეფედ, ძმა ლეონისი, და
ეუფლა ქართლსა. და ვითარ მოიწყო სამეფო თჳსი, გარდაჴდეს
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ამას შინა ჟამნი. და იყო ძმა მისი თეოდოსი საბერძნეთს, უჴმეს
კაცთა ვიეთმე ამის ქუეყანისათა, რათა გამოვიდეს ძმასა თჳსსა
ზედა. რამეთუ სიცოცხლესავე დიდისა გიორგი აფხაზთა
მეფისასა გაეგზავნეს ორნი შვილნი საბერძნეთს, თეოდოსი და
ბაგრატ, რათა მუნ იზრდებოდიან, ამისთჳს რათა შემდგომად
სიკუდილისა მისისა არა იყოს მათ შორის ბრძოლა და ჴდომა.
გამოვიდა თეოდოსი საბერძნეთით, მოვიდა სამცხეს, და დადგა
მარგის მერეს, უჴმობდა მესხთა აზნაურთა, იკრებდა ლაშქართა
და ლამოდა მკლავითა თჳსითა აღებასა მამულისა თჳსისასა.
ხოლო დემეტრე მეფემან წარავლინა ლაშქარი თჳსი, დაესხნეს
უგრძნეულად და გააქციეს თეოდოსი. წარვიდა ქართლს და
მიმართა ადარნასეს,
[271]
ძამელსა მთავარსა; შეიყვანეს იგი ძამის ციხესა და მუნით
გამოღმართ ეძიებდა საქმესა თჳსსა.
მაშინ დემეტრე მეფემან მიგზავნა ლაშქარი თჳსი, მოადგეს
ციხესა ძამისასა, და ჰბრძოდეს სამ თუე ოდენ. და ციხით
გამოღმართ ევნებოდეს ფრიად. და ვითარცა მისჭირდა
ციხოვანთა, ითხოვეს ფიცი და სიმტკიცე, რათა განუტეონ
თეოდოსი და წარვიდეს მშჳდობით. და მათ მიინდვეს იგი, და
გაგზავნეს მშჳდობით. წარვიდა წინაშე დავით კურაპალატისა, და
მუნ დაყო წელიწადი ერთი.
და კუალად წარმოვიდა ტაოთ და მოვიდა კახეთად. მაშინ
მოუგზავნა მოციქული დემეტრე მეფემან თეოდოსის და
კჳრიკე ქორეპისკოპოსსა და რქუა: „რათგან მოვიდა ძმა ნემი
საბერძნეთით, არა დაილევის ჩუენ შორის ბრძოლა, სიტყჳთა
კაცთათა; აწ შუამდგომელობითა შენითა მომანდევ ძმა ჩემი,
და ვიყვნეთ ორნივე სწორად უფალ მამულსა ჩუენსა, ვითარცა
ვიშვენით უწინარეს მე და ლეონ; და აღიღე ჩემგან სიმტკიცე
და შუამდგომელნი, და შენგან დიდად დავიმადლო საქმე ესე“.
ვითარ ცნა კჳრიკე ქორეპისკოპოსმან სიტყუა დემეტრე მეფისა,
მოიყვანა თეოდოსი და აწჳა მინდობა მისი, და ეტყოდა: „მე ვიყო
მეძიებელი სისხლისა შენისა“. და თეოდოსი მიანდო ძმასა თჳსსა
და გაგზავნა.
მაშინ წარიყვანეს იგი ფიცითა და სიმტკიცითა, რომლითა
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ეფუცნეს წინაშე სუეტსა ცხოველსა კათალიკოსი, მღდელთმოძღუარნი და დიდებულნი ყოველნი. და
[272]
ვითარ მოვიდა თეოდოსი წინაშე ძმისა თჳსისა, დაყვნა დღენი
მცირედნი. ხოლო დემეტრე მეფემან დაივიწყა შუამდგომლობა
ღმრთისა და კაცთა, და შემართა ფიცთა გატეხა: შეიპყრა თეოდოსი
და დასწუნა თუალნი. და ვითარ იხილეს ესე მყოფთა მამულისა
მისისათა, ძიება ყვეს ძმისა მათისა, რომელსა ერქუა ჩალამეფე, და ვერ შეუძლეს ამისი ქმნა, რამეთუ დემეტრე მეფე იყო
მჴნე და ახოვანი. და რაჟამს აღესრულა დემეტრე მეფე, იხილეს
ყოველთა მკჳდრთა ქუეყანისათა, რომელ არღარა დარჩა მკჳდრი
აფხაზეთისა და ქართლისა, გამოიყვანეს თეოდოსი, და დასუეს
მეფედ.
მაშინ მოვიდეს კახნი და მოადგეს უფლისციხესა. და იყო
მათ ჟამთა ერისთავი ქართლისა ივანე მარუშის-ძე, კაცი ძლიერი
და ერ-მრავალი. ამან წარავლინა მოციქული წინაშე დავით
კურაპალატისა; აწჳა, რათა გამოილაშქროს ძალითა მისითა,
აღიღოს ქართლი: ანუ დაიმჭიროს თჳთ, ანუ უბოძოს ბაგრატს,
ძესა გურგენისსა, ასულის წულსა გიორგი აფხაზთა მეფისასა,
რომელსა ეყოდა დედულად აფხაზეთი და ქართლი. ესევე ივანე
მარუშის-ძე ეძებდა ბაგრატს მეფედ. და ვითარცა მოისმინა
დავით კურაპალატმან სიტყუა ივანე მარუშის-ძისა, წარმოემართა
ძალითა თჳსითა ყოვლითა, და მოვიდა ქართლად. და რაჟამს ცნეს
მოსლვა მისი კახთა, წარვიდეს ვითარცა მეოტნი და დაუტევეს
ქართლი.
მოვიდა დავით კურაპალატი, ჩამოდგა ქუაჴურელთა; მოეგება
წინა ქართლის ერისთავი ივანე მარუშის-ძე, აღიღო მისგან
უფლისციხე, და მიუბოძა ბაგრატს და მამასა მისსა გურგენს,
რამეთუ არა ესუა შვილი დავით კურაპალატსა, და ბაგრატ, ძე
გურგენისი, გაეზარდა შვილად თჳსად.
[273]
ესე დავით კურაპალატი უმეტეს განდიდნა ყოველთა მეფეთა
ტაოსთა.
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[274]
რამეთუ იყო პირველად ღმრთის-მოყუარე და გლახაკთმოწყალე, მდაბალი მშჳდი და ძჳრ-უჴსენებელი, ეკლესიათა
მაშენებელი, ტკბილი, უხჳ, კაცთ-მოყუარე და ფიჩოსანთმოყუარე, ყოველთათჳს კეთილის-მყოფელი და სავსე ყოვლითა
კეთილითა. ამან აღაშენა მონასტერი და საყდარი ღმრთისა, წმიდა
ეკლესია ხახულისა.
და ვითარ შეიქცა მუნით გარე, დაუტევნა უფლისციხეს გურგენ
და ძე მისი ბაგრატ. მას ჟამსა იყო ბაგრატ ჯერეთ ასაკითა თჳსითა
უსრულ, ამისთჳს თანაგანმგებელად დაუტევა მამა მისი გურგენ.
შემოკრიბნა ქართველნი აზნაურნი და უბრძანა: „ესე არს მკჳდრი
ტაოსი, ქართლისა და აფხაზეთისა, შვილი და გაზრდილი ჩემი,
და მე ვარ მოურავი ამისი და თანაშემწე; ამას დაემორჩილენით
ყოველნი“ და დაყვნა დღენი მცირედნი და წარვიდა ტაოს.
ვითარ წარჴდეს ამას შინა ჟამნი რაოდენნიმე, იწყეს კუალად
მედგრობად ზაკუ- ლებით, ვითარცა არს ჩუეულება ქართლისა
აზნაურთა: შეეუბნეს ნაქურდეველთა და საბოტარელთა, და
მოიყვანნეს ლაშქარნი კახეთით; და გასცეს უფლისციხე, და შეიპ
ყრეს გურგენ და ძე მისი ბაგრატ და დედოფალი გუარანდუხტ,
წარიყვანეს კახეთად.
რაჟამს ცნა ესე დავით კურაპალატმან, დაუმძიმდა ფრიად,
გამოილაშქრა ყოვლითა ძალითა მისითა, მოვიდა თრიალეთს
შთასლვად კახეთად. და რაჟამს ცნეს კახთა, მოუგზავნეს
მოციქული და მოუპყრეს პირი ზავისა: განუტევნეს გურგენ და
ბაგრატ
[275]
და დედოფალი გუარანდუხტ, და შეუქციეს ქართლი და
უფლისციხე, ხოლო წირქუალის ციხე და გრუი თჳთ დაიჭირეს.
მას ჟამსა ეპყრა უფლისციხე და ქართლი გუარანდუხტ
დედოფალსა. ესე გუარანდუხტ დედოფალი ასული იყო გიორგი
აფხაზთა მეფისა და დედა ბაგრატისი.
და ვითარ გარდაჴდა ამას შინა წელიწადი სამი, და მეფობდა
აფხაზეთს თეოდოსი მწუხარე. განირყუნა ქუეყანა იგი და
შეიცვალა ყოველი წესი და განგება, პირველთა მეფეთაგან
განწესებული იხილეს რა წარჩინებულთა მის ქუეყანისათა,
იყვნეს ყოველნი ერთობით მწუხარებასა შინა დიდსა.

აფხაზთა ცხოვრება

111

ამანვე ივანე მარუშის-ძემან ინება, რათა მოიყვანოს ბაგრატ
მეფედ აფხაზეთისა. და მის თანა ყოველთა დიდებულთა,
ერისთავთა და აზნაურთა აფხაზეთისა და ქართლისათა
გამოითხოვეს ბაგრატ მეფედ დავით კურაპალატისგან. ხოლო მან
დიდითა იძულებითა ძნელად აღასრულა თხოვა მათი; ვითარცა
ვთქუ პირველად, უშვილო იყო დავით კურაპალატი, და ბაგრატ
გაეზარდა შვილად, მპყრობელად ორისავე კერძოსა ტაოსა. გარნა
რაჟამს უმკჳდრო ქმნილ იყო ქუეყანა ქართლისა და აფხაზეთისა,
მოსცა მათ სიმტკიცითა და მძევლითა.
შთაიყვანეს იგი აფხაზეთს, დალოცეს მეფედ და
დაემორჩილნეს
ყოველნი
ბრძანებასა
მისსა:
რამეთუ
განსრულებულ იყო ასაკითა. და ვითარ გარდაჴდა ამას შინა
წელიწადი ორი, იწყო განგებად და საურავად და განმართებად
ყოველსა საქმესა მსგავსად პაპისა მისისა, დიდისა გიორგი
მეფისა, გინა თუ უმეტესადრე ვთქუა, რამეთუ ყოვლითურთ
მიემსგავსებოდა ქცევასა გამზრდელისა თჳსისასა, დიდისა
მეფისა დავით კურაპალატისასა, და იხილვებოდა მის თანა
ყოველი საქმე კეთილისა. გამოგზავნა თეოდოსი მეფე, დედის ძმა
მისი, ტაოს წინაშე დავით კურაპალატისა, რამეთუ ესე
[276]
საქმე გამონახა უმჯობესად, რათა ყოველთა კაცთა, დიდთა და
მცირეთა, სასოება კეთილისა, გინა შიში უწესოებისათჳს მისა
მიმართ აქუნდეს.
შემდგომად ამისსა გარდამოვიდა ქართლს, რათა განაგნეს
საქმენი დაშლილნი ქართლისანი მოვიდა და დადგა თიღუას.
ხოლო მას ჟამსა აზნაურთა ქართლისათა რომელთამე არა
ენება გარდამოსლვა მისი, რამეთუ თითოეულად განაგებდეს
საქმეთა ქართლისათა, დაღაცათუ იყვნეს მორჩილებასა შინა
გუარანდუხტისასა.
იწინამძღურეს ქავთარ ტბელი, მოეგებნეს ბრძოლად და
დაუდგეს თავსა ზედა მოღრისასა. იხილა რა ბაგრატ აფხაზთა
მეფემან, აღუზახნა სპათა თჳსთა, მივიდეს და შეებნეს. იოტნეს
ქართველნი: რომელნიმე დაჴოცნეს, რომელნიმე დაიპყრნეს და
სხუანი კუალად მეოტნი გარდაიხუეწნეს და დაიფანჩნეს. მოვიდა
უფლისციხეს, აღიღო ციხე დედისაგან თჳსისა, დაყვნა დღენი
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და განაგნა მცირედ საქმენი ქართლისანი; წარიყვანა დედა თჳსი
და წარვიდა ქუეყანად აფხაზეთისა. და ვითარცა ჴელოვანმან
მენავეთ-მოძღუარმან განაგო ყოველი საქმე აფხაზეთისა: რამეთუ
მცირედ ამხილის ყოველთა, ვინ უკუე პოვის ურჩი, და მისსა
ადგილსა განადიდის ერთგული და მისანდობელი თჳსი.
და ამას შინა გარდაჴდეს წელიწადნი რაოდენნიმე. იყო მას
ჟამსა ერისთავად კლდეკართა რატი, და ჰქონდა ციხე ატენისა და
ქართლისაგან მტკუარსა სამხრით კერძო ყოველივე, თრიალეთი,
მანგლის-ჴევი და სკჳრეთი; არა მორჩილობდა კეთილად ბაგრატ
მეფესა.
შეკრიბა უცნაურად სპა თჳსი ყოველი ბაგრატ მეფემან და
გამოვიდა ქართლს: ენება შეპყრობა რატი ერისთავისა. მაშინ
უკუე აუწყეს მსწრაფლ დავით კურაპალატსა და უთხრეს ესრე
სახედ: „არა სადა წარვალს სხუაგან, არამედ განმზადებულ არს
[277]
სიკუდილად შენდა. და შეკაზმულ იყო გურგენ, მამა ბაგრატისი,
მისლვად შვილისა თჳსისა თანა. ხოლო დავით კურაპალატი
წარმოვიდა მსწრაფლ, მოუწოდა ლაშქარსა თჳსსა და უჴმო
ყოველთა მეფეთა სომხითისათა. და მაშინ ჯერეთ ცოცხალ
იყო პაპა ბაგრატისი, ბაგრატ ქართველთა მეფე; იგიცა მოვიდა
დავით კურაპალატისა წინაშე, რამეთუ ეშინოდა ძისა თჳსისა
გურგენისგან წაღებასა მეფობისასა. მოვიდეს და დადგეს
დლივს სპითა დიდითა, რომელთა არა იყო რიცხჳ, და გაგზავნნა
ლაშქარნი გურგენს ზედა. მიეგებნეს წინა გურგენს, და შეიბნეს
გარდათხრილთა, თავსა შავშეთისასა; გააქციეს გურგენ, და
შთაიხუეწა მეოტი, და შევიდა ციხესა წეფთისასა.
მას ჟამსა მოსრულ იყო ბაგრატ თრიალეთს; დადგა კარუშეთს.
გაგზავნა მოციქული, განახნა ლაშქარნი და იხილა, რომელ
ძალითა არა ეგებოდა წინააღდგომა დავით კურაპალატისა. მაშინ
დაუტევნა სპანი თჳსნი ადგილსა ზედა, და თჳთ მარტო მივიდა
წინაშე მისსა; ითხოვა შენდობა და აუწყა, ვითარმედ: „სხჳსა
არა რომლისათჳს მოვედ, გარნა არა მორჩილებისათჳს რატისა“.
ხოლო მან გაგზავნა და უბრძანა ესრეთ: „მითხრეს რომელ
სიკუდილად ჩემდა გამოსრულ იყავ, გარნა აწ ვსცან დასტური,
რომელ უბრალო ხარ. არამედ მითავისუფლებიხარ რატის ზედა:
დაიმორჩილე ვითაცა სახედ გწადიან“.
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მაშინ წარმოვიდა სიხარულითა სავსე, და წარვიდა მას
ჟამსა აფხაზეთადვე, რათა ვერ უგრძნას რატი და უგრძნეულად
მივიდეს ოდეს არა გონებდეს. ვითარ მოიწია ჟამი ზამთრისა,
მოვიდა ძალითა თჳსითა ყოვლითა და მოადგა კლდე-კართა
იხილა რა ესე რატი, გამოვიდა გარე და გამოიტანა შვილი მისი
ლიპარიტ თანა, შევედრა
[278]
ბაგრატ აფხაზთა მეფესა, და მისცა ციხე თჳსი ბაგრატს, და თჳთ
დაჯდა მამულსა თჳსსა არგუეთს.
კუალად ვითარ წარჴდეს ამას შინა ჟამნი რაოდენნიმე
და ვითარ ვთქუ პირველვე, მოიწყუნა და განაგნა ყოველნი
საქმენი აფხაზეთისანი: ურჩნი თჳსნი შეცვალნა დიდებისაგან
და ადგილთა მათთა დაადგინნა ერთ-გულნი და მოსწრაფედ
მორჩილნი ბრძანებათა მისთა. და წარემატა ყოველთა მეფეთა
აფხაზეთისა და ქართლისათა ყოვლითა განგებითა. და
განამრავლა ლაშქარი თჳსი უმეტეს ყოვლისა ჟამისა.
გამოილაშქრა ყოვლითა სპითა თჳსითა, გარდამოვიდა
ქართლს, წარგზავნა მოციქული კახეთს, ითხოვნა ციხენი
ქართლისანი, რომელნი მათ ჰქონდეს. მას ჟამსა იყო
ქორეპისკოპოსი დავით. ხოლო მან არა ინება მოცემა ციხეთა,
არამედ მიუმცნო ესრეთ: „უკეთუ ეძიებ ციხეთა, იყოს ჩუენ შორის
დამჯერებელ მკლავი და ომი. ხოლო მე წინა მოგეგებო ქსანსა
ზედა“.
განუწყრა ბაგრატ, აფხაზთა და ქართველთა მეფე. და
კურაპალატი იყო მას ჟამსა დლივს, რამეთუ განაგებდა საქმეთა
ტაოსა და ქართლისათა, რომელ მაშინ თჳთვე ეპყრა ტაო
მიცვალებასა ზედა მამისა მათისა გურგენ მეფეთ-მეფისა.
წარგზავნა კაცი
[279]
მოსწრაფედ, აწჳა სპათა აფხაზეთისა და ქართლისათა, და თჳთ
წარემართა ზემოთა ლაშქრითა, გაიარა თრიალეთი, გავლო ჴიდი
მცხეთისა. და მოერთნეს თანა აფხაზნი და ქართველნი. დადგა
თიანეთს, და იწყო შემუსრვად კახეთისა. და ვერ წინააღუდგა
დავით, რამეთუ იყო ძალი მისი ურიცხჳ; იწყო ბრძოლად ციხეთა
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და მას ჟამსა აღიღო ქუეყანა ჰერეთისა, და განაჩინა მთავრად
აბულალ და წარმოვიდა შინა.
და მათვე ჟამთა, რაჟამს წარმოვიდა ბაგრატ აფხაზთა მეფე,
კუალად მიიქცეს კაცნი ჰერეთისანი და მიერთნეს დავითს;
აღიღო დავით ჰერეთი. შემდგომად მცირედისა ჟამისა მიიცვალა.
კუალად გამოვიდა ყოვლითა სპითა თჳსითა ბაგრატ, აღიღო
მეორედ ჰერეთი. დაიჭირა დინარ დედოფალი თჳსად, იწყო
ძებნად კახეთისა, და ძალითა მისითა მიუწდომელითა ორ წელ
წარიხუნა ყოველნი ციხენი კახეთისანი. შეაწყუდია კჳრიკე
ბოჭორმას, და დაუყენნა ციხესა გარეშემო მცველნი წელიწდამდი,
წარიღო ბოჭორმაცა. და დაიპყრა სრულიად ჰერეთი და კახეთი,
წარმოიყვანა კჳრიკე და დაიჭირა თჳსსა კარსა ზედა.
მას ჟამსა განდიდნა ფადლონ, ამირა განძისა, იწყო კირთებად
ერისთავთა ჰერეთისა და კახეთისათა, ჟამითი-ჟამად მეკობრობით
და პარვით რბევად და ტყუენვად ადგილითი-ადგილად. ხოლო
იხილა რა დიდმან მეფემან ბაგრატ კადნიერება მისი, დიდად
შეძრწუნდა და აღივსო შურითა. განემზადა ყოვლითა სპითა
მისითა, წარგზავნა მოციქული წინაშე გაგიკ შაჰანშა სომეხთა
მეფისა; აწჳა, რათა იძიოს შური ფადლონისგან. ხოლო მან განიხარა
სიხარულითა დიდითა, მოსწრაფედ მოუწოდა ყოველთა
[280]
სპათა თჳსთა, წარმოემართა და მოვიდა წინაშე ბაგრატ აფხაზთა
მეფისა. შეკრბეს ორნივე ძორაკერტს; მიმართეს ფადლონს,
დიდად განლაღებულსა, მოძულესა ქრისტიანეთასა, რომელიიგი ყოვლითურთ ეძიებდა წარწყმედასა ყოველთა ჯუარის
მსახურთასა. და ვითარ იხილა ძალი მათი უძლეველი, შეუშინდა,
წარვიდა და მიმართა სიმაგრეთა შესლვად.
ამან დიდმან და ყოვლითურთ ძლევა-შემოსილმან მეფემან
ბაგრატ წარმოტყუენა ქუეყანა რანისა, მოადგა ქალაქსა შანქორსა,
დაუდგნა ფილაკავანნი, და მცირედთა დღეთა დალეწნეს
ზღუდენი შანქორისანი. ხვალისა დღე ეგულებოდა შემუსრვად
და წარტყუენვად ქალაქისა მის. მას ღამესა მოუვლინა მოციქული
ფადლონ, ითხოვა შენდობა; აღუთქუა დღეთა შინა სიცოცხლისა
მისისათა მსახურება, გაუკუეთა ხარაჯა და დაუწერა თავისთავითა ლაშქრობა მტერთა მისთა ზედა მაშინ უბრძანა და
შემოკრიბნა ყოველნი დიდებულნი წინაშე მისსა; უბრძანა
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პირველად, რათა დაიჭირონ ქალაქი იგი ძალითა მათითა.
იხილეს და განიცადეს, და მოაჴსენეს, რომელ ვერ-ვის ძალ-ედვა.
და უფროს ამისთჳს, რომელ სხუათა ყოველთა სალაშქროთა
საქმეთაგან უცალო იქმნებოდეს.
კუალად უბრძანა და განიზრახა დაზავება ფადლონისი. და
მათ ყოველთა, სიბრძნითა მათითა, გამოარჩიეს და უმჯობესად
აწჳეს ზავი. უბრძანა და გაგზავნა მოციქული, და მისგან აუწყა
ზავი დასტური. მაშინ ფადლონ განიხარა სიხარულითა დიდითა,
აღასრულა ყოველი იგი, სიტყჳთ აღთქმული, საქმით: უძღუნა
ძღუენი დიდი და მიუწდომელი, აღავსნა ყოველნი დიდებულნი
ნიჭითა მიუწდომელითა, და წარმოვიდა შინა გამარჯუებული.
[281]
ამანვე დიდმან მეფემან აღაშენა საყდარი ბედიისა, და შექმნა
საყდრად საეპისკოპოსოდ, მოცვალა მუნ გუდაყჳსა საეპისკოპოსო,
შეწირნა სოფელნი მრავალნი ყოველთა ჴევთა და ადგილთა,
განასრულა ყოვლითა განგებითა, შეამკო ყოვლითა სამკაულითა
ეკლესია, აკურთხა და დასუა ეპისკოპოსი. უკეთუ ვისმე ენებოს
განცდად და გულისხმისყოფად სიმაღლისათჳს დიდებისა
მისისა, პირველად განიცადოს სამკაული ბედიისა ეკლესიისა,
და მისგან გულისხმა ყოს, რომელ არავინ ყოფილ არს სხუა მეფე
მსგავსი მისი ქუეყანასა ქართლისასა და აფხაზეთისასა.
ამანვე აკურთხა ეკლესია ქუთათისა განგებითა დიდითა და
მიუწდომელითა. რამეთუ შემოკრიბნა მახლობელნი ყოველნი
ჴელმწიფენი და კათალიკოსნი, მღდელთმოძღუარნი და
ყოველთა მონასტერთა წინამძღუარნი, და ყოველნი დიდებულნი
ზემონი და ქუემონი, მამულისა და სამეფოსა მისისა მყოფნი, და
სხუათა ყოველთა საჴელმწიფოთანი.
ესე ბაგრატ, აფხაზთა და ქართველთა მეფე წარემატა
ყოველთა ჴელმწიფეთა ყოვლითა განგებითა. ამისდა შემპოვნედ
და ამისდა მოაჯედ შეიქმნეს ყოველნი ჴელმწიფენი, მახლობელნი
და მოთაულნი მამულისა და სამეფოსა მისისანი, მოლაშქრედ
ვითარცა თჳსნი და მისანდობელნი. და დაუმორჩილნა ღმერთმან
ყოველნი მტერნი და წინააღმდგომნი მისნი; მომადლა დღეთა
მისთა მშჳდობა და დიდი დაწყნარება ქუეყა
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[282]
ნისა. და უკეთუ ვინმე ინებოს თჳთოეულად წარმოთქმად
ყოველთა განგებულებათა მისთა, მოუძლურდეს ძალი მისი,
რომელთაგან მცირედი წარმოვთქუ ჟამთა სიგრძისაგან არადავიწყებისათჳს.
და ვთქუა ესეცა, რომელ შემდგომად დიდისა მეფისა ვახტანგ
გორგასლისა არავინ გამოჩენილ არს სხუა მსგავსი მისი დიდებითა
და ძალითა, და ყოვლითა გონებითა; ეკლესიათა მაშენებელი იყო,
გლახაკთა მოწყალე და სამართლისმოქმედი ყოველთა კაცთათჳს.
მეფობდა ოცდათექუსმეტ წელ და გარდაიცვალა შემკობილი
მჴცითა შუენიერითა, ქრონიკონსა ორას ოცდათოთხმეტსა, თუესა
მაისსა შჳდსა, დღესა პარასკევსა. და იყო დღეთა მიცვალებისა
მისისათა ტაოს და წარმოიღო გუამი მისი ზჳადმან ერისთავთერისთავმან, და დამარხა ბედიას.
შემდგომად მისსა მეფე იქმნა ძე მისი გიორგი. და იყო იგიცა
სავსე ყოვლითა სიკეთითა.
[284]
ხოლო ესე გიორგი ეუფლა ყოველსა მამულსა და სამეფოსა
თჳსსა ჟამსა ოდენ სიყრმისა და სიჭაბუკისა მისისასა, რამეთუ
იყო, რაჟამს მეფე იქმნა, წლისა თორმეტისა.
ხოლო მეშჳდესა წელსა მეფობისა მისისასა გამოვიდა ბასილი,
მეფე ბერძენთა, მას ზედა ყოვლითა სპითა საბერძნეთისათა
და უცხოთესლითა ურიცხჳთა. ხოლო გიორგი მეფე განვიდა
სპითა დიდითა წინააღდგომად მისსა. და დაიბანაკეს ორთავე
ქუეყანასა ბასიანისასა მრავალდღე, და არი მიმართეს ბრძოლად
ურთიერთას. მორიდა გიორგი მეფემან, მოვიდა და დაწუა
ქალაქი ოლთისი. და მუნით მოვიდა კოლას, და გამოუდგა
კუალსა, და მოუდგა უკანა ბასილი, მეფე ბერძენთა. და შეკრბეს
უკანამავალნი გიორგისნი და წინა-მავალნი ბასილისნი, და იქმნა
ბრძოლა დიდი სოფელსა, რომელსა რქჳან შირიმნი. და მოისრნეს
ორკერძოვე მრავლად, მოკლნეს ერისთავნი და დიდებულნი:
რატი, ძე ლიპარიტისი, და ხურსი. და გჳანად ეწია ჴმა გიორგი
[285]
მეფესა, ვითარმედ ომი არს უკანა-მავალთა ზედა. მაშინ უბრძანა
სპათა თჳსთა და აღიჭურნეს მსწრაფლ. განვიდა თჳთ გიორგი
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მეფე, რამეთუ ახოვან იყო და უშიში ყოვლითურთ ვითარცა
უჴორცო, და მის თანა სიმრავლე სპისა მისისა. და მოვიდა
მუნით ბასილი მეფე ყოვლითა სპითა მისითა. შეკრბეს იმიერ და
ამიერ, იქმნა ბრძოლა დიდი, და მოისრნეს ბერძენნი ფრიად, და
წარმოიღეს ავარი. ეზომ გაგრძელდა მათ შორის ბრძოლა, რომელ
სივლტოლად განემზადა ბასილი მეფე.
ხოლო ვითარ სულმოკლე იქმნეს ქართველნი, მორიდეს
და წარმოვიდეს. წარმოუდგეს უკანა ბერძენნი და დაჴოცნეს
ურიცხუნი პირითა მახჳლისათა მოუწია ლაშქარ მან არტანს,
ტყუე ყვეს და მოაოჴრეს არტანი. და რაჟამს წარვიდა გიორგი მეფე
თრიალეთს, წარმოუდგა უკანა, ასწმჳდა ქუეყანა ჯავახეთისა და
გარდავიდა თრიალეთს. კუალადცა დაეახლნეს ურთიერთას,
რამეთუ განძლიერდა გიორგი მეფე და მოირთო ძალი კახეთისა
და ჰერეთისა, გარნა დაუშალეს შებმა მეორედ.
შეიქცა ბასილი მეფე თრიალეთით, უკუმოიარა ჯავახეთი და
არტანი. და კუალად უბოროტესადრე შურის-გებით მოაოჴრნა
ქუეყანანი იგი; წარვიდა და დაიზამთრა ქუეყანასა ხალდისასა,
მახლობელად ქალაქსა ტრაპიზონთასა. და ვიდოდეს მათ შორის
მოციქულნი ზავისა და სიყუარულისათჳს.
მას ჟამსა იქმნა დიდი განდგომილება საბერძნეთს. შეიერთნეს
სპასპეტი და წარ
[286]
ვეზი, ძე ფოკას განდგომილისა და წარიდგინეს ქუეყანა
აღმოსავლეთისა. და დიდად შეძრწუნდა ამისთჳს ბასილი.
გარნა პატივ-სცა ღმერთმან მასვე, და მოკლა წარვეზი ქსიფე;
და გადგეს რომელნი მირთულ იყვნეს. ხოლო ქსიფეს მიეგო
ცრუობა წარვეზისა: რამეთუ შეიტყუეს ციხესა დალასანოსთა
სისხლისათჳს ფოკას ძისა, შეიპყრეს და მოჰ[287]გუარეს ბასილი
მეფესა, და მან ექსორია ყო კუნძულსა რომელსამე. და მისთანათა
მრავალთა მოჰკუეთა თავი მახჳლითა, რომელთა თანა იყო ფერის,
ძე ჯოჯიკისი, ნათესავით ტაოელი, და სხუანი იყვნეს ბერძენნი.
კუალად შემოიქცა ბასილი, მოვიდა ბასიანს, ითხოვდა
ქუეყანათა და ციხეთა, და აღუთქმიდა ზავსა და მშჳდობასა.
ცნა რა გიორგი მეფემან, წარავლინა ზჳადი ერისთავი სპითა
მისითა და უბრძანა, რათა[მცა] ზავის მიპყრობითა მცირედ-ხან
დაიმჭირვა ადგილსა, და თჳთ წარუდგა უკანა სპითა ძლიერითა.
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და განიზრახვიდა ესრეთ: „უკეთუ ინებოს ზავი ბასილი მეფემან,
იქმნეს ესრეთ; და უკეთუ ინებოს ომი, განვემზადნეთ მისთჳსცა“.
ხოლო რომელთა არა უნდა ყოფად მშჳდობისა, იწყეს განმზადებად
ბრძოლად და მივიდეს ბასილი მეფესა ზედა დაბანაკებულსა,
რომელსა უწოდიან სჳნდაქსად.
იწყეს ბრძოლად და აოტეს ზოგი ლაშქრისა მისისა განუწერა
ბასილი მეფე, უბრძანა მოყვანებად ძელისა ცხოვრებისა, და
მანდილი წმიდა დადვა ქუეყანასა ზედა, და თქუა: „უკეთუ მიმცე
ჴელთა მტრისათა, არღარა ვიყო თაყუანისმცემელ თქუენდამი
უკუნისამდე“. და ვითარ გაგრძელდა მათ შორის ბრძოლა,
კუალად-ცა მეოტ იქმნნეს
[288]
სპანი ქართველთანი და წარმოვიდეს მეოტად, მოისრნეს
ურიცხუნი პირითა მახჳლისათა; და რომელნიმე ტყუე იქმნნეს.
და წარიღეს ავარი დიდალი და განძი სამეფო, რომელი ჰქონდა
თანა.
და წარმოუდგა უკანა ბასილი მეფე. ხოლო კუალადცა
იწყეს ზავად, ვითარცა პირველ; რამეთუ შიში დიდი აქუნდა
საბერძნეთით განდგომისა. და ყვეს მშჳდობა და დაიზავნეს, და
მისცა გიორგი მეფემან მძევლად ძე თჳსი ბაგრატ წელიწდისა
სამისა და ციხენი რომელ პირველ გაეცნეს აზნაურთა დაუცალნა
და მისცნა; სხუანიცა ციხენი პირველ მიცემულნი და უკანის
თოთხმეტნი; და ქუეყანა, რომელი ჰქონდა დავით კურაპალატსა
ტაოსთა, ბასიანს, კოლა-არტანთა და ჯავახეთს. ხოლო რომელნიმე
ამა ქუეყანათაგან ეკლესიანი, სოფელნი და ადგილნი დაულოცნა
გიორგი მეფესა. და წარვიდა ბასილი მეფე და თანა წარიყვანა
ბაგრატ უფლის-წული მძევლად ძე გიორგი
[289]
მეფისა ჩუენისა. აღუთქუა ფიცითა აღთქმა, ვითარმედ: „წელსა
მესამესა გამოგიგზავნო ძე შენი“. და იყო. სამ წელ ქალაქსა
სამეფოსა კოსტანტინეპოლეს და წელსა მესამესა გამოგზავნა,
ვითარცა აღუთქუა.
რაჟამს მოიწია მამულსა და სამეფოსა თჳსსა, მოჰყვა თანა
კატაბანი აღმოსავლეთისა ვიდრე საზღვართამდე მამულისა
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მისისა. და ვითარ შეიქცა გარე, მოეწია სწრაფით მანდატური და
მოართუა კატაბანსა წიგნი კოსტანტინე მეფისა, რომელსა წერილ
იყო ესრე სახედ, ვითარმედ: „განგებითა ღმრთისათა მიიცვალა
სანატრელი ძმა ჩემი, ბასილი მეფე, და ნაცვლად მისსა ვიქმენ მე
მეფედ ყოველსა საბერძნეთსა. აწ უკუე, სადაცა მიწევნულ იყოს
განსაგებელსა ჩემსა ბაგრატ, ძე გიორგი აფხაზთა ჴელმწიფისა,
შეაქციეთ სწრაფითა დიდითა, რომელ მოიწიოს წინაშე ჩუენსა“.
ხოლო მან, ვითარცა წარიკითხა ბრძანება მეფისა, ენება,
რათამცა შეაქცია გარე ბრძანებისაებრ მისისა შეიქცა სწრაფით,
დევნა უყო უკანა. რაჟამს მიეახლა, იხილა, რომელ სიმრავლე
დიდძალი მიგებებულ იყო წინა: დიდებულნი, ერისთავნი და
აზნა ურნი ტაოელნი, მესხნი და ქართველნი, რომელთა არა იყო
რიცხჳ სიმრავლისა მათისა. შეიქცა გარე და უთხრა მანდატურსა,
რომელი მიწეულ იყო: „უკეთუ ძალ გიც შენ, აქციე, ჩემგან კულა
ესე აღარა ეგების“.
[290]
ჵ, დიდი საკჳრველება და მოწყალება ღმრთისა! ვითარ მყის
განერა მართალი ჴელთაგან მათთა, რომელთა ენება ზაკჳთ შექცევა
მისი. და თუ ვისმე გენებოს განცდად ესევითართა, შეწევნითა
ღმრთისა-მიერითა იხილეთ და განიცადენით ურიცხუნი ჴელის
აპყრობანი ღმრთისა-მიერნი ამას დიდსა ბაგრატს აფხაზთა
მეფესა ზედა, რომელნი არავის ზედა. მოწევნულ იყვნეს სხჳსა
მეფისა, რომლისათჳს ჟამსა და ჟამსა გაუწყოს წინამდებარემან
სიტყუამან.
ვითარ უკუე მოიწია წინაშე მამისა თჳსისა გიორგი მეფისა,
სახლად მათდა ქუთათისს, იხილეს მშობელთა მისთა შვილი
მათი მსგავსი განუცდელისა და მიუთხრო- ბელისა სიკეთისა
მათისა, ყოვლითურთ შუენიერი, რომლისა სიკეთისა მისისათჳს
შეუძლებელ არს კაცთაგან მითხრობა. იხილეს რა, განიხარეს
სიხარულითა მიუთხრობელითა და შეწირეს მადლობა ღმრთისა
მიმართ. იყო ქრონიკონი მას ჟამსა ორას ორმოცდახუთი.
შემდგომად ორისა წლისა გარდაიცვალა გიორგი მეფე, სავსე
ყოვლითა სიკეთითა, ჟამსა ოდენ სიყრმისასა, რომელ არავინ
გამოჩენილ იყო მსგავსი მისი მამათა შორის მისთა ახოვნებითა,
ჭაბუკობითა და სიქუელითა, ტანითა და სახითა, ცნობითა,

120

Чачхалиа Д. К. Аԥсуа ԥсҳацәа рҭоурых

[291]
და სავსე ყოვლითა განგებითა საჴელმწიფოთა, ქრონიკონსა
ორას ორმოცდაშჳდსა, თუესა აგჳსტოსა თექუსმეტსა, ქუეყანასა
თრიალეთისასა, ადგილსა, რომელსა ეწოდების მყინვარნი
გინა იწრონი. და დაუტევა გლოვა და მწუხარება ყოველთა
მკჳდრთა მამულისა და სამეფოსა მისისათა. იგლოვდეს ყოველნი
სიკეთისა, და სიჭაბუკისა, და ახოვნებისა მისისათჳს. წარიყვანეს
და დამარხეს საყდარსა ქუთათისსა.
ესხნეს შვილნი ოთხნი: ძენი ბაგრატ და დემეტრე, და ასულნი
გუარანდუხტ და კატა; მეხუთე შვილი მათი მართა მიცვალებულ
იყო შემდგომად მიცვალებისა დიდისა მეფისა გიორგისსა, მასვე
ჟამსა მეფე იქმნა ბაგრატ ყოველსა მამულსა და სამეფოსა მისსა
ზედა, ზემოსა და ქუემოსა, წელიწდისა ცხრისასა.
მასვე ჟამსა წარვიდეს აზნაურნი ტაოელნი საბერძნეთს:
ვაჩე კარიჭის-ძე და ბანელი ეპისკოპოსი იოვანე, და მათ თანა
სიმრავლე აზნაურთა ტაოელთა. ხოლო კოსტანტინე მეფემან
მოქცევასა ოდენ წელიწდისასა გამოგზავნა პარკიმანოზი
ლაშქრითა ურიცხჳთა,
[292]
მოვიდა და ჩამოდგა, და მოაოჴრნა იგივე ქუეყანანი, რომელნი
ბასილი მეფესა მოეოჴრნეს. მოვიდა თრიალეთს ციხესა ქუეშე
კლდე-კართასა; მას ჟამსა ჰქონდეს ლიპარიტ ერისთავთერისთავსა, ძესა ლიპარიტისასა. შემოკრიბნა სხუანიცა აზნაურნი,
დაუდგეს განძათა და შეებნეს ციხესა ქუეშე. რაჟამს იხილა
პარკიმანოზმან, რომელ ვერას ავნებდა, შეიქცა გარე. მასვე ჟამსა
წარვიდა ჩანჩახი ფალელი საბერძნეთს, მისცა ციხე გარყლობისა,
მიერთო ბერძენთა, და არჯევან ჰოლოლას-ძემან მისცა ბერძენთა
ციხე წერეფთისა.
რაჟამს იხილა საბა, მტბევარმან ეპისკოპოსმან, რომელ
შავშეთს არღარა იყო სხუა ღონე, ააგო ციხე თავსა ზედა ტბეთისასა,
დაიჭირა ქუეყანა შავშეთისა, ქმნა დიდი ერთგულობა ბაგრატ
აფხაზთა მეფისათჳს. პატივ-სცა ღმერთმან და ვერ წარუღეს
ქუეყანა მტერთა. რამეთუ მას ჟამსა გაგზავნა პარკიმანოზმან
და პროედროსმან იოვანე ბანელი ხარტულარი, წარიყვანა თანა
ვალანგი ლაშქრითა დიდითა, და მისცა თანა დემეტრე კლარჯი,
ძე სუმბატისი, რეცა შესატყუევნელად ქუეყანისა კაცთათჳს,
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და ამით მიზეზითა მოიქცეს მრავალნი კაცნი მის ქუეყანისანი
წურილისა ერისაგან. შემოვიდა მასვე ციხესა შინა ეზრა ანჩელი,
და რომელნი აზნაურნი გამოჩნდეს ერთგულად, შეუდგეს მასვე
ციხესა შინა და გამაგრდეს ფრიად.
[293]
ხოლო ციხე არტანუჯისა ჰქონდა იოვანეს ერისთავსა
აბუსერსა, და მათ ჟამთა ქუეყანათა ამათ შინა იქმნნეს ბრძოლანი
და შუღლნი და მი-და-მონი მრავალნი. და ვითარ დიდად
იღელვებოდა ქუეყანა ესე, კუალადცა პატივ-სცა ღმერთმან
ბაგრატს, აფხაზთა და ქართველთა მეფესა. ეწია სენი სასიკუდინე
კოსტანტინე მეფესა. მოუწერა პარკიმანოზს პროედროსსა, უჴმო
შეღმართ. ხოლო იგი წარემართა მსწრაფლ და, ვიდრე მოვიდოდა,
მიიცვალა კოსტანტინე მეფე. და რაჟამს მიიცვალებოდა, დასუა
სხუა მეფე, სახელით რომანოზ, და შერთო ცოლად ასული თჳსი
ზოია.
[294]
შემდგომად ამისსა, წელსა მესამესა, წარვიდა დედოფალი
მარიამ, დედა ბაგრატისი, აფხაზთა მეფისა, საბერძნეთად
ძიებად მშჳდობისა და ერთობისა, და კუალად ძიებად პატივისა
კურაპალატობისა ძისათჳს თჳსისა, ვითარცა არს ჩუეულება და
წესი სახლისა მათისა, და მოყვანებისათჳს მის ცოლისა.
და ვითარცა მიიწია საბერძნეთად წინაშე ბერძენთა მეფისა,
აღუსრულა ყოველი სათხოველი სიხარულით: მოსცნა ფიცნი და
სიმტკიცენი ერთობისა და სიყუარულისათჳს, დაუწერნა ოქრობეჭედნი, მოსცა პატივი კურაპალატობისა, და მოსცა ცოლად
ბაგრატისთჳს ელენე დედოფალი.
[295]
მო-რა-იწია მარიამ დედოფალი მამულსა ძისა თჳსისასა,
ქუეყანასა ტაოს, მოართუა პატივი კურაპალატობისა. აღასრულეს
ქორწილი, უკურთხეს გჳრგჳნი ბანას.
და შემდგომად მცირედისა ჟამისა მიიცვალა ელენე
დედოფალი ქუთათისს შინა, და შეირთო ცოლად ბაგრატ მეფემან
ბორენა დედოფალი, ოვსთ მეფისა ასული, დაჲ დორღოლელისა.
და ამისსა შემდგომად სხუაცა ძე დარჩა გიორგი მეფესა
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ანაკოფიას შინა, ოვსთა მეფისა ასულსა მეორესა ცოლსა თანა. და
აზნაურთაგან იყო მათ შუა მი-და-მო საუბარი, და ყრმა მცირე
იყო, სახელით დემეტრე. ვერცა გაამეფეს, თუცა ვის გულსა ედვა,
და ვერცაღა გამოინდვეს ბაგრატ მეფემან და დედამან მისმან,
არცაღა თავადთა დიდებულთა ამის სამეფოსათა. და ვერღარა
დაიდგნა და წარვიდა სამეფოსა მისგან, და მიმართა ბერძენთა
მეფესა, და წარუტანა თანა ანაკოფია. და მიერითგან წარუჴდა
ანაკოფია აფხაზთა მეფესა მოაქაჟამადმდე.
და შემდგომად ამისა მოირჭუნა და ეუფლა ზემოსა და
ქუემოსა თავის მამულსა ზედა ბაგრატ.
და დიდი ფადლონ ავად იქცეოდა, და სწუნობდა ყოველთა
მოთაულთა ამის სამეფოსათა. და ვიდრე ყრმაღა იყო ბაგრატ,
შეკრბეს ლაშქარნი ამის სამეფოსანი, იპირნეს ლიპარიტ და ივანე
აბაზას-ძე; მოვიდა დიდი კჳირიკე, რანთა და კახთა მეფე, დავით
სომეხთა მეფე, და ჯაფარ ამირა ტფილელი, რამეთუ ესე ყოველნი
პირობითა კჳრიკესითა შეკრებულ იყვნეს ეკლეცს ფადლონს
ზედა; გააქციეს ფადლონ და აუწყჳდეს ლაშქარი, აიღეს ავარი
და განძი ურიცხჳ. ამიერითგან ვიდრე სიკუდილამდე შეჰავდა
ფადლონ.
და სიმცირესავე შინა ბაგრატ მეფისასა ლიპარიტ ლიპარიტის
ძემან და ივანე აბაზასძემან, ქართლის ერის-თავმან, მუხათგუერდსა გამოიტყუეს ტფილელი ამირა ჯაფარ, და შეიპყრეს, და
დიდი ხანი დაყვეს პატიმრობასა შინა, და წარუღეს ბირ
[297]
თჳსი. შეიწყალა აფხაზთა მეფემან და დაუტევა ტფილისს ზედა
ამირად; და მიერითგან დარჩა მტერობა ლიპარიტეთ და ამირას
შუა.
და შემდგომად მცირედისა ჟამისა აზრახა ლიპარიტ ბაგრატს
წაღება ტფილისისა. მოადგეს ტფილისსა მტკუარსა ამიერით,
ზემოთ და ქუემოთ, აფხაზთა მეფისა ლაშქარნი, და წყალსა
იმიერით, ისნით კერძო, მოადგეს ლაშქარნი კახნი და ჰერნი
მას ჟამსა მოკლულ იყო დიდი კახთა მეფე კჳრიკე ოვსისა ვისმე მონისა მიერ, რამეთუ წყობასა შინა ოვსთა მეფე ურდურე
მოეკლა კჳრიკე მეფესა. და მესისხლეობით მოიკლა კჳრიკე
მეფე ნადირობასა შინა, ფიდრაზის გორთა, ოვსისა მონისა მიერ.
მას ჟამსა იყო მეფე კახეთს გაგიკ, ძე დავით სომეხთა მეფისა
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სამშჳლდარისა და ძორაკერტელისა, დის-წული კჳრიკესი, და
ბრძოდეს ორ წელ ტფილისსა. და მას ჟამსა იყო ამირად ჯაფარ,
ძე ალისი. და ესრე შეაჭირვეს ტფილელთა, რომელ ლიტრა ვირის
ჴორცი ხუთას დრამად ასყიდიეს, და ვერღარა დაუდგმიდეს
შიმშილთა და ბრძოლათა ძლიერთა. ტფილელთა განიზრახეს
მოცემა ტფილისისა. და ამის ქალაქისა ბრძოლასა შინა წაუხუნეს
ციხენი ორბეთი და ფარცხისი აფხაზთა მეფისა ლაშქართა. და
ამირა შეეკაზმა თავის ლაშქრითა შემზადა ტივები და ნავები
ღამით წარსლვად განძას ლაშქარიას თანა ფადლონის შვილსა და
რომელთამე დიდებულთა აფხაზთა მეფისათა ლიპარიტისაგან
ფარულად გააზრახეს მეფესა არა განძება ამირასი, და ფარულად
ლიპარიტისაგან დაჰკიდეს ზავი ამირასა, გამოაცხადეს და
დაამკჳდრეს ამირა
[298]
ტფილისსავე ზედა. და იბირნა აფხაზთა მეფემან კახნი, აშოტ
მთავარი მარილელი, დისიძე კჳრიკე მეფისა, და ხახჳლა გურთა
ჯუარის-ციხითა; და მოეყარა აფხაზთა მეფე ქალაქსა და ემტერა
კახთა. და მიერითგან შეიქმნა ლიპარიტ ქუეგამხედვარად თავის
პატრონისაგან.
გაილაშქრა აფხაზთა მეფემან კახეთს, შეება და შეუჴდა მთასა
ზედა მიქელ-გაბრიელთასა. და წყობასა შინა შეიპყრნა: სტეფანოზ
ვარჯანის-ძე, პანკისისა ერისთავი; და ვაჩე, ძე გურგენ ბერისა,
ხორნაბუჯის ერისთავი; და ჯედი, დისწული გოდერძისა,
შტორის ერისთავი და მაჭელისა. გარდადგა თიანეთს და დაწუა
დარბაზი ბოდოჯისა, სახლი სახელოვანი, დიდისა კჳრიკე მეფისა
აგებული. და ესე ერისთავნი ქენებით აძლევდეს ციხეთა მათთა;
და ვერღარა ჩავიდეს კახეთს და შემოიქცა, რამეთუ ლიპარიტ
იწყო საურავთა გუერდქცეულთა.
შემდგომად მცირედისა ჟამისა გამოიყვანა ლიპარიტ დემეტრე,
ძმა ბაგრატისი, საბერძნეთით ბერძენთა მეფისა ლაშქრითა. და
მიერთნეს სხუანიცა ვინმე დიდებულნი და აზნაურნი, მოვლეს
ზემო ქუეყანა და ჩამოვიდეს ქართლს, მოადგეს ატენს, არე-არე
მოწუეს ქართლი.
და ჰყვეს ლიპარიტს კახნი და ბერძენნი, და ვერ წაიღეს
ატენი, რამეთუ ციხეთა უფალნი კაცნი მტკიცე იყვნეს ერთგულობასა ზედა ბაგრატისსა, თჳნიერ ფარსმან თმოგუელისა და
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ბეშქენ ჯაყელისა, თუხარისისა ერის-თავისა. გავიდეს ჯავახეთს
და იწყეს ახალქალაქისა ზღუდეთა შენებად, რამეთუ მას ჟამსა
უზღუდო იყო. არე ზამთრისა მოწევნულ იყო; ბერძენთა ენება
შეღმართ წასლვა. დაეზავა ლიპარიტ აფხაზთა მეფესა; უბოძა
მეფემან ქართლის ერისთაობა. წარვიდეს ბერძენნი საბერძნეთად
და წარიტანეს დემეტრე თანა.
[299]
და კუალად განძლიერდა და მოირჭუნა ბაგრატ მეფემან თავის
მამულსა ზედა. და დააგო სუემან ბაგრატისმან ჟამი; მოერთო
ვესტი ცხრითა ციხითა ანისისათა, თჳნიერ ამბერდისათა. და
მოსცეს ანელთა ანისი ბაგრატის დედასა, რამეთუ მამულად
ეყვოდეს სომეხნი -სენაქერემ სომეხთა მეფისა ასული იყო მარიამ
დედოფალი, ბაგრატის დედა.
იყო ჟამი გაზაფხულისა და ბაგრატ აფხაზეთს იყო; მოადგა
ანაკოპიას და მისწურა წასაღებელად და მოვიდეს ტფილელნი
ბერნი, რამეთუ მის ჟამისა პირველ მომკუდარ იყო ტფილელი
ამირა ჯაფარ. უქადეს ქალაქი და უჴმეს სასწრაფოდ. წამოვიდა და
მოაყენა ანაკოფიას გარე ქუაბულელ ჭაჭას ძე ოთაღო აფხაზეთისა
ლაშქრითა. ამოიარა და მოვიდა ქუთათისს, და მოიყენა
ქუთათისისა სამოქალაქოსა ლაშქარი, და გურიელნი აზნაურნი
და ლომსიანნი მოიყვანნა ხუფათსა, დაუდგნეს ფილაკავანნი და
ბრძოდეს. და ამოიარა მეფემან და მოვიდა ქართლს, და მოვიდეს
სხუანი მჴმობელნი ბერნი ტფილელნი.
წარემართა ტფილისად და მოეგებნეს ქალაქის ბერნი,
დარბაზის ყმანი, ცხენოსანნი დიღმისა ველსა, და ყოველი
ერი ქუეითი დაკაზმული უმედეულსა, და დედათა და მამათა
სიმრავლე იყო მოედანს. და იყო ჴმა ბუკთა და დუმბულთა
ორკერძოვე საშინელი, რომლისა ჴმითა იძრვოდა ქუეყანა; და იყო
სიხარული ორ-კერძოვე განსაკჳრვებელი. შეიყვანეს და მოვლეს
ქალაქი, ასხმიდეს დრამასა და დრაჰკანსა, და მოართუნეს
კლიტენი ქალაქისანი, და შეიყვანეს საამირაოსა დარბაზსა.
დაჯდა მეფე ბაგრატ საურავად. აღიხუნა კოშკნი კართანი თავის
კაცითა, და აღიღო ციხე ქალაქისა დარიჯელი, და ორნივე კოშკნი
წყალყინისანი და თაბორი, და დაადგინნა შიგან ლაშქარნი თჳსნი
და ერისთავნი. ხოლო ისნელთა ჩააგდეს ჴიდი და არა მოსცეს
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ისნი; დაუდგნეს ფილაკავანნი, და ბრძოდეს ისნსა, და ესროდეს
ისარსა. და ისნის ველსა მოვიდეს კახთა მეფე გაგიკ და ერისთავთერისთავი გოდერძი, და ყოველნი დიდებულნი კახეთისანი
დარბაზობად ბაგრატ მეფისა წინაშე და მშჳდობისა ძებნად.
მაშინ განვიდა ბაგრატ მეფე ველსა ისნისასა, მოიყვანნა კახნი და
ითაყვანნა, მისცა მშჳდობა და განუტევნა. და იყო სიხარული და
მშჳდობა და საურავი დღითიდღე შემატებისა.
და ვითარ ამას შინა გარდაჴდეს დღენი ზაფხულისანი,
და კუალად იწყო ლიპარიტ მათვე ფიცხელთა საურავთა. და
გამოიტყუვნა ანისით დედოფლისაგან აბუსერი, ერისთავი
არტანუჯისა, და ხიხათა და ციხის-ჯუარისა და აწყუერის
ციხის პატრონი, და ივანე ერისთავი, ივანე დადიანი და გუარამ
გოდერძის ძე, ბეჭის ციხისა პატრონი, - და შეიპყრნა იგინი ანისის
კარსა და დააგდო ტფილისი მეფემან, და გავიდა ჯავახეთს.
ამისა შემდგომად გამოიყვანნა მაწყუერელმან მესხნი,
განძითა ბაგრატისითა, შუელად მეფისა და მეფე დგა ღრტილას.
ხოლო ლიპარიტ შეკრიბნა კახნი და მოადგა ფოკათა. გამოექცა
მაწყუერელი მეფესა ბაგრატს და შეეზრახა ლიპარიტს. ვითარცა
ცნა ესე მეფემან, ზამთრისა ბუქთა საშინელთა გარდაიარა
შავშეთი და ჩავიდა ქართლს. და ლიპარიტ გამოიყვანნა ახლად
საბერძნეთით დემეტრე, ძმა ბაგრატ მეფისა. ბერძენთა მეფისა
განძი და ლაშქარი შემწე იყო. და განხეთქნა ამის სამეფოსა კაცნი:
რომელნიმე წარუდგინნა დემეტრეს, და რომელნიმე დარჩეს
ბაგრატის ერთგულობასა შინა. და ძე ლიპარიტისი ივანე მძევლად
დარჩა ბაგრატის ჴელთა შინა, და ითხოვა იგი ბაგრატისგან, და
ნაცვლად გაუშუა აბუსერი თავის ციხითა მშჳდობით. და იყვნეს
თანამდგომ ლიპარიტისსა კახნი ძალითა მათითა, და დავით
სომეხთა მეფე ძალითა
[301]
მისითა და განძლიერდა იგი ძალითა მათითა ამას კერძოსა
ქართლისასა. და იყო მიდა-მო საურავი ჴელოვნებისა.
და მოვიდეს ვარანგნი სამი ათასი კაცი, და დააყენა ბაშს;
გარდამოიტანა თანა შჳდასი კაცი. და მოვიდა ბაგრატ შიდათ
ლაშქრითა; და ამათ ვარანგთა მესხნი ვერღარა მოილოდინნეს,
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მივიდეს, და შეიბნეს თავსა სასირეთისა ჭალისასა; გაიქცა
შიდა ლაშქარი. და ომსა ამასვე შეიპყრეს აბუსერი და სხუანიცა
დიდებულნი მის თანა, ვერღარა უძლეს ბრძოლად ვარანგთა;
მისცნა ლიპარიტ პაშტნი და წინა მათსა პურსა უკაზმიდეს; და
ეგრეთ ლიხნი გარდავლეს.
და ამისსა პირველ მომკუდარ იყო ძმა ბაგრატისი დემეტრე და
შემდგომად გაქცევისა შეშინდა ბაგრატ სამეფოსა და მამულისა
მისისა განხეთქილობასა. და უქმნა მუდარა ლიპარიტს, და
მცირედითა ცხენოსნითა მივიდა ლიპარიტის თანა ხოვლეს
(?). და რა ცნა ლიპარიტ მისლვა მისი, არა ნახა, გარიდა მუნით;
შეიქცა მეფეცა და წარვიდა აფხაზეთს.
და შემდგომად მცირედისა ჟამისა სულა ერისთავმან
კალმახისამან, გრიგოლ ერისთავმან არტანუჯისამან შეაერთეს
სიტყუა და შეიწჳვნეს მათ თანა სხუანიცა აზნაურნი მესხნი, და
უჴმეს მეფესა ბაგრატს. და წარმოემართა ლაშქრითა, გარდამოვლო
გზა რკინის-ჯუარისა, და შეკრბეს არყის-ციხეს. ცნა ესე ლიპარიტ
და შეკრიბა თავისი ლაშქარი, და მოირთნა კახნი და სომეხნი, და
ბერძენნიცა თანავე ჰყვეს. და მიუჴდა უგრძნეულად არყის-ციხეს,
და შეიბნეს. და სძლია ლიპარიტვე, და გააქცია მეფე,
[302]
შეიპყრეს სულა, კალმახისა ერისთავი, და მრავლითა
ტანჯვითა და ძელსა გასუმითა სთხოვეს კალმახი, და არა მისცა.
მასვე ომსა შეიპყრეს გრიგოლ, ძე აბუსერისი, და სთხოვეს
არტანუჯი სიკუდილისა ქადებითა, და მისცა. მოირჭუნა
ლიპარიტ ზემოსა ქუეყანასა და აღიხუნა ციხენი, და მიიერთნა
თავადნი კაცნი, და გარეს-გარე წარვიდა ლიპარიტ მითვე
ლაშქრითა დვინად, და ულაშქრა ბერძენთა მეფესა დვინელსა
ზედა, და შემოიქცა თავის ქუეყანად.
და შემდგომად წელიწდისა მოქცევისა გამოჩნდეს თურქნი
სულტნისანი
ბარაჰიმილმი[ს]ანი
ქუეყანასა
ბასიანისასა.
გამოვიდა ბერძენთა მეფისა ლაშქარი, და უჴმეს ლიპარიტს. და
წარვიდა ლიპარიტ შუელად ბერძენთა ყოვლითა ლაშქრითა ამის
ზედაჲს კერძისათა. შეიბნეს ორდროსა და უკუმიასა ქუემოთ, და
გააქციეს ყოველი სპა საბერძნეთისა და ლიპარიტისა თურქთა
იქმნა მოსრვა დიდი, და შეიპყრეს ლიპარიტ და წარიყვანეს
ხუარასანს სულტანსა თანა. დიდებულთა ამის სამეფოსათა და
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შვილთა ლიპარიტისთა, ივანე და ნიანია, იძებნეს უშიშოება და
გამოიყვანეს მეფე მეფედ. და კუალად მოირჭუნა და შეიპყრნა
შვილნი ლიპარიტისნი; აიღო უფლისციხე და გამოუშუა ივანე.
და დადგომილ იყვნეს განძას ქუეყანასა თურქნი, და
წასაღებელად მიეწურა განძა. გამოგზავნა თავისა ნაცვლად
ბერძენთა მეფემან ლიხტური ლაშქრითა დიდითა, და აწჳეს.
ბაგრატ ყოვლითა ლაშქრითა მისითა, და წაჰყვა თანა. დაემართნეს
თურქთა; და მივიდეს განძას კარსა, და მირიდეს თურქთა, და
დაარჩინეს განძის ქუეყანა, და შემოიქცეს მშჳდობით. და ამისსა
შემდგომად კუალად უჴმეს ტფილელთა და მოსცეს ტფილისი
ბაგრატს, და შეიყვანეს შინა. და იყო სიხარული და მშჳდობა
დიდი.
[303]
ამისსა შემდგომად დაეჴსნა ლიპარიტ თურქთა, და შემოვიდა
ანისს დააგდო ბაგრატ ტფილისი ლიპარიტის გზითა, აღმოვლო
ქართლი და მოვიდა ჯავახეთს. განძლიერდა ლიპარიტ, რამეთუ
მსახურებისათჳს ბერძენთა მეფისა ტყუე-ქმნილ იყო; წარვიდა
საბერძნეთს, და ნახა ბერძენთა მეფე, და მოირთო ბერძენთა
მეფისაგან ძალი. და ვერღარა დაუდგა ბაგრატ.
ამისსა პირველ სუმოდა ძე მისი გიორგი ბაგრატს, დაუტევა
ქუთათისს მეფედ სამეფოსა ზედა აფხაზეთისასა და წარვიდა
საბერძნეთს. მას ჟამსა იყო ბერძენთა მეფე კოსტანტინე მონომახი
და [შემდგომად] მიხაელ. და ლიპარიტის სათნოთა სწრაფით
ვერღარა შემოიქცა ბაგრატ თავის მამულსა ზედა; და დაყო მუნ
სამი წელიწადი დიდსა დიდებასა და პატივსა შინა.
ვიდრეღა იყო ბაგრატ საბერძნეთს, ითხოვა ლიპარიტ ძე
ბაგრატისი, გიორგი, მეფედ, რათა მოსცეს იგი დედამან მისმან და
დიდებულთა მის ქუეყანისათა. მოიყვანეს. საყდარსა რუისისასა
და აკურთხეს მეფედ. და მოიყვანეს მზრდელად მისა ლიპარიტ
და პატრონად დაჲ ბაგრატისი გუარანდუხტ დედოფალი,
კაცი სრული და უნაცვალო სახითა, სიბრძნითა, სიუხჳთა,
ღმრთისმსახურებითა და ყოვლითა სიკეთითა. და შემდგომად
მცირედისა ჟამისა მოითხოვა გუარანდუხტ ბაგრატ ბერძენთა
მეფისაგან, და გამოგზავნა ბერძენთა მეფემან დიდითა დიდებითა,
ნიჭითა და განძითა მიუწდომელითა მიეგება ყოველი ლაშქარი
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აფხაზეთისა ზღჳს-პირსა, ხუფათს. და იყო სიხარული და ღმრთის
მადლობა დიდი, ბრძანა და შემოვიდა სახლად თჳსად ქუთათისს.
და ლიპარიტ მოირჭუნა ზემოსა კერძსა დაუკლებელად,
და იყო მოყუარედ მისა ხუარასანს დოღლუბეგ სულტანი და
საბერძნეთს ბერძენთა მეფე, და ზრდიდა ბაგრატის ძესა გიორგის
მცირესა სახელითა მეფობისათა. ხოლო ბაგრატს აქუნდა ლიხსა
ქუემოთი კერძი დაწყობით.
და მცირედისა ჟამისა შემდგომად ამის სამეფოსა დიდებულთა
მოეწყინა პატრონობა ლიპარიტისი. სულა კალმახელი და ყოველნი
მესხნი გამოექცეს ლიპარიტს, და შეიპყრეს დლივს ლიპარიტ და
ძე მისი ივანე, ხოლო ნიანია გარდაეხუეწა და მიმართა კლდეკართა; და არა შეუშუეს მამისა მისისა ციხოვანთა, და წარვიდა
ანისს ბერძენთა თანა. ხოლო ლიპარიტ და ივანე პყრობილნი
სულა წარიყვანნა კალმახს. და მსწრაფლ გაგზავნა სულა მეფისა
წინაშე სულთა ზედა მჴმობელნი. ხოლო გუარანდუხტ და
[305]
გიორგი, ძე ბაგრატისი, დგეს ღრტილას, და რა ცნეს შეპყრობა
ლიპარიტისი, შეიყვანეს ახალქალაქსა და მუნ მოილოდინეს
ბაგრატ სულთა ზედა. მოვიდა ბაგრატ და ამის მსახურებისა
ნაცვლად მეფემან უბოძა სულას მამულობით ციხისჯუარი
და ოძრჴე ბოდო-კლდითა, და სხუაცა მრავალი საქონელი და
სამღდელთ-მოძღურონი, და რაცა უნდა.
მოვიდა მეფესა წინაშე სულა ჯავახეთს, და მოჰგუარნა
ლიპარიტ და ივანე პყრობილნი, და მოაჴსენნა; ჴელთა აღიხუნა
ლიპარიტეთგან ციხენი არტანუჯი და ყუელი, უფლისციხე და
ბირთვისი. ხოლო კლდე-კარნი მტკიცედ ეპყრნეს ციხოვანთა;
რამეთუ მუნ შიგან დგა ანამორი, მწიგნობართ-უხუცესი
ლიპარიტისი მიიყვანეს თრიალეთს, ამოთა თხოვითა არა მოსცნეს
ციხოვანთა კლდე-კარნი, აღმართნეს ძელნი და გაასხნეს მას ზედა
ლიპარიტ და ივანე, და განწირნეს სიკუდილად. და შემდგომად
დღეთა რაოდენთამე მოიმტკიცეს მეფე და დიდებულნი ამის
სამეფოსანი ციხოვანთა ლიპარიტისთა მშჳდობით გაშუებისათჳს
ლიპარიტისა და ივანესა. მოსცნეს კლდე-კარნი; გამოიღო თავისი
ხუასტაგი და ჩაიცუნა ჩოჴანი ლიპარიტ, და შეჰვედრა ძე თჳსი
ივანე მეფესა. დარჩა არგუეთის მამული ივანეს. ეფუცა ლიპარიტ
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მეფესა შეუცოდლობისათჳს, და გაუშუეს და წარვიდა სამეფოსა.
და შემდგომად მცირედისა ჟამისა გაიპარა და წარვიდა
ივანე საბერძნეთს და დაყვნა მუნ წელნი რაოდენნიმე. და
ნიანია მოკუდა ანისს ბერძენთა ყმობასა შინა; და ივანეს უურვა
თავის მამამან ბაგრატს თანა. და თჳთ ბაგრატცა გამოიზიდნა
და გამოიყვანა ამას სამეფოსა, და უბოძა მამული არგუეთისა
და ქართლისა, და ჰმონებდა ერთ-გულობით. და იყო თავად
თავადთავე თანა ამის სამეფოსათა და სპასალარ სიკეთითა
მისითა. ხოლო ლიპარიტ მიიცვალა [306] საბერძნეთს სამეფოსა
ქალაქსა კოსტანტინეპოლეს, და წარმოიყვანეს დიდითა
დიდებითა ერთგულთა და გაზრდილთა მისთა, მოიყვანეს და
დამარხეს კაცხს, სამარხავსა მამათა მათთასა.
და მოირჭუნა ბაგრატ და განძლიერდა უფროს ყოველთა
მეფეთა მის ქუეყანისათა. და ამან წარიხუნა ყოველნი ციხენი
ჰერეთისა და კახეთისანი, თჳნიერ კუეტარისა და ნახჭევანისა. და
შემდგომად ამისსა იქმნნეს დიდნი საქმენი და აღძრვანი დიდთა
მეფეთანი.
ამის მეფობისა ჟამთა შინა გამოვიდა სულტანი არფასარან,
მეფე სპარსეთისა, დასხმის გუარად. უგრძნეულად მოვიდა და
შემუსრა კანგარი და თრიალეთი, და დღესა ერთსა მარბიელმან
მისმან მიუწია ყუელის ყურსა, გარდავიდა შავშეთს, კლარჯეთს
და ტაოს ვიდრე ფანასკერტამდე. და მასვე დღესა ჩამოუწია თორს
და ღჳვის-ჴევს, და თჳთ დადგა თრიალეთს სამ დღე.
რამეთუ მას ჟამსა მომავალი იყო მეფე ტაოთ, და თანა
ჰგვანდეს დედა, დადაჲ დაძე მისი გიორგი; გადგრომილ
იყვნეს ხეკრებულთა. და აყრისა მისისა ჟამსა მოუჴდა ლაშქარი
სულტანისა; მოვიდეს და წარმოადგეს ქედსა ზედა. ხოლო
იგინი ჩამოესწრნეს ქართლს. წავიდეს ჯავახეთს და მოადგეს
ახალქალაქს, რამეთუ მესხნი აზნაურნი და ზემოსა კერძისანი
ძლიერად დგეს ახალქალაქს, და ბრძოდეს სამ დღე, რამეთუ
არა ზღუდითა მტკიცითა განსრულებულ იყო ახალქალაქი.
ვერღარა დაუდგმიდეს ბრძოლათა ძლიერთა, აღიჭურნეს მყოფნი
ქალაქისანი, და განახუნეს კარნი, და შეებნეს ძლიერად, მოსრნეს
პირითა მახჳლისათა. და შევიდეს ქალაქად თურქნი და ტყუე
ყვნეს ურიცხუნი სულნი ქრისტიანეთანი; აღიღეს განძი და ტყუე
ძლიერი, და შეიღება წყალი ახალქალაქისა სისხლითა.
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და მოუვლინა ახალქალაქით მოციქული სულტანმან ბაგრატ
მეფესა; აჰკიდა მზახობა
[307]
და სთხოვა დისწული ცოლად. და მიიქცა სულტანი ანისად,
შემუსრა და წაიღო ანისი, მოსრნა და ტყუე ყვნა ურიცხუნი
სულნი, და წარვიდა ქუეყანად თჳსად სპარსეთად და ანისი
წარუღო ბერძენთა და მისცა მანუჩას, ძესა აბულასვარისსა.
ხოლო დისწული ბაგრატისი, რომელსა ითხოვდა სულტანი,
იყო ძმისწული სომეხთა მეფისა კჳრიკესი. სთხოვა ბაგრატ და
არა მოსცა სომეხთა მეფემან. მიგზავნა ბაგრატ მოციქულად
დიდძალად ერის-თავი ვარაზ-ბაკურ გამრეკელი. იბირნა კაცნი
სომეხთა მეფისანიცა, და სამშჳლდეს შემომავალი სომეხთა მეფე
კჳრიკე და ძმა მისი სუმბატ შეიპყრეს ქუეშის ჭალასა, და აცნობეს
ბაგრატს. და წარვიდა ქვაჴურელთათ მსწრაფლ, და მოგუარნეს
პყრობილნი კლდე-კართა ქუეშე სთხოვა სამშჳლდე და არა მოსცეს,
რამეთუ ერთი ძმა მათი ადარნასე შესრულ იყო სამშჳლდეს. ხოლო
მიიყვანეს სამშჳლდეს და ამართეს ძელი, და გასუეს სომეხთა მეფე
კჳრიკე სამ დღე; ითხოვეს მშჳდობა და მოსცეს სამშჳლდე. ხოლო
მოსრულ იყვნეს ორნი ერისთავნი სომეხთა მეფისანი: ლუკიის
ერისთავი და კაქვაქარისა. აძლევდა და მოსცემდა სამთა ციხეთა
სუმბატ, ძმა კჳრიკესი: ოფრეთს და კოშკსა და ვარზაქარსა. ხოლო
შეეწყალნეს ბაგრატ მეფესა: მისცნა და უთავისუფლნა ყოველნი
ციხენი თჳნიერ სამშჳლდისა; და არცა სხუანი ციხეთაუფალნი,
კაცნი დიდებულნი, შემოუშვნა, არამედ სამშჳლდე ოდენ იურვა
სახლად თჳსად, და ეგრეთვე მონებდეს სომეხნი.
[308]
ხოლო დიდმან ბაგრატ მეფემან გაათხოვა ასული თჳსი მართა
და შერთო ბერძენთა მეფესა.
ხოლო შემდგომად ამისსა გაათხოვა დისწული თჳსი და
შერთო სპარსთა მეფესა სულტანსა. და შემდგომად სამისა
წლისა გამოვიდა სულტანი, შემოვლო რანი და უგრძნეულად
შევიდა ჰერეთად. და მის ქუეყანასა დიდებულნი იყვნეს
მორთულ და ერთგულ ბაგრატისსა და მას ჟამსა იყო მცირედითა
საქონლითა მეფე კახეთისა აღსართან, ძე გაგიკისი. და ყოველთა
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დაყარნეს ციხენი მათნი, და ივლტოდეს კავკასიად. და იყო
ბაგრატ გალაშქრებული აღებად კახეთისა, და ლაშქარი მისი
წინა გაგზავნილი იყო ვეჟინის ერისთავსა თანა წირქუალელსა
შემოიქცეს მშჳდობით, და უამბეს შემოსლვა სულტანისა და
დაყრა ციხეთა. შემოიქცა სწრაფით და მოვიდა ქუეყანად თჳსად
ქართლად.
[309]
ხოლო აღსართან მიერთო სულტანსა. მიუძღუანა ძღუენი
დიდი, დაუტევა სჯული, დაიცჳთა წინა, აღუთქუა ხარაჯა;
და მისცნა ყოველნი ციხენი დაყრილნი სულტანმან მასვე: და
რომელნი აფხაზთა მეფისა კაცთა დაეყარნეს, და რომელნი თჳთ
აღსართანისთა, მისცნა ყოველნი. და შემდგომად სამისა კჳრისა
წარმოემართა აფხაზთა მეფესა ზედა. და მიერთნეს სომეხთა მეფე
კჳრიკე, და ტფილელი ამირა, და აღსართან; შემოჰყვეს ქართლს
თანა ჯაჭჳთა. გაუშუეს მარბიელი ცისკრად, და სამწუხროდ
აღივსო ყოველი ქართლი, თუესა დეკემბერსა ათსა, დღესა
სამშაბათსა, ხოლო ქრონიკონი იყო ორას ოთხმოცდარვა.
და იყო ქართლს შინა პური და ღჳნო ფრიადი. და დაყო
ექუსი კჳრა, და იწყო ოჴრებად და ჴოცად კაცისა, და გარდავიდა
მარბიელი მისი არგუეთს. მიუწიეს და დაარბივეს ვიდრე სუერის
ციხემდე. და მოისრა ურიცხჳ სული ქრისტიანეთა და ტყუე
იქმნა; და იქმნა საძაგელ ქუეყანა ქართლისა სახილველად კაცთა:
მოოჴრდეს ყოველნი ეკლესიანი და სიმრავლითა მძორისათა
არღარა დაედგმოდეს ქუეყანასა თუალნი; და ცოდვათა ჩუენთა
მოსაგებელსა რისხვასა ღმრთისასა ზეცით ცაჲ წამებდა, და
სისხლის მწჳმელი ღრუბელი აღმოსავლეთით მოეფინა ქართლსა
ზედა; და იქმნა ღამე უკუნი, ვითარცა ნათელი დღისა. და იყო
ხილვა მისი საშინელი და შესაძრწუნებელი, და არე-არე სისხლის
წჳმა ეხილვა კაცთა. და იქმნა ზამთარი სასტიკი; რომელი
გარდაეხუეწა და მიმართა მთათა, მოსწყდა იგიცა სიფიცხისაგან
ზამთრისა. ხოლო ყოველსა ქართლსა შინა დადგა ლაშქარი,
და თჳთ თავადი სულტანი დადგა კარბსა, და მერმე ჩამოდგა
შერთულთა. და აჭირვა სიძნელემან ზამთრისამან და ბუქთა
ძლიერთა.
და მიგზავნა მოციქულად ივანე, ძე ლიპარიტისი, მეფემან
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ბაგრატ ძიებად მშჳდობისა. ხოლო სულტანმან შეაქცია იგი
აფხაზეთად ბაგრატისა, სთხოვა ხარაჯა
[310]
და უქადა მშჳდობა. ხოლო სიფიცხლისაგან ზამთრისა ვერღარა
მოილოდინა და წარვიდა ქართლით. და ჩამავალმან წარუღო
ტფილისი და რუსთავი, და მისცა ფადლონს, განძისა პატრონსა.
არა-თუ მეფეთა ჩუენთა მტერობისათჳს ოდენ ამოსწყჳდა
ტფილისი და რუსთავი ამას სამეფოსა, არცა ამისთჳს ქმნა,
თუმცა იგი ამირანი ორგულად დადგომილ იყვნეს კარსა მისსა
ზედა, არამედ კეთილისა და მსახურებისა ნაცვლად ბოროტსა
უყოფდიან ყოველსა კაცსა, რამეთუ მინდობილ იყვნეს იგინი
ძალსა უღმრთოებისა მათისასა, და იყვნეს იგინი ყოვლით კერძო
მცბიერ. და ამის ქართლისა ოჴრებასა შინა იყო ლაშქრისა მისისა
სიმრავლე ხუთასი ათასი.
და წარვიდა სულტანი ქუეყანად თჳსად. და ვითარცა მოიწია
არე გაზაფხულისა, შეიქმნა სიმდიდრე წყალთა ძლიერი, და
მტკუარი ვერღარა ეტია ნადინებსა თჳსსა, მოეფინა ველთა და
წარიღო მრავალი სული, რომელი დარჩომოდა სულტანსა.
და ამისა შემდგომად იწყო ფადლონ ამპარტავანებასა და
ურჯუებასა, და სიახლესა ტფილისისა სადა სადმე გამოყვანებასა
ჴელოსანთასა. და ვითარცა იქმნა გაზაფხული, გარდამოვიდა
მეფე ქართლად და ჩადგა დიდგორთა, რამეთუ საზაფხულო
მეფეთა სადგომი არს ადგილი იგი. ხოლო ფადლონ არად
შერაცხა დიდგორთა დგომა მეფისა. წარმოემართა ლაშქრითა,
ოცდაცამეტი ათასითა კაცითა, მოვიდა ტფილისს და დაიბანაკა
ველსა ისნისასა. ხოლო მუნ დაუტევნა კარავნი და აღმოვლო ღამე
ყოველ მუხნარისა, და არბივნა ქართლისა ნაპირნი.
ხოლო ცნა ტფილისით გაღმართ აფხაზთა მეფემან ქართლისა
ვნება, წარმოსლვა ფადლონისი, გამოგზავნა ხილვად ივანე ძე
ლიპარიტისი, და ნიანია ძე ქუაბულისი, და მურვან ჯაყელი,
ერისთავი ყუელისა, და მათ თანა სხუანიცა აზნაურნი მცირედნი
რჩეულითა ლაშქრითა. ხოლო ქართლს ვერღარა ჩამოესწრნეს,
შექცეულთა გაუსწრეს
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[311]
მუხნარს წინა წილკნის გორთა თანა. უკანასა კერძსა შეებნეს
და პირველსავე ჴრმლისა მოკიდებასა გააქციეს ფადლონ. და
მიადგა ფადლონის ლაშქარი გაქცეული ხრამსა ნარეკუავისასა,
მიჰჴოცდეს და იპყრობდეს აფხაზთა მეფისა ლაშქარნი, და
აღმოიგო ხრამი იგი ცხენითა და კაცითა.
და ზედა ლაშქარმან მეოტმან გასლვა იწყო შობოს ტყით. და
ყოველთა ტყეთაგან და ძეძუნართაგან, ვითა ჭუისა მართუეთა,
გამოჰკრებდეს დამალულსა ლაშქარსა ფადლონისსა ბაგრატის
ლაშქარნი. და შემოუსწრეს წინა იწროსა ღართისასა, და მცირედნი
ვინმე გაესწრნეს. და სდევნა ლაშქარმან ბაგრატისმან ვიდრე
მთამდე ხერკისა. მოსრეს და ტყუე ყვეს ლაშქარი ფადლონისი.
ხოლო ფადლონ თხუთმეტითა ოდენ ცხენოსნითა წარვლო გზა
წილკნისა, და მიეხჳა პირსა არაგჳსასა, და გაჴდა ნარღუევთა
გზით ერწოდ, და თქუა თავი თჳსი მოციქულად, ვითარმედ:
„ფადლონის მოციქული ვარ და მახარობლად მივალ აღსართანის
თანა; აფხაზთა მეფისა ლაშქარი გავაქციეთ“.
დახუდა კაცი ვინმე მეცნიერი, რომელი იცნობდა ფადლონს,
და რქუა: „არა ხარ შენ მოციქული, არამედ ხარ ამირათ-ამირა
ფადლონ“.
და რქუა კაცსა მას ფადლონ: „მიიღე ჩემგან ოქრო და
ვეცხლი დიდძალი და საკარგავნი მრავალნი, და ნუ შემიწამებ;
გარდამიყვანე მინდორად და წამომყევ თანა“.
რქუა მას კაცმან: „ვერ ვიქმ საქმესა მაგას, რამეთუ მკჳდრი ვარ
ამის ქუეყანისა. აწ ისმინე ჩემი და მომყევ თანა, და მე მიგიყვანო
აღსართანის თანა, და მან გაგგზავნოს ქუეყანასა შენსა“.
ნებსით არა უნდა ესე ფადლონს, არამედ ერწოდ ვერღარა
შემძლებელ იყო წარსლვად. წარუძღუა კაცი იგი და მიჰგუარა
ჟალეთს ისაკ ტოლობელის ძესა, აზნა
[312]
ურსა მესხსა. ხოლო რა ცნა ფადლონის კარად მისლვა, გაძარცუა
ერი ფადლონისი, გარდაყარნა ცხენსა და დაიჭირნა ჴელთა, და
გასუა ჯორსა ფადლონ. და არა იჴსენა ისაკ მკჳდრობა აფხაზთა
მეფისა, რომელმცა აფხაზთა მეფისაგან გაქცეული ფადლონ
შეიპყრა, და შეგუარა ბოჭორმას ბაგრატისთჳს. არამედ მსწრაფლ
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წარიყვანა და მიჰგუარა აღსართანს თელავს. ხოლო აღსართან
მსწრაფლ წარიყვანა ხორნაბუჯს, რამეთუ აფხაზთა მეფისაგან
ეშინოდა უკანა ჩამოდგომისა. მიუპყრეს ხორნაბუჯს ფადლონ,
და მისცა ხორნაბუჯი. წარიყვანეს არადეთად და მისცა არადეთი
აღსართანსვე.
ხოლო ბაგრატ შეშინდა გაშუებასა ფადლონისსა, მისცა
ბოჭორმა და უჯარმო კახთა, და წამოიყვანა ფადლონ. გასუეს
ძელსა და მიუპყრეს ტფილისსა; და აიღეს ჭირვეულად ტფილისი,
რამეთუ მუნ შინა მდგომი კაცი თჳთ გაამირებასა ლამოდა.
და არა დაიჭირა ბაგრატ თავისად ტფილისი, არამედ დმანისს
დატევებული სითლარაბი ძებნა, შემოიყვანა ტფილისად,
და მისცა მას ტფილისი. ხოლო თავისად აღიხუნა ციხენი
რუსთავი, ფარცხისი, აგარანი, გრიგოლ-წმიდანი, ქავაზინი, და
ორმოცდაოთხი ათასი დრაჰკანი, და მძევალნი ძმისწული მისი,
ძე მანუჩასი, და სამთა თავადთა განძისათა.
და მოგზავნა სულტანმან სარანგი ალხაზი, და მისითა
შუამდგომლობითა და სიტყჳთა სულტანისათა დაეზავა ბაგრატ
და განუტევა ფადლონ, და გაგზავნა საჴელმწიფოსა თჳსსა განძას.
და წარჰყვა სარანგი თანა.
[313]
და მოართუნეს გაგით კლიტენი, და აღიღო აფხაზთა
მეფემან გაგი. შემდგომად ამისსა ფადლონმან გატეხნა ფიცნი
და შუამდგომელობანი დიდისა სულტანისანი, და მოიპარა
ქავაზინი. და შემდგომად მისსა მეფე აფხაზეთს იყო, მოვიდა
ფადლონ და მოადგა აგარათა; და მისცნა ციხისთავმან აგარანი.
და მსწრაფლ აღმოვიდა მეფე, მივიდა და მოადგა აგარათა. და
წარიხუნა აგარანი.
და გამოიყვანა დორღოლელი, ოვსთა მეფე, ორმოცი ათასითა
კაცითა ოვსითა, და წარუძღუანა ძე მისი გიორგი კურაპალატი
და მოაოჴრა განძა, და აღიღო ტყუე და ნატყუენავი ურიცხჳ, და
გაგზავნა თავის სამეფოდ. ამისა შემდგომად აღისურვილა დიდმან
ოვსთა მეფემან დორღოლელმან დისიძისა მათისა ბაგრატისა
სევასტოსისათჳს, და ითხოვა დარბაზობა ბაგრატისგან. ხოლო
ბაგრატ ნება სცა და მხიარულად წარმოემართა ოვსთა მეფე
ყოვლითა თავადითა ოვსეთისათა, და აღმოვლო გზა აფხაზეთისა
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და მოვიდა ქუთათისს. და ნახა დაჲ მათი დედოფალი, დედა
გიორგი კურაპალატისა; რამეთუ გიორგი კურაპალატი გებულ
იყო უწინა, და მოიყვანეს ქართლს. და მეფე დგა ტინისჴიდის
ჭალასა, ნადარბაზევს, და მოეგება წინა დიდითა ზიემითა და
პატივითა.
შეკრბეს ერთგან კეზუთა ზედა. და იყო სიხარული და ჴმა
ბუკთა და დუმბულთა საშინელი და მიუწდომელი. და დაყვეს
ერთგან დღე თორმეტი, და განისუენეს ყოვლითა განსუენებითა
და სიხარულითა. და მიზეზითა ზამთრისათა გაისწრაფეს, და
მისცა ნიჭი და საბოძვარი მეფესა და ყოველსა დიდებულსა
ოვსეთისასა. გაგზავნა და წარვიდეს სიხარულითა.
და გარდაიცვალა კათალიკოს-პატრიაქი ოქროპირ, და
დაჯდა გიორგი ტაოელი. მცირედთა ჟამთა გარდაიცვალა
გიორგი ტაოელი, და დაჯდა კათალიკოსპატრიაქად გაბრიელ
სიხარულითა.
[314]
და შემდგომად ამისსა არებდა სულტანი მოციქულთა, და
უკრებდა ძღუენთა ბაგრატ მეფესა, ამოთა ენითა სთხოვდა
ხარაჯასა. ხოლო არა დაიდვა ბაგრატ მეფე(A 336)მან ხარაჯა,
არამედ ავლენდა იგიცა მოციქულთა, და უკრებდა იგიცა ძღუენსა.
და იყო მათ შორის სიტყჳთ სიყუარული.
და შემდგომად მცირედთა წელიწადთა სამშჳლდის ტბათა
მდგომსა ბაგრატ მეფესა დაეცა სალმობა მუცლისა, და ჩადგა
მარაბდათა. და გაუძნელდა სალმობა, და ტახტითა წარმოიყვანეს,
და თანა ჰყვა გიორგი კურაპალატი და ყოველნი დიდებულნი
მისნი. ხოლო გიორგი კურაპალატი გაგებულ იყო წინა, და
მოიყვანეს ქართლს მეფე, და ყოველნი დიდებულნი მისნი მუნ
მოვიდეს. და მოვიდა დედა მისი მარიამ დედოფალი, და ცოლი
მისი ბორენა, და ასული მისი მარიამ. და შემდგომად მცირედთა
დღეთა მიათუალა ძე მისი გიორგი კურაპალატი მეფედ
დიდებულთა ამის სამეფოსათა, და ყოველნი შეჰვედრნა მას, და
რქუა დედასა თჳსსა: „დედაო, მეწყალი შენ, რამეთუ ყოველნი
შობილნი შენნი წარგჳქციენ წინა და ეგრეთღა შენ მოჰკუდები“.
და შემდგომად ამისსა მიიცვალა თუესა ნოემბერსა ოცდაოთხსა,
ქრონიკონსა ორას ოთხმოცდათორმეტსა.
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და ამისვე ბაგრატის სიკუდილისა ჟამსა შინა მოიკლა სულტანი
კაცისა ვისგანმე, ბერისა თურქისაგან, თავის ლაშქართა ხარგასა
შინა. გაევლო ჯეონი შჳდასი ათასითა კაცითა, გაელაშქრა თურქთა
მეფესა ზედა, სამარკანდისა სიახლესა ციხესა რომელსამე მოადგა;
და მოიკლა მის ციხისა პატრონისა თურქისა მიერ. და ვერღარა
შეესწრა თურქი იგი ციხესა, და დაჭრეს უწყალოდ მახჳლითა. და
ვერღარა ცნეს ბაგრატ და სულტანმან ერთმანერთისა სიკუდილი.
შემდგომად ამისსა დაჯდა ძე ბაგრატისი გიორგი კურაპალატი
მეფედ.
[315]
და არა აფრინდა ყოველსა შინა მამულსა მისსა ერთიცა
ქათამი. და დიდითა დიდებითა და პატივითა წარიყვანეს და
დამარხეს ჭყონდიდს. ესე მეფე ბაგრატ წელიწდისა ცხრისა მეფე
იქმნა, და აღესრულა წლისა ორმოცდათექუსმეტისა. ესე ბაგრატ
პირველ იყო კურაპალატი, და შემდგომად ნოველისიმოსი,
და მერმე იქმნა სევასტოს. იყო კაცი სახითა უშუენიერესი
ყოველთა კაცთასა, სრული სიბრძნითა, ფილოსოფოსი ენითა,
სჳანი ბედითა, უმდიდრესი ყოველთა მეფეთა აფხაზეთისათა,
მოწყალე შეცოდებულთათჳს, უხჳ ალაგთა ზედა. ხოლო ჟამთა
მისთა ქუეყანასა დაწყნარება არა ჰქონდა: ეკლესიანი და გლეხნი,
აზნაურნი და გლახაკნი ვერ იკითხვებოდეს.
მეორმოცდათოთხმეტე მეფე ქართლისა და აფხაზეთისა
გიორგი, ძე ბაგრატისი, ბაგრატოანი
ხოლო გიორგი მეფე იყო მოწყალე და განმკითხველი გლახაკთა,
კაცი საშიში და უუხუესი ყოველთა მეფეთა აფხაზეთისათა, და
პურად უკეთესი ყოველთა კაცთასა, ცხენოსან-მშჳლდოსანი
რჩეული. და შემდგომად მამისა მისისა დაყო მშჳდობით ზამთარი
ერთი და ზაფხულისა ნახევარი. ხოლო შემდგომად თავადთა
ამის სამეფოსათა ნიანია ქუაბულის-ძემან, და ივანე ლიპარიტის
ძემან, და ვარდან სუანთა ერისთავმან, რეცა თუ იკლეს რამე [316]
სიყრმით გიორგი მეფისათ, და აუშალეს ქუეყანა: ივანე მოირთნა
კახნი და დადგა ქსნის პირსა; და ნიანია წარუღო ქუთათისისა
საჭურჭლე და შედგა ქუთათისს შიგა; და ვარდან გაადგინნა
სუანნი ავისა მოხარკულნი, დაარბიეს და ამოსწყჳდეს საეგრო.
ხოლო გიორგი მეფემან სძლო სიკეთითა, სიბრძნითა, და
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ძჳრ-უჴსენებელ იქმნა: უბოძა ივანეს სამშჳლდე; და ძესა ივანესსა
ლიპარიტს მისცა ლოწობანნი ნაცვლად რუსთავისა, რომელი
მიეცა კახთა; და ნიანიას თმოგჳ და სხუანი საქონელნი რჩეულნი;
ვარდანს უბოძა ასკალანა და უთალუბო ჯაყელთა, ივანეს
სიტყჳთ, უბოძა და ყოველივე ერთგული და ორგული დაფარა
წყალობითა, და დაიწყნარა მეფობა თჳსი გიორგი მეფემან.
კუალად გადგა ივანე ლიპარიტის ძე, და ცნა გიორგი
მეფემან. ქუთათისით გარდამოვიდა სამცხეს, მოირთნა მესხნი,
გარდამოიარა და მივიდა სამშჳლდის კარსა. მუნ მოიყვანა კახთა
მეფე აღსართან. ვერ დადგა ივანე ციხეშიგან, მირიდა მთათა
სამხრისათა. და მას ვერ-წყობილობასა შინა წაიხუნა ლოწობანნი
ლიპარიტისაგან აღსართან. მოეყარა სამშჳლდესა, გარდადგა
ჯავახეთს, და მოიყვანა მეფეთ-მეფემან გიორგი მათ წინაშე, და
დაიფიცნეს ეკრანთას, და დაიმტკიცა ივანე კლდე-კართა და
სამშჳლდესა ზედა.
კუალადცა გადგა ივანე, გამოსტყუა გაგი ციხოვანთა გიორგი
მეფისათა, და მიჰყიდა ფადლონს, განძის პატრონსა. და მოვიდა
სულტანი მალიქ-შა მტერად ყოველთა ქრისტიანეთა. მიაგება
ივანე ძე მისი ლიპარიტ წინა, შეაწყნარა სულტანსა, და დაყო მის
თანა მცირედი ხანი, და გამოეპარა. და მოვიდა სულტანი, და
მოადგა
[317]
სამშჳლდესა, და წარუღო სამშჳლდე, და ტყუე იქმნა ივანე
თავითა, ცოლითა და შვილისშვილითა, და ყოველთა აზნაურთა
დედაწულითა, და დაიჭირა სამშჳლდე სულტანმან. და მუნ
დგომასა მოარბია ქართლი, წაიღო ტყუე და ნატყუენავი ურიცხჳ,
და შეიქცა გარე. და აიღო განძა, და დააგდო სარანგი თავადად
განძას და ბრძოლად ქუეყანისა ყოვლისა, ორმოცდარვა ათასითა
კაცითა. შედგა ფადლონ ციხეთა მაგართა, და ვერ დაუდგნა,
გამოიყვანეს და დააპატიმრეს იგიცა.
შემდგომად მცირედისა ხანისა შეკრბა სარანგი ყოვლითა
ლაშქრითა მისითა და განძისათა, დვინისა და დმანისისა
ამირათა თანადგომითა, და მომართა გიორგი მეფესა. შეკრბა
გიორგი მეფეთ-მეფე ყოვლითა სპითა მისითა, ზემოთა და
ქუემოთა, და მოიყვანა მათ წინაშე აღსართან, კახთა მეფე, და
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დაჰმართეს ერთმანერთსა. განაძლიერა ღმერთმან გიორგი მეფე;
წარძღუანებითა პატიოსნისა ჯუარისათა მიუჴდა ზედა, ფარცხისს
ქუემოთ, და იოტა ბანაკი სარანგისი: გააქცია და ასწყჳდა. იყო ჟამი
მწუხრისა, და სიღამემან დაარჩინა ნეშტი სარანგის ლაშქრისა, და
შემოიქცა უკლებლად და მშჳდობით მეფეთ-მეფე გიორგი თავისა
სამეფოსა.
და შემდგომად ამისსა მომადლა ღმერთმან მძლავრებისაგან
ბერძენთასა წახმულნი ციხენი. წაუხუნა ბერძენთა ანაკოფია,
თავადი ციხეთა აფხაზეთისათა, და მრავალნი ციხენი
კლარჯეთისა, შავშეთისა, ჯავახეთისა და არტანისა. და შემდგომად
ამისსა ესეცა მომადლა ღმერთმან, აღიღო ქალაქი კარისა, ციხექუეყანა, და სიმაგრენი ვანანდისა და კარნიფორისანი, და იოტნა
თურქნი მის ქუეყანისანი.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

К концу XVII в. ситуация вокруг Картлии, Кахетии и Имеретии
стала настолько сложной и опасной для жизни правителей этих
кавказских стран, что они были вынуждены бросить свои отечества и прибыть в Москву со своим ближним окружением и просить
защиты. Бежали они от агрессивных действий Персии и северокавказских горцев, которые постоянно беспокоили их грабежами,
похищениями людей, разорительными набегами. Этот кризис произошел не вдруг: он назревал десятилетиями.
Грузия все это время искала в единоверной России спасения.
Россия же понимала, что Кавказ является частью Османской империи, и надо очень серьезно подготовиться и в военно-техническом,
и дипломатическом отношениях, чтобы осуществить свои намерения по отторжению Кавказа в свою пользу. Некоторую военную помощь русским могли на месте оказать картлийцы, кахетинцы и имеретинцы (совокупно – грузины). И очень важно, что перед лицом
Европы, Турции и Персии, это можно было представить как защиту
своих кавказских поданных от внешней агрессии. Для этого нужно
было принять грузин в российское подданство. Перед грузинскими
владетелями в Москве встал вопрос о предоставлении исторических данных по принадлежности их предкам больших территорий,
как в Закавказье, так и на Южном (турецком) Кавказе.
«Грузинские» летописи на самом деле были абхазскими летописями, записанными по-картлийски. Сами картлийцы в далеких
VIII–XIII вв. не имели собственной государственности; разумеется,
не имели своих царей и собственного летописания. Все это время
и даже еще раньше они были под гнетом то арабов и персов, то
армян. В итоге картлийцы были завоеваны абхазами и включены в
состав Абхазского царства, в котором служили сановниками и выполняли указания начальства. Некогда картлийский замок Уплисцихе, который армяне уступили абхазам, стал центром абхазского
наместничества в Картли. Отсюда в ранге вице-царей, сменяя друг
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друга, Картлией управляли сначала члены абхазского царского
дома, затем – высокого ранга и доверия вельможные воеводы, которые, обыкновенно, были ближайшими родственниками абхазских
царей. Сами картлийцы к управлению своей страной не допускались ни при арабах и персах, ни при армянах, ни при абхазах. Такая
история не могла устроить новых «грузинских» царей, достоянием
которых стал архив абхазского царского дома.
Членами правящих домов Картлии, Кахетии и Имеретии в
XVIII в. в Москве была создана комиссия, в которую вошли «ученые
мужи». Они должны были придать абхазским летописям картлийский вид… Так было положено начало фальсификации абхазской
истории в пользу и на нужды грузинской элиты, а затем, вплоть до
нынешних времен – в пользу вообще грузинского народа.
В разгар Кавказской войны (ХIX в. ) новая, уже российская,
генерация просвещенных грузинских деятелей продолжила и расширила свою работу по картвелизации истории средневекового
Абхазского государства. Грузинские патриоты стали вовлекать в
этот процесс российских ученых и писателей, а также европейцев,
прикомандированных к Российской Академии наук. В Париже в середине XIX в. вышла новая редакция летописного собрания «Жизнь
Грузии» в переводе на французский. Интерпретация т. н. «грузинских» летописей вызвала в научной среде у кого возмущение, у
кого просто недоверие к издателям1. И, тем не менее, презентация
средневековой «грузинской» культуры состоялась, и просвещенный
мир, по сути, не разобравшись, признал «картлийцев» легитимными
наследниками псевдо-грузинского царства, вместе с их перелицованной летописью.
В начале 20-х годов XX столетия Абхазия и Грузия стали самостоятельными республиками в составе СССР. Через 15 лет Абхазию
принудили войти в состав Грузинской ССР. Громадной советской
страной правят грузины И. Сталин и Л. Берия. Начинаются репрессии. Уничтожаются лучшие люди страны. Абхазы – с особым пристрастием. Лидера Абхазии Н. Лакоба отравляет лично Л. Берия на
своей квартире в Тбилиси. Затем во время Великой Отечественной войны (1941-45 гг.) и сразу после – эшелонами депортируют в
Среднюю Азию татаров, чеченов, ингушей, карачаевцев, балкарцев,
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греков и др. К Грузии присоединяют некоторые смежные с ней территории изгнанных народов. На новообразованных территориях
внедряется грузинский язык. В Абхазию переселяют большое количество грузин, чтобы изменить этнический состав населения автономии в пользу грузин. С руководящих должностей максимально
убирают абхазов и заменяют их грузинами. Преподавание во всех
абхазских школах резко переводят на грузинский язык. Грузинские
учителя избивают абхазских детей за употребление родного языка.
Репрессии прекратились лишь после смерти и разоблачения Сталина и расстрела Берии. Репрессии, в принципе, продолжились, изменились лишь методы.
Все это время грузинские историки и перепуганные русские,
кавказские, не исключая абхазских, ученые писали историю своих стран, угодную кремлевским грузинам. Грузинизация абхазской
истории принимала издевательский характер.
Избыточное употребление таких терминов как «Западная
Грузия», вместо Абхазия; «Абхазия, как и вся Западная Грузия» и
другие термины, уводящие читателя от истины, употреблялись с
мистической частотой. Появился термин «Эгрис-Абхазети», нигде в
летописях не встречающийся, и не употреблявшийся в титулатуре
абхазских царей, но сбивавший с толку читателя. Произвольно изменялся порядок названий народов в титульном перечне. Названия
глав и самих летописей, особенно комментарии, произвольно насыщались словами «Картли» и «картлийцы».
Абхазов обвиняли, что у них, якобы, нет даже термина «царь» и
потому, дескать, они не могут претендовать на культурное наследие
Абхазского царства. Между тем, термин «царь» всегда был и есть у
абхазов. Затем, абхазов уличали в том, что у них, дескать, нет морских терминов и, дескать, потому абхазы не могут претендовать на
Абхазию, расположенную на морском побережье. А у абхазов, как у
исторических поморов, конечно, имелась развитая морская терминология, и иностранные авторы всегда фиксировали их на черноморском побережье Кавказа с древнейших времен по новое время.
Все эти измышления, создававшиеся по негласному указанию
высшего руководства, делались для того, чтобы никто не заподозрил, что перед ним на самом-то деле повесть о царях абхазских.
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И эту повесть велено было воспринимать и изучать как летопись
о «картлийских» царях. Между тем, «картлийских» царей, как мы
указывали, не существовало в VIII-XIII вв. Но и читатели, и историки,
кажется, привыкли жить с уже устоявшейся, сильно преувеличенной
исторической Грузией, и не желают ничего пересматривать, даже
ради истины и справедливости. Но вопросы возникают: простые и
неудобные, к примеру: «Почему в грузинских летописях VIII–XIII вв.
речь идет постоянно о царях абхазских и ничего не говорится о
царях картлийских?»
Косвенные данные и логика вещей говорят в пользу того, что
со второй половины VIII в. и до самого конца X века, т. е. до письменной реформы, все делопроизводство, переписка, обновление
житий и Священных писаний производились в абхазском царстве
и на канонической территории Абхазского католикосата на греческом языке. Но где те грекоязычные летописи, которые писались на
протяжении многих веков? К сожалению, кавказоведческая наука
не только не решала таких вопросов: она их даже не ставила.
Похожей экспроприации подверглось историческое и культурное наследие большой части бывшей Великой Армении, называемой Тао (Тайк – арм.). Население этой страны называли картвелами, поскольку оно, подобно этническим картвелам, исповедовало
православие. В этническом же отношении они были армянами,
носили армянские имена, строили соборы в сугубо армянском стиле, употребляли в быту армянский язык. Главные купольные храмы
Тайка представляют собой особое ответвление армянской архитектуры. Генезис самобытных черт тайкской школы легко объясняется
в контексте развития именно армянской архитектуры. Собственно
Картлия в этот период была яблоком раздора между абхазами и
армянами. Заниматься строительством крупных соборов в середине X века картлийцы никак не могли, поскольку не имели на то ни
власти, ни казны.
Тайк в прошлом был 14-м наhангом Великой Армении, затем в
IX-X вв. самостоятельным княжеством, затем был присоединен к Абхазскому государству2. То, что тайкские армяне исповедовали православие картлийского толка и применяли картлийскую грамоту, не
дает основания считать тайкцев этническими картлийцами и при-
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сваивать их территорию, историю и культуру. Если взять за основу
такой порядок отношений, то можно любую страну с ортодоксальной («греческой») догматикой, назвать Грецией, население – этническими греками и т. д. Но это уже не наука.
Дезинформация относительно существования в средние века
некоего «Грузинского царства» не выдерживает критики современных независимых историков. Вспомним академика Н. Я. Марра,
который еще сто лет тому назад призывал к пересмотру истории
средневекового Кавказа в пользу абхазского народа:
«Абхазский народ заслуживает, однако, самого серьезного
внимания историка христианской культуры на Кавказе. Абхазский
народ в лице его передовых слоев, преимущественно знати, был
долгое время, веками сподвижником носителей христианского света и его проповедников в соседних странах. Языческим племенам
христианизированная часть абхазского народа могла нести евангельское учение, а христианским народам с восточно-христианской
культурой – греческое просвещение. С этой точки зрения требует
пересмотра и намечавшееся мною освещение личности Абхаза
Иоанна, «весьма близкого человека и стойкого единомышленника
греческого философа Иоанна Итала». Пересмотр требуется в сторону прямого этнического толкования термина «абхаз» (а не культурно-исторического взамен «грузин») в устах Иоанна Итала, называющего именно Абхаза Иоанна «ученейшим».
Мы раньше как-будто старались, наоборот, замести след значения абхазского народа как проводника византийско-христианских
начал в кавказский мир, используя и это столь ясное упоминание в
пользу грузинского народа»3.
Вадим Кожинов в 1996 году в своем выступлении на конференции в Москве по вопросам абхазо-грузинского конфликта говорил,
что «то государство, в которое Грузия вошла в VIII–XI вв., это было
абхазское государство»4. Чуть далее в этом же выступлении В. Кожинов перефразировав себя же, еще раз утверждает, что «государство, которое существовало в Грузии до монгольского нашествия,
было Абхазским государством, а не грузинским».
Именно такое положение т. н. «Грузии» давало основание О. Сенковскому еще в далеком 1838 году говорить о том, что, «однажды
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преувеличив ее достоинство, легко распространить в ученом свете
насчет истории грузинов такие заблуждения, на опровержение которых нужно будет потом сорок томов печати»5. То, о чем предупреждал О. Сенковский случилось: нынешним и будущим кавказоведам придется исследовать явную и тайную историю грузинизации
не только Абхазии (Абхазии – в первую очередь), но и других смежных стран и народов.
Для доказательства того, что цари средневекового Абхазского
государства являются абхазскими царями, имеются неопровержимые аргументы – нумизматические, палеографические и письменные источники. И, тем не менее, приведем короткую цитату из грузинского ученого XVIII в., царевича Вахушти Багратиона. Он был
одним из активных «реформаторов» псевдо-грузинского летописания. Вот, что он пишет об Абхазском царстве и его государях:
და ამ ბაგრატისა შემდგომად იქმნა აფხაზეთს მეფობა
ბაგრატიონთა. ხოლო მეფობნენ აფხაზთა მეფენი იგიგნი
აფხაზეთს წელთა რ-ჯდ [ას ოთხმოცდაცხრამეტი (199)].
Перевод на русский: «И после этого Баграта (Баграта II – Д. Ч.) началось в Абхазии царствование багратионов. И затем царствовали
абхазские цари в той Абхазии 199 лет»6. В этой фразе подтверждается, что и сам Баграт II, и его преемники являлись не «грузинскими», а именно абхазскими царями. Так оно и было. Но в устах грузинского царевича, столь важного активиста по «огрузиниванию»
абхазских царей, это звучит неправдоподобно. Но ведь это написано. Черным по белому.
«Абхазы в многонациональном Абхазском царстве были титульной и многочисленной нацией и пользовались всеми вытекающими из такого привилегированного положения преимуществами.
Безусловно, абхазы занимали доминирующее положение во всех
сферах государственной жизни: в царской канцелярии, в церковных и военных структурах, в просвещении, научной и культурной
жизни страны, и это главенствующее положение абхазов документально закреплено в титулатуре правителей Абхазского царства»7.
Абхазы были в своем государстве правящим классом. И, собственно, этим все сказано.
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А вот и признание современных российских историков, касательно содержания псевдо-грузинского манускрипта «Летопись
Картли», о котором и идет речь в нашем исследовании. Цитируем
дословно:
«О ведущем положении Абхазского царства среди всех картвельских государств в IX–XI вв. говорит сама структура основного
источника по истории объединения Грузии того периода – «Летописи
Картли», составленной во второй половине XI в. Всё ее повествование, начиная с провозглашения независимости Абхазского царства
от Византии около 787 г., строится, в основном, вокруг биографий и
политической деятельности именно абхазских царей, где правители
и представители других картвельских земель – Тао-Кларджети, Картли, Кахетии, вместе с армянскими князьями и арабскими наместниками появляются лишь спорадически, причем преимущественно в
связи с деятельностью царей абхазов. Хронология правления, этапы царствования, семейное положение и обстоятельства смерти в
«Летописи» даются лишь для абхазских владык»8.
Исследование древней летописи и ее публикация призваны
разъяснить читателю, что известная средневековая т. н. «Летопись
Картли» есть на самом деле «Летопись Абхазских царей», написанная на картлийском языке в канцелярии абхазских государей.
В нашем предисловии к самой летописи, говорится об истории
искажений ее содержания, которые имели большие последствия
в этно-политическом обустройстве закавказских народов сначала
в составе Российской империи, затем – Советского Союза и постсоветских образований.
Разумеется, процесс переосмысления научного наследия советского времени, где раньше, где позже, начнет пробуждать умы не
только самих ученых, но и политических элит. Новая интеллигенция
захочет иметь исследования и суждения свободно мыслящих людей; людей, свободных от тирании и ее цензуры.
В печатном «оригинале» исследуемого манускрипта встречаются некоторые несуразности, как бы уравнивающие понятия Картли
и Абхазии, а то и ставящие Картли прежде Абхазии, или неуместные
упоминания былинных предков картлов и т. д. Подобные «вставки»
могли сделать как члены «вахтанговской комиссии» в XVIII веке, так
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и ученые-патриоты советского периода. Эту тему надлежит исследовать персонально.
Автор проекта надеется, что поднимаемая им тема по новой
независимой аналитике в кавказском источниковедении найдет
понимание среди коллег, в том числе грузинских и зарубежных
кавказоведов, что сотрудничество в процессе деидеологизации
исторической науки – взаимополезно, а возвращение науке просвещенческих функций – необходимо.
Просим ваши замечания и пожелания присылать по e-mail:
abaza-duney@yandex.ru
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CONCLUSION

to the book “Chronicle of the Abkhazian tsars” (translation into
Abkhazian, preface and notes by Denis Chachkhalia). The original in
Kartlian is attached. Summary is in Russian. Moscow. 2020.
By the end of the 17th century, the situation around Kartli, Kakheti
and Imereti became so complicated and life-threatening for the rulers of these Caucasian countries that they were forced to leave their
homeland and come to Moscow with their courtyard to ask for protection. They fled from the aggressive actions of Persia, Turkey and the
highlanders of the North Caucasus, whose raids constantly harassed
them. This crisis did not happen suddenly: it had been brewing for
decades.
Georgia all that time was seeking salvation in Orthodox Russia,
which, from its side, understood that the Caucasus was a part of the
Ottoman Empire. Russia had to seriously prepare both in militarytechnical and in diplomatic affairs in order to realize its intentions to
draw the Caucasus to its side. Some military assistance to the Russians
could have been provided on the spot by the Kartlians, Kakhetians and
Imeretians (collectively, Georgians). And it is very important that Russia could present this to Europe, Turkey and Persia as a defense of its
Caucasian subjects from external aggression. For this, it was necessary
to accept Georgians into Russian citizenship. The Georgian rulers in
Moscow faced the question of providing historical data on the ownership of large territories by their ancestors both in Transcaucasia and in
the South (Turkish) Caucasus.
The “Georgian” chronicles were actually Abkhazian chronicles
written in Kartlian language. The Kartlians themselves in the 8th-9th
centuries did not have their own statehood; thus they did not have
their tsars and, as a result, their own annals. All this time and even earlier they were under the yoke of Arabs and Persians or Armenians. As a
result, the Kartlians were conquered by the Abkhazians and included
in the Abkhazian Kingdom, in which they served as dignitaries and
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carried out the instructions of their superiors. The Uplis-Tsikhe castle,
once owned by the Kartlians, which the Armenians ceded to the Abkhazians, became the center of the governorate of Abkhazia in Kartli.
From there, in the rank of vice-tsars, succeeding each other, Kartli was
first ruled by members of the house of the Abkhazian tsars, and then
by noble rulers of high rank and trust, who were usually the closest
relatives of the Abkhazian tsars. The Kartlians themselves were not allowed to govern their country under the Arabs and Persians, the Armenians or the Abkhazians. Such a story could not suit the new “Georgian”
tsars, in whose hands was the archive of the Abkhazian royal house.
In the 18th century, members of the ruling houses of Kartli,
Kakheti and Imereti created a commission in Moscow, which included
“pundits”. They were supposed to give a Kartlian form to the Abkhazian
chronicles... That was the beginning of the falsification of Abkhazian
history in favor of the Georgian elite, and then, up to the present time,
in favor of the entire Georgian people.
At the height of the Caucasian war, a new, already Russian, generation of enlightened Georgian figures continued and expanded its
work on kartvelization of the history of the medieval Abkhazian state.
Georgian patriots began to involve Russian scientists and writers, as
well as Europeans, seconded to the Russian Academy of Sciences. In
the mid-19th century, a new edition of the chronicles of the Life of
Georgia in French was published in Paris. The interpretation of the
so-called “Georgian” chronicles caused outrage in the scientific community or simply distrust of the publishers1. Nevertheless, the presentation of medieval “Georgian” culture took place, and the enlightened
world, without understanding the essence, recognized the “Kartlians”
together with their re-faced chronicles as the legitimate heirs of the
pseudo-Georgian kingdom.
At the beginning of the 1920s, Abkhazia and Georgia became independent republics within the USSR. Fifteen years later, Abkhazia
was forced to join the Georgian SSR as an autonomous republic. The
huge Soviet country was ruled by Georgians Joseph Stalin and Lavrenty Beria. Repression began. The best people of the country were being
destroyed. Abkhazians - with particular partiality. The leader of Abkhazia Nestor Lakoba was personally poisoned by Beria in his apartment
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in Tbilisi. Then, during the Great Patriotic War and immediately after
- the Tatars, Chechens, Ingushes, Karachais, Balkars, Greeks and others
were deported by echelons to Central Asia. Georgia annexed adjacent
areas of exiled peoples. In the newly formed territories, the Georgian
language was being forcibly introduced.
A large number of Georgians were resettled in Abkhazia in order
to change the ethnic composition of the autonomy population in favor
of the Georgians. Abkhazians were removed from the leading positions as much as possible and replaced by Georgians. The Abkhazian
script was changed from Cyrillic to Georgian. Teaching in all Abkhazian schools was radically translated into Georgian. Georgian teachers
whipped Abkhazian children for using their native language.
Repression stopped only after the death and disclosure of Stalin
and the execution of Beria. Oppression continued, only the methods
changed. All that time, Georgian historians and frightened Russian
and Caucasian (not excluding Abkhazian) scholars wrote the history
of their countries, convenient for Kremlin Georgians. The georgianization of Abkhazian history reached unprecedented proportions. The
excessive use of terms such as “Western Georgia” instead of Abkhazia, “Abkhazia, like all of Western Georgia” and other terms that led
the reader away from the truth, occurred with mystical frequency.
The term “Egris-Abkhazeti” appeared, which was not found anywhere
in the annals and was not used in the titles of Abkhazian tsars, but
confused the reader. The order of the names of peoples in the list of
terms was arbitrarily changed. The titles of the chapters and the annals themselves, especially the comments, were oversaturated with
the words “Kartli” and “Kartlians.”
The Abkhazians were supposedly accused of not having the term
“tsar” and therefore they could not claim the cultural heritage of the
Abkhazian kingdom. Meanwhile, the term “tsar” has always been and is
now among the Abkhazians. In addition, the Abkhazians were accused
of the absence of marine terms, so they could not claim to Abkhazia,
located on the sea coast. However, Abkhazians, being the historical inhabitants of the coast, had developed marine terminology, and foreign
authors always attributed them to the Black Sea coast of the Caucasus
from ancient times to the present day.
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All these fabrications, created on the unspoken instruction of the
top leadership, were made so that no one would suspect that before
him was the story of the Abkhazian tsars, which was told to perceive
and study as a chronicle of the “Kartlian” tsars. Meanwhile, the “Kartlian” tsars, as we have mentioned, did not exist in the 8th-13th centuries. But both readers and historians seem to be used to living with
the already established, highly exaggerated historical Georgia, and do
not want to review anything, even for the sake of truth and justice.
But questions arise: simple and uncomfortable, for example: “Why do
Georgian chronicles of the 8-13 centuries constantly talk about the
tsars of Abkhazia and nothing is said about the tsars of Kartli?”
Indirect data and the logic of things speak in favor of the fact that
from the second half of the 8th century until the very end of the 10th
century, that is, before the written reform, all documents, correspondence, updating the lives of the saints and the Holy Scriptures were
carried out in the Abkhazian Kingdom and in canonical territories of
the Abkhazian Catholicosate in Greek. But where are those Greek-language annals that were written over many centuries? Unfortunately,
Caucasology has not solved such questions: it has not even posed
them.
The historical and cultural heritage of a large part of the former
Great Armenia called Tao (Tayk – in Armenian) was subjected to a similar expropriation. The population of this country was called the Kartvelians, because it, like ethnic Kartvelians, professed Orthodoxy. Ethnically, they were Armenians, had Armenian names, built cathedrals
in a purely Armenian style, used the Armenian language in everyday
life. The main Tayk domed temples are a special branch of Armenian
architecture. The genesis of the distinctive features of the Tayk school
is easily explained in the context of the development of Armenian
architecture. Actually, Kartli during this period was an apple of discord
between the Abkhazians and Armenians. The Kartlians could not be
engaged in the construction of large cathedrals in the middle of the
10th century, since they had neither power nor treasury.
In the past, Tayk was the 14th nahang (province) of Great Armenia,
then in the 9-10 centuries an independent principality, then it was annexed to the Abkhazian state2. The fact that the Tayk Armenians pro-

Conclusion

151

fessed Orthodoxy similar to the Kartli type and applied the Kartli literacy, does not give grounds to consider the Tayks as ethnic Kartlians
and to appropriate their territory, history and culture. If we take such
an order of relations as a basis, then any country with an orthodox
(“Greek”) dogma can be called Greece, the population - ethnic Greeks,
etc. But this is not a scientific approach.
The misinformation about the existence of a “Georgian kingdom”
in the Middle Ages does not withstand criticism of modern independent historians. Remember Academician Nikolai Marr, who a hundred
years ago called for a review of the history of the medieval Caucasus
in favor of the Abkhazian people: “The Abkhazian people, however,
deserve the most serious attention of the historian of Christian culture in the Caucasus. The Abkhazian people, represented by their advanced strata, mostly noble, have long been a companion to the bearers of Christian light and their preachers in neighboring countries.
The Christianized part of the Abkhazian people could carry the Gospel
doctrine to pagan tribes, and the Greek enlightenment to Christian
peoples with an Eastern Christian culture. From this point of view, it
is necessary to review the personality of Abkhazian John, “a firm likeminded and very close person to Greek philosopher John Ital,” which
I planned. The revision is necessary in the course of a direct ethnic
interpretation of the term “Abkhaz” (and not the cultural-historical
substitution “Georgian”) in the mouth of John Ital, who calls the Abkhazian John “the most educated”. Earlier, we seemed to be trying, on
the contrary, to mask the trail and belittle the significance of the Abkhazian people as a conductor of the Byzantine-Christian principles in
the Caucasian world, using even this explicit reference in favor of the
Georgian people”3.
In 1996, Vadim Kozhinov, in his speech at a conference in Moscow on the issues of the Abkhazian-Georgian conflict, said that “the
state into which Georgia entered the 8-11 centuries was an Abkhazian state”4. A little further in the same speech, V. Kozhinov, paraphrasing himself, once again claims that “the state that existed in Georgia
before the Mongol invasion was an Abkhazian, not a Georgian state.”
It was precisely this situation of the so-called “Georgia” that gave
reason to O. Senkovsky back in 1838 to say that “once exaggerating
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its dignity, it is easy to spread such misconceptions about the history
of Georgians in the scholarly community that to refute them, forty
volumes of later press will be needed”5. What O. Senkovsky warned of
happened: current and future Caucasian experts will have to study the
explicit and secret history of the georgianization of not only Abkhazia
(Abkhazia in the first place), but also of other related countries and
peoples.
To prove that the tsars of the medieval Abkhazian state were Abkhazian nationality, there are irrefutable arguments - numismatic, paleographic and written sources. And, all the same, we give a short quote
from the Georgian scientist of the 18th century, Tsarevich Vakhushti
Bagration. He was one of the active “reformers” of the pseudo-Georgian chronicles. Here is what he wrote about the Abkhazian kingdom
and its sovereigns: და ამ ბაგრატისა შემდგომად იქმნა აფხაზეთს
მეფობა ბაგრატიონთა. ხოლო მეფობნენ აფხაზთა მეფენი იგიგნი
აფხაზეთს წელთა რ-ჯდ [ას ოთხმოცდაცხრამეტი (199)]. Translation:
“And after this Bagrat (Bagrat II - Denis Chachkhalia) the reign of Bagrations began in Abkhazia. And then the Abkhazian tsars reigned in that
Abkhazia for 199 years”6.
This phrase confirms that Bagrat II himself and his successors
were not “Georgian”, but Abkhazian tsars. So it was. But in the lips
of such an important activist of the “georgianization” of Abkhazian
tsars, this sounds implausible. But it is written in black and white. “The
Abkhazians in the multinational Abkhazian Kingdom were a titular
ethnic group and a large nation and enjoyed all the benefits arising
from such a privileged position. Of course, the Abkhazians occupied
a dominant place in all areas of public life: in the Tsar’s Chancellery,
in church and military structures, in education, in the scientific and
cultural life of the country. And this dominant place of the Abkhazians
is documented in the title list of rulers of the Abkhazian Kingdom.”2
Abkhazians were the ruling class in their state. And in fact there are
no more comments.
And here is the reasoning of modern Russian historians regarding
the content of the pseudo-Georgian manuscript “Chronicle of Kartli”,
which is being discussed in our study. We quote exactly: “The leading
position of the Abkhazian Kingdom among all the Kartvelian states
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in the 9th–11th centuries is evidenced by the very structure of the
main source on the history of the unification of Georgia of that period
- the Chronicle of Kartli, compiled in the second half of the 11th century. The whole story, starting with the declaration of independence
of the Abkhazian Kingdom from Byzantium around 787, is built mainly
around the biographies and political activities of the Abkhazian tsars,
where the rulers and representatives of other Kartvelian lands - TaoKlardzheti, Kartli, Kakheti, together with the Armenian princes and
Arab governors appear only sporadically, and mainly in connection
with the activities of the tsars of the Abkhazians. The chronology of
government, the stages of reign, marital status and circumstances of
death in the Chronicle are given only for Abkhazian rulers.”
The study of the ancient chronicle and its publication are intended to clarify to the reader that the famous medieval so-called
“Chronicle of Kartli” is actually the “Chronicle of the Abkhazian Kings”
written in Kartli language in the office of the Abkhazian sovereigns. In
our introduction to the Chronicle itself, we are talking about the history of the distortion of its content, which had great consequences in
the ethno-political arrangement of the Transcaucasian peoples, first
as part of the Russian Empire, then the Soviet Union and post-Soviet reorganization. Of course, the process of rethinking the scientific
heritage of the Soviet era, where earlier, where later it will begin to
awaken the minds of not only the scientists themselves, but also the
political elites. The new intelligentsia will want to have the research
and judgment of free-thinking people; people free from tyranny and
its censorship.
There are some absurdities in the printed “original” of the research
manuscript, as if they equalized the concepts of Kartli and Abkhazia or
even put Kartli in front of Abkhazia, or inappropriate references to the
epic ancestors of the Kartlians, etc. Such “inserts” could be made by
members of the “Vakhtangov commission” in the 18th century, as well
as by scientists-patriots of the Soviet period. This topic still requires
careful research.
The author hopes that the topic he raises on new independent
analytics in Caucasian source studies will find understanding among
colleagues, including Georgian and foreign Caucasian experts, that
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cooperation in the process of deideologization of historical science is
mutually beneficial, and the return of enlightened functions to science
is necessary.
The novelty of our study:
An affirmation of a written reform in the Abkhazian Kingdom at
the turn of the century, the change of Greek into Kartli, the predominant use of the Kartli literacy ...
Please send your comments and suggestions by e-mail: abazaduney@yandex.ru to account for them in a subsequent edition of this
study.
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ԤХЬАНҴАК АҲАСАБАЛА
Иерусалимтәи апатриарх Досифеи XVII ашә. анҵәамҭаз Қәтешь
даныҟаз иԥыхьашәеит аԥсуа ԥсҳацәа рҭоурых иазкыз қьаадқәак.
Убарҭ ирылакны ибеит, ихиҩылааит Аԥсны аҭоурыхтә аамҭанҵа
аҟнытә тыԥқәаки, абри ҳаԥхьа ишьҭоу адокументи. Ари аԥсҳа Баграт (960-1014) инапала, ма иара идҵала иҩу, ихылаԥшрала еиқәыршәо, ҳәынҭқарк иаҳасабала аԥсуа ԥсҳацәа дшырхылҵшьҭроу узырбо агәраргагоуп, иреиҳаӡоу зинла, ҵабыргыла Аԥсуа тахт дшахалаз
ршаҳаҭгоуп.
«Аԥсуа ԥсҳацәа реиқәыԥхьаӡа» 1008-1014 шш. рыбжьара ауп
анеиқәыршәаз. Уи иунарбоит иара адокумент ахаҭа иамоу аҷыдарақәеи аҟазшьеи.
Д. Ч.

АԤСУА ԤСҲАЦӘА РЕИҚӘЫԤХЬАӠА
Раԥхьаӡа ԥсыуа ԥсҳас иҟаз ихьӡын А́нос; аҩбатәи – уи иԥа Гоза́́р; ахԥатәи – уи иԥа Истви́́н; аԥшьбатәи – уи иԥа Фини́́ктос; ахәбатәи – уи иԥа Бакәыр; афбатәи – уи иԥа Дырмит; абжьбатәи – уи
иԥа Феодоси; аабатәи – уи иԥа Константин; ажәбатәи – уи иԥа Теодор; ажәабатәи – уи иԥа Константин; 11-тәи – уи иашьа Леон, 45
шықәса аԥсҳара ныҟәызгаз; 12-тәи– (уи иԥа) Феодоси, 37 шықәса
ԥсҳара зуыз; 13-тәи – уи иашьа Дырмит, 36 шықәса ԥсҳара збаз;
14-тәи – урҭ рашьа Гьаргь; иашьцәа дахьреиҵбыз аҟнытә, аҭынха
ихәҭаа ҳәа Агцыԥ дҭанхон, Гьаргь Агцыԥтәи ҳәа зи́́шьҭаз уи азакун;
уи ԥсҳара иуан 7-шықәса; 15-тәи – Дырмит-иԥа Баграт, 18-шықәса дыԥсҳан; 16-тәи – (уи) иԥа Коста́́нти, иара 39 шықәса ибеит
аԥсҳара; 17-тәи – уи иԥа Гьаргь, апсҳара иуан 45 шықәса; 18-тәи
– уи иԥа Леон, 10-шықәса дыԥсҳан; 19-тәи – уи иашьа Дырмит,
8-шықәса аԥсҳара ныҟәыигон; аҩажәатәи – уи иашьа Феодоси,
Блаҭых, з-шықәса аԥсҳара ибеит. Абарҭ аԥсҳацәа рышьҭахь Анцәа
ду игәаԥхан, сара, Багратраа рԥа Баграт, зыԥсаҭа бзиахаша Гурген-иԥа, аԥсуа ԥсҳа Гьаргь иԥҳа лԥа, Аԥсынтәыла, сара сан лҭынха,
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снапахьы иаа́́згеит, уи сара ахьынӡасызныҟәгоу Анцәа иоуп издыруа».
Абри ашьҭахь аӡәы инапала иацуп: «Ари Баграт аԥсҳара иуит
ҩажәижәаф шықәса. Уи ишьҭахь иԥа Гьаргь иныҟәигон жәаха
шықәсеи хәы-мзи».
Иахьатәи аԥсшәахь еиҭеигеит Д. Кь. Чачхали́́а

Денис Чачхалиа

ТИ Т УЛАТ У РА А БХА З С К И Х Ц А Р Е Й VI I I –X I I I В В. 1
Леон I (736–766/7). Одиннадцатый правитель из перечня
«Дивана абхазских царей» 2. Победив арабов под стенами Анакопии в 737 г. стал фактически первым наследным правителем
Абасгии, основателем династии независимых абасгских (абхазских) царей леонидов 3.
Леон II, царь Абхазский (766/7–810/811). Отложился от Византии и провозгласил себя царем абхазов (абасгов) 4. К этому
времени термин «абасги» стал покрывать все абхазоязычные
племена санигов, апсилов, отчасти миссимиан и зихов. При Леоне II сформировалось Абхазское царство как политическое образование в своих основных международно-признанных пределах: по морю — от Туапсе до Сотириуполя (совр. сел. Борчка
в Трапезундском вилайете), и по суше — от того же Туапсе по
главному Кавказскому хребту до Сурамского хребта в верховьях
Риона. Отныне термины Абасгия (Авазгия) и абасги (авасги) обозначают всю территорию нового образования. Позже Абхазское
царство включит в себя новые области, завоеванные оружием
или обретенные дипломатическими усилиями. В 806 году Леон
II основал город Кутаис и перенес туда престол абхазских царей.
Даты правления абхазских царей даны по К. Туманову (C. Toumanoff.
Chronology of the Kings of Abasgia // Museon, 69 [1956] 82). Порядковые номера (Георгий IV, Баграт IV и т. д.) абхазским царям даются в соответствии с перечнем, приведенным Багратом II Багратидом в «Диване
абхазских царей», и продолжен в этой абхазской традиции. В скобках
даются порядковые номера новой грузинской традиции, идущей вразрез с абхазским перечнем, которого придерживался Баграт II Багратид в
упомянутом «Диване».
2
Πατριάρχης Δοσίθεος Β΄ Νοταράς; Ιστορια περί τόνέν Ιέροςολύμοις
Πατριαρχευςαντον. Βυχαρεζτ, 1715, п. 1200.
3
Летопись Картли. Перевод на рус. яз., комментарии, предисловие Г. В.
Цулая. Тб., 1982,
с. 64; Чачхалиа Д. К. Хроника абхазских царей. Статьи. Заметки. Дополнения. Московский центр абхазоведения. – Москва, 2000, с. 12.
4
Летопись Картли, 1982, с. 270.
1
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[В настоящем перечне пропущены некоторые абхазские цари-леониды (до Баграта II), поскольку их национальная титулатура не отражена в имеющихся документах — Д. Ч.]
Константин III, царь Абхазский (899–929). Так именуют абхазского государя современные ему источники. Константинопольский патриарх Николай Мистик в 914–916 годах в своих
письмах называет его эксусиастом Абасгии — «έξουσιαστην
’Αβασγίασ» 5.
Георгий II, царь Абхазский (929–960). Император Византии
Константин VII Багрянородный (908–959) современного себе
абхазского царя называет «магистром и эксусиастом Абасгии»
(μάγιστρον καί έξουσιαστην ’Αβασγίασ) 6. Георгий II реконструировал храм в Мартвили и основал там епископскую кафедру. После
смерти погребен в этом же соборе.
Леон III, царь Абхазский (959/960–968/969). Строитель кафедрального собора в Мокве (Абхазия), храмов в Кумурдо (964
г. Джавахетия), в Самшвилде (Нижняя Картли).
Баграт II (III), царь Абхазский (978–1014 гг.). На монете собственного чекана выбил: «Христос, возвеличь Баграта, царя абхазов». Эта надпись по ободку монеты выполнена на картлийском языке. Остальные надписи — на арабском. Единственный
экземпляр монеты хранится в собрании Эрмитажа 7. На золотой
чаше Бедийского храма (около 999 г.) имеется надпись: «Святая
матерь Божия, будь ходатайцей перед сыном твоим за абхазского царя Баграта и матерь его царицу Гурандухт, пожертвовавших сию чашу, украсивших сей алтарь и построивших сию
святую церковь»8. На выносном кресте Бретской церкви написано: «возвеличь Баграта, царя абхазов и сына царя Гургена…».
В надписи Цвимоэтской церкви 1002 г. указан, как «Баграт, царь
абхазов, картлов и куропалат». В записи Шаорской рукописи
житий святых, также под 1002 годом назван «царем абхазов и
Glossar zur frűhmittelalterlischen Geschichte im östlichen Europa.
Gamburg-Wiesbaden, 1980, s. 219–220. Эксусиаст — высшая должность
при византийском императорском дворе того времени.
6
Константин Багрянородный. Об управлении империей. Серия: Древнейшие источники по истории народов СССР. Текст, перевод, комментарии Г. Г. Литаврина и А. П. Новосельцева. Москва, Наука, 1989, с. 197, 203.
7
Пахомов Е. А. Монеты Грузии. – Тбилиси, «Мецниереба», 1970, с.
55–56.
8
Бакрадзе Д. З. Кавказ в древних памятниках христианства // АКАК, т.
V, отд. оттиск, с. 39.
5
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куропалатом картлов» 9. «Царем апхазов» называет Баграта II
армянский летописец XI в. Асохик (он же — Степанос Торонский)
10
, а сирийский летописец Яхья Антиохийский — Абхазом 11.
Георгий IV (I) царь Абхазский (1014–1027 12). Самостоятельно
правил всего десять лет. В летописях Абхазского царства, а также в армянских анналах именуется царем абхазов (ап’хазов —
арм.). Монеты с его именем не известны. Самодержец был агрессивен и вел постоянные войны с Византией в областях Южного
Кавказа и Восточной Анатолии.
Баграт III (IV), 1027–1072. «Царь абхазов, ранов и куропалат картлов». Так именуют царя современные ему письменные
памятники: запись рукописного Метафраста 1031 г., надпись
Самтависского храма около 1032 г., приписка к рукописи Толкований св. Иоанна Богослова 1038 г., запись Евангелия Крестного
монастыря в Палестине 1038 г., запись Житий святых Григория
Назианзина и Григория Нисского 1040 г., надписи храма Никорцминда. В надписи Кацхского храма властелин представлен как
«царь абхазов и картлов… и ранов и кахов и всего Востока великий куропалат». Позже, когда государь был пожалован титулом новелисимоса, в частности, в приписке к Евангелию, учиненной около 1053 г., он упомянут как «царь абхазов, картлов
и всего Востока новелисимос» 13. В грамоте 1057 года, данной
Шио-Мгвимскому монастырю, государь подписался: «царь абхазов и всего Востока новелисимос» 14. На монете собственного чекана выбил: «Христос, возвеличь Баграта, царя абхазов и
новелисимоса!» 15. Еще позже, возведенный в звание севастоса,
Пахомов, там же.
[Асохик] Всеобщая история Степаноса Таронского, Асохика по прозванию, писателя XI столетия (Пер. с арм. и комм. Н. Эмин). – Москва, 1864,
с. 200.
11
[Розен В. Р.] Император Василий Болгаробойца. Извлечения из летописи Яхьи Антиохийского. Издал, перевел и объяснил барон В. Р. Розен.
– СПб., 1883, с. 179–181.
12
Бакрадзе Д. З. Статьи по истории и древностям Грузии. – СПб., 1887,
с. 28.
13
Пахомов Е. А. Монеты Грузии. – Тбилиси, «Мецниереба», с. 58.
14
Грузинские документы IX–XV вв. в собрании Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР (пер. и комм. С. С. Какабадзе).
– Москва, «Наука», 1982, с. 53.
15
Капанадзе Д. Г. Грузинская нумизматика. – Тбилиси, 1955, с. 55; Пахомов,
там же; Шамба С. М. Политическое, социально-экономическое и культурное положение древней и средневековой Абхазии по данным археологии
9
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царь Баграт III в надписи Кулалисской церкви 1060г. именуется
как «Баграт, царь абхазов и картлов и севастос и сын его Георгий куропалат». В надписи Атенского храма Баграт III упомянут
как «царь царей и севастос и сын его Георгий куропалат» 16. На
монете, относящейся к этому этапу правления, выбито: «Христос,
возвеличь Баграта, царя абхазов и севастоса!» 17.
Георгий V (II), царь Абхазский (1072–1089–1112). Еще при
жизни отца своего Баграта IV и при его правлении являлся соправителем своему родителю и упоминался вместе с ним на
различных надписях, носил титул царя абхазов и куропалата.
В грамоте Шио-Мгвимскому (1170 г.) Георгий V подписался как «царь абхазов, картвелов, ранов и кахов, шарванша и
шаhанша, и Востока и Севера владетель» 18.
На монетах собственного чекана величается как «царь абхазов и картлов и Новелиссимос» 19. После получения звания
севастоса — «Георгий, царь абхазов и картлов и Севастос». Следущая монета называла правителя, как «царя абхазов, картлов
и кесароса» 20.
Давид I (II), Строитель, царь Абхазский (1089–1125). Еще до
восшествия на престол был соправителем своему отцу Георгию
V. На многих надписях и монетах этого периода уже чаще употребляются не этнические или территориальные титулы, а статусные и должностные: царь, царь царей, кесарос, куропалат,
новелиссимос, севастос и т. д. Тем не менее, надпись на одном
из церковных крестов гласит: «Абхазов и картлов, ранов, кахов
и армян царь Давид» 21. Аналогично государь назван на одной
из монет собственного чекана: «Давид, царь абхазов, картлов,
ранов, кахов и армян» 22. В своих письмах, направленных Давиду I Строителю персидские шахи называют его «царь царей
и нумизматики. VI в. до н. э. — XIII в. н. э. Научный доклад на соискание
ученой степени доктора исторических наук. На правах рукописи. – Ереван,
1998, с. 72.
16
Пахомов, там же.
17
Пахомов, с. 60.
18
Грузинские документы IX–XV вв., с. 47.
19
Пахомов, с. 62.
20
Пахомов, с. 64–70.
21
მუსხელიშვილი დ. დავით აღმაშენებლის აღმოსავლური
ტიტულატურა // დავით აღმაშენებელი. სტატიების კრებული. თბ.,
«მეცნიერება», 1999, გვ. 68.
22
კაპანაძე დ. ქართული ნუმიზმატიკა. თბ., 1969, გვ. 66.
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Абхаза, Шаки, Алана и Руса» 23. Вообще, во множестве восточных
документов цари абхазские называются Абхаз, страна — Абхаз,
и население — Абхаз. Под куполом Моквского собора (совр. Абхазия, Ачамчирский р-н) до XVIII в. сохранялась надпись на греческом языке, которая гласила: «Расписана при Алексее Комнине и великом царе абхазов Давиде» («Δαυιδ Μεγαλω Βασίλεως
Άρχαςιασ») 24.
Дмитрий IV (I), царь Абхазский (1125–1156). Наследовал
отцу своему Давиду Строителю. Чеканил монеты без обозначения территориальных и этнических названий.
Георгий VI (III), царь Абхазский (1156–1184). Наследовал
отцу своему Дмитрию IV. Чеканил монеты без территориальных
и этнических названий, а также без византийских титулов. В документах же, напротив, довольно подробно перечислял составные части государства и подвластные ему народы. В грамоте
Шио-Мгвимскому монастырю 1170 г. подписался как «царь абхазов, картвелов, ранов, кахов, шарванша и шаhанша, Востока и
Севера владетель» 25. Другой церковный документ 1178 г. государь завизировал, как «абхазов, картлов, ранов, кахов и армян
царь царей, шарванша и шаhанша и всего Востока и Запада владетель-самодержец» 26. «Абхаз», «царь Абхаза» — так называют
Георгия VI персидские шахи в своих письмах 27.
Тамар, царица Абхазская (1184–1208). «Дочь царя Георгия».
Так государыня именовала себя на монетах. Затем шли различные христолюбивые эпитеты. Географические и этнические термины на нумизматических данных этого периода не имеются. В
письменных документах сохранялись прежние традиции. К примеру, в грамоте, жалованной Гелатскому монастырю 1193 года
თოდუა მ. XII საუკუნის ქართველ მეფეთა და სახელმწიფო
მოღვაწეთა ტიტულები და სახელოები // ქართულ-სპარსული
ეტიუდები, III, თბ., 1979, გვ. 9; მუსხელიშვილი, გვ. 77–82; Аджинджал
Е. К. О титулатуре абхазских царей. – Сухум, 2014, с. 10–14.
24
Πατριάρχης Δοσίθεος Β΄ Νοταράς; Ιστορια περί τόνέν Ιέροςολύμοις
Πατριαρχευςαντον. Βυχαρεζτ, 1715, п. 1200; Бакрадзе Д. З. Кавказ в древних памятниках христианства // АКАК, т. V, отд. оттиск, с. 103.
25
Грузинские документы IX–XV вв. в собрании Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР (пер. и комм. С. С. Какабадзе).
– Москва, «Наука», 1982, с. 47.
26 Указ. соч., с. 52.
27
თოდუა, XII საუკუნის ქართველ მეფეთა და სახელმწიფო მოღვაწეთა
ტიტულები.., გვ. 9.
23
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Великая Тамар именует себя как «абхазов, картлов, ранов, кахов
и армян царь и царица шарванша и шаhанша и всего Востока и
Запада самодержица» 28. Аналогичная титулатура царицы царей
имеется в грамоте Шио-Мгвимскому монастырю от 1201 года 29.
Георгий VII Лашá, царь Абхазский (1208–1212–1223). Наследовал матери своей — царице Тамар. Эпитет «Лашá» в переводе с абхазского обозначает «светоч», «светоносный» 30 и
в данном контексте имеет религиозный смысл. Да и сам титул
царя на монетах собственного чекана имеет христолюбивое содержание: «Царь царей», величие мира и религии, Георгий, сын
Тамары, меч Мессии» 31. На грамоте, пожалованной Шио-Мгвимскому монастырю в 1214–1216 гг., государь именует себя, как
«волею Божией абхазов, картвелов, ранов, кахов и армян царь,
шарванша и шаhанша, и всего Запада и Востока самодержец»
32
. По протоколу персидского двора к царю Абхазскому Георгию Лаша надлежало обращаться (за вычетом пышных восточных эпитетов и религиозных наречений) — «царь царей Абхаза,
Шаки и Алана» 33.
Русудан, царица Абхазская (1223–1247). Наследовала старшему брату своему Георгию VII Лаша после его смерти. При ней
произошло разделение Абхазского царства на восточную и западную части. На монетах царица абхазская представлялась религиозными определениями. В письме Римскому папе Гонорию
III (1216–1227) именовала себя царицей Абхазской 34.
Анализ терминов, содержащихся в титулатурах абхазских царей, выявляет основные закономерности и тенденции. Обращает
на себя внимание этническая и географическая терминология.
Когда самодержец многонационального Абхазского государства
28
29

Указ. соч., с. 56.

Указ. соч., с. 62.

Цулая Г. В. Грузинский «Хронограф» XIV в. о народах Кавказа // КЭС,
VII, М., «Наука», 1980, с. 203; Баратаев М. П. Нумизматические факты
Грузинского царства. СПб., 1844, с. 7; Brosse M. F. Histoire de la Géorgie
depuis l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle, v. 1–7. Saint-Pétersbourg, 1848–58,
p. 432.
31
Пахомов Е. А. Монеты Грузии. – Тбилиси, «Мецниереба», с. 96. Грузинские документы IX–XV вв., с. 68.
32
Tamarati, Michel. L’eglise Georgienne. Rome, 1910, p. 416.
33
თოდუა, გვ. 28.
34
Имеются в виду абхазские цари XII–XIII вв. — Давид Строитель, Георгий III, Тамара.
30
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именовал себя кратко «царь абхазов», или «царь Абхазский», то
смысловое наполнение термина было равнозначно понятию
«царь всея Абхазии». Когда государь именовался «царь абхазов
и картлов» или же добавлялись иные территории и народы, к
примеру, раны, кахи, шарванша, шаханша и прочие, это указывало, что вторыми по значимости в государстве были картлы, а
остальные добавлялись по убывающему значению, по времени
присоединения и политическому положению на тот момент.
Как показывают документы, вплоть до XIV в. в титулатуре
властелинов Абхазского царства на первом месте могли называться только абхазы. Государь централизованного государства
мог называться и назывался только как «царь Абхазов». Но науке не известен ни один случай, когда абхазский царь подписался
бы, к примеру, (только) царем картвелов. Такого прецедента нет
ни среди нумизматических фактов, ни в грамотах, ни в лапидарных надписях. Абхазы в многонациональном Абхазском царстве
были титульной и многочисленной нацией 35 и пользовались
всеми вытекающими из такого привилегированного положения
преимуществами. Безусловно, абхазы занимали доминирующее
положение во всех сферах государственной жизни: в царской
канцелярии, в церковных и военных структурах, в просвещении,
научной и культурной жизни страны и это верховенствующее
положение абхазов документально закреплено в титулатуре
правителей Абхазского царства.

О многочисленности абхазского народа и абхазских войск писали:
армянский историк X в. Ухтанес (см. Абгарян Г. В. Армянские источники
об Абхазии и абхазах. Матенадаран, машинопись, 1969, с. 6); армянский историк XI в. Асохик (см. Всеобщая история Степаноса Таронского,
Асохика по прозванию. – Москва, 1864, с. 117; его современник Аристакес Ластивертци (см. Абгарян Г. Указ. соч., с. 15), автор XIII в. Хетум (см.
Абгарян, там же с. 26), Антиохийский патриарх сер. XVII в. Макарий (см.
Жузе П. К. Грузия в XVII столетии по изображению патриарха Макария.
– Казань, 1905, с. 36).
35

Denis Chachkhalia

TITLES OF THE ABKHAZIAN KINGS
OF THE VIII–XIII CENTURIES 1

Leon I (736–766/7), the eleventh ruler from the «Divan of the
Abkhazian Kings» 2. Having defeated Arab troops at the walls of
Anakopia in 737, he became de facto the first hereditary ruler of
Abasgia and the founder of the dynasty of the independent Abkhazian
Leonid Kings 3.
Leon II, King of Abkhazia (766/7–810/811). He divorced from the
Byzantine Empire and proclaimed himself King of the Abkhazians
(Abasgs) 4. By this time, the word «Abasgs» started to include the
neighbouring Abkhazian-speaking tribes of Sanigs, Apsils and (in part)
Missimians and Zikhs. The Abkhazian Kingdom as a political entity
in its main internationally recognised boundaries was formed under
Leon II: along the coast from Tuapse to Sotiriupol (modern village of
Borçka in Trebizond vilayet) and by land from the same Tuapse along
the main Caucasian range up to the Surami Ridge in the upper Rion.
Henceforth the terms Abasgia (Avazgia) and Abasgs (Avasgs) referred
to the whole territory of the new entity. Later the Abkhazian Kingdom
included new areas, conquered by military or diplomatic efforts. Leon
II rebuilt the city of Kutaisi in 806 and transferred the throne of the
Abkhazian kings there.
[We have omitted the Leionid Abkhazian Kings (up to Bagrat II), the
national affi liation of whom is not refl ected in the sources — the author].
Constantine III, King of Abkhazia (899–915/916). Such was the
Abkhazian sovereign’s name in contemporary sources. In 914–916,
Constantinople’s Patriarch Nicholas Mystikos called him «Exusiast of
Abasgia» (έξουσιαστην ’Αβασγίασ) 5.
Giorgi II, King of Abkhazia (916–960). Byzantine emperor Constantine VII Porphyrogenitus (908–959) called his contemporary
Abkhazian King «Master and Exusiast of Abasgia» (μάγιστρον καί
έξουσιαστην ‘Αβασγίασ) 6. G iorgi II reconstructed the church in Martvili and founded the episcopal chair there.
Leon III, King of Abkhazia (959/960–968/969). He was a builder of
the Cathedral in Mokva (Abkhazia) as well as of churches in Kumurdo
(964, Dzhavakheti region) and in Samshvilde (Lower Kartli region).
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Bagrat II (III), King of Abkhazia (978–1014). An inscription on
a coin of his own coinage is «Christ, glorify Bagrat, the King of the
Abkhazians.» This inscription along the rim of the coin is done in the
Georgian language. The other inscriptions are in Arabic. The only copy
of the coin is stored in the Hermitage 7. A long the top rim of the
golden bowl from the church in Bedia (about 999) is embossed: «The
Holy Mother of God, be an intercessor with Your Son for Abkhazian
King Bagrat and his mother Queen Gurandukht, donor of this very
cup, decorated this altar and built this holy church» 8. A processional
cross from the Breti Church has the inscription «…glorify Bagrat,
the King of the Abkhazians and son of Gurgen». In the inscription at
the Tsvimoeti Church, dated to 1002, he was listed as «Bagrat, the
King of the Abkhazians, the Kartlians and Curopalates». In the Shaori
manuscript of Lives of the Saints, also dated to 1002, he was called
«King of the Abkhazians and Curopalates of the Kartlians» 9. A rmenian
chronicler of XI century Asoghik (a. k.a. Stepanos Taronetsi) 10 ca lls
Bagrat II «King of the Apkhaz», and Syrian historian Yahya of Antioch
«the Abkhazian» 11.
Giorgi IV (I), King of Abkhazia (1014–1027) 12. He ruled
autonomously for only ten years. In the annals of the Abkhazian
Kingdom, as well as in Armenian annals, he is called the King of the
Abkhazians (Apkhazians — A rm.). Coins with his name are unknown.
The autocrat was aggressive and waged endless wars against
Byzantium in the areas of Transcaucasia and Eastern Anatolia.
Bagrat III (IV), (1027–1072), «King of the Abkhazians, the
Rani and Curopalates of Kartlians». That was Bagrat’s name in the
following contemporary sources: Metaphrastes (1031), an inscription
in the Samtavisi Church (circa 1032), a colophon to a manuscript of
the Interpretations of John the Apostle (1038), a Gospel from the
Monastery of the Cross in Palestine (1038), the Lives of the Saints
Gregory Nazianzus and Gregory of Nyssa (1040), and an inscription
in the Nikortsminda Church. The inscription in the Katskhi Church
describes the sovereign as «King of the Abkhazians and the Kartlians…
and the Rani and the Kakhi, and Grand Curopalates of all the East» 13.
Late r, when the title of Nobelissimos was awarded to the monarch,
he was mentioned as «King of the Abkhazians, the Kartlians, and
Nobelissimos of all the East» in a colophon to the Gospel, written
circa 1053. The monarch signed a charter given to the Shio-Mghvime
monastery in 1057 as «King of the Abkhazians and Nobelissimos of
all the East». 14 On a coin of his own coinage he struck: «Christ, glorify
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Bagrat, King of the Abkhazians and Nobelissimos!» 15. Lat er, awarded
the title of sebastos, Bagrat III was referred to as «Bagrat, the king
of the Abkhazians and the Kartlians and Sebastos and his son Giorgi
Curopalates» in the inscription at the Kulalisi Church (1060). In an
inscription at the Ateni Church Bagrat III is referred to as «the King
of Kings and Sebastos, and his son Giorgi, Curopalates». 16 On a coin
dated to the time of his reign is struck: «Christ, glorify Bagrat, King of
the Abkhazians and Sebastos!». 17
Giorgi V (II), King of Abkhazia (1072–1089–1112). Already during
the lifetime and reign of his father, Bagrat IV, he was a co-ruler and
was mentioned with his father in different inscriptions, holding the
titles of King of the Abkhazians and Сuropalates. In the charter to
the Shio-Mghvime Monastery (1170) — «King of the Abkhazians, the
Kartvelians, the Rani and the Kakhi, Shirvansha and Shahansha, and
Possessor of the East and North» 18. On t he coins of his own coinage
he is styled «King of the Abkhazians and the Kartlians, and Nobelissimos» 19. Aft er being awarded the title of Sebastos he was styled
«Giorgi, King of the Abkhazians and the Kartlians, and Sebastos». Later
money magnifi ed the ruler as «King of the Abkhazians, the Kartlians,
and Caesaros» 20.
David I (II), The Builder, King of Abkhazia (1089–1125). Even before acceding to the throne, he was co-ruler with his father Giorgi V.
Many coins and inscriptions dated to this period already frequently
have ethnic and territorial titles, but they often have offi cial imperial
titles such as: king, king of kings, caesar, curopalates, nobelissimos, sebastos and so on. However, an inscription on one of the church-crosses
reads: «King David of the Abkhazians and the Kartlians, the Rani, the
Kakhi and the Armenians» 21. Sim ilarly, the sovereign is called on one
of the coins of his own coinage: «David, King of the Abkhazians, the
Kartlians, the Rani, the Kakhi and the Armenians» 22. In t heir letters to
David the Builder, Persian shahs call him «King of Kings of the Abkhaz,
Shaki, Alan and Rus» 23. In general, in a variety of oriental documents,
Abkhazian kings are called «Abkhaz», the country «Abkhaz», and the
population — «Abkhaz». In the dome of the Mokva Cathedral (modern-day Abkhazia, Ochamchira District) up to the XVIII century, there
was an inscription in Greek, which read: «Drawn under Alexius Comnenus and David, the Great King of the Abkhazians» (Δαβιμδ Μεγαλω
Βασίλεως Άρχαςιασ») 24.
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Dimitri IV (I), King of Abkhazia (1125–1156). He succeeded his father, David the Builder. He minted coins without toponyms.
Giorgi VI (III), King of Abkhazia (1156–1184). He succeeded his
father, Dimitri IV. He minted coins without territorial or ethnic terms as
well as without Byzantine imperial titles. The charter given by the king
to the ShioMghvime Monastery (1170) was signed by him as «King of
the Abkhazians, the Kartvelians, the Rani and the Kakhi, Shirvansha
and Shahansha, and Possessor of the East and North» 25. Anoth er
church-document dated to 1178 the monarch certifi ed as «King of
Kings of the Abkhazians, the Kartlians, the Rani, the Kakhi and the
Armenians, Shirvansha and Shahansha and Possessor-autocrat of all
the East and North» 26. Persi an shahs called Giorgi VI in their letters
«The Abkhaz», «King of the Abkhaz» 27.
Tamar, Queen of Abkhazia (1184–1208). «Daughter of King Giorgi»
was how the Empress styled herself on coins. Subsequently, various
Christ-loving epithets came along. There are no geographical or ethnic
terms in the numismatic data from this period. However, in written
documents the previous traditions were preserved. For example, in
the charter given to the Gelati Monastery in 1193 Tamar the Great
refers to herself as «King and Queen of the Abkhazians, the Kartlians,
the Rani, the Kakhi and the Armenians, Sharvansha and Shahansha
and all the East and West Autocrat» 28. Simi lar titulature of Queen of
Kings is found in the charter given to Shio-Mghvime monastery in
1201 29.
George IV Lasha, King of Abkhazia (1208–1212–1223). He
succeeded his mother, Queen Tamar. The epithet «Lasha», in translation
from Abkhaz, means «torch» or «bearing light»30 and in this context
has a religious sense. By the way, the title of the king on the coins
of his own minting has Christianorientated content: «King of Kings,
the greatness of the world and faith, Giorgi, son of Tamar, sword of
the Messiah» 31. In th e charter given by him to the ShioMghvime
Monastery in 1214–1216, the sovereign refers to himself thus: «By
the will of God, King of Kings of the Abkhazians, the Kartvelians, the
Rani, the Kakhi and the Armenians, Shirvansha and Shahansha, and
Autocrat of all the East and North» 32. Accor ding to the protocol of the
Persian court, they ought to address the Abkhazian king Giorgi Lasha
(in addition to pompous oriental epithets and religious designations)
as «the King of Kings of Abkhaz, Shaki and Alan»33.
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Rusudan, Queen of Abkhazia (1223–1247). She succeeded her
older brother, Giorgi IV Lasha, upon his death. Under her reign, the
Abkhazian Kingdom divided into eastern and western parts. On the
coins the Abkhazian Queen presented herself with religious defi
nitions. In a letter to Pope Honorius III of Rome (1216–1227) she
called herself Queen of Abkhazia. 34
Analys is of the terms contained in the titles of the Abkhazian
kings identifi es the main regularities and tendencies. In our case, the
attention is drawn to the ethnic and geographical terminology. When
an autocrat of the multinational Abkhazian state called himself in
short «King of the Abkhazians» or «King of Abkhazia», the semantic
content of the term was equivalent to the concept of «King of all
Abkhazia». When a sovereign was called «King of the Abkhazians and
the Kartlians» (or when other territories and peoples were added,
such as the Rani, the Kakhi, Sharvansha, Shahansha and so on), it
indicated that the second largest in the state were the Kartlians, and
the rest were added in descending values, in accordance with the time
of annexation and the political situation at that moment.
As the documents show, up to the XVI century only the Abkhazians
could be put in fi rst place in the titles of the nobles of the Abkhazian
Kingdom. We have already pointed out instances where a sovereign
of the centralised state was called simply «King of the Abkhazians».
But scholarship does not know of a single case when an Abkhazian
king would sign, for example, (only) King of the Kartvelians. This
phenomenon is not attested in either numismatic inscriptions or on
charters or in lapidary inscriptions. The Abkhazians were the titular
and majoritarian nationality in the multinational Abkhazian Kingdom
35
, and they enjoyed all the benefi ts of such a privileged position.
There can be no doubt that the Abkhazians held a dominant position
in all spheres of public life: in the royal chancellery, in ecclesiastical
and military structures, in education, as well as in the scholarly and
cultural life of the country.
___________________________

The chronology of the Abkhazian Kings up to Bagrat II is given according
to Cyril Toumanoff (C. Toumanoff. Chronology of the Kings of Abasgia //
Museon, 69 [1956] 82). Abkhazian kings have their serial numbers (George
IV, Bagrat IV and so o n) in accordance with the list, introduced by Bagratid
Bagrat II in the «Divan of the Abkhazian Kings» and continued in this
Abkhazian tradition. The serial numbers given in brackets are according
1
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to the new Georgian tradition, which runs counter to the Abkhazian list,
adhering to Bagratid Bagrat II in the «Divan».
2
Πατριάρχης Δοσίθεος Β΄ Νοταράς; Ιστορια περί τόνέν Ιέροςολύμοις
Πατριαρχευςαντον. Βυχαρεζτ, 1715, п. 1200.
3
Letopis’ Kartli. Perevod na rus. yaz., kommentarii, predislovie G. V. Tsulaya. Tb., 1982, p. 64; Chachxalija D. К. Xronika Abxazs kyx tsarej. Statii.
Zametki. Dopolnenija. Moskovskij tsentr abxazovedenija, Moskva, 2000, p.
12.
4
Letopis’ Kartli, 1982, p. 55.
5
Glossar zur frűhmittelalterlischen Geschichte im östlichen Europa.
Hamburg-Wiesbaden,1980, p. 219–220.
6
Konstantin Bagrjanorodnyj. Ob upravlenii imperiej. Seriya: Drevnejshie
istochniki po istorii narodov SSSR. Text, perevod, kommentarii G.G. Litavrina i A. P. Novocel’tseva. Moskva, Nauka, 1989, p. 197, 203.
7
Paxomov Е. А. Моnety Gruzii. Тbi lisi, «Metsniereba», p. 55–56.
8
Bаkradze D. Z. Kavkaz v drevnix pamjatnikax Xristianstva // АКАК, t. V,
otd. ottisk, p. 39. 9 9 Paxomov, ibid.
10
[Asoxik] Vseobschaja istorija Stepanosa Taronskogo, Аsoxika po pr ozvanju, pisatelja XI stoletija (Per. s arm. i komm. N. Emin). Mo skva, 1864, p.
200.
11
[Rozen V. R.] Imperator Vasilij Bolgarobojtsa. Izvlechenija iz letopisi Jax’i
Antioxijsko go. Izdal, perevel i ob»jasnil baron V. R. Rozen. SPb., 1883, p.
179–181.
12
Bakradze D. Z. Stat’i po istorii i drevnostjam Gruzii. SPb., 1887, p. 28.
13
Paxomov Е. А. Moneti Gruzii. Тbilisi, «Меtsniereba», p. 58.
14
Gruzinskie documenti IX–XV vv. v sobranii Leningradskogo otdelenija
Instituta vostokovedenija АN SSSR ( per. i komm. S. S. Kakabadze). Moskva,
«Nauka», 1982, p. 53.
15
Kapanadze D. G. Gruzinskaja numizmatika. Tbilisi, 1955, p. 55; Paxomov,
ibid .; Shamba S. М. Politicheskoe, sotsialno-ékonomicheskoe i kul’turnoe polozhenie drevnej i srednevekovoj Abxazii po dannym archeologii i
numizmatiki. VI c. BC — X III c. AD. Nauchnyj doklad na soiskanie uchenoj
stepeni doktora istoricheskix nauk. Na pravax rukopisi. Erevan, 1998, p. 72.
16
Paxomov, ibid.
17
Paxomov, p. 60.
18
Gruzinskie dokumenti IX–XV cc., p. 47.
19
Paxomov, p. 62.
20
Paxomov, p. 64–70.
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მუსხელიშვილი დ. დავით აღმაშენებლის აღმოსავლური
ტიტულატურა //დავით აღმაშენებელი. სტატიების კრებული. თბ.,
«მეცნიერება», 1999,გვ. 68.
22
კაპანა ძე დ. ქართული ნუმიზ მატიკა. თბ., 1969, გვ. 66.
23
Πατριάρχης Δ οσίθεος Β΄ Νοταράς; Ιστορια περί τόνέν Ιέρ οςολύμοις
Πατριαρχευςαντον. Βυχαρεζτ, 1715, п. 1200; Bakradze D. Z. Kavkaz v
drevnyx pamjatnikax Xristianstva // АКАК, t. V, otd. ottisk, p. 103.
24
თოდუა მ. XII საუკუნის ქართველ მეფეთა და სახელმწიფო
მოღვაწეთა ტიტულები და სახელოები / / ქართულ-სპარსული
ეტიუდები, III, თბ.,1979, გვ.9; მუსხელიშვილი, გვ. 77–82;
Adzhindzhal Е.К. О titulature abxazskix tsarej. Sukhum, 2014, p. 10–14.
25
Gruzinskie documenti IX–XV vv. v sobranii Leningradskogo otdeleniya Instituta vostokovedeniya АN SSSR (per. i komm. S. S. Kakabadze). Moskva, «Nauka»,
1982, p. 47.
26
Ibid., p. 52.
27
თოდუა, XII საუკუნის ქართველ მეფეთა და სახელმწიფო
მოღვაწეთა ტიტულები.., გვ. 9.
28
Ibid., p. 56.
29
Ibid., p. 62.
30
Tsulaja G. V. Gruzinskij «Xronograf» XIV v. о narodax Каvkaza // КES,
VII, М., «Nauka», 1980, p. 203; Barataev М. P. Numizmaticheskie fakti
Gruzinskogo tsarstva. SPb., 1844, p. 7; Br osse[t] M. F. Histoire de la Géorgie depuis l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle, v. 1–7. Saint-Pétersbourg, 1848–
58, p. 432.
31
Paxomov Е. А. Moneti Gruzii. Тbilisi, «Mets niereba», p. 96. Gruzinskie
documenti IX–XV vv., p. 68.
32
Tamarati, Michel. L’Église Georgienne. Rome, 1910, p. 416.
33
თოდუა, გვ. 28.
34
This refers to th e Abkhazian Kings of the XII–XIII centuries — D avid
the Builder, Giorgi III and Tamar.
35
The following wrote about the numerically large Abkhazian people and
Abkhazian troops: Armenian historian of the X century, Uxtanes (see. Abgarjan G. V. Armenian sources about Abkhazia and Abkhazians. Matenadaran, typescript, 1969, p. 6); Armenian hist orian of the XI century, Asoxik
(see General History of Stepanos of Taron, Asoxik by soubriquet. Mosco
w, 1864, p. 117; his contemporary Aristakes Lastivertsi (see Ab garjan G.,
op. cit., p. 1 5); author of the XIII century Xetoum (see. Abgarjan, ibid. p.
26); the Patriarch of Antioch, mid. XVII ce ntury, Macarius (see. Zhuze P. K.
Georgia in the XVII century, according to the representation of Patriarch
Makarios. Kazan, 1905, p. 36).
21
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