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ქეთევან ჯერვალიძე

მეფე, როგორც პიროვნება და მეფე როგორც სიმბოლო  
გიორგი მერჩულის  „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების“ მიხედვით 

ჩვენ, სამწუხაროდ, ჰაგიოგრაფიული ლიტერატურის თითებზე ჩა-
მოსათვლელი ძეგლები შემოგვრჩა, მაგრამ თითოეული მათგანი არის 
ფასდაუდებელი ლიტერატურული ძეგლი და ისტორიული წყარო. 
შეიძლება მათ, წარმოდგენილი თემების მიხედვით, „სიმფონიური“ 
თხზულებებიც კი ვუწოდოთ. ასეთია სწორედ გიორგი მერჩულის გრი-
გოლ „ხანძთელის ცხოვრება“, ქართული პოლიტიკური თეოლოგიის 
საფუძველთა საფუძველი. განსახილველი საკითხის უკეთ წარმოსაჩე-
ნად რამდენიმე საკითხს მოკლედ მიმოვიხილავთ: V ს-დან X ს-ის შუა 
წლებამდე ქართველი თავისი სახელმწიფოს ირგვლივ მდებარე იმპე-
რიების უმაღლეს საერო პირებს მოიხსენებდა მეფობით1: „შუშანიკის 
წამება“: კარად სამეფოდ[I 11. 5, 21; 12. 3, 9.]; „ევსტათი მცხეთელის 
მარტვილობა“: წელსა მეათესა ხუასრო მეფისასა [I 30; 33, 33..,]; მეფე 
ითხოეს ყოველმან ისრაჱლმან ღვთისაგან [I 37,33]; „ჰაბოს წამება“: 
არაბეთის ხალიფა – ამირა მუმნი – მორწმუნეთა მბრძანებელი [I 56, 
6-8]; სარკინოზთა შორის მეფობასა მოსე ამირა მუმნისასა [I 63,5]; ხა-
ზარეთის ხაკანი – მეფისა მის ხაზართაჲსა [I 58, 12 24; 59,1]; აღმოსავ-
ლეთ რომის, ბიზანტიის ბასილევსი – საბრძანისი იონთა მეფისა [I 59, 
25]; მეფობასა მას… კონსტანტინჱსსა[I 63, 5]; ზოგადად ხელისუფალი: 
ხელმწიფეთა მათ სარკინოზთაჲ [I 58, 2.]; ითხოვა ხელმწიფეთაგან, 
ამირათა ამის ქუეყანისათა [I 72,2]; განაგდეს შიში მძლავრთაჲ [I 72, 
2]; „კონსტანტი კახის წამება“ – რომელი იწამა ბაბილოვნელთა მეფე 
ჯაფარის მიერ [I 164,3]; არქუ მეფესა თქუენსა [I 169,19]; ჩუეულე-
ბაჲ მეფეთა ბაბილოვნისაჲთა [I 169, 20] განრისხნა მეფე [I 170, 12]; 
აღიძრა მეფე სარკინოზი [I 175, 27]; აღმოსავლეთ რომის მეფე: მეფო-
ბასა ღვთისმსახურისა დედოფლისა, რომელი-იგი მეფობდ სამეფოსა 
ბერძენთასა [I 165, 10 ]; პირველმოჴსენებულთა წმიდათა მეფეთა [I 
170,36]; „გობრონის წამება“: აღიძრა მეფჱ სარკინოზი აბულ-კასიმ... 
უფალი სპარსეთისაჲ, რომელსა... შვიდნი მეფენი ჰმორჩილებდნენ 
ძლიერნი [I 175, 27]; არა იპოვა ღონე წინააღდგომისა სომეხთა მეფი-
სა [I179,34]; „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება“ – ბრძანებითა ბერძენთა 
მეფისაჲთა [I 272, 17]2... აქვე დვძენთ, რომ „ჰაბოს წამებისგან“ განსხ-
ვავებით, ამ ნაწარმოების დათარიღებისას ხსენება არ არის საქართ-
ველოს მეზობელი ქვეყნების უმაღლესი საერო პირებისა, ერთადერ-
თი, ნახსენებია იერუსალიმის პატრიარქი აგათონი [I 316, 32-45]. 

1  ძეგლების წყარო: ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურუ-
ლი ძეგლები, ი. აბულაძის ხემძღვანელობითა და რედაქციით, I. თბილისი, 
1964.

2  s.v. მეფე, ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლე-
ბის სიმფონია-ლექსიკონი, I ა-ლ, ნ. გოგუაძის ზ. სარჯველაძისა და მ. შანიძის 
რედაქციით, თბილისი, 2005. 
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კეისარი-καῖσαρ, მომდინარე იულიუს კეისრიდან და ასე მიღე-
ბული შემდგომ ბიზანტიელ ბასილევსთა აღსანიშნავად, VII ს-დან ის 
კონსტანტინეპოლში უკვე იმპერატორის შემდგომი პირის ტიტულია. 
კეისარი ძალიან იშვიათია მოგვიანო პერიოდის ჰაგიოგრაფიის ლიტე-
რატურულ ძეგლებშიც 3, სამაგიეროდ ეს სიტყვა ლეონტი მროველისა 
და ჯუანშერის წიგნებშია უხვად გამოყენებული მეფის გვერდით4. 

მეფის კულტის ზოგადი მოკლე მიმოხილვა – შუმერული თვალსაზ-
რისით, მეფობა „ნამ-ლუგალ“ პირველად ქალაქ ერიდუში დაეშვა ცი-
დან, შემდეგ კი ბალას პრინციპით გადადიოდა ქალაქითი ქალაქად. 
წარღვნის შემდგომ მეფობა ჩამოვიდა ქიშში და კვლავ მორიგეობით 
შემოვლო შუმერის ქალაქები. მათი აზრით, ღმერთი ქმნის წარსულ-
ში, მეფე კი აღადგენს წარსულში შექმნილს, ამიტომ ის არის ერთგ-
ვარი ნაცვალი ღვთისა – ენსი, რაც იგულისხმება ამ ტიტულში. აღდ-
გენა არის მეფის უპირველესი ფუნქცია, ვითარცა ღვთის ნაცვლისა 
ამ ქვეყანაზე. საკრალური თვალსაზრისით, შუმერის მეფე (ლუგალ 
ქალამა) არის ქვეყნიერების მეფის (ლუგალ-ქურ-ქურ-რა), ანუ ენლი-
ლის ნაცვალი. სწორედ მეფეა შუმერთათვის ადამიანების ღმერთთან 
ერთ-ერთი დამაკავშირებელი. აქადელთა მეფობიდან იწყება ძლი-
ერი პიროვნების კულტი ინდივიდუალური ნიშნებით. „მეფე აქადი-
სა, მეფე ოთხივ კუთხისა“ – გილგამეში, სრულიად განსხვავებულია 
მისი შუმერული მოსახელისგან. ამ ტიტულს ნარამსინმა, სარგონის 
შვილმა თუ შვილიშვილმა (ძვ. ძვ.წ. 2236-2200), მიუმატა „ღმერთი 
აქადისა“ და ის ორი რქით გამოისახებოდა; ჭეშმარიტი მწყემსი გუ-
დეა კი (სი-პაზი) III დინასტიამ (2112-2003) მხოლოდ სიკვდილის შემ-
დეგ შერაცხა ღმერთად და მსხვერპლიც დაუწესა5. ბალას პრინციპის 
მსგავსი იყო სპარსელ მეფეთა წარმომავლობის კონცეფციაც: ხვარნა 
ეძლეოდა პერსონას და განსაზღვრული დროის შემდეგ ტოვებდა მის 
პიროვნებას თუ დინასტიას6. ის, რომ ირანშიც ყოფილა საერო და სა-
სულიერო ხელისუფლების შეთავსება, დასტურდება ისეთი გამოთქ-
მით, როგორიცაა მეფე-მოგვნი. ეგვიპტის მეფეთა ტიტულატურაშიც 
არის საკრალური მეფობის ყველა ელემენტი. სამეფო პერსონისათვის 
მაგ. სახელ „ჰორის“ მიკუთვნება იმას ნიშნავს, რომ ის არის არა უბ-
რალოდ ღვთის წარმომადგენელი, არამედ განხორციელება ღმერთ 
ჰორისა. ყოველი გამეფება ეგვიპტის ორივე ნაწილში აღიქმებოდა 
ახალ შესაქმედ. ეგვიპტელთა რელიგიურ ცნობიერებაში უმნიშვნე-
ლოვანესი ადგილი ეკავა ჩვენთვის, ქართველებისთვის, ქრისტიანულ 
რელიგიურ სივრცეში უაღრესად მნიშვნელოვან სიტყვას „ნეტარი-

3  s.v. კეისარი, ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგ-
ლების სიმფონია-ლექსიკონი, I ა-ლ.

4  ქართლის ცხოვრების სიმფონია-ლექსიკონი, I. თბილისი, 1986; ქარ-
თლის ცხოვრების სიმფონია-ლექსიკონი, II. თბილისი, 1986.

5  ზ. კიკნაძე, შუმერული მითოლოგია. თბილისი, 1979, 15, 18, 27, 35.
6  არდაშირ პაპაკანის ძის საქმეთა წიგნი. თარგმანი, გამოკვლევა და 

ლექსიკონი თ. ჩხეიძისა. თბილისი, 1975, 47, 48, 52.
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ღმერთი”. საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ ღმერთი ნეტერი სხვა, მის 
მომდევნო ეგვიპტურ ღმერთთაგან იმით განსხვავდებოდა, რომ 
ის იყო Существо самосущее и бессмертное და ეგვიპტოლოგ 
უ. ბაჯს ამის საილუსტრაციოდ მოჰყავს მაგალითები ფარაონების: 
უნასის, თეთის, პეპის დროინდელ(ძვ. წ. III ათასწლეული) პირამიდა-
თა ტექსტებიდან7. ნეტერი დადასტურებულია ეგვიპტელ ფარაონთა 
ხუთსახელიან ტიტულატურაშიც: ხორ-ბაი-ნეტერი – Banetjer, Ninetjer 
(2723-2685 წწ. )8; ფარაონი ჯოსერი (ძვ. წ. 2691-2625) იწოდება ხორ 
ნეტერ-ხეტ-ად-Neterkhet9; რამზეს მეორის ვაჟის, მერნეპტახის (1213-
1203), ფარაონად აღსაყდრების სახელი იყო ბა-ენ-რე მერიუ ნეტერი 
( Ba-en-re Merey-netjeru), ანუ რას სული, ღმერთთა მიერ შეყვარებუ-
ლისა... სიტყვა „ნეტერი“ ახლო აღმოსავლეთის ხალხთა ენებზე ნიშ-
ნავდა: „Тот, кто наблюдает“ 10.

უაღრესად საინტერესოა ებრაული კონცეფციაც: სიტყვა მეფე 
ძველ აღთქმაში გამოიყენება როგორც ღმერთთან, ისევე ადამიანებ-
თან დაკავშირებით და აღნიშნავს განუსაზღვრელ დიდებას ხელისუფ-
ლების. ხელისუფლება მოდის ღვთისგან (სოლ. სიბრძ. 6, 3); ყოვლად-
ზეციერი განაგებს კაცთა სამეფოს და მეფობას ვისაც მოისურვებს, 
იმას აძლევს (დან. 2, 2; 4, 14. ); ებრაელობა, როგორც ღვთის რჩეული 
ერი, იმართებოდა ღვთისგან. მოსეს კანონების შემდეგ შემუშავებულ 
იქნა მეფედ არჩევის წინაპირობები (II სჯულ. 17, 14-20): მეფედ უნდა 
აირჩეს პიროვნება, რომელსაც პირველად ღმერთი აირჩევს წინას-
წარმეტყველის, კენჭისყრის, ან მემკვიდრეობის გზით; მეფის ტიტუ-
ლის მითვისება არ უნდა მოხდეს თვითნებურად, როგორც ეს გააკეთა 
აბიმელექმა (მსაჯ. 8,31; 9,1-6, 18.), ან ხალხის ბრმა ნებით; მეფე უნდა 
აირჩეს საკუთარი ხალხიდან და არა უცხოთაგან; არჩეულმა არ უნდა 
გადაუხვიოს სჯულს არც მარჯვნივ, არც მარცხნივ. მხოლოდ ასეთ შემ-
თხვევაში იქნება მისი სამეფო კურთხეული და ტახტი გადავა მამიდან 
შვილზე. მეფე თავის სიცოცხლეში აცხადებს მემკვიდრეს, მაგრამ თუ 
ეს არ მოხდა, ტახტი გადადის უფროს ძეზე (II ნეშტ. XI 22; 21,3). მეფის 
წოდების გარდა, ებრაელი მეფენი ინარჩუნებდნენ საკუთარ სახელ-
საც. მეფური ღირსება და ამ ღირსების მატარებელი პიროვნებანი ით-
ვლებოდნენ წმიდად და მიაგებდნენ უდიდეს პატივს (გამოსვლ. 22,28; 

7  Уоллис Бадж, Египетская религия, гл. I, Вера во всемогущество 
Бога, М., 2000.

8  Banetjer, Ninetjer, http://en.wikipedia.org/wiki/Nynetjer; http://www.
ancient-egypt.org/index.html

9  Djoser Horus Netjerikhet, http://en.wikipedia.org/wiki/Djoser; http://
www.ancient-egypt.org/index.html

10  Ситчин. Лестница в небо, В поисках бессмертия, М., 2005, 6. მი-
თითებული მასალები განხილული გვაქვს წერილში „სამგზის საწყალობელი-
სა“ და „სამგზის სანატრელის“ წარმომავლობისა და შინაარსისათვის იაკობ 
ხუცესის „შუშანიკის წამებაში“: ქ. ჯერვალიძე, ჟურნ. ქართველოლოგია, №3, 
2012, 68.
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ფსალ. 104 15)... ისინი ღვთის შვილებად იწოდებოდნენ, ღვთივცხე-
ბულებად, მიწიერ ღმერთებად. აქედან გამომდინარე, მეფის პერსო-
ნა იყო ხელშეუხებელი, მისი შეურაცხყოფა ისჯებოდა (I მეფ. 26,9; 
16,24.)11... 

მეფობის ბერძნული კონცეფცია: უკვე ძვ. წ. მე-8 ს-დან სამეფო ხე-
ლისუფლების როლი შეიცვალა ბერძნულ ქალაქ-სახელმწიფოებში. 
ის განსხვავებული იყო ათენში, არგოსში, კირანაში, მაკედონიაში. 
ალექსანდრე მაკედონელმა შექმნა რა ელინისტური სხელმწიფო, გა-
აერთიანა მაკედონური და სპარსული სამეფო ტრადიციები12. თვით 
ბერძნული სიტყვა ბასილევსი βασιλεύς-ის ეტიმოლოგია ბოლომდე 
დადგენილად არ ითვლება. ის გამოჰყავთ მიკენური ტიტულიდან qa-
si-re-u -დან13. ძველი ბერძნები სპარსეთის მეფეს უწოდებდნენ დიდ მე-
ფეს – Βασιλεὺς μέγας, ან მეფეთმეფეს Βασιλεὺς Βασιλεῶν ... შემდეგ 
მეფის ტიტულს ატარებდნენ როგორც ალექსანდრე მაკედონელი, ასე-
ვე მისი მემკვიდრე დიადოხოსები ეგვიპტეში, აზიასა და მაკედონიაში. 
რომის იმპერატორებიც იწოდებოდნენ მეფეებად αὐτοκράτωρ-ისა 
და αὔγουστος-ის გვერდით, მაგრამ არა ოფიციალურად, არა დიპ-
ლომატიურ მიმოწერაში. ქრისტიანობის მიღების შემდეგ მეფის ტი-
ტულის გამოყენება გავრცელდა უმეტესად იმპერიის აღმოსავლეთ 
ნაწილში, ხოლო ჰერაკლე იმპერატორის დროიდან (610-641), 628 
წელს, როდესაც მან დაამარცხა სპარსეთის შაჰი, Βασιλεὺς Βασιλεῶν 
იქცა ბიზანტიის მმართველთა ოფიციალურ ტიტულად (629 წ. ედიქ-
ტი). ბიზანტიაში ბასილევსებად მხოლოდ ბიზანტიის იმპერატორები 
იწოდებოდნენ. შემდეგ ჩნდება უფრო ვრცელი ტიტულებიც.

ქართლის ცხოვრების მიხედვით, წარმართულ ქართულ ყოფაში 
ტრაგიკულად განიცდებოდა უცხოს მეფობა. ფარნავაზის შესახებ 
ვკითხულობთ: „ვჰმადლობთ სუესა ჩუენსა, რომელმან მოგუცა ჩუენ 
მეფე ნათესავთაგან მამათა ჩუენთაჲსა და აგუხადა ხარკი და ჭირი 
ნათესავთაგან უცხოთა და ესე ჰქმნა ფარნავაზ...“ ფარნავაზი თარ-
გამოსიანთა სახლის შთამომავალია დ მცხეთის მამასახლის სამარას 
ძმისწული. ის ღვთის ნებითა და ბრძოლით იღებს სამეფო ტახტს; „და 
აწ მივეცენით წარტყუენად ნათესავთა უცხოთა“; ქართველებს დიდი 
სათნოება ჰქონდათ ფარნავაზიანთა მიმართ და არ უნდოდათ ”სხჳსა 
ნათესავისა მეფობაჲ რომელთამცა არა შესდგმიდა ფარნავაზიანო-
ბაჲ; არშაკ I – შვილი მეფეთა ჩუენთაჲ; არშაკ II მირვანის ძე – დედით 
არშაკუნიანი, მამით ნებროთიანი და ფარნავაზიანი; ადერკის მიმარ-
თავენ: „მოგუეცა საზღაურად მეფისა ჩუენისა შვილი მეფეთა ჩუენთა; 
ერთი ვერსიით პირველი არაფარნავაზიანი მირიანია არდაშირ პაპა-
კის ძე, სასანიდის ვაჟი უკანონო ცოლისაგან, დაქორწინებული ასფა-

11  s.v. Царь, Польный православный богословский 
энциклопедический словарь, т.II, М., 1992 (репринтное издание).

12  s.v. Царь, Словарь античности, пер. с нем М.,1989.
13  ლ. გორდეზიანი, ძველი ისტორიის ნარკვევები. თბილისი, 2009, 218.
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გურის ასულ აბეშურაზე. მირიანი ცოლის, აბეშურას, გარდაცვალების 
შემდეგ გამხდარა მეფე. მირიანი უცხო სისხლით, ენითა და რჯულით 
ხდება „ჩუენი“: „დაივიწყა ენაჲ სპარსული და ისწავა ქართული და ჰმა-
ტა შემკობაჲ ბომონთა და კერპთაჲ“ და ამავე დროს დასრულებულა, 
გადაგებულა ფარნავაზიანთა სახლი14; „ჩვენად“ ქცევის აბსოლუტუ-
რად ამავე გზას ვხედავთ V ს-დან ქართულ ქრისტიანულ სააზროვნო 
სივრცეში, თუმცა, ყველა შემთხვევა არ ეხება მეფის პიროვნებას, მაგ. 
რაჟდენ პირველმოწამე, ევტატე მცხეთელი, ჰაბო. 

მირიანიც და აშოტ I, ორივე ღვთივრჩეული მეფის შთამომავალ-
ნი არიან15,  მირიანი – არდაშირისა, სახელიც თეოფორიული აქვს – 
მითრასეული16, აშოტი – დავით წინასწარმეტყველისა, ნიშნავს სამარ-
თლიანს, ლათ. Iust; ირ. asa-სამართალი17 . მირიანის დედა – მეფის 
ხარჭაა, აშოტის უშორესი წინაპარი, სოლომონის დედა – ხარჭაყოფი-
ლი ცოლი. ბაგრატიონთა წარმომავლობის შესახებ სამი ვერსიაა ცნო-
ბილი: სუმბატ დავითის ძისეული, VI ს-ის 70 წლებში მოდიან ბაგრატი-
ონები ქართლში18; ჯუანშერის – VIII ს-ში შემოდიან სომხეთიდან19. 3. 
პავლე ინგოროყვასეული – ასევე სომხურ ტრადიციაზე დაფუძნებუ-
ლი, ფარნავაზიანები არიან 20. პირველ ორს აკავშირებს ებრაულიდან 
(საერთო სომხურთან)21 წარმომავლობის იდეა, რაც ქართულ სივრ-
ცეში ებრაელთა მეფე დავითს უკავშირდება. მესამე თეორია გამოძა-
ხილია ქართველთა სიყვარულისა ფარნავაზიანებისადმი. 

აქვე დავძენთ, რომ მაცხოვრის ხორციელ შთამომავლებად მიაჩნ-
დათ თავი ფრანკ მეროვინგებს22, რომელთა დაწინაურება (VI ს-ის და-
საწ.) ძალიან ემთხვევა ბაგრატიონების დაწინაურებას დროში (სუმ-
ბატ დავითის ძის მიხედვით, VI ს-ის 70-იანი წწ.), რაც სიმბოლურად 
უნდა მიანიშნებდეს იმაზე, რომ იუდაურ–წარმართული სამყაროს 
შეკავშირება ქრისტიანობის მეშვეობით ჰორიზონტალური დონიდან 
ვერტიკალურ, ანუ მონარქიულ დონეზეც განხორციელდა და კაცობ-

14  ლეონტი მროველი, ქართლის ცხოვრება, რ. მეტრეველის რედაქ-
ციით. თბილისი, 2008, 45, 18-20; 67, 16; 52,5; 45, 11; 79.

15  არდაშირ პაპაკის ძის წიგნი, 48.
16  მ.ანდრონიკაშვილი, ნარკვევები ირანულ-ქართული ენობრივი ურ-

თიერთობიდან. თბილისი, 1966, 474.
17  ს.კაკაბაძე, რუსთაველი და მისი ვეფხისტყაოსანი. თბილისი, 1966, 

97; აშა, ავესტის გატები, თარგმნა გ. ახვლედიანმა. თბილისი, 1979, 65. 
18  სუმბატ დავითის ძის ქრონიკა, რ. მეტრეველის რედაქციით. თბილი-

სი. 2008, 360-361.
19  ჯუანშერი, ვახტანგ გორგასლის ცხოვრება, იქვე, 243, 3-14.
20  ე. თაყაიშვილი, სუმბატ დავითის ძის ქრონიკა. თბილისი, 1949, 42.
21  მოვსეს კალანკატუაცი, ალვანთა ქვეყნის ისტორია, ძველი სომხუ-

რიდან თარგმნა, შესავალი, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო ლიანა დავ-
ლიანიძე-ტატიშვილმა. თბილისი, 1985, .25.

22  М. Байджент, Р. Лей, Г. Линкольн, Священная загадка, Иисус 
Христос, катары, Священный Грааль, тамплиеры, Сионская община, 
франкмасоны, пер. с. фран. С-Пб., 1993, 60. 
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რიობამ მართლაც შეაბიჯა ახალ ისტორიაში. ქართლი ყველა ნიშნის 
მიხედვით მონაწილეობს მასში23. სებერიანე გაბალოვნელის მიხედ-
ვით, მეფეთა მიერ ქრისტიანობის გვიან აღიარება ესეც ღვთის ნება 
ყოფილა, რაზეც ქვემოთ ვისაუბრებთ.

ასეა თუ ისე, ბაგრატიონებს თავიანთი ღვთიური წარმომავლობის 
იდეა მოსვლისთანავე უნდა მოეყოლებინათ ქართლში. ამასთანავე, 
მნიშვნელოვანია არა თვით ამ ფაქტის უტყუარობა, არამედ რწმენა 
მისდამი; აშოტის მეფობა, თითქმის სამასი წლის უმეფობის შემდგომ, 
ეროვნული ღირსების აღდგენის ტოლია, ე. ი. უმნიშვნელოვანესია ის-
ტორიული ფაქტის, როგორც საზოგადოებრივი ღირებულების მქონე 
რეალობის, ფსიქოლოგიური გააზრება ეპოქის შესატყვისად24; ქრის-
ტეს საფლავის არსებობის სჯეროდათ და სჯერათ ინდოეთში, ქაშმირ-
ში, „როზებალის“ აკლდამის მცველებს25; ასევე, აბისინიელნი დღესაც 
ამტკიცებენ, რომ სოლომონისა და საბა დედოფლის ძე ნეგუსი გახდა 
ნეგუსთა დინასტიის მამამთავარი26; ყოველ შემთხვევაში, ბიზანტიის 
იმპერატორმა, მაშინდელი მსოფლიოს უგანათლებულესმა პიროვნე-
ბამ, კონსტანტინე პორფიროგენეტმა (913-959), იცის ბაგრატიონთა 
დავითიანელობის შესახებ 27.

და მაინც, ხანძთელის მიერ აშოტის დასალოცი სიტყვების დასაწყი-
სი: „დავით წინასწარმეტყუელისა და უფლისა (იგულისხმება უცილობ-
ლად ქრისტე) მიერ შვილად წოდებულისა...“ საუკუნეებს გადასწვდა. 
ბაგრატიონთა „დავითიანელობის“ შესახებ უაღრესად მნიშვნელოვა-
ნი მოსაზრება გამოთქვა ქნ. დ. სუმბაძემაც. მან ეს საკითხი განიხი-
ლა როგორც მისტიკურ და მესიანურ პლანში, ასევე ბიოლოგიურშიც, 
აკადემიური ისტორიული მეცნიერების მეთოდოლოგიით და მივიდა 
იმ დასკვნამდე, რომ მისტიკურ-მესიანისტური იდეა ბაგრატიონების 
დავითიანელობისა, წინ უსწრებს ბიოლოგიურს28. 

აშოტის გარდა, თეოფორული შინაარსისაა აშოტის ძეთა სახელე-
ბიც: ადარნესე Adarnarseh – ცეცხლი განთქმული; ბაგრატი – Baga-
rata – ღვთისგან ნაბოძები, გუარამი – Bahram>vahram>guaram29. 
ბაგრატიონთა სამეფო ხაზი გრძელდება ბაგრატისგან, რომელსაც 
კურაპალატის ტიტული მიუღია:“ნებითა ღმრთისაჲთა და ნებითა ძმა-

23  ქ. ჯერვალიძე, ყურესა ამას ქუეყანისასა, სამეცნიერო პარადიგმები. 
თბილისი, 2009, 687.

24  А. Я. Гуревич, Социальная психология и история... в кн.: 
Источниковедение, М., 1969, 384-426.

25  Л. В. Митрохин, Кашмирские легенды о Христе, „Наука и религия“, 
1990 № 5, 52-53.

26  ზ. კოსიდოვსკი, ბიბლიური თქმულებები. თბილისი, 1976, 336-337.
27  კონსტანტინე პორფიროგენეტი, ცნობები საქართველოს შესახებ, 

გეორგიკა, ტ. IV, ნაკვ. II. თბილისი, 1952, 255.
28  დ. სუმბაძე, ბაგრატიონთა სამეფო ტიტულის – „დავითიანის“ გაგე-

ბისათვის. ჟურნალი „ქართველოლოგია“, № (4) 2015, 32-47.
29  მ. ანდრონიკაშვილი, ნარკვევები ირანულ-ქართული ენობრივი ურ-

თიერთობიდან, 417, 443, 446.
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თა თჳსთაჲთა და ბრძანებითა ბერძენთა მეფისაჲთა... რამეთუ მიეცა 
მას ფლობაჲ ჴელმწიფებისაჲ ზეგარდმო [I 272, 16-17] მაშასადამე, 
მერჩულე ბაგრატის კურაპალატად (მეფედ) დადგინების ასეთ წესს 
წარმოადგენს: ღმერთი, თვისნი, ანუ ოჯახის თანხმობით ბიზანტიის 
იმპერატორი ამტკიცებს კანდიდატს კურაპალატად, მეფედ;  შემდეგ კი 
ვიგებთ, რომ ბაგრატი ბიზანტიის იმპერატორის ნათლული ყოფილა. 
კონტექსტი იწყება ღმერთით და სრულდება ღმერთით. ბაგრატის პი-
როვნებას, ვითარცა ღირსს ამ საკრალური სახელისას, განსაკუთრე-
ბით გამოყოფს ავტორი: „უმთავრეს მათსა იყო სიბრძნითა, სახითა და 
სიქველითა და ყოვლითა ღმრთის-მსახურებისა სიხარულითა, რამე-
თუ მსგავსი იყო წინაწარმეტყუელისა დავითისი და ნეტარისა ბაგრატ 
მოციქულისა და მღდელმოწამისა, მოწაფისა პეტრე მოციქულისაჲ”[I 
272, 23-28]. მაშასადამე, ბაგრატის პიროვნების ღვთივრჩეულობა 
რამდენიმეჯერაა ხაზგასმული: 1. აშოტის – სამართლიანობის ძეა, 
მისი, როგორც პიროვნების სრული სახელია ბაგრატ ბაგრატიონი. 
ბუნდაჰინი-ში, ზოროასტრულ „შესაქმეში“ (თ. 32) ზარატუსტრას 
შვილიშვილი, მაშინდელი კანონმდებლობის მიხედვით, მიუკუთვ-
ნებიათ თავისი დედის პირველი ქმრის ოჯახისთვის, ბაგრატანების-
თვის Baγrātān (ირ.“bagatrāta“ – ღვთისთვის მიძღვნილი, „ღვთისგან 
ბოძებული“30. ჩვენი ბაგრატიონების გვარი ზარატუშტრას კანონიერი 
ვაჟისა და ვიღაც ბაგრატანის გვართან ყოფილა სახელდებით კავშირ-
ში. ცხადია, ეს არ ნიშნავს მათს მართლაც ზარატუსტრასგან გენეტი-
კურ და ეთნიკურ წარმომავლობას. ამ გადმოცემაშიც ქვრივთან კავში-
რია ხაზგასმული. სახელი ბაგრატი ურარტული ღვთაების ბაგბარტუს 
სახელისგან გამოჰყავს ქნ. დ. სუმბაძეს31. ურარტულ პანთეონში მთავრ 
ღმერთ ხალდეს მეუღლეს ერქვა ბაგ-მაშტუ baga Mazda-ს მიხედვით. 
მას თაყვანს სცემდნენ ქალაქ მუსასირში –VIII ს-ში; სწორედ ამ დროს 
ურარტუს შემადგენლობაში ხვდება დიაოხის სამხრეთ პროვინციები; 
ცნობილია აგრეთვე ამავე პერიოდის ასირიის მეფის მზვერავის სა-
ხელი ბაგ-თეშუბი (სპარსულ-ხურიტული თეონიმების ნაერთი), რაც 
ახსნილია იმ ეპოქისეული სინკრეტიზმით32. ფაქტია, რომ ბაგ-რატის 
სახელის პირველი ნაწილი ნამდვილად სპარსულია და ეს სპარსული 
ნაწილი ჰერაკლეს სვეტებამდე სივრცეშია განფენილი და დალექილი.

ქრისტიანობამდეც33 და ქრისტიანობის დამკვიდრების შემდეგაც, 
დიდი მნიშვნელობა ენიჭება პერსონაჟის სახელის სახისმეტყველებით 

30  А. Периханян, Общество и право Ирана в парфянский и 
сасанидский периоды. М., 1983, 320.

31  დ. სუმბაძე, ბაგრატიონთა სამეფო ტიტულის – „დავითიანის“ გაგე-
ბისათვის. ჟურნალი „ქართველოლოგია“, № (4) 2015, 41.

32  В. Г. Луконин, Искусство доахаменидского Ирана в кн. Искусство 
Древнего Востока, М., 1976, 175; ბაგბარტუ-ბაგ-მაშტუ (Багбарту 
(Багмашту) მხოლოდ ასირიულ წყაროებში დასტურდებაო. იხ. М. Б. 
Пиотровский: http://www.mifinarodov.com/u/urartskaya-mifologiya.html

33  А. Ф. Лосев, Философия имени, М., 1990.
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ახსნას: გრიგოლი − მღვიძარება, საბა − ღვინო, თეოდორე − ღვთის 
საჩუქარი, ქრისტეფორე − ქრისტეშემოსილი34. საკუთარი სახელე-
ბის დიდ დანიშნულებაზე საუბარია „ორმეოც მოწამეთა“ შესახებ არ-
სებულ ჰაგიოგრაფიულ ძეგლშიც, რომლის თარგმანსაც ი. აბულაძე 
V-VIII სს-ებით საზღვრავდა: „გონებისა შენისაებრ სახელი გეწოდა შენ, 
აგრიკოლაოზ, ველურ, მლიქნე”35. იყო მეორე მოსაზრებაც, სებერიანე 
გაბალოვნელის თანახმად, ასეთი: სახელნი მდაბიონი და გონიერება-
ნი ზეცისანი: „ბართლომე და თადეოზ”36. აქ უკვე გვაქვს ოსიუმორონი 
ანთროპონიმების დონეზე.

ამასთანავე, ამ ნაწყვეტში კარგად ჩანს უკვე მეფობის რაობის 
ბიზანტიური გაგებაც, განსხვავებით კათოლიკურისა, რომელიც მე-
ფობას საერო ხელისუფლებას მიაკუთვნებს. მართლმადიდებლური 
საწავლების მიხედვით, მართლმადიდებელი მეფე ხელმწიფების უფ-
ლებას იღებს უშუალოდ ღვთისაგან. მეფობა ღმრთის სიყვარულის 
გამოვლენაა ადამიანებისადმი. მართლმადიდებელი მეფე მხოლოდ 
ღვთის წინაშეა პასუხისმგებელი, ვინაიდან სწორედ მისი მეშვეობით, 
ცხებულების გზით, მართავს ქვეყანას. სამეფო ხელისუფლება ეს იგი-
ვე თეოკრატიაა: ”გულნი მეფისანი – ხელთა შინა ღმრთისათა, სადა 
ნებავს მიხედვად, მიაქციოს მუნ“ (იგავ. 21, 1). მეფე თავისთავში აერ-
თიანებს საერო და საეკლესიო ხელისუფლებას: „სადა არს პატივი 
მთავრობისაჲ, მუნ არს მსგავსებაჲ ღმრთეებისაჲ... გულისჴმა ვყოფთ 
კეთილისა ყოფასა ღმრთისასა ჩუენდა მომართ მეფობითა შენითა“ [I 
262, 8-12] – მიმართავს ხანძთელი აშოტს. მთავრობა ამ შემთხვევა-
ში, სახარებაზე დაყრდნობით, შეიძლება გავიგოთ, სწორედ როგორც 
მეფობა: ”და შენ ბეთლემ, ქუეყანაჲ ეგე იუდაჲსი, არასადა უმრწემეს 
ხარ მთავართა შორის იუდაჲსთა, რამეთუ შენგან გამოვიდეს მთავარი 
[ქრისტე ἡγούμενος], რომელმან დამწყსოს ერი ჩემი ისრაჱლი“ (მ. 2,6) 
და სწორედ ამ პასაჟში, როდესაც კურაპალატი ითხოვს „ღმრთისა-
მიერ კურთხევას“, გრიგოლი კურთხევას აძლევს არა ზოგადად ღვთის 
სახელით, არამედ ქრისტეს სახელით: „გაკურთხენინ ყოველნი პირმან 
ქრისტჱსმან”[I 262, 7]. ქრისტიანი მეფე იესო ქრისტეს ცათა სასუფევ-
ლის მეუფების მიწიერი გამოვლენაა, ვინაიდან ქრისტე არის სწორედ 
უმაღლესი იერარქი მელქისედეკის წესით, მეფეთმეფე და ეკლესიის 
მეთაური, თანახმად პავლესი: „რამეთუ ესე მელქისედეკ, მეუფჱ 
(βασιλεύς ) სალემისაჲ, მღდელი ღმრთისა მაღლისაჲ“ (ებრ. 7, 1). მარ-
თალია, მეფე კურთხევას იღებს სასულიერო პირისაგან, მაგრამ ხელი-
სუფლებას ის იღებს არა ეკლესიისგან, არამედ ღვთისგან, უშუალოდ 
მაცხოვრისგან. ირინეოს ლიონელი საუბრობს რა ერთგან დავით წი-

34  ქ. ელაშვილი, წმიდა მამათა სახელდება „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვ-
რების“ მიხედვით. ლიტერატურული ძიებანი XX. თბილისი, 1999, 92-95.

35  მარტჳლობაჲ ორმეოცთაჲ, ი. აბულაძე, შრომები, I. თბილისი, 1975, 
107.

36  სებერიანე გაბალოვნელი, მოციქულთა სახსენებელი, ი. აბულაძე, 
შრომები, 132.
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ნასწარმეტყველზე, მოაყოლებს: „Πάς βασιλεὑς δίκαιος ἰερατικὴν 
ἔχει τάξιν – ყველა მეფეს აქვს მღვდელმთავრის ჩინიო”37. როგორც 
ევსევი კესარიელი იხსენებს, კონსტანტინე დიდს პირველი მსოფლიო 
საეკლესიო კრების შემდეგ, თავის აღსაყდრების 20 წლისთავთან და-
კავშირებულ ზეიმზე, მიუწვევია სასულიერო პირები და იქ, სხვათა 
შორის უთქვამს: „τῶν εἴσω τῆς ἐκκλησίας ἐπίσκοπος ,τῶν ἐκτός 
-თქვენ ეპისკოპოსნი ხართ ეკლესიის შიდა საქმეების, მე კი ღვთისგან 
დადგენილი ეპისკოპოსი ვარ საგარეო საქმეებისო“38.  აქედან გამომ-
დინარე, მეფე ღმერთს უნდა მიემსგავსოს და ღვთის სათნოდ განაგოს 
სამწყსო, ვითარცა ღვთისგან დადგენილმა, და ვითარცა მოადგილემ 
და ნიშანმა იმპერსონალურისამ. ამას გარდა, ბიზანტიაში საიმპერა-
ტორო სამოსში გამოწყობისა და იმპერატორად გამოცხადებისთანავე 
მას შეჰფეროდა ღვთის მსგავსი თაყვანისცემა προσκύνησις  და ქება 
–εὐφημίαι. ასეთ სცენას ჩვენ ვხვდებით „ვეფხისტყაოსანში“, ჩვენი 
თხზულებიდან კი მხოლოდ იმას ვიგებთ, რომ მამა გრიგოლს დიდე-
ბული ბაგრატისთვის „შესხმაჲ კურაპალატობისაჲ“ ბრძენთა შეუცავი 
ქებით – εὐφημίαι – მიულოცავს. სამწუხაროდ, ჩვენი თხზულებიდან 
ვერ ვიგებთ, როგორი იყო მეფედ კურთხევის ცერემონია იმ დროს, IX 
ს-ის ქართლში. ბიზანტიის იმპერიაში პირველი მეფე, რომელიც ეკლე-
სიაში, აია სოფიაში, უკურთხებიათ, ყოფილა ლეონ I (457 წ.). რაც შემ-
დგომი იმპერატორებისთვისაც კანონად ქცეულა. მის დროს სავალ-
დებულო გამხდარა ტიტული ღვთისმსახურიც39. აშოტის, ან ბაგრატის 
კურთხევა მოხდა თუ არა ეკლესიაში, არ ვიცით.

თხზულებაში ჩვენ გვხვდება აგრეთვე გამოთქმა „მოკვდავი მეფო-
ბით”. ავტორი მოგვითხრობს, რომ ადარნასე, ბაგრატი და გვარამი 
მოინახულებენ კლარჯეთის მონასტრებს. აი, სწორედ ამ დროს ძმები 
ეტყვიან სასულიერო პირებს, თქვენ რომ გხედავთ, თავი ზეცის წმინ-
დანთა ბანაკში დამკვიდრებული გვგონია, ვინაიდან სულით თქვენ 
ყოველთვის ღმრთის წინაშე ხართ, ხოლო სადაც თქვენი სამყოფია, 
„მუნცა არიან გულნი თქუენნიო”. ეს პასაჟი არის ლუკას სახარების 
ერთი მუხლის პერიფრაზი (12,34), [I 275,37], რაც აქამდე გამოვლენი-
ლი არ ყოფილა. ღვთისმსახურები კი დაარწმუნებენ მათ, რომ „ჭეშმა-
რიტად გულნი თქუენნი ხელთა შინა ღმრთისათა არიან”. ეს გახლავთ 
პერიფრაზი ბიბლიიდან: „გულნი მეფისანი – ხელთა შინა ღმრთისათა, 
სადა ნებავს მიხედვად, მიაქციოს მუნ“ (იგავ. 21, 1) [I 275, 43-276,1]. 
აქამდე არც ეს წყარო ყოფილა მითითებული.

“...რომელმანცა ჩუენ, გლახაკთა,გულსა ნუგეშინის-სცა პირითა 
თქუენითა და კეთილთა თქვენთა უხვად მონიჭებითა და თქუენ მოგ-
ცა უფალმან დანერგვაჲ უკუდავთა ჴელმწიფეთა წმიდათა ეკლესი-
ათა მოკუდავითა მეფობითა [I 276, 1-5]. ეს ოპოზიციური წყვილი არ 

37  Contra Haer. lib. IV.cap. VIII.n. 
38  Евсевии Кесарийский, О жизни блаженного василевса 

Константина, к. IV, 24. М., 1998; Eusebius, De vita Const. IV, 24.
39  С. Дашков, Императоры Византии. М., 1996.
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ისახავს მიზნად ტავტოლოგიის აცილებას. როგორ უნდა გავიგოთ ეს 
ადგილი? თქვენ თქვენი მოკვდავი მეფობით ღმერთმა შესაძლებლობა 
მოგცათ, უკვდავი ხელმწიფეების (სახელობის) ეკლესიები ააშენოთო 
– ასე გვესმის ჩვენ. „უკვდავისა“ და „მოკვდავის“ ანტითეზებს უკვე 
ვიცნობთ „შუშანიკის წამებიდან“, წარმომავლობით კი ის პავლესე-
ულია: «მოკუდავმან ამან შეიმოსოს უკვდავებაჲ -τò φθαρτòν τοῦτο 
ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν» (I კორ. 15, 54.). მაშასადამე, პავლენის ქარ-
თულ თარგმანში ამ ადგილას და სხვაგანაც მოკვდავისა და უკვდავის 
აღსანიშნავად გამოყებებულია ბერძნ. φθείρω- (ვანადგურებ, ვსპობ, 
ვღუპავ...) ზმნისგან მიღებული გაარსებითებული სახელი თავისი 
ოპოზიციური ცალით: ხრწნადი-უხრწნელი.

ყოველი მეფის ვალდებულებაა საკუთარ პიროვნებაში მეფობის 
სიმაღლე ქრისტეს მიმსგავსებულ სიმდაბლესთან შეაერთოს: ”მეფო-
ბისა სიმაღლესა თანა გაქუს ქრისტჱს მიმსგავსებული სიმდაბლე და 
მოღუაწებაჲ”[I 276,11]. ეს ბიზანტიური იდეალი ჯერ კიდევ პლატონი-
დან მომდინარე, რიტორიკული ხერხი ოქსიუმორონითაა გადმოცემუ-
ლი ჩვენს ძეგლში. სიმდაბლეს, როგორც მეფის აუცილებელ ღირსება-
თაგანს, ჩვენ ასევე ვხვდებით იოანე მინჩხის „თევდოსი მეფის ქებაში“: 
”უფროჲსად მოიპოვე სრული სიმდაბლეჲ...“ 40 

მიზანი ამის კი ის არის, „რაჲთა ქუეყანისა ამის მეფობასა თანა 
მოიღოთ ზეცისაცა მეუფესა თანა მკჳდრობაჲ უოხჭნოჲ“ – მიმარ-
თავს გრიგოლი ძმებს [I 176,14]. მეფის ერთ-ერთი მიმამსგავსებელი 
ქრისტესთან სამართლიანობაცაა: „ყოვლისა ერისა სიმართლით გან-
კითხვაჲ სიტყვისაებრ უფლისა: „ნუ თვალხმით სჯით, არამედ სასჯე-
ლი სამართალი საჯეთ“ (ი. 2,24). მისტიკური თვალსაზრით, მეფეთა 
სამართლიანობა განამტკიცებს ქვეყნიერების არსებობას: „მეფემან 
მართალმან ჰმართის სოფელი, ხოლო კაცმან უსჯულომან დაამჴჳს 
იგი“ (იგავ. 29,4). აქვე გრიგოლ ხანძთელი ბერმონაზვნობის არსის 
განმარტებასაც სთავაზობს აშოტის შვილებს: „შეწევნაჲცა მათი უხი-
ლავად საჭურველ ყო თქუენდა უფროჲს ხილულთა საჭურველთა და 
უმრავლეს ბევრთა მჴედართა და ესე უწყოდეთ, რამეთუ სულიერად 
განწყობილნი ლაშქარნი თქუენნი ესე წმიდანი, უდაბნოთა მამანი, 
არიან ჴორციელად განწესებულთა ლაშქართა თქუენთა სიმტკიცენი 
და საჭურველნი ყოველთა მორწმუნეთა მეფეთანი მწყობრთა შინა 
წყობისათა“ [I 276,410]. მონასტრების საეპისკოპოსო ცენტრებზე, 
ხოლო მარტომყოფელთა ამა თუ იმ მონასტერზე მიმაგრება კი არ იყო 
მარტივი და სწორხაზოვანი პროცესი საზოგადოდ41 . ამ ნაწყვეტის მი-
ხედვით, ანუ IX ს-ში ისინი უკვე სახელმწიფო სამსახურში არიან ჩაბ-
მულნი, ვინაიდან ქვეყნის უმაღლესი საერო პირი, მელქისედეკის წე-

40  იოანე მინჩხი, თევდოსი მეფის ქება. თბილისი, 1987, 306.
41  М. Я. Сюзюмов, Христианская церковь в IV-VI вв, в кн.: История 

Византии, т.I, 1967,162-163; IV მსოფლიო საეკლესიო კრების კანონი დ(4), 
დიდი სჯულის კანონი, გამოსაცემად მოამზადეს ე. გაბიძაშვილმა, ე. გიუნაშ-
ვილმა, მ. დოლაქიძემ, გ. ნინუამ. თბილისი, 1975, 269-270.
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სით, უმაღლესი სასულიერო იერარქიცაა. ამავე დროს, სახეზეა კვლავ 
ანტითეზა: „სულიერი ლაშქარი“ – არამატერიალური, ზედროული, 
უსაზღვრო, ზეგრძნობითი; „ხორციელი ლაშქარი“ – მატერიალური, 
დროითი, დასაზღვრული, გრძნობითი. ეს ორი უკიდურესობა მაცხოვ-
რისა მისი ამსოფლიური ხატის, მეფის მეშვეობითაა ოქსიუმორონად, 
მთელად ქცეული. 

“მოკვდავმა მეფობამ“ გაგვახსენა VI ს-ის ბიზანტიელი მოღვაწე 
აღაპიტე კონსტანტინეპოლელი, რომლის სახელსაც უკავშირდება 
მიმოქცევაში შემოტანა ისეთი დაპირისპირებული წყვილისა, რო-
გორიცაა „ხრწნადი მეფე“ და „უხრწნელი მეფე“ (ღმერთი). ვიტყვით, 
მხოლოდ იმას, რომ გრიგოლის ზემოხსენებული საუბარი აშოტის ვა-
ჟებთან,  დემეტრე აფხაზთა მეფესთან სამართლიანობაზე, სიმდაბ-
ლეზე, ქვეშევრდომების მიმართ ზრუნვაზე, ღვთისადმი ბაძვასა და 
მორჩილებაზე...[თ. 22; 27] წესით, უნდა  შეიცავდნენ VI ს-ის კონს-
ტანტინეპოლის აია სოფიის ტაძრის დიაკვნის აღაპიტე კონსტანტინე-
პოლელის ნაშრომის კვალს, რომელიც მან იმპერატორ იუსტინიანეს 
(527-565) მიუძღვნა – τᾦ θειοτάτῳ καὶ εὐσεβεστάτῳ βασιλεῖ ἡμῶν 
Ἰουστινιανῷ Ἀγαπητòς ὁ ἐλάχιστος διάκονος – უღვთაებრივესსა 
და უღმრთისმსახურეს მეფეს ჩვენსას იუსტინიანეს, აღაპიტე მცირე 
დიაკონი42. ეს კომპილაციური სახის თხზულება სათავე გახდა მეფეთა 
აღსაზრდელი სახელმძღვანელოებისა. სამოძღვრებოა სწორედ ზე-
მოხსენებული თავები „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებისაც”. აღაპიტეს 
თზულების 80-მდე თარგმანი ყოფილა ჯერ კიდევ შუა საუკუნეებში, 
უთარგმნიათ ბულგარეთში სიმონ I-ის დროს43. თვით საფრანგეთის 
მეფე ლუი XIII-ს (1601-1643) პირადად, მისით უსარგებლიათ ევრო-
პელ განმანათლებლებსაც, განათლებული მონარქიის აპოლოგეტებს. 
ასევე, XI ს-დან ძალიან პოპულარული ყოფილა რუსეთში44. მას თურ-
მე ბერძნული ენის შესასწავლ სახელმძღვანელოდაც კი იყენებდნენ. 
მისი ხსენება არ ჩანს ქართულ სააზროვნო სივრცეში XVIII ს-ის მე-
ორე ნახევრამდე, როდესაც კვლავ გაცხოველდა საგანმანათლებლო 
და მთარგმნელობითი საქმიანობა. 1776 წელს ეს თხზულება რუსული-
დან უთარგმნია გაიოზ რექტორს, სახელწოდებით „მეფეთა ტომარი”45. 
თუმცა, სხვა ძეგლების მსგავსად, ხდებოდა თუ არა მისი დედანთან 

42  PG 86/1,col.1164-1185.
43  А. Николов, Идея о благочестии и мудрости правителя в 

политической идеологии и публичной пропаганде болгарских государей 
в первое столетие после принятия христианства в Болгарии (864—
971). — В: XVII Ежегодная богословская конференция Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Т. 1. М., 2007, 124—130.

44  В. Е. Вальденберг, Наставление писателя VI в. Агапита  в 
русской письменности, ВВ/ Л., 1926, т. 24; И. Волоцкий, Послания Иосифа 
Волоцкого, подгот. текста А. А. Зимина и Я. С. Лурье. М.; Л., 1959, 184.

45  კ. კეკელიძე, ეტიუდები,V, 1957, 17; მისივე, ძველი ქრთული ლიტე-
რატურის ისტორია ტ. I, 1980, 73.
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შედარება, არ ჩანს. თვით ფაქტი მისი თარგმანისა ერეკლე II-ის ზე-
ობისას, ქართლ-კახეთის გაერთიანების შემდეგ, როცა იმედი გაჩნდა 
ქვეყნის გადარჩენისა და მონარქიის გაძლიერებისა, ნიშანდობლივია. 
ამით იმის თქმა გვინდა, რომ აღაპიტეს თხზულებით დაინტერესება 
მონარქიის საკითხებით დაინტერესების პირდაპირპროპორციული 
იყო ყველგან. ასე რომ, შეუძლებელია, IX-X სს-ში ზემო ქართლში 
აღაპიტეს ნაშრომით არ დაინტერესებულიყვნენ. ამ ძეგლის რუსული 
თარგმანის გაცნობამ თითქმის დაგვარწმუნა ამაში. სხვა ქვეყნების 
დაინტერესების დროც აღაპიტეს თხზულებით ამის სასარგებლოდ 
მეტყველებს. ასე რომ, გაიოზ რექტორის თარგმანის, რუსული დედნი-
სა და ორიგინალის შესწავლა-შედარება, მისი კვალის ძიება ქართულ 
პოლიტიკურ თეოლოგიაში საზოგადოდ უაღრესად საშურ საქმედ 
გვესახება.

აშოტის შემდგომ სწორედ ბაგრატის სახელთან წყვილდება დავით 
წინასწარმეტყველის სახელი ორჯერ: „მსგავსი იყო წინასწარმეტ-
ყუელ დავითისი“ [I 272, 23-28] და მამამთავარ აბრაამისა – ერთხელ 
დავითის გვერდით, ვითარცა ნაათალის შემომღებისა ღვთისათვის: 
„აბრაჰამ მამათ-მთავარმან და დავით წინასწარმეტყუელმან სწორედ 
მეჰომეთა მისცა ნატყუენავთა მათგან ნაწილი, ეგრეთვე კეთილთაგან 
თქუენთა გლახაკნი და ეკლესიანი ნაწილეულ არიედ მარადის…“ [I 
276, 18-21]. მართლაც ბაგრატ I-ს შემოუღია „ნაათალი“ – სახელმწი-
ფო შემოსავლის მეათედი ზემო ქართლში ეკლესიისა და გლახაკების-
თვის [I 276, 21]46; (II სჯ. 12:17-18;14:22-23; ლევიტ. 27: 30,32). ქვეყნის 
უღარიბეს მოსახლეობაზე ზრუნვა, ეს როგორც რომის, ასევე ახალი 
რომის იმპერატორთა საღვთო მისია იყო. ჩვენს წინაპრებს ნაათალი 
უთარგმნიათ ბერძნული სიტყვიდან δεκάτη, ლათ. decima.

აღთქმა მიეცა აბრაამს და აღთქმა მიეცა ებრაელთა მეფე დავით-
საც: „ნაყოფისაგან მუცლისა შენისა...…“ (ფს. 131, 11). როგორც ჩანს, 
ავტორი აბრაამისა და დავით წინასწარმეტყველის გვერდიგვერდ 
ხსენებით ერთხელ კიდევ უსვამს ხაზს ბგრატიონთა აბრაამიანულ-
დავითიანურ წარმომავლობას და სამეფო შტოს გაგრძელების პერს-
პექტივასაც, სწორედ ბაგრატიდან, რაც ნამდვილად ახდა. აშოტი და 
ბაგრატი, ისტორიული გენეტიკის თანახმად, აბრაამისა და დავითის 
შთამომავალნი, ვალდებულნი არიან „სათნოებანიცა მისნი“ დაიმკ-
ვიდრონ. დავითის სათნოებანი კი შემდეგია: მწყემსობა, მებრძოლო-
ბა, მეფსალმუნეობა, ბრძნობა, მმართველობა, წინასწარმეტყველე-
ბა, ქველმოქმედება, სამართლიანობა, მეფობა47, მაგრამ აქვე უნდა 

46   ნაათალი – ბიზანტიაში შემოუღია კონსტანტინე დიდს (IVს.), გა-
უუქმებია იუსტინიანე დიდს (VIს.); შემდეგ XI ს-ში ჩნდება ბულგარეთსა და 
სერბეთში; ევროპაში მეისენოს (VI), ტურის (567), მაკონის (585 ) კრებებმა  
დაადგინა ოფიციალურად: http://sergeytsvetkov.livejournal.com/558382.html; 
ივ. ჯავახიშვილი, ზნეობრივ მოძღვრებების ისტორია საქართველოში, კრე-
ბული“ შოთა მესხია -90“. თბილისი, 2006, 473.                                                                                                                    

47  Царь, Полный православный… словарь, т. II. 1992.
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აღვნიშნოთ ისიც, რომ ბიზანტიის იმპერატორ მარკიანესაც უწოდეს 
დავითი, ახალი დავითი, IV მსოფლიო საეკლესიო კრებაზე: „წელთა 
სიმრავლე მარკიანეს, ახალ კონსტანტინეს, ახალ პავლესა და ახალ 
დავითს! წელთა სიმრავლე ავგუსტუსს! თქვენ მართლმადიდებლობის 
მზე ხართ; ამიტომაა ყველგან მშვიდობა. უფალო, დაიცავი ქვეყნი-
ერების მანათობელი...”48, თუმცა, ჩვენ ვერ ვიტყვით, ეს არის თუ არა 
პირველი შემთხვევა; აღსანიშნავია ისიც, რომ სიტყვა „ახალი-νεός“ 
„უმცროსის“ მნიშვნელობითაც გამოიყენებოდა. ბიზანტიის იმპერა-
ტორი კონსტანტინე VI (780-797) სპეციალურად იწოდებოდა „მცი-
რედ“, უმცროსად „Νέος Κωνσταντῖνος-Novus Constantinus“ 49; ჰე-
რაკლე იმპერატორის ზეობაში კი დაუმზადებიათ ვერცხლის სინი 
ბიბლიური დავითის ცხოვრების ამსახველი სიუჟეტებით, რაც იმაზე 
მიანიშნებდა, რომ ჰერაკლე ახალი დავითია 50; ახალი დავითია და-
სავლეთ ქრისტიანულ სამყაროშიც მეროვინგი ლოთარ II51. მართ-
ლაც, არაფერია გასაკვირი იმაში, რომ ქრისტიანი მეფე აღქმულიყო 
„ახალ კონსტანტინედ“ და „ახალ დავითად“, ვინაიდან ბიზანტინიზმი ეს 
სწორედ აღმოსავლურ-დასავლური კულტურებისა და რელიგიების 
სინთეზია. მეფე დავითი იყო იდეალური ბიბლიური მოდელი „კეთი-
ლი მეფისა”. გიორგი მერჩულის თანამედროვე ჰიმნოგრაფს, იოანე 
მინჩხს, აქვს ჰიმნი ბიზანტიის იმპერატორ თეოდოსი დიდისადმი (379-
395) მიძღვნილი, რომელშიც თეოდოსი ასევე შედარებულია დავით 
წინასწარმეტყველთან: 1. „თევდოსი მართალი, სათნოდ მეფედ და 
წინამძღურად, ვითარცა დავით ისრაჱლთა (15); 2. „სამოელ წინას-
წარმეტყველმან სცხო დავითს მწყემსობასა შინა, ხოლო აწ თევდოსი 
მართალსა სიგლახაკესა შინა სულმან წმიდამან“ (27-30).3. ვითარცა 
დავითს მამათმთავარსა და ვითარცა-რაჲ სოლომონს, მოგცა სიბრძნეჲ 
უზეშთაესი, ღმრთისმსახურო თევდოსი”. ჰიმნის მიზანი იმპერატორ 
თეოდოსის ქების გარდა, ისიცაა, რომ ის ევედროს ღმერთს, რათა 
ჩვენს მეფეს, ივარაუდება დასავლეთ საქართველოს მეფე გიორგი II 
(922-757), „მოსცეს ძლევაჲ“ და მასთანავე „გჳრგჳნოსან ყოს”( 4-7). 
ცხადია, ამ ჰიმნში ნახსენებია კონსტანტინე დიდიც”პირველ მეფისა 
კონსტანტინე მორწმუნისაჲთა”52. ის ეპითეტები, რომელთაც იოვანე 
მინჩხი თეოდოსი დიდს (379-395) ამკობს, მისი გამოგონილი არ არის 
და ბიზანტიური მწერლობიდანაა ათვისებული. ქართველი მწერლე-
ბი დიდი გულმოდგინებით სწავლობდნენ მათგან. „Он был как бы 
второй Давид по кротости“ – წერს გიორგი აკროპოლიტესი იოანე 

48  Деяния Вселенских соборов, т. 3, СПб., 1996, 55–56, 68.
49  А. П. Каждан, История Византийской литературы (650-850гг.), 

СПб., 2002,164. იოანე ზოსიმეს ჰიმნშიც ნინოს მიემართება „ახალი“: „ახალ-
მან ნინო მოაქცია...“; როგორც ჩანს „ახალი“ შემდგომ შეცვალა „მცირემ“.

50  Серебряные блюда, theatron.byzantion.ru/topic.php?forum=12.
51  (АКАТЬЕВА alexzagatski.narod.ru/gur.pdf).
52  იოანე მინჩხის პოეზია, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა და გამოკვ-

ლევა დაურთო ლელა ხაჩიძემ. თბილისი, 1987, 304, 308, 30, 311.
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III დუკაზე (1222-1254) ერთ თავის ლექსში53, მაგრამ ეს უკვე გვიანი 
პერიოდია. ქართულ სააზროვნო სივრცეში კი ძველბერძნული, იუდა-
ური და ბიზანტიური წარმომავლობის გატოლებებსა და შედარებებს 
ერთად თავმოყრილს არსენი მონაზონის „დავით აღმაშენებლის ქე-
ბაში“ ვხედავთ. დავითი არის სწორედ „მშვიდი, ვითარცა ბიბლიური 
დავით ცხებულთა შორის; მკვირცხლი, ვითარცა პავლე მოციქულთა 
შორის; სახის დასაბამი უცთომელისა ქრისტეანობისა, ვითარცა დიდი 
კონსტანტინე თვითმპყრობელთა შორის; სიმტკიცე კეთილად მსახუ-
რებისა, ვითარცა თევდოსი სკიპტრისმპყრობელთა შორის... 54.

ამრიგად: Христианский монарх может восприниматься вообще 
и как новый Константин, и как новый Давид, причем образ Давида 
приобретает особую актуальность при помазании на царство. 
Этот двойной образ монарха характерен как для Запада, так и 
для Востока. При этом в качестве нового Константина, “басилеус“ 
соотносится с титулом imperator, в качестве нового Давида – с 
титул55.

კარგად თუ დავაკვირდებით „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების“ 
კონტექსტს, დავინახავთ, რომ ბაგრატ მეფის პიროვნება და სახელი 
სიმბოლიზებული და საკრალიზებულია ორი ძველი აღთქმისა და 
ორიც ახალი აღთქმის პერსონაჟის პიროვნებითა და სახელით. ბაგ-
რატ ბაგრატოვანი მსგავსია ბაგრატ მოციქულისა, რომელიც იყო 
პეტრე მოციქულის მოწაფე. პეტრე ნიშნავს სიმტკიცეს, კლდეს, ანუ 
ღმერთის სიძლიერეს, პავლეს დამახასიათებელი კი არის სიბრძნე. 
ანტიოქიელ ბაგრატს პეტრე და პავლე მოციქულებმა (სიმტკიცემ და 
სიბრძნემ) ერთად დაასხნეს ხელნი სიცილიაში, ქალაქ ტავრომანიის 
ეპისკოპოსად56. კუნძულ სიცილიის ქალაქ ტავრომანის მღვდელმოძ-
ღვარ ბაგრატის ცხოვრება აღუწერია მის მოწაფეს ევაგრე ეპისკო-
პოსს. ცხოვრების ბერძნული ტექსტი სრულად არ შემონახულა. ის 
აპოკრიფადაა მიჩნეული. „ბაგრატის ცხოვრება“ ექვთიმე ათონელს 
უთარგმნია. კ. კეკელიძე იმ ნაწარმოებთა სიაში, რომელებსაც X ს-ის 
დასაწყისში ქართველები კითხულობდნენ, ეს თხზულებაც შეაქვს57. 
მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ ბაგრატი სწორედ ანტიოქიელია 
წარმომავლობით, ანუ საკუთარი სახელით სწორედ წინა აზიასთანაა 

53  Георгий Акрополит, История Византии , т. III,  М., 1967, 259.
54  მონაზონი არსენი, მეფესა დავითს, ქართული მწერლობა. თბილისი, 

1987, 233.
55  Б. Успенский, Царь и император: Помазание на царство и 

семантика монарших титулов. -М.: Языки русской культуры, гл. II. 2000.
56 წმინდანთა ცხოვრება, ტ. III, თბილისი, 2001, 43; ე. გაბიძაშვილი, სა-

ქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ენციკლოპედიური ლექსიკონი. 
თბილისი, 2007.

57 კ. კეკელიძე, ბაგრატ ტავრომანიელი, ძველი ქართული ლიტერატურის 
ისტორია. თბილისი, 1980, 156, 206, 447-448; მისივე, რომანი „ტავრომენი-
ანი“ ძველ ქართულ ლიტერატურაში, „ლიტერატურული ძიებანი“, ტ. I. თბი-
ლისი. 1943, I 2-16. 
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დაკავშირებული. მისი სახელი შეტანილია მხოლოდ ქართულ საეკლე-
სიო კალენდარში58.

მართალია, თხზულებაში გრიგოლს არ ეწოდება „ახალი პავლე“, 
მაგრამ ის ორჯერ არის შედარებული პავლე მოციქულთან: 1. მამა 
გრიგოლი მხოლოდ კი არ ლოცულობდა და მარხულობდა, არამედ 
საკუთარი ხელით შრომობდა, როგორც ბრძანებდა პავლე: „რომელი 
არა შურებოდის, ნუცა ჭამნო“ [I 308, 14-]. ეს სიტყვები გახლავთ პე-
რიფრაზი II თეს. 3, 10. ტექსტში ნაწყვეტის წარმომავლობა სწორად 
არ არის მითითებული. 2. წმიდა ღმრთისმშობლის გარდაცვალების 
მსგავსად, გრიგოლის აღსრულებისასაც შემოკრებილმა მამებმა მი-
მართეს მას: ”მსგავსად მოციქულისა პავლეს მართლისა, ღუაწლი კე-
თილი მოგიღვაწებიეს, სრბაჲ აღგისრულებიეს...“ [I 314, 27-28]. მოცე-
მული წინადადება გახლავთ პავლე მოციქულის სიტყვების – „სრბაჲ 
აღმისრულებიეს”- პერიფრაზი II ტიმ. 4. 7, რაც ტექსტში მითითებული 
არ არის. ის გამოყენებულია „სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრებაშიც“. 
გიორგი მერჩულე მე-7 თავში ერთმანეთის გვერდიგვერდ ახსენებს 
პეტრე და პავლე მოციქულებს. უფრო სწორედ, სულისა და ხორცის 
ურთიერთკავშირის შესახებ საუბრობს პავლეს ეპისტოლეებზე დაყ-
რდნობით: „რამეთუ ჴორცთა გული უთქუამს სულისათჳს და სულსა 
ჴორცთათჳს და ესენი მჴდომნი არიან ურთიერთას (I ჰრომ. 8, 36); 
რაჲ სულის აღმოფშჳნვა ბრალი იქნების და რაჲ სულის აღმოფშჳნ-
ვა მადლი იქმნების ჩუენ შორის (გალატ.5,17); ამისთჳსცა ანგელოზ 
მჴდომ სახელ-სდებს პავლე გონებასა კაცთასა და ... იტყჳს რამეთუ 
ოდესმე წმიდა ანგელოზთა გონებაჲ პოვის ჩუენ შორის და ოდესმე 
ეშმაკთაჲ“ და ამ მსჯელობას დააგვირგვინებს მოციქულ პეტრესა და 
მაცხოვრის დიალოგის პერიფრაზით სახარებიდან: ”ამისთჳსცა ქრის-
ტემან უბრძანა პეტრე მოციქულსა: „არა თუ შჳდგზის ოდენ შეუნდო 
ამათა დღესა შინა, არამედ სამოცდაათჯერ შჳდგზისო“ (მათ. 18, 22). 
მღვდელობასა და მეორედ შობის შესახებ მსჯელობის დროსაც, გრი-
გოლი სწორედ პავლეს იმოწმებს: „ქრისტეს მიერ სახარებისაგან მე 
გშვენ თქუენ“ (I კორინ. 4, 15) [I 251, 11]. გარდა იმისა, რომ ჩვენი 
ავტორი ხშირად დაუსახელებლად ციტირებს პავლეს, ამ მოციქულს 
მწვალებელთა შესახებ საუბრისას კიდევ ახსენებს სახელდებით, მაგ.: 
მამა გრიგოლმა მაკარი ოპიზელს განუმარტა: „მოციქული ძმა მტყუვ-
რად მათ სახელ-სდებს (გალატ. 2, 4), რომელთაცა დრკუთა მათ მოძ-
ღუართა მათთა სახელი ჰრქჳან, ხოლო ჭეშმარიტთა მორწმუნეთაგან 
წმიდათა მოციქულთა სახელის-დებაჲ არა თავს-იდვა პავლე, არამედ 
აბრალებს და ეტყჳს: „რაჲსათჳს წვალებანი არიან თქვენ შორის, რა-
მეთუ კაცად-კაცადი თქუენი იტყჳს: „მე პავლესი ვარ და შემდგომი 
ამისი, ხოლო მართლ-მადიდებელთა ყოველთა ქრისტეანე უწოდა”(I 
კორინ.1, 11-12.); [I 312, 6-11]. როდესაც მამა გრიგოლს, უკვე არქიმან-
დრიტს, კვლავ მოუნდომებენ ეპისკოპოსად კურთხევას, ის ისევ პავ-
ლეს ავტორიტეტს დაეყრდნობა: „აზნაურებითა მით, რომლითა ქრის-

58 საქართველოს ეკლესიის კალენდარი, 1992.
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ტემან ჩუენ განგვააზნაურნა“ (გალატ. 5, 1) და „სადა სული უფლისაჲ 
მუნ აზნაურებაჲ (II კორინ. 3, 17.); [I, 283, 3-4]. თუმცა, ისიც უნდა აღვ-
ნიშნოთ, რომ არამხოლოდ „ხანძთელის ცხოვრება“, მთელი ქართული 
ჰაგიოგრაფია ცურავს „პავლენის“ ტბაში.

რაც შეხება აშოტს, ის პირველია, ვინც მეფობის ინსტიტუტის გაუქ-
მების შემდეგ ქართლში, კვლავ იწოდება მეფედ, ქართლის მეფედ, თუ 
ხოსროიანი არჩილ მეფის ხანმოკლე მეფობას არ ჩავთვლით. 

„გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში“ წერია, რომ აშოტმა, არტა-
ნუჯში, ციცაბო კლდეზე ააშენა ციხე და ცხოვრობდა დედოფალთან 
ერთად [I 296, 6-8]. ქართული ისტორიული წყაროებიდან ერთადერ-
თი, X ს-ის შუა წლების, ანუ ძეგლის თანადროული სუმბატ დავითის 
ძის „ქრონიკა“ კი აზუსტებს ინფორმაციას: აშოტმა არტანუჯის ტყეში 
იპოვა ერთი კლდე, რომელიც ვახტანგს ციხედ აეშენებინა, ის განაახ-
ლა, ციხეში ააშენა ეკლესიაც მოციქულთა პეტრესა და პავლეს სახე-
ლობისო: „…და შექმნა მას შინა საფლავი თჳსი...…“59. მოკლული აშოტ 
კუარაპალატი მართლაც იქ დაუკრძალავთ. მაშასადამე, ციხის დაბლა 
გაშენებული ქალაქის მფარველები ყოფილან მოციქულთა თავები და 
მისი საფუძველი გამხდარა სამართლიანობა, სიმტკიცე და სიბრძნე.. 
როგორც ჩანს, ამ ეკლესიას დაჰკისრებია მცხეთის სვეტიცხოვლის 
ფუნქციის შეთავსება, რომელიც არაბთა მიერ ოკუპირებულ ზონაში 
აღმოჩნდა60 . სხვათა შორის, კონფლიქტურ სიტუაციაში ასევე მოქცე-
ულა ჩეხეთის მეფე ბრატისლავ I-ც (1086-1092). მას პრაღიდან თავისი 
რეზიდენცია ვიშეგრადში გადაუტანია და ახალი საეპისკოპოსოც და-
უარსებია ასევე ციცაბო კლდეზე პეტრე-პავლეს ეკლესიით61...

როგორც წესი, ბიზანტიის იმპერატორები უაღრესად მწვავედ გა-
ნიცდიდნენ სატელიტი ქვეყნის ხელისუფალთაგან მეფის საკრალური 
ტიტულის გამოყენებას. ისინი, გარდა რომის იმპერიის რეალურად 
არსებობის ფაქტისა, ეყრდნობოდნენ იმ ზოგად ქრისტიანულ მოსაზ-
რებას, ბიბლიურ ესქატოლოგიაზე დასაძირკვლებულს (დან. 2, 31-42; 
გამოცხ. 6, 1-8), რომ კაცობრიობის ემპირიული ისტორია იყოფოდა 
ორ პერიოდად: ქრისტეს პირველ მოსვლამდე და ქრისტეს მეორედ 
მოსვლას შორის. მეორედმოსვლამდე ერთადერთი ქვეყანა, რომის სა-
ხელმწიფო და მისი იმპერატორები იყვნენ ღვთისგან ლეგიტიმურნი, 
ამაში მდგომარეობდა მათი უნიკალურობა. მართალია, რომის იურის-
დიქციის მიღმა, ”ყურეს იქით“ მცხოვრები ერები და ქვეყნები კი არსე-
ბობდნენ რეალურად, მაგრამ მხოლოდ დროებით. 

ფრანკი ქლოდვიგის შესახებ გრიგოლ ტურელი (538-593) წერს, 
რომ 508 წ. ბიზანტიის  იმპერატორმა ანასტასი I-მა (491-518) ქლოდ-
ვიგს კონსულის ტიტული მიანიჭა და სამეფო ინსიგნიები – ქლამიდი, 

59   სუმბატ დავითის ძის ქრონიკა, ქართლის ცხოვრება, 364, 1-4.; 365, 
2-4.

60  ვ. ჯობაძე, ადრეული შუა საუკუნეების ქართული მონასტრები ის-
ტორიულ ტაოში, კლარჯეთსა და შავშეთში. თბილისი, 2007, 34.

61 Вышеград (Vyšehrad), etun.ru/guide/country/Czechia/Vysehrad. 
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ძოწისფერი ტუნიკა და დიადემა გაუგზავნა62, მაგრამ საკონსულო 
ფასტებში ეს ფაქტი არ შეუტანიათ. ბულგარეთის უძლიერეს და იმპე-
რიის შემქმნელ მეფე სიმონს (864-927) დიდი ძალისხმევა დასჭირდა 
ბიზანტიელთაგან მეფის ტიტული (913 წ.) მიეღო63 . ახალი რომის იმ-
პერიის რეალური ისტორია და სემიოტიკური ისტორია განსხვავდე-
ბოდა ერთმანეთისაგან. რაც მთავარია, არარომაელთაც სჯეროდათ 
ამის. შეიძლება ძალით დაიპყრო მიწები, მაგრამ აი ხელისუფლების 
ნიშნები სულ სხვა რამაა. არ შეიძლება ისინი ნადავლს მიეთვალოს. 
როდესაც ოდოაკრმა (433-493) დასავლეთ რომის იმპერია დაიპყრო, 
სამეფო ინსიგნიების მისაკუთრება ვერ გაბედა და ისინი, აღმოსავლეთ 
რომის იმპერიის „კანონიერ“ მფლობელ ზენონს (474-475, 476-491) 
გაუგზავნა, ვინაიდან ამ ნიშნების მნიშვნელობა აღემატება რეალუ-
რობის სფეროს და თანამდებობა-მოვალეობის სფეროს განეკუთვ-
ნება. ამავე მიზეზით, ოსტგუთების მეფე ვიტიგისი (536-542), რომე-
ლიც ეომება იუსტინიანეს (528-565) რეალური ხელისუფლებისთვის 
იტალიაში, ბრძანებს მონეტებზე გამოსახონ არა თვითონ იგი, არამედ 
სახე იუსტინიანესი. ბიზანტიამ სასანიდურ ირანთან და ქლოდვიგის 
იმპერიასთან საგანგებო მოლაპარაკებებით მოიპოვა განსაკუთრე-
ბული უფლება, მსოფლიო მიმოქცევისათვის ოქროს მონეტა თავისი 
იმპერატორების გამოსახულებითა და წარწერით მოეჭრათ64; თვით 
ფრანკთა იმპერიის შემქმნელ კარლოს დიდს ბიზანტიელებმა „ბასი-
ლევსი“ კი არა, ლათ. Rex -ის ბერძნიზებული Ρήγας უწოდეს. რათა 
საკუთარი ტიტულისგან, ბასილევსისაგან, განესხვავებინა ყველას. 
ამრიგად, საეჭვოა, აშოტს მეფობაც მიეღოს ოფიციალურად, ალბათ 
ეს მხოლოდ ინსიგნიების გადაცემაში გამოიხატა. საქართველოს ორი 
პოლიტიკური ერთეული, აფხაზეთი და ზემო ქართლი, არ იყო ისეთი 
ძლიერი, ბიზანტიას ოფიციალურად ეცნოთ მეფეებად, მაგრამ რადგან 
ბიზანტიას მათი მოკავშირეობა სჭირდებოდა, ხუჭავდა ამაზე თვალს. 
ასევე მოხდა სომხეთშიც.  ყურადსაღებია ის ფაქტიც, რომ თვით ქრის-
ტეს მიემართება სახარების ლათინურ თარგმანში არა Imperator-
იმპერატორი (წარმართული ტიტული), არამედ მეფე, ლათინური Rex, 
რითაც ხაზგასმული იყო სწორედ კავშირი ქრისტიანი მეფისა ქრის-
ტესთან და ამავე დროს კავშირი ბიბლიურ მეფე (Rex) დავითთანაც 
ცხებულების გზით.

ჩვენი მოსაზრებით, ორივე კუთხის, ზემო ქართლისა და აფხაზე-
თის პირველი პირები მეფობის გაუქმების შემდეგ (VI ს-ის 30 წწ.) ამ 
ტიტულის აღდგენისას უნდა დაყრდნობოდნენ ცნობას, ბიზანტიის იმ-
პერატორის მიერ (ლეონ III ისავრიელის (717-741), ან მისი ძის კონს-

62  Григорий Турский О том, как Хлодвиг получил звание патриция 
[507 г.]. История франков, кн. 2 г. 38 пер. с лат. М. А .Тимофеев, А. и 
О.,1998, 38.

63  Симеон I, http://ru.wikipedia.org/wiki. 
64  С. С. Аверинцев, Поэтика ранневизантийской литературы, М., 

1977, 111, 115.
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ტანტინე კოპრონიმის (741-775) მიერ მეფე მირისა და არჩილისთვის 
გამოგზავნილი სამეფო გვირგვინებისა და წერილების შესახებ, რომ-
ლებზეც მოგვითხრობს ჯუანშერი: „და წარავლინეს წინაშე ბერძენთა 
მეფისა მიჰრ და არჩილ და ერისთავმან აფხაზეთისამან და აუწყეს ყო-
ველი...ხოლო მან[ბერძენთა მეფემ] წარმოსცა ორი გჳრგჳნი მიჰრისა 
და არჩილისა და მოუწერა მათ თანა: თქუენი იყოს მეფობაჲ და სიმჴნე 
ქართლსა შინა...“; მირის გარდაცვალების შემდეგ არჩილმა, ძმის ან-
დერძის თანახმად, დაათხოვა მისი ასულნი, აფხაზეთის მთავარს კი, 
რომელსაც ბიზანტიის იმპერატორმა ერისმთავრობა უბოძა, ცოლად 
მისცა გურანდუხტ მირის ასული და მირისთვის გამოგზავნილი სამე-
ფო გვირგვინიც, „რომელი ბერძენთა მეფესა წარმოეცა მიჰრისთჳს65. 
მართლაც, არჩილი, ყველა ქართული წყაროს თანახმად, ატარებს 
მეფის ტიტულს, მაშინ როცა მისი მამა, სტეფანოზ II, ერისმთავრის 
ტიტულის მატარებელია. მეფის ტიტულის მიკუთვნება საკუთარი 
თავისთვის, როგორც ჩანს, მრავალმხრივ დასაბუთებას, სხვა ქვეყ-
ნების უმაღლეს საერო და სასულიერო პირთაგან თანხმობას საჭი-
როებდა. ასეთსავე ფაქტს ვხედავთ მოგვიანებით, ივანე მრისხანეს-
თან დაკავშირებითაც66. აქვე დავძენთ, რომ ჯუანშერის თხზულებაში 
იკვეთება ფსევდო-მეთოდიოს პატარელის აპოკალიფტური ნაშრომის 
კვალი, რომელზეც ყურადღება, რამდენადაც ვიცით, არავის მიუქცე-
ვია და რამაც შესაძლოა, გარკვეული როლი ითამაშოს ჯუანშერის 
თხზულების შესწავლისა და დათარიღების საქმეში.

ხელისუფლების აღსანიშნავად „ხანძთელის ცხოვრებაში“ გამოყე-
ნებულია ერთი შეხედვით, ჩვეულებრივი სიტყვები, რომელთა გამო-
ყენების არეალი განსაზღვრულია, ესენია: მეფე, ხელმწიფე, უფალი, 
ხელმწიფება, უფლება, მთავრობა, მფლობელი. ამათგან არაკონვენტი-
რებადი და საკრალურია მეფე. მას შეიძლება შეენაცვლოს ხელმწიფე, 
მთავარი, მაგრამ ის არ შეენაცვლება არც ერთს. ჩვენ აღმოვაჩინეთ 
საინტერესო ფაქტი. ქართულ ხალხურ ზღაპრებში არ გვხვდება სიტყ-
ვა „მეფე“, ან თუ გვხვდება, მხოლოდ სასიძოს აღსანიშნავად67. მეფე 
შეიძლება იყოს ხელმწიფე, მაგრამ ყველა ხელმწიფე ვერ იქნება მეფე. 
ტერმინი ხელმწიფე გამოირჩევა განსაკუთრებული სიფართოვით და 
აღნიშნავს სოციალურად მაღალი წრის წარმომადგენელს, მათ შორის, 
სასულიერო პირსაც, ღმერთამდე, მაგალითები თხზულებიდან: აშო-
ტი: ღმრთის-მსახურსა მეფესა აშოტ კურაპალატსა [I 261, 28; 164,41]; 
ადარნასე ჴელმწიფემან[I 275, 41;298,7,14]. ეს პიროვნება ხშირად იხ-
სენიება ტიტულის გარეშე, მხოლოდ საკუთარი სახელით; გვარამი: 
ესმა ჴელმწიფესა [288, 19; 289,10, 29,27]; ჰოი, ჴელმწიფეო [I 286, 38; 

65  ჯუანშერი, ცხორებაჲ ვახტანგ გორგასლისა, ქართლის ცხოვრება, 
2008, 239-342. 

66  Иван Грозный, Послания Ивана Грозного, подгот. текста Д. С. 
Лихачева и Я. С. Лурье М., Л., 1951, 158.

67  პ. უმიკაშვილი, ხალხური სიტყვიერება, ქართული ხალხური ზღაპ-
რები, ტ III. თბილისი, 1964.
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290,10;299,11]; ჟამსა მას ჴელმწიფე იყო გუარამ დიდი [287,7]; ბრძა-
ნა გუარამ [288, 42]; ერთად სამივე ძმა: მეფობისა ჩუენისაგან მსახუ-
რებაჲ [272,39]; ვითარცა იხილეს მფლობელთა მათ შეკრებაჲ წმიდა 
ძმათაჲ [I 275,13]; დიდთა მათ ჴელმწიფეთა [I 275,26]; ჴელმწიფეთა 
მათ [I275, 6, 27, 31; 282,20]; ჴელმწიფენი იგი [I279,8]; სამთა მათ 
ჴელმწიფეთა აქუნდეს დიდძალი შესაწირნი[275,15]; ღმთისმსახურნო 
მეფენო [275,43]; ქუეყანისა ამის მეფობასთანა ერთად მიიღოთ ზე-
ცისა მეუფესა თანამკჳდრობაჲ [I 276,14]; მეფობისა სიმაღლესა თანა 
გაქუს თქუენ ქრისტჱს მიმსგავსებული სიმდაბლე [276,9]; სამთა მათ 
ძმათა ჴელმწიფებაჲ [272,31]; დემეტრე: მი-რა-ჲ იწია ჴელმწიფისა 
მის [I 267,40]; ღმრთისმსახურო მეფეო [I 269,2]; ჰოჲ ღმრთისმსახუ-
რო და დიდებულო[I 268,7] მეფეო [268,13]; ბრძანენ ჴელმწიფებამან 
შენმან[I268,10]; შენმან მეფობამან განამდიდრა [I 278,8]; მშვიდობა 
დაუტევეს ჴელმწიფესა მას [270,11]; ბაგრატი: ის ხშირად მოიხსენიება 
მხოლოდ კუროპალატობით [274, 6; 21, 28, 29; 273,35...]; ნათელი და-
უღამებელი უძღოდეს მეფობასა შენსა [273, 1]; არა მოგაკლდეს კეთი-
ლი საქმე მეფობისა მიზეზთაგან [273,4]; ბრძანოს მეფობამან შენმან 
[272,8]; ღმრთისმსახურსა კურაპალატსა[273,40]; 

განსაკუთრებით საინტერესოა ანტითეზებითა და გატოლებებით 
აგებული საბა იშხნელის მიმართვა ბაგრატ მეფისადმი: 

“დიდებულო მეფეო, 
შენ ქუეყანისა ჴელმწიფე ხარ, 
ქრისტე (ხელმწიფეა) ზეცისა და ქუეყანისა და ქუესკნელთა;
შენ ნათესავთა ამათ მეფე ხარ, 
ხოლო ქრისტჱ (მეფეა) ყოველთა დაბადებულთაჲ; 
შენ წარმავალთა ამათ ჟამთა მეფჱ ხარ, 
ხოლო ქრისტე საუკუნო მეუფჱ 
და სრული ჰგიეს უცვალებელი, 
უჟამოჲ, დაუსაბამოჲ დაუსრულებელი მეუფჱ 
 ანგელოზთა და კაცთაჲ”[I 274,12-17]. 

საბა იშხნელის სიტყვების არსი კარგად რომ გავიგოთ, უნდა გა-
ვიხსენოთ ბიზანტიაში სახელგანთქმული სტუდიის მონასტრის ბერთა 
და მათი მეთაურის თეოდორე სტუდიელისა და მისი ბიძის პლატონის 
პოზიცია. ისინი ითხოვდნენ პატრიარქის იმპერატორისაგან დამოუკი-
დებლობას საეკლესიო საქმეებში და დახმარებას სთხოვდნენ რომის 
პაპს. ეს დაპირისპირება ამ ორ ძალას, მონაზვნურსა და საპატრიარქო 
(ეს ნაციონალურ ნაკადად აღიქმებოდა) ძალებს შორის, ბიზანტიაში 
VIII ს-ის ბოლოს დაიწყო და მთელი IX ს-ის განმავლობაში გაგრძელ-
და, ნაწილობრივ X-შიც, და ზეგავლენას ახდენდა ბიზანტიის ეკლე-
სიის განვითარების ისტორიაზე68.

ტექსტიდან კი ვიცით, რომ კონსტანტინეპოლში წასულმა გრი-

68 М. Э. Поснов, История христианской церкви, замеч. 11, Брюссель, 
1964, 296. 
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გოლმა დეიდაშვილი საბაც იახლა თან. ცხადია, გაეცნობოდნენ ისინი 
სტუდიელთა საქმიანობას. ამ მხრივაც ჩვენი თხზულება რეალურად 
ასახავს, როგორც მეტროპოლიაში, ასევე პერიფერიაში მიმდინარე 
პროცესებს. მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ ამ პასაჟს პირველად ყუ-
რადღება მიაქცია კ. კეკელიძემ და ის იპოლიტე რომაელის (170-235) 
თხზულებიდან – „დავითისათჳს და გოლიათისათჳს განმარტებაჲ“ – 
მომდინარედ მიიჩნია, ვინაიდან ზედმიწევნით ემთხვევა პასაჟები ერ-
თმანეთს და თარგმანიც სომხურიდან შესრულებულად ჩათვალეს69. 
იქნებ ბერძნულიდან იყოს თარგმანი შესრულებული?

ჩნდება ასეთი კითხვაც, თვით სტუდიელნი ხომ არ იყენებდნენ იპო-
ლიტეს ამ თხზულებას კამათის დროს და აქედან ხომ არ გაჩნდა მის-
დამი საბას ცხოველი ინტერესი? ფაქტია, რომ დასავლეთში გაიმარჯ-
ვა იპოლიტე რომაელის გზამ. თვით იპოლიტე რომაელი კი საკუთარი 
მოსაზრების განვითარებისას ეყრდნობა პავლე მოციქულს და ამას 
ჩვენ ვეღარ გავყვებით, ვერც, სამწუხაროდ, თეოდორიტე სტუდი-
ელის უზარმაზარ მემკვიდრეობას.

ზემოაღწერილ წინააღმდეგობრივ სიტუაციას „ხანძთელის 
ცხოვრებაში”კიდევ უფრო ნათელყოფს თვით ბაგრატის მიმართვა იშ-
ხნელისადმი: „წეს არს ჴელმწიფეთა მორჩილებაჲ...“ ბაგრატი ითხოვს 
კონსტანტინე დიდიდან მომდინარე წესის დაცვას, საბა კი პაპოცეზა-
რიზმის მომხრეა. საბა აპელირებს სახარების სიტყვებით: „ვერავის 
„ჴელ-ეწიფების მონებაჲ ორთა უფალთაჲ”[ I 274, 17; (მ. 6, 24, ლ. 16, 
13)]. მეფე ბაგრატიც არ ჩამოუვარდება საბას სახარების ცოდნაში (მ. 
5, 16); ის ხომ ბრძენია, ხოლო იმ დროს რელიგია და ფილოსოფია ფა-
რავდა ერთმანეთს, რაც სრულიად ბუნებრივია მაშინდელი უმაღლე-
სი საერო პირისთვის. ქართული „მონაზვნური პარტიის“ სიძლიერის 
ზეიმს ვხედავთ ანჩისა და ჯავახეთის კრებებზე. ისინი იმარჯვებენ 
ორივეჯერ: ანჩის კრებაზე სამართლიანად, კანონი დაირღვა ეპისკო-
პოსის არჩევისა, და ჯავახეთისაზე – უსამართლოდ, თვითონ დაარღ-
ვიეს კათალიკოსის არჩევის წესი70. 

ნაწყვეტში ოპოზიციური წყვილებია: შენ – ქრისტე; ჟამი წარმა-
ვალი – საუკუნო; ნათესავთა წარმავალთა – ამათ-ყოველთა დაბა-
დებულთა. საბას აზრით, სამიარუსიანი კოსმოსიდან მეფეს მხოლოდ 
შუასკნელი, ანუ სოფელი ეძლევა, ისიც განსაზღვრულ სამანებში და 
დასაზღვრული დროით, იმას უნდა დასჯერდეს ის. მოცემულ ნაწყ-
ვეტში, წესით, ორგან გამოტოვებული შედგენილი შემასმენლის ად-
გილას უნდა იყოს: (ხელმწიფეა, მეფეა), თუმცა მესამე შემთხვევაში 
გვაქვს მეფე-მეუფის შიდა ოპოზიციური წყვილი. 

69  კ. კეკელიძე, ციტატები იპოლიტე რომაელიდან გიორგი მერჩულის 
შრომაში, ეტიუდები I. თბილისი, 1956, 231-234.

70  ქ. ჯერვალიძე, ძველი და ახალი აღთქმის ღმერთის საკითხი ბასი-
ლი ზარზმელის „სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრებაში“, სამეცნიერო წერილების 
კრებული „ბიზანტინოლოგია საქართველოში“ – I. თბილისი 2007.
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შენ ნათესავთა ამათ მეფე ხარ 
ხოლო ქრისტჱ (მეფეა) ყოველთა დაბადებულთაჲ -

ტექსტის ეს ნაწილი რთული თანწყობილი წინადადებაა მაპირის-
პირებელი კავშირით „ხოლო”. ზოგადი გრამატიკული წესის თანახმად 
კი, როცა წინადადების პირველ ნაწილში შედგენილი შემასმენელია, 
მეორე ნაწილში გამოტოვებულის ადგილას სწორედ პირველი ნახევ-
რის შედგენილი შემასმენლის სახელადი ნაწილი უნდა ივარაუდებო-
დეს აუცილებლად. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ 
ქრისტეს მეფედ სახელდების, თუნდაც ნაგულისხმევის, პირველი მა-
გალითი სწორედ „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში“ გვაქვს.

 მაცხოვრის მეფედ პირდაპირ სახელდების ფაქტი ქართულ ჰა-
გიოგრაფიაში, მგონი არ ვცდებით, XI ს-მდე არ დასტურდება, „გიორ-
გი მთაწმიდელის ცხოვრებაში“ გვხვდება ის: „რაჲთა მიერ ზეცისა 
მეფისა წარვიგზავნო“ [II 196,8]; „ზეცისა მეფისა წარჰგზავნე“ [195, 
11]. ღვთისმშობლის დედოფლად სახელდება კი – „იოვანესა და ეფ-
თვიმეს ცხოვრებაში“: ”დედოფალო ჩუენო, ღმრთისმშობელო“ [II 61, 
3-4]. „კონსტანტი კახის წამებაში“ კი, რომელიც კ. კეკელიძეს IX ს-ის 
ბოლო პერიოდის ძეგლად მიაჩნდა, ვკითხულობთ : „იგი (ქრისტე) არს 
ჭეშმარიტი ღმერთი, ძლიერი ჴელმწიფჱ და მთავარი მშვიდობისაჲ [I 
168, 32]. 

მაცხოვარი ყოველთვის გადმოიცემა სიტყვით უფალი, ისევე რო-
გორც ოთხთავში, რომლის ბერძნული შესატყვისია κύριος , მეუფე-
ბის – κυριεύειν– განსხვავებული შემთხვევები სახარებაში გვაქვს 
მხოლოდ მაშინ, როცა ქრისტეს ამსოფლიურ მეუფებაზეა საუბარი, ან 
როცა ამ შინაარსსაც ითავსებს კონტექსტი: სადა არს ახლად შობილი 
მეუფჱ ჰურიათაჲ? ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων ; Σιών, ἰδοὺ ὁ 
βασιλεύς σου  (მათ. 2, 2; 21, 5...), ასევე გვაქვს საუფლო ლოცვაში, 
რომელშიც საუბარია მაცხოვრის სწორედ ამსოფლიურ მეუფებაზე და 
გამოყენებულია სიტყვა ἡ βασιλεία -მეფობა, ქართულად „სუფევა“: 
„მოვედინ სუფევა (ἡ βασιλεία ) შენი“, თუმცა „ზეცათა სასუფეველი“, 
„სასუფეველი ცათა“ ბერძნულად გადმოიცემა ასევე: ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν` (მ. 18, 23; ლ.8,10...). ქართული ისტორიული წყაროებიდან 
კი ჯუანშერის „ვახტანგ გორგასლის ცხოვრებაში“ ვხვდებით გამოთქ-
მას „ორთა მათ მეფეთა ზეცისა და ქუეყანისა“ 71. სახარების ტრადიცია 
– Τòν βασιλέα τῶν οὐρανῶν -მეუფესა ცათასა Τòν βασιλέα Χριστον 
-მეუფესა ქრისტესა72 შემდეგ ბერძნულენოვანი ქრისტიანული მწერ-
ლობის ძეგლებში აისახა, ასევე რუსულენოვანშიც. იოანე დამასკე-
ლის სულთმოფენობის კანონის IV გალობა სწორედ ამ ფორმულით 
იწყება: О Царь Царей, Единый, Слово Божиe, Ты происшел от 

71  ქართლის ცხოვრების სიმფონია-ლექსიკონი, II, ზეცა-ჲ, 1986.
72  ნევმირებული ძლისპირნი, გამოსცა, გამოკვლევა და საძიებლები 

დაურთო გ. კიკნაძემ. თბილისი, 1982, 928.



ქართველოლოგია 2016 # 5-6

87

беспричинного Отца73; ეფრემ ასური: Ναι Κύριε Βασιλεύ, Δώρησαί 
μοι του οράν τα εμά πταίσματα – ჰოი, უფალო და მეუფეო, მომანიჭე 
მე განცდა თვისთა ცოდვათა74. თუმცა აქვე აღვნიშნავთ, რომ სიტყვა 
„უფალი“, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა κύριος -ის სათარგმნელად გა-
მოიყენეს, იერარქიულად (პოლიტიკურ, სოციალურ) მაღლა მდგომი 
პიროვნების აღსანიშნავადაც დასტურდება  თვით „გრიგოლ ხანძთე-
ლის ცხოვრებაში“, მაგრამ ის ნელ-ნელა ხდება მხოლოდ ქრისტეს აღმ-
ნიშვნელი სიტყვა.  მაშასადამე, დემეტრე მეფეს, როდესაც ის წერდა: 
„შენგან იშუას მეფე გვირგვინოსანი, მას ჰმონებდეს მეფე მრავალყმო-
სანი“ 75 – უკვე ჰქონია მაცხოვრის, მეფედ სახელდების ფაქტები, მაგ-
რამ ეს ტენდენცია, ელინოფილებისა, საბოლოოდ მაინც ვერ დანერგი-
ლა ქართულ სააზროვნო სივრცეში და უპირატესობა ისევ ტრადიციას 
დარჩენია. მეუფე-მეფე; მეუფება-მეფობა; სასუფეველი-სამეფო – შიდა 
ოპოზიციური წყვილებია და ამავე დროს ოქსიუმორონი, გაუტოლე-
ბელთა გატოლება და თანასწორობა. თხზულების ეს მომენტი და 
ზოგადად ზემოხსენებული ოპოზიციური წყვილები მნიშვნელოვანია 
ეთნოფსიქოლოგიის კუთხითაც. ქართულმა ცნობიერებამ არ დაუშვა 
აბსოლუტური დამთხვევა თუნდაც ლექსიკური ერთეულების 
დონეზე ხორცქმნილი ღვთისა და მისი „ნათესავისა“, დავით 
წინასწარმეტყველის „შთამომავლისა“. ეს „უ“ ხმოვანი (მეუფე – მეფე) 
სწორედ ამ სინტაქსური წყვილების სიღრმისეულ მთლიანობაზე 
მიანიშნებს და ამავე დროს ყოფს და აერთებს მათ, ისევე როგორც 
„ი-ე“ ხმოვანთა გრადაცია სასულიერო „ლხენასა“ და საერო „ლხინს”.

ბაგრატიც და ქრისტეც ორივენი არიან ხელმწიფენი, ასევე ორი-
ვენი არიან მეფენი. მაგრამ ქრისტე თავისი ბუნებითა და არსით სა-
კუთარი მნიშვნელობის იგივეობრივია, თავისი ბუნებით ჭეშმარიტი 
სახეა უხილავი ღვთისა – ის ძე ღვთისაა, ის პირველსახეა და სახე 
(მეფე )მას ყველაფერში ვერ მიემსგავსება. აქედან გამომდინარე, ერ-
თადერთი აბსოლუტურად „ჭეშმარიტი სახე ღმრთის ზეციური სამე-
ფოსი – ეს ქრისტეს ესქატოლოგიური მეუფებაა ამ სოფლად, აპოკა-
ლიპსის თანახმად, „ახალი“ ქუეყანაჲ და „ახალი ცაჲ“ (აპოკალ. XXI,1); 
მხოლოდ ქრისტეა ლეგიტიმური მპყრობელი, თანაც არა მარტო 
ზესთა სოფლისა, არამედ სოფლისაც: „მომეცა მე ყოველი ჴელმწიფე-
ბაჲ ცათა შინა და ქუეყანასა ზედა ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς 
(მათ. 28,18); და ქვესკნელისაც: „შთაჴდა იგი პირველად ქუესკნელთა 
თანა ქუეყანისათა-τὸ δὲ Ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη εἰς τὰ 
κατώτερα μέρη τῆς γῆς (ეფეს.4, 9). მის გვერდით სხვა ყოველგვარი 
ნიშანი პირობითია, სიმბოლოა. მეფე ნიშანია ამ სოფლად იმპერსონა-
ლურისა, ღვთისა, მაგრამ ის ისევე ვერ გაუტოლდება ქრისტეს, რო-

73  http://www.pravoslavie.ru/put/47003.htm#_ftn15
74 http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/nikolaos/kyrie_kai_

despota.htm
75 დიმიტრი მეფე, ქება ღმრთისმშობლისა, ძველი ქართული ლიტერა-

ტურის ძეგლები. თბილისი, 1978, 538.
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გორც ქვეყანა ზეცას, ქვესკნელს და თვით ქვეყნიერებას, ხოლო ერთი 
ქვეყნის მეფობა – ყველა დაბადებულზე მეფობას. მეფე მხოლოდ ნაც-
ვალია მაცხოვრისა. მუსლიმანურ სამყაროშიც „ხალიფა“ მოადგილეს 
ნიშნავს. პირველი არაბი ხალიფა, რომელმაც მეფე -მალიქ უწოდა სა-
კუთარ თავს, მუავია I (661-680) იყო. 

მეფის პირველობა ამ ქვეყნად და ღვთის მონაცვლეობა, ქრისტი-
ანობაში პირველ მსოფლიო საეკლესიო კრებიდანვე, ანუ კონსტანტი-
ნე დიდიდანვე, იღებს სათავეს, ძლიერდება იუსტინიანე დიდის დროს 
და საგანგებოდ აღინიშნება კიდევ ერთხელ მე-7 მსოფლიო საეკლესიო 
კრებაზე, 787 წელს. მაგრამ ეს საკითხი როგორც იპოლიტე რომაელის 
თხზულებიდან დავინახეთ, დიდი საკამათო თემა იყო ადრიდანვე, 
ინტერპრეტაციებიც განსხვავებული. მაგ. სებერიანე გაბალოვნელი 
(V ს.) წერდა: განა ქრისტეს არ შეეძლო სახარების დადგენისთანავე 
მეფეც დაედგინა თავის ქადაგად და ღმრთის-მსახურად, მაგრამ არ 
მოისურვა, „რაჲთა არა მიზეზი დაედვას ზედა ჭეშმარიტებასა, ვი-
თარმედ კაცთა განწესებითა და არა ღმრთისა ძალითა დაემტკიცნეს 
ეკლესიანი. განაშორა იგი კაცობრივისა შეწევნისაგან და შთააცუა76 
ზეცისა იგი ძლიერებაჲ, ვიდრე ღმრთისმსახურისა მისმდე კოსტან-
ტინე მეფისა... რაჲთა არა... თქუან უცებნი და უმეცარნი შეიტყუვნა 
და მეფეთა და ჴელმწიფეთა ვერ შეუძლო დამორჩილებად, შეჭურნა 
სიტყუანი თჳსნი და შეადგინნა მეფენი ღვთის მსხურებად”77. არ არის 
გამორიცხული, სებერიანე გაბალოვნელის სიტყვების ექოც აღმოჩნ-
დეს „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში”.

არახალია, ძველია, რომ რომაულ, შემდგომ ბიზანტიურ სივრცეში 
სამეფო პერსონის წარმომავლობას მნიშვნელობა არ ჰქონდა, არ არ-
სებობდა ტახტის მემკვიდრეობით გადაცემის წესი გვიან პერიოდამ-
დე. მეფის ძე არანაირი უპირატესობით არ სარგებლობდა. აქ მთავა-
რი იყო ძალა. ეს იყო უცნაური სინთეზი აბსოლუტური მონარქიისა 
და დემოკრატიისა78. წინ იყო წამოწეული ღირსება წოდებისა და არა 
ღირსება გვარისა. რომაელ იმპერატორს სურდა ყოფილიყო არა „წარ-
მოშობით“, არამედ „ზეწარმოშობით“ ხელმწიფე, რომელიც ყველაფერ-
ში თავისი წარმოშობის იდუმალებისგან იყო დავალებული 79. მისი წო-
დება (მეფე) კი მოიაზრებოდა ვითარცა სრულიად ტრანსცედენტური 
რეალობა მისსავე წარმოშობასა და გვართან მიმართებაში. ის და მისი 
ქვეშევრდომნიც შეიცნობდნენ მეფის პიროვნებაში განსახიერებულ 

76 შთააცუა ზმნის გამოყენებამ შესაძლოა გარკვეული როლი ითამაშოს 
გაბალოვნელის თხზულების თარგმანის დათარიღების საკითხში.

77  სებერიანე გაბალოვნელი, მოციქულთა სახსენებელი, ი. აბულაძე, 
შრომები, 94.

78  П. Безобразов 1914, Ш. Дыль,  Византийские портреты, gumer.
info/bibliotek_Buks/History

79  А. П. Лебедев, Очерки внутренней истории Византийско-
восточной церкви в IX, X и XI веках, С-П., 1998, 17-18.
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სახელმწიფოებრიობასა და ზემიღმურობას. ბიზანტიელი იმპერატო-
რი საკუთარი თავის ხსენებისას არათუ ოფიციალურ მიმოწერაში, 
საოჯახო საუბრისასაც იყენებდა გამოთქმას: „ჩემი მეფური ღირსება”.

საკუთარი თავის ტრანსცედენტური შეცნობის მაგალითები გვაქვს 
„ხანძთელის ცხოვრებაშიც: ნათელი დაუღამებელი უძღოდეს მეფობა-
სა შენსა [I 273, 1]; შენმან მეფობამან განამდიდრა[I 278,8]; მიბრძანოს 
მეფობამან შენმან[I 272,8]; მეფობისა ჩუენისაგან მსახურებაჲ ღირ-
სებისა შენისაჲ[I 272,39]. ქართული სამეფო ტრადიცია ფარნავაზის 
ეპოქიდან მიჰყვება გვარის, სისხლის, წარმოშობის პატივს. ქართვე-
ლი ბაგრატიონებიც ამ ტრადიციას აგრძელებენ. ქართული ისტორი-
ული წყაროების თანახმად, ისინი გორგასლის მემკვიდრენიც არიან 
ქალის ხაზით, ბიზანტიის იმპერატორისაც, ირანის მეფეთმეფისაც და 
ბიბლიური დავითისაც. ამ გვარში ერთდება აღმოსავლეთი, სამხრეთი 
და დასავლეთი. მათი გვარიდან გამოსული სამეფო პერსონა სწორედ 
დავითით ანუ „სისხლით“ არის კავშირში ტრანსცედენტურთან. დავი-
თიანობა ხდება ახალი მძლავრი საფუძველი დინასტიური პათოსისა, 
რაც ძალიან კარგად გამოჩნდა აშოტის დატირებაშიც. 

1. ჰოჲ, მეფეო ჩემო, 
ძლიერო და დიდებულო, 
სიმტკიცეო ეკლესიათაო 
და ზღუდეო ქრისტიანეთაო,
2. სადაჲთ-მე მოგელოდი?
აღმოსავლით მე, ანუ დასავლით,
 ჩრდილოჲთ-მე, ანუ სამხრით?
3. რამეთუ ყოველთა ზედა ნათესავთა მფლობელი იყავ, 
რომელიცა წყობით ჴელმწიფეთა დაიმორჩილებდ. 
საკჳრველი ეგე დიდებული, ღმრთის-მსახური ჴელმწიფჱ! 
4.აწ ვითარ-მე მიეცი ჴელსა შეურაცხთა 
უსჯულოთა და უნდოთა კაცთასა?
5. რომელნი-იგი იუდაჲს მსგავსად 
შენ უფლისა თჳსისა მკვლელ იქმნნეს 
მოსაკუდინებლად ჩუენ, გლახაკთა, 
მლოცველთა შენთა“ უკუნისამდე!“ [I 264, 26-265,1-4]

ტექსტი წამოადგენს აშოტის ქებას (πανηγυρικός) დატირების მო-
ტივით და რიტორიკული ხერხების გამოყენებით, არანაკლებ მშვე-
ნიერს, წარმართი რევ მეფის დატირებისა. პანეგირიკი იმპერატორე-
ბისადმი გვიანანტიკური პერიოდის ლიტერატურაში სტანდარტული 
ჟანრი იყო. ცნობილია თეოდოსი დიდის ქება პაკატისა ლათინურ ენა-
ზე. ცნობილია აგრეთვე ჰერაკლეს ქება გიორგი პისიდიელისა... 

გრიგოლის მიერ აშოტის დატირება პირობითად ჩვენ დავყავით 5 
ნაწილად. 1 ნაწილი არის მიმართვა, რომელიც შედგება რამდენიმე 
წევრისაგან. ერთი შეხედვით, ეს ფორმულები ეპითეტებია და გვაქვს 
მიმართვის პირველი სტრიქონის „მეფეო ჩემო-ს“ გაშლა და თანმიმ-
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დევრული დაქვემდებარება. მაგრამ არ გამოვრიცხავთ, იყოს ტიტუ-
ლატურის ნაწილიც, განსაკუთრებით „ძლიერო და დიდებულო”. ტიტუ-
ლატურა კი იყო ხოლმე ორგვარი, ერთი, რომელიც ოფიციალურად 
გამოიყენებოდა, მეორე, რომელსაც არაოფიციალურად იყენებდნენ. 
მას შემდეგ, რაც ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდა, 
რომის იმპერატორი კონსტანტინე დიდი და შემდეგ ახალი რომის იმ-
პერატორები ითვლებოდნენ ქრისტიანობის დამცველებად. რაც კარ-
გად გამოჩნდა ევსევი კესარიელის ზემოთმოხმობილ სიტყვებში. ამ 
ქებაში, ბუნებრივია, აშოტი წარმოგვიდგება არცთუ მთლად რეალურ 
პიროვნებად. როგორც მეფე: ძლიერია, დიდებული, ეკლესიათა სიმტ-
კიცე და ქრისტიანობის ზღუდეა. „ეკლესიათა სიმტკიცე“ ეს სარწმუ-
ნოების სწორი მიმართულებაა, „ზღუდეობა“ კი სივრცული საზღვრე-
ბის დაცვა და გაფართოებაც. აშოტი წარმოდგენილია ოთხივ კუთხის 
მბრძანებლად. ეს კი, როგორც ვნახეთ, უძველესი შუმერული ტრადი-
ციაა მეფესთან დაკავშირებით, ბიბლიაში კი ღვთის მისამართითაა 
გამოყენებული: ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ’ ἄκρων οὐρανῶν ἕως 
ἄκρων αὐτῶν (ეზრ. 2, 3; მ. 24,31; მრ. 13, 27). 

ძველი მსოფლიოს ხალხთა მსგავსად, ზეცა და ქვეყნიერება ჩვენი 
წინაპრებისთვისაც ოთხკუთხოვნად იყო წარმოდგენილი80. მზე აღ-
მოსავლეთიდან სამხრეთის გავლით მიემართებოდა დასავლეთისკენ, 
ჩრდილოეთი კი იყო უმზეო მხარე. ამავე დროს, ოთხი ორიენტირთა 
სისტემაცაა, რომელიც განსაზღვრავს ჯვრის ბოლოების მიმართუ-
ლებას. აპოკალიფსში ვკითხულობთ: „და შემდგომად ამისა ვიხილენ 
ოთხნი ანგელოზნი, მდგომარენი ოთხთა კიდეთა ქუეყანისათა და ეპყ-
რნეს ოთხნი იგი ქარნი ქუეყანისანი (7,1); ოთხი ჯერ კიდევ პითაგო-
რელთა დროიდან განიმარტებოდა, ვითარცა სამყაროს მთლიანობის 
სიმბოლო; ქვეყნიერების ოთხკუთხედად წარმოდგენაზე ქრისტიანო-
ბის პერიოდში დიდ გავლენას ახდენდა ბიზანტიელი ავტორის, კოზმა 
ინდიკოპლევტესის (VI ს.) ბიბლიაზე დაყრდნობილი შრომაც „ქრის-
ტიანული ტოპოგრაფია -Χριστιανικὴ Τοπογραφία“, რომელიც 
უპირისპირდებოდა პტოლემაიოსის ანტიკურ კოსმოგონიას. პტოლე-
მაიოსის მიხედვით, დედამიწა სფეროსებრია81. VII ს-ის ბიზანტიელი 
პოეტი-მემატიანე, გიორგი პისიდიელი, ხოტბას ასხამს ჰერაკლე იმ-
პერატორს: „მთელმა ქვეყანამ ოთხივე მხრიდან ხოტბა მიუძღვნა შენი 
ცხოვრების სანახაობას καὶ πᾶς ὁ τῆς δῆμος ἐκ τῶν τετταρῶν 
ὕμνησε πλευρῶν  ἐν θεάτρῳ τῷ βίῳ κοσμοῦσι82 ... ასე რომ, აშო-

80  ი. სურგულაძე, ქართული ხალხური ორნამენტის სიმბოლიკა. თბი-
ლისი, 1993, 73.

81 З. В Удальцова, страничка из истории византийской культуры, 
Косьма Индикоплевст и его Христианская топография, ბიზანტინოლოგი-
ური ეტიუდები, ს. ყაუხჩიშვილი 80. თბილისი, 1978, 82-90.

82 გიორგი პისიდიელი, ირაკლიადა, ანუ სპარსელთა მეფის ხოსროს სა-
ბოლოო დაცემა, თარგმანი ნ. მირაშვილისა, ბიზანტიური მწერლობის ქრეს-
ტომათია, ტ. I, ( IV-VIIსს). თბილისი, 1994, 85 (210); PG. 92, col. 1315, 210. 
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ტის, ვითარცა ღვთის ნიშნისა და სიმბოლოს წარმოჩენა ოთხივე მხა-
რის მმართველად გაზვიადება კი არ არის, ავტორი ცდილობს ამით 
რეალურის მიღმა მხარე გარდასულისა და მომავლის კონტექსტში 
განჭვრიტოს, და მან, როგორც სემიოტიკოსმა, ხაზი გაუსვას აშოტისა 
და მის მემკვიდრეთა კანონიერ უფლებას, ვითარცა დავით წინასწარ-
მეტყველთა „შთამომავლებისას“ ოთხივე კუთხით გაფართოვდნენ. 
ამავე სიმბოლურ აზრს შეიცავს მაცხოვრის, დავით წინასწარმეტყ-
ველისა და აშოტის კომპოზიცია ოპიზის ტაძრის კედელზე. ვ. ჯობა-
ძის აზრით ,ეს არ უნდა იყოს აშოტის გამოსახულება 83. თუმცა, ისიც 
უნდა აღინიშნოს, რომ ავტორი შესაქები ობიექტის დახასიათებისას 
ანგარიშს უწევდა ჟანრის მოთხოვნებსაც. ყოველ შემთხვევაში ისიც 
კი სიმბოლურია, რომ აშოტი პირველი ისტორიული პირია, რომელ-
თანაც დაკავშირდა „ოთხის“ ბიბლიური საზრისი და თამარი – ბოლო, 
ვისშიც ის სრულყოფილი სისავსით განხორციელდა რეალობაში და 
აისახა ისტორიაში. აშოტს მართალია დამკვიდრებული აქვს ეპითეტი 
„დიდი“, მაგრამ ის მაინც იყო პროვინციის უმაღლესი საერო პირი და 
თუ ამოვალთ იმ ფაქტიდან, რომ ვახტანგ გორგასლის შემდეგ ქვეყა-
ნა დაიშალა და მეფობა გაუქმდა, აშოტის დროს კი ხელახლა ჩაეყარა 
საფუძველი ამ ინსტიტუტს, ცხადი გახდება ამ ფაქტის მნიშვნელობა. 
მეფობის ინსტიტუტის განახლება იწყება იქედან და იმ პიროვნები-
დან (ვახტანგი), ვის შემდეგაც დასრულდა ის ფაქტობრივად. ვიგებთ 
აშოტ კურაპალატის ოთხი ღირსების შესახებაც, რომლებიც მიმართ-
ვის ფორმულებია. აშოტი საუკეთესო ხელისუფალია, ყოველ ნათე-
სავზე ბატონობს, რაც მის მეომრულ ღირსებებებსა და ფიზიკურ ძა-
ლას ეყრდნობა. გიორგი მერჩულის თხზულებაში ეპითეტები: „დიდი“, 
„დიდებული“ წყვილდება ხელმწიფეებთანაც, მაგრამ „ღვთისმსახური 
-θεοσεβής,“ -მხოლოდ მეფედ დადგინებულ პერსონებს მიემართებათ: 
ღმრთის-მსახურსა მეფესა აშოტ კურაპალატსა[I 261, 28; 164,41]; სა-
მივე ძმა ერთად: ღმთისმსახურნო მეფენო [275,43]; დემეტრე აფხაზთა 
მეფე: ღმრთისმსახურო მეფეო [I 269, 2]; ბაგრატი: ღმრთისმსახურსა 
კურაპალატსა[273,40]; და ეს εὐ-σεβής; θεοσεβής – ღვთისმსახური 
უკვე კონსტანტინე დიდის ეპოქიდან არის გამოყენებული უცვლელად 
ბიზანტიელ იმპერატორთა ტიტულატურაში; εὐ-σεβής – ამ სიტყვით 
გადმოსცემს ეპითეტ ნეტარსაც τρισέβαστε -სამგზის ნეტარო, (სამგ-
ზის უღვთისმსახურესო) – იუსტინიანე დიდთან დაკავშირებით პავლე 
სილენცარიოსი აია სოფიას ეკფრასისში84. 

აშოტის დატირების მე-4 ნაწილში შემოდის არაერთგულების, 
აპოსტასისა და უზურპაციის თემა, რომელიც გვაქვს იოანეს სახარე-
ბაში ვრცლად მოცემული (თჳსთა მოვიდა და თჳსთა იგი არა შეიწყ-

83   ვ. ჯობაძე ადრეული შუა საუკუნეების ქართული მონასტრები ის-
ტორიულ ტაოში, კლარჯეთსა და შავშეთში. თბილისი,  2007, 73.

84   პავლე სილენციარიოსი, ეკფრასისი წმინდა სოფიას ტაძრისა და 
ეპიგრამები, თარგმანი ოლიკო ბერიძისა, ბიზანტიური მწერლობის ქრესტო-
მათია IV-VII, 125 (952); PG 86b,col, 2155 (952).
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ნარეს, 1, 11). როგორც იუდას ქმედება გახდა მთელი საქრისტიანოს 
საგლოვი, ასევეა აშოტის, ღვთის ამქვეყნიური ხატის მკვლელობაც 
მისი მომხრეებისთვის, ამავე დროს დაირღვა იმ ეპოქის, ფეოდალური 
ეთიკის, ერთგულების ეთიკის ნორმა. ყოველი ნორმის დარღვევა ადა-
მიანურ დონეზე კი კოსმიურ უწესრიგობას იწვევს. აშოტის მკვლელო-
ბა გრიგოლის სიტყვებში წარუვალი სულიერი მდგომარეობის სახეს 
იძენს. მესამე ნაწილში აშოტის სამ მახასიათებელს – „საკჳრველი ეგე, 
დიდებული, ღმრთის-მსახური“ – მოსდევს ზუსტად სამი მახასიათებე-
ლი მკვლელებისა: „შეურაცხთა, უსჯულოთა და უნდოთა კაცთასა”. 
ნაწყვეტი წარმოადგენს „დატირებას“ და ის თავსდება ამ ჟანრის საზ-
ღვრებში. ჟანრს ეძლევა უფლება ჰქონდეს საკუთარი ნება, ხან ავტო-
რის ნებაზე უფრო ძლიერი. როგორც დავინახეთ, აშოტის მახასიათებ-
ლები არ არის ქაოტური და შემთხვევითი. მეფის ატრიბუტიკა თავისი 
ლოგიკით წარმოქმნის გარკვეულ წესრიგს. გიორგი მერჩულესთვის, 
დასავლურ-აღმოსავლურ ტრადიციებზე დაყრდნობით, მეფობა, რო-
გორც ფენომენი გააზრებულია უწყვეტ ისტორიულ მთლიანობაში და 
სანამ ეს უწყვეტი მთლიანობა არსებობს, საფრთხე არ ემუქრება სამ-
ყაროულ წესრიგს. სახისმეტყველებითი თვალსაზრისით, მოცემული 
ნაწყვეტი არის შიდა და გარე ოპოზიციურ წყვილთა ერთობა: ქრის-
ტე-აშოტი; ქრისტე-ბერები – ზედროული-დროითი; ზემატერიალური–
მატერიალური; უსაზღვრო-საზღვრული; ზეგრძნობითი-გრძნობითი. 
მათ ამთლიანებს სიკეთე; ქრისტე-იუდა; აშოტი-მკვლელები; ბერები-
მკვლელები – ამ დაპირისპირებულ წყვილებს, გარდა ზემოხსენებულ-
თა, ყოფს ბოროტება, რაც მათ მტრულ ოპოზიციად აქცევს. ერთი რამ 
კი ფაქტია, როგორც ქრისტე აშოტთან და ბერებთან ერთად ქმნის 
სიკეთის სამკუთხედს, ასევე მკვლელები იუდას მსგავსად არღვევენ 
მას. გლოვა დატირების დასაწყისში კონკრეტული პიროვნების, აშო-
ტისა – „ჰოი მეფეო“ გლოვის დასასრულს სამმაგდება: აშოტის მკვლე-
ლებმა იუდასებრ მოკლეს საკუთარი უფალი. ავტორს თავისუფლად 
შეეძლო ბოლოსაც სიტყვა „მეფე“ გამოეყენებინა „უფლის“ მაგივრად, 
იმავე სიტყვით დაესრულებინა, რითაც დაიწყო, ალუზია მაცხოვრის 
გაცემისა და დასჯისა მაინც სახეზე იქნებოდა, მაგრამ ჩვენი აზრით, 
ამით ნაკლებ გამოიკვეთებოდა მეფე-უფლის მთლიანობისა და სხვა-
ობის იდეა. ამ დიქოტომიისგან ცალკე გამოყოფილნი არიან გლახაკნი, 
ანუ ბერები... 

ამრიგად, გიორგი მერჩულის თხზულების თანახმად, რომელიც 
განსხვავებულ ჟანრობრივ კონგლომერატად გვესახება:

1. მეფე წარმოადგენს სიმბოლოს ქრისტესას. ეს არ გახლავთ სიახ-
ლე, ფარნავაზის ეპოქიდან მომდინარე იდეა, მეფის ღმერთთან წილ-
ნაყარობისა, ქრისტიანულად არის გადააზრებული; მეფე-სიმბოლო 
ყოველთვის აღემატება მეფე-პიროვნებას;

2. ბიზანტიისაგან განსხვავებით, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მე-
ფის პერსონის წარმომავლობასაც, ისევე როგორც ქრისტიანობამდელ 
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ქართლში;
3.მეფობის ინსტიტუტი, ვითარც საკრალური, მოაზრებულია უმაღ-

ლეს ღმრთისმიერ სიკეთედ, ეროვნულ ღირსებად და თვით კოსმიური 
ჰარმონიის წინაპირობად;

4. თხზულებაში წარმოდგენილია საერო და სასულიერო ხელისუფ-
ლებათა სიმფონიის იდეა, იურიდიულად იუსტინიანეს მეექვსე ნოვე-
ლასა და ბასილი I-ის კანონმდებლობაზე დაყრდნობით;

5. ასევე, მასში დიდი ადგილი ეთმობა წინააღმდეგობას პაპოცეზა-
რიზმსა და ცეზაროპაპიზმს შორის;

6. მწერალი ბიზანტიური სივრცისგან განსხვავებით, იყენებს მეფი-
სადმი მიმართვის მხოლოდ რამდენიმე ფორმულას: დიდი, დიდებული, 
ძლიერი, ღმრთისმსახური, რითაც ის არ გამოდის რეალურის სფერო-
დან.;

7. აღინიშნა ისიც, რომ ზემო ქართლის მეფე აშოტ I პირველია, ვის-
თანაც დაკავშირდა რიცხვ ოთხის ბიბლიური საზრისი; დადგინდა პა-
საჟის წარმომავლობა;

8. გიორგი მერჩულე უეჭველად ეყრდნობა აღაპიტე კონსტანტინე-
პოლელის მსოფლიოში ცნობილ თხზულებას, „მეფეთა ტომარი“, თუმ-
ცა თარგმანს თუ ორიგინალს, ამის თქმა არ შეგვიძლია;

9. ავტორი იცნობს ზოგადად ქრისტიანულ სამყაროში მიმდინარე 
რელიგიურ პროცესებს, იცის პეტრე-პავლეს კულტის უდიდესი მნიშვ-
ნელობისა და მისი ქვეტექსტური გადააზრების შესახებ;

10. გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით, ბაგრატიონთა დინასტიაში 
ხედავს აღმოსავლეთის, დასავლეთისა და სამხრეთის ერთობას, თა-
ნაც ეს მხოლოდ ნავარაუდებია;

11. ყურადღება ეთმობა აგრეთვე საბა იშხნელისა და ბაგრატ კურა-
პალატის დიალოგის, აშოტის დატირების მცირე მხატვრულ ანალიზს;

12. მერჩულე კვალში მიჰყვება მეტროპოლიაში მიმდინარე ლიტე-
რატურულ პროცესებსაც. ის უაღესად მაღალი დონის მწერალია. ჩვე-
ნი აზრით, თუ კონსტანტინეპოლის „აია სოფია“ სიბრძნისადმი, ანუ 
ძისა და ლოგოსისადმი მიძღვნილი არქიტექტურული ძეგლია, ასე-
ვე სიბრძნისადმი, ძისა და ლოგოსისადმი მიძღვნილი ქართული ჰა-
გიოგრაფიის ლიტერატურული ძეგლია გიორგი მერჩულის „გრიგოლ 
ხანძთელის ცხოვრება“. ამასთანავე, კვლევები, თხზულების მრავალ-
პლანიანობიდან გამომდინარე, ადასტურებს იმასაც, რომ მხოლოდ 
მერჩულის თხზულება რომ გადარჩენოდა ჟამთა სიავეს, მაინც შესაძ-
ლებელი გახდებოდა დასაწყისიდან მეათა საუკუნის შუა წლებამდე 
ბიზანტიური მწერლობის პოეტიკის კონსტრუირება, თანაც უაღრე-
სად ეროვნული ცნობიერების სიმაღლიდან.


