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ნაშრომი  წარმოადგენს საქართველოს  ძველი ისტორიის  ერთ- 

ერთი უმნიშვნელოვანესი ლათინური წყაროს (ახ. წ. I ს.) პუბლიკაციას 

გამოკვლევით, ქართული  თარგმანითა და კომენტარებით. იგი  გათვა- 

ლისწინებულია  საქართველოს  ისტორიის  შემსწავლელი სამეცნიერო 

წრეებისა  და  საერთოდ  საქართველოს  ისტორიით  დაინტერესებულ 

პირთათვის. 

 

მთავარი რედაქცია: რ. კიკნაძე,  ნ.  ჯანაშია, ს. ყაუხჩიშვილი, 

                გ.  წერეთელი (მთ.  რედაქტორი), ს. ჯიქია 

 

ლათინური წყაროების სერიის რედაქტორი  ს.  ყ ა უ ხ ჩ ი შ ვ ი ლ ი 

 

რედაქციისაგან 

      საყოველთაოდ   ცნობილია,   თუ   რა  ძვირფას  წყაროს  წარმოად- 

გენს  რომაელი  ისტორიკოსი  ტაციტუსი   (Publius Cornelius Tacitus 

50-117 წ. წ.) საქართველოს ისტორიისათვის.  მისი როგორც  „ანალები", 

ისე „ისტორიები"  ეხებიან  საქართველოს  საგარეო და საშინაო  ცხოვრე- 

ბას I-II საუკუნეებში (ფარსმანი, რადამისტი, მითრიდატი...); ტაციტუსის 

ცნობათა  გარეშე  საკმაოდ  გაძნელდებოდა  საქართველოს  ისტორიის  ამ 

ხანის  შესწავლა. 

      სწორედ ტაციტუსის ეს მნიშვნელობა ჰქონდა მხედველობაში გან- 

სვენებულ ალ. გამყრელიძეს, როდესაც ის თავისი გამოკვლევის საგნად 

ტაციტუსის   „ანალებსა"   და   „ისტორიებს“   ირჩევდა.   მას ეს  ნაშ- 

რომი თუმცა დამთავრებული ჰქონდა, მაგრამ, სამწუხაროდ,  სტამბაში 

გადასაცემად ის მაინც ზოგიერთი ხარვეზის შევსებას მოითხოვდა. 

      ამ წიგნის სარედაქციო   კოლეგიამ   ზომები   მიიღო   ხარვეზების 



შესავსებად: განსაკუთრებით დიდი შრომა გასწია დოცენტმა ლია კვი- 

რიკაშვილმა,  რომელმაც ტაციტუსის  თხზულებათა   ზოგიერთი უთარ- 

გმნელად  დატოვებული  კუპიურები  შეავსო  და  სათანადო   რედაქცია 

გაუკეთა. 

      ვფიქრობთ,  მკითხველი კმაყოფილებას იგრძნობს, როდესაც ხელ- 

ში მიიღებს ალ. გამყრელიძის მიერ დიდის გულმოდგინებით და ღრმა 

ფილოლოგიური  გამოცდილებით შესრულებულ  ნაშრომს. 

  

რედაქტორი ს. ყაუხჩიშვილი 

 

 

ტაციტუსის ცნობები საქართველოს შესახებ 

(შესავალი ნარკვევი) 

     ანტიკური სამყაროს ისტორიოგრაფიის უდიდესი   წარმომადგენ- 

ლის კორნელიუს ტაციტუსის  ცხოვრების შესახებ  ძალიან მცირე  რამ 

ვიცით და, რაც ვიცით, ისიც უმთავრესად მისივე  თხზულებებიდან და 

მისი მეგობრის პლინიუს   მცირის   წერილებიდანაა   გამოწვლილული. 

მისი ცხოვრების ასე თუ ისე მტკიცედ დადგენილ თარიღებად ითვლე- 

ბა შემდეგი ფაქტები. ახ. წ. 78 წ., როგორც   მისი თხზულების „აგრი- 

კოლის“ მე-9 თავიდან ჩანს,  ცოლად შეირთო გნეუს იულიუს აგრიკო- 

ლას,  მაშინდელი  ცნობილი   სახელმწიფო  მოღვაწისა   და  სარდლის, 

ასული. 88 წელს მას ვხედავთ პრეტორად და სეკულარულ გართობათა 

თხუთმეტკაციანი   კოლეგიის   წევრად (ანალები, XI,  II). 97 თუ 98 

წლებში  კონსულად  ყოფილა (პლინიუს   მცირე, წერილები,  II,  1,6), 

113-116 (თუ  111--112) წლებში კი აზიის პროვინციას გამგებლობდა, 



როგორც პროკონსული, რაც ერთი წარწერის   ცნობით დასტურდება. 

     თვითონვე აღნიშნავს,  „ჩემი სასამსახურო აღზევება  დაიწყო ვეს- 

პასიანუსის დროს, გრძელდებოდა ტიტუსის დროს, და კიდევ უფრო წინ 

წაიწია დომიციანუსის დროსო"  (ისტ.,  I,  I).  ყოველივე  ამის მიხედვით 

ასკვნიან, რომ დაახლოებით 55-56 წლებში უნდა  იყოს დაბადებული. 

მაგრამ თვით დაბადების ადგილი უცნობია და არა თუ დაბადების ადგილი, 

მისი praenomen-იც ვერ დაუდგენიათ მკვლევრებს.  ხელნაწერი Medice- 

us-ის  თანახმად მისი პრენომენი არის ,,პუბლიუს",  ხოლო V საუკუნის 

მწერალი აპოლინარის სიდონიუსი და გვიანდელი ხელნაწერები „გაიუსს” 

უწოდებენ. შესაძლებლად თვლიან, რომ იქნებ მისი მამა იყო ბელგიის 

გალიაში პროკურატორად მყოფი ის კორნელიუს ტაციტუსი, რომელსაც 

პლინიუს უფროსი ახსენებს თავის „ბუნების ისტორიაში"  (VII, 76). 

      ჩანს, ტაციტუსი წარჩინებული და მდიდარი ოჯახის შვილი ყოფი- 

ლა, რადგან მას თავისი დროის   კვალობაზე შესანიშნავი   განათლება 

აქვს მიღებული, სახელმწიფო მოღვაწეობის სარბიელზე სრული კარი- 

ერა შეუსრულებია და მაღალი   წოდების მანდილოსანიც   შეურთავს 

ადრევე. ამასთანავე აშკარად ემჩნევა არისტოკრატი რომაელის ამპარ- 

ტავნობა — მდაბალი კლასის წარმომადგენლებსა და უცხოელთ ქედ- 

მაღალი წარჩინებულის თვალით დასცქერის. 

     ტაციტუსის ღრმა რიტორიკული განათლება აშკარად გამოსჭვივის 

მის ყველა თხზულებაში  და დიდი  სახელიც ჰქონია,  როგორც ორა- 

 ტორს (შდრ. პლინიუს მცირეს  წერილები,   II,.1, 6; II, 11, 17). მისი 

 ყველაზე ადრინდელი ნაწარმოებიც სწორედ საორატორო ხელოვნებას 

შეეხება.  „Dialogus de oratoribus"   „დიალოგი   ორატორთა შესახებ" 

— წარმოადგენს ნაშრომს საორატორო ხელოვნების დაცემის მიზეზთა 



შესახებ   იმპერიის   ხანაში   და   ციცერონის   სტილითაა   გამართუ- 

 ლი. დიალოგის ამბავი თითქოს 74-75 წლებში ხდება, მაგრამ შეთხზვის 

 თარიღი კი უცნობია. ვარაუდობენ, რომ იგი  დომიციანუსის გარდაცვა- 

 ლებამდე (96 წ.) მაინც ვერ გამოქვეყნდებოდა.  ტაციტუსის დანარჩენი 

 თხზულებანი ისტორიული ხასიათისაა. სანამ თავის   დიდ და სახელ- 

 განთქმულ საისტორიო შრომებს  „ისტორიასა"  და  „ანალებს"  დაწერ- 

 და, ორი მომცრო ნაწარმოები კიდევ გამოუქვეყნებია. 98 წელს გამო- 

 სულად ჩანს  „აგრიკოლა“, რომელიც მისი სიმამრის ბიოგრაფიას წარ- 

  მოადგენს და სახოტბო იერი აქვს. მასში მნიშვნელოვანი ნაწილი უჭი- 

  რავს ბრიტანეთის აღწერილობას, სადაც  გამგებლად იყო ეს მოღვაწე. 

       დაახლოებით  იმავე  ხანებში  გამოქვეყნებული  „გერმანია"  აღწე- 

  რილობითი  ხასიათისაა  და უდიდესი   მნიშვნელობა  აქვს გერმანელთა 

  უძველესი ისტორიის შესწავლისათვის.              

       ტაციტუსის უმნიშვნელოვანესი თხზულებებია „ისტორია" (Histo- 

  riae),  რომელიც,  უფრო სწორი  იქნება,  რომ  ქართულად ვთარგმნოთ, 

 როგორც „ისტორიანი“ და „ანალები“ (Annales). 

      ისტორია იწყება ახ. წ. 69 წლის 1 იანვრიდან და აღწერილია ამ- 

 ბები დომიციანუსის სიკვდილამდე (96 წ.), შემდეგ კი აღუწერია ადრი- 

  ნდელი ხანა — ოქტავიანუს ავგუსტუსის გარდაცვალებიდან 68 წლის მი- 

 წურულამდე. ზოგიერთი   მითითების საფუძველზე   დაასკვნიან, რომ 

 „ისტორია“ შეთხზულია  104-109 წლებში,   ხოლო „ანალებში" უკა- 

 ნასკნელად 117 წლის ამბებზეა გადაკრული სიტყვა. 

       „ისტორია", როგორც   ფიქრობენ,  14   წიგნისაგან   შედგებოდა, 

 რომელთაგან ჩვენამდე სრულად მოაღწია მხოლოდ დასაწყისის ოთხმა 

 წიგნმა და V-ს ნაწილმა. ამ თხზულებაში გადმოცემული უნდა ყოფი- 



 ლიყო რომის ისტორია გალბას მეორე კონსულობიდან (69 წ. ახ. წ.) დო- 

 მიციანუსის სიკვდილამდე (96 წ.), მაგრამ მოღწეულ ნაწილში მხოლოდ 

69-70 წლების ამბებიღაა შემორჩენილი. 

     რაც შეეხება „ანალებს“, რომელიც „ისტორიის" შემდეგ დაიწერა, 

იგი მოიცავდა წინარე ხანას — ოქტავიანუს ავგუსტუსის გარდაცვალები- 

დან (14 წ. ახ. წ.) 69 წლამდე — ნერონის სიკვდილამდე და მეორე სახე- 

 ლად ერქვა „ღვთაებრივი ავგუსტუსის გარდაცვალების შემდგომი  (ისტო- 

 რია)"  („Aხ excessu divi Augusti”). ტაციტუსმა ალბათ ტიტუს ლივიუ- 

 სის წაბაძვითაც (ლივიუსის ისტორიას ჰქვია - „Ab urbe condita librj" 

  —„ქალაქის [ე. ი. რომის] დაარსების შემდგომი [ისტორია]" შეარქვა ეს 

 სახელი და თანაც თითქმის იქიდან იწყებდა თავის ანალებს, სადაც ლივიუს- 

 მა შეწყვიტა თხრობა. არც ანალებს მოუღწევია ჩვენამდე სრული  სახით, 

 გვაქვს მხოლოდ პირველი 4 წიგნი, V-ს დასაწყისი,   VI დასაწყისის  გარე- 

 შე, რომელნიც თითქმის სრულად შეიცავენ იმპერატორ ტიბერიუსის მე- 

 ფობის ხანას. შემდეგ მიღწეულია  XI-XVI წიგნები,  ოღონდ XI-ეს და- 

 საწყისი  აკლია, XVI-ეს კი დასასრული. XI და XII წიგნები  კლავდიუსის 

 მეფობის ბოლო წლების ამბებს შეიცავს,  XIII-XVI წიგნები კი ნერონის 

 მეფობისას 66 წლამდე, ე. ი. გვაქვს რომის ისტორია 14-29, 31-37 და 

 47-66 წლებისა. 

        ტაციტუსი თითქმის თანამედროვეა მის მიერ აღწერილი ამბებისა, 

 ამასთანავე,  როგორც  დადასტურებულია  სამეცნიერო  ლიტერატურა- 

 ში, იგი ეყრდნობა დიდძალ პირველ წყაროებს (მაგ., სენატის სხდომა- 

 თა ოქმებს, წარმოთქმულ სიტყვათა დედნებს, სახელმწიფო საბუთებს 

 და სხვ.) და საკმაოდ კრიტიკულადაც ეკიდება მათ. 

       მიუხედავად იმისა, რომ ტაციტუსის თხრობის ცენტრში მხოლოდ 



 რომია და  პროვინციებისა  და  საგარეო  ვითარების    ზოგიერთ  ამბავს 

 უმეტესწილად გაკვრით ეხება, ჩვენი ქვეყნის ისტორიის საკმაოდ მნიშ- 

 ვნელოვანი და მოზრდილი პერიოდის მიმართ თითქმის სრულიად მოკ- 

 ლებული ვიქნებოდით ცნობებს,  რომ  ტაციტუსის  ეს ზემოხსენებული 

 თხზულებები არა. 

       ტაციტუსი გადმოგვცემს  რომისა  და იმ   დროს მძლავრი პართიის 

ერთმანეთში ჭიდილს და ამ ჭიდილში იბერიისა და სომხეთის მონაწი- 

ლეობის ამბებს ავგუსტუსის შემდეგდროინდელ ხანაში და განსაკუთ- 

რებით კი ნერონის დროს. მისი ცნობები  ხელს გვიწყობს ფარდა ავხა- 

დოთ რომაელთა ექსპანსიონისტურ, ვერაგულ   პოლიტიკას კავკასიასა 

და დაპყრობილ პროვინციებში. 

       საგანგებოდ აღსანიშნავია   მისი  „ისტორიის"  ცნობები  ნააზატევი 

ანიკეტის ბელადობით   მომხდარი   აჯანყების   შესახებ,   რომელშიაც, 

ჩანს, მონათა ფართო მასებმა და რომაელთაგან შევიწროებულმა შავი 

ზღვის  სამხრეთ-აღმოსავლეთ  სანაპიროებზე    მცხოვრებმა  ქართველმა 

ტომებმა მიიღეს ძირითადად მონაწილეობა. ტაციტუსის გარდა ამ საი- 

ნტერესო აჯანყებაზე სხვა არავითარი წყარო  არ მოგვეპოვება. ტაცი- 

ტუსი  და   მისი   შრომები,   განსაკუთრებით   აღორძინების   ხანიდან 

მოყოლებული,  დიდი  პოპულარობით   სარგებლობდა  ყველა  ეპოქაში 

და უამრავი გამოკვლევა აქვს მიძღვნილი  მასთან დაკავშირებულ სა- 

კითხებს.                                                                                 

     ტაციტუსის ტექსტი  გარდა იმისა, რომ  ძალიან ფრაგმენტულად 

არის მოღწეული ჩვენამდე, ისედაც  მძიმე მდგომარეობაშია — ყველა 

მისი თხზულებისათვის ფაქტიურად  მხოლოდ თითო სრულფასოვანი 

ხელნაწერი მოგვეპოვება, დანარჩენები კი მათ პირებს წარმოადგენენ. 



გასათვალისწინებელია ის საყოველთაოდ  აღიარებული ფაქტიც, რომ 

ძველ ლათინურ ხელნაწერებში   საერთოდ უფრო   მეტი შეცდომები 

ჩანს, ვიდრე ძველ ბერძნულებში, რადგან შუასაუკუნეების გადამწე- 

რებმა (ძველ ბერძნულ და ლათინურ ხელნაწერთა დიდი უმრავლესო- 

ბა ამ ხანას ეკუთვნის) გაცილებით უკეთ  იცოდნენ ძველი ბერძნული, 

ვიდრე კლასიკური ლათინური. აგრეთვე სრულიად მოკლებული ვართ 

საშუალებას გავიგოთ, ჩვენამდე მოღწეული ესა თუ ის ტექსტი დედ- 

 ნის მერამდენე პირს წარმოადგენს. 

       საერთოდ, როგორც აღნიშნავენ,   ამ მხრივ, ასეთი  მძიმე ხვედრი 

 ანტიკური ხანის თითქმის არც ერთ დიდ მწერალს არ რგებია წილად. 

 ამიტომ იყო, რომ მრავალი შეცდომით მოღწეული ტაციტუსის ტექს- 

 ტი, რომლისადმიც მისი აღმოჩენიდანვე დიდ ინტერესს იჩენდნენ, ბევ-- 

 რი ფილოლოგიური მანიპულაციის ობიექტი   გახდა და თანამედროვე 

 გამოცემებში  მოთავსებული ტექსტი  ფილოლოგთა   მრავალი  თაობის 

 გულმოდგინე  მუშაობის წყალობითაა გამართული,  მაგრამ  მაინც  ჯერ 

 კიდევ ეჭვს იწვევს ზოგი ბუნდოვანი ადგილის ინტერპრეტაცია. 

       ანალების პირველი 6 წიგნისათვის მხოლოდ ერთი ხელნაწერი  არ- 

 სებობს ე. წ. Codex Mediceus I ანუ Laurentianus,  რომელიც ვესტფა- 

 ლიაში აღმოაჩინეს XVI სის დასაწყისში და მიართვეს პაპა ლევ X-ეს —  

 ჯიოვანი მედიჩის. მისი გარდაცვალების შემდეგ კი მედიჩების ბიბლიოთე- 

 კაში მოხვდა. ეს ხელნაწერი IX საუკუნეშია გადაწერილი. 

         „ანალების"  VII-X და „ისტორიის" V- XVII წიგნები  დაკარგუ- 

 ლია. ამ თხზულებათა დანარჩენი ნაწილებიც მხოლოდ ერთი  ხელნაწე- 

 რითაა  ცნობილი — Lediceus II, რომელიც, ჩანს, XI საუკუნეზე   ძვე- 

 ლი არ უნდა იყოს „გერმანია" და „დიალოგი ორატორებისათვის“ მოღ- 



 წეულია ორი ხელნაწერით — Leidensis A, რომელსაც აგრეთვე ეწოდება 

 Perizonianus — იმ  სწავლულის სახელის  მიხედვით, რომელსაც  ჰკუთვ- 

 ნებია იგი, და Vaticanus B. ორივენი გადმოუწერიათ ერთი  ხელნაწერი- 

 დან, რომელიც ახლა დაკარგულია,  I460 წელს კი იტალიაში  ჩამოუტა- 

 ნიათ.  „აგრიკოლასიც“  ორი ხელნაწერი არსებობს — ვატიკანის Г და Д, 

 რომლებიც აგრეთვე სხვა დაკარგული  ხელნაწერიდანაა გადმოწერილი. 

 დაახლოებით 1490 წელს კი ისიც იტალიაში ყოფილა ჩამოტანილი. ფიქ- 

 რობენ, რომ ორივე ეს დაკარგული ხელნაწერი იმავე კოდექსის ნაწილებს 

 წარმოადგენდა,  რომელსაც Mediceus I ეკუთვნის. 

        ჩვენი  მუშაობის  დროს  ახლაც იმავე  პრინციპებით  ვხელმძღვანე- 

 ლობდით, რომლებითაც აქამდე გვიმუშავია საქართველოს შესახებ უც- 

 ხო მწერლების თხზულებათაგან  ცნობების ამოკრებაზე — ვცდილობ- 

 დით რაც შეიძლება სრულად გაგვეთვალისწინებინა ჩვენი ქვეყნის შე- 

 სახებ ცნობები და ამიტომ მნიშვნელოვნად გავწიეთ ის ფარგლები, რო- 

 მლებითაც შემოზღუდულა6 აკად.  ვ.  ლატიშევის  ცნობილი კრებულის 

 თანამშრომლები.   კერძოდ,   მეტი ყურადღება მივაქციეთ   ტაციტუსის 

 თხზულებებში საკმაოდ ფართოდ   გაშუქებულ მაშინდელი   აღმოსავ- 

 ლეთის ამბებს — რომისა და პართიის ურთიერთობას, აგრეთვე სომხე- 

 თისათვის დავას.                                                                      

        ლატიშევის  ტექსტთან შედარებით,  ამ  რიგის შემომატებული ად- 

 გილებიდან  აღსანიშნავია  ანალების  II  წიგნის  56-ე  თავში  აღწერილი 

 სომხეთის  აღწერილობა,  მისი  პოლიტიკური  მდგომარეობა — ორ  დიდ 

 სახელმწიფოს, რომსა და პართიას შორის ყოფნა და ამიტომ უთანხმო- 

 ების მიზეზად გამოსვლა მათ შორის, რომაელთა მიერ იქ პონტოს მეფის 

 პოლემონის ძის ზენონის გამეფება   არტაქსიას სახელით (ტ. I, გვ. 71). 



        უფრო მეტი სისრულით ამოვწერეთ სომხეთისათვის ბრძოლის ამ- 

 ბები 54-55 წელს, რომელიც აღწერილია ანალების XIII წიგნის 6-9 

თავებში — ნერონის  მზადება  პართელთა  წინააღმდეგ სალაშქროდ  და 

 მისი განკარგულებანი ჯარების გადაყვანის შესახებ აღმოსავლეთის საზ- 

 ღვრებზე.  აგრეთვე  XIII  წიგნის 34-41  თავები,  რომელთაგან ლატი- 

 შევის კრებულში მხოლოდ   ფარსმანის  მიერ   რადამისტის   მოკვლის 

 ეპიზოდია მოყვანილი (XIII, 37). აქ მოთხრობილია 6-9 თავებში შე- 

წყვეტილი აღმოსავლური ამბები არტაქსატას აღებამდე რომაელი სარ- 

 დლის კორბულონის მიერ და საინტერესოა რომაელთა აღმოსავლური 

 პოლიტიკის დახასიათებისა და ჩვენი მეზობელი სომეხი ხალხის ისტო- 

რიის  გათვალისწინებისათვის.                           

      ამოვწერეთ 60 წელს მომხდარი ამბებიც, რომლებიც   უკვე XIV 

 წიგნის 23-26 თავებშია მოთხრობილი და ლატიშევს არა აქვს გადმო- 

 ცემული. აქ იბერები სახელობითაც არიან მოხსენებულნი — აღნიშნუ- 

 ლია, რომ (XIV, 23) კორბულონმა, რომელსაც ლაშქრობის დროს თავ- 

დასხმებით აწუხებდნენ მარდები, ქურთების  მოდგმის ტომი, იბერიე- 

ლები შეუსია მათ ქვეყანას, მოაოხრებინა იგი და „სხვისი (გარეშე) სის- 

ხლით  მტრის  თავხედობა   დასაჯაო“,   დამპყრობლის   მედიდურობით 

 დასძენს ტაციტუსი. აქ ერთხელ კიდევ ნათლად ჩანს სხვისი ხელით ნა- 

რის გლეჯის ცნობილი რომაული პოლიტიკა. 

       XV წიგნის 1-I7 თავებში გადმოცემულია 62 წლის აღმოსავლური 

ამბები და XV წ. 24-31   თავებში   მოთხრობილია 63 წლის ამბები, 

სადაც კვლავ რომისა და პართიის   ბრძოლაა   სომხეთისათვის. მაგრამ 

აქ ქართველების შესახებ ცნობები უკვე აღარა გვხვდება და ჯერჯერო- 

 ბით თავი შევიკავეთ ამ ნაწილის გადმოღებისაგან. 



     ვ. ლატიშევის კრებულში აღმოსავლური  ამბები რომ შეკვეცილა- 

 დაა წარმოდგენილი, ეს ორი გარემოებით უნდა აიხსნას: ერთი — რომ 

 მათ განსაკუთრებით   სკვით-სარმატთა  ისტორიის   მასალები უფრო 

 აინტერესებდათ, მეორე კიდევ ალბათ ის, რომ — რუსულად არსებობს 

 ტაციტუსის თხზულებათა სრული  თარგმანებიც და  დაინტერესებულ 

 პირთ იმითაც შეუძლიათ ისარგებლონო. მაგრამ აქვე ისიც უნდა აღი- 

 ნიშნოს, რომ ეს თარგმანები ხშირად სცოდავს სიზუსტის მხრივ გარე- 

 გნული ლიტერატურული გამართულობის ხარჯზე. 

       გარდა ამისა, რომ ლატიშევის კრებულში მოთავსებულ ცნობებს 

 მივუმატეთ ზოგი რამ, საჭიროდ   ვცანით მცირე ნაწილი,   ლატიშევის 

  კრებულში მოყვანილი მასალისა   ჩვენ არ მოგვეტანა,   რადგან იქ ლა- 

  პარაკია ჩვენს ქვეყანაზე ტერიტორიულად ძალიან დაშორებულ ამბებ- 

  ზე. ასე მაგალითად, არ მოგვიტანია მოკლე ცნობა II წიგნის 65-ე თავი- 

  დან იმის შესახებ, რომ თრაკიის მეფე რესკუპორიდმა ბასტარნებსა და 

  სკვითებთან ომის საბაბით ახალი ქვეითი   და ცხენოსანი ჯარით გაიძ- 

  ლიერა თავი. ეს ამბავი დაახლოებით შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთი 

 კუთხის იქით ხდება და, ჩვენის აზრით, შეიძლება შეველიოთ. 

         ასევე შორეული და ეპიზოდურია მეორე ცნობაც, რომელიც უყუ- 

რადღებოდ დავტოვეთ და ეხება კონსულ გნეიუს ლენტულუსისათვის 

 ახ. წ. II ს.  გეტებზე გამარჯვების აღსანიშნავად ტრიუმფის გამართვას. 

 მაგრამ  ამასთანავე  მოვიყვანეთ  ცნობები  ბოსფორის  მეფის  მითრიდა- 

 ტეს შესახებ (XII, 15-21), რომელიც ეწინააღმდეგებოდა რომაელებს 

 და ამბები ეხება შავი ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროს — ჩვენს 

 ქვეყანასთან ახლოს მყოფ ადგილებს. 

        ქართული ტომების  ხსენებას   პირველად ვხვდებით   ტაციტუსის 



  „ანალების“ II წიგნში: პართელების ყოფილ მეფე ვონონს (Vonones), 

  რომელიც კილიკიაში ჰყავდათ შეპყრობილი, უცდია გაქცევა სომხეთ- 

  ში, მერე კი ალბანებთან   ჰ ე ნ ი ო ხ ე ბ თ ა ნ   და სკვითებთან გადას- 

   ვლა  (II,  68). 

       IV  წიგნში,  იქ, სადაც პროვინციების  დასამორჩილებლად  ჩაყენე- 

  ბულ რომის ლეგიონების რაოდენობაზეა საუბარი,  ნათქვამია, რომ ოთხ 

  ლეგიონს უჭირავს მთელი  ტერიტორია  სირიიდან  მოყოლებული ევფ- 

  რატამდე  ი ბ ე რ თ ა,  ალბანთა და სხვა მეფეთა  მეზობლად  (accolis), 

  რომელნიც უცხოთა მბრძანებლობისაგან (externa imperia) ჩვენი ძლე- 

  ვამოსილებით (magnitudine nostra) იფარავენ თავსო (IV,  5). 

        VI წიგნში ჯერ  მოყვანილია  ცნობა იმპერატორ  ტიბერიუსის გა- 

  დაწყვეტილების შესახებ, რომ მან მოინდომა სომხეთის ტახტზე დაეს- 

ვა მაშინდელი იბერთა მეფის ფარსმანის ძმა მითრიდატ იბერიელი, 

ფარსმანისათვის (VI, 32), შემდეგ კი მომდევნო თავებში (VI, 33-36) 

გადმოცემულია სომხეთის ტახტისათვის ქიშპობა და ბრძოლა რომსა, 

იბერიასა და პართიას შორის. 

 საინტერესოა აქ ერთი დეტალი: ფარსმან იბერთა მეფის საქმეში 

ჩაურევლად და დაუხმარებლად ტიბერიუსს თითქოს არა აქვს ამ წამო- 

წყების წარმატების იმედი. იბერია ამ დროს მომძლავრებული სახელმ- 

წიფო ჩანს, რომელიც აქტიურად ებმება საერთაშორისო პოლიტიკურ 

ასპარეზზე გამართულ ჭიდილში და, შეიძლება ითქვას, გარკვეულ ხა- 

ნასა და ფარგლებში წამყვან როლსაც ასრულებს. 

 VI წიგნის 33-ე თავში მოთხრობილია უკვე საქმის დაწყება: მით- 

რიდატმა ფარსმან იბერთა მეფე შეაგულიანა ხელი შეეწყო მისთვის. 

იბერები მართლაც დიდი ლაშქრით შეიჭრებიან სომხეთში და ხელთ 



იგდებენ ქალაქ არტაქსატას (არტაშატს). ამის გაგებაზე პართიის მეფე 

არტაბანი შურის საძიებლად გზავნის თავის მეორე ვაჟს ოროდს პარ- 

თელთა ჯარით. ფარსმანი იხმარიებს ალბანელებს და სარმატებსაც მოუწო- 

დებს, რომელნიც სწრაფად გადმოჰყავთ კასპიის გზით სომეხთა წინა- 

აღმდეგ, პართელების მიერ დაქირავებულთ კი აღარ უშვებენ, რადგან 

მათთვის ჩაკეტეს გადმოსასვლელები; ერთადერთი გამოსავალი ალბა- 

ნთა მთასა და ზღვას შორის კი ზაფხულობით გაუვალი იყო. რადგან 

ზღვა ფარავდა ხოლმეო. 

 აქ მოხსენებული კასპიის გზის შესახებ დიდი დავაა. ბოლო დროს 

გამოქვეყნებული შრომის ავტორი ამ საკითხის შესახებ აკადემიკოსი ი. 

მანანდიანი (О местонахождении Caspia via и Caspiae Portae, Ист. 

Зап., XXV, 1948, стр. 59) თვლის, რომ ეს კასპიის გზა და კარი იყო 

კოლხეთიდან სომხეთში გასასვლელი მტკვრის შენაკად აბოცის წყლის 

გაყოლებით, რაც, ჩვენის აზრით, არ უნდა იყოს მართალი. ტაციტუსი 

ისე გარკვევით ამბობს აქ სარმატთა ერთი ნაწილის კასპიის გზით შემო- 

შვებისა და მეორე, პართელთა მომხრე, ნაწილისათვის კი გზის ჩაკეტვის 

შესახებ, და ამასთანავე დარუბანდის (ალბანეთის) გასასვლელსაც ახსე- 

ნებს, რომ ამნაირ აღწერილობაში საეჭვო არ უნდა იყოს ამ კასპიის გზი- 

სა და დარიალის გზის იგივეობა. ამ აზრისა იყო ჯერ კიდევ პროფ. ვ. ი. 

მოდესტოვი და ბევრი სხვაც, აკად. ი. მანანდიანმა კი კიდევ საკამათო გა- 

ხადა, ასე რომ საჭირო იქნება კიდევ უფრო ვრცლად დასაბუთება ზემოთ 

მოყვანილი მოსაზრებისა. 

 VI წიგნის მომდევნო, 34-ე თავში აღწერილია პართელთა და იბე- 

რიელთა ბრძოლა. პართელთა სარდალი ოროდი თავს იკავებდა ბრძო- 

ლისაგან, ფარსმანი კი უტევდა და იწვევდა მტერს საბრძოლველად. 



აქ ნათქვამია, რომ პართელთა მთავარი ძალა ცხენოსან ჯარში იყო, მთა- 

გორიან ადგილებში მცხოვრები იბერიელები და ალბანელები კი გასა- 

ჭირსა და ამტანობას უფრო შეჩვეულნი იყვნენო. მერე ჩართულია არ- 

გონავტთა მითის ის ვერსია, რომლის მიხედვითაც ეს ხალხები თესალი- 

ელთა შთამომავლებად არიან გამოცხადებულნი. 

       საინტერესოა მოწინააღმდეგეთა  სარდლების  ოროდისა და ფარსმა- 

 ნის სიტყვათა შინაარსი,  რომელთაც მოკლედ  გადმოსცემს  ტაციტუსი. 

 ოროდს  ულაპარაკნია თავისი ლაშქრის წინაშე  პართელთა  ბატონობის 

შესახებ  მთელ   აღმოსავლეთზე,  არშაკიდთა  ბრწყინვალებაზე  და  ამის 

 საწინააღმდეგოდ  მიუთითებია  იბერთა  მდაბიობაზე  (ignobilem) და მათ 

 მიერ  ნაქირავები ჯარის ყოლაზე.  ფარსმანი კი  მიმართავს  თავისიანებს: 

 აქამდე თავისუფალნი ვიყავით პართელთა ბატონობისაგან და რაც უფრო 

 ვეცდებით, მით უფრო დიდ სახელს მოვიპოვებთ გამარჯვებულნი,  ხოლო 

 თუ ზურგი ვიბრუნეთ, სირცხვილსა და ხიფათში ჩავცვივდებითო. ამას- 

 თანავე მიუთითებს თავისიანების მრისხანე დასტას (hიrridam aciem) და 

  ოქროთი მოსირმულ მედების (პართების) რაზმებს და ამბობს: აქ ვაჟკა- 

 ცები არიან, იქ კი ნადავლით. ერთი სიტყვით, იბერთა მეფე მტკიცედ და 

  ძლიერად გრძნობს თავს და ვაგლახად არავის დაეჩაგვრინება. 

       შემდეგ თავში (VI, 35) სურათოვნად   არის აღწერილი პართელთა 

 ძლევა  და ალბანელთა და იბერთაგან მათი  ცხენებიდან   ჩამოყრა  და 

 ტყვევნა; ფარსმანისა და   ოროდის ორთა ბრძოლა   და ფარსმანისაგან 

 პართელთა სარდლის დაჭრა, რის გამოც ხმის გავარდნა, ოროდის სიკ- 

 ვდილის შესახებ. ამიტომ  პართელებმა კიდეც დასთმეს ბრძოლის  ას- 

 პარეზი.                                 

      ამავე წიგნის 36-ე თავში მოთხრობილია პართიის მეფის არტაბა- 



 ნის მთელი თავისი სამეფოს ჯარებით გამოლაშქრება იბერებზე შურის 

 საძიებლად, მაგრამ ტაციტუსი აღნიშნავს, ადგილმდებარეობის მცოდ- 

 ნე იბერიელები უკეთ  იბრძოდნენო.  ამასთანავე   რომის სარდალ ვი- 

 ტელიუსს ხმა დაუგდია, თითქოს მესოპოტამიაში შეჭრას აპირებდა და 

რომაელებთან მოსალოდნელი ომის საფრთხითაც შეუშინებია. ამიტომ 

 არტაბანი დახსნია იბერიას და სომხეთსაც. 

      ამის შემდეგ იბერია-სომხეთის საქმეებს   ტაციტუსი უბრუნდება 

 აკიდევ XI წიგნის მე-8 თავში,  რომელშიაც მოთხრობილია, რომ 47 წ. 

ახ. წ. მითრიდატი, რომელიც სომხეთზე მბრძანებლობდა და რომელიც 

 იმპერატორ გაიუს კალიგულას შეპყრობილი  ჰყავდა რომში*, იმპერა- 

-------------------- 

    * კალიგულას მიერ მითრიდატის ტყვედ ყოლის ამბავი რომში, ეტყობა, გადმოცემუ-  

ლი ყოფილა „ანალების“ დაკარგულ ნაწილში. მითრიდატის ტყვეობის ამბავს დიონ კასი- 

ოსის (LX, 8) და სენეკას (დიალოგთა  IX წიგნი, XI, 12) ცნობებიც ადასტურებს. 

 

ტორ კლავდიუსის რჩევით და თავის ძმა ფარსმანის იმედით დაბრუნდა 

სომხეთს. ადრე ფარსმან იბერთა მეფე თურმე ატყობინებდა კიდეც მას, 

პართიაში არეულობა არის   ტახტის   მემკვიდრეთა   შორის და ხელსა- 

ყრელი დროა სომხეთის კვლავ ხელში ჩასაგდებადო. მართლაც მითრი- 

დატმა ისარგებლა   ამ  ხელსაყრელი   შემთხვევით   (XI, 9),  რომაელ- 

თა და იბერთა   ჯარების დახმარებით კვლავ   დაეპატრონა   სომხეთის 

ტახტს და არც თვით  სომხებს-ღა   გაუწევიათ დიდი   წინააღმდეგობა. 

       ეტყობა   რამდენიმე   წელს   მშვიდობიანად   უმეფია  მითრიდატს 

სომხეთში,  მაგრამ XII წიგნის  44-ე  თავში ტაციტუსი უკვე  გადმოგვ- 

ცემს სომეხთა და იბერთა შორის 5I წელს ომის ატეხის ამბავს, რომე- 

ლიც პართელებსა და რომაელებს შორის აშლილობისა და უთანხმოე- 



ბის მიზეზიც გამხდარა. აქვე ჩართულია პართიის იმდროინდელი მეფის, 

ფარსმან იბერიელისა, მითრიდატის და ფარსმანის ძის რადამისტის სა- 

ქმეთა ვითარებანი და ომის ატეხის მიზეზები. 

           ტაციტუსის  თქმით,  პართელთა ტომებზე   მბრძანებლობდა ვოლოგე- 

ზი, ბერძენი ხარჭის შვილი და ძმების თანხმობით ჰქონდა მიღებული 

მეფობა.  იბერიელებზე  ფარსმანი მეფობდა მამაპაპური  უფლებით  (ve 

tusta  possessione),   ხოლო   სომხები  (არმენია)  იმისი  ძმა  მითრიდატს 

ეპყრა, რომაელთა შემწეობით (Opibus nostris).   ფარსმანს  ჰყავდა ვაჟი- 

შვილი, სახელად რადამისტი (ივ. ჯავახიშვილის აზრით, ეს  წარმოადგენს 

ქართული „როდამი“-ს ლათინურ დამახინჯებულ ფორმას, იხ. მისი ქართ. 

ერის ისტ., ტ. I, მეოთხე გამ., გვ. 170), ლამაზი, თვალტანადი, შესანიშნა- 

ვი  ძალ-ღონის მქონე  და მშობლიურ  ცოდნა-ხელოვნებაში  (patrias ar- 

tes) განსწავლული, რომელსაც მეზობლებში დიდი სახელი  (Clara fama) 

ჰქონდა გავარდნილი. იგი ისე ცხარედ და ხშირად ჩიოდა, მამაჩემის სიბე- 

რის გამო იბერთა სამეფო   დამცრობილი  რჩებაო,  რომ ზრახვებს ვერა 

მალავდა. ამიტომ ძალაუფლების ხელში ჩაგდების მოწადინე ხალხის საყ- 

ვარელი ჭაბუკით შეფიქრიანებულმა (metueნს)  ხანში შესულმა ფარს- 

მანმა სხვა იმედებისკენ მიმართა მისი გულისყური (aliam ad  spem  tra- 

here) და სომხეთზე მიუთითა; თან გაიხსენა, რომ პართელები რომ  გაჰ- 

 ყარეს, მან თვითონ მისცა იგი მითრიდატს.   ამასთანავე  ურჩია შვილს, 

ძალის  ხმარებას მოერიდე, უკეთესია ხერხიანობა (dolum), რათა უეც- 

რად ვძლიოთო.  რადამისტი გაემგზავრა  ბიძასთან და მართლაც  ჩუმად 

მიიმხრო მისი დიდებულები.                               

       აქ  გვინდა შევჩერდეთ   რადამისტ-მითრიდატის   ოჯახებს  შორის 

ნათესაობისა და ურთიერთშორის ქორწინების ფაქტების იმ ანალიზზე, 



რომელიც აკად. ივ. ჯავახიშვილს   აქვს განხილული თავის სამართლის 

ისტორიაში  (წიგნი  I,  1928,   გვ.  164).  გამოჩენილი   მეცნიერი,  როცა 

ცოლქმრობისა და ქორწინების წესების შესახებ მსჯელობს საქართვე- 

ლოში,  განსაკუთრებულ ყურადღებას  მიაქცევს ტაციტუსის  ცნობებს 

იმის შესახებ, რომ „სამეფო საგვარეულოში მახლობელ ნათესავთა შო- 

რის ქორწინება აკრძალული არა ყოფილა და ეს  „ენდოგამია"  ალბათ 

სპარსული მაზდეანობის გავლენის შედეგი უნდა იყოსო“ და ტაცი- 

ტუსს აღნიშნული აქვს იბერთა მეფე ფარსმანის ქალი ცოლად ჰყავდა 

მისსავე ბიძას მიჰრდატსო (ანალ. XII, 44, 46). ამ საბუთზე ისიც შეგ- 

ვეძლო დაგვემატებინა, რომ ფარსმანის ძეს რადამისტს კიდევ ცოლად 

ჰყავდა იმავე მიჰრდატის ასული, ე. ი. თავისი ბიძაშვილი ზენობია. ახ- 

ლო ნათესავთა შორის  ქორწინების მაგალითების  შესახებ ცნობები 

ჩვენი ძველი ისტორიიდან   მცირეა და ტაციტუსის   ცნობა  ამ  მხრით 

მნიშვნელოვანია.                       

       ამ ჩვეულების შესახებ ცნობები დაცულია პეტრე იბერის ასურულ 

ცხოვრებაში და კონსტანტინე პორფიროგენეტის  თხზულებაში (De ad- 

ministrando imperio, c. 45). ივ. ჯავახიშვილი ამასთანავე დასძენს: „მაგ- 

რამ ენდოგამია მხოლოდ  წარჩინებულ  საგვარეულოებში  იყო  ხოლმე, 

საერთო მოვლენად იგი არ ყოფილაო" (გვ. 165). 

       აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად   სისხლით ახლო ნათესაობისა და 

მოყვრობისა, რადამისტმა ტახტისათვის ძიების საქმეში დიდი ვერაგო- 

ბა და ცბიერება გამოიჩინა და ამ მიზნის მისაღწევად საკუთარი და და 

დისწულებიც არ დაინდო. 

      ბიძის დიდებულთა მიმხრობის შემდეგ რადამისტი უკვე აშკარად 

წაუძღვა მამის მიერ მიცემულ ლაშქარს ბიძის წინააღმდეგ (XII, 45), რა- 



დგან ფარსმანმა მოიმიზეზა, მე რომ ალბანთა მეფეს ვებრძოდი და მშვე- 

ლელად რომაელთა მოხმობა მინდოდა, შენ დამიშალეო და ახლა სამა- 

გიერო უნდა გადაგიხადოო. უეცარი თავდასხმით დამფრთხალი მითრი- 

დატი გორნეასის (ახლანდელი გარნისის)   ციხეში შეიკეტა, რომელიც 

მაგარ ადგილას იდგა  და რომაელთა მეციხოვნე  ჯარიც იყო შიგ პრე- 

ფექტ ცელიუს პოლიონის და ასისთავ კასპერიუსის მეთაურობით. რა- 

კი ძალით ვერ აიღო ციხე,  რადამისტმა  მოისყიდა  ვერცხლმოყვარე 

პრეფექტი, რომელმაც მოტყუებით დაიყოლია მითრიდატი ზავზე (XII, 

46). ტაციტუსის ამ ადგილიდან ჩანს, რომ მითრიდატი დაქორწინებული 

ყოფილა თავისი უფროსი ძმის ფარსმანის ასულზე და თვითონ კიდევ 

სიმამრად (socer) ეკუთვნოდა რადამისტს. 

     მშვიდობიანად საქმის  მოგვარებით დაიმედებული  მითრიდატი 

ციხიდან რომ გამოვიდა, რადამისტმა დიდი ალერსით მიიღო და იქვე 

ახლოს ტყიანში შეიწვია მსხვერპლის შეწირვისა და ღვთაებათა წინაშე 

სამშვიდობო ხელშეკრულების დასადებად (XII, 47). 

    აქ მოყვანილია ამბავი, რომ მეფეებს ჩვეულებად აქვთ, ხელშეკრუ- 

ლების დადების დროს გადააჯვარედინონ მარჯვენა ხელები, გადააბან ერთ- 

მანეთს ცერები (pollises) და როცა სისხლი მოაწვებათ ძარღვებში, ოდ- 

ნავი ჩხვლეტით (levi ictu) დაიდენენ მას დამერე ერთმანეთს აულოკავენო. 

ამ ცერემონიის შესრულების დროს ხელების გადამბმელი კაცი განგებ და- 

ეცა, მოეჭიდა ფეხთ  მითრიდატს და ისიც დასცა. მერე სხვებიც წაესიენ, 

შეიპყრეს და ბორკილი დაადეს. მითრიდატი და მისი ცოლ-შვილი ე. ი. 

რადამისტის ბიძა, და და დისწულები, ამ ტახტის მაძიებელმა,  პატივმოყ- 

ვარე კაცმა, ტაციტუსის თქმით, მრავალი მძიმე  ტანსაცმლის თავზე  დაყ- 

რით მოახრჩობინა.                                                        



       რომის პოლიტიკის დახასიათებისათვის,  უცხო  ქვეყნების  მიმართ, 

ფრიად საინტერესო და რელიეფურ სურათს იძლევა ტაციტუსი მომდევნო 

თავში (XII, 48). როცა სირიის მმართველმა უმიდიუს კვადრატუსმა გაიგო 

მითრიდატის ღალატით გაცემისა და მისი სამეფოს მკვლელთა ხელში გა- 

დასვლის ამბავი, თათბირი გამართა, რა ვქნათ,  უნდა ვიძიოთ შური თუ 

არაო. ტაციტუსის თქმით, სახელმწიფოს პატივზე ცოტა ზრუნავს, უმე- 

ტესობა თავის ტყავზე ფიქრობსო (pIures tuta disserunt), და მერე მო- 

აყოლებს რომაელთა თათბირის შემდეგ გამოტანილ დასკვნით გადაწყვე- 

ტილებას, რომელიც მტაცებლური, მონათმფლობელური რომის სახელ- 

მწიფოს შესანიშნავად გამოთქმულ კრედოს წარმოადგენს: „უცხოთა ყვე- 

ლა ბოროტმოქმედებას სიხარულით უნდა შევეგებოთ. ღვარძლის  (0dio- 

rum — შურის) თესლიც კი უნდა მოვაბნიოთ, როგორც  ხშირად რომის 

ხელმწიფენი იმავე სომხეთს წყალობის სახით ბარბაროსებში შფოთის ჩა- 

მოსაგდებად გააბოძებდნენ ხოლმე. ჰქონდეს  რადამისტს თავისი ხვედრი, 

ვინაიდან მოძულებული და შერცხვენილი უფრო მეტად ხელსაყრელი იქ- 

ნება იგი ჩვენთვის, ვიდრე სახელოვნად გაძევებული (cum gloria depul- 

sus foret)"  ასე, რომ  რომაელები მალე  სინდისის ქენჯნის გარეშე შეუ- 

რიგდნენ ამას და თავისთვის უფრო სასარგებლოდაც მიიჩნიეს. რადამისტ- 

თან გაგზავნილი ბობოლა რომაელი მოხელეები  მხოლოდ საკუთარი ხე- 

ლის მოთბობაზე ფიქრობენ (XII, 49).                

      ვოლოგეზმა, პართიის მეფემ, მოინდომა სომხეთის კვლავ უკან დაბ- 

რუნება, რათა იგი თავის ძმა ტირიდატისთვის მიეცა. შეიჭრა სომხეთში, 

გააძევა იბერები და დაიპყრო ქალაქები არტაქსატა და ტიგრანოკერტი. 

მაგრამ  სუსხიანი  ზამთრის,  სურსათის  ნაკლებობისა და დამასუსტებე- 

ლი სენის (tabes) წყალობით ვოლოგეზმა ხელი აიღო განზრახვაზე. და- 



ტოვებულ სომხეთში კვლავ შეიჭრა რადამისტი და სასტიკად გაუსწორდა 

ქვეშევრდომ სომხებს, როგორც მოღალატეებს და ისინი თუმცა მონობას 

ჩვეულნი იყვნენო (quamvis servitio sueti), მოთმინების ფიალა აღევსოთ, 

აჯანყდნენ და შემოერტყნენ მეფის სასახლეს (XII, 50).            

      რადამისტი იძულებული გახლა ცოლითურთ ძლივს გაესწრო, მაგ- 

რამ ცხენებით ჭენების დროს მისი ფეხმძიმე მეუღლე უქეიფოდ შეიქ- 

ნა, ვეღარ შესძლო  სიარული  და  რათა ვინმეს ხელთ არ ჩავარდ- 

ნოდა, თვით ქმარმა დაჰკრა ხანჯალი  და გადააგდო არაქსში,  თვითონ 

კი საქართველოში მამასთან მოაშურა. ამასობაში მისი სულთმობრძავი 

ცოლი ზენობია მწყემსებმა იპოვნეს, მოასულიერეს და არტაქსატს მი- 

იყვანეს, იქიდან კი ტირიდატს მიჰგვარეს, რომელმაც თავაზით მიიღო 

 იგი. 

XIII წიგნში (XIII, 6) ტაციტუსი გადმოსცემს: 54 წ. დასასრულს 

გავრცელებულა ხმა, რომ პართელები კიდევ შეიჭრენ სომხეთში; რა- 

დამისტმა, რომელიც ხშირად ხან ეუფლებოდა ამ სამეფოს, ხან ილტვო- 

და იქიდან, ახლაც აარიდა თავი ომსო. შემდეგ  თავში ლაპარაკია ნე- 

რონის მიერ გაცემულ ბრძანებაზე პართელთა  წინააღმდეგ გასალაშ- 

ქრებლად, მაგრამ  ვოლოგოზს თავისივე შვილი ამხედრებია, პართე- 

 ლებს უომრად დაუცლიათ სომხეთი (XIII, 7). 

        ამის შემდეგ, დაახლოებით 58 წელზე ცოტა ადრე, როგორც იმავე 

წიგნის 37-ე თავშია მოხსენებული, ფარსმანს მოუკვლევინებია თავისი 

ვაჟი რადამისტი, როგორც თითქოს მოღალატე ((quasi proditore) და, რო- 

გორც ტაციტუსი ამბობს, რათა ჩვენთვის (ე. ი. რომაელებისათვის) ერთ- 

გულება დაემტკიცებინათ,  ხოლო  სომხებისადმი ძველ სიძულვილს  (ve- 

tus odium) კი განაგრძობდაო  (exercebat). მერე აბოლოებს:  მაშინ იყო, 



რომ რომაელთადმი ყველაზე მეგობრულად  განწყობილმა მოსხთა ტომმა 

სომხეთის მივარდნილი კუთხეები დაარბიაო. 

       ტაციტუსის  თხზულებათა   სხვა   ადგილებიდან   განსაკუთრებით 

დიდად  საყურადღებოა  „ისტორიის"  III  წიგნი,  რომელშიაც  გადმო- 

ცემულია ანიკეტის აჯანყების ამბავი შავი ზღვის სამხრეთ-აღმოსავლეთ 

სანაპიროზე, ძირითადად ძველი კოლხეთის რაიონში. ეს აჯანყება, რო- 

გორც ჩანს, მიმართული იყო რომის დამპყრობელური პოლიტიკის წი- 

ნააღმდეგ და სოციალური საფუძველიც უნდა ჰქონოდა. ამას ადასტუ- 

რებს ნაწილობრივ ისიც, რომ აჯანყების ბელადის როლში მონა-ბარბა- 

როსი გვევლინება და არა რომელიმე მეფე ან სატომო ბელადი. 

      ტაციტუსი მოგვითხრობს (ისტ., III, 47): „უცბად პონტოში იარა- 

ღი აღმართა ბარბაროსმა მონამ,  ოდესმე  სამეფო  ფლოტის  მეთაურმა. 

ეს იყო ანიკეტი, პოლემონის აზატი, რომელსაც წინათ დიდი გავლენა 

ჰქონდა  (praepotens). ხოლო მას  შემდეგ  როცა  სამეფო პროვინციად 

გადაიქცა,  ცვლილება  არ მოსწონდა  (mutationis  impatiens).  ვიტე- 

ლიუსის  სახელით  მიიმხრო  პონტოს გარშემო მცხოვრები   ტომები, 

ნადავლის დაპირებით გადაიბირა  აგრეთვე  ყველაზე  ღატაკნი  (egen- 

tissimo), ანაზდად შეიჭრა დიდი გუნდით  პონტოს  უკიდურეს სანაპი- 

როზე (extremo orae) ბერძნების მიერ დაარსებულ  ძველთაგან სახელ- 

განთქმულ ქალაქ ტრაპეზუნტში. იქ ამოჟლიტა კოჰორტა, რომელიც წი- 

ნათ მეფის შესაწევნად იდგა (regium auxiIium), მერე მათ რომის მოქა- 

ლაქეობა უბოძეს და ჩვენებური დროშები და იარაღი მიეცათ, ბერძნული 

სიზარმაცე და თავაწყვეტილობა (licentiam) კი შერჩათ.  ანიკეტმა ცეცხ- 

ლი წაუკიდა ფლოტს, აბუჩად  აგდება დაუწყო დაცარიელებულ ზღვას, 

რადგან  მუციანუსმა  საუკეთესო  ლიბურნული  ხომალდები  და ყველა 



ჯარისკაცი ბიზანტიონს გადაიყვანა. ამიტომ  ბარბაროსები ამპარტავნად 

(contemptim) დაეხეტებოდნენ  (vagaხantur)  სასწრაფოდ  გაკეთებული 

ნავებით — სახელად „კამარებით“ და მერე აღწერილია ეს კამარა და ნათ- 

ქვამია, რომ რკინის და სპილენძის შესაკრავების  გარეშეა  გაკეთებული, 

დაბალი გვერდები აქვს, ბრტყელი ძირი. ზღვის აღელვების დროს  ფიც- 

რებს უმატებენ სიმაღლეში  და  სახურავივით  გადახურავენ. ხმელეთზე 

მიდგომა კი ორივე მხრიდან შეუძლიაო. 

       შემდეგ თავში გადმოცემულია (III, 48) ვესპასიანეს (69-79 წწ. 

ახ. წ.) ღონისძიებანი (ვესპასიანეს დროს მოხდა ხომ ეს აჯანყება) აჯან- 

ყების ჩასაქრობად. მას საგანგებოდ ამოურჩევია ლეგიონებიდან რაზმე- 

ბი დამათი მეთაური ნაცადი მეომარი ვირიდიუს   გემინუსი. იგი თავს 

დაესხა დაშლილსა და ნადავლის ძებნით გაფანტულ მტერს და ნავებში 

შერეკა.  მერე სასწრაფოდ ააგო ლიბურნული ხომალდები და მდინარე 

ხობოსის შესართავში დაეწია   ანიკეტს, რომელსაც   სედოხეზთა მეფის 

მფარველობის ქვეშ უშიშრად მიაჩნდა თავი, რადგან ფულითა და სა- 

ჩუქრებით  მოკავშირეობაზე  დაიყოლია.  პირველად  მეფე  ანიკეტს  მუ- 

ქარითა და იარაღით  იცავდა,  მაგრამ მას შემდეგ, რაც ღალატის ჯილ- 

დოსა და ომს შორის არჩევანი მოსთხოვეს, ბარბაროსებისათვის ჩვეუ-- 

ლი ვერაგობით შეუთანხმდა ანიკეტის   დაღუპვაზე  და შეხიზნულები 

გადასცა. მონათა ომი ასე დამთავრდა.                               

      სედოხეზების სახელით   ცნობილი ტომი სხვა წყაროთი  არ ვიცით. 

ფიქრობენ,  რომ ეს სანიგების   ან სვანკოლხების   ტომი   უნდა იყოს. 

აკად. ს. ჯანაშია პირდაპირ სამეგრელოს   ამბობს ანიკეტის შეხიზვნის 

ადგილად, მართლაც   მდინარე ხობოსიც,ხომ   ამ ადგილებში იგულის- 

ხმება.                                  



ტაციტუსის, როგორც ძველი საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთი 

პირველხარისხოვანი წყაროს, სრული შესწავლისათვის დიდი მნიშვნე- 

ლობა აქვს სხვა მისი  წინამორბედი და მომდევნო  რომაელი ისტორი- 

კოსების  ცნობების გათვალისწინებასაც   საქართველოს შესახებ, რო- 

მელთა   მიმოხილვაზეც   საკმაოდ   ვრცლად   მოგვიხდება  შეჩერება, 

ოღონდ, რასაკვირველია, მეტ-ნაკლები სისრულით. 

      ამ თვალსაზრისით, ერთ-ერთი  პირველთაგანია ოვიდიუსი (ძვ. წ. 

43 — ახ. წ. 18), ავგუსტუსის თანამედროვე სახელოვანი პოეტი, რომე- 

ლმაც თავისი ცხოვრების დიდი ნაწილი შავი ზღვის ჩრდილო სანაპირო- 

ზე გაატარა გადასახლებაში და ჩანს, საერთოდ კარგად იცნობდა შავი 

ზღვისპირეთს და კერძოდ  მის აღმოსავლეთ   სანაპიროზე მცხოვრები 

ქართველი ტომების ვითარების შესახებაც საკმაოდ საინტერესო ცნო- 

ბები მოეპოვება. 

     ოვიდიუსმა დიდი ლიტერატურული  მემკვიდრეობა დასტოვა, რო- 

მელშიაც დიდძალ მითოლოგიურ მასალას იყენებს და ხშირად მისდევს 

ისეთ ვერსიებს, რომელთა თავდაპირველ წყაროს ჩვენამდე აღარ მოუ- 

ღწევია. ამ მხრით საინტერესოა შავი ზღვისპირეთის მითების მისებური 

ინტერპრეტაცია, განსაკუთრებით არგონავტთა და პრომეთევსის თქმუ- 

ლებების ზოგი ეპიზოდისა, რომელთა შესახებაც პოეტის სქოლიასტე- 

ბი ზოგიერთ ნაწილში კლასიკური ხანის მწერლობისაგან განსხვავებულ 

ცნობებს გვაწვდიან. 

       არგონავტთა და პრომეთევსის მითების ეპიზოდების ოვიდიუსისე- 

ული გადმოცემების სრულად დაფასებისათვის   საჭიროა ამ საკითხის 

სპეციალური და გულმოდგინე შესწავლა და მისი ცნობების შეწამება 

ყველა მასზე ადრინდელი და შემდეგდროინდელ მწერალთა ცნობებ- 



თან. ამჟამად მხოლოდ ის შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ განსაკუთრებით 

არგონავტთა მითის ეპიზოდებს ძალიან ხშირად ეხება და საკმაოდ მო- 

ზრდილ ადგილებსაც უთმობს თავის თხზულებებში. 

      ამ მხრით  პირველ ყოვლისა საყურადღებოა „ჰეროიდები" (გმირი 

ქალების წერილები), რომელშიაც ორი წერილის (VI -ჰიპსიპილესი 

იაზონისადმი და XII — მედეასი იაზონისადმი) უდიდესი ნაწილი სწო- 

რედ არგონავტთა მითის ამბებს გადმოსცემს. 

      ასევე მთელი ეპიზოდია მიძღვნილი არგონავტთა მითისადმი „მეტა- 

მორფოზების" VII წიგნში („იაზონი და მედეა"), რომელშიაც ყურა- 

დღებას იპყრობს საკმაოდ თავისებური  ცნობა მდინარე ფაზისის შლა- 

მიან-ქვიშიანობის შესახებ (ნათქვამია: „მიაღწიეს  შლამიანი ფაზისის 

სწრაფ მდინარესო“), რასაც სტრაბონიც  ადასტურებს, მაგრამ აპოლონ 

როდოსელის „არგონოვტიკაში“ კი არ შეინიშნება.          

     არგონავტთა მითის ეპიზოდებისადმია მიძღვნილი ოვიდიუსის „სე- 

ვდიანი სიმღერების" ზოგი  ადგილიც,  მაგალითად III წიგნის მთელი 

მე-9 სიმღერა, სადაც  მოთხრობილია მედეას  ძმის  მოკვლის ვერსია, 

რომელსაც უკავშირებს თავისი გადასახლების ადგილის —„ტომი"-ს 

ეტიმოლოგიას.                                                                         

     „პონტოსიდან გამოგზავნილ წერილებში“ არგონავტთა მითს ეხე- 

ბა I წიგნის მე-4 ლექსი; აგრეთვე  „კალენდრის“ III წიგნი  (ფრიქ- 

 სისა და ჰელას ეპიზოდი). 

 პრომეთევსის მითის გადმოცემასთან დაკავშირებით საყურადღებო 

პრომეთევსის გადასახლების ადგილად კავკასიონის მთის მოხსენიება, 

რაც მისი თხზულების  „იბის“-ის (სტრ. 291-2)  კომენტარიებშია გა- 

მოთქმული. ეს ცნობა მნიშვნელოვანია პრომეთევს-ამირანის თქმულე- 



ბის წარმოშობის ადგილის გარკვევისათვის, ვინაიდან ასეთ მითითებას 

არც თუ ბევრი ძველი მწერლის თხზულებებში ვხვდებით. 

       არგონავტთა მითის   ადგილებს   გაკვრით   ეხება   „ი ბ ი ს"-შიაც 

(სტრიქონები 435-442) და საინტერესოა, რომ ამ ადგილის განმარტე- 

ბისას სქოლიასტს მოჰყავს მედეას მოკლული ძმის სახელად სხვა წყა- 

როებით დაუმოწმებელი სახელი - ა რ პ ა გ ი, რომელიც ძველი საქარ- 

თველოს ზოგიერთი ისტორიული პირის სახელთა დაბოლოებას უფრო 

უახლოვდება (შდრ. არტაგი, საურმაგი და სხვ.). ჩვეულებრივ მედეას 

ძმის სახელად ძველი მწერლები ასახელებენ აბსირტს, ეგიალიოსს, ფაე- 

ტონს და სხვ!                      

       „ პ ო ნ ტ ო ს ი დ ა ნ  გ ა მ ო გ ზ ა ვ ნ ი ლ  წ ე რ ი ლ ე ბ შ ი "  მოხსე- 

ხებული არიან ჰენიოხები და აქაელები (IV, 10), როგორც შავი ზღვის 

ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროს მცხოვრებნი,   რომელნიც  თავიანთი 

გაბედული თავდასხმებით შიშის ზარს სცემდნენ არა მარტო შავი ზღვის 

სამხრეთ სანაპიროებს, არამედ ჩრდილოეთის   მხარეში მოგზაურ მეზ- 

ღვაურებსაც.  ამავე წერილში   ჩამოთვლილია შავ   ზღვაში ჩამდინარე 

მდინარეთა სახელები,   მაგალითად, პენიუსი (რომელსაც   სანიგთა  და 

ჰენიოხთა საზღვარზე მომდინარედ თვლიან).  ჰიპანისი, ჰალისი, ფაზისი 

და სხვ.                                                                                 

       დიდად საინტერესოა ოვიდიუსის ცნობები ელინისტური კოლონი- 

ების იმდროინდელი მდგომარეობის შესახებ. მართალია ეს ცნობები 

შავი ზღვის ჩრდილო სანაპიროს ქალაქ-ახალშენებს ეხება, მაგრამ, ჩვე- 

ნის აზრით, ბევრი რამ მათ ცხოვრებაში ანალოგიური უნდა ყოფილი- 

ყო შავი ზღვის სამხრეთ და აღმოსავლეთ  სანაპიროების მსგავსი ქალა- 

ქებისთვისაც, რომელნიც ადგილობრივი  ტომებით მჭიდროდ გარემო- 



ცულნი ნელ-ნელა ითქვიფებოდნენ  მათში  როგორც ეთნიკური, ისე 

კულტურულ-პოლიტიკური მიმართულებით.           

      ოვიდიუსი ჩივის, რომ მას ბარბაროსთა შორის გადაავიწყდა თავი- 

სი დედაენა — ლათინური, რადგან  გეტური  და სარმატული ისწავლა 

(„სევდიანი სიმღერები", V, 12); რომ მხოლოდ ცოტასღა შემორჩა ბერ- 

ძნული ენის მცირეოდენი ცოდნა (იქვე, V, 7); რომ მის გარშემო  მხო- 

ლოდ თრაკიული და  სკვითური ლაპარაკი ისმის  და მას ალბათ ახლა 

გეტურად უფრო შეეძლება ლექსების წერა (იქვე, III, 14); რომ ომის 

მოყვარულ ტომებით  გარშემორტყმულ  ქალაქში  შიშითა ძრწის იგი 

(იქვე, III, 11); რომ მართალია  ქალაქს გალავანი  არტყია, მაინც ეში- 

ნიათ თვით ქალაქის შიგნით მყოფი, ბერძნებთან შერეული, ადგილობ- 

რივი მცხოვრებლებისა და რომ ,,ბარბაროსები" მათთან სრულიად გაუ-  

ცალკევებლად ცხოვრობენ და სახლების  უმეტესობაც მათ ეკუთვნის 

(იქვე, V,  10). 

     ოვიდიუსი გარკვევით აღნიშნავს, რომ იქაურები დიდად არაფრად 

აგდებენ რომის ძლიერებას და რომ არ ეშინიათ რომის იარაღისა („პო- 

ნტოსიდან გამოგზავნილი წერილები“, I,2).      

     ყურადღებას იქცევს აგრეთვე ოვიდიუსის  „ს ე ვ დ ი ა ნ ი  ს ი მ ღ ე  

რ ე ბ ი ს" ერთი ადგილი (II, 196-200), რომლის წაკითხვაც სადავოდ 

არის გამხდარი. მოხსენიებული არიან ხალხები, რომელთაც ძლივს აკა- 

ვებს მდინარე დუნაი და დასძენს: მე რომ ვცხოვრობ, ეს ყველაზე უკი- 

დურესი ქვეყანაა, სადაც რომის კანონები ძლივს  ბოგინებსო. ჩამოთ- 

ვლილ ხალხებში იხსენება სიდონ;ები, კოლები და ტიბარენთა ურდოები. 

ეს ადგილი სპეციალურ ჩაკვირვებას  მოითხოვს და ძნელია საკითხის 

საფუძვლიანად შესწავლის  გარეშე  ზოგი  მეცნიერის  მიერ ამ ორი 



უკანასკნელი ხალხის სახელების ასეთნაირად ამოკითხვას ვერწმუნოთ. 

     პ ო მ პ ე ი უ ს  ტ რ ო გ უ ს ი (ძველი და ახალი წელთაღრიცხვის 

მიჯნის მოღვაწე, ტიტუს ლივიუსის თანამედროვე) ავტორია 44 წიგნია- 

ნი „ფილიპეს ისტორიისა", რომელსაც ჩვენამდე არ მოუღწევია. შე- 

მორჩენილია მხოლოდ ზოგიერთი წიგნის მოკლე შინაარსის გადმომცე- 

მი შესავალი და მ ა რ კ უ ს  ი უ მ ი ა ნ უ ს   ი უ ს ტ ი ნ უ ს ი ს  მ ი ე რ  

(ზოგი მკვლევრის აზრით ახ.  წ.  II სის, ზოგის აზრით  III ს-ის მოღ- 

ვაწე) შემოკლებული ტექსტი. 

        პომპეიუს ტროგუსის თუნდაც ასეთ მდგომარეობაში მოღწეული 

ტექსტი განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობისაა სკვითების ისტორიისა- 

თვის. სკვითების შესახებ ჰეროდოტეს მიხედვით ცნობილი ამბების გა- 

რდა ტროგუსი გადმოსცემს სხვა ცნობებსაც, რომლებიც უკვე დაკარ- 

გული ისტორიული თხზულებებიდან უნდა ჰქონდეს ამოღებული. რაც 

შეეხება ელინისტურ და შემდეგდროინდელი ამბების აღწერას, ეტყობა,  

იგი იყენებს ადგილობრივი — მაგ.,  მაკედონური   და პონტოსური —  

ქრონიკების მასალას.     

         გარდა სკვითებისა მის თხზულებაში დიდი   ადგილი ჰქონია დათ-  

მობილი მითრიდატის ომების ამბავს და ამასთანავე არგონავტთა მითის  

ეპიზოდებს. 

         ზოგი სხვა ძველი მწერლის მსგავსად, კავკასიის ხალხთა მონარქებს 

ბერძნულ-რომაული  თქმულებების  ამბებსა  და  გმირებს  უკავშირებს. 

          დაკარგულ 37-ე წიგნში  ჩვენამდე  მოღწეული   მოკლე  შთამომავ- 

მიხედვით ჩანს, მოთხრობილი ყოფილა  პონტოსის მეფეთა შთამომავ- 

ლობის ამბავი, როგორ ერგო ტახტი მითრიდატ ევპატორს და მან რომ- 

თან  ომის  დაწყებამდე  როგორ    დაიპყრო  პონტოსი  და  პაფლა- 



გონია. აგრეთვე ჩართული ყოფილა ბოსფორისა და, რაც უფრო საინ- 

ტერესო უნდა იყოს ჩვენთვის, კოლხეთის მეფეთა შთამომავლობისა და 

მოღვაწეობის ამბები.   

       იუსტინუსის შემოკლებულ მოთხრობაში დიდი ადგილი აქვს დათ- 

მობილი სკვითებს და, შეიძლება ითქვას, სკვითოფილურ ტენდენციასაც 

იჩენს. მისი გადმოცემით, სკვითების შთამომავალნი არიან პართიელე- 

ბი და ბაქტრიელები, ხოლო სკვითთა ცოლების მიერ დაარსებულია 

ამაზონელთა სახელმწიფო (II, 3) სკვითების საზღვარი ტროგუსს (და 

მისი მიხედვით იუსტინუსს) მდინარე ფაზისამდე ჩამოჰყავთ. 

       აქვეა ნახსენები  სკვითების  ნაწილის  ჩამოსახლების   ამბავი კაპა- 

დოკიაში მდინარე თერმოდონტის ნაპირებზე და მერე მათი ეს  ამბავი 

გადანასკვულია ამაზონთა სახელმწიფოს გაჩენასთან. 

        XII  წიგნში  მოთხრობილი ყოფილა   ალექსანდრე   მაკედონელის 

სარდლის ზოპირიონის   დამარცხება სკვითების   მიერ. ეს ზოპირიონი 

დასახელებულია,  როგორც ალექსანდრე  მაკედონელის მიერ დანიშნუ- 

ლი გამგებელი პონტოსისა.   აქვეა გადმოცემული  რომ   ალექსანდრემ 

დაიპყრო ხალხები, რომლებიც კავკასიონის ძირში ცხოვრობენ, მაგრამ 

ამ კავკასიონის სახელის ქვეშ აქ ჰინდუკუშისა და ჰიმალაის მთები იგუ- 

ლისხმება. 32-ე წიგნში ჩართული   ყოფილა არგონავტების   მითის ის 

ეპიზოდი, რომელიც ეხება არგონავტებისათვის აეტის მიერ დადევნე- 

ბულ კოლხთა დასახლებას მედეას   ძმის აბსირტის   მოკვლის ადგილას 

და ისტორიული ხალხის მათგან შთამომავლობას.                 

       38-ე წიგნში მითრიდატ ევპატორის ფართო საომარ გეგმებსა და 

რომაელთა   წინააღმდეგ კოალიციების  მოწყობის  ამბებზეა ლაპარაკი 

და ხაზგასმულია, რომ იგი რომაელთა წინააღმდეგ  აამხედრებს მთელ 



აღმოსავლეთს. მითრიდატი აღიარებულია ერთადერთ სიკვდილის შვი- 

ლად, რომელმაც დაიმორჩილა პონტოსი და სკვითეთი, რომლის გავლა 

და თვით შიგ შესვლაც კი არავის შეეძლო უხიფათოდ. 

      მწერალი აღნიშნავს მითრიდატის სამართლიანობასა და უხვობას 

და ამბობს, რომ მხოლოდ ის ფლობს არა მარტო მამისეულ სამეფოს, 

არამედ სხვასაც, მაგალითად, კ ო ლ ხ ი დ ა ს,   პ ა ფ ლ ა გ ო ნ ია ს და 

ბოსფორს, რომლებიც მოპოვებული აქვს თავისი გულუხვობით. 

      42-ე წიგნში, სტრაბონის მსგავსად, სომხები — არმენიელები იაზო- 

ნის თანამგზავრ არმენის შთამომავლებად მიაჩნია და აქვეა ჩართული 

არგონავტთა მითის მოკლე შინაარსი, რომელშიაც ყურადღებას იქცევს. 

მედეას ძმის სახელად ეგიანეოსის ანუ აიგიალეოსის ხსენება, ნაცვლად 

ჩვეულებრივ ცნობილი აბსირტისა. სომხეთის შესახებ ნათქვამია, რომ 

იგი კაპადოკიიდან კასპიის ზღვამდე აღწევს.                        

     ამავე წიგნშია გადმოცემული, თითქოს ალბანელები იტალიიდან, 

ალბის მთიდან იყვნენ აქ ჩამოსულნი ჰერაკლესთან ერთად და რომ ალ- 

ბანელთა მეზობლად ბინადრობენ ამაზონები, რომელთა დედოფალმა 

ტელესტრიამ დაიყოლია ალექსანდრე მაკედონელი მასთან კავშირი და- 

ეჭირა. ამ მაგალითზედაც კარგად ჩანს, რომ პომპეიუს ტროგუსი სხვა- 

დასხვა წყაროებით სარგებლობს და უკრიტიკოდაც ეკიდება მათ, რად- 

გან მე-2 წიგნში ამაზონთა ამბავი, ოღონდ სახელის უხსენებლად, საკ- 

მაოდ დაწვრილებით აქვს გადმოცემული და თერმოდონტის სანახებში, 

კაპადოკიაში მცხოვრებლებლად მიაჩნია, რაც უფრო ახლოა ჩვეულებ- 

რივ გავრცელებულ  

      გ ა ი უ ს   ვ ე ლ ე ი უ ს   პ ა ტ ე რ კ უ ლ უ ს   (ძვ. წ. I ს-ის მეორე 

ნახევრისა და ახ. წ. I ს. პირველი ნახევრის მოღვაწე) ორწიგნიანი „რო- 



მის ისტორია" ჰქონია დაწერილი, რომლის მხოლოდ ნაწილია მოღწე- 

ული. ამ თხზულებაში რომის ისტორია   მოყვანილია ახ. წ. I ს-ის 30 

წლამდე. პატერკულუსის ისტორიის მეორე წიგნში (II, 40, 1) მოკლე, 

მაგრამ  მნიშვნელოვანი  ცნობაა  გადმოცემული პომპეუსის კავკასიაში 

ლაშქრობის შესახებ. მასში ნათქვამით პომპეუსმა გამარჯვებით განვლო 

მიდია, ალბანია და იბერია, შემდეგ თავისი ჯარი მიაბრუნა იმ ხალხები- 

საკენ, რომელნიც პონტოსის მარჯვენა და უკიდურეს  ნაწილში ცხოვ- 

რობენ —კოლხების, ჰენიოხებისა და აქაელებისაკენ. შემდეგ აღნიშნუ- 

ლია, რომ თავისი შვილის ფარნაკის ღალატით დაიღუპა მითრიდატი. ეს 

ცნობები სხვა ძველი მწერლების ცნობებს კარგად ეთანხმება. 

       მ ა რ კ უ ს   მ ა ნ ი ლ ი უ ს ი ს სახელით ჩვენამდე მოაღწია ხუთ- 

წიგნიანმა პოემამ ასტრონომიის შესახებ. ზოგი მკვლევრის აზრით, ეს 

პოემა დაწერილი უნდა იყოს ტიბერიუსის დროს (14-37 ახ. წ.). რამ- 

დენჯერმე  გადაკვრით ახსენებს  არგონავტთა თქმულებასთან დაკავში- 

რებულ ამბებს. ერთგან მოხსენებულია (IV, 671...) აზიის ხალხები და 

ყველაფრით მდიდარი ქვეყანა, სადაც ოქროიანი მდინარეები დიან და 

პატიოსანი თვლებით ბრწყინავს პონტოსი, სურნელოვანი ტყეები აფ- 

რქვევენ წამლეულის (სუნს). აქ ოქროს საწმისიანი ვერძის ამბავი რეა- 

ლური ოქროს ძიების საქმესთანაა დაკავშირებული და ხაზი აქვს გას- 

მული პონტოსის (რომელშიაც ეტყობა კოლხეთიც იგულისხმება) ზღა- 

პრულ სიმდიდრეს.   

       იმავე წიგნში საყურადღებო დეტალია პონტოსელთაგან მზის თა- 

ყვანისცემის ამბავი (IV, 755-56):  სკვითური შვილდივით მოხრილი 

ევქსინოს პონტოსი  თაყვანს გცემს შენ,  ფებო, (ე.  ი. აპოლონ, მზის 

ღმერთს ანუ მზეს) ტყუპების ქვეშ (აქ უნდა იგულისხმებოდეს ტყუპე- 



ის თანავარსკვლავედი ანუ  ზოდიაკო მარჩბივი,  რომელსაც მაისში 

უთანასწორდება მზე). 

      ფრიად საინტერესოა აგრეთვე მეხუთე წიგნში (V, 377) გადმოცე- 

მული ცნობა, რომ რომაელებს კვებავს ნუმიდიელთა სანაპირო და ფა- 

ზისის ჭალები და რომ სურსათი გამოაქვთ  იქიდან, საიდანაც უცნობი 

ზღვით ოქროს საწმისი გამოიტანეს (ე. ი. კოლხეთიდან). 

      ლ უ ც ი უ ს   ა ნ ე უ ს   ს ე ნ ე კ ა ს  (დაახ.  4 წ. ძვ. წ. —65 წ. ახ. 

წ.), ცნობილი  ფილოსოფოსის,   პოეტისა და სახელმწიფო   მოღვაწის 

თხზულებათგან  ჩვენამდე   მოაღწია ფილოსოფიური   ხასიათის მისმა 

დიალოგებმა და ტრაქტატებმა, აგრეთვე 9 ტრაგედიამ. როგორც  ფი- 

ლოსოფიურ, ისე მხატვრულ თხზულებებში იგი უხვად იყენებს მითო- 

ლოგიურ მასალას და ამიტომ ჩვენს ქვეყანასთან დაკავშირებულ არგო 

ნავტთა და პრომეთევსის მითების ცალკე ეპიზოდები და მათი ანარეკ- 

ლი ხშირად გვხვდება. ერთი ტრაგედია სულაც მედეასადმია მიძღვნილი 

და მისი სახელიცა ჰქვია. თავის ტრაგედიებში აშკარად ბერძნული მწე- 

რლობის გავლენას განიცდის, როგორც დიდი ტრაგიკოსებისა, ისე უფ- 

რო გვიანდელი  ხანის პოეტებისას, მაგრამ მისი ტრაგედიები დამძიმე- 

ბულია ფილოსოფიურ-რიტორიკული მსჯელობებით და სასცენო  მოქ- 

ნილობა აკლიათ.                                                                         

       აქა-იქ მის დიალოგებსა და წერილებში თანამედროვე ან წარსული 

ისტორიული ფაქტების ანარეკლსაც ვხვდებით დიალოგების  IX  წიგნ- 

ში  (IX, 11) გადაკვრითაა ნახსენები   ტაციტუსის   ანალების მიხედვით 

საკმაოდ კარგად ცნობილი სომეხთა მეფე მითრიდატი, როგორც იმპე- 

რატორ გაიუს კალიგულას ამალის თუ მცველთა რაზმის წევრი. ეს მი- 

თრიდატი ხომ იბერთა მეფის მითრიდატის ძეა და ფარსმან მეფის ძმა, 



რომელიც შემდეგ (დაახლოებით   51 წ. ახ. წ.) თავისმავე   ძმისწულმა 

რადამისტმა  ჩამოაგდო ტახტიდან,  მოაკვლევინა და თვითონ  გამეფდა. 

       დ ი ა ლ ო გ ე ბ ი ს  X I I  წ ი გ ნ შ ი  (XII, 7)  საინტერესო დეტალი 

შეინიშნება. იქ ნათქვამია: სკვითეთში   და ნადირებისა და შფოთიანი 

ტომების მთელ იმ მხარეში მოიპოვებიან პონტოსის ნაპირებზე დაფუ- 

ძნებული ა ქ ა ე ლ თ ა სამოქალაქო მოსახლეობანიო. მერე ავტორი და- 

სძენს: ვერც მარადიული ზამთრის სიმკაცრემ და ვერც (ადგილობრივი) 

მოსახლეობის  იქაურ ჰავასავით შემაძრწუნებელმა ზნე-ჩვეულებებმა 

ვერ  შეუშალეს    ხელი  იქ   გადასახლების    მოსურნეებსო.  აგრე- 

თვე ნათქვამია, რომ მილეტმა სხვადასხვა მხარეს 75 ქალაქის მოსახლე- 

ობა გააბნიაო.   

     საჭიროა აქ მოხსენიებული აქაელების საკითხის კარგად ჩაკვირვე- 

ბა და შესწავლა, რა ურთიერთობაშია  ეს ცნობა იმ აქაელთა შესახებ 

მოღწეულ ცნობებთან, რომელნიც   ჩვეულებრივ  ჰენიოხების ახლოს 

მობინადრე ქართულ   ტომებად იგულისხმებიან და რომელთაც შავი 

ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ კუთხეში უნდა ეცხოვრათ. 

      რაც შეეხება მილეტის  მიერ ასე ბევრი  კოლონიის  დაარსებას, 

პლინიუს უფროსი კიდევ მეტს ანგარიშობს (90-მდე); საერთოდ კი გა- 

მოკვლევების მიხედვით, ორმოცზე მეტი ახალშენი არ ჩანს შავი ზღვის 

სანაპიროებზე. 

     ამავე წიგნში (XII,  10)   მწერალი  გულისწყრომას  გამოთქვამს; 

ფუფუნებით განებივრებულ ხალხს ნებავს, რომ ფაზისს იქითა მხრიდან 

მოტანილით მარაგდებოდნენ მდიდრული   დუქნები. ჩანს ფუფუნებად 

ითვლებოდა და ალბათ ძვირადაც ფასობდა აქედან გატანილი სასურ- 

სათო საქონელი.                 



     მნიშვნელობას არაა მოკლებული  თეოფრასტის  (372--287 ძვ. წ.) 

დამოწმებით მოყვანილი ცნობა, რომელსაც „ბუნების შესახებ ნარკვე- 

ვებში  გადმოგვცემს  სენეკა:  პონტოსშიაც ზოგი  მდინარე ზაფხულის                                         

პერიოდში უფრო წყალუხვი  არისო.  მაგრამ შემდეგ  საკუთარი  მსჯე- 

ლობით დაასკვნის,  რომ ზაფხულში თოვლიანი   მთებიდან მომდინარე 

მდინარეები ძალიან არ არიან ადიდებულნი, მათი ადიდება გაზაფხულ- 

ზე და ადრე გაზაფხულზევე  ჩაივლის, რადგან, რაც დასადნობია თოვ- 

ლი, მაშინვე დნებაო. მერე დასძენს, ფაზისიცა და ბორისთენიც ნილო- 

სივით სადიდებელნი იქნებიან ზაფხულში, რომ ნილოსის ადიდება ძვე- 

ლი მწერლების ცნობათა თანახმად, მის სათავეებში ზაფხულში თოვ- 

ლის დნობასთან იყოს დაკავშირებულიო. 

       ტრაგედიებში აქა-იქ არის გაბნეული ჩვენი ქვეყნის ძველ სინამ- 

დვილესთან დაკავშირებული  რეალიები,  „გაშმაგებულ  ჰერკულესში" 

საინტერესოა ჰერკულესის ნათქვამი, რომელშიაც არეკლილია პრომე- 

თევსის მითის დეტალი. ამ ადგილის მიხედვით პრომეთევსის მიჯაჭვის 

ადგილიდან ნახსენებია  „კასპიის კლდეები", რომელშიაც,  ჩანს, იგუ- 

ლისხმება სწორედ კავკასიონის მთები. 

      კასპიის მთებად რომ კავკასიონის   მთები მიაჩნია, დასტურდება 

სენეკას მეორე ტრაგედიის — „თიესტეს" — ადგილითაც, რომელშიაც, 

უმდიდრეს მეფეთა შორის მოხსენიებულია  აგრეთვე ის, ვინც კასპი- 

ის მთიან გზებს უკეტავს მამაც სარმატებს. აქ ცხადია სარმატთა მთია- 

ნი გზის, ე. ი. დარიალის გასასვლელის ჩამკეტად იბერიის მეფე უნდა 

ვიგულისხმოთ, რომელიც სხვათა ცნობებითაც დასტურდება, რომ იმ 

ხანად ძლიერი ხელმწიფე ყოფილა (მითზე დამყარებულ ამ ტრაგედია- 

ში, რასაკვირველია, აქ  სენეკას დროინდელი  ვითარების  ანარეკლი 



ჩანს). 

     ტრაგედიაში —  „მედეა“ — ძირითადად ცნობილი ვერსიების მიხე- 

დვით არის არგონავტთა მითის  ეპიზოდები მოყვანილი.  ყურადღებას 

იპყრობს ერთხელ კიდევ ხსენება  მარადიული თოვლით  დაფარული 

კავკასიონის კლდეებისა, როგორც პრომეთევსის  მიჯაჭვის ადგილისა, 

რომელზედაც „მოსხურებულია პრომეთევსის სისხლი". 

     ასევე, ოღონდ სიტყვის გადაკვრით, არის დადასტურებული პრომე- 

თევსის მიჯაჭვის ადგილად კიდევ კავკასიონი ტრაგედიაში — „ეტეელი 

ჰერკულესი“ (ტაეპები 1377-78), რომელშიაც ჰერკულესი ამბობს: მე 

რომ  შემაძრწუნებელმა  კავკასიონმა  შემჯაჭვოს  თავისი  ბორკილებით 

და მიმცეს ხარბ ფრინველს საძიძგნად, ჩივილის კვნესა არ ამომხდებო- 

და პირიდანაო. 

       კ ვ ი ნ ტ უ ს    კ უ რ ც ი უ ს    რ უ ფ უ ს ი ს  (დაახლ.  I ს-ის შუა 

ხანებში ახ. წ.) „ალექსანდრე დიდის თავგადასავალი“, რომელიც დაწე- 

რილი უნდა იყოს 37-65 წლებში,   უფრო —41 წლის ახლო  ხანებში 

და  არა სრული სახითაა  ჩვენამდე მოღწეული, წარმოადგენს  ელინის- 

ტური ხანის მწერლების შრომაზე დაფუძნებულ კომპილაციას. ალექ- 

სანდრე მაკედონელის  ღვაწლის განდიდების   მიზნით  ბევრ ზღაპრულ 

ამბავს შეიცავს და ამ მეფეს ისეთ ლაშქრობებსაც მიაწერს, რომელიც 

ნამდვილად არ ჩაუტარებია. ამ ტენდენციის გამოა,   რომ ალექსანდრე 

მაკედონელს კავკასიას დაალაშქვრინებს და თვით ტანაისამდე და სკვი- 

თებამდეც მიჰყავს,  რაც რასაკვირველია  სიმართლეს   არ შეეფერება; 

მაგრამ  რადგან თუნდაც ამ ფანტასტიკურ გარემოში  ზოგი  ქართველი 

ტომი და მათთან დაკავშირებული ამბები იხსენიება, ამდენად მაინც სა- 

ინტერესოა ჩვენთვის. VI წიგნში (სულ რუფუსის თხზულება 10 წიგნი- 



საგან შედგებოდა) გადმოცემულია ალექსანდრეს ლაშქრობა ჰირკანიაში 

და ამასთან დაკავშირებით   კასპიის ზღვის   მარცხნივ  (თუ სამხრეთის 

მხრიდან ვივარაუდებთ) მცხოვრებლებად მოხსენებული ჰყავს კერკეტე 

ბი, მოსინები და ხალიბები, ე. ი. შავი ზღვის სამხრეთ სანაპიროს მცხო- 

ვრებნი, მათ შემდეგ კი ლევსკოსირები (ანუ თეთრი სირიელები — ასე 

უწოდებს ზოგი ძველი მწერალი ჩრდილო კაპადოკიის მცხოვრებთ) და 

ამაზონები. მერე   ნაამბობია (VI, 5, 24-32), ამაზონთა  დედოფალმა 

ტელესტრიამ, რომელიც მბრძანებლობდა მთელ ქვეყნებს კავკასიონის 

მთასა და მდინარე ფაზისს შორის, როგორ დაიყოლია ალექსანდრე მა- 

კედონელი მასთან შვილის ყოლაზე. 

      VII წიგნში აღწერილია ალექსანდრეს მიერ I7 დღეში გადალახვა 

კავკასიონის მთებისა, რომლის სახელის ქვეშ ტავროსის მთებსა და შე- 

მდეგ ინდოეთის მთებს ჰინდუკუშსა და ჰიმალაის გულისხმობს რუფუ- 

სი და ამასთანავე გაკვრით ახსენებს: ამ მთის ერთ კლდეზე, რომელიც 

ირგვლივ 10 სტადიონია,  ხოლო სიმაღლით — 4, ძველი გადმოცემით 

პრომეთევსი იყო მიჯაჭვულიო. აქვე დასძენს,  რომ ამ მთების ძირში 

დააარსა მეფემ კიდევ ერთი ალექსანდრია. როგორც ვხედავთ რუფუსის 

ცნობები მეტად აბნეულ-დაბნეულია და დიდი არაფერი მეცნიერული 

ღირებულებისაა.                        

      გ ა ი უ ს  პ ლ ი ნ ი უ ს  ს ე კ უ ნ დ უ ს ი  (23-79 ახ. წ.) ანუ პლი- 

ნიუს უფროსი  ცნობილი რომაელი სახელმწიფო მოღვაწე, სამხედრო 

პირი და მწერალია.  იგი დაიღუპა ვეზუვის დიდი  ამოხეთქვის დროს 

79 წ. ახ. წ., როცა ვულკანის ლავამ დაანგრია  და დამარხა ქალაქები: 

პომპეუმი, ჰერკულანუმი და სტაბია. პლინიუს უფროსს უწერია ისტო- 

რიულ-საბუნებისმეტყველო,  გრამატიკული  და  რიტორიკული  ხა- 



სიათის  თხზულებანი.  მათგან   ჩვენთვის  ყველაზე   დიდი  მნიშ- 

ვნელობა აქვს  ენციკლოპედიური  ხასიათის უზარმაზარ კომპილა- 

ციურ ნაშრომს — „ბუნების ისტორიას“, რომლის 37 წიგნმაც ჩვენამდე 

მოაღწია. ეს ნაშრომი დაფუძნებულია 2000-მდე სხვადასხვა თხზუ- 

ლების 20.000-მდე ამონაწერზე და დიდძალ მასალას შეიცავს. I წიგნი 

მიძღვნილი აქვს საერთო შესავალსა და წყაროთა მიმოხილვას, II სამ- 

ყაროს მათემატიკურ-ფიზიკურ აღწერილობას, III-VI — გეოგრაფი- 

ასა და ეთნოგრაფიას, VII — ანთროპოლოგიას, VIII-XI — ზოოლო- 

გიას, XII-XVII — ბოტანიკას, XXVIII-XXX II — სამედიცინო 

ზოოლოგიას, XXXIII-XXXVII — მინერალოგიას, მეტალურგიას და 

მათ გამოყენებას ხელოვნებაში. 

      პლინიუს უფროსი, როგორც ეტყობა, დიდი ნიჭითა და გამჭრია- 

ხობით არ გამოირჩეოდა და ხშირად სრულიად უკრიტიკოდ იმეორებს 

სხვათა ბევრ ზღაპრულ და ძნელად დასაჯერებელ ცნობას, გვხვდება 

არასწორი  ფაქტები და მსჯელობაც  ბევრგან  (განსაკუთრებით გეოგ- 

რაფიულ ნაწილში) სახელთა  უბრალო ჩამოთვლას ჯერდება და არა-  

იშვიათად ერთმანეთის საწინააღმდეგოდაც, რადგან სხვადასხვა წყარო- 

ებიდან აქვს ხოლმე სხვადასხვა ცნობა ამოღებული. 

       მიუხედავად ასეთი ნაკლისა, პლინიუს უფროსის ცნობებს საქარ- 

თველოს და კავკასიის ძველი ტომების შესახებ უდიდესი მნიშვნელობა 

აქვს ჩვენთვის და სტრაბონთან და პტოლემაიოსთან ერთად განსაკუთ- 

რებით შავიზღვისპირეთის ძველი გეოგრაფიის შესწავლისათვის დიდი 

სამსახურის გაწევა შეუძლია.                                      

        საბედნიეროდ,  ბევრ შემთხვევაში, პლინიუს  უფროსი  თვითონვე 

მიუთითებს გამოყენებულ წყაროებს და ამით საკმაოდ აადვილებს მის 



მიერ გადმოცემულ ცნობებში ორიენტაციას. როგორც ეტყობა, ძველი 

მწერლობის შრომებთან   ერთად   შავიზღვისპირეთის   აღწერისათვის 

პლინიუსს  გამოუყენებია  მაშინდელი   პერიპლუსები    და  მეგზურები, 

როგორც  ოფიციალური,    სახელმწიფო-სამხედრო    საჭიროებისათვის 

შედგენილი, ისე კერძო პირთა მიერ დაწერილი.   განსაკუთრებით ჩანს 

ვიპსანიუს აგრიპას ცნობილი რუკის კვალი. პლინიუსის ცნობები, რო- 

გორც თავის ადგილას აღვნიშნეთ კიდეც, ბევრგან ემთხვევა პომპონიუს 

მელას ცნობებს და ერთი მხრით ავსებს მათ, მეორე მხრით კი მელას 

ზოგიერთი ადგილის მიხედვით   პლინიუსის ტექსტის  შემოწმება-შეს- 

წორებაც ხერხდება, ამ უკანასკნელ გარემოებას კი დიდი მნიშვნელობა 

აქვს, რადგან ადგილთა და ხალხთა სახელები ძალიან ცუდად არის შე- 

მონახული პლინიუსის შრომაში და შესაშურებელი მასალის ჩვენამდე 

არ მოღწევის გამო ფრიად გაძნელებულია მათი სათანადო ამოკითხვის 

საქმე. 

       პლინიუს უფროსს  თავის „ბუნების ისტორიის“   II წიგნში (II, 

173) კასპიისა და შავ ზღვას   შორის მანძილად   375 ათასი ნაბიჯი გა- 

მოჰყავს ე. ი. დაახლოებით 550 კმ (რომაული სიგრძის საზომი ერთეუ- 

ლი ნაბიჯი 1.479 მეტრს უდრის) და ამავე ცნობას იმეორებს VI წიგნ- 

შიაც (VI, 31), როგორც ეტყობა, ამ მანძილს ვარაუდობს მტკვრის შე- 

სართავიდან  რიონის  შესართავამდე,  მაგრამ ცხადია   სინამდვილემდე 

ბევრი აკლია. სხვათა შორის ამ ზღვებს შორის მანძილის ჩვენების საქ- 

მეში ძველი მწერლების ცნობები ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისა- 

გან, რაც, ზოგი მკვლევრის დაკვირვებით, იმით არის გამოწვეული, რომ 

ზოგი ძველი მწერალი   კავკასიის ყელის   ყველაზე   ვიწრო ადგილად 

აზოვისა და კასპიის ზღვას შორის მოქცეულ მანძილს თვლიდა და ყვე- 



ლა სხვადასხვანაირად ვარაუდობდა. 

       ამავე წიგნში (II, 224) ნახსენებია, რომ პონტოსში, კორაქსთა ტო- 

მის  გასწვრივ, ხმელეთიდან 300 სტადიონის მანძილზე  (სტადიონი  177 

მეტრსა და 40 სმ უდრის) ზღვა განუზომელი   სიღრმისაა და რომ ჯერ 

ფსკერამდე ვერ დაუწვდენიათ საზომი. 

        III  წიგნში  სამი  ქალაქია  მოხსენებული,    რომელთა  დაარსებაც 

კოლხებს მიეწერება.  ეს ვერსიები მომდინარეობს ელინისტური  ხანის 

მწერლებისაგან (კალიმაქე, აპოლონიოს როდოსელი და სხვ.), რომელ- 

ნიც არგონავტთა სამშობლოში დაბრუნებისა და კოლხთა მდევრის მარ- 

შრუტად შავი ზღვის ჩრდილო სანაპიროსა და მდინარე ისტროსს, ანუ 

დუნაის, ვარაუდობდნენ.                                                             

      ერთგან ნათქვამია (III, 129): ისტრიაში   მდებარეობს კოლონია 

პოლა/, რომელსაც ახლა  Pietas Julia-ს ეძახიან და ოდესღაც კოლხებს 

დაუარსებიათო. საინტერესოა, რომ კალიმაქეს ცნობაზე დაყრდნობით 

ამასვე იმეორებს სტრაბონიც (1, 2, 39, და V, I, 9) და თვით კალიმაქეს 

სიტყვებიც მოჰყავს; ამ ქალაქისათვის ბერძნებს შეეძლოთ ლტოლვილ- 

თა ქალაქი დაერქმიათ, თვით თავიანთ ენაზე (ე. ი. კოლხურად) კი „პო- 

ლა" ეწოდებაო.                                                                              

      დალმაციაში მოხსენებულია (II, 144) ქალაქი ოლკინიუმი, რომე- 

ლზედაც ნათქვამია, წინათ კოლხინიუმი ეწოდებოდა და კოლხების და- 

არსებულიაო; ხოლო ილირიაში (II, 145) ქალაქ ორიკუმს ასახელებს, 

აგრეთვე კოლხთა მიერ დაარსებულად. 

       IV წიგნში პლინიუსი გადმოგვცემს ცნობას ერთ დროს მაკედო- 

ნიის მთელ მსოფლიოზე გაბატონებისა და მაკედონელთა მიერ დაპყრო- 

ბილი ქვეყნების შესახებ (II, 39), რომელთა შორის მოქცეულია არმე- 



ნია, იბერია, ალბანია და კაპადოკიაც. როგორც სხვა წყაროთა უმრავ- 

ლესობიდან ვიცით, იბერიასა და ალბანიაში ალექსანდრე მაკედონელს 

და მაკედონელთა სარდლებს თითქოს არ ულაშქრიათ. აქვე მოხსენე- 

ბულია  მაკედონელთა მისვლა კავკასიონამდე, მაგრამ ამ კავკასიონში, 

ზოგი სხვა ძველი მწერლის მსგავსად, ინდოეთის კავკასიონი, ცენტრა-  

ლური აზიის მთები, ჰინდუკუში  და ჰიმალაი უნდა იგულისხმებოდეს. 

      V წიგნში (V, 97) პლინიუს  უფროსი ეხება აზიის   მთაგრეხილების  

განლაგებას და ალექსანდრიელი გეოგრაფოსების მიბაძვით მთელ მთა- 

თა  სისტემებს  დაწყებულს   ინდოეთის   მთებიდან — ჰიმალაიდან  და 

ჰინდუკუშიდან ჩვენს კავკასიონამდე სულ ტავროსის  მთების სახელით  

ნათლავს; მაგრამ ცოტა ქვემოთ (V, 98) აღიარებს, რომ თავის სიგრძეზე 

ეს მთაგრეხილები მრავალ სხვადასხვა ახალ სახეს იღებდენო და ჩამო-  

თვლის კიდეც. ესენია: ჯერ იმაოსი  (ჩამოთვლას   ინდოეთის მხრიდან 

დასავლეთისაკენ  აწარმოებს),  მერე  ემოდოსი,  პაროპანისი,  კირკიოსი, 

კამბადი, პარიადი, ხოატრი, ორეგი, ოროანდი, ნიფატი, ტავროსი, კავ- 

კასიონი; მერე სარპედონი, კორაკესიოსი, კრაგოსი და კვლავ ტავროსი. 

       ამ  ჩამოთვლილი  მთების  სახელებიდან  პირველ  სამს  ახლანდელი 

ჰიმალაის მთებში ვარაუდობენ. პარიადი ანუ   პარიადრი მცირე აზიის 

ტავროსის ჩრდილო აღმოსავლეთი   ნაწილის განშტოება   უნდა იყოს, 

ხოლო ხოატრი — იმავე ტავროსის აღმოსავლეთი  განშტოება; ნიფატი 

 — ტავროსის განშტოებანია სომხეთში. სარპედონი — კილიკიის სანაპი- 

როზე მყოფ კონცხთან არის გაიგივებული და მერე ეტყობა პლინიუსი 

მის ახლო მდებარე ტავროსის ნაწილზეც ავრცელებს; კორაკიოსი ტავ- 

როსის განშტოებაა — პამფილიასა და დასავლეთ კილიკიაში, კრაგოსი 

 — ლიკიაში.                                



      შემდეგ (V, 99) ჩამოთვლის ამ მთაგრეხილებში არსებულ სამი კა- 

რის, სამი საუღელტეხილო გადასასვლელის სახელებს: არმენიის, კას- 

პიის და კილიკიის კარებს, რომელთაგან კასპიის კარი ამ ადგილის კო- 

მენტატორებს ესმით, როგორც  კასპიის ზღვის სამხრეთით  მდებარე 

 გადასასვლელი. 

      ამის შემდეგ აღნიშნავს, რომ მარჯვენა მხრით (კომენტატორთა აზ- 

რი გამოდის,  თითქოს სამხრეთიდან ჩრდილოეთისაკენ პირმიქცეული 

კაცის მიხედვით მსჯელობს პლინიუსი, მაგრამ ეს ადგილი მეტ ჩაკვირ- 

ვებას მოითხოვს, რადგან ცოტა ზემოთ — V, 97 — მარჯვენა და მარც- 

ხენა მხარეები ამ მთების მიმართ აღმოსავლეთიდან  დასავლეთისაკენ 

პირმოქცეული  კაცის მიხედვით  აქვს  ნავარაუდევი  თვით ავტორს) 

მთებს ეწოდება ჰირკანიისა და კასპიის მთები, ხოლო მარცხნით — პა- 

რიედრი, მოსხების, ამაზონთა, კორაქსთა და სკვითთა მთები, საერთოდ 

კი ბერძნები კერავნის მთებს ეძახიანო. აქ ჩამოთვლილი მთების სახე- 

ლებიდან სხვები ასე თუ ისე უდგება საერთოდ კავკასიის სამხრეთით 

მდებარე მთიანეთსა და მცირე აზიაში ლოკალიზებას, ეს არ შეიძლება 

ითქვას კორაქსების მთებზე, რომელიც წყაროთა უმეტესობის ჩვენების 

თანახმად კავკასიონის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში ივარაუდება. 

     რაც შეეხება კერავნის სახელის მიკუთვნებას ზენათ ჩამთთვლილი 

მთაგრეხილების ჯგუფისათვის, უნდა აღინიშნოს, რთმ სხვა ავტორები 

ამ სახელს უფრო ნამდვილ კავკასიონს უკავშირებენ (მაგ. სტრაბონი 

—II, 4, 1; პტოლემაიოსი, გეოგრ. V, 3, 14; პომპ. მელა — I, 109, III, 

39). 

 

      ქართველი ტომებისა და მათი ძველი ადგილსამყოფელი ადგილე- 



ბის შესახებ ცნობები ძირითადად  თავმოყრილია თხზულების VI წიგ- 

ნში.                                                

      შავი ზღვის სამხრეთ და აღმოსავლეთ სანაპიროზე მცხოვრებ ტო- 

მებს  მოყოლებით  ჩამოთვლის  და ზოგან პუნქტებს შორის  მანძილებ- 

საც მიუთითებს. ჩამოთვლის დროს ძალიან ძუნწად ორი-სამი სიტყვით 

თუ  ახასიათებს ზოგ ტომს, გეოგრაფიულ   პუნქტს ან კუთხეს;  უფრო 

ხშირად კი სრულიად მშრალ დასახელებას ჯერდება და გარდა სახელი- 

სა, არავითარ სხვა მასალას არ იძლევა. 

       მდინარე  თერმოდონტს  აქეთ,  პლინიუსის  გადმოცემით,  შემდეგი 

ტომები ცხოვრობენ და შემდეგი პუნქტები მდებარეობს (VI, 11): კე- 

ნები,  ხალიბები,  ქალაქი კატიორა,  ტიბარენები,  ტანმოხატული  მასი- 

ნები (ე. ი. მოსინები ანუ მოსინიკები), მაკროკეფალები, ქალაქი კერა- 

სუნტი,  ნავთსადგური კორდულა,  ბეხირები,  ბუქსერები, შავი  მდინა- 

რე, მახორონებისა და სიდონების ტომები, მდინარე სიდენი, რომელიც 

უვლის ქალაქ პოლემონიონს  ამისიდან  120.000 ნაბიჯზე  (ე. ი.  დაახლ. 

170 კმ-ზე), შემდეგ მდინარეები იაზონიონი და მელანთიონი და ამისი- 

დან 80.000 ნაბიჯზე ქალაქი ფარნაკეა, ციხე-სიმაგრე და მდინარე ტრი- 

პოლისი, აგრეთვე  ფილოკალია,   ლივიოპოლისი,  მერე  ფარნაკეადან 

100.000 ნაბიჯზე თავისუფალი ქალაქი ტრაპეზუნტი, უზარმაზარი მთე- 

ბით შემოზღუდული. მერე აღნიშნავს, რომ მათ გადაღმა არის არმენო- 

ხალიბების ტომი (VI, 12) და  დიდი არმენია (სომხეთი)  30.000 ნაბი- 

ჯის მანძილზე. ტრაპეზუნტამდე სანაპიროზე მდინარეა პიკსიპესი, იმის 

იქით კი სან-ჰენიოხთა ტომი. ტრაპეზუნტიდან 140.000 ნაბიჯზე მდინა- 

რე აბსაროსია იმავე სახელის ციხე-სიმაგრით შესართავიდან. იმ ადგილ- 

ში მთებს გადაღმა იბერიაა, სანაპიროზე კი — ჰენიოხები, ამპრევტები, 



ლაზები, მდინარეები აკამპსეონი,  ისისი, მოგრუსი, ბათისი, კოლხთა 

ტომები, ქალაქი მატიუმი მდინარე ჰერაკლეონი იმავე სახელწოდების 

კონცხით და პონტოსის ყველაზე სახელგანთქმული მდინარე ფაზისი. 

     შემდეგ შედარებით უფრო მრავალსიტყვიერად აღწერილია მდ. 

ფაზისის გარემოებანი,   შენაკადები და მის ხეობაში   თუ მის ახლოს 

მდებარე დასახლებული   პუნქტები (VI, 13). ნათქვამია,  რომ ფაზისი 

გამოდის მოსხებში,  სანაოსნოა  მოზრდილი  ხომალდებისათვის 38.500 

ნაბიჯზე, მერე პატარებისათვის კი უფრო დიდ მანძილზე; გადასასვლე- 

ლებად 120 ხიდი აქვს. მის ნაპირებზე   იყო მრავალი   ქალაქი, მათგან 

ყველაზე  სახელგანთქმულები — კინდარიდა,   კირკეუმი,  კიგნოსი  და 

შესართავთან — ფაზისი.  მაგრამ  ყველაზე სახელგანთქმული  იყო  ეა, 

ზღვიდან 15.500 ნაბიჯზე. მდებარე, სადაც ფაზისს სხვადასხვა მხრიდან 

ერთვის დიდი მდინარეები ჰიპოსი და კიანეოსი. ახლა მხოლოდ სურიუ- 

მი-ღა არის, რომელსაც   ეს  სახელი   იმ  მდინარისაგან ჰქვია   ფაზისს 

რომ ერთვის იქ, სადამდეც დიდ ხომალდებს  ნაოსნობა შეუძლია.  ფა- 

ზისს  უერთდება  სხვა  მრავალი  სიდიდის  შესანიშნავი  მდინარე,  მათ 

შორის გლვკოსი. მის შესართავში უსახელო კუნძულებია. აბსაროსი- 

დან 70.000 ნაბიჯზეა. მერე (VI,  14) სხვა მდინარეა — ხარიენტი, სალ- 

ტიების ტომი, ძველები რომ ფთიროფაგებს ეძახდნენ და სხვა სანები. 

მდინარე ხობისი კავკასიონიდან სვანებზე   ჩამოდის. შემდეგ როანია, 

კეგრიტიკის მხარეს, მდინარეები სიგანია, თერხოსი, ასტელფოსი, ქრი- 

სოროსი, აბსილების ტომი, ციხესიმაგრე სებასტოპოლისი 100.000 ნა- 

ბიჯზე ფაზისიდან, სანიკების ტომი, ქალაქი  პიგნოსი, მდინარე და ქა- 

ლაქი პენიუსი; მერე ჰენიოხების სახელმრავალი ტომები. 

     უბრალო თვალის გადავლებითაც  კი შეიძლება მიხვედრა, რომ აქ 



ჩამოთვლილი ტომები და გეოგრაფიული  მონაცემები ბევრგან თავის 

რიგზე არ არის და შეუსაბამობას აქვს ადგილი. ერთსა და იმავე ტომებს 

(მაგ., სანებს, ჰენიოხებს) ან ერთსა და  იგივე ქალქს (მაგ., კიგნოსს) 

სხვადასხვა ადგილებში ათავსებს და თავის ასეთ ქცევას არც არაფრით 

განმარტავს. ასეთი გარემოებანი ნაწილობრივ იმით უნდა იყოს გამოწ- 

ვეული, რომ ავტორი ბევრი სხვადასხვა წყაროთი სარგებლობს და მათ 

ერთმანეთთან შეჯერებაზე კი ნაკლებად ზრუნავს. 

     მიუხედავად ამ დიდი ნაკლისა, ამ ადგილებშიაც რამდენიმე საინ- 

ტერესო ცნობას შეიძლება გაესვას ხაზი. აღსანიშნავია, რომ აქ პირვე- 

ლად არიან მოხსენებულნი ლაზები, რომლებიც ტრაპიზონის აღმოსავ- 

ლეთით იგულისხმებიან ამ ტექსტის მიხედვით. 

     საყურადღებოა, რომ პლინიუსი  გადმოსცემს  სომხების ზემოთ 

ამოწევას და მათს დაახლოვებას შავი ზღვის სანაპიროსთან (მხოლოდ 

30 რომაული მილით-ღა არიან დაშორებულნი ნაპირს), რაც მიუთითებს 

ზოგი ქართველი ტომის  მაგ., ხალიბების ტერიტორიის  ნაწილობრივ 

სომხეთის ფარგლებში მოქცევაზე თუ საერთოდ ხალიბთა შევიწრო- 

ვებაზე.                                                       

     ყურადღებას  იქცევს  ჰენიოხების  მრავალსახელიან ტომებზე  მი- 

თითება და აგრეთვე კრებითად კოლხთა ტომების ხსენება. ძველ მწე- 

რალთა ცნობებში ბევრი აღრევის მიზეზები შავი ზღვის სამხრეთ-აღ- 

მოსავლეთი სანაპიროს  ტომების ჩამოთვლის დროს,   უფრო აქ უნდა 

ვეძიოთ. ერთი და იგივე ტომი, რომელიც ვთქვათ ჰენიოხთა ან კოლხთა 

ტომის რომელიმე შტოს წარმოადგენდა, ზოგიერთ მწერალს დამოუკი- 

დებელ ეთნიკურ ერთეულად წარმოუდგენია და ხშირად ამ საფუძველ- 

ზე მათი ლოკალიზაციის საქმე დიდ ბუნდოვანებას იწვევს. პლინიუსის 



ეს მითითება კი საშუალებას გვაძლევს უფრო დაკვირვებით შევხედოთ 

ტომების ადგილსამყოფელთა განსაზღვრის საკითხებს. 

     საკმაოდ  ვრცელ  ცნობებს  იძლევა   პლინიუსი  ფაზისის  შესახებ, 

მაგრამ ზოგ შემთხვევაში ჭეშმარიტებას ღალატობს. მას ფაზისის სათა- 

ვე მოსხებში ჰგონია. ამ მხრით ერთგან სტრაბონიც სცოდავს: სომხეთ- 

შიაც კი ჰგონია მას ფაზისის სათავე (გეოგრ., XI, 2, 17). მათი შეცდო- 

მა იმით უნდა იყოს გამოწვეული, რომ, ეტყობა, მდინარე ყვირილა მი- 

აჩნდათ ფაზისის ანუ რიონის ზემო ნაწილად. ხიდების ასე დიდ რაოდე- 

ნობას სტრაბონიც უჭერს მხარს (გეოგრ., XI, 3, 4). რაც შეეხება ფაზი- 

სის ნაპირებზე  ძველი სახელგანთქმული ქალაქების ჩამოთვლას (ტინ- 

დარიდა, კირკეუმი, კიგნოსი), სხვა წყაროებით არ დასტურდება, გარ- 

და უკანასკნელისა, რომელსაც თვითონვე პლინიუსი მეორე სხვა ადგი- 

ლას (დაახლოებით იქ, სადაც  პომპონიუს მელასა  აქვს აღნიშნული) 

მდებარედ  ახსენებს.         

     ზღაპრული ეას ლოკალიზაციისათვის მნიშვნელოვანია პლინიუსის 

მიერ მოყვანილი ნიშანდობლივი ცნობაც, მაგრამ მიუხედავად ამ საკით- 

ხის არაერთგზის დაყენებისა და მრავალი მოსაზრების გამოთქმისა სა- 

ბოლოო გადაწყვეტა ჯერ კიდევ არ ხერხდება.                         

     მანძილების აღნიშვნა ზოგ შემთხვევაში სიმართლესთან საკმაოდ 

ახლოს უნდა იდგეს. ასე ჩანს, მაგ., ციხე-სიმაგრე სებასტოპოლისსა და 

ფაზისს შორის მანძილის აღნიშვნისას, 100.000 ნაბიჯი ანუ 100 რომა- 

ული მილი დაახლოებით 148 კმ-დე გამოდის, რაც თითქმის უახლოვ- 

დება ახლანდელ ფოთსა და სუხუმს შორის არსებულ მანძილს და ამით 

ნაწილობრივ ადასტურებს ფაზისისა და სებასტოპოლისის ლოკალიზა- 

ციის შესახებ ბოლო ხანებში განმტკიცებულ აზრს. 



     ჰეროდოტესთან, სტრაბონთან და  პომპონიუს მელასთან ერთად 

პლინიუსიც  ახსენებს  ფაზისის   ჩრდილოეთის    მხარეს  ფთირო- 

ფაგებს, რომელთაც, მისი თქმით, ახლა სალტიები ეწოდებათ. ფთირო- 

ფაგების გირჩიჭამიებად და არა ტილიჭამიებად გაგების შესახებ პომპო- 

ნიუს მელას ცნობასთან დაკავშირებითაც  გვქონდა ლაპარაკი. სხვათა 

შორის ეს აზრი უკვე განმტკიცდა  და ბოლო ხანებში შესრულებულ 

თარგმანებში უკვე აღარ გამოუყენებიათ ამ სახელის სხვაგვარი ინტერ- 

პრეტაცია. პლინიუსის ლათინურ-ინგლისური  პარალელური ტექსტის 

გამომცემელ ჰ. რეკემსაც გირჩიჭამიებად უთარგმნია ეს სახელი. ტი- 

ლიჭამიებად ამ სახელის გაგება უფრო სტრაბონთან არის დაკავშირე- 

ბული, ჰეროდოტეს ტექსტი არც იძლევა საბუთს სტრაბონისეული გა- 

გების სასარგებლოდ. 

      როგორც ეტყობა, ავტორი ქვემოთ  (VI, 15) კიდევ სხვა წყაროს 

იშველიებს, ნაწილობრივ კვლავ უბრუნდება ზემოთ აღწერილ ტერი- 

ტორიის აღწერილობას და დამატებითსა და ზოგ შემთხვევაში განსხვა- 

ვებულ ცნობებს იძლევა. ამ თავში (VI, 15) პლინიუს უფროსი გადმოგ- 

ვცემს, რომ ზემოთ (VI, 14) აღწერილ ხალხებსა და ტერიტორიას ესაზ- 

ღვრება მხარე კოლიკა, სადაც კავკასიონის ქედი (აქ უკვე ამ სახელს 

საკუთრივ კავკასიონის მიმართ უნდა ხმარობდეს) ერთი მხრით ევქსი- 

ხისა და მეოტიდისაკენ არის დაშვებული, მეორეთი კასპიისა და ჰირკა- 

ნიის ზღვისაკენ. დანარჩენი ნაპირები უჭირავთ ველურ ხალხებს (მელან- 

ხლენებს და კორაქსებს კოლხების ქალაქ დიოსკურიით, რომელიც მდი- 

ნარე ანთემუნტასთან მდებარეობს და ახლა მიყრუებულია, მაგრამ ოდე- 

სმე ისე ბრწყინვალე ყოფილა, რომ,   ტიმოსთენესის თქმით, იქ სხვა- 

დასხვა ენაზე მოლაპარაკე 300 ხალხი ჩამოდიოდა და შემდეგაც ჩვენე- 



ბი მოლაპარაკებებს 130 თარჯიმნის მეშვეობით აწარმოებდნენო.    

       აქ მოყვანილი ცნობები იონიურ ან იონიურიდან მომდინარე წყა- 

როებიდან უნდა ჰქონდეს ამოღებული პლინიუსს, რადგან, მაგ., მელან- 

ხლენებს სწორედ იქაური  წყაროები  ახსენებენ.  ამასთანავე დიოსკუ- 

რიის  ხსენებაც წინა თავში  მოხსენებული   სებასტოპოლისის  მაგიერ 

აქეთკენვე  მიგვითითებს.  დიოსკურია სებასტოპოლისის აყვავების  ხა- 

ნის აღწერა, რაც ტიმოსთენესის  III ს. ძვ. წ. ალექსანდრიელი გეოგ- 

რაფოსის მიხედვით მოაქვს, ზოგ მკვლევარს  გაზვიადებული ეჩვენე- 

ბა და საამისოდ იმოწმებენ სტრაბონს (გეოგრ. XI 2, 16), რომელსაც 

დიოსკურიაში ჩამომსვლელ ხალხთა რიცხვად მხოლოდ 70 აქვს მოყვა- 

ნილი და, ალბათ ტიმოსთენესის მისამართით დასძენს: ზოგის თქმით, 

რომელნიც სულაც არ დაგიდევენ სიმართლეს, 300 ხალხის წარმომად- 

გენლები ჩამოდიანო. ასეა თუ ისე დიოსკურია ერთ დროს დიდ სავა- 

ჭრო-ეკონომიურ ცენტრად წარმოგვიდგება, მაგრამ პლინიუსის დროს 

უკვე დაცემულ-დაძაბუნებული ჩანს. 

     შემდეგ პლინიუსს მოყავს (VI, 16) საკმაოდ ცნობილი ვერსია ლე- 

გენდისა ამ ქალაქის დაარსების შესახებ კასტორისა და პოლუქსის მე- 

ეტლეთა მიერ და დაასკვნის: თითქმის დადასტურებულად უნდა ით- 

ქვას, რომ მათგან არის წარმოშობილი ჰენიოხთა ტომიო. ამ ვერსიის 

საფუძველი უნდა ვეძიოთ მეეტლეთა ბერძნულ სახელში. 

     დიოსკურიის შემდეგ ასახელებს  ქალაქ ჰერაკლეონს,  როგორც 

მისგან (ამ ადგილას დიოსკურიის მაგიერ ისევ სევასტოპოლისს ახსე- 

ნებს) 70.000 ნაბიჯზე  მდებარეს. ეს ჰერაკლეონი  ჩრდილოეთის მხა- 

რეს იგულისხმება და არ უდგება ცოტა ზემოთ (VI, I2) ფაზისის სიახ- 

ლოვეს მოხსენებულ ჰერაკლეონის სახელის მქონე მდინარისა და კონ- 



ცხის ლოკალიზაციას. 

     ამ მიდამოებში მცხოვრებლებად თვლის პლინიუსი აქაელებს, მარ- 

დებს, კერკეტებს, მათ იქით სერებს და კეფალოტომებს. ეს ორი უკა- 

ნასკნელი ტომი სხვა წყაროებში არ ჩანან.  კეფალოტომების სახელი 

კომენტატორებს შერქმეულ სახელად მიაჩნიათ  რომელიღაც მოყაჩაღე 

ტომისათვის, რადგან სიტყვასიტყვით „თავიკვეთიებს", „თავების მომ- 

ჭრელებს" უნდა ნიშნავდეს თითქოს.                                        

    აკად. ივ.  ჯავახიშვილი  სერების  სახელს   სარმატ-სირმატების სა- 

ხელს უკავშირებს და „დაახლოებით სოჭ-გაგრისა და ბიჭვინთის შუამ- 

დებარე   მიწა-წყლის   მფლობელად   გულისხმობს   (იხ, ივ. ჯავახი- 

შვილი, საქართველოს, კავკასიისა და მახლობელ აღმოსავლეთის ისტო- 

რიულ-ეთნოლოგიური პრობლემები, თბ., 1950, გვ. 104).             

      აქვეა  ნახსენები  უმდიდრესი ქალაქი პიტიუნტი  (ე.  ი.  ბიჭვინთა), 

როგორც ჰენიოხებისაგან გაძარცული. მის გაძარცვას ზოგი მკვლევარი 

ახ. წ.  I ს-ის პირველ ნახევარში ვარაუდობს. 

      ფრიად საინტერესოდ იყენებს პლინიუს უფროსის ცნობას (VI, 20) 

ტანაისის ანუ მდ. დონის სკვითური სახელის „სინ"-ის შესახებ აკად. ივ. 

ჯავახიშვილი (იხ. მისი ზემოხსენებული წიგნი, გვ. 110-11), რომელიც 

ამას წყალის აღმნიშვნელ კუმუხურ-ლეკურ „სინ“-ს სხვა კავკასიური 

ენების მონაცემებს უკავშირებს, „სინოპი“-ს   ანუ „სინოპე"-ს შემად- 

გენელ ნაწილად ვარაუდობს და ამ ქალაქის სახელს განმარტავს რო- 

გორც  „წყლის-პირს“. 

     ამავე წიგნის 26-ე თავში (VI, 26) პლინიუსი უკვე აღმოსავლეთ სა- 

ქართველოს გეოგრაფიის საკითხებს ეხება. თავდაპირველად მდინარე 

მტკვრისა და არაქსის დინების შესახებ ლაპარაკობს. მისი გადმოცემით 



მტკვარი გამოდის ჰენიოხთა მთებში, რომელთაც ზოგი კარაქსთა მთებს 

უწოდებს, არაქსი კი იმავე მთიდან, საიდანაც ევფრატიო.  

     ჰენიოხთა ანუ კარაქსთა მთებად ჩვეულებრივ იგულისხმება კავ- 

კასიონის დასავლეთი ნაწილი, დაახლოებით  ახლანდელი აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის გასწვრივ  მდებარე, საიდანაც მდინარე 

კარაქსი ანუ კოდორი გამოდის და რომელსაც კარაქსთა ტომის ტერი- 

ტორია ეკვროდა. მაშასადამე მტკვრის სათავის შესახებ ეს ცნობა რა- 

ღაც გაუგებრობაზე აქვს დაფუძნებული ჩვენს ავტორს. ზოგი მკვლე- 

ვრის აზრით, პლინიუსის ამ აღწერილობას მტკვრის სათავედ მდინარე 

ლიახვი თუ  შეესაბამებოდაო,  მაგრამ  საეჭვოა, რომ  მართლაც ეს 

ქონოდა მხედველობაში მწერალს, რადგან  კარაქსთა მთების სახელი 

აქამდეც თითქოს არ მისწვდებოდა.                                 

    მტკვრიდან მოყოლებულ მთელ ველზე, პლინიუსის თქმით (IV, 29), 

ჯერ ალბანთა ტომები სახლობენ, შემდეგ კი — იბერებისა, რომლებსაც 

ერთმანეთისაგან ყოფს მდინარე ოკაზანი, ანუ ზოგი ხელნაწერის წაკი- 

თხვით — ალაზანი, კავკასიონის მთებიდან რომ ჩამოდის და მტკვარს 

ერთვის; ე. ი. საკმაოდ ბეჯითად შეიძლება ითქვას, რომ ეს თანამედრო- 

ვე მდინარე ალაზანია. 

     ალბანიის მთავარ ქალაქად დასახელებულია კაბალაკა, ხოლო იბე- 

რიის — ჰერმასტუსი მდინარის პირად, რომელიც არმაზს ანუ არმაზ- 

ციხეს უნდა შეესაბამებოდეს, მით უფრო, რომ ერთ-ერთი ხელნაწერის 

წაკითხვა კიდევ უფრო უახლოვდება  მის ქართულ გამოთქმას — და 

უდგება სტრაბონის მიერ აღნიშნულ არმოზიკის ადგილმდებარეობასაც 

(გეოგრ., XI, 3, 5). 

     მერე პლინიუსი   ახსენებს   პარიჰედროსის   მთებამდე მდებარე 



თასიეს  და  თრიარეს    მხარეებს    (თრიარეს    მხარეში    საკმაოდ 

დაბეჯითებით შეიძლება თრიალეთი ვიგულისხმოთ). მათ იქით კი კოლ- 

ხიდის უდაბნოებს, რომლებშიაც კერავნის მთების მხარეს არმენოხალი- 

ბები ცხოვრობენ და მოსხების მიწებია მდინარე  იბერამდე, რომელიც 

მტკვარს ერთვისო. ქვემოთ საკასანები და მერე მაკერონები ჰყავს მო- 

ხსენიებული მდინარე აბსაროსამდე. 

       როგორც ვხედავთ, პლინიუსი, სხვა წყაროს მიხედვით, ახლა უკვე 

აღმოსავლეთიდან  გადმოდის   სამხრეთ-დასავლეთ  საქართველს  ტო- 

მებში. მდინარე იბერი, ზოგის ვარაუდით,   ფოცხოვი უნდა იყოს. რაც 

შეეხება  მაკერონებს,  კომენტატორებს  ეს  სახელი   მახორონების  თუ 

მელანხლენების  ბადლად  მიაჩნიათ,  მაგრამ,  ჩვენის  აზრით,  ძველ მაკ- 

რონებს რომ დავუახლოვოთ, უფრო სწორი იქნებოდა. 

       ფრიად საინტერესოა პლინიუს   უფროსის   მიერ   გადმოცემული 

ცნობები კავკასიის კარის შესახებ, რომელიც აღწერილობის მიხედვით 

დარიალის გასასვლელი უნდა იყოს (VI, 30). ამ კარს ძველი მწერლები 

სხვადასხვა სახელს  ეძახდნენ,  მაგალითად  პტოლემაიოსი  თავის  გეო- 

გრაფიის სახელმძღვანელოში სარმატთა  კარს უწოდებს (გეოგრ., V, 8, 

11). ზოგი მწერალი კასპიის კარსაც არქმევდა, ამიტომაა, რომ პლინიუ- 

სი ამ ადგილას საგანგებოდ ჩერდება ამ საკითხზე და აღნიშნავს, რომ 

ბევრი შეცდომით უწოდებს ამ კარს კასპიის კარსაო. კასპიის კარის სა 

ხელით, როგორც ზემოთაც ითქვა, ჩვეულებრივ კასპიის ზღვის სამხრე- 

თით მდებარე გასასვლელი იგულისხმებოდა (მიდიიდან ჰირკანიასა დ 

პართიაში) და ზოგჯერ დარუბანდის გასასვლელსაც ამ სახელით იხსე- 

ნიებდნენ. ტაციტუსის მიერ ნახსენები კასპიის კარისა (ისტ., 1, 6) და 

კასპიის გზის (ანალ., VI, 33) ლოკალიზაცია ჯერაც ნაწილობრივ სადა- 



ვოდ ითვლება თვით ტაციტუსის ტექსტის ამ ადგილის ბუნდოვანების 

 გამო.                                                                                     

     ამ კავკასიის კარის ანუ დარიალის აღწერილობაში პლინიუსი ამ- 

ბობს, რომ იგი წარმოშობილია მთათა შუა გაპობით (ხეობას გულის- 

ხმობს) და რომ თვით გამოსასვლელი გადაკეტილია რკინით შეჭედილი 

ძელებით. მისი თქმით, ხეობაში დის საძაგელი სუნის მქონე მდინარე, 

კარის აქეთა მხარეს კედელზე კი მდებარეობს ციხე-სიმაგრე კუმანია, 

რომელიც აგებულია ურიცხვი ტომების გადასვლის დასაბრკოლებლა- 

დო და დასძენს: ამ ადგილას, სწორედ იბერიის ქალაქ ჰერმატუსის გას- 

წვრივ, კარით არის გაყოფილი სამყაროს ნაწილებიო. 

      აქვე პლინიუს უფროსი გვაწვდის საინტერესო ცნობას, როგორც 

ჩანს, სვანების მიერ ოქროს მოპოვების შესახებ. იგი წერს კავკასიის 

კარიდან აქეთ, გუსდინთა მთებში, ვალები და სუავები ცხოვრობენ, მო- 

უხეშავი ტომები, მაგრამ  ოქროს  მადანს კი თხრიანო.  აღსანიშნავია, 

რომ ზოგი მკვლევარი ამ ადგილას მოხსენიებულ სუავებს თითქოს სერ- 

ბებთან აიგივებს, ვალები კი პტოლეიმაიოსის მიხედვით სადღაც ვოლ- 

გასა და კავკასიონს შორის ივარაუდება. მაგრამ სუავების ორი სხვა წა- 

კითხვა და ის გარემოება, რომ ისინი ჰენიოხების მეზობლად იხსენიები- 

ან (აქვე მოაყოლებს: „მათ შემდეგ — ე. ი. ვალებისა და სუავების შემ- 

დეგ — თვით პონტოსამდე ჯერ ჰენიოხთა მრავალი ტომია, მერე კი აქა- 

ელთაო")  და ოქროს მომპოვებელნი  არიან, სვანების   სასარგებლოდ 

სწყვეტს საკითხს; მით უმეტეს ამასვე უჭერს მხარს სტრაბონის მსგავსი 

კონტექსტიც (გეოგრ., XI, 2, 12) სვანების შესახებ. ამ თავს (VI, 30) 

პლინიუსი ამთავრებს შემდეგი სიტყვებით: „ასეთია ქვეყნიერების ეს 

ერთი ყველაზე სახელგანთქმული კუთხეთაგანიო“.  ამის შემდეგ გა- 



დადის (VI, 31) პონტოსსა და კასპიის ზღვას შორის არსებული მანძი- 

ლის შესახებ სხვადასხვა მწერალთა ცნობების მიმოხილვაზე, რაზედაც 

ზემოთაც გვქონდა საუბარი და ბოლოს აღნიშნავს: კავკასიის კარიდან 

პონტოსამდე თითქმის დადასტურებულია, რომ 200.000 ნაბიჯიაო, რაც 

დაახლოებით 300 კმ-დე მანძილი გამოდის.               

     კავკასიონს გადაღმა სკვითების, კიმერიელების და კისიანტების 

გვერდით იხსენიებიან (VI, 35) გეორგები და ამაზონთ ტომი და ბო- 

ლოს ნათქვამია  ამაზონთა ტომზე: ეს  ტომი კასპიისა  და ჰირკანიის 

ზღვამდე ცხოვრობსო. ამაზონთა ამ ადგილებში  მოთავსების ვერსია 

ელინისტურ ხანას უფრო ეკუთვნის. რაც შეეხება გეორგებს, რომე- 

ლიც, მკვლევართა აზრით, შემდეგში  ქართველთა  საერთო სახელად 

იკიდებს ფეხს, გეორგილების სახით პომპონიუს მელას თხზულება- 

შიაც (I,13) ვხვდებით და იმასთან დაკავშირებითაც გვქონდა ნაწილობ- 

რი   საუბარი ამ საკითხზე. 

     როგორც სჩვევია, პლინიუს უფროსი ერთხელ კიდევ უბრუნდება, 

ალბათ კიდევ სხვა წყაროს მიხედვით, კასპიის ზღვისა და მისი სანა- 

პიროების ახლოს მცხოვრები ხალხების აღწერას  და სხვა ხალხებთან 

ერთად აღნიშნავს, რომ კასპიის  ზღვის დასავლეთ  ნაპირი უჭირავთ 

სკვითების ხალხს უდინებს, შემდეგ  კი სანაპიროზე  ალბანები არიან, 

როგორც ამბობენ, იაზონის შთამომავალნიო. უდინები უდების სახით 

პტოლემაიოსის თხზულებაშიც გვხვდება (V, 8, 17-25) დაახლოებით 

ამავე ადგილებში. კახეთის  აღმოსავლეთ კუთხეში  ჩამოსახლებული 

ახლანდელი უდები ამ უდების ნაშთად შეიძლება ვივარაუდოთ. 

      ალბანთა ტომის შესახებ ნათქვამია (VI, 39), რომ იგი მოდებუ- 

ლია კავკასიის მთებს და აღწევს მდინარე მტკვარს, რომელიც სომხეთი- 



სა და იბერიის საზღვარს წარმოადგენსო, მაგრამ ეს უკანასკნელი ცნო- 

ბა მტკვრის სამხრეთ-საქართველოს საზღვრების შესახებ ვერ პოულობს 

მხარდაჭერას სხვა წყაროებში. პირიქით,   სტრაბონის მიხედვით  (გე- 

ოგრ., XI, 3,2) გამოდის, რომ მტკვრის  ორივე მხარე ამ მიდამოებში 

(ალბანია-იბერია-სომხეთის შესაყარში) იბერიას ეკუთვნოდა. 

       ალბანიაზე ჩამომდინარ მდინარეებად დასახელებული არიან (იქვე) 

კაზუსი, ალბანუსი და მერე კამბისი (კავკასიონის მთებში გამოსული); 

შემდეგ ნახსენებია კიროსი (მტკვარი), როგორც ზემოთ ითქვა, კარაქს- 

თა მთებიდან მომდინარეო. 

         ცოტა ქვემოთ (VI, 40) პლინიუსი კვლავ იმეორებს ზემოთ (VI,30) 

გამოთქმულ მოსაზრებას კავკასიის კარისა და   კასპიის კარის სახელთა 

ერთმანეთთან დამოკიდებულების შესახებ და აღნიშნავს: აქ უნდა შევა- 

სწოროთ ბევრის შეცდომა, თვით იმათიც, ვინც ბოლო ხანებში მონაწი- 

ლეობდნენ კორბულონის (პართიელთა წინააღმდეგ მებრძოლი რომაელი 

სარდალი ნერონის დროს, დაახლ. 57 წელს ულაშქრია ამ ადგილებში) 

ლაშქრობაში სომხეთს. ისინი კასპიის კარს უწოდებენ იბერიაში არსე- 

ბულ იმ კარს, რომელსაც,  როგორც ვთქვით, კავკასიის კარი ეწოდება; 

ეს სახელი წერია იქიდან გამოგზავნილ რუკებზედაცო.  მერე  დასძენს: 

ნერონის მუქარა კასპიის კარის ჩაკეტვის შესახებ ნამდვილ კასპიის კარს 

კი არ შეეხებოდა, იმ კარს გულისხმობდა, რომელიც იბერიიდან სარმა- 

ტებში გადისო.                 

        აქავე (მეექვსე) წიგნში ფრიად საყურადღებოა ინდოეთის სავაჭრო 

გზის აღწერა, რომელიც მნიშვნელოვან ცნობას   წარმოადგენს ძველი 

საერთაშორისო ეკონომიური ურთიერთობის შესწავლისათვის  ვარო- 

ნის (116-27 ძვ. წ.) ცნობაზე დაყრდნობით,   პლინიუსი გადმოგვცემს 



(VI, 52): პომპეუსის ლაშქრობის დროს გამოირკვა, რომ ინდოეთიდან 

შვიდ დღეში შიძლება ჩამოსვლა ბაქტრიაშ, მდინარე ბაქტრისთან, 

რომელიც მდინარე ოქსს (ე. ი. ამუ-დარიას) ერთვის; ამ მდინარიდან 

 კი კასპიის ზღვით მდინარე კიროსამდე (მტკვრამდე) მიისვლება და რომ 

 ინდოეთის სავაჭრო საქონელი ხუთ დღეზე  არა უმეტეს დროში ხმე- 

 ლეთის გზით პონტოსში, ფაზისს, ჩაიტანებაო. 

      VII წიგნში მითრიდატ ევპატორის შესახებ  ნათქვამია (VII, 88): 

ოცდაორი ტომის მეფე იყო, ამდენივე ენაზე სჯითა სამართალს და კრე- 

ბაში ყველა ტომის წევრს უთარჯიმნოდ მიმართავდაო. ამასვე იმეორებს 

პლინიუსი XXV  წიგნი (XXV, 6):   დანამდვილებით არის   ცნობილი, 

რომ მითრიდატი სიკვდილის ერთადერთი შვილი იყო, რომელიც 22 ენა- 

ზე ლაპარაკობდა და რომ მისი 56 წლიანი მეფობის განმავლობაში თავი- 

სი ქვეშევრდომი ტომების არც ერთ კაცს არ დალაპარაკებია თარჯიმნის 

მეშვეობითო. 

       XXI წიგნში (XXI, 77) ყურადღებას იპყრობს ქსენოფონტის ანაბა- 

ზისის მიხედვითაც ცნობილი მაკრონების  მათრობელა თაფლის ამბავი 

(ანაბ.,  IV, 8, 20). პლინიუსი აქ  გადმოგვცემს, რომ პონტოსში სანების 

(ყოფილი მაკრონების) ტომში მოიპოვება სხვა ჯურის თაფლი, რომელ- 

საც გამაგიჟებელს ეძახიან შეშლილობის   გამოწვევის გამო და ფიქრო- 

ბენ, რომ ეს თაფლი ამოწოვილია როდოდენდრონის ყვავილიდან, რომე- 

ლიც უხვად არის ტყეებშიო. მერე დასძენს ძველი ქართველი ტომების 

ეკონომიური ისტორიისათვის საინტერესო დეტალს: ეს ტომი (ე. ი. სა- 

ნები) რომაელებს ხარკად ცვილს კი მოართმევს, მაგრამ თაფლით, მისი 

მაწყინარობის გამო, ღარ ვაჭრობსო. იმავე წიგნის 83-ე თავში პირველხა- 

რისხოვან პუნიურ ცვილთან ყველაზე ახლო მდგომად თვლის მუქი ყვი- 



თელი ფერის თაფლის სუნიან, სუფთა პონტოსურ  ცვილს და უკვირს 

თვით თაფლის შხამიანობა. პონტოსური თაფლის შხამიანობის შესახებ 

სტრაბონიც ლაპარაკობს (გეოგრ., XI, 2, 17). ცხადია მეფუტკრეობა ქა- 

რთველთა ამ ტომში ისე განვითარებული და მაღალ საფეხურზე მდგომი 

ყოფილა, რომ მისი პროდუქტი ცვილი საერთაშორისო ვაჭრობის საგ- 

ნადაც კი ქცეულა და ქვეყნის ეკონომიკაში მნიშვნელოვანი როლი ჰკუთ- 

ვნებია.                                                                 

      პლინიუს უფროსის სხვა მასალიდან განსაკუთრებით საყურადღე- 

ბოა ცნობა ზღაპრული აეტის შთამომავალ კოლხეთის მეფე სავლაკის 

შესახებ (XXXIII, 52), რომლის ხსენება ამას გარდა სხვა წყაროებში არ 

გვხვდებ. პლინიუსის გადმოცემით, სავლაკმა მიიღო რა სამკვიდროდ 

ხელუხლებელი მიწა, ამბობენ, მოიპოვა მრავალზე მრავალი ოქრო და 

ვერცხლი სვანების ტომსა და საერთოდ ოქროს საწარმოებით სახელ- 

განთქმულ სახელმწიფოში. მოუთხრობდნენ აგრეთვე მისი ოქროს პალა- 

ტების, ვერცხლის კოჭების, სვეტებისა და სხვათა შესახებ. 

      სავლაკის სახელს სამეცნიერო ლიტერატურაში უკავშირებენ ბოს- 

ფორის მეფის სკვითთა ბელადის სავმაკის  სახელს და ნუმიზმატიკური 

მასალის საფუძველზე ნაწილობრივი ცდაც არის მისი დაახლოებისათვის 

მეფე „აკეს“ ანუ „აკის" სახელთან, რომელიც აწერია ძველი კოლხეთის 

ტერიტორიაზე აღმოჩენილ ორ ოქროს მონეტას   (ამ საკითხების შესა- 

ხებ იხ. Д. Г. Капанадзе. Новые материалы к изучению статеров 

Царя Аки. Вест. Др. Ист., 1948, № 1, стр. 152; აგრეთვე Л. П. 

Харко, Существовал ли царь Акус? ВДИ, 1948, № 2, стр. 135), 

       სავლაკის ისტორიული პიროვნება (ძვ. წ. II ს.) უეჭველ ფაქტად 

მიაჩნია,  ნუმიზმატიკოსთა მასალაზე  დაყრდნობით,  იმ მოხსენების ავ- 



ტორს, რომლის თეზისებიც   გამოქვეყნებულია თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სტუდენტთა XVI სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენე- 

ბათა თეზისების კრებულში (თბილისი, I954, გვ. 84). მაგრამ უნდა ით- 

ქვას, რომ სათანადო მასალების სიმცირე ჯერჯერობით არა გვგონია იძ- 

ლეოდეს საშულებას ამ საკითხის დაბეჯითებით ასე გადაწყვეტისათვის, 

რადგან ხარკოს სტატია ძალიან საეჭვოს ხდის ამ მიმართულებით მსჯე- 

ლობის საბუთიანობას.               

      ამასთანავე უნდა შევნიშნოთ, რომ პლინიუსის ცნობათა ამოწურვა 

და მათი ასე თუ ისე სრული ანალიზი ასეთი ხასიათის მიმოხილვითი ხა- 

სიათის შრომაში ძნელიცაა და სპეციალური მონოგრაფიული შესწავლის 

გარეშე შეუძლებელიც. უნდა ვივარაუდოთ, რომ საგანგებო გულდასმი- 

თი დამუშავება და სხვა ცნობებთან შეჯერება პლინიუსის „ბუნების ის- 

ტორიის" მთელი მასალისა საკმაოდ ბევრ საინტერესო ცნობას შესძენს 

ჩვენს საისტორიო მეცნიერებას. 

      მ ა რ კ უ ს  ა ნ ე უ ს  ლ უ კ ა ნ უ ს ი  (39-65 ახ. წ.), ცნობილი რო- 

მაელი პოეტი, რომლის ბიძაც იყო ფილოსოფოსი სენეკა, ბიძის მსგავ- 

სადვე დაიღუპა იმპერატორ ნერონის წინააღმდეგ შეთქმულებაში მო- 

ნაწილეობისათვის — ისიც სიკვდილით დაისაჯა. მისი მთავარი ნაწარ- 

მოებია 10 წიგნიანი პოემა „ფარსალია“ ანუ „სამოქალაქო ომი", რომე- 

ლშიაც აღწერილია იულიუს კეისრისა და პომპეუსის ბრძოლა, რესპუბ- 

ლიკური სულითაა გაჟღენთილი და  განსაკუთრებით მეორე ნაწილში 

დიდი თავგამოდებით არის დაგმობილი ტირანია. 

     ამ ვრცელ პოემაში, რომელიც, ეტყობა, დაუსრულებელია (იული- 

უს კეისრის ალექსანდრიაში ყოფნის ამბავზე წყდება), ჩვენთვის საინ- 

ტერესო მასალა აქა-იქ არის გაბნეული და ერთი მხრით წმინდა ისტო- 



რიულ ამბავს ეხება — პომპეუსის კავკასიაში ლაშქრობის შესახებ გა- 

კვრით ნათქვამი ცნობების სახით, მეორე მხრით კი მდიდარი მითოლო- 

გიურ (განსაკუთრებით არგონავტთა ციკლის) სურათოვან მასალას იყე- 

ნებს. ორივე ამ სახის მასალა კი არაერთგზის არის აგრეთვე თავისებუ- 

რად განმარტებული, ახსნილი და გავრცობილი  ამ პოემის დართულ 

შემდეგდროინდელ სხვადასხვა სქოლიოებში რომელთაც თავის მხრივ 

გარკვეული დამოუკიდებელი ღირებულებაც კი მოეპოვებათ ამა თუ იმ 

მითოლოგიური ეპიზოდის ინტერპრეტაციის საქმეში. 

       II წიგნში პოეტი პომპეუსს ალაპარაკებს   თავისი ძლევამოსილი 

ომების შესახებ მითრიდატ ევპატორის წინააღმდეგ და აღნიშნავს: ქვე- 

ყნის ყველა მხარეს მივწვდი, ჩრდილოეთით თვით ფაზისის ცივ ტალღე- 

ბამდეც მივედიო (II, 585) და მერე: მე გამიცნეს შეუპოვარმა ჰენიოხებ- 

მა და საწმისის გატაცებით ცნობილმა კოლხებმაო (II, 591-2). 

       III წიგნში იმ ადგილას, სადაც ლაპარაკია სამოქალაქო ომში ჩაბ- 

მულ რომის ქვეშევრდომ თუ მოკავშირე  ხალხებზე, ნახსენები არიან 

ლაკედემონელი ჰენიოხები, თავზე ხელაღებული ტომი მალი მოჯირითე- 

ებისა და სარმაკები, მეზობელი, სასტიკი  მოსხებისა იქ, სადაც ფაზისი 

მიაპობს კოლხთა დოვლათიან ყანებს, სადაც არის კრეზოსისათვის სა- 

ბედისწერო ჰალისი (III, 269-72).          

       ჰენიოხებს ლაკედემონელებს იმ აზრით უწოდებს, რომ ლეგენდის 

მიხედვით დიოსკურები, რომელნიც (თუ რომელთა მეეტლეებიც) ჰენი- 

ოხების წინაპრებად ითვლებიან, სპარტის  მეფის ტინდარეოსის ვაჟები 

იყვნენ. კრეზოსისათვის საბედისწეროდკი იმიტომ არის ნახსენები ეს 

მდინარე, რომ აქ დაამარცხა ლიდიის ეს მეფე 548  წ. ძვ. წ. სპარსეთის 

მეფე კიროსმა. საყურადღებოა, რომ მოსხები კოლხთა მიწა-წყლის მახ- 



ლობლებლად არიან გამოყვანილნი და მოხსენებულ  ქართველ ტომთა, 

ჰენიოხებისა  და მოსხების, შეუპოვრობა-შეუდრეკლობაზეა ლაპარაკი. 

       IV წიგნში (IV, 552-56) გაკვრით, მხატვრული შედარებისათვის, 

მოყვანილია არგონავტთა ლაშქრობის ის ეპიზოდი, რომელიც გველეშა-  

პის კბილების დათესვას ეხება. VI  წიგნში კი (VI, 400-401) ნათქვამია 

არგონავტთა ხომალდზე, რომ მან პირველად გაჰკვეთა ზღვა და გადაის- 

როლა კაცი უცნობ ტალღებში.                          

      VIII წიგნში საინტერესოა პომპეუსის სიტყვები კასპიისკარის ლო-  

კალიზაციის საკითხისათვის. პომპეუსი პართიელებს მიმართავს: მე რო- 

ცა მივეშურებოდი კასპიის ურდულისაკენ (ასე ეძახის კასპიის კარს) და 

ვდევნიდი მკაცრსა და მუდამ მეომარ ალანებს, თქვენ საშუალება მო- 

გეცათ აქემენთა ველებზე გაშლილიყავითო VIII, 222-24).             

     აქ ლუკანუსის მიხედვით კასპიის კარში თითქოს  დარიალი უფრო 

უნდა იგულისხმებოდეს, რადგან ალანები ჩვეულებრივ სწორედ მის გა- 

დასწვრივ   მცხოვრებლებად იგულებიან.   

 ლუკანუსის პოემას დართულ სხვადასხვა სქოლიოების (ე. წ. ბერ- 

ნის, მონტეპესულანის და სხვ.) სათანადო ადგილებში საკმაოდ ვრცლად 

არის საუბარი პოემაში ნახსენებ ჰენიოხებსა, კოლხეთსა, მოსხებსა და 

არგონავტთა ცალკე ეპიზოდების შესახებ, აგრეთვე ფაზისის, არაქსის 

და სხვათა შესახებ, მაგრამ განსაკუთრებით თავისებური და გამოსარჩე- 

ვი თითქოს არაფერი შეინიშნება — განმარტებანი უმთავრესად დამყა- 

რებულია ელინისტურ და რომაულ ხანაში საერთოდ ცნობილ ამბებზე. 

თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ საკმაოდ დიდი მასალაა გამოყენე- 

ბული და შესაძლოა სპეციალურმა ჩაკვირვებამ ზოგი საინტერესო დე- 

ტალიც გამოამჟღავნოს. 



 შესავალ ნარკვევში ცნობების განხილვასთან ერთად 

ვცადეთ ეს ცნობები შეგვეპირისპირებინა სხვა ანტიკური, ძირითადად 

რომაელი მწერლების ცნობებთანაც, რომლებსაც ისინი იძლევიან საქარ- 

თველოსა და მის ტერიტორიაზე  მცხოვრებ ქართველ  ტომთა შესახებ. 

როგორც ტაციტუსი,  ისე სხვა ანტიკური  მწერლები  იქნებიან ისინი 

წმინდა ისტორიკოსები თუ მხატვრული  სიტყვის ოსტატები,  თავიანთ 

თხზულებებში ძირითადად ორი სახის მასალას იძლევიან ჩვენი ქვეყნის 

წარსულის შესახებ. ერთია საკმაოდ მრავალფეროვანი და ამავე დროს 

არათანაბარი ღირებულების მქონე  გადმოცემები, რომლებიც უმთავ- 

რესად ანტიკური მითოლოგიის ისეთ ცნობილ ციკლებთან არის გადა- 

ნასკვული, როგორიც არის არგონავტთა ციკლი და პრომეთევსის ციკ- 

ლი; ამასთანავე ის ცნობები, რომელთაც ესა თუ ის ავტორი არა თავისი 

უშუალო დაკვირვებებისა და თავისი თანამედროვე ეპოქის მონაცემე- 

ბიდან იღებს, არამედ სხვათა წერილობით და ზეპირ გადმოცემებს ეყ- 

რდნობა და ხშირად საკმაოდ შორეული წარსულის სურათსაც მისი თა- 

ნამედროვე  ვითარების ამსახველად წარმოგვიდგენს.  სამწუხაროდ,  ან- 

ტიკური, კერძოდ  რომაული ისტორიოგრაფიისა  და მწერლობის  დიდი 

ნაწილი ამ ჯურის მასალას უფრო შეიცავს ჩვენი  ქვეყნის შესახებ და 

ამიტომაა საჭირო ამ მასალების, ამ შემთხვევაში ტაციტუსის მასალე- 

ბის, პარალელურად სხვათა ცნობების მოყვანა და შეძლებისდაგვარად 

გაანალიზებაც,  რაც  ნაწილობრივ  კომენტარების  სახითაცაა წარმოდ- 

გენილი ამ წიგნში.                                                              

       მეორე სახის მასალა, შედარებით  უფრო მცირე  რაოდენობისა, 

მაგრამ თავისი მნიშვნელობით გაცილებით უფრო დიდი და ღირებუ- 

ლი, არის მწერალთა თანამედროვე ვითარების ამსახველი მასალა, რო- 



გორც წმინდა ისტორიული ხასიათისა, ისე გეოგრაფიულ-ეთნოგრაფი- 

ული ხასიათისაც.         

       ტაციტუსს, როგორც მკითხველიც შენიშნავს, ორივე ზემოხსენე- 

ბული ხასიათის ცნობები მოეპოვება ჩვენი ერის უძველესი ისტორიის 

შესახებ — ნაწილობრივ მითოლოგიური სიუჟეტების ზოგი რეალიებიც 

აქვს მოტანილი ჩვენი ქვეყნის შესახებ,  განსაკუთრებით არგონავტთა 

ციკლიდან; მეორე მხრით კი სრულიად  უნიკალურ ისტორიულ, მარ- 

თლაც რეალურ ფაქტებსაც მოგვითხრობს განსაკუთრებით მისი დრო- 

ის (უფრო სწორად, მისი ახალგაზრდობისა და შედარებით ცოტა უფ- 

რო წინარე ხანის) — ახ. წ. I საუკუნის   მეოთხე-მეექვსე ათეული 

წლების ისტორიული სინამდვილიდან. 

    მითოლოგიურ და ნაწილობრივ ეთნოგრაფიულ-გეოგრაფიულ აღ- 

წერილობებში (რომლებიც ტაციტუსის   ნაშრომთა საერთოდ ნაკლუ- 

ლად მოღწეულობის გამო ძირითადად ფრაგმენტულადაა წარმოდგენი- 

 ლი)  ტაციტუსის მიერ მოწოდებული  ცნობები   დადასტურებას  ჰპო- 

ვებს  სხვა მისი  თანამედროვე მწერლების   ცნობებშიაც,  ამიტომაცაა, 

რომ ძირითადად ჩვენ უფრო მისი უფროსი თანამედროვე და ნაწილო- 

ბრივ კი მისი წინამორბედი მწერლების ნაშრომთა შეპირისპირებას მი- 

ვაქციეთ ყურადღება.  ასეთები არიან   წინამორბედთაგან,  მაგალითად, 

სახელოვანი პოეტი ოვიდიუსი, ისტორიკოსები პომპეიუს ტროგუსი და 

პატერკულუსი,  უფროს   თანამედროვეთაგან   კი   ფილოსოფოსი   და 

სახელმწიფო მოღვაწე სენეკა, ცნობილი ბუნებისმეტყველი და ისტო- 

რიკოსი პლინიუს უფროსი, პოეტი ლუკანუსი და სხვანი. განსაკუთრე- 

ბით უხვი, მაგრამ არაერთგვაროვანი და არაერთფეროვანი მასალა მოე- 

პოვება, რასაკვირველია, პლინიუს უფროსს თავის ენციკლოპედიურ ნა- 



შრომში — „ბუნების ისტორია". 

      სწორედ ამ პარალელური მასალის გათვალისწინება გვაძლევს სა- 

შუალებას  უფრო რელიეფურად წარმოვიდგინოთ, რა დიდი ღირებუ- 

ლების ისტორიულ მასალასთან გვაქვს საქმე ტაციტუსის შესანიშნავი 

საისტორიო თხზულებების   სახით, რომლებშიაც  ჭეშმარიტად დიდი 

ისტორიკოსის  ალღოთია   განჭვრეტილ-გაანალიზებული მაშინდელი 

რომის ბობოქარი ისტორიის ფაქტები და ამასთანავე რომაელთა ურ- 

თიერთობა სხვა სახელმწიფოებთან, კერძოდ ჩვენს ქვეყანასთან, რო- 

მელიც როგორც თვით ტაციტუსის  მასალებიდან მკაფიოდ ჩანს და 

ბოლოდროინდელი არქეოლოგიური  გათხრებიც  აშკარად მოწმობს, 

ერთ-ერთი მძლავრი სახელმწიფოთაგანი  იყო წინა აზიაში და ტოლს 

არ უდებდა მაშინდელ ისეთ ორ უდიდეს სახელმწიფოსაც კი, როგო- 

რიც იყვნენ რომი და პართია. თამამად  ერეოდა მათ გოლიათურ ჭი- 

დილში და ხშირად გამარჯვებულიც გამოდიოდა ამ ბრძოლიდან.      

     ტაციტუსის ეს ცნობები კი, მართლაც უნიკალური თავისი ხასია- 

თით, სხვა მწერალთა  თხზულებებში თითქმის  არსად გვხვდება. თუ 

მხედველობაში არ მივიღებთ  დიონ კასიოსის  და ნაწილობრივ ზოგი 

სხვა მწერლის ნაწარმოებებში შემორჩენილ ერთ-ორ გადაკრულ ფრა- 

ზას ტაციტუსის ნაშრომებში აღწერილი ამბების შესახებ. ამ გარემო- 

ებებმა შეაპირობა დიდი ინტერესი საერთოდ ტაციტუსის, როგორც ის- 

ტორიკოსისადმი და კერძოდ ქართული ისტორიოგრაფიისა მისი თხზუ- 

ლებების იმ ნაწილებისადმი, სადაც ჩვენი ქვეყნის შესახებ არის ლაპა- 

რაკი. მის ცნობებს გვერდს ვერ აუვლის,  და არც ყოფილა შემთხვევა 

რომ აევლოს, ქართველი ერის უძველესი ისტორიის ვერც ერთი მკვლე- 

ვარი. ამასთანავე  ტაციტუსის მიერ აღწერილი  ეპოქა — ახ. წ.  I  საუ- 



კუნე — თანდათან უფრო   და უფრო დიდ ინტერესს   იწვევს სამეცნი- 

ერო წრეებში იმითაც, რომ მცხეთა-არმაზის არქეოლოგიური გათხრე- 

ბის მასალის დიდი ნაწილი   სწორედ ამ  ხანას განეკუთვნება   და მასა- 

ლათა შორის კი, როგორც ცნობილია, პირველხარისხოვანი ისტორიუ- 

ლი ღირებულების მქონე  ეპიგრაფიკული ძეგლებიც იქნა მიკვლეული. 

       ტაციტუსის ტექსტის გამართვისას ძირითადად დავეყრდენით ტო- 

იბნერის  ცნობილ სერიაში გამოცემულ   ტექსტს,  რომელიც ჰალმ-ან- 

დრეზენის მიერ ნარედაქციევი მასალის მიხედვით მეშვიდედ გამოაქვე- 

ყმა ერიკ კესტერმანმა, და რომელიც   ახლა ყველაზე უკეთეს კრიტი- 

კულ გამოცემად ითვლება. ამასთანავე გამოვიყენეთ ბევრი  სხვა კრი- 

ტიკული და კომენტირებული   გამოცემა და თარგმნებიც  სხვადასხვა 

ენებზე. 

      ჩვენი ტექსტი ძირითადად სწორედ ჰალმ-ანდრეზენ-კესტერმანის 

გამოცემას მისდევს და მხოლოდ იშვიათ შემთხვევაში ვუხვევთ ამ გა- 

მოცემის წაკითხვებიდან. თანაც ტექსტის გაგებისათვის ყველა მნიშვ- 

ნელოვანი კითხვა-სხვაობა სქოლიოში მოგვყავს, როგორც ხელნაწერე- 

ბისა, რომელთა რიცხვი, როგორც აღვნიშნეთ, ძალიან მცირეა, ისე გა- 

მოცემებისა, რომლებიც უმეტესად გვიანდელი ხელნაწერებით მოღ- 

წეული დამახინჯებული ადგილების გასწორებას წარმოადგენს. 

      უახლესი გამოცემებიდან  ხელთ გვქონდა  აგრეთვე ე. წ. ლობის 

კლასიკური ბიბლიოთეკის სერიაში გამოქვეყნებული ტექსტები „ის- 

ტორიანი“-სა კლიფორდ მურის და „ანალებისა" ჯონ ჯეკსონის რედაქ- 

ციითა და პარალელური თარგმანით, მაგრამ, სამწუხაროდ, ამ გამოცე- 

მებში საერთოდ ძუნწადაა  მოცემული კრიტიკული  აპარატი, ვარიან- 

ტებში მხოლოდ მნიშვნელოვანი სხვაობანია აღნიშნული.         



     უმთავრესი გადახვევებიდან აღსანიშნავია ის, რომ  ტოიბნერის ამ 

კრიტიკულ გამოცემაში V და U ბგერები ძველი ხელნაწერების ტრადი- 

ციის მიხედვით მარტო ერთი U ნიშნით არის გადმოცემული, ჩვენსაში კი 

გვიანდელი წესის მიხედვით განვასხვავეთ, რადგან არასპეციალისტი მკით- 

ხველისათვის ეს უფრო მოსახერხებელია.                        

     თვით ტაციტუსის ტექსტებისა და მის პიროვნებასა და ეპოქასთან 

დაკავშირებული საკითხების  კვლევა რენესანსის  ხანაში დაიწყო და 

მისი სრული ბიბლიოგრაფია ახლა ალბათ რამდენიმე ათას ერთეულს 

მაინც მოიცავს. მათ შორის ასობით გამოცემასა და თარგმანს სხვადას- 

სხვა ენებზე.   

     „ანალების" XI-XVI წიგნები, „ისტორია", „გერმანია“ და „დია- 

ლოგი ორატორთა შესახებ“ პირველად ვინდელინუს დე სპირამ გამო- 

აქვეყნა ვენეციაში 1470 წ. პირველი სრული კრებულის გამოცემა კი 

ცნობილმა ბეროალდუსმა განახორციელა 1515 წ. რომში. მას შემდეგ 

უამრავი გამოცემა გამოვიდა, როგორც ორიგინალის, ისე სხვა ენებზე; 

ზოგ ენაზე რამდენიმე თარგმანის სახითაც. 

     სხვა გამოცემებიდან აღსანიშნავია გრონოვიუსის (I670), ლიპსიუსის 

(I574), კ. ჰალმის (1850), ე. ვოლფის (I886), კ. ჰერეუსის (I904), გოდ- 

ლის (I887), უ. სპუნერის (I89I), ფიშერის (I9I0),  ნიპერდეის  (I87I 

-74), დრეგერის (I868) და სხვათა გამოცემები. უკვე არსებობს აგრეთვე 

თითქმის მთელი ტაციტუსის ხელნაწერთა ფოტოტიპიური გამოცემებიც 

და სხვ. მაგრამ ძირითადია, როგორც ითქვა ე. კესტერმანის უკანასკნელი 

გამოცემა, მოკლე რჩეული ბიბლიოგრაფიული ცნობებითა და ლიტერატუ- 

რის მითითებებით: P. Cornelii Taciti libri  qui  supersunt.  Post  C. 

Halm — G.  Andresen  septimum  edidit  E.  Koestermann. tt  I-II, 



Lipsiae,  in aIdibus B. G. Teubneri,  I952. 

სხვა  მნიშვნელოვანი  გამოცემები:                                        

 Taciti opera. Ex recensione I. A. Ernesti denuo curavit Ier. Iac. ober- 

           blinus,  tt.  I-II,  Lipsiae,  I801.                                          

Taciti opera minora. Recensuit et commentarios suos adiecit G.  H. 

            Walther, Halis Saxonum, 1833. 

Taciti omnia, quae extant opera, Juxta accuratissimam Burnouf edi- 

            tionem cum notulis,  Parisiis,  I842. 

Taciti opera omnia.  Ab  Lipsio  Gronovio Heinsio Ernestio Wolfio 

           emendatus et illustratus ab J.  Bekkero ad codices antiquissi- 

           mos recognitus, tt.  I--II, Lipsiae,  1831.                          

C. Cornelii Taciti opera. Ad. Optimarum librorum fidem recognovit 

        et annotatione perpetua  triplicique indice instruxit: G. A. Ru- 

          perti, vv. I-IV, Hanoverae, 1834. 

Taciti opera. Ed. Fr. Haase, Lipsiae, vv. I-II? 1855. 

Taciti opera. recognituS ab J. Bekkero, tt. I, II, Lipsiae, 1831. 

Taciti opera, erklärt von K. Nipperdey, Bd. I-III, Beriin, 1864. 

Tacitus, Die Annalen, ausgegeben von A. A. Draeger, Bd.  I- I I I, 

         Lipsiae,  1873.                                        

Taciti 0pera quae supersunt ab I. G. Baterio recensuit atque interp- 

      retatus est. I. C. 0rellius v. v. I-II, Turici, 1859. 

Taciti  historiarum libri qui supersunt.  Erklärt von. E. Wolff, tt. 

I-II,  1914-1926, Berlin. 

Taciti libri qui supersunt. Recognovit C. Halm. Editionem quintam 

 Curavit G. Andresen, tt. I-II, Lipsiae, 1920. 

Tacite, Oeuvres. Texte etabli et traduit par h. Gcelzer, H. Bornic- 



 Que, G. Rabaud, tt. I-IV, 1921-1924, Paris. 

Codices graeci et latini photogr. Depicti VII 1-2, praefatus est E. 

 Rostagno, Leiden, 1902. (Taciti Cod. Laurent. Med. 68, I et 

 68,2). 

  თარგმანები: 

Тацит, Полное собрание сочинений, пер. В. И. Модестова, тт. I-II, 

 СПб., 1885. 

Тацит, Собрания в двух томах, Издание подготовили А. С. Бобо- 

 Вич, Я. М. Боровский, М. Е. Сергеенко, Ленинград, 1969. 

Tacite, Oeuvres compléщtes, traduites en français par J. L. Burnouf, 

 Paris, 1933-4. 

C. C. Tacitus Werke, übersetzt von H. Gutmann, Stuttgart, 1831. 

Tacitus Werke, übersetzt von K. L. Woltmann, Berlin, 1811. 

Tacitus, The Works. The Oxford translation, revised, with notes, 

 Vol. I-II, London, 1854. 

Tacitus, Histories and Annals, translated by C. H. Moore and J. 

 Jackson, VV. I-IV, Loeb classical Library, London, 1952. 

Tacitus, Dialogus, Agricola, Germania, translated by W. Peterson 

 And M. Hutton, L. C. L. London, 1952. 

 ტაციტუსისტაციტუსისტაციტუსისტაციტუსის    ცხოვრებაცხოვრებაცხოვრებაცხოვრება    დადადადა    შემოქმედებაშემოქმედებაშემოქმედებაშემოქმედება::::    

Schanz-Hosius, Geschichte römischen Litteratur, II, München, 1935. 

Teuffel, Geschichte der römischen Litteratur, bearbeitet von W. 

 Kroll und F. Skutsch, B. III, Leipzig, 1913.  

Peter H., Die geschichtliche Litteratur über die römische Kaizerzeit, 

 Leipzig, 1897. 

Boissier G., Tacite, Paris, 1903. 



Fabia P., Les sources de Tacite dans les Annales et les Histoires, 

 Paris, 1893. 

Bötticher G., Lexicon Taciteum, Berolini, 1831. 

Gerber A. A. Greef, Lexicon Taciteum, Lipsiae, 1903. 

Модестов В. И., Лекции по истории римской литературы, СПБ., 1888. 

Модестов В. И., Тацит, СПБ., 1864. 

Корнелий Тасит, Сочинения в двух томах. Том первый. — Анналы, 

 Малые произведения, Том второй — История. Ленинград, 1969. 

Domaszewski A., Geschichte der römische Kaiser, I-II, Leipzig, 1909. 

Norden E., Antike Kunstprosa, I, Leipzig-Berlin. 

Mendel C. W., Tacitus. The Man and his Work. London, 1957. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ლათინური ტექსტი 

           და ქართული თარგმანი 

 

ტაციტუსის ცნობები საქართველოს შესახებ 

    (თარგმანი) 

ა ნ ა ლ ე ბ ი 



წიგნი  II 

      55. ამასობაში გნეუს პიზონი*, რომელიც ჩქარობდა განზრახულის 

განხორციელებას შედგომოდა, მისი შმაგი შეჭრით დამფრთხალ ათე- 

ნელთა სახელმწიფოს  სასტიკი სიტყვით  ლანძღავს,  ხოლო  გადაკვრით 

გერმანიკუსსაც კიცხავს, წინააღმდეგ  რომის სახელის დიდებისა ნამე- 

ტანი ალერსით რომ პატივი სცა არა იმდენი უბედურებებით განადგუ- 

რებულ ათენელებს,  არამედ  [სხვადასხვა]   ხალხთაგან   [შეყრილ]  ამ 

ბინძური ნაძირალების ბრბოს; ვინაიდან ხომ ესენი იყვნენ მითრიდატის 

მოკავშირენი სულას წინააღმდეგ, ანტონიუსის მოკავშირენი ღვთაებრ- 

რივი ავგუსტუსის წინააღმდეგ. 

       ...საქმეთა   ეს   ვითარება   იცოდა   გერმანიკუსმა1,   მაგრამ   მი- 

სი გადაუდებელი საზრუნავი იყო არმენიელებისათვის მიეხედა.          

      56. ამ ერს2, ადამიანთა ბუნებისა და ქვეყნების მდებარეობის მი- 

ხედვით,  ადრიდანვე  ორაზროვანი   (ორბუნებოვანი) ხასიათი ჰქონდა, 

რადგან, მართალია, დიდ მანძილზე ეკვრის   ჩვენი პროვინციების საზ- 

ღვრებს, მიდიაშიც დიდ მანძილზე იჭრება. ასე რომ ისინი, ორ უზარმა- 

ზარ სახელმწიფოს შორის მოქცეულნი, რომლებთანაც, რაკი რომაე- 

ლები ეზიზღებათ, პართელებისა კი შურთ, ხშირად არიან მათთან უთა- 

ნხმოებაში. იმ ხანად მეფე არ ყავდათ,  ვონონის3 მოშორების შემდეგ, 

მაგრამ ხალხის სურვილი პონტოს მეფის პოლემონის ძის ზენონისაკენ4 

იხრებოდა; რადგან ამ უფლისწულმა, ადრე ბავშვობიდანვე სომხური 

წესრიგისა და ჩაცმულობის მიმყოლმა, ერთნაირად მოინადირა მაღა- 

ლი და დაბალი ფენების გული ნადირობის, ქეიფისა და ბარბაროსთათ- 

ვის სხვა საყვარელი დროსტარებებით.  ამიტომ ქალაქ არტაქსატაში5, 

წარჩინებულთა თანხმობით, დიდძალი  ხალხის წინაშე გერმანიკუსმა 



თავს დაადგა სამეფო გვირგვინი. სხვებმა (ე. ი. არა რომაელებმა) თაყვა- 

ნი სცეს და მიესალმენ, როგორც არტაქსიას. ეს სახელი კი ქალაქის სა- 

ხელის მიხედვით  დაარქვეს. 

      60. ... შემდეგ [გერმანიკუსმა] ნახა ძველი თებეს6 უზარმაზარი 

ნაშთები. ნანგრევებზე კიდევ იყო შემორჩენილი ეგვიპტური წარწე- 

რები (ასოები), რომელნიც ძველი დიდების [ამბავს] შეიცავდა. როცა 

ერთ მოხუც ქურუმს უბრძანეს,  გადმოეთარგმნა თავის მშობლიური 

 



 

 

ენიდან, მოუთხროთ, რომ ოდესმე ამ ქალაქში ბინადრობდა სამხედრო 

ასაკის შვიდასი ათასი კაცი და ამ ჯარით მეფე რამზესმა7 დაიპყრო ლი- 

ბია, ეთიოპია, მიდიელები და სპარსელები, ბაქტრიელები და სკვითები 

და ის ქვეყნები, სადაც სირიელები და არმენიელები და მათი მეზობელი 

კაპადოკიელები ცხოვრობდნენ და ეპყრა მთელი [ტერიტორია] იქით 

ბითინიის ზღვიდან აქეთ ლიკიის ზღვამდე8. კიდევ ამოიკითხებოდა ამ 

ხალხებისათვის განკუთვნილი ხარკის სიაც — ვერცხლისა და ოქროს 

რაოდენობა, იარაღისა და ცხენების რიცხვი. ტაძრებისათვის შესაწი- 

რავი სპილოს ძვალი და ნელსურნელებანი, აგრეთვე ხორბლეულისა 

და სხვა სახმარის რაოდენობა, რაც ყოველ ერს უნდა გადაეხადა — 

ხარკი არა ნაკლებ საგრძნობი, ვიდრე ის, რომელსაც ახლა იღებენ 

ძალით პართელები ანდა რომაელთა ხელისუფლება. 

     68.  ამ  დროს  ვონონმა9,   რომლის  წაყვანის  ამბავი  კილიკიაში 

უკვე მოვიხსენიე, მოისყიდა   მცველები და სცადა   გაქცეულიყო არ- 

მენიაში, მერე ალბანებთან, ჰენიოხებთან   და თავის ნათესავ სკვითიის 

მეფესთან. სანადიროდ წასვლის საბაბით   დასტოვა სანაპირო, შევიდა 

დაბურულ ტყეში,  მიენდო  ცხენის   სისწრაფეს   და მიაშურა მდინარე 

პირამოსს, სადაც მისი გაქცევის ამბის შემტყობმა იქაურმა მცხოვრებ- 

ლებმა ხიდი ჩაშალეს, ფონით გასვლა კი არ შეეძლო. ამიტომ მდინარის 

ნაპირას იგი შეიპყრო მხედართა პრეფექტმა ვიბიუს ფრონტონმა. მერე 

რემიუსმა, რომელიც წინათ მეფის მცველთა უფროსად იყო, მახვილი  

გაუყარა,  ვითომცდა გაბრაზებულმა,   რითაც უფრო მეტი სარწმუნო 

ხდება, რომ დანაშაულის შეგნებისა და სასჯელის  შიშით მოკლა მან 



ვონონი10.                                                                              

წიგნი IV  

      5, 1. იტალიის  ორივე  მხარეს  ზღვას  მიზენუმსა  და რავენაში 

მდგარი ორი ფლოტი, ხოლო გალიის უახლოეს სანაპიროს ცხვირები-  

ანი ხომალდები იცავდნენ, რომლებიც აქციუმის [ბრძოლებში] გამარ- 

ჯვების მემდეგ ხელთ იგდო ავგუსტუსმა და ქალაქ ფორუმიულიუმს გა- 

გზავნა მძლავრი ეკიპაჟებითურთ. მაგრამ მთავარი ძალა, რვა ლეგიონი, 

რაინთან იდგა გერმანელებისა და ვალებისაგან  თანაბრად დასაცავად. 

ახლახან დამორჩილებული ესპანეთის11 სამ [ლეგიონს] ეჭირა. მავრები 

მეფე   იუბამ12   მიიღო,   როგორც   რომაელი   ხალხის   ძღვენი. 

(2)  დანარჩენ  აფრიკას   იცავდა  ორი  ლეგიონი   და  ამდენივე 

—ეგვიპტესაც; ამის შემდეგ ოთხი ლეგიონი იცავდა სირიიდან მოყო- 

ლებული  მდინარე  ევფრატამდე  უზარმაზარ  ტერიტორიაზე  რაც 

ქვეყნებია მოქცეული, მეზობლად იბერთა, ალბანთა და სხვა მეფეებისა, 



 

 რომელნიც ჩვენი ძლევამოსილებითა და დიდებით უმკლავდებიან 

უცხო ძალაუფლებას13. (3) თრაკია რემეტალკოსსა14 და კოტისის შვი- 

ლებს ეჭირა, ხოლო დანუვიუსის ნაპირი — ორ   ლეგიონს პანონიაში, 

ორს კი მეზიაში... 

წ ი გ ნ ი  V I  

     31. გაიუს ცესტიუსისა   და მარკუს-სერვილიუსის   კონსულობის 

დროს15 პართი დიდებულები მოვიდნენ ქალაქს მეფე არტაბანის16 ნა- 



მალავად. მან, გერმანიკუსის შიშით ერთგულმა რომაელებისა და სამა- 

რთლიანმა თავისიანებისადმი, მალე გამოიჩინა ამპარტავნობა ჩვენდამი 

და სისასტიკე ხალხის მიმართ, რადგან იგი გააამაყა მეზობელი ხალხების 

წინააღმდეგ წარმატებით ჩატარებულმა ომებმა და ტიბერიუსის, რო- 

გორც ომისათვის უძლურის მოხუცებულობამ; და ცდილობდა არმენი- 

ის დაპყრობას, რომლის ტახტზეც, მეფე არტაქსიას17 სიკვდილის შემ- 

დგომ, თავისი უფროსი ძე არშაკი18 დასვა. ამას დაურთო შეურაცხყო- 

ფაც და გაუგზავნა მოთხოვნა, დამიბრუნე   ვონონის მიერ სირიასა და 

ქილიკიაში  დატოვებული  განძი, ამასთანავე  აღადგინე  სპარსელთა და 

მაკედონელთა  ძველი  საზღვრებიო;  თანაც თავხედურად  იმუქრებოდა, 

შემოვიჭრები ჯერ კიროსისა და მერე ალექსანდრეს მიერ დაპყრობილ 

ადგილებშიო.  მაგრამ  საიდუმლო მოციქულთა   გამოგზავნის ყველაზე 

უფრო თავგამოდებული მოწადინე პართებში  იყო სინაკესი, წარჩინე- 

ბული ოჯახიშვილი და მდიდარი, და მასთან უახლოესი — აბდუსი, კა- 

ცობას მოკლებული. ოღონდ ეს არ ითვლება სამარცხვინოდ ბარბარო- 

სებში და უფრო მეტი ძალაც აქვთ. მათ სხვა წარჩინებულნიც მიიმხრეს 

და რადგან არ შეეძლოთ დაესვათ ტახტზე არშაკიდების ვინმე ჩამომა- 

ვალი, ვინაიდან უმრავლესობა არტაბანმა გასწყვიტა, სხვები კი უასა- 

კონი იყვნენ, რომიდან ითხოვეს ფრაატი, მეფე ფრაატის19 ძე: საჭიროა 

მხოლოდ სახელი და ხელის შემწყობი,  რათა კეისრის ნებით არშაკის  

შთამომავალი იხილონ ევფრატის ნაპირზეო.     

     32. ტიბერიუსსაც ეს უნდოდა: მოამზადა ფრაატი და დანიშნა მა- 

მეულ ტახტზე, ერთგულმა თავისი წესისა — უომრად, თათბირითა და 

ეშმაკობით, მოეგვარებინა საგარეო საქმეები.  ამასობაში არტაბანმა  

შეიტყო შეთქმულების [ამბავი] და ხან შიშით იკავებდა თავს, ხან კი 



შურისძიების წყურვილით იწვოდა. ბარბაროსებში  ყოყმანი მონურ, 

ხოლო სწრაფად აღსრულება მეფურ ქცევად ითვლება. მაგრამ მაინც 

იმდენად სძლია სარგებლიანობის ფიქრმა, რომ მეგობრობის ნიშნად 

აბდუსი ლხინზე მოიწვია და ნელა მოქმედი შხამით მოაწამლინა, სინა- 

კესი კი დააბრკოლა თავის მოჩვენებით, საჩუქრებით და აგრეთვე საქ- 

მეებითაც. სირიაშიც ფრაატი, რომელმაც ამდენ წელს ნაჩვევ რომაული 

 



 

 

 ცხოვრების წესრიგს მოკლებულმა პართთა ზნეჩვეულებანი მიიღო. 

მშობლიურ ადათებს კი ვერ გაუძლო,   ავადმყოფობით გარდაიცვალა. 

მაგრამ ტიბერიუსი არ მოეშვა დაწყებულ საქმეს: არტაბანის მოქიშპედ 

იმავე სისხლის შთამომავალ ტირიდატს20 ირჩევს ხოლო სომხეთის და- 

საბრუნებლად იბერიელ მითრიდატს21 და თანაც შეარიგებს ძმა ფარ- 

სმანთან, რომელსაც საგვარეულო სახელმწიფო ეპყრა; ხოლო ყველა- 

ფრის, რაც აღმოსავლეთში ხდებოდა, გამგებლად ლუციუს ვიტელიუ- 

სი22 დანიშნა. იმ კაცის შესახებ, მე ვიცი, ავი ხმა დადიოდა და ახსოვ- 

დათ ბევრი  [მისი]  ცუდი; თუმცა პროვინციებში გამგებლობის დროს 

კი ძველებური სიქველით უძღვებოდა საქმეს. იქიდან დაბრუნების შე- 

მდეგ, გაიუს კეისრის შიშითა და კლავდიუსის მახლობლობით, იგი სა- 

ზიზღარ მონად იქცა და   შთამომავლობაში   პირმოთნეობის საძაგელ 

ნიმუშად  ითვლებოდა. პირველი  ადგილი შემდეგდროინდელმა  [მისმა 

საქმეებმა)  დაიჭირა და კარგი  ახალგაზრდობა სამარცხვინო მოხუცე- 

ბულობამ წაშალა. 

      33. უფლისწულთა შორის პირველად მითრიდატმა წააქეზა ფარს- 

მანი. ხერხითა და ძალით ხელი შეეწყო მისი ცდისათვის და გამონახუ- 

ლი მექრთამეები ბევრი ოქროთი არშაკის მსახურთ დაიყოლიებენ ბო- 

როტმოქმედებაზე; ამასთანავე იბერიელები დიდძალი ლაშქრით არმე- 

ნიაში შეიჭრებიან და ქალაქ არტაქსატას დაიპყრობენ. ეს რომ არტა- 

ბანმა შეიტყო, შურის საძიებლად ძეს, ოროდს ამზადებს: აძლევს პართ- 

თა ლაშქარს და გზავნის  [კაცებს]  დამხმარე ჯარის დასაქირავებლად. 

საწინააღმდეგოდ, ფარსმანმა მოირთო ალბანები, მოუწოდა სარმატებს, 



რომელთა სკეპტუქოსები, იღებენ რა საჩუქრებს (სასყიდელს, ქირას?) 

ორივე მხრიდან, მამაპაპური ჩვეულების თანახმად, ორივე მხარეს ემ- 

რობიან. მაგრამ ადგილების მფლობელი იბერები კასპიის გზით23 სას- 

წრაფოდ შეუშვებენ არმენიელების  წინააღმდეგ  სარმატებს; ხოლო 

მათ, ვინც პართებთან მიდიოდნენ, ადვილად აჩერებდნენ, რადგან სხვა 

გასასვლელები მტერმა ჩაკეტა, ხოლო ერთადერთი დარჩენილი [გასა- 

სვლელი) ზღვასა და ალბანთა მთის კიდეს  შორის24 ზაფხულში გაუ- 

ვალია,  ვინაიდან  პასატის  ქარები  წყლით   ფარავენ (მეჩეჩოვან) 

ნაპირს, ხოლო ზამთარში სამხრეთის ქარი უკან ერეკება ტალღებს და 

როცა წყალი დაიწევს, სანაპიროს  ვიწრო  გასასვლელი  შიშვლდება. 

     34. ამასობაში მოკავშირეებს მოკლებულ ოროდს დამხმარე 

გაძლიერებული ფარსმანი საბრძოლველად  იწვევს და რაკი იგი თავს 

იკავებს, თავს ესხმის: ამხედრებული მიადგება ბანაკს, არბევს საფურა- 

ჟე ადგილებს და ხშირად ალყის მსგავსად არტყამს საგუშაგოებს, ვიდ- 

რე პართებმა ვეღარ აიტანეს შეურაცხყოფა, შემოეხვივნენ მეფეს და 

მოითხოვეს ბრძოლა. მათი ერთადერთი ძალა მხედრობა  იყო, ფარსმანი  



 

 

კი ძლიერი იყო ქვეითითაც, ვინაიდან იბერები და ალბანები, რაკი 

მთაგორიან  ადგილებში  ცხოვრობენ,   ატანასა  და  მოთმენას  უფ- 

რო მეტად არიან შეჩვეულნი. ამბობენ, რომ თესალიელებისაგან არი- 

ან წარმოშობილნი25 იმ დროს, როცა იასონი მედეას წაყვანასა და მას- 

თან შვილების გაჩენის შემდეგ დაბრუნდა უკან აიეტის ცარიელ სასახ- 

ლესა და თავისუფალ (უმეფო) კოლხებში.   ბევრიც მოგვაგონებს მის 



სახელსა და ფრიქსოსის ორაკულს26; არც ვინმე სწირავს ვერძს, რადგან 

სჯერათ, რომ მან ჩამოიყვანა ფრიქსოსი, იყო ის პირუტყვი თუ ხომალ- 

დის ნიშანი. როდესაც დასტები  ორივე მხარეს საომრად  განეწყვნენ, 

პართმა ბევრი ილაპარაკა აღმოსავლეთზე  მბრძანებლობასა  და არშა- 

კიდების  ბრწყინვალებაზე;  თანაც დაუპირისპირა   მდაბიო  იბერიელს 

 [მისი]  როქის სპით. ფარსმანმა კი უთხრა თავისიანებს: პართთა ბატო- 

ნობა   არ    გვიწვნევია   და,   რაც   უფრო   ვეცდებით,   მით   მეტ 

სახელს   მოვიხვეჭთ     გამარჯვებით;  ხოლო   თუ     [მტერს]   ზურგი 

ვუჩვენეთ,   სირცხვილსა   და   ხიფათში   ჩავცვივდებითო.   ამასთანა- 

ვე თავიანთ მრისხანე საომარ წყობასა და მიდიელების ოქროში დაკა- 

ზმულ რაზმებზე   მიუთითა: აქ ვაჟკაცები არიან, იქ კი საშოვარიაო. 

       35.  მაგრამ სარმატებში   მარტო სარდლის სიტყვა   არ  [გაისმის], 

თვითონაც აქეზებენ ერთმანეთს, რომ მშვილდოსნებს ბრძოლა არ და-- 

ანებონ, არამედ დაასწრონ შეტევით და ხელჩართული ბრძოლით. ამი- 

ტომ მებრძოლთა სხვადასხვა სახეობანიც იყო: მაშინ როდესაც პართმა, 

ერთნაირად  ნაჩვევმა  დევნას  ანდა გაქცევას,  გაშალა მხედართა რაზ- 

მები და  ეძიებდა  შესატევ  სივრცეს,  სარმატებმა  თავი  მიანებეს 

მშვილდს, რომლითანაც უფრო ახლო მანძილზე მძლავრობენ და შუბე- 

ბითა და მახვილებით ეძგერენ. ცხენოსანთა ბრძოლის წესის მიხედვით 

ხან პირდაპირ უტევდნენ, ანდა ზურგს უბრუნებდნენ, ხან კი შეჯგუფე- 

ბული დასტები სხეულისა და იარაღის ძალით აწვებოდნენ მტერს, ან- 

და მისგან განიცდიდნენ მოწოლას. უკვე ალბანებმა და იბერებმა დაუწ- 

ყეს ხელის ტაცება და ჩამოყრა და საეჭვო გახადეს ბრძოლის [ბედი] 

მტრებისათვის, რომელთაც ზემოდან მხედრები, უფრო ახლოს კი ქვე- 

ითები აყენებდნენ ჭრილობებს. ამასობაში ფარსმანი და ოროდი, რო- 



მელნიც მამაცებს აგულიანებდნენ, ხოლო  შემკრთალთ შეეწეოდნენ, 

შესამჩნევნი და ამით შეცნობილნი, ყიჟინითა და შებების [სროლით] 

ცხენდაცხენ მიაშურებენ ერთმანეთს. ოღონდ ფარსმანი უფრო ფიც- 

ხად — რადგან ჩაჩქანი გაუხეთქა და დასჭრა (ოროდი] ოღონდ დარ- 

ტყმის მონაცვლება ვეღარ შესძლო, ვინაიდან ცხენმა გაიტაცა დაჭრი- 

ლი და თანაც უმამაცესმა მხლებლებმა დაიფარეს. მაგრამ მოაკვლლის შე- 

სახებ გავარდნილმა  ყალბმა ხმამ, რომელიც  ირწმუნეს, დააფრთხო 

პართები  და  დასთმეს  გამარჯვება.     



                                      

ჭიროები და დასთმეს გამარჯვება..    

      36. მალე27 არტაბანი მთელი სამეფოს ძალით წამოვიდა შურის სა- 

ძიებლად. ადგილმდებარეობის ცოდნის წყალობით იბერები უკეთ იბრ- 

ძოდნენ. [არტაბანი] მაინც არ დაიხევდა უკან, რომ ვიტელიუსს თავი 

არ მოეყარა ლეგიონებისათვის და ხმა არ დაეგდო, მესოპოტამიაში შე- 

ჭრას ვაპირებო, და [ამით არტაბანს] რომაელებთან ომის ატეხისა არ 

შეშინებოდა. მაშინ დატოვეს არმენია და არტაბანის ბედი უკუღმა და- 



ტრიალდა, ვინაიდან ვიტელიუსი   ჩააგონებდა [მის ქვეშევრდომებს], 

მიეტოვებინათ მშვიდობიანობის დროს   სასტიკი და ომიანობის დროს 

[მათი]  დამღუპველი უბედური   მეფე. ამიტომ  სინაკესმა, რომელიც 

როგორც    წინათ    მოვიხსენიე,    განაწყენებული    იყო,     ღალატ- 

ში ჩაითრია მამა აბდაგეზესი   და სხვანი,   რომელნიც   [უწინ]  ზრა- 

ხვებს მალავდნენ, ახლა კი, განუწყვეტელი მარცხების შემდეგ, უფრო 

გათამამდნენ. ნელ-ნელა [მათ] შემოუერთდნენ ისინი, ვინც უფრო მე- 

ტად შიშით, ვიდრე კეთილი ნებით მორჩილებდნენ [მეფეს]  და როცა 

წამქეზებლები  გამოჩნდნენ, [უფრო]    მოიცეს    გული.    (გამხნევ- 

დნენ).   არტაბანს   აღარც   აღარავინ    შემორჩა   გარდა   უცხოელი 

პირადი  მცველებისა,   თავიანთი   სამშობლოდან   გამოძევებულებისა, 

რომელთაც ვერც სიკეთე შეუგნიათ  და არც ბოროტებას დაგიდევენ,  

ქირით კი ხელს უწყობენ ბოროტმოქმედებებს. წაიყვანა რა ესენი, სა- 

სწრაფოდ გაიქცა შორეულ, სკვითიის მომიჯნავე  [მხარეში], დახმარე-   

ბის [შოვნის]  იმედით, ვინაიდან ჰირკანიელებთან და კარმანიელებთან 

დანათესავებული იყო;  ხოლო ამასობაში პართები, რომელნიც შორს 

მყოფ [ხელმწიფეებს] იწყნარებენ, იქ მყოფთ კი აუხირდებიან ხოლმე, 

იქნებ მონანიებისკენ გადახრილიყვნენ.                

      37. მას შემდეგ რაც არტაბანი გაიქცა  და ხალხის განწყობილება 

ახალი მეფისაკენ გადაიხარა, ვიტელიუსმა დაარწმუნა ტირიდატი, შემ- 

ზადებული [ტახტი] დაეპყრო და ლეგიონებისა და მოკავშირეთა რჩე- 

ული   ჯარი  ევფრატის   ნაპირს    მიაყენა.   მდინარის  დასაწყნა- 

რებლად  მსხვერპლის  შეწირვის  დროს,  როცა   ეს (ე. ი. ვიტე-  

ლიუსი) რომაული ადათისამებრ ცხვარ-ღორ-ხარს წირავდა, ის (ე. ი. 

ტირიდატი) კი ცხენს უძღვნიდა, იქაურებმა შეატყობინეს, ევფრატმა 



სრულიად უწვიმრად თავისთავად მოიმატა უზომოდო. ამასთანავე თე- 

თრი ქაფით დიადემისებურ წრეებს იკეთებს და [ეს მისი] წარმატებით                 

გადალახვის  ნიშანიაო.  ზოგი  უფრო  ჭკვიანურად  განმარტავდა, 

რომ  პირველი  ცდა  წარმატებული  და   არც  თუ  ხანგრძლივი 

იქნება,  ვინაიდან   ის   [ნიშნები],   რომელთაც  მიწა  და  ზეც 

გვიწინასწარმეტყველებენ, უფრო სარწმუნონი არიან, მდინარეთა და- 

უდეგარი (ცვალებადი) ბუნება კი გამოჩენისთანავე წარიტაცებს [კე- 

თილ] ნიშნებსო, მაგრამ როცა ნავების ხიდი გამართეს და ჯარი გა-   

 



 

  

დაიყვანეს, პირველად ბანაკში ორნოსპადესი  მოვიდა მრავალი ათასი 

მხედრითურთ. იგი ოდესმე გადმოხვეწილი იყო, ტიბერიუსს დალმატი- 

ის ომის დამთავრებაში წარმატებით მოეხმარა და მას რომის მოქალა- 

ქეობა ებოძა; შემდეგ მალე კვლავ მოიპოვა მეფის  მეგობრობა, დიდი 

პატივი მის წინაშე და პრეფექტობა [იმ] ველისა, რომელსაც სახელო- 

ვანი მდინარეები ევფრატი და ტიგრი  ჩამოუდის აქეთ-იქიდან და სა- 

ხელად მესოპოტამია ეწოდება. მცირე  ხნის შემდეგ სინაკესი ამრავ- 

ლებს ჯარს და ჰურიის სვეტი აბდაგეზესი სამეფო ხაზინასა და მო- 

კაზმულობას უმეტებს. ვიტელიუსმა ჩასთვალა რა საკმაოდ რომაული 

იარაღის  წარმოჩენა, მოაგონა ტირიდატს  და უპირველესთ — ამას (ე. ი. 

ტირიდატს) რათა მოეგონებინა პაპა ფრაატი  და გამზრდელი კეისარი 

და რაც ორთავეს მშვენიერი [მოეპოვებოდათ], იმათ კი — შეენარჩუ- 

ნებინათ მორჩილება მეფისადმი, პატივისცემა  ჩვენდამი და თავიანთი 

სინდის-ნამუსი, ამის  შემდეგ  ლეგიონებიანად სირიაში დაბრუნდა. 

წ ი გ ნ ი  X I  

     8.  ამავე   დროს   მითრიდატი28,   რომელიც, როგორც   მოვიხსე- 

ნიე, არმენიაში მეფობდა და გაიუს კეისრის29 [ბრძანებით] ბორკილდა- 

დებული  იყო,  კლავდიუსის  ჩაგონებით  სამეფოში  დაბრუნდა,  დაიმე- 

დებული ფარსმანის შემწეობაში. იბერთა ეს მეფე  და თანაც ძმა მით- 

რიდატს ატყობინებდა: პართებში არეულობაა, უმაღლესი სახელმწიფო 

ხელისუფლება (ე. ი. სამეფო ტახტი) ორჭოფულ   [მდგომარეობაშია], 

მცირე საქმეები კი უყურადღებოდ არის  დაყრილიო. ვინაიდან გოტა- 

რზმა სხვა მრავალ სისასტიკეთა შორის ძმის, არტაბანისა და მისი ცოლ- 

შვილის დახოცვაც ჩაიდინა, შიშმა შეიპყრო დანარჩენი [ხალხი] და ვარ- 



დანი მოიწვიეს. მან, როგორც დიდ და სახიფათო საქმეებში ფიცხმა, ორ 

დღეში სამი ათასი სტადიონი გადალახა და გაოგნებული და დამფრთ- 

ხალი  გოტარზი30  განდევნა.  დაუყოვნებლივ  უახლოესი  ოლქებიც 

ხელთ   იგდო,   ოღონდ  მარტო    სელევკიელებმა  უარჰყვეს   მისი 

ბატონობა.   მათ,   როგორც    აგრეთვე    მისი   მამის   წინააღმდეგ 

განდგომილებს, უფრო მეტად განურისხდა, ვიდრე ამჟამად საქმის ვი- 

თარება ითხოვდა და ჩაება ძლიერი,  მდინარითა და გალავნით გამაგ- 

რებული და სურსათიანი ქალაქის31 წინააღმდეგ ალყაში. ამასობაში გო- 

ტარზე დაჰებისა და ჰირკანების  შემწეობით  ომს ანახლებს  და ვარ- 

დანი  იძულებული ხდება სელევკიას თავი დაანებოს და ბაქტრიის 

ველზე დასცეს  ბანაკი.                                                

     9. ახლა ვინაიდან აღმოსავლეთის ძალები დაქსაქსული იყო და 

ბუნდოვანი  ჩანდა,  რომელი   მხარე  გაიმარჯვებდა,   მითრიდატს 



 

ხელსაყრელი შემთხვევა მიეცა არმენიის  დასაპყრობად — რო- 

მაელთა სამხედრო ძალით ხელთ იგდო მთის  ციხე-სიმაგრეები, ხოლო 

იბერიელთა ჯარი კი ბარად დათარეშობდა; აღარც არმენიელებს გაუ- 

წევიათ წინააღმდეგობა მას შემდეგ, რაც სარდალი დემონაქტი32, რო- 

მელმაც ხელის გამოღება გაბედა, ივლტო. ცოტაოდენი შეფერხება გა- 

მოიწვია მცირე არმენიის მეფე კოტისმა33, რომელსაც ზოგიერთი წარ- 

ჩინებული მიუდგა. მერმე ისიც დაემორჩილა  კეისრის34  წერილს და 

მთელი [არმენია] მითრიდატის ხელთ გადავიდა, რომელიც უფრო სას- 



ტიკად იქცეოდა, ვიდრე ეს მის ახალ ხელისუფლობას შეშვენოდა. ამა- 

სობაში, პართთა ხელმწიფენი რომ საბრძოლველად ემზადებოდნენ, ანა- 

ზდად შერიგდებიან, როცა შეიტყობენ   ხალხის შეთქმულების ამბავს, 

რომელიც გოტარზმა აცნობა ძმას. ერთმანეთს რომ შეხვდნენ, ჯერ ყო- 

ყმანით, მერმე კი უფრო მტკიცედ გაუწოდეს მარჯვენა ხელი ერთურთს 

და ღმერთების საკურთხევლის წინაშე დაიფიცეს, ღალატისათვის შუ- 

რი ეძიათ მტრებზე და ერთმანეთში შეთანხმებულიყვნენ. რაკი სამეფო 

ხელისუფლების შესანარჩუნებლად ვარდანი  უფრო  ძლიერ პიროვნე- 

ბად იქნა მიჩნეული, გოტარზი, რათა ქიშპობას გასცლოდა, შიდა ჰირკა- 

ნიაში  გაერიდა. ვარდანი რომ დაბრუნდა,   განდგომის მეშვიდე წელს 

მას დაემორჩილა სელევკია, პართთა სამარცხვინოდ, რომელთაც ერთი 

ქალაქი ამდენ ხანს მასხარად იგდებდა. 

       10. შემდეგ  [ვარდანმა]  უძლიერესი პრეფექტურები მოიარა; არ- 

მენიის ხელახლა დაპყრობისაკენ ისწრაფოდა, ომის მუქარით რომ არ 

დაებრკოლებინა  ვიბიუს  მარსუსს — სირიის  ლეგატს.  ამასობაში  გო- 

ტარზე თავს უყრის ლაშქარს, რადგან ნანობს სამეფოს დათმობას, თა- 

ნაც საომრად მოუწოდებენ  წარჩინებულნი, რომელთაც  მშვიდობიან 

დროს უფრო უმძიმთ მონური მორჩილება; მერე მდინარე ერინდესთან   

დახვდება. ეს მდინარე ვარდანმა დიდი ბრძოლით გადალახა, წარმატე- 

ბით გადახდილი ბრძოლების შედეგად დაიპყრო ხალხები, რომლებიც 

მდინარეებს — ერინდესა და სინდეს — შორის ცხოვრობენ (სინდე და- 

ჰებსა და არიელებს ჰყოფს ერთმანეთისაგან). იქ საზღვარი დაედო წა-  

რმატებებს, რადგან პართელები, გამარჯვებათა მიუხედავად, უარჰყოფ-  

დნენ ომს შორეულ  მიწაზე. ამრიგად, ძეგლები  აღმართა რა თავისი 

ძლიერების დასტურად და იმის აღსანუსხავად, რომ ადრე არც ერთ არ-  



საკიდს არ დაუხარკავს ის ტომები [ვარდანი] უკან დაბრუნდა, დიდე-   

ბით მოსილი, ხოლო მით უფრო აღვირახსნილი და გაუსაძლისი ქვეშევ- 

რდომთათვის. იგი მოკლეს ნადირობით გატაცებული, ისე რომ არც კი 

შეუწუხებია ფიქრს მისთვის წინასწარ განმზადებულ მზაკვრულ საფ-  

რთხეზე. მოკლეს თუმცაღა მთლად ჭაბუკი, მაინც ისეთი ბრწყინვალე  

სახელი უნდა ჰქონოდა, როგორიც ცოტას ღირსებია მხცოვან მეფეთა- 

 

 



გან, ისევე რომ ეძია თავისი ხალხის სიყვარული,   როგორც ლამობდა 

შიშისზარის გავრცელებას მტრებში. ვარდანის მოკვლის შემდეგ35 პა- 

რთელებში არეულობა დაიწყო, ვერ გადაეწყვიტათ,  ვისთვის მიეცათ 

სამეფო ძალაუფლება; ბევრნი  გოტარზესკენ იხრებოდნენ, ზოგნიც —  

ფრაატეს შთამომავალ მეჰერდატესკენ, მძევლად რომ მოგვცეს. ბოლოს 

გოტარზემ სძლია, მაგრამ სამეფო ძალაუფლების ხელში ჩაგდების შე- 

მდეგ თავისი აღვირახსნილობითა და მძვინვარებით პართელები აიძუ- 

ლა ფარულად შევედრებოდნენ რომაელ პრინცეპსს, რომ ნება დაერთო 

მეჰერდატესთვის მამისეული პატივისა და ღირსების მისაღებად. 

წიგნი X II 

     15. როცა ძალაუფლების  დაკარგვის36 შემდეგ  მყარ საფუძველს 

მოკლებულმა  მითრიდატე  ბოსფორელმა შეიტყო, რომ  დიდიუსი37 —  

რომაელი  სარდალი — მთავარი   ძალებითურთ   წავიდა,  ხოლო  ახალ 

სამეფოში დარჩნენ სიჭაბუკის გამო ჯერ გამოუცდელი კოტისი და მცი- 

რერიცხოვანი კოჰორტები რომაელი მხედრის იულიუს აქვილას მეთა- 

ურობით, — არად შერაცხა ისინი, იწყო ხალხთა აღელვება და ლტოლ- 

ვილთა გადმობირება. ბოლოს შეკრიბა ჯარი, დანდარიდების მეფე გან- 

დევნა და ხელთ იგდო მისი სამფლობელო. მას შემდეგ, რაც ეს ყველა- 

ფერი  ცნობილი გახდა და უკვე საფიქრებელი   იყო, რომ მითრიდატე 

შეიჭრებოდა, კოტისი და აქვილა არ ენდვნენ საკუთარ ძალებს და თა- 

ვად მათაც გარეთ ეძიეს შველა იმის გამო, რომ სირაკების მეფე ზორ- 

სინემ განაახლა მტრული მოქმედება. ელჩები იქნენ გაგზავნილი ევნო- 

ნესთან, რომელიც  [ჯარის სათავეში მდგომი] აორსების ტომზე ბატო- 

ნობდა. არც გასჭირვებიათ მასთან კავშირის დამყარება, რაკი აჩვენეს 

რომის ძლიერება მეამბოხე მითრიდატეს ძალთა საპირისპიროდ. ამრი- 



გად, შეთანხმდნენ, რომ ევნონე ცხენოსანი ჯარით ჩაებმებოდა ბრძოლა- 

ში, ხოლო რომაელები ალყას შემოარტყამდნენ ქალაქებს.         

      16. მაშინ დაეწყო ლაშქარი და გაემართა; წინა ხაზზე და ზურგში 

აორსები იყვნენ, შუაში — კოჰორტები და ჩვენი იარაღით შეჭურვილი 

ბოსფორელები. ასე უკუაქციეს მტერი. მერე დანდარიკის ქალაქ სოზას 

 მიაღწიეს, რომელიც  მითრიდატემ დათმო მოქალაქეთა  ცვალებადი 

განწყობილების გამო. განიზრახეს დაეპყროთ სოზა და შიგ დამცველი 

ჯარი დაეტოვებინათ. აქედან  სირაკებისაკენ  მიიწევენ, გადალახავენ  

მდინარე ბანდას და გარს შემოერტყმიან ქალაქ  უსპეს, რომელიც მა-  

ღლობზე მდებარეობდა, თან გამაგრებული იყო კედლებითა და თხრი- 

ლებით; მაგრამ ქვის კედლები  კი არ ჰქონდათ  ამოყვანილი, არამედ 



 

წნელებით ამოეწნათ და მიწით ამოევსოთ, — ამის გამო მომხვდურთა 

წინაშე უძლური აღმოჩნდნენ ქალაქის კედლები; მათზე უფრო მაღლა 

აღმართული კოშკები მუგუზლებითა და შუბებით თავზარს სცემდნენ 

ალყაში მოქცეულებს. და ღამეს რომ არ შეეწყვიტა ბრძოლა, იმ დღით 

დაწყებული  იერიში იმავე   დღეს დამთავრდებოდა ქალაქის აღებით. 

        17. მეორე დღეს მოიერიშეებს ელჩები გაუგზავნეს, რომლებმაც 

თავისუფალ მოქალაქეთა შეწყნარება ითხოვეს და ათი ათასი მონა შე- 



სთავაზეს. გამარჯვებულებმა უარჰყვეს ეს პირობები, რადგან დანებე- 

ბულთა გაჟლეტა მძაფრი მძვინვარება იქნებოდა, ამდენის მოვლა და და- 

რაჯობა კი სამძიმო იყო; სჯობდა ომის წესით დაცემულიყვნენ და მო- 

ლაშქრეებს, რომლებმაც შიგ შეაღწიეს კიბეების საშუალებით, ხოცვა- 

ჟლეტის ნიშანი მიეცათ. უსპელთა მოსრვის გამო სხვები შიშის ზარმა 

აიტანა, აღარაფერი არ ეგულებოდათ საიმედოდ,  რაკი ვეღარ უძლებ- 

დნენ მტერს სიმაგრეები, იარაღი, მიუვალი ადგილები თუ სიმაღლენი, 

მდინარეები და ქალაქები. ზორზინემ, რომელიც დიდხანს ყოყმანობდა,   

არ იცოდა — მითრიდატეს გასაჭირზე ეზრუნა თუ მამისეულ სამეფო- 

ზე, ბოლოს თავისი საგვარტომოს კეთილდღეობა ამჯობინა, მძევლები 

გაიღო და ძირს განერთხა კეისრის გამოსახულების წინაშე, რითაც სა- 

ხელი და დიდება განუმრავლა  რომაელთა ჯარს;   როგორც ცნობილი 

იყო, სისხლის დაუღვრელად გამარჯვებული რომაელები მდინარე ტა- 

ნაისიდან სამი დღის სავალზე  გაჩერდნენ. მაგრამ უკან დაბრუნებისას 

მათ სხვა ბედი ეწიათ:  რამდენიმე  ხომალდი (რასაკვირველია, ზღვით 

ბრუნდებოდნენ  უკან)   ტავრების სანაპიროებს  მიადგა;  რომაელებს 

გარს შემოერტყნენ ბარბაროსები, მოკლეს კოჰორტის პრეფექტი, აგ- 

რეთვე მაშველი ჯარის დიდი ნაწილი გაანადგურეს. 

       18. ამასობაში მითრიდატე, იარაღს რომ ვეღარ იგულებდა საყრ- 

დენად, ფიქრობდა — ვისი გულმოწყალება უცადა. ოდესღაც გამცემს, 

შემდეგ მტრად ქცეულ ძმას — კოტისს — უფრთხოდა; რომაელთაგანი 

არავინ ჩანდა იმდენად გავლენიანი, რომ  მისი დაპირებები დიდად ან- 

გარიშგასაწევი ყოფილიყო. ბოლოს ევნონეს მიმართა, რომელსაც მის- 

დამი პირადი სიძულვილი და მტრობა არ ჰქონდა, ამავე დროს გავლენა   

მოეპოვებინა ჩვენთან ახლად დამყარებული  მეგობრული  კავშირის  



წყალობით. და აი, თავისი მდგომარეობისდა კვალად განსაკუთრებით   

შესაფერის სამოსელში გამოწყობილთ ასევე შესაფერისი გამომეტყვე-  

ლებით შედის სასახლეში და, მეფის მუხლებთან დამხობილი, მიმარ- 

თავს მას: „მითრიდატე გეახელ ნებით. ეგზომ დიდხანს დევნილი რომა-  

ელთაგან ზღვასა და ხმელზე. როგორც ინებებ, ისე მომექეც დიდი აქე-  

მენეს  ნაშიერს; ესღა დამრჩენია, რაიც ვერ წამართვეს მტერთა“.  

 

 

 



     19. ევნონესაც შეძრავს და ააღელვებს ვაჟკაცის ბრწყინვალე სა- 

ხელი, გარემოებათა ცვალება და კეთილშობილური ვედრება. წამოა- 

ყენებს მომუდარეს და მოუწონებს, რომ აორსების ტომთან კავშირი 

და ევნონეს შემწეობა ირჩია მან, რათა ითხოვოს პატიება და შერიგე- 

ბა; მაშინვე უგზავნის კეისარს ელჩებს და ასეთ წერილს სწერს: „რო- 

მაელთა იმპერატორებსა და დიდ ხალხთა მეფეებს პირველად მეგობ- 

რობა აკავშირებს ერთნაირი ბედისა და მდგომარეობის გამო,. თავად 

მას და კლავდიუსს კი გამარჯვებაც მოუპოვებიათ ერთად. ომის ბოლო 

შესანიშნავია, როცა შეწყნარებით სრულდება. აი, დამარცხებულ ზორ- 

ზინეს არაფერი წაართვეს. ხოლო მითრიდატესთვის, რაკი იგი უფრო 

მძიმე ხვედრს იმსახურებს, [ევნონე] აღარც ძალაუფლებას თხოუ- 

ლობს, აღარც სამეფოს, არამედ იმასღა ევედრება, რომ ასცდეს მას 

ტრიუმფატი და თავით არ გადაიხადოს სასჯელი“. 

     20. თუმცა კლავდიუსი ლმობიერი იყო უცხო წარჩინებულთა მი- 

მართ, მაინც ვერ გადაეწყვიტა, რა უფრო სწორი იქნებოდა: დახსნის პი- 

რობით მიეღო ტყვე, თუ ისევ იარაღით დაემორჩილებინა იგი; აქეთ 

უბიძგებდა ურვა შეურაცხყოფის გამო და შურისძიების მძაფრი სურ- 

ვილი. მაგრამ ამის საწინააღმდეგოდ სხვა აზრიც უტრიალებდა თავში; 

უვალ ადგილას მოუხდებოდა ომი, — ზღვაზე, სადაც არ ეგულებოდა 

ნავთსაყუდელი; თანაც მეფეები მამაცნი იყვნენ, ხალხნი — მომთაბა- 

რენი, მიწა — უნაყოფო, დაყოვნება სავალალო იქნებოდა, აჩქარები- 

თაც მრავალ საფრთხეს უნდა გადაჰყროდა, გამარჯვებულებს არც თუ 

ისე დიდ ქებას მიუძღვნიდნენ, ხოლო დიდი უპატიობა ერგებოდათ 

დამარცხებულთ. რა მოხდებოდა, რომ მიეღო, რასაც სთავაზობდნენ, 

და დაეცვა დევნილი; იგი, უმწეო, რაც უფრო დიდხანს იცოცხლებდა, 



მით მეტ წამებასა და დამცირებას გადაიტანდა. ამ გარემოებათა გამო 

ევნონეს მისწერა, რომ, მართალია, მითრიდატემ უაღრესად სამაგალი- 

სასჯელი დაიმსახურა და თავად მას, კლავდიუსს, შესაძლებლობა 

აქვს დასაჯოს იგი. მაგრამ ასე დაუწესებიათ წინაპრებს — რაოდენი 

შეუპოვრობაც საჭიროა მტრის წინააღმდეგ, იმდენად შემწყნარებ- 

ლობა გვმართებს მავედრებელთა მიმართ, რადგან სატრიუმფო მსვლე- 

ლობა გვმართებს მავედრებელთა მიმართ, რადგან სატრიუმფო მსვლე- 

ლობის უფლებას იძლევა დიდი გამარჯვება ძლიერ ხალხთა და დაურ-  

ღვეველ სამეფოთა ზედა.                                                  

      21. ამის შემდგომად მითრიდატე  რომაელებს  გადასცეს და იგი 

რომს ჩაიყვანა  იუნიუს ცილონემ — პონტოს  პროკურატორმა.  რო- 

გორც ამბობდნენ, კეისრის წინაშე უფრო ქედმაღლურად ულაპარაკია, 

ვიდრე მის ხვედრს შეფეროდა, ხალხში კი ამ სიტყვებით გავრცელდა  

მისი ნათქვამი: „მე არავის არ წარმოვუგზავნივარ შენთან, თავად მოვე- 

დი. და, თუ არ გჯერა, გამიშვი და იძიე". მერე უშფოთველი გამომე-  



 

 

ტყველება შეინარჩუნა, როცა  დარაჯებით  გარშემორტყმული გამოი- 

ყვანეს როსტრაზე, რათა ხალხისათვის ეჩვენებინათ. ცილონეს კონსუ- 

ლის სახელი და პატივი მიენიჭა, აქვილას კი — პრეტორისა. 

     44. ამავე38 წელს არმენიელებსა  და იბერებს  შორის ამტყდა- 

რი ომი პართებსა და რომაელებს შორის სასტიკი განხეთქილების მი- 

ზეზიც გახდა. პართებზე ვოლოგეზი39 ხელმწიფობდა, დედით ბერძენი 



ხარჭის შვილი, რომელსაც მეფობა ძმების თანხმობით ჰქონდა მიღე- 

ბული. იბერებზე ფარსმანი მეფობდა ძველთაგანვე, არმენიელები მის 

ძმას მითრიდატს ეპყრა ჩვენი შეწევნით. ფარსმანს ჰყავდა ძე, სახელად 

რადამისტი40, ლამაზი, წარმოსადეგი,  შესანიშნავი ძალ-ღონის პატრო- 

ნი, მშობლიურ ხელოვნებებში გაწვრთნილი, მეზობლებშიაც დიდი სახე- 

ლის მქონე. იგი ისე გაცხარებით და ხშირად ლაპარაკობდა, მამის მო- 

ხუცებულობის წყალობით იბერია უმნმიშვნელო სახელმწიფოდ რჩებაო. 

რომ გულის წადილის დაფარვას ვერ ახერხებდა. ამიტომ უკვე თავისი 

ხანშიშესულობით შეფიქრიანებულმა ფარსმანმა ძალაუფლების ხელში 

ჩაგდების მოსურნე და ხალხის მხარდაჭერით შეგულიანებულ ჭაბუკს 

სხვა იმედი შთააგონა და არმენიისაკენ მიუთითა, გაიხსენა რა პართების 

გაძევების შემდგომ თვით მანვე   რომ მისცა  იგი მითრიდატს; ოღონდ 

[შვილს  ურჩია],  ძალის  ხმარებისაგან თავი შევიკავოთ, უფრო მზაკვ- 

რობა გამოვიყენოთ, რათა უდარდელად მყოფი [მითრიდატი] ანაზდე- 

ული [თავდასხმით]  დავამარცხოთო. ამგვარად რადამისტი, რომელსაც 

ვითომდა მამასთან უთანხმოება   მოუვიდა, რადგან   დედინაცვლის სი- 

ძულვილს ვეღარ გაუძლო, ბიძას მიაშურებს. მითრიდატმა დიდი ალერ- 

სით მიიღო იგი, როგორც საკუთარი შვილი, ამან კი არმენიელთა წარ- 

ჩინებულებს დაუწყო შეგულიანება სახელმწიფო გადატრიალების მო- 

სახდენად ისე, რომ მითრიდატმა  არათუ ვერაფერი  შეატყო, არამედ 

კიდევ უფრო მეტი პატივითაც ეპყრობოდა.                

      45. ვითომდა შერიგება მიანდო, რადამისტი მამასთან დაბრუნდა 

და აცნობა; რაც მზაკვრობით შეიძლებოდა გაკეთებულიყო, გაკეთებუ- 

ლია, დანარჩენი იარაღით უნდა აღსრულდესო. ამასობაში ფარსმანმა 

ომის საბაბიც მოიგონა: ალბანთა მეფის წინააღმდეგ ბრძოლაში რომაე- 



ლებს დასახმარებლად რომ მოვუწოდებდი, ძმამ წინააღმდეგობა გამი- 

წია და ამ წყენინებისათვის ვილაშქრებ მის დასარბევადო, და ამასთან  

ერთად ვაჟიშვილს დიდი ლაშქარი მისცა. მისი ანაზდეული თავდასხმით 

შეშინებულმა  და  დაბლობიდან  გაძევებულმა   მითრიდატმა  ცი- 

ხე-სიმაგრე  გორნეაში41  შეასწრო,  ადგილმდებარეობით უშიშარსა 

და მეციხოვნე ჯარით დაცულში, რომელსაც პრეფექტი ცელიუს პოლი- 

 

 



ონი42 და ცენტურიონი  კასპერიუსი სარდლობდნენ.  ისე უბირნი არა- 

ფერში არიან ბარბაროსები, როგორც მანქანების საქმესა და ციხე-სი- 

მაგრეთა აღების ოსტატობაში, ამიტომ რადამისტი ფუჭად და ზარალი- 

ანად ციხე-სიმაგრის აღების ცდის შემდგომ, ალყას შეუდგა და რაკი ძა- 

ლით ვერა გააწყო რა, ანგარ პრეფექტს  მოისყიდის,  რომელსაც კას- 

პერიუსი43 ეხვეწებოდა, ნურც მოკავშირე მეფეს და ნურც მისთვის რო- 

მაელი ხალხისაგან მინიჭებულ არმენიას ბოროტმოქმედებით ფულის 

გულისთვის ნუ დაღუპავო. დაბოლოს, ვინაიდან პოლიონი მტრის მრა- 

 ვალრიცხოვნებას, ხოლო რადამისტი  კი მამის ბრძანებას   იმიზეზებ- 

დნენ, კასპერიუსმა ზავი დადო, რათა თუ ფარსმანი ომს ვერ გადაათქმე- 

ვინებდა, სირიის გამგებელის უმიდიუს კვადრატუსისათვის44 მაინც შე- 

ეტყობინებინა, რა მდგომარეობაში იყო არმენია. 

     46. ცენტურიონის წასვლით თითქმის დარაჯისაგან გათავისუფლე- 

ბულმა პრეფექტმა მითრიდატს დარწმუნება დაუწყო, ზავი დადეო. თან 

მოაგონებდა მათ ძმურ ნათესაობას,  ფარსმანის ხნით უფროსობას და 

სხვა ნათესაურ კავშირებს მისი  ასული რომ ცოლად  ჰყავდა, აგრეთვე 

თვითონაც რომ რადამისტის სიმამრი იყო. იბერებიც უარს არ ამბობენ 

ზავზე, თუმცა ამჟამად ისინი უფრო ძლიერები  არიანო; ხომ საკმაოდ 

იცი არმენიელთა გაუტანლობა   და სხვა სახსარი  ან თავშესაფარი რომ 

არ გაგვაჩნია ამ უსურსათო ციხე-სიმაგრის გარდაო; განა უსისხლოდ სა- 

ქმის გარიგება არ გირჩევნია იარაღის ძალით საქმის გადაწყვეტის საე- 

ჭვო ცდასაო? მითრიდატი ამაზე ყოყმანობდა და ეჭვით უყურებდა პრე- 

ფექტის რჩევას, ვინაიდან [პრეფექტმა]  გააუპატიურა მეფის ხარჭა და 

ყოველნაირი ანგარებიანი საქმისადმი დიდი მიდრეკილება ჰქონდა; ამა- 

სობაში კი კასპერიუსმა ფარსმანამდე მიაღწია და მოსთხოვა, იბერიე- 



ლებს ალყა მოეხსნათ. ფარსმანი საჯაროდ ბუნდოვნად და უფრო ხში- 

რად ალერსიანად უპასუხებს, საიდუმლო შიკრიკებით კი რადამისტს 

აქეზებს, ყოველის ღონისძიებით დააჩქარე შეტევაო. სამარცხვინო საქ- 

მის საზღაური დიდდება და პოლიონი საიდუმლოდ მოისყიდის რა ჯა- 

რისკაცებს, აგულიანებს, რათა ზავი მოითხოვონ და დაემუქრონ, ციხე- 

სიმაგრის   დაცვაზე ხელს  ავიღებთო.  ამ [უკიდურესი]   გასაჭირით 

[იძულებული]  მითრიდატი ხელშეკრულების დადების დღესა და ად- 

გილს დათანხმდა და ციხე-სიმაგრიდან გამოვიდა. 

     47. პირველად რადამისტი, ვითომდა პატივისცემით, გულმხურვა- 

ლედ მოეხვია მას — სიმამრსა და მშობელს უწოდებდა; თან ეფიცებო- 

და, არც მახვილის, არც შხამის ძალას არ გამოვიყენებ შენს წინააღმ- 

დეგო. ამასთანავე იქვე ახლო კორომში შეიტყუებს — ეუბნება, აქ შე- 

საწირავი მსხვერპლია გამზადებული, რათა ღმერთების წინაშე დავამ- 

ტკიცოთ  ზავიო.  მეფეთა  ჩვეულება   გახლავთ  ხელშეკრულების 



 

 

დადების დროს  ყოველთვის  მარჯვენა  ხელები  და მათი  ცერები 

ერთმანეთს მიადონ და მაგრად შეჰკრან კვანძით. მერმე როცა სისხლი 

ფრჩხილებში მოაწვებათ, მსუბუქი  ჩხვლეტით სისხლს  დაიდენენ  და 

ერთმანეთს აულოკავენ45. ასეთ კავშირს იდუმალი თვისება აქვს, თით- 

ქოს საერთო სისხლით არის  განმტკიცებული. მაგრამ მაშინ კაცი, რო- 



მელიც უკრავდათ  [ხელებს], ვითომდა წაიქცა,  მითრიდატს  ფეხებზე 

მოეხვია და ისიც ძირს დასცა. მაშინვე მოცვივდა კიდევ ბევრი ხალხი და 

ბორკილები დაადეს მას. მერმე იგი ფეხებზე დადებული ჯაჭვით წაათ- 

რიეს, რაც დიდ სირცხვილად ითვლებოდა ბარბაროსებში. მყის მდაბიო 

ხალხმა, რომელიც მძიმე   პირობებში იყო მის   ხელქვეით, ლანძღვა- 

გინება დაუწყო და ცემა დაუპირა. ოღონდ პირიქით, ისეთებიც გამო- 

ერივნენ,  რომელთაც ბედის  ასეთი შეტრიალებისათვის  იგი  ებრალე- 

ბოდათ.  უკან პატარა შვილებით   [გარშემორტყმული]  მისი  მეუღლე 

მისდევდა და იქაურობას ტირილით იკლებდა. ისინი ცალკცალკე დახუ- 

რულ ურმებში  ჩასვეს,  ვიდრე   ფარსმანის ბრძანებას   შეიტყობდნენ. 

ფარსმანს სამეფოს ხელში ჩაგდების წადილმა ძმა და ქალიშვილი [და- 

ათმობინა]  და გულში უკვე მზად იყო  ბოროტმოქმედების  [ჩადენისა- 

თვის].  ის კი ივარაუდა, რომ ეს საქმე მის თვალწინ  არ მომხდარიყო 

და ისინი მის წინაშე არ დაეხოცათ. რადამისტმაც, აქაოდა [დადებული] 

ფიცი მახსოვსო, [მართლაც] არც მახვილი და არც შხამი არ იხმარა დი- 

სა და ბიძის წინააღმდეგ, არამედ მიწაზე დააწვენინა ისინი და ზემოდან 

მრავალი მძიმე სამოსის დაყრით მოაშთობინა. დახოცეს მითრიდატის 

ვაჟიშვილებიც,  რომლებიც მშობლების დაღუპვას ხმამაღლა ტიროდ- 

ნენ.                                                                              

     48. ხოლო კვადრატუსმა რომ შეიტყო, მითრიდატს უღალატეს და 

სამეფო ხელთ იგდეს მკვლელებმაო, საბჭო მოიწვია, მოახსენა მომხდა- 

რი ამბები და რჩევა  ჰკითხა, შური  ვიძიოთ და დავსაჯოთ  ისინი თუ 

არაო. სახელმწიფოს სახელი და პატივი ცოტას აწუხებდა, უმეტესობა 

მშვიდობის სასარგებლოდ მსჯელობდა: უცხოთა ყოველ ბოროტმოქმე- 

დებას სიხარულით უნდა შევეგებოთ. სიძულვილის თესლიც კი უნდა 



დავთესოთ, როგორც ხშირად რომის ხელმწიფენი იმავე არმენიას უხვი  

წყალობის სახით ბარბაროსთა შორის შუღლის ჩამოსაგდებად გასცემ-  

დნენ ხოლმე. დაე რადამისტი შეძულებული, სახელგატეხილი ფლობდეს 

ბოროტად მოპოვებულ  ხვედრს; ვინაიდან  ეს უფრო ხელსაყრელია 

ჩვენთვის, ვიდრე ის, რომ მას სახელიანად და დიდებით ჰქონდეს მიღე- 

ბული [ძალაუფლებაო]. ეს აზრი კიდეც მიიღეს. ოღონდ, რათა ამ ბო- 

როტმოქმედების მოდასტურედ არ მიეჩნიათ ისინი, თანაც [იმ შემთ- 

ხვევისათვის] თუ კეისარი სხვაგვარად გადაწყვეტდა [ამ საქმეს], ფარ-  



 

სმანს მოციქულები გაუგზავნეს, რომ იგი სომხეთიდან გასულიყო და 

შვილიც თან წაეყვანა.                                                  

     49. კაპადოკიის  პროკურატორად იულიუს  პელიგნუსი იყო, სუ- 

ლით მდაბალი   და სხეულის სიმახინჯითაც ასევე საზიზღარი, მაგრამ 

კლავდიუსის ძალიან ახლობელი, როცა [კლავდიუსი] ტაკიმასხარებთან 

და მლიქვნელებთან ატარებდა უქმად დროს, იმ პელიგნუსმა პროვინ- 

ციებში დამხმარე ლაშქარი შეკრიბა, ვითომდა   არმენიის უკან დასა- 



ბრუნებლად, ოღონდ რაკი მოკავშირეებს უფრო არბევდა ვიდრე მტერს, 

თავისიანებმა  მიატოვეს   და რაკი ბარბაროსთა   თავდასხმებისაგანაც 

თავშესაფარი  სჭირდებოდა,  რადამისტთან მივიდა.  [რადამისტის]  სა- 

ჩუქრებით მოსყიდული თვითონვე არწმუნებს მიიღოს სამეფო ნიშნები 

და ამ მიღების დროს თვითონაც ესწრება,   როგორც ხელისშემწყობი 

და [საქმის]  თანამონაწილე. როცა ამის შესახებ საზიზღარი ხმა გავარ- 

და რათა სხვა  [რომაელებიც]  პელიგნუსის მსგავსად არ მიეჩნიათ, გა- 

გზავნეს ლეგატი ჰელვიდიუს პრისკუსი ლეგიონითურთ, რათა ვითარე- 

ბის  შესაბამისად  მოეგვარებინა  საქმე.  ამიტომ  სასწრაფოდ  გადალახა 

რა ტავროსის მთა, უფრო ზომიერი მოქმედებით, ვიდრე ძალით, უკვე 

ბევრი რამ გაარიგა, როცა უბრძანეს კვლავ სირიაში დაბრუნებულიყო, 

რათა პართების წინააღმდეგ ომი არ გამოეწვია.                          

       50. ვინაიდან ვოლოგეზმა მიიჩნია, რომ დადგა ხელსაყრელი შემთ- 

ხვევა არმენიის დასაპყრობად, რომელიც   მის წინაპრებს ეკუთვნოდა, 

ახლა კი უპატიოსნოდ ჩაეგდო ხელთ უცხო მეფეს. ამიტომ მან შეკრიბა 

ჯარი და ემზადებოდა ტახტზე თავისი ძმის ტირიდატის46 დასასმელად, 

რათა მისი სახლის არც ერთი წევრი არ დარჩენილიყო სამეფოს გარე- 

შე. პართების შემოჭრის შემდგომ იბერები უბრძოლველად იქნენ გან- 

დევნილი და სომხეთის ქალაქები არტაქსატი და ტიგრანოკერტაც და- 

მორჩილდნენ. შემდეგ სასტიკმა ზამთარმა, სურსათის ნაკლებობამ და  

ორივე ამ მიზეზის გამო მოდებულმა სენმა ვოლოგეზი იძულებული გა- 

ხადა თავი დაენებებინა ახლა ამ საქმისათვის. დაცარიელებული არმე- 

ნია კი კვლავ რადამისტმა დაიპყრო, კიდევ  უფრო გამძვინვარებულმა 

[არმენიელებზე], როგორც განდგომილებზე, რომელთაც თუ [ხელსა- 

ყრელი] დრო დაუდგებოდათ, კვლავ აჯანყდებოდნენ. 



     მართლაც არმენიელებს, თუმცა მონობას ძალიან ნახვევთ, მოთმი- 

ნების ფიალა აევსოთ და იარაღით შემოერტყნენ გარს მეფის სასახლეს. 

     51. რადამისტს ცხენების სისწრაფის გარდა სხვა აღარაფერი უშვე- 

ლიდა და ცოლითურთ კიდეც გაიქცა. მაგრამ მისი ფეხმძიმე მეუღლე 

პირველად თუ მაინც ასე თუ  ისე იტანდა ჭენებით სიარულს მტრის 

შიშით და ქმრის სიყვარულით, მერმე შეუსვენებელი სირბილის გამო 

 

 



გულმუცელი და შიგნეული  რომ ენჯღრეოდა, ევედრებოდა ქმარს, 

ტყვეობის სირცხვილისაგან პატიოსანი სიკვდილით დამიხსენიო. პირვე- 

ლად რადამისტი ეხვეოდა, იჭერდა და ამხნევებდა; ხან მის გულადობას 

ჰკვირობდა, ხან შიშისაგან სასო ეკვეთებოდა, რომ დავტოვო, სხვა ვინ- 

მეს არ ჩაუვარდეს ხელშიო. დაბოლოს სიყვარულით გახელებულმა და 

ბოროტმოქმედებაში არცთუ გამოუცდელმა იძრო  მახვილი და [დასცა 

ქალს]; დაჭრილი არაქსის პირას მიათრია და მდინარეში ჩააგდო, რომ 

მისი გვამიც წყალს წაეღო. თვითონ თავქუდმოგლეჯით მიაშურებს იბე- 

რიას, მშობლიურ სამეფოს. ამასობაში  ზენობიას (ასე ერქვა ქალს) 

წყნარ ყურეში შეამჩნევენ მწყემსები. იგი ჯერ კიდევ სუნთქავდა და 

სიცოცხლის აშკარა ნიშნებს ამჟღავნებდა. მისი ღირსეული გარეგნო- 

ბის მიხედვით ივარაუდეს, უბრალო ვინმე არ უნდა იყოსო; შეუხვიეს 

ჭრილობა, შინაურული წამლებით უწამლეს და როცა მისი ვინაობა და 

ამბავი შეიტყვეს, ქალაქ არტაქსატს მიიყვანეს. იქიდან კი ხელისუფალ- 

თა ზრუნვით, ტირიდატს მიჰგვარეს,  რომელმაც  ალერსით მიიღო იგი, 

როგორც მის სამეფო ღირსებას შეეფერებოდა. 

წიგნი  XIII47 

       6. წლის დამლევს მოვიდა შემაშფოთებელი ამბავი, რომ პართე- 

ლები კვლავ შეესივნენ არმენიას და მიიტაცეს. განდევნილ იქნა რადამი- 

სტი,  რომელიც  ხშირად იპყრობდა ხოლმე   იქ სამეფო ძალაუფლებას 

და მერე გარბოდა; მაშინაც მიეტოვებინა ომი და მითქმა-მოთქმის მო- 

ყვარულ ქალაქში ყველა ცდილობდა მიმხვდარიყო — პრინცეპსი, რო- 

მელმაც ძლივს გადააბიჯა ჩვიდმეტ წელიწადს, როგორ შეძლებდა კის- 

რად ედო ის მძიმე ტვირთი და თავი გაერთმია, რა საშველი უნდა ეძი- 

ათ მასში, ვინც დიაცის რჩევა-დარიგებას  მისდევდა, ან კიდევ შესაძ- 



ლებელი იყო თუ არა, რომ მოძღვართ48 წარემართათ ბრძოლები, იერი- 

შები ქალაქთა ასაღებად და ომთან დაკავშირებული სხვა საქმეები. მაგ- 

რამ ზოგნი ასეთ ვითარებას უმჯობესად შერაცხავენ იმასთან შედარე- 

ბით, სიბერისა და სულმოკლეობის გამო დაუძლურებული კლავდიუსი 

რომ მოიწვიონ სამხედრო საქმეების საწარმოებლად და მონებისათვის  

ჩვეული ნებასურვილის დასამორჩილებლად; ხოლო ბურრუსი და სე- 

ნეკა ცნობილი არიან დიდი გამოცდილებით. როგორ არ ეყოფა იმპე- 

რატორს სიმტკიცე, როცა თვრამეტი  წლის გნეიუს  პომპეიუსმა და 

ცხრამეტი წლის ოქტავიანუს კეისარმა სამოქალაქო ომები გადაიხადეთ 

უმაღლესი წოდებისა და პატივის პირობებში  საქმეებს წარმართავენ 

უფრო ხშირად აუსპიციები49 და განზრახვანი, ვიდრე შუბები და ხელე- 

ბი. რაკი პრინცეპსი უგულებელჰყოფს  მოშურნეობას  და სარდლად 

უმალ შეარჩევს შესანიშნავს, ვიდრე  შეძლებულს, რომელსაც ძირს 



 

უმაგრებს მოსყიდვის გზით მოპოვებული გავლენა, — ცხადია, თავად 

დაამტკიცებს, პატიოსანი მეგობრები ჰყავს, თუ პირიქით. 

       7. სანამ ასეთ ამბებს ავრცელებენ, ნერონი ბრძანებს — უახლოეს 

პროვინციებში მოიძიონ ახალგაზრდები  და გაგზავნონ აღმოსავლეთის 

ლეგიონების შესავსებად, თვით ლეგიონები კი არმენიასთან უფრო ახ- 

ლოს იქმნენ განლაგებულნი; ორ ნაცად მეფეს — აგრიპას და ანტიო- 

ქუსს — სალაშქროდ უნდა მოემზადებინათ ჯარები, რომლებითაც პარ- 

თელთა საზღვრებში შეიჭრებოდნენ, ამავე დროს ხიდები უნდა გადებუ- 



ლიყო მდინარე ევფრატზე; მცირე   არმენიას არისტობულუსს გადას- 

ცემს, სოფენეს ოლქს —სოჰემუსს, თან სამეფო პატივს და ღირსებასაც 

ანიჭებს. დროზე გამოუჩნდა  ვოლოგეზეს მეტოქე — ძეჲ ვარდანი; და 

განვიდნენ არმენიით პართელები, თითქოს ომი გადადესო. 

       8. ხოლო სენატში ყველაფერი მეტად გაზვიადებულ   იქნა იმათი 

წინადადებების წყალობით, ვინც მოითხოვა პარაკლისები და იმ დღე- 

ებში — პრინცეპსის  სატრიუმფოდ  შემოსვა,  რომ  იგი შესულიყო ქა- 

ლაქში ვითარცა ტრიუმფატორი, აგრეთვე მისი ქანდაკება, სიდიდით —  

შურისმაძიებელი  მარსის  ქანდაკების  სწორი,  დაედგათ  მარსისავე  ტა- 

ძარში. გარდა იმისა, რომ ეს იყო ჩვეულებრივი მლიქვნელობა, უხარო- 

დათ კიდევაც,  რომ  დომიციუს  კორბულონი  ჩაუყენა  ჯარს სათავეში 

არმენიის შესანარჩუნებლად და, როგორც ჩანდა, გზა გაეხსნა ღირსე- 

ბას.  აღმოსავლეთის  ჯარები იმგვარად  გაანაწილეს,  რომ მაშველი  ძა- 

ლის ნაწილი, ასევე ორი ლეგიონი დარჩენილიყო სირიის პროვინციაში 

მის ლეგატ ქვადრატუს უმიდიუსთან ერთად, კორბულონს ეყოლებო- 

და თანაბარი რაოდენობის მოქალაქეები და მოკავშირენი, ამავე დროს 

კაპადოკიაში მოზამთრე კოჰორტები და სხვა ნაწილები. მოკავშირე მე- 

ფეებს ებრძანათ დაჰმორჩილებოდნენ მას, ვისი დაქვემდებარებაც მი- 

ზანშეწონილი იქნებოდა ომის პირობების მიხედვით, მაგრამ თავიანთი 

განწყობილებით ისინი უფრო კორბულონისკენ იხრებოდნენ. იგი გაე- 

შურა დიდების მოსაპოვებლად,  რაც უძლიერესი  იარაღია ახლად წა- 

მოწყებულ საქმეებში, და კილიკიის ქალაქ ეგეესთან შეხვდა ქვადრა- 

ტუსს, რომელიც იქ ჩასულიყო, რათა კორბულონს, თუ ის სირიაში შე-  

ვიდოდა ჯარების მისაღებად, საყოველთაო ყურადღება არ მიექცია, რა- 

დგან,  ტანად გოლიათს, დიდებულ მჭევრმეტყველს, გამოცდილებასა 



და სიბრძნესთან ერთად გარეგნული ბრწყინვალებით ზემოქმედების 

 დიდი ძალაც ჰქონდა.                                               

     9. ორივემ მოციქულები გაუგზავნა მეფე ვოლოგეზეს, რომ დაი- 

ყოლიონ — ზავი არჩიოს ომს,  მძევლები გაიღოს  და, წინამორბედთა 

 

ჩვეულებრისამებრ, პატივი არ მოუშალოს რომაელ ხალხს. ვოლოგე- 

ზეც [მძევლებად]  გადასცემს მათ არსაკიდების გვარის უწარჩინებუ- 

ლეს პირებს, რათა ხელსაყრელ პირობებში  მომზადებულიყო ომისა- 



თვის ან, შეიძლება, იმ მიზნით, რომ მეტოქეობაში ეჭვმიტანილნი თავი- 

დან მოეშორებინა ვითარცა მძევალნი. მათ  ჩაიბარებს უმიდიუსისგან 

გამოგზავნილი ცენტურიონი ინსტეიუსი, რომელიც საამისოდ პირვე- 

ლი მიდის მეფესთან. როცა ეს კორბულონმა შეიტყო, უბრძანა კოჰორ- 

ტის პრეფექტს, არიუს ვარუსს წასულიყო და მძევლები წაერთმია. ამ 

მიზეზით პრეფექტსა და ცენტურიონს შორის  აღძრული დავა უფრო 

დიდხანს რომ არ გაგრძელებულიყო გარეშეთა  დასანახად, საქმის გა- 

დაწყვეტა მიენდოთ მძევლებსა დ ელჩებს, რომლებსაც ისინი მიჰყავ- 

დათ, და მათ წინ დააყენეს კორბულონი, ახლად შემოსილი დიდებით, 

როგორღაც მტრებსაც რომ იზიდავდა. აქედან წარმოიშვა უთანხმოება 

სარდლებს შორის: ერთი მხრივ, უმიდიუსი ეძიებს წართმეულს, — იმას, 

რაც თავისი კეთილგონიერების წყალობით განუხორციელებია, მეორე 

მხრივ, კორბულონი ამტკიცებს, რომ მეფეს მანამდე არ უფიქრია მძევ- 

ლების გაღება, სანამ თვით  მხედართმთავრად არჩეულმა  კორბულონ- 

მა  იმედი  ძრწოლად  არ  შეუცვალა.  მოწინააღმდეგეთა  დასაზავებლად 

ნერონმა  ბრძანა  გამოეცხადებინათ  სახალხოდ,  რომ  ქვადრატუსის  და 

კორბულონის  მიერ  მოპოვებული   გამარჯვებებისათვის  საიმპერატო- 

რო ფასციებს დაფნაც ემატებოდა. აქ მე  დავურთე, რაც სხვა კონსუ- 

ლების პერიოდზედაც ვრცელდებოდა50. 

     34 ...არმენიაზე ბატონობისათვის დუნედ დაწყებული და მანამდე 

გაჭიანურებული ომი პართელებსა და რომაელებს შორის იმავე წლის 

დამდეგს გაცხარდა, რადგან, ერთი მხრივ, ვოლოგეზე ვერ დაუშვებდა, 

რომ მის ძმას — ტირიდატეს — ან დაეკარგა თავად ვოლოგეზესგან მი- 

ღებული სამეფო, ან ჰქონოდა როგორც უცხო ხელისუფლების მიერ 

ბოძებული სამფლობელო, ხოლო, მეორე მხრივ, კორბულონს მიაჩნდა, 



რომ უნდა დაებრუნებინა ის, რაიც ოდესღაც ლუკულუსმა და პომპეუს- 

მა მოიპოვეს51 — ასე მოითხოვდა რომაელი ხალხის სიდიადე და ღირსე- 

ბა. ამავე დროს უნდობლად განწყობილი არმენიელები ორივე ძალას 

უხმობდნენ, თანაც პართელებთან უფრო ახლოს მდგომნი ადგილმდება-   

რეობით,  ზნე-ჩვეულებათა მსგავსებით, მათთანვე  აღრეულნი ქორ- 

წინებათა წყალობით, სწორედ პართელებისადმი დამონებისაკენ უფრო 

იხრებოდნენ თავისუფლების შეუცნობლად.                            

    35. მაგრამ კორბულონისათვის უფრო  სამძიმო იყო  მხედართა 

სულმოკლეობის წინააღმდეგ ბრძოლა, ვიდრე მტერთა ვერაგობის დაძ- 

ლევა, რადგან სირიიდან გადაყვანილი ლეგიონები, მოდუნებულნი ხან- 

ბრძლივი ზავის შედეგად, მოვალეობას მეტად უხალისოდ ასრულებდ- 



 

 

ნენ. ცნობილია, რომ იმ ლაშქარში საკმაოდ იყვნენ ვეტერანები, რომ- 

ლებიც სადარაჯოზე არ მდგარან არც დღისით,  არც ღამით; სანგარსა 

და თხრილს ისე უყურებდნენ,  როგორც არნახულსა და საკვირველს: 

უმუზარადოდ, უაბჯროდ იხდიდნენ სამხედრო სამსახურს ქალაქებში, 

მოკოპწიავენი და ხარბები, კორბულონმა გაუშვა ისინი, რომლებიც სი- 

ბერის ან სნეულების გამო დაძაბუნებულიყვნენ და შევსება მოითხოვა. 

შეკრიბეს ჯარი გალატიასა და კაპადოკიაში, აგრეთვე გერმანიიდან გადას- 



როლილ იქნა ლეგიონი52 მეშველი ცხენოსანი და ქვეითი ჯარებითურთ. 

მთელი ლაშქარი [ტყავის] კარვებში იდგა, თუმცა ისეთი მკაცრი ზამ- 

თარი იყო, რომ მიწაზე გადაკრული ყინულის აუყრელად ადგილი აღარ- 

სად ჩანდა კარვებისათვის. ყინვისაგან ბევრს დამზრალი ჰქონდა სხეუ- 

ლის ასონი, ზოგიც სადარაჯოზე დგომისას დაიხოცა. როგორც გადმოგვ- 

ცემენ, ერთ მეომარს, რომელსაც ფიჩხის კონა მიჰქონდა, ისე გაეთოშა 

ხელები, რომ მკლავთაგან დასწყდა  და ტვირთთან  ერთად დასცვივდა, 

ფიჩხზე დაკრული. თავად კორბულონი, მსუბუქად ჩაცმული, თავშიშვე- 

ლი, მხედრებთან ერთად იყო ხშირად   ომსა თუ შრომაში, თავგამოდე- 

ბულთ ქებას ეტყოდა, უძლურთ ნუგეშს მისცემდა და ყველას მაგალითს 

უჩვენებდა. შემდეგ მრისხანება პოვა წამლად, რადგან ჰავისა და სამხე- 

დრო სამსახურის პირობათა სიმკაცრის გამო ბევრნი არ ემორჩილებოდ- 

ნენ და გარბოდნენ. სხვა მხედართმთავართგან განსხვავებით, პირველად 

ჩადენილ შეცდომებსაც არ აპატიებდა ხოლმე; ბანაკიდან გაქცეული მე- 

ომარი მაშინვე თავით იხდიდა სასჯელს. ეს წესი სასარგებლო აღმოჩნდა 

და შემწყნარებლობაზე მეტად მოქმედებდა, რამდენადაც ამ სამხედრო 

ბანაკს უფრო ცოტანი ტოვებდნენ,   ვიდრე იმ  ბანაკებს, რომლებშიც 

მეომრებს ეპატიებოდათ. 

     36. კორბულონს ლეგიონები ბანაკში ჰყავდა, სანამ გაზაფხული ძა- 

ლას შეიმატებდა; ამავე დროს მოხერხებულ ადგილებში განალაგებს მა- 

შველ ძალთა კოჰორტებს და აფრთხილებს, არ გაბედონ, რომ პირვე- 

ლებმა დაიწყონ ბრძოლა. ამ დამცველი ჯარების მეთაურობას მიანდობს 

პაქციუს ორფიტუსს, უფროსი ცენტურიონის პატივის მქონეს. პაქციუსი 

სწერს, რომ ბარბაროსები არ ფრთხილობენ და ამით შემთხვევა ეძლე- 

ვათ წარმატებით აწარმოონ ბრძოლა, მაგრამ იღებს ბრძანებას დარჩეს 



გამაგრებულ სადარაჯო პოსტებზე და უფრო  მნიშვნელოვან ძალებს 

დაელოდოს. ბრძანება მაინც დარღვეულ  იქნა: როცა  პაქციუს ორ- 

ფიტუსთან მცირერიცხოვანი ცხენოსანი რაზმები მოვიდნენ უახლოესი 

სიმაგრეებიდან და გამოუცდელობის გამო ბრძოლა მოითხოვეს, იგი შე- 

ება მტერს და დამარცხდა მისი ზარალით  თავზარდაცემული  რაზ- 

მები, რომლებსაც დახმარების  გაწევა ჰქონდათ  დავალებული შეშ- 

ფოთებით გარბოდნენ და  თავთავიანთ ბანაკებში  უკუიქცნენ. მძიმე 

 

იყო კორბულონისთვის ამის  გაგება; ბრძანა  გაკიცხული  პაქციუსი, 

 პრეფექტები და მეომრები სანგრებს გარეთ დაბანაკებულიყვნენ. ამ- 

 გვარად შეურაცხყოფილებმა მხოლოდ მთელი ჯარის ვედრების შედე- 

 გად დააღწიეს თავი იმ დამცირებას. 

     37. ტირიდატეს მისმა ძმამ ვოლოგეზემაც დაუჭირა მხარი, იმათ 

 გარდა, ვისაც თავად მფარველობდა [ტირიდატე] უკვე არა მალულად, 

არამედ აშკარად ესხმოდა თავს არმენიას და მოსვენებას არ აძლევდა; 

ვისაც კი იგულებდა ჩვენდამი ერთგულად, — სპობდა, თუ ჯარები წა- 

რემართებოდნენ მის წინააღმდეგ, გაურბოდა შეყრას. ხან ერთი მხრი- 



დან წამოუქროლებდა, ხან — მეორიდან და  დარხეული ხმები უფრო 

თავზარდამცემი იყო, ვიდრე ბრძოლა, ასე რომ კორბულონი დიდხანს 

ცდილობდა პირისპირ შებმას, მაგრამ ამაოდ, ხოლო, როცა იძულებული 

შეიქნა ყველა მიმართულებით  განევითარებინა  საომარი მოქმედება, 

მტრების მაგალითისამებრ, — ძალები იმგვარად გაანაწილა, რომ ლე- 

გატები და პრეფექტები ერთდროულად შეჭრილიყვნენ სხვადასხვა მხა- 

რეში; ამასთან, მეფე ანტიოქუსს ჩააგონა ხელთ ეგდო ის პრეფექტურე- 

ბი, რომლებიც ახლოს იყვნენ მის სამფლობელოსთან. ფარასმანემ ხომ 

მოკლა ძეჲ, რადამისტი53,  გამცემი   ვითომ, — რათა ამით დაედასტუ- 

რებინა ჩვენდამი ერთგულება; მას შემდეგ უფრო ამწვავებდა ძველით- 

გან მომდინარე მტრობასა და სიძულვილს არმენიელების მიმართ. პირ- 

ველად მაშინ გადმოიბირეს მოსხები — ხალხი, რომელიც სხვებზე უმალ 

ერთგულ მოკავშირეობას უწევს რომაელებს. მოსხები არმენიის უვალი 

მხარეებისაკენ გაეშურნენ. ასე რომ ტირიდატეს გეგმები ეფუშებოდა; 

წარავლინა მოციქულები, რომლებიც თავად მისი და პართელების სა- 

ხელით მოითხოვდნენ ახსნას. რატომ უნდა წართმეოდა [ვოლოგეზეს] 

არმენიის ძველი სამფლობელო, როცა ცოტ ხნის წინათ გასცა მან მძე- 

ვლები54 და განაახლეს მათ მეგობრობა, რომელიც თითქოს ასპარეზს 

გადაუშლიდა ახალ სასიკეთო საქმეებს. თავად ვოლოგეზეს აქამდე იმი- 

ტომ  არ უმოქმედია, რომ მოლაპარაკება ერჩიათ  ძალის გამოყენებას. 

ხოლო, თუ კორბულონი მაინც არ დაიშლიდა და ომში ჩაითრევდა, სი- 

მამაცე ეყოფოდათ არსაკიდებს და ბედიც   ნაცადი ჰქონდათ, რადგან  

უკვე მრავალგზის დაემარცხებინათ რომაელები. კორბულონმა კარგად 

იცის,  რომ ვოლოგეზეს ჰირკანიის  ჩამოშორება   აკავებს და პასუხად 

ტირიდატეს არწმუნებს თხოვნით მიმართოს კეისარს: მას შეუძლია სა- 



მეფო ძალაუფლება მტკიცედ შეინარჩუნოს და სისხლის ღვრის გარეშე 

მოაგვაროს საქმე, თუ დათმობს  შორეულ იმედს,  რომელიც გვიანღა 

გაუმართლდება, და ეძიებს ნამდვილს, თანაც უმჯობესს.      

     38. ამის შემდეგ, რაკი მოციქულების მისვლა-მოსვლით ზავის და- 

დება არ ხერხდებოდა, გადაწყდა დაენიშნათ დრო და ადგილი, რათა 

 

თავად მათ მოელაპარაკათ. ტირიდატე აცხადებდა რომ ათას ცხენოსანს 

იახლებდა მცველად;  რამდენი მეომარი  უნდა ჰხლებოდა  კორბულონს 

და რომელი ჯარიდან, არ განუსაზღვრავს, ოღონდ ზავის ნიშნად და და- 

სტურად მუზარადმოხდილნი უაბჯროდ უნდა მოსულიყვნენ.  ყოველი 

მოკვდავი, მით უმეტეს გამოცდილი და წინდახედული სარდალი, ვერ- 

აგობას ადვილად მიუხვდებოდა ბარბაროსებს; ვერაგობის მიზეზით იყო, 

რომ მეომართა რიცხვი ერთი მხარისათვის მკაცრად ისაზღვრებოდა, ხო- 



ლო მეორეს ნება ეძლეოდა მეტი მეომარი წაეყვანა, რათა მახე დაჰგე- 

ბოდათ. თუ ისრის ტყორცნაში ნაცად მხედრებს წინ დაუდგებიან უია- 

რაღო  ჯარისკაცები,  სიმრავლე  მათ ვეღარას უშველის. კორბულონმა 

მაინც არ შეიმჩნია გულისხმაში ჩავარდნა და უპასუხა, რომ უფრო სწო- 

რი იქნებოდა მთელი ჯარების თანდასწრებით განეხილათ ის, რაზედაც 

უნდა ემსჯელათ ვითარცა სახელმწიფო საქმეზე. შეარჩია ადგილი, რომ- 

ლის ერთ მხარესაც   აღმართულიყვნენ ბორცვები,   კარგა დაფერდე- 

ბულნი, ისე რომ ქვეითი ჯარი მოხერხებულად განლაგდებოდა, მეორე 

მხარეს კი ივაკებდა, ამდენად ეს ადგილი ხელსაყრელი იყო ცხენოსანი 

რაზმების  გასაშლელად. დათქმულ დღეს კორბულონმა პირველმა დაა- 

წყო იქ ჯარები: ფრთებზე განალაგა მოკავშირეთა კოჰორტები და მეფე- 

ების მაშველი ძალები, შუაში — მეექვსე ლეგიონი, რომელსაც შეუერ- 

თა ღამით სხვა ბანაკიდან გამოწვეული  სამი ათასი ჯარისკაცი მესამე 

ლეგიონისა, თანაც ერთი არწივით წარმოადგინა, თითქოს ერთი და იგი- 

ვე ლეგიონი ყოფილიყოს. როცა უკვე საღამოვდებოდა, მოვიდა ტირი- 

დატე და იმ სიშორეზე გაჩერდა, რომ მისი დანახვა უფრო შეიძლებოდა, 

ვიდრე მოსმენა. ამრიგად, რომაელი სარდალი ტირიდატეს არ შეხვედ- 

რია, ისე უბრძანა ჯარებს უკან დაბრუნებულიყვნენ თავ-თავიანთ ბა- 

 ნაკებში.                                                             

     39. მეფეს ან ეჭვი ჰქონდა თვალთმაქცობაზე, რადგან ჯარი ერთსა 

და იმავე დროს სხვადასხვა მხარეს მიემართებოდა, ან იმ მიზნით წავი- 

და სწრაფად, რომ გზა გადაეკეტა  ჩვენი სურსათისათვის, რომელსაც 

ვღებულობდით პონტოს ზღვით და ქალაქ  ტრაპეზუნტიდან. მაგრამ 

ვერც სურსათის შესაწყვეტად იღონა  რაიმე, რადგან  ჩვენი ჯარების 

მიერ დაკავებულ მთებზე გადმოდიოდნენ და ისე მოჰქონდათ; კორბუ- 



ლონმა კი, რათა ფუჭი ომი აღარ გაეჭიანურებინა და არმენიელები იძუ- 

ლებულ გაეხადა თავდაცვაზე გადასულიყვნენ, ციხე-სიმაგრეთა განად- 

გურება განიზრახა; თავად იმ პრეფექტურაში ყველაზე ძლიერ სიმაგრეს 

 ირჩევს, ვოლანდუმად წოდებულს, ნაკლებად მნიშვნელოვან ციხეებს  კი 

ანდობს ლეგატ კორნელიუს ფლაკუსს და ბანაკის პრეფექტს ინსტეიუს  

კაპიტონს. როცა ყოველმხრივ დაათვალიერებს სიმაგრეებს და წინასწარ 

 

 

აწონ-დაწონის ყველაფერს, რაც საჭიროა იერიშის მისატანად, მოუწო- 

დებს მეომრებს განდევნონ ამ ადგილებიდან მტერი, რომელიც მერყე- 

ვია და მოუმზადებელი როგორც ზავისთვის,  ისე ბრძოლისათვის, ხო- 

ლო გაქცევით ააშკარავებს თავის მზაკვრობას და სულმოკლეობას, — 



ამასთან, ერთნაირად უნდა იზრუნონ დიდებისა და ნადავლისათვის. მა- 

შინ ლაშქარს ოთხად ჰყოფს, მეომართა კუსებრი წყობით მიჯრილ რი- 

გებს სანგრების გადასათხრელად წარმართავს, ზოგს კედლებთან კიბე- 

ების მიზიდვას უბრძანებს. დიდ ნაწილს კი ავალებს მუგუზლები   და 

შუბები  დააყარო6 მტერს სატყორცნი  იარაღების  საშუალებით.  ადგი- 

ლი მიუჩინა ქვისმსროლელთ და მეშურდულეებს, რომ შორით ეწარმო- 

ებინათ სროლა, რათა რომელიმე ნაწილს დახმარება ვეღარ გაეწია გა- 

ჭირვებაში მყოფთათვის, რაკი რომაელები ერთნაირად იმოქმედებდნენ 

ყოველი მხრიდან. მოლაშქრენი, რომლებიც ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ, 

იმდენად იყვნენ აღგზნებული, რომ მესამედი დღის განმავლობაში კედ- 

ლები გაწმენდილ იქნა მცველთაგან, ჭიშკრებიდან გამოსასვლელი გზები 

დაუხშეს, მოახერხეს ასვლა და ხელთ იგდეს სიმაგრენი; მოწიფული — 

ყველა დახოცეს, თავად არც   ერთი მეომარი   არ დაუკარგავთ, რამ- 

დენიმე დაიჭრა მხოლოდ. ვისაც ომში ვერ გამოიყენებდნენ, მონებად 

გაყიდეს, დანარჩენი  ნადავლი გამარჯვებულებს  ხვდათ.  ასევე  წარმა- 

ტებით სარგებლობდნენ ლეგატი და პრეფექტი; მას შემდეგ, რაც ერთ 

დღეში სამი ციხე-სიმაგრე აიღეს, სხვები უკეე დათმობაზე მიდიოდნენ, 

რადგან მცხოვრებლებს ეშინოდათ,   დანარჩენი ციხე-სიმაგრენიც ხა- 

ლხის სურვილის თანახმად ჰნებდებოდნენ. აქედან დაიბადა გაბედული 

ზრახვა ამ  ქვეყნის  დედაქალაქ  არტაქსატაზე  წასვლისა. უმოკლესი 

გზით მაინც არ წაუყვანია სარდალს ლეგიონები; ხიდით რომ გადაეყვა- 

ნა მდინარე არაქსზე, რომელიც  ქალაქის კედლებს რეცხავდა, მტრის 

დარტყმას მიიღებდნენ;  ამიტომ შორს  გავიდნენ და, სადაც მდინარე 

უფრო ფართო იყო, ფონით გადალახეს იგი. 

     40. ტირიდატეს  სირცხვილი აწუხებდა და  ეშინოდა,  რომ, თუ 



მტრისაგან ალყის შემორტყმას დაუშვებდა, თავისი უძლურება არ ეჩ- 

ვენებინა, ხოლო თუ წინააღმდეგობას გაუწევდა, თავად ცხენოსანი ჯა- 

რითურთ გაუვალ ადგილებში არ გახლართულიყო; ბოლოსდაბოლოს 

გადაწყვიტა ლაშქარი გამოეყვანა და დანიშნულ დღეს ბრძოლა დაეწ- 

ყო ან, ვითომ ლტოლვილს, დრო ეხელთა მტრის ხიფათში გასაბმელად. 

და ასე უეცრად გარს შემოერტყა რომაელთა ჯარს, თუმცა მოუმზადე- 

ბელი არ დაჰხვედრია ჩვენი მხედართმთავარი, რომელსაც სამგზავროდ 

და ამავე დროს ბრძოლისათვის დაეწყო ლაშქარი. მარჯვენა მხარეს მე- 

სამე ლეგიონი მიდიოდა, მარცხნივ — მეექვსე, შუაში — მეათე ლეგი- 

ონის რჩეული ჯარისკაცი; მოლაშქრეთა რიგებს აღალს ჰქონ- 

 

და გზა მიცემული, ზურგს კი ათასი ცხენოსანი იფარავდა, რომლებსაც 

ებრძანათ მომხვდურთათვის ხელჩართული ბრძოლა გაემართათ, მაგ- 

რამ გაქცეულებს არ დასდევნებოდნენ. ფრთებზე განლაგებული იყვნენ 

ქვეითად მავალი მშვილდოსნები და ცხენოსანთა დანარჩენი რაზმები; 

მარცხენა ფრთა უფრო შორამდე იშლებოდა ბორცვების ძირას, რომ 



მტრის კვეთების შემთხვევაში ერთდროულად შეეტიათ წინიდანაც და 

გვერდიდანაც. ტირიდატე მიუხდებოდა ხოლმე მოწინააღმდეგეს, მხო- 

ლოდ იმდენად უახლოვდებოდა,  რომ ნატყორცნი ისარი იქამდე ვერ 

მიაღწევდა, მაგრამ ხან ემუქრებოდა, ხან თავს ისე აჩვენებდა, თითქოს 

ეშინოდა, რათა შესაძლებლობა მისცემოდა დაერღვია რომაელთა რი- 

გები და ნაწილ-ნაწილ ეოტებინა. როცა უკვე მწუხრი ახლოვდებოდა, 

ტირიდატე წავიდა, რადგან რომაელები წინდაუხედავობით არ მოდუნე- 

ბულან და არც გაფანტულან; ცხენოსანთა დეკურიონის მეტს არავის 

წაუწევია წინ, ის კი, მეტად უშიშარი, ისრებით  იქნა განგმირული და 

თავისი მაგალითით სხვებს მორჩილება განუმტკიცა. 

      41. კორბულონმა იმ ადგილას გაშალა ბანაკი, თან ფიქრობდა, ღა- 

მით ხომ არ წაეყვანა საბრძოლოდ მომზადებული ლეგიონები არტაქ- 

სატაზე და ალყაში ხომ არ მოექცია. რაკი, მისი აზრით, ტირიდატე იქით 

წავიდა. შემდეგ, როცა მზვერავებმა აცნობეს მეფის შორეული ლაშ- 

ქრობის ამბავი, ხოლო მედიელებს ემუქრებოდა იგი თუ ალბანელებს, 

გაურკვეველი იყო, კორბულონი გათენებას დაელოდა, მერე კი წინას- 

წარ  გაგზავნა მსუბუქად   შეიარაღებული  ჯარი,   რომელიც კედლებს 

გარს შემოევლებოდა და შორიდან დაიწყებდა იერიშს. მაგრამ მოქალა- 

ქეებმა ჭიშკარი ნებით გაუღეს, თავად ჩაბარდნენ რომაელებს და თა- 

ვიანთი ქონებაც მათვე  გადასცეს, — ამან იხსნა ქალაქის მცხოვრებნი; 

არტაქსატა ცეცხლს მივეცით, განადგურდა და მიწასთან   იქნა გასწო- 

რებული, რადგან ძლიერი ჯარის ჩაუყენებლად, მაშინ როდესაც სიმა- 

გრეებს დიდი ადგილი ეკავათ. შეუძლებელი იყო ქალაქის შენარჩუნე- 

ბა, ხოლო ჩვენ ძალები არ გვყოფნიდა საიმისოდ, რომ გაგვენაწილებინა 

დაცვის  გასამაგრებლად და ომის საწარმოებლად, — თუ კიდევ მეცი- 



ხოვნეთა გარეშე ხელუხლებლად დავტოვებდით არტაქსატას, ვერავითარ 

სარგებლობას ვერ ვნახავდით და ვერც  დიდებას მოვიხვეჭდით იმით, 

რომ ხელთ ვიგდეთ ქალაქი. ამას ზედ დაერთო   თითქოს ღმერთების 

ნებით მოვლენილი სასწაული: არტაქსატის კედლებს გარეთ ყველაფე- 

რი განათებული  იყო  მზით, ხოლო  ზღუდეშემოვლებული  ადგილი 

უეცრად ისე დაიფარა ღრუბლით და გამოეყო აელვარებულ სივრცეს, 

რომ იწამეს, თითქოს ღმერთების მტრული განწყობის გამო ქალაქი და- 

საღუპად იყო განწირული. 

      ყოველივე ამის წყალობით აღიარებულ იქნა იმპერატორი ნერო- 

 

ნი, რომელსაც მიესალმა ჯარი; სენატის დადგენილებით, სუპლიკაციე- 

ბი მოეწყო, აღმართეს ქანდაკებანი და თაღი,  პრინცეპსს კონსულობა 

ელოდა, დღესასწაულად უნდა შეერაცხათ  ის დღე, როცა გამარჯვება 

მოიპოვეს, აგრეთვე — რა დღითაც ამცნეს და რა დღითაც გამოცხადდა 



მის შესახებ; სხვა ამგვარი   გადაწყვეტილებებიც   იქნა მიღებული და 

ისინი  იმდენად სცილდებოდნენ ზომიერების   ფარგლებს,  რომ  გაიუს 

კასიუსმა, რომელიც დანარჩენ პატივთა მიზღვაზე თანახმა იყო, აღნი- 

შნა, თუ ბედის წყალობისათვის ღმერთებს შესწირავდნენ მადლს, მთე- 

ლი  წელიწადიც  კი  არ  ეყოფოდათ  სუპლიკაციებისათვის,  რის  გამოც 

უნდა განესხვავებინათ საუქმო და სადაგი დღეები, როცა ღვთისმსახუ- 

რებას  აღასრულებდნენ და ადამიანურ საქმეებშიც ხელი არ შეეშლე- 

ბოდათ. 

                                            წიგნი XIV 

     23. მას შემდეგ,  რაც არტაქსატა განადგურებულ იქნა55, კორბუ- 

ლონმა გადაწყვიტა ესარგებლა შიშის ზარით, რომელმაც ახლად მოიცვა 

მოწინააღმდეგე, და დაეპყრო ტიგრანოკერტა: მისი მოსრვითა და განა- 

დგურებით მტრებს კიდევ უფრო შეაძრწუნებდა ან, დანდობის შემთ- 

ხვევაში, გულმოწყალე მბრძანებლის სახელს განიგდებდა. იქით მიიწევს 

ისე, რომ თავდასხმებს არ აწყობს, რათა შეწყნარების იმედი არ წაერ- 

თვათ, მაგრამ არც სიფხიზლეს კარგავს, რადგან იცნობს ამ ხალხს, რო- 

მელსაც ორპირობა სჩვევია და იმდენადვე მძიმეა საფრთხეში, რამდე- 

ნადაც გაუტანელი — ბედკეთილობის ჟამს. ბარბაროსთაგან, თავ-თავ- 

იანთი ხასიათის და ზნე-ჩვეულებების შესაბამისად, ზოგნი ვედრებით 

მიმართავენ, ზოგნიც ტოვებენ სოფლებს  და უდაბური ადგილებისა- 

კენ მიილტვიან; იყვნენ ისეთებიც, რომლებმაც უძვირფასესი  ნივთე- 

ბი თან წაიღეს და გამოქვაბულებს შეაფარეს თავი. ამდენად, რომაელი 

სარდალიც სხვადასხვა ხერხს ხმარობდა: შემწყნარებელი იყო მავედ- 

რებელთა მიმართ, სწრაფად აოტებდა დევნილთ, ულმობლად უსწორ- 

დებოდა მათ, ვინც თავშესაფრებში  ჩაიკეტებოდნენ: გამოქვაბულთა 



შესასვლელ-გასასვლელს ფიჩხით ამოავსებდა ხოლმე და ცეცხლში და- 

ნთქამდა. ხოლო მარდთა საზღვრების ახლოს რომ მიემართებოდა, მას 

თავს დაესხნენ თარეშსა და რბევაში გაწვრთნილი მარდები, რომლებ- 

საც მთები იცავდნენ შემოსევისაგან:  კორბულონმა იბერები მიუშვა 

მათ წინააღმდეგ, გააცამტვერა მტერი  და მის სითამამეზე უცხო სის- 

ხლით იძია შური. 

    24. თუმცა თავად მას და ლაშქარს  არავითარი ზიანი  არ განუც- 

დიათ ბრძოლისაგან, მაინც ილაჯი გაუწყდათ გაჭირვებისა და დიდი სი- 

ძნელეების გამო იძულებულნი იყვნენ მარტოოდენ ხორცით მოეკლათ 

შიმშილი; ამასთა6 უწყლობა, ზაფხულის ხვატი, შორი გზების გადალა- 

 

ხვა — უმსუბუქდებოდათ მხოლოდ სარდლის მოთმინების წყალობით, 



— სარდლისა, რომელიც უბრალო ჯარისკაცის გასაჭირს და კიდევ მეტ- 

საც ითმენდა. შემდეგ დასახლებულ მხარეს   მიადგნენ და მოსავალი 

აიღეს. ორი ციხე-სიმაგრიდან, სადაც არმენიელებს შეეფარებინათ თა- 

ვი, ერთზე იერიში მიიტანეს და ხელთ იგდეს; ისინი, რომლებმაც პირ- 

ველი  შეტევა მოიგერიეს,   ალყაში  იქნენ  მომწყვდეულნი.  აქედან 

ტავრანიტების ქვეყანაში გადასული კორბულონი მოულოდნელ საფრ- 

თხეს გადაურჩა: მისი კარვის ახლოს ნახეს შუბოსანი ბარბაროსი, წარ- 

ჩინებული გვარისა, და წამებით გაამჟღავნებინეს ბარბაროსების მიერ 

მოწყობილი მზაკვრობა, მან იკისრა შეთქმულების მოთავეობა და მო- 

კავშირეებიც  გასცა.  მხილებულ იქნენ და   დაისაჯნენ მახის დამგებნი, 

რომლებსაც  მეგობრობის  ნიღაბი  ჰქონდათ  აფარებული. მცირე  ხნის 

შემდეგ ტიგრანოკერტიდან გამოგზავნილი ელჩები აუწყებენ, რომ ცი- 

ხე-ქალაქის კარები გახსნილია და მოქალაქენი მზად არიან ბრძანებათა 

შესასრულებლად. ამასთან, ელჩებმა ოქროს გვირგვინი მოართვეს ვი- 

თარცა სამასპინძლო ძღვენი. პატივისცემით მიიღო კორბულონმა, არც 

რაიმე ზიანი მიუყენებია ქალაქისათვის, რათა უვნებლად დაცულ მო- 

ქალაქეებს მით უფრო ერთგულად შეენახათ   მორჩილების   გრძნობა. 

      25. ლეგერდის ციხე-სიმაგრე, რომელშიც ჩაიკეტა შეუპოვარი ახა- 

ლგაზრდობა, უბრძოლველად არ აუღიათ; მეციხოვნეებმა  ციხის კედ- 

ლების წინ შებმაც გაუბედეს და, სიმაგრეში უკუქცეულთ, მაშინღა და- 

ყარეს იარაღი, როცა მოლაშქრენი შიგ შეიჭრნენ და შეუტიეს; ეს კი 

შედარებით ადვილად მოხერხდა იმის გამო, რომ პართელები ჰირკანე- 

ბთან ომში იყვნენ ჩაბმულნი. ჰირკანებმა მოციქულები გაუგზავნეს რო- 

მაელ პრინცეპსს მოკავშირეობის სათხოვნელად, თან უთითებდნენ, რომ 

თავად ისინი მეგობრობის საწინდრად აკავებდნენ ვოლოგეზეს. უკან 



მიმავალ მოციქულებს კორბულონმა მცველები აახლა, რომლებმაც წი- 

თელი ზღვის ნაპირებამდე ჩაიყვანეს, რათა ევფრატის გადალახვის შემ- 

დეგ მტრის მოდარაჯე რაზმებს არ შეეპყროთ. მერე კი, თავი დააღწიეს 

რა პართელთა საზღვრებს, მშობლიურ ადგილსამყოფელს დაუბრუნ- 

დნენ. 

     26. როცა ტირიდატე მედების მიწაწყლის გავლით არმენიის მოსა- 

ზღვრე მხარეებში შეიჭრა, წინასწარ გაგზავნილ იქნა ლეგატი ვერულა- 

ნუსი მაშველ ჯარებთან ერთად, თავად კორბულონიც გაეშურა ლეგიო- 

ნებითურთ და აიძულა ტირიდატე შორს გასცლოდა, ომის იმედგადაწ- 

ყვეტილი. ვისზედაც კი შეიტყო, როგმ მტრულად იყო განწყობილი ჩვენ- 

დამი, [კორბულონმა] ყველანი ცეცხლითა და მახვილით აღგავა პირისა- 

 

გან მიწისა და არმენიის სამფლობელო ხელთ ეპყრა, როცა მოვიდა ტი- 

გრანი, ნერონისაგან გამორჩეული — ძალაუფლების დასაპყრობად, კა- 

პადოკიელ წარჩინებულთაგანი, მეფე არქელაუსის შთამომავალი, მაგ- 

რამ დიდხანს მძევლად ნამყოფი რომში და ამის გამო დამდაბლებული 



მონურ ქედმოხრილობამდე. ერთპირობით არ მიუღიათ იგი, რადგან 

ზოგი კვლავ დიდად თანაუგრძნობდა არსაკიდებს, ხოლო უმეტესთ, მო- 

ძულეებს  პართელთა  მზვაობრობისა,  რომაელებისაგან  გამოგზავნილი 

მეფე  ერჩიათ. აახლეს  მცველებიც — ათასი ლეგიონერი, მოკავშირეთა 

სამი კოჰორტა და ორი ცხენოსანი რაზმი, რომელიც ლეგიონის ფრთებს 

დაიფარავდა. ამასთან, ტიგრანს რომ უფრო ადვილად შეენარჩუნებინა 

ახლად მიღებული სამეფო ტახტი, ნაბრძანები იყო არმენიის გარკვეუ- 

ლი  ნაწილები  დამორჩილებოდნენ ფარასმანეს,   პოლემონს,  არისტო- 

ბულუსს და ანტიოქუსს იმის მიხედვით, თუ ვის სამფლობელოს ესაზ- 

ღვრებოდნენ. კორბულონი წავიდა სირიაში, რომელიც ლეგატ უმიდი- 

უსის სიკვდილის შემდეგ უგამგებლოდ დარჩა და მას ჩააბარეს. 

      27. იმავე წელს აზიის ერთ-ერთი უბრწყინვალესი   ქალაქი ლაო- 

დიკეა მიწისძვრის შედეგად განადგურდა და ჩვენგან სრულიად დამო- 

უკიდებლად საკუთარი ძალებით აღდგა.                                 

წიგნი XV 

     1. როცა პართელთა მეფემ — ვოლოგეზემ — შეიტყო კორბულო- 

ნის საქმენი, შეიტყო, რომ არმენიის მეფედ დასვეს უცხოქვეყნელი 

ტიგრანი და განდევნილ  იქნა მისი ძმა — ტირიდატე, წასვლა  ინება 

არსაკიდთა შეურაცხყოფილი ღირსებისათვის შურისსაძიებლად, მაგრამ 

თან ყოყმანობდა, რადგან იმხანად რომი ხელახლა გაძლიერდა და სამუ- 

დამო ხელშეკრულების დარღვევა საფრთხილო იყო, — ასე რომ სხვა- 

დასხვა საზრუნავი აწუხებდა ვოლოგეზეს, ბუნებით ფრთხილს და ხან- 

გრძლივი ომით შებოჭილს ძლიერი ტომის — ჰირკანების — ჩამოშო- 

რების შემდეგ. ამგვარად გაორებული, გარდამეტებით ააღელვა უპა- 

ტიობისა და შეურაცხყოფის ახალმა ცნობამ: არმენიის საზღვრებიდან 



გამოსულმა  ტიგრანმა მეზობელი ხალხი — ადიაბენები — გაანადგუ- 

რა. ეს თავდასხმა ყაჩაღურ რბევასა  და თარეშთან შედარებით უფრო 

ვრცელ ტერიტორიაზე მოხდა და მეტ ხანს გასტანა. მძიმედ განიცდი- 

დნენ დიდგვაროვანნი: უპატიობამ იქამდის მიაღწია, რომ თავს ესხმო- 

დნენ და შემოსეულთ არამცთუ რომაელი სარდალი არ უძღოდათ წინ, 

არამედ ახირება ამოქმედებდათ მძევლისა, რომელიც ამდენი წლის გან- 

მავლობაში მონურ საკუთრებას შეადგენდა. წარჩინებულთა მწუხარე- 

 

ბას ამძაფრებდა მონაბაზუსი, რომლის  ხელშიც  იყო ადიაბენთა გა- 

მგებლობა: იგი ეძიებდა, რა დახმარებას გაუწევდნენ ან საიდან; არმე- 

ნია უკვე დათმეს, უახლოეს ქვეყნებსაც იტაცებს მტერი და, თუ პარ- 

თელები არ დაიცავენ, — რომაელთა მონობა ნებით დამორჩილებულთ 

უფრო ეადვილებათ, ვიდრე დაპყრობილთ. დიდგვაროვანთ კიდევ უფ- 

რო მძიმე ტვირთად ეწვათ სამეფოდან დევნილი ტირიდატე, მდუმარე 



ან მორიდებულად მოჩივარი: დიდი სახელმწიფოები ხომ ვერ ძლებენ 

უმოქმედოდ; ვაჟკაცთა და მეომართა საქმეა ბრძოლა; ღირსებისა და 

პატივის უმაღლეს საფეხურზე ის უფრო სამართლიანია, რასაც მეტი 

ძალა აქვს; ქება შეჰფერის კერძო  სახლს, როცა  იგი თავისას იცავს, 

ხოლო სამეფო სასახლე სადიდებელია მაშინ, როცა იბრძვის სხვათა სიმ- 

დიდრის მოსაპოვებლად. 

       2. ამით წაქეზებული ვოლოგეზე თათბირს მოიწვევს, ტირიდატეს 

გვერდით მოისვამს და შემდეგი სიტყვებით იწყებს: „აჰა, მამის ჩემისგან 

ჩემთანავე შობილს, რაკი მან უმაღლესი ღირსება დამითმო უმრწემე- 

სობით. მივეც არმენიის სამფლობელო; ეს ძალაუფლების მესამე სა- 

ფეხურად ითვლება, რადგან მედებს უფრო ადრე დაეპატრონა პაკორუ- 

სი. ასე  წარმოვდექ: ძმათა ძველი მტრობისა   და ურთიერთშეტაკებე- 

ბის წინააღმდეგ56, შესაფერისად ვაამე ჩვენი სახლობის მფარველ ღმერ- 

თებს. რომაელები წინ გვეღობებიან, მაგრამ ზავი დარღვეულია არა მა- 

თდა სასიკეთოდ, სრულიადაც არა, კვლავ თავიანთი თავის დასაღუპად 

არღვევენ მას. არ დავიწყებ   უარყოფას:  ვამჯობინე   წინაპართა მონა- 

პოვარი  უფრო  სამართლიანობით   დამეცვა,  ვიდრე  სისხლით,  უფრო 

სამართლის ძალით შემენარჩუნებინა,   ვიდრე იარაღით,   თუ დაყოვნე- 

ბით დავაშავე, სიმამაცით გამოვისყიდი. ხოლო თქვენი ძალა და დიდება 

მოუკლებელია,  ამას  ემატება კეთილგონიერებითა და თავდაჭერილო- 

ბით მოპოვებული სახელიც, მოკვდავთა შორის უმაღლესი მბრძანებლე-  

ბისაგანაც რომ არ არის უარსაყოფი  და ღმერთებიც    რომ აფასებენ 

დიდად".  მაშინ დიადემა შემოახვია თავზე   ტირიდატეს, საბრძოლოდ 

მომზადებული ცხენოსანთა რაზმი, რომელიც, ჩვეულებრივ, განუშორე- 

ბლად თან ახლდა მეფეს,  ჩააბარა წარჩინებულ კაცს — მონეზეს, შე- 



უერთა ადიაბენების მაშველი ძალებიც და მიანდო ტიგრანის განდევნა 

არმენიიდან, სანამ  თავად ბოლოს  მოუღებდა ჰირკანებთან უთანხმო- 

ებას, აამოქმედებდა ძირითად ძალებს, უზარმაზარ ლაშქარს — და საფ-  

რთხეს შეუქმნიდა რომაელთა პროვინციებს. 

      3. როცა ეს სარწმუნო ცნობების საშუალებით კორბულონს ეუწ- 

ყა, ტიგრანის დასახმარებლად გაგზავნა ორი ლეგიონი ვერულანუს სევე- 

რუსის და ვეტციუს ბოლანუსის წინამძღოლობით და საიდუმლოდ და- 

ავალა საერთოდ უფრო მშვიდად ემოქმედათ, და არა აჩქარებით, რად- 

 



 

გან საომარ ვითარებაში ყოფნას არჩევდა ომის წარმოებას; კეისარს კი 

მისწერა, რომ საჭირო იყო იშვიათი სარდალი, რომელიც არმენიას და- 

იცავდა: ვოლოგეზეს შეჭრა სირიაში ამ ქვეყანას  უფრო მძიმე საფრ- 

თხეს უქმნიდა. ამასობაში დანარჩენ   ლეგიონებს ევფრატის ნაპირას 

განალაგებს, პროვინციების მცხოვრებთაგან სახელდახელოდ შეყრილ 

ჯარს საჭურველს აასხამს და დამცველი რაზმებით მტრის თავდასხმებს 

მოიგერიებს. რადგან ეს ქვეყანა უწყლოა, გასამაგრებლად წყაროების 

ახლოს მდებარე ადგილებს ირჩევს; ზოგ ნაკადულში ქვიშას ჩაყრის 

და მით დაფარავს წყალს. 

      4. სანამ კორბულონი თადარიგს იჭერს სირიის დასაცავად, მონე- 

ზეს სწრაფად მიჰყავს წინ ლაშქარი და იმისათვის, რომ თავისსავე ამ- 

ბავს დაასწროს, ეკვეთება ტიგრანს, მაგრამ   [ტიგრანი] მაინც უფრო 

ადრე იღებს ცნობას მოსალოდნელი შეტაკების შესახებ და წინდახე- 

დულად იქცევა; იკავებს ტიგრანოკერტას. ეს ძლიერ გამაგრებული ქა- 

ლაქია, რადგან მრავალი მცველი ჰყავს და მაღალი კედლები იფარავს; 

ამასთან სიმაგრეთა ერთ ნაწილს გარს უვლის სიგანით არც თუ მცირე 

მდინარე ნიკეფორიუსი, იქ კი, სადაც მდინარის საფარი სანდო არ არის, 

უშველებელი თხრილია გაყვანილი. ქალაქში იმყოფებოდნენ მეომრები, 

ადრევე  მოემარაგებინათ  სურსათი,  რომლის მოზიდვის დროსაც რამ- 

დენიმე ჯარისკაცმა სხვებთან შედარებით უფრო გახარბებულად წაიწია 

წინ  და  მოულოდნელად  მტრებით    გარშემორტყმული  აღმოჩნდა, — 

ამის გამო დანარჩენები უფრო რისხვამ მოიცვა, ვიდრე ძრწოლამ. მაგ- 

რამ პართელს ალყის პირობებისათვის სრულიადაც არ ჰყოფნის გაბე- 

დულება ხელჩართულ ბრძოლებში:  იშვიათად  გასროლილი   ისრებით 



ვერც საფარში მყოფთ აშინებს, თავსაც იტყუებს ამაოდ. როცა ადია- 

ბენებმა კიბეებისა და საალყო მანქანების ახლოს მოზიდვა იწყეს, ადვი- 

ლად ოტებულ იქნენ, მერე კი ჩვენები ერთბაშად  თავს დაესხნენ და  

გაჟლიტეს.                 

      5. მაგრამ კორბულონი, წარმატებათა მიუხედავად, ფიქრობდა ზო- 

მიერად მიეღო ბედის წყალობა; მან ვოლოგეზესთან გაგზავნა კაცნი, 

რომლებსაც ახსნა უნდა მოეთხოვათ: რატომ შევიდნენ ჯარები პროვინ-  

ციაში და რატომ შემოერტყნენ გარს მოკავშირე და მეგობარ მეფეს, 

მასთან რომაელთა კოჰორტებს. ვოლოგეზეს უჯობს მოხსნას ალყა, თო- 

რემ თავად კორბულონი დაიბანაკებს მტრის მიწაწყალზე. ამ დავალე-   

ბით ელჩად გაგზავნილი ცენტურიონი კასპერიუსი მეფეს შეხვდა ქა- 

ლაქ ნიზიბისთან, ოცდაჩვიდმეტი ათასი ნაბიჯით რომ იყო დაშორებუ-- 

ლი ტიგრანოკერტიდან და ქედმაღლურად გადასცა დანაბარები. ვოლო- 

გეზეს ძველიდანვე ღრმად ჰქონდა ჩაბეჭდილი მორიდებოდა რომაელე- 



 

ბთან ბრძოლას, არც საქმე მიდიოდა მისდა  სასიკეთოდ.  ალყას აზრი 

დაეკარგა, ტიგრანი ჯარითა და სურსათით უზრუნველყოფილი იყო, მო- 

იერიშენი აოტეს, ლეგიონები გაგზავნეს არმენიაში,  სხვები კი სირიის 

საზღვრებთან იდგნენ მომზადებულნი შემოსევისათვის; ცხენოსან ჯარს, 

რომელიც თავად მას ახლდა, ძალა გამოელია საკვების ნაკლებობისაგან, 

რადგან დიდძალი კალია გაჩნდა და აღარ  იპოვებოდა აღარც ბალახი, 

აღარც ფოთლეული. ვოლოგეზეც ფარული შიშის გამო მეტ სირბილეს 

იჩენს და პასუხად ჰპირდება, რომ ელჩებს  გაგზავნის რომის იმპერა- 

ტორთან არმენიის მოთხოვნისა და ზავის განმტკიცების თაობაზე, მო- 

ნეზეს უბრძანებს დატოვოს ტიგრანოკერტა, თავადაც უკან იხევს. 

     6. ბევრნი ამას აფასებდნენ როგორც მეფის შიშისა და კორბულო- 

ნის მუქარის შედეგს და მეტად აზვიადებდნენ. სხვებს კი საიდუმლო 



შეთქმულებად მიაჩნდათ, თითქოს   განზრახული   იყო — რაკი ორივე 

მხარე  უარს იტყოდა ომზე და ვოლოგეზე წავიდოდა, ტიგრანსაც და- 

ეტოვებინა არმენია.  მაშ რატომ   იქნა გამოყვანილი რომაელთა ჯარი 

ტიგრანოკერტიდან?  მშვიდობიანობის  დროს  რაღად  დათმეს  ის,  რაც 

ბრძოლით  დაიცვეს?  იქნებ  კაპადოკიის  განაპირა  მხარეს  სახელდახე- 

ლოდ აგებულ ქოხმახებში დაზამთრება ჯობდა ეხლახან კვლავ შენარ- 

ჩუნებული  სამეფოს  სატახტო ქალაქში დგომას?  ომი  უთუოდ  იმისა- 

თვის გადაიდო, რომ ვოლოგეზეს ვინმე სხვასთან ებრძოლა, ოღონდაც 

არა კორბულონთან, და რომ კორბულონს საფრთხეში არ  ჩაეგდო თა- 

ვისი დიდება, რომელსაც ამდენი წლის განმავლობაში იხვეჭდა. დიაღ, 

როგორც მოგახსენეთ, არმენიის დასაცავად  განსაკუთრებული  სარდა- 

ლი მოითხოვა  და ამბობდნენ, რომ მიდიოდა ცეზენიუს პეტუსი. უკვე 

იქ იმყოფებოდა, როცა ჯარები გაანაწილეს:   მეოთხე და მეთორმეტე 

ლეგიონები, აგრეთვე მეხუთე, რომელიც მეზიელების ქვეყნიდან ახლად 

იყო გამოწვეული, პონტოს,  გალატელთა  და კაპადოკიელთა  მაშველ 

ძალებთან ერთად ექვემდებარებოდნენ პეტუსს, ხოლო მესამე, მეექვსე 

და მეათე  ლეგიონები და ის ნაწილები, რომლებიც იმთავითვე სირია- 

ში იდგნენ, კორბულონთან უნდა დარჩენილიყვნენ; სხვანი გაერთიან- 

დებოდნენ ან დანაწილდებოდნენ იმისმიხედვით, თუ როგორ მოით- 

ხოვდა საქმის ვითარება. მაგრამ  კორბულონი  ვერ ითმენდა მეტოქეს; 

პეტუსი, ვის სადიდებლადაც საკმარისი იქნებოდა უახლოესი ყოფილი- 

ყო კორბულონისა, არად აგდებდა მის საქმეებს  და ამბობდა ხოლმე, 

თითქოს არც მტერი გაეჟლიტოთ, არც ნადავლი ეგდოთ ხელთ და ქალა- 

ქთა იერიშით აღებაც ფუჭი სიტყვები ყოფილიყოს მხოლოდ; თავად კი 

დახარკავს დამარცხებულებს, კანონებსაც დაუდგენს და მეფის ჩრდი- 



ლის ნაცვლად რომაელთა ძალაუფლებასაც აჩვენებს. 

 

     7. სწორედ იმ დროისათვის ვოლოგეზეს ელჩები, რომლებიც გაგ- 

ზავნილ იქნენ პრინცეპსთან, როგორც ზემოთ მოგახსენეთ, — უკან დაბ- 

რუნდნენ ხელმოცარულნი და პართელებმა აშკარად დაიწყეს ომი. არც 

პეტუსმა დაიჭირა შორს; ორი ლეგიონით,   რომელთაგან მეოთხეს იმ 

დროს  ფუნიზულანუს ვეტონიანუსი ედგა სათავეში, ხოლო მეთორმე- 

ტეს — კალავიუს საბინუსი,  პეტუსი არმენიაში   შევიდა,  თუმცა ავად 

ენიშნა წინასწარ; ევფრატის გადალახვისას, ხიდზე რომ გადადიოდნენ, 

 ცხენი,  რომლითაც მიჰქონდათ საკონსულო ღირსების  ნიშნები,  ცხად- 

 ლივ  უმიზეზოდ  დაფრთხა და უკან გაიჭრა.  როცა საზამთროდ  ბანაკს 

 ამაგრებდნენ,  სამსხვერპლო  ცხოველიც   იქვე  ჰყავდათ  და,  ნახევრად 

 რომ გაამაგრეს ბანაკი, სირბილით გაექანა და სანგარს გასცდა; მეომარ- 

 თა შუბები კი აღენთნენ, რაც უფრო ნიშნეულად მომასწავებელი იყო, 

 რადგან მოწინააღმდეგე პართელი სატყორცნი შუბებით შეუტევდა მათ. 



       8. მაგრამ პეტუსმა, რომელიც სასწაულებს აგდებულად უყურებდა 

 და რომელსაც ჯერ არც საზამთრო ბანაკი გაემაგრებინა შესაფერისად, 

 არც სურსათი ჰქონდა მომარაგებული, სწრაფად გადაიყვანა ჯარი ტავ- 

რის მთებზე. რათა, როგორც ამბობდა, კვლავ ხელთ ეგდო ტიგრანო- 

კერტა და გაეპარტახებინა ქვეყნები,  რომლებიც კორბულონმა ხელუ- 

ხლებლად დატოვა. დაიპყრეს ზოგიერთი ციხე-სიმაგრე. ეს გარემოება 

 კი უმნიშვნელო არ ყოფილა დიდებისა და ნადავლის მოსახვეჭად, ან დი- 

 დება რომ ეძია ზომიერად ან კიდევ  ნადავლზე ეზრუნა: შორი გზების 

 გავლით მოიარა ის ადგილები, რომელთა შენარჩუნებაც შეუძლებელი 

 იყო. ამასთან, გაუფუჭდა მოპოვებული სურსათი და, რაკი ზამთარიც 

უკვე კარზე იდგა, ჯარი უკან წაიყვანა,  ხოლო კეისართან გასაგზავნად 

დიდებული, ოღონდ ცარიელი სიტყვებით შეთხზა წერილი, თითქოს 

 ომი კარგად დამთავრებულიყოს.            

      9. ამასობაში კორბულონმა უფრო გაახშირა მცველები და სადა- 

რაჯოები ევფრატის  სანაპიროზე, რომელიც  არასოდეს დაუტოვებია 

უყურადღებოდ. გარდა  ამისა, მტრის ცხენოსან  რახ3ებს ხელი რომ  

 არ შეეშალათ ხიდის აგებაში (რადგან გაღმით მოსაზღვრე ველებზე მო- 

წინააღმდეგენი უკვე დაჰქროდნენ მოზრდილი რაზმების სახით), მდი- 

 ნარეზე დაძრა ყველაზე დიდი, მორებით ერთმანეთთან დაკავშირებუ- 

 ლი ხომალდები ზედ აღმართული კოშკებითურთ და უკუაქცია ბარბა- 

როსები კატაპულტებისა და სხვა სატყორცნი იარაღების საშუალებით. 

ამგვარად ნასროლი ქვები და შუბები უფრო შორამდე აღწევდა, ვიდრე 

მოწინააღმდეგეთა მხრიდან გამოტყორცნილი  ისრები. შემდეგ ხიდი 

გებულ იქნა დარგსდა გაღმა ბორცვები მოკავშირეთა კოჰორტებმა დაიკავეს, 

მერე კი ლეგიონები დაბანაკდნენ, თანაც ეს ისე სწრაფად მოიმოქმე- 



 

დეს და ძალები იმგვარად დაუსახეს პართელებს, რომ მათ სირიაში შე- 

 ჭრის სამზადისი გაუუქმდათ და მთელ იმედს არმენიაზეღა ამყარებდნენ, 

 მაშინ როცა პეტუსს, რომელმაც არ იცოდა, თუ რა საფრთხე ემუქრე- 

 ბოდა, მეხუთე ლეგიონი შორს, პონტოში, ჰყავდა, დანარჩენებს კი ძა- 

 ლა  გამოაცალა  მეომართა უანგარიშო შვებულებებით,  სანამ  არ  შეი- 

 ტყო,  რომ  ვოლოგეზე  უახლოვდებოდა   დიდი, საომრად შემართული 

 ლაშქრით.                              

        10.  გამოწვეულ იქნა  მეთორმეტე   ლეგიონი   და პეტუსს  იმედი 

 ჰქონდა, რომ ამის შედეგად ჯარის გაძლიერების ამბავი გავრცელდებო- 

 და, მაგრამ სწორედ ამან გასცა ძალთა სიმცირე. ასეც შეეძლო შეენარ- 

 ჩუნებინა ბანაკი და პართელს ხელიდან გაჰსხლტომოდა ომის გაჭიანუ- 

 რების გზით, სიმტკიცე რომ გამოეჩინა  ან თავისივე გეგმების, ან სხვა- 



თა რჩევის შესრულებისას. ის კი, გაჭირვების დროს გამაგრდებოდა რა 

სამხედრო საქმეში ნაცად კაცთა დახმარებით, მაშინვე საპირისპიროსა 

და უარეს გზას დაადგებოდა ხოლმე, რომ არ ეფიქრათ, თითქოს გარე- 

შეთა რჩევა  ისაჭიროვა. ახლაც  დატოვა  საზამთრო  ბანაკი; პირდაპირ 

განაცხადა, რომ მტრის წინააღმდეგ საბრძოლველად არც თხრილი მიუ- 

ღია, არც სანგარი, არამედ მიიღო ცოცხალი ძალა და იარაღი, — და წა- 

იყვანა  ლეგიონები,  თითქოს  ბრძოლის  გაჩაღებას  აპირებდა.  შემდეგ, 

როცა დაკარგა ცენტურიონი და მცირე რიცხვი მეომართა, რომლებიც 

წინასწარ გაეგზავნა   მტრის ჯარების   დასაზვერად,   შეშფოთებულმა 

უკან დაიხია და, რადგან ვოლოგეზე ნაკლებად გაცხარებული სდევნი- 

და, კვლავ ამაოდ თავდაჯერებულმა, სამი ათასი რჩეული ქვეითი ტავ- 

რის ქედის უახლოეს უღელტეხილთან ჩააყენა, რათა მეფის გადასვლა 

შეეფერხებინათ; ამასთან, პანონიელი მეომარნი, ცხენოსანი ჯარის საუ- 

კეთესო ნაწილი, ველის ერთ მხარეს განალაგა. მეუღლე და ძეჲ თვისი 

შეაფარა ციხე-სიმაგრეს, არსამოზატა რომ ჰქვია სახელად, მცველად მი- 

უჩინა კოჰორტა და ასე გაფანტა მეომრები, რომლებსაც უფრო გაბე- 

დულად დაჰხვდებოდნენ უთავბოლოდ  წამოსულ მტერს, ერთ ადგი- 

ლას რომ ყოფილიყვნენ თავმოყრილნი. ამბობენ, ძლივს მიიყვანეს იმ 

გადაწყვეტილებამდე, რომ კორბულონისათვის ეუწყებინა მტრის კარზე 

მოდგომა, და არც კორბულონი  აჩქარებულა; რაც  უფრო გაიზრდე- 

ბოდა საფრთხე, მით მეტ ქება-დიდებას შეასხამდნენ დახმარებისათვის. 

მაინც ბრძანა სალაშქროდ მოემზადებინათ  ათას-ათასი მეომარი სამი 

ლეგიონიდან, რვაასი — მოკავშირეთა ცხენოსანი ჯარიდან და ამდე- 

 ნი — კოჰორტებიდან. 

    11. მართალია, ვოლოგეზემ გაიგო, რომ პეტუსს გზები შეეკრა აქე- 



დან ქვეითი ჯარით, იქიდან კი — ცხენოსნებით, მაგრამ სრულიადაც არ 

 

შეუცვლია განზრახვა: კვეთებით და მუქარით დააშინა ცხენოსნები და 

ლეგიონერები გაჟლიტა; მხოლოდ ერთმა — ცენტურიონმა ტარქვი- 

ტიუს კრესცენტმა-ღა გაბედა დაეცვა ციხე-კოშკი, სადაც ჩაეყენებინა 

მეციხოვნენი, უფრო ხშირად გამოუხტებოდა და მუსრს ავლებდა ხოლ- 

მე ბარბაროსებს, რომლებიც  ახლოს მივიდოდნენ, — სანამ  ყოველი 

მხრიდან მუგუზლები არ დაუშინეს. ფეხოსანთაგან თუკი ვინმე უვნე- 

ბლად გადარჩა, შორეულსა და უდაბურ ადგილებს მიაშურა; დაჭრი- 

ლები ბანაკში დაბრუნდნენ და შიშისაგან  მთლად გააზვიადეს მეფის 

სიმამაცე, მოლაშქრე ხალხთა შეუპოვრობა და სიმრავლე, თანაც ადვი- 

ლად აჯერებდნენ იმავე მიზეზით თავზარდაცემულთ. სარდალიც წინა- 

აღმდეგობას კი აღარ უწევდა მტერს, არამედ სრულიად უგულებელე- 



ყო თავისი სამხედრო მოვალეობა  და კვლავ შეევედრა კორბულონს 

მალე მოსულიყო, რათა დაეცვა ნიშნები, არწივნი და შთენილი სახელი 

ბედუკუღმართი ლაშქრისა; თავად ჰპირდებოდა, რომ ერთგულებას შე- 

ინახავდნენ მთელი სიცოცხლის მანძილზე. 

      12. კორბულონმა, ვისთვისაც უცხო იყო შიში, ჯარის ნაწილი სი- 

რიაში დატოვა ევფრატზე აგებული სიმაგრეების შესანარჩუნებლად 

და კომაგენის მხარეში გაემართა უმოკლესი გზით, რომელიც ისე გან- 

ვლო, რომ სურსათის შოვნა არ გასჭირვებია,  მერე კაპადოკიას მია- 

დგა, იქიდან, კი არმენიელთა ქვეყანაში გადავიდა. სხვა ყველაფერთან 

ერთად, რაც ჩვეულებრივ, საჭიროა ომისათვის, ლაშქარს თან ახლდა პუ- 

რით დატვირთული აქლემების დიდი რაოდენობა, რათა მტერიც უკუე- 

გდო და შიმშილიც. დამარცხებულთაგან პირველად უფროსი ცენტური- 

ონი პაქციუსი შეხვდა კორბულონს, შემდეგ კი — მეომართა დიდი ნა- 

წილი.  მათ  სხვადასხვა მიზეზი მოჰყავდათ  ლტოლვილობის გასამართ- 

ლებლად, ხოლო კორბულონი შეაგონებდა  დაბრუნებოდნენ თავიანთ 

სამხედრო ნიშნებს და პეტუსისგან ეძიათ შეწყნარება, რაკი თავად კო- 

რბულონი არავის ინდობდა, გარდა გამარჯვებულთა. ამასთან, თავის ლე- 

გიონებს დაუვლიდა ხოლმე, ამხნევებდა, ახსენებდა გარდასულ ბრძო- 

ლებს და ახალ დიდებას ჰპირდებოდა. არა არმენიელთა სოფლები და 

ქალაქები, არამედ რომაელების ბანაკი და შიგ ორი ლეგიონი იყო აღთ- 

ქმული ჯილდოდ ღვაწლისა. თუ ცალკეულ რიგითს მეომრებს მოქალა- 

ქის გადარჩენისათვის იმპერატორი57 განსაკუთრებულ გვირგვინს ადგამს 

თავისი ხელით, რარიგს ან რაოდენ პატივს  მიემთხვევიან, ხსნის მომ- 

ტანთა და გადარჩენილთა თანაბარი რაოდენობა  რომ იპოვებოდეს! 

ამგვარი სიტყვებით ერთიანად გამხნევებულნი (ხოლო იყვნენ ისეთე-  



ბიც, რომლებსაც ძმათა ან ნათესავთა საფრთხე განსაკუთრებული ძა- 

ლით შეძრავდა და აღანთებდა) დღითა და ღამით შეუჩერებლივ გზად  

ეშურებოდნენ. 

 

      13. ვოლოგეზე მით მეტი გამძლეობით ავიწროებდა ალყაში მოქ- 

ცეულთ, ხან ლეგიონთა სანგრებს ეკვეთებოდა, ხან — ციხე-სიმაგრეს, 

სადაც თავს აფარებდნენ ომისათვის უსარგებლონი, უფრო ახლოდან 

უტევდა, ვიდრე პართელებს სჩვეოდათ, რათა   ამ თავაშვებულობით 

მტრები საბრძოლველად გამოეტყუებინა. ისინი ძლივსღა სცილდებო- 

დნენ საერთო კარვებს,  სხვა არავითარი  მიზანი აღარ  ჰქონდა მათ 

ბრძოლას, მხოლოდ სიმაგრეებს იცავდნენ: ზოგნი — სარდლის ბრძანე- 

ბით, სხვებიც — ჩვეული სულმოკლეობის გამო, ან კორბულონს უც- 

დიდნენ; ვინიცობაა, მტერი დასცემოდათ თავს, წინასწარ ითვალისწი- 

ნებდნენ კავდინის ხევსა და ნუმანციაში [მარცხის] მაგალითებს; თანა- 

ბარი  ძალასანიც ხომ არ იყვნენ იტალიელი სამნიტები და პართელე- 

ბი — რომის სახელმწიფოს   მეტოქენი. ძლიერი   და ხოტბა-დიდების 



ღირსი ძველი ხალხებიც, როცა კი ბედის ჩარხი უკუღმა დაუტრიალდე- 

ბოდათ, თავიანთი თავის გადარჩენაზე ფიქრობდნენ. ლაშქრის ასეთ სა- 

სოწარკვეთილებაში ჩავარდნამ აიძულა სარდალი ბოლოსდაბოლოს მი- 

ეწერა ვოლოგეზესთვის პირველი წერილი, ოღონდ არა სავედრებელი, 

არამედ ვითარცა საჩივარი. იგი სწერს, რომ [ვოლოგეზე] საომარი მოქ- 

მედებას აწარმოებს არმენიელთა გულისათვის, რომლებიც მუდამ რო- 

მის ბატონობის ქვეშ იმყოფებოდნენ, ან ემორჩილებოდნენ იმპერატო- 

რისაგან რჩეულ მეფეს. ზავი თანაბარ სარგებლობას   მოუტანს ორივე 

მხარეს.  მხოლოდ ახლანდელ ვითარებას ნუ უყურებს: მან სახელმწი- 

ფოს მთელი ძალები ორი ლეგიონის წინააღმდეგ წარმართა; რომაელებს 

უპყრიათ ქვეყნიერების   დანარჩენი   ნაწილი და   მხარსაც დაუჭერენ 

 ომში.                                            

      14. ამაზე ვოლოგეზეს ისეთი არაფერი უპასუხია, რაც საქმეს შე- 

ეხებოდა. მისწერა, რომ თავად ძმებს დაუცდიდა, პაკორუსს და ტირი- 

დატეს. ეს ადგილი და დრო დანიშნული იყო სათათბიროდ, რათა რაიმე 

ეღონათ არმენიის თაობაზე. ღმერთებმა მიანიჭეს ღირსება არსაკიდთა, 

რომ ამავე დროს რომის ლეგიონებზედაც მიიღონ გადაწყვეტილება. ამის 

შემდეგ პეტუსმა მოციქულები წარავლინა და მოლაპარაკება სთხოვა მე- 

ფეს,  რომელმაც   ცხენოსანი  ჯარის   მეთაურს — ვაზაკეს — უბრძანა 

წასვლა. მაშინ პეტუსი იხსენებს  ლუკულუსს, პომპეიუსს58 და იმას, 

თუ როგორ იქცეოდნენ კეისრები,  რათა დაეპყროთ არმენია ან გაე- 

ღოთ ვითარცა საბოძვარი; ხოლო ვაზაკემ თქვა, რომ ჩვენ მხოლოდ მო-  

ჩვენებითად ვიცავდით ან ვუბოძებდით, ძალაუფლება კი პართელებს 

ჰქონდათ. დიდი სჯა-ბაასის შემდეგ, მეორე დღეს, ადიაბენელი მონო- 

ბაზუსი იქნა მიწვეული იმის  დასამოწმებლად,  რაშიც შეთანხმდნენ. 



გადაწყდა, ლეგიონები გაეთავისუფლებინათ ალყისაგან, მთელი ლაშ- 

ქარი უნდა გასულიყო არმენიელთა საზღვრებიდან  ციხე-სიმაგრეებს 

 

და სურსათს პართელებს გადასცემდნენ: ყოველივე ამის შესრულების 

შედეგად კი ვოლოგეზეს შესაძლებლობა მიეცემოდა ელჩები გაეგზავ- 

ნა  ნერონთან.                                                     

     15. ამასობაში [პეტუსმა]  ხიდი  ააგო  მდინარე არსანიაზე  (იგი 

ბანაკს წინ ჩამოუდიოდა) და თითქოს ამ გზით წასასვლელად ემზადე- 

ბოდა. [სინამდვილეში  კი] პართელებს  ებრძანებინათ  ხიდის აგება 

გამარჯვების ნიშნად და დასტურად; ხომ გამოადგათ  კიდევაც, ხოლო 

ჩვენები აქეთ არ წასულან. მეტსაც ლაპარაკობდნენ — უღელქვეშ გა- 

ატარესო ლეგიონები და სხვა ჭირ-ვარამიც გადახდათო. მსგავსი უბე- 



დურება არმენიელებმა მართლაც დაატეხეს თავს. ისინი სიმაგრეებში 

შევიდნენ მანამდე, სანამ რომაელთა ჯარი გამოვიდოდა იქიდან; გზების 

გაყოლებით ჩადგნენ და, შენიშნავდნენ თუ არა მოწინააღმდეგის ხელ- 

ში ოდესმე ჩაცვივნულ მონებს ან საქონელს, უკანვე იტაცებდნენ, არ- 

თმევდნენ აგრეთვე ტანსაცმელს.  იბრუნებდნენ იარაღს;  დამფრთხალი 

მეომრებიც უთმობდნენ, რომ ბრძოლისათვის რაიმე საბაბი არ მიეცათ. 

ვოლოგეზემ იარაღი და დახოცილთა გვამები ერთად დააგროვა,  რათა 

ამით ჩვენი დამარცხება ცხადლივ დაედასტურებინა, და თავი შორს და- 

იჭირა  სწრაფად მიმავალი   ლეგიონების ყურებისაგან:  ცდილობდა —  

ზომიერი  და თავშეკავებული მბრძანებლის სახელი   გავარდნოდა, მას 

შემდეგ რაც სიამაყე დაიცხრო. არსანიაზე გადასვლისას იგი სპილოზე 

იჯდა, ხოლო მეფის ახლობლებმა ცხენების საშუალებით  გადალახეს 

მდინარე, რადგან უფრო ადრე  ხმა გავრცელდა, რომ ხიდი ვერ გაუძ- 

ლებდა სიმძიმეს მშენებელთა მზაკვრობის გამო; მაგრამ, ვინც გაბედა 

გავლა, ნახა, რომ იგი მაგარი და სანდო იყო. 

      16.  როგორც  ცნობილი  გახდა,  ალყაშემორტყმულებს  საკმარისი 

სურსათი ჰქონდათ, ისე რომ შემდეგ ბეღლებს   ცეცხლს უკიდებდნენ; 

პართელებზე კი, პირიქით, კორბულონი ამბობდა59, რომ არ გააჩნდათ 

სურსათის მარაგი, ცხენების საკვებიც გადათქერილი იყო — ამის გამო 

აპირებდნენ ხელი აეღოთ იერიშზე; თავად კორბულონსაც სამი დღის 

სავალზე მეტი აღარ აშორებდა მათგან. იგი გადმოგვცემს აგრეთვე, რომ 

პეტუსმა სამხედრო ნიშნების წინაშე, დასამოწმებლად მეფისაგან გამო- 

გზავნილი პირების თანდასწრებით, ფიცი დადო, არც ერთი რომაელი არ 

შესულიყო არმენიაში მანამდე, სანამ ნერონის წერილი არ მოვიდოდა 

და არ შეიტყობდნენ, თანახმა იყო თუ არა ზავზე. ეს შეითხზა იმისათვის, 



რომ პეტუსს მეტი უპატიობა  რგებოდა წილად,  მაგრამ დანარჩენ ამ- 

ბებს არ აკლია სიცხადე და დამაჯერებლობა; ერთ დღეში პეტუსმა გაი- 

არა მანძილი, რომელიც ორმოცი ათასი ნაბიჯით იზომებოდა, თან დაჭ- 

რილებს ტოვებს აქაიქ;  ლტოლვილთა ის  შიში და ძრწოლა  კი არა 

ნაკლებ სამარცხვინო იყო, ვიდრე — ბრძოლაში ზურგი რომ შეექციათ 

 

მტრისათვის კორბულონს, რომელიც თავისი ლაშქრით ევფრატის ნაპი- 

რას შეხვდა, არ უჩვენებია წარჩინების ნიშანთა და იარაღის ბრწყინვა- 

ლება, რათა თვალში საცემი განსხვავება ყვედრებად არ მიეღოთ: მწუ- 

ხარებით მოცული მანიპულები, რომელთა სიბრალულსა და თანაგრძნო- 

ბასაც იწვევდა თანამებრძოლთა ხვედრი,  ცრემლსაც  ვერ იკავებდნენ; 

ტირილისაგან ძლივსღა შეძლეს   მისალმებოდნენ ერთმანეთს. შეწყდა 

ასპარეზობა სიმამაცისა და ძიება დიდებისა, ვითარცა ბედნიერ ადამი- 



ანთა გატაცება: მხოლოდ სიბრალული სუფევდა და ისიც — უფრო ქვე- 

და ფენებში.       

        17. შემდეგ სარდლებმა ერთმანეთს მიმართეს მოკლე სიტყვებით; 

ერთი ჩიოდა, რომ უქმი აღმოჩნდა მისი შრომა და წვალება, თუმცა შე- 

იძლებოდა ომი პართელების  განადგურებით  დამთავრებულიყო:  მეო- 

რემ უპასუხა, რომ ორთავ სრულად და უვნებლად შეინარჩუნეს ჯარე- 

ბი: შემოაბრუნონ არწივები და შეერთებული ძალით შეიჭრან არმენი- 

აში, რომელიც დასუსტდა ვოლოგეზეს წასვლის შემდეგ. კორბულონმა 

განუცხადა, რომ ეს არ უბრძანებია   მისთვის იმპერატორს: შეძრული 

და აღელვებული იმ საფრთხის გამო, რომლის წინაშეც იდგნენ ლეგი- 

ონები, იგი გამოვიდა პროვინციიდან; რამდენადაც პართელთა მისწრა- 

ფებები მისთვის გაურკვეველია, სირიაში დაბრუნებას აპირებს. ამ პი- 

რობებშიც, როგორც უმჯობესი ხვედრი, სავედრებელი გაუხდა ის, რომ 

გრძელ გზებზე დაქანცულმა ქვეითმა ჯარმა მოასწრონ მხნე ცხენოსან- 

თა ჯარს, რომელიც წინ მიდის, რადგან გზა ადვილად სავალ ველებზე 

უდევს:  პეტუსმა  კაპადოკიაში  დაიზამთრა.  ვოლოგეზემ  მოციქულები 

წარავლინა კორბულონთან, რათა   დაერღვია სიმაგრეები ევფრატს გა- 

დაღმა და მდინარე საზღვრად ექცია, როგორც უწინ იყო; ის კი გადა- 

ჭრით მოითხოვდა ამავე  დროს  მტრის ჯარებისაგან   არმენია განთავი- 

სუფლებულიყო. ბოლოს მეფე დაეთანხმა. განადგურებულ იქნა სიმაგ- 

რეები,  რომლებიც კორბულონმა ააგო ევფრატის გაღმა ნაპირზე, არ- 

მენიელებმა კი უგანმგებლოდ დატოვეს. 

        24. ამასობაში, ადრე გაზაფხულზე, პართელმა ელჩებმა, მეფე ვო-   

ლოგეზის დავალებით, ასეთი შინაარსის წერილი მოიტანეს: იგი ხელს   

იღებდა არმენიის დაპყრობაზე, რომლისათვისაც დავა კარგა ხანია მიმ- 



დინარეობდა, რადგან  ღმერთებმა, რომლებიც უმამაცეს ხალხთა გამ- 

გებელნი არიან, პართიის საკუთრებად გახადეს იგი, რამაც რომს სირ- 

ცხვილი არ ააცდინა. დიდი ხანი არ არის, რაც ტიგრანი ალყაში იყო, 

შემდეგ პეტუსი და მისი ლეგიონი, რომლის განადგურება ვოლოგეზეს 

შეეძლო, უვნებელნი გაუშვა. მან თავისი ძალაც საკმაოდ დაამტკიცა 

და შეწყალებაც. არც ტირიდატე იტყოდა უარს რომში  წასვლაზე დია- 

 

დემის მისაღებად, ქურუმთა წესს რომ არ შეეჩერებინა. არც იმის წინა- 

აღმდეგი იქნებოდა, გზას გადგომოდა პრინცეპსის  გამოსახულებით, 

რომ იქ ლეგიონის თანდასწრებით მეფობა მიეღო.                

    25. ვოლოგეზეს ასეთი წერილის მიღების გამო (რადგან პეტუსი 

სულ  სხვას იწერებოდა, თითქოს  ყველაფერი რიგზე იყო) დაჰკითხეს 

ცენტურიონი, რომელიც ელჩებს მოჰყვა, თუ როგორ მდგომარეობაში 

იყო არმენია. მათ უპასუხებს, რომ იქიდან ყველა რომაელი წამოვიდა. 

ბარბაროსთა ასეთი დაცინვა რომ მოისმინეს, რომლებიც იმას ითხოვ- 

დნენ, რაც ძალით დაიპყრეს, ნერონმა მოიწვია სახელმწიფოს წარჩინე- 



ბულნი სათათბიროდ, საშიში ბრძოლა მიეღოთ, თუ სამარცხვინო ზავი. 

ყველამ უყოყმანოდ ომი არჩია. ამ საქმის წარმოება დაევალა კორბუ- 

ლონს, რომელიც უკვე რამდენიმე  წელია კარგად იცნობდა საკუთარ 

ჯარებსა და მტრის ძალებსაც.  მას აღარ მოუვიდოდა  ის შეცდომები, 

რაც გამოუცდელობით დაემართა პეტუსს. ამრიგად, ელჩები იმედგაც- 

რუებულნი დაბრუნდნენ, თუმცა დასაჩუქრებულებს იმედი აღეძრათ, 

რომ ამაოდ არ ჩაივლიდა ტირიდატეს თხოვნა, თუ კი პირადად წამოვი- 

დოდა სათხოვნელად. სირიის გამგებლობა გაიუს ცესტიუსს დაევალა, 

ხოლო ლაშქრისა — კორბულონს. მათ შეუერთდა მეთხუთმეტე ლეგი- 

ონი, პანონიიდან წამოსული, მარიუს ცელსუსის მეთაურობით ტეტრარ- 

ქებს60, მეფეებს, პრეფექტებსა   და  პროკურატორებს,  პრეტორებს, 

ვინც მეზობელ პროვინციებს   განაგებდნენ,   მისწერეს, რომ კორბუ- 

ლონის ბრძანებას დამორჩილებოდნენ. მას ისეთივე განუზომელი უფ- 

ლება მისცეს, როგორიც პომპეუსს მისცა რომაელმა ხალხმა მეკობრე- 

ებთან ბრძოლისათვის61. უკანდაბრუნებულ პეტუსს ეშინოდა სასჯელი- 

სა. კეისარმა იგი საკმაოდ ენამახვილურად გაკიცხა: მზად ვარ გაპატიო 

დანაშაული, რადგან ასეთმა ხანგრძლივმა შიშმა და ღელვამ ავად არ 

გაგხადა".                                                                                         

       26. კორბულონმა სირიაში გადაისროლა მეოთხე და მეხუთე ლე- 

გიონები,  როგორც  ნაკლებგამოსადეგნი   საომარი საქმიანობისათვის, 

რადგან მათი უმამაცესი მეომრები დაიღუპნენ, ხოლო დანარჩენები ში- 

შისაგან იყვნენ დადამბლავებული, ხოლო იქიდან   არმენიაში მეექვსე 

და მესამე ლეგიონები წაიყვანა, რომელთაც  ჯერ არ გამოჰკლებოდათ 

[მეომრები] და ამასთანავე გამოწვრთნილები იყვნენ ხშირ და წარმატე- 

ბულ ბრძოლებში: ამათ მიუმატა ის მეხუთე ლეგიონი, რომელიც პონ- 



ტოში იმყოფებოდა და მარცხი ჯერ არ განეცადა, ახლახან მოსული მე- 

თხუთმეტე ლეგიონის მხედრები, რჩეული რაზმები ილირიიდან და ეგ- 

ვიპტიდან, მის განკარგულებაში მყოფი ყველა მხედარი რაზმი, მოკავ- 

შირეთა კოჰორტები და მეფეთა მიერ გამოგზავნილი მაშველი ჯარები. 

 

ამ ძალებს თავი მოუყარა მელიტენეში, საიდანაც აპირებდა ევფრატზე 

გადასვლას. 

      მას მერე რაც წესისამებრ მოახდინა მსხვერპლშეწირვა, შეჰკრიბა 

მთელი ლაშქარი და მას  მეტად საზეიმო  სიტყვით  მიმართა, უთხრა, 

რომ ისინი თვით იმპერატორის უზენაესი ხელმძღვანელობით იბრძო- 

ლებენ, შეახსენა თავისი წარსული მოღვაწეობა და ახლანდელი წარუ- 

მატებლობის მიზეზად პეტუსის გამოუცდელობა დასახა: [ამ სიტყვაში) 



სიმტკიცე და რწმენა გამოსჭვიოდა, რაც ამ მამაცი მხედრისათვის მჭერ- 

მეტყველების მაგიერი იყო. 

   27. მალე კორბულონი ლუპულუსის მიერ ოდესღაც გაკვალულ გზას 

გაუდგა62, გაწმინდა რა იგი დროთა განმავლობაში დაგროვილი ზვავი- 

საგან. იგი დაეთანხმა ტირიდატესაგან და ვოლოგეზესაგან გამოგზავნილ 

ელჩებს ზავზე, შეუერთა ისინი ცენტურიონებს,   რომელთაც არც თუ 

მკაცრ დავალებას ატანს. ჯერ კიდევ არ დამდგარა დრო, რომ საჭირო 

იყოს თავგანწირვით  ბრძოლა. რომაელებს მრავალი წარმატება  ხვდათ 

წილად,  მეტისმეტად რომ არ გადიდგულებულაყვნენ, ზოგჯერ პართე- 

ლებთანაც  მიდიოდა გამარჯვება.  ტირიდატესათვის ხელსაყრელი იქნე- 

ბოდა მიეღო  საჩუქრად დაურბეველი, უვნებელი სამეფო,  ვოლოგეზე- 

სთვისაც უმჯობესი იყო პართელი ტომების საკეთილდღეოდ, ურთიერ- 

თობა რომაელებთან,  ვიდრე  ორივე მხარისათვის საზიანო მოქმედება. 

ცნობილი  იყო, რა შინაგანი უთანხმოება ჰქონდათ  და რა გულფიცხ, 

თავაშვებულ ტომებს განაგებდა ვოლოგეზე.  იმპერატორს კი ყველას- 

თან მტკიცე ზავი ჰქონდა დადებული და მხოლოდ ეს ერთი ომი ექნე- 

ბოდა.  ამ რჩევასთან ერთად ისიც გაახსენა,   რომ მოსალოდნელი იყო 

საფრთხე არმენიელ დიდებულთაგან, რომლებიც პირველი ჩამოგვშორ- 

დნენ, დაამარცხეს ისინი ადგილზევე, გაუნადგურეს თავშესაფარი, თა- 

ნაბრად თესდნენ შიშს მთაში და ბარში. 

      28. კორბულონის სახელი ბარბაროსებში არ იწვევდა მტრულ სი- 

ძულვილსა და ღვარძლს, ამიტომ ისინი ენდობოდნენ მის რჩევას. ვო- 

ლოგეზე არსებით საკითხებში დათმობაზე წავიდა, ზოგიერთ პრეფექ- 

ტურებთან ზავსაც კი მიაღწია. ტირიდატემ ადგილი და დღე მოითხოვა 

მოსალაპარაკებლად, რომ უმოკლეს ხანში იმ ადგილას, სადაც პეტუს- 



თან ერთად ალყაში იყვნენ ლეგიონები, დანიშნულიყო შეხვედრა. ეს 

ადგილი ბარბაროსებს ბევრ სასიამოვნო მოგონებას უღვიძებდა, კორ- 

ბულონმაც არ გაუწია წინააღმდეგობა  იმ ვარაუდით, რომ შეიძლება 

ბედის ამ სხვადასხვაობას დიდება მოეტანა. მას არც პეტუსის სირცხვი- 

ლი აშინებდა, ეს მით უფრო გამოამჟღავნა, რომ უბრძანა თავის ვაჟს, 

 

ტრიბუნს, წაეყვანა მანიპულები და ამ სამარცხვინო ბრძოლაში დაცე- 

მულები დაემარხათ. დანიშნულ დღეს ტიბერიუს ალექსანდრე, ბრწყინ- 

ვალე რომაელი მხედარი, რომელიც ამ ბრძოლაში კორბულონის თანა- 

შემწე იყო და ანიუს ვინიციანუსი, კორბულონის სიძე, რომელიც ჯერ 

კიდევ არ იყო სენატორისათვის შესაფერისი ასაკისა და რომელსაც მე- 

ხუთე ლეგიონის ელჩობა ევალებოდა,  ტირიდატეს ბანაკში მივიდნენ, 

რომ პატივი ეცათ მისთვის და თან  [ჩაენერგათ], შიში არ ჰქონოდა, 

რომ ასეთი მძევლები რაიმე ხიფათს შეამთხვევდნენ. ოც-ოცი მხედარი 



გამოჰყვეს ორივე მხრიდან.   კორბულონის დანახვისას, მეფე უმალვე 

ჩამოხდა ცხენიდან, არც ქვეითად მყოფმა  კორბულონმა დაახანა, და 

ორივემ მარჯვენა გაუწოდეს ერთმანეთს. 

       29. შემდეგ რომაელი  აქებს ჭაბუკს, რომ მან ხსნა და იმედი მოი-- 

პოვა იმით, რომ ჩამოიშორა საფრთხე. ტირიდატემ კი ბევრი ილაპარაკა 

თავისი წარჩინებული გვარის შესახებ, დანარჩენებზე უფრო თავშეკა- 

ვებულად თქვა: რომში წასვლაზე და ამით კეისრისათვის ახალი წარმა- 

ტებების მოპოვებაზე, რადგან მართალია, არც ისე ცუდად იყო პართე- 

ლების საქმე, მაგრამ მასთან მაინც ქედმოხრილი  არსაკიდი მიდიოდა. 

ბოლოს ტირიდატე დათანხმდა იმაზე, რომ იგი კეისრის ქანდაკებასთან 

დადებდა თავის სამეფო გვირგვინს და მიიღებდა მას უკანვე თვით ნე- 

რონის ხელით. ჭამით დაამთავრეს მოლაპარაკება და გადაკოცნეს ერთ- 

მანეთი. რამდენიმე დღის გავლის შემდეგ ორივე ლაშქარი ერთმანეთის 

პირდაპირ იყო ჩამწკრივებული მთელი თავისი ბრწყინვალებით. ერთ 

მხარეს ტურმებად  განლაგებული მხედრები სამამულო ნიშნებით, მე- 

ორე მხრივ ლეგიონთა რაზმი ელვარე არწივებისა და ღმერთების გამო- 

სახულებით, ისე როგორც ტაძრებში. შუაში აღმართული იყო ტრიბუ- 

ნალი,  იდგა სავარძელი ნერონის გამოსახულებით. როცა, მსხვერპლე- 

ბის შეწირვის შემდეგ, ტირიდატე წამოვიდა წინ, მოიხსნა თავიდან დი- 

ადემა და ქანდაკებასთან დადო, ყველა  ძლიერ აღელდა, რადგან ჯერ 

კიდევ ცოცხლად ედგათ თვალწინ რომაელთა ლაშქრის ალყა და ხოც- 

ვა-ჟლეტა. ახლა კი შემოტრიალდა ჩარხი. მთელი ხალხის თვალწინ მი- 

მავალი ტირიდატეს მდგომარეობა ოდნავ თუ განსხვავდებოდა ტყვის 

მდგომარეობისაგან.                                              

      30. ამ დიდებას კორბულონმა თან თავაზიანობა დაურთო, გამართა 



ნადიმები. როცა მეფემ ბევრი  ახალი რამ  შეამჩნია (მაგ. გუშაგების 

ცვლას ცენტურიონები აუწყებდნენ, ნადიმის დამთავრებას ბუკის ხმა 

ანიშნებდათ და ავგურალის63 წინ საკურთხეველი ჩირაღდნით ინთებო- 

და), იკითხა ყველაფრის მიზეზი და გაოცდა, რომ ეს განდიდების მიზ- 

ნით, ძველი წესების თანახმად ხდებოდა. მეორე დღეს ტირიდატე მას 

დაეთხოვა, რომ ამოდენა მგზავრობის წინ შეხვედროდა ძმებს და გა- 

 

 



მოსთხოვებოდა დედას. მაშინ მისცა მან კორბულონს მძევლად თავისი 

ასული და გადასცა თხოვნის წერილი ნერონთან. 

    3I. იქიდან წამოსული პაკორუსს მედებთან, ხოლო ძმაზე მზრუნ- 

ველ ვოლოგეზეს ეკბატანასთან პოულობს. [ვოლოგეზემ] კორბულონს 

განსაკუთრებული დავალებით გაუგზავნა კაცები, სთხოვა რომ ტირიდა- 

ტეს არ ეგრძნო თავი  ტყვის მდგომარეობაში, ვინმეს  არ ჩამოერთვა 

მისთვის იარაღი, რომ პროვინციის რომელიმე მფლობელს უარი არ ეთ- 

ქვა მისი პატივით მიღებაზე  და კარები  არ დაეკეტათ  მისთვის. რომ 

რომში  ისე  მიეღოთ,  როგორც  კონსულებს  ღებულობენ.  ისეთი 

პატივით მიგებებოდნენ, როგორც შეეფერებოდა უცხოელი სტუმრის 

სიამაყეს, ვისთვისაც მხოლოდ გარეგნულ ეფექტს  აქვს მნიშვნელობა, 

და ჩვენთვის კი, იმპერიის ძალას. 

 

ი ს ტ ო რ ი ა  

 წიგნი I 

       2, 1. ვიწყებ  თხზულებას   აღსავსეს   უბედური  ამბებით, შე- 

მაძრწუნებელი  ბრძოლებით,  შეურიგებელი  განხეთქილებებით, როცა 

თვით  მშვიდობიანი  დროც კი საზარელი იყო. ოთხი  ხელმწიფე64 მახ- 

ვილით დაიხოცა; სამი სამოქალაქო, უფრო მეტი საგარეო და მრავალი 

შერეული  ომი   მოხდა:   წარმატებანი   მოვიპოვეთ   აღმოსავლეთში 

და  მარცხი  განვიცადეთ  დასავლეთში:  აჯანყდა   ილირია;  შეირყა  გა- 

ლია,  დამორჩილებულ და  მყის  განთავისუფლებულ იქნა  ბრიტანეთი; 

აღდგნენ ჩვენზე სარმატთა და სვებთა ტომები: დაკიამ სახელი გაითქვა 

საერთო [ჩვენი და მათი] დამარცხებებით; კინაღამ პართელებიც აღიძრ- 

ნენ საომრად ცრუ-ნერონის ხრიკების წყალობით. 



      6. 2.  გალბას შესვლა   ქალაქში  ამდენი   ათასი უიარაღო ჯარის 

კაცის გაჟლეტის შემდგომ   ბედითი ნიშანი იყო  და თვით  მათთვისაც, 

ვინც ჯარისკაცები დახოცა, თავზარდამცემი. რაკი ესპანეთის ლეგიონი   

იქნა შემოყვანილი და ის ლეგიონიც იქვე რჩებოდა, რომელიც ნერონ- 

მა მოჰკრიბა ფლოტში, ქალაქი უჩვეულო ჯარით იყო სავსე. ამათ ერ- 

თვოდა გერმანიიდან, ბრიტანეთიდან და ილირიიდან ჩამოყვანილი ბევ- 

რი რაზმი, რომლებიც იმავე ნერონმა შეარჩია და კასპიის ბჭეებთან გაგ- 

ზავნა იმ ომისათვის, რომელსაც ალანთა წინააღმდეგ ამზადებდა65, მაგ- 

რამ ვინდექსის მიერ წამოწყებული  ამბოხების  ჩასაქრობად  გამოი- 

წვია უკან. გადატრიალებისათვის დიდი  მიზეზი   არსებობდა, ოღონდ 



 

ერთ რომელიმესკენ კი არ იხრებოდა ჯარისკაცთა კეთილგანწყობილე- 

ბა, არამედ მზად იყო ვინმე გამბედავს მისდგომოდა.            

      79. ყველას გონება სამოქალაქო ომისაკენ იყო მიპყრობილი  და 

ნაკლებად ფიქრობდნენ გარეშე ომებისაგანმოსალოდნელ საფრთხეზე. 

ამით  გათამამებული როქსოლანების   ტომი,  სარმატები,  რომლებმაც 

გასულ ზამთარს ორი კოჰორტი გაჟლიტეს, დიდი  იმედით შეიჭრნენ 

მეზიაში 9 ათასამდე ცხენოსნით. ეს იერიში  და თავგასულობა უფრო 



ნადავლის მოპოვების სურვილით იყო გამოწვეული, ვიდრე ბრძოლის. 

ასე უდარდელად, უმიზნოდ მოხეტიალეებს უცაბედად მესამე ლეგიო- 

ნი დაესხა თავს დამხმარე ძალით66. რომაელები მზად იყვნენ ბრძოლი- 

სათვის. სარმატები კი მიმოფანტული იყვნენ ნადავლის ძებნაში. ზოგიც 

საბარგო ტვირთით  იყო დამძიმებული,  ცხენები ციცაბო კლდეებზე 

ძლივს მიბობღავდნენ, და ისინი თვითონ თითქოსდა ხელ-ფეხშებორკი- 

ლები იყვნენ, ისე ეცემოდნენ მტრის მახვილისაგან. საოცარია, მაგრამ 

სარმატების სიმამაცე   თვით მათზე  არ იყო  დამოკიდებული.   ქვეით 

ბრძოლაში ისინი მოუქნელნი იყვნენ, მაგრამ მათ 30 კაციან ცხენოსან- 

თა რაზმს ვერავინ გაუწევდა წინააღმდეგობას. მაგრამ იმ დღეს, ნისლი 

იდგა, დნებოდა თოვლი და სარმატებს არ შეეძლოთ არც შუბების, არც 

გრძელი  მახვილების  გამოყენება,  რომლებიც მათ ორივე  ხელით უჭი- 

რავთ,  მათი  ცხენები ეცემოდნენ და თვითონაც ჯავშნები ამძიმებდათ. 

ეს ჯავშნები, რომლებსაც მეთაურები და წარჩინებულები ატარებდნენ, 

გაკეთებული იყო რკინის ფირფიტებისა და მაგარი ტყავისაგან. ის იერი- 

შის დროს გამოსადეგი იყო, რადგან მასში მტრის იარაღი ვერ აღწევ- 

და.  მაგრამ თავდასხმისას   ასეთი ჯავშნით   წაქცეულებს   წამოდგომა 

აღარ შეეძლოთ. ამასთანავე, მათი ცხენები ფაფუკ და ღრმა თოვლში  

ეფლობოდნენ. რომაელი ჯარისკაცები კი, მსუბუქი აბჯრით იყვნენ და- 

ცულნი. ისინი ოროლებითა და შუბებით ესხმოდნენ  მტერს  თავს 

და როცა საჭირო ხდებოდა, ხელჩართულ ბრძოლაში მოკლე მახვილე- 

ბითაც ანადგურებდნენ შეუიარაღებელ სარმატებს  (რომლებიც თავისი 

ჩვეულების გამო, არც ფარით იყვნენ დაცული),  სანამ სულ მცირენი, 

რომლებიც ბრძოლას   გადაურჩნენ, ჭაობებში  არ დაიმალნენ, სადაც 

მათ ზამთარმა და ჭრილობებმა მოუღო  ბოლო. როდესაც ამ ცნობამ 



რომამდე მიაღწია, მარკუს აპონიუსი, მეზიის მფლობელი, ტრიუმფალუ- 

რი ქანდაკებით დაჯილდოვდა67, ხოლო ფულვიუს ავრელიუსი იულია- 

ნუს ტეტციუსი და ნუმისიუს ლუპუსი — ლეგიონის ელჩები — საკონ- 

სულო ნიშნებით68. გახარებული ოტონი ამ დიდებას თავის თავს მია- 

წერდა, თითქოს ბრძოლაში ბედმა გაუღიმა მას და მისი ლაშქრისა და 

მისი სარდლობის წყალობით რესპუბლიკამ სახელი მოიხვეჭა. 

 

წ ი გ ნ ი  I I I  



     47. არც სხვა ერები იყვნენ წყნარად. ანაზდად  იარაღი აღმართა 

პონტოში ბარბაროსმა მონამ, რომელიც ოდესმე სამეფო ფლოტის მეთა- 

ური იყო. ის გახლდათ ანიკეტოსი69, პოლემონის აზატი, ოდესღაც ფრიად 

ძლევამოსილი,  ხოლო მას შემდეგ რაც  პროვინციად   იქცა სამეფო, 

ცვლილებას ვერ ითმენდა. ამიტომ ვეტელიუსის სახელით მიიმხრო ტო- 

მები, რომლებიც პონტოსთან ცხოვრობენ, აგრეთვე  ძარცვის  იმედით 

აცთუნა უღატაკესნი, არა მცირე რაზმს ჩაუდგა სათავეში და ანაზდად 

შეიჭრა ტრაპეზუნტში,  ძველთაგანვე  სახელგანთქმულ ქალაქში,  რო- 

მელიც ბერძნებისაგან არის დაარსებული შავი ზღვის უკიდურეს სანა- 

პიროზე. იქ ამოჟლიტა კოჰორტი, რომელიც  ოდესღაც  სამეფო დამხმარე 

ჯარი იყო.  შემდეგ მათ რომის მოქალაქეობა და ჩვენებური დროშები 

და  იარაღი  მიანიჭეს, მაგრამ ბერძნების   სიზარმაცე და თავნებობა კი 

შერჩათ.  ფლოტსაც   ცეცხლი  წაუკიდა და აბუჩად აიგდო ცარიე- 

ლი ზღვა,  ვინაიდან  რჩეული ლიბურნული ხომალდები და მთელი 

ჯარი   მუციანუსმა   ბიზანტიონს   წაიყვანა.   ამიტომაც   ბარბაროსე- 

ბი თავხედურად  დაძრწოდნენ  სახელდახელოდ  გაკეთებული ნავებით. 

[მათ] კამარებს უწოდებენ70,  [აქვთ]  დაბალი გვერდები, განიერი მუც- 

ლები; შეკრულნი არიან ბრინჯაოს ანდა რკინის სამაგრების გარეშე და 

როცა ზღვა ღელავს, ტალღების სიმაღლისა-და მიხედვით, წამებსაც სი- 

მაღლეს უმატებენ ფიცრებით, ვიდრე  [სახლის]  სახურავივით   არ გა- 

დაიხურება. ასე   დალივლივებენ ტალღებში,   აქვთ რა ორივე მხარეს 

ერთნაირი ცხვირები და ერთნაირი მოსასმელი ნიჩბები, ისე რომ ორი 

ვე ცხვირით თანაბრად და უვნებლად   [შეუძლიათ]  ნაპირს მიადგნენ. 

      48. ამ საქმემ იმდენადაც [მიიქცია] ვესპასიანეს ყურადღება, რომ 

ლეგიონებიდან გამობრძმედილი სათადარიგო ჯარისკაცები და ომში გა- 



მოცდილი სარდალი ვირდიუს გემინუსი ამოირჩია. იგი თავს დაესხა გაბ- 

ნეულ და ალაფობის წადილით გაფანტულ მტერს და ხომალდებზე შე- 

რეკა; [მერმე] მსწრაფლ ააგო ლიბურნული ხომალდები71 და ანიკეტოსს 

მდინარე ხობის72 შესართავში დაეწია, სადაც იგი უშიშრად იყო სედო- 

ხეზების73 მეფის შემწეობით, რომელიც მოკავშირეობაზე ფულითა და 

საჩუქრებით    დაითანხმა.     პირველად    მეფე   მუქარითა    და 

იარაღით იცავდა კიდეც [შეფარებულ] მავედრებელს, მაგრამ მას შემ- 

დეგ, რაც ღალატისათვის ჯილდო, თუ არადა ომი შესთავაზეს, ბარბა- 

როსების ჩვეულებისამებრ რწმენამერყევი, დათანხმდა ანიკეტოსის და- 

ღუპვას და ლტოლვილებიც გასცა. ასე მოეღო ბოლო მონათა ომს. 

„ისტორიის" ფრაგმენტი 

(ოროზიუსი VIII, 34, 5.) 

    7. თეოდოსიუსი...  სკვითების იმ უამრავ ტომებს, რომლებისაც 

მთელ ჩვენს წინაპრებს ეშინოდათ, და რომელთაც ალექსანდრე დი- 

დიც, როგორც პომპეუსი  და კორნელიუსი მოწმობენ, გაურბოდა..., 

ესე იგი, ალანებს, ჰუნებს და გოთებს, დაუყოვნებლივ დაესხა თავს და 

ბევრ დიდ ბრძოლაში დაამარცხა. 

 

   შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი  

      * გნეუს კალპერნიუს პი ზონი — კონსული ძვ. წ. 7 წ., სირიის პროკონსული ახ. წ. 

 17 წ.  გერმანიკუსის მტერი. 

       1. გ ე რ მ ა ნ ი კ უ ს ი  (ძვ. წ. 15 — ახ. წ. 19) — იგულისხმება მხედართმთავა- 

რი იულიუს კეისარი გერმანიკუსი — დრუზუს უფროსის ძე, იმპერატორ ტიბერიუსის 

ძმისწული. გერმანელთა წინააღმდეგ რამდენიმეჯერ წარმატებით ილაშქრა. 

      2. აქ ტაციტუსი უბრუნდება არმენიის ამბებს, რომელიც ამავე წიგნის მე-4 თავშია 



მოთხრობილი. 

       3. ვ ო ნ ო ნ ი — მეფე ფრაატ IV-ის ძე, მძევლად მიცემული ავგუსტუსისათვის. თვით 

ფრაატ IV პართიელთა მეფე იყო არშაკიდების გვარისა ძვ.წ. I ს. II ნახევარში. 

       4. ზ ე ნ ო ნ ი — პონტოს მეფის  პოლემონ I-ის ძე,  რომელიც  სომხეთის ტახტზე 

დასვა გერმანიკუსმა და სომხებში არტაქსიას სახელით იყო ცნობილი. 

       5. ა რ ტ ა ქ ს ა ტ ა  ანუ არტაშატი — ე. წ. დიდი არმენიის  დედაქალაქი, რომე- 

ლიც მდ. არაქსის ჩრდილოეთ ნაპირზე მდებარეობდა.             

       6. აქ იგულისხმება ეგვიპტის ძველი  ქალაქი თებე, რომელიც მარკუს სილანუსისა 

და ლუციუს ნორბანის კონსულობის დროს, ე. ი. ახ. წ. 19 წელს დაუთვალიერებია გერ- 

მანიკუსს.                                                                        

       7. ეგვიპტის ფარაონის რამზესის (რამზეს II, მეფობდა დაახლ. ძვ. წ. 1307-1240 წწ. 

იგი აგრეთვე სესოსტრისის სახელითაც არის  ცნობილი) ლაშქრობის შესახებ ჩრდილოეთი- 

სა და აღმოსავლეთის ქვეყნებში, კერძოდ სკვითიასა და  კავკასიაში, მოგვითხრობენ ჰე- 

როდოტე (II, 103), იუსტინუსი (I, 1, 4) და პლინიუს უფროსი (XXXIII, 52). 

        8. ბითინიისა და ლიკიის  ზღვებში  უნდა  იგულისხმებოდეს შავი  და ხმელთაშუა 

ზღვების ის ნაწილები, რომლებიც სწორედ ბითინიისა და ლიკიის სანაპიროებს  ეკვრის. 

        9. ვ ო ნ ო ნ ი  სკვითიის მეფის ნათესავად იმ აზრით  არის ნახსენები,  რომ არშაკა- 

დების დინასტია, რომელსაც იგი ეკუთვნოდა თავის წარმოშობას, უკავშირებდა არშაკ 

I-ს, სკვითების ტომის — დაების — ბელადს.                             

         10. აქედან ჩანს, რომ ვონონის ერთი მკვლელთაგანი მისი გაქცევის ხელისშემწყო- 

ბთაგანიც ყოფილა და რათა თავისი ბოროტმოქმედება დაეფარა, იმიტომაც მოუღია ბო- 

ლო ლტოლვილი უფლისწულისათვის. 

        11. ესპანეთის დამორჩილება ახ. წ. 19  წელს  იგულისხმება,  როცა რომაელებმა ომი 

დაამთავრეს კანტაბრებისა და ასტურების ტომებთან. 

       12. აქ იგულისხმება იუბა II, ძე ნუმიდიის მეფე იუბასი, რომელიც ძვ. წ. 46 წელს 



დაამარცხა იულიუს კეისარმა თაფსასთან.                         

       13. იბერიის მეფეთა ასეთ კონტექსტში მოხსენიება სრულიად ეთანხმება სხვა წყა- 

როების, მათ შორის  უფრო გვიანი ხანის ვესპასიანუსის მცხეთურ წარწერას, რომლის 

მიხედვითაც იბერია რომის მიმართ მეგობრულ დამოკიდებულებაში მყოფ ქვეყნად ითვ- 

ლებოდა, რაც გარკვეულ ვალდებულებებსაც აკისრებდა ორივე მხარეს, განსაკუთრებით 

გარეშე ქვეყნებთან ურთიერთობის საკითხებში. 

      14. რემეტალკოსი, რესკუპორიდის ძე, მეფობდა თრაკიის ნაწილში ახ. წ. 19 წლი- 

დან. ამის შესახებ იხ. აგრეთვე ანალები II, 62 და III 38. 

      15. გაიუს ცესტიუსისა და მარკუს სერვილიუსის კონსულობა უწევს ახ. წ. 35 წ. 

      16.  ა რ ტ ა ბ ა ნ III — პართიელთა მეფე არშაკიდების დინასტიიდან, რომელიც 

კასპიისგადაღმა მხარის დაჰებში აღიზარდა და ახ. წ. 16 წ.  ზემოხსენებულ ვონონს წა- 

ართვა სამეფო ტახტი. ამ პიროვნების შესახებ ლაპარაკია კიდევ ამავე თხზულების 

 წინა ნაწილშიც (II, 3).                    

      17.  არტაქსიას სახელით, როგორც ითქვა, ახ.  წ. 18-35 წლებში სომხეთში მეფობ- 

და პონტოს მეფის პოლემონის ძე ზენონი, რომელიც სწორედ გერმანიკუსმა დასვა ტახტ- 

ზე.  შდრ. აგრეთვე, სტრაბონი XII, 3, 29. 

      18. ეს არშაკი მეორეა, არშაკ I-ად მიჩნეული საერთოდ პირველი არშაკიდი, რომე- 

ლიც ვითომ არტაქსია I-ამდე მეფობდა, ისტორიულ პირად არ ითვლება. არშაკ მეორე 

სომხეთიდან მალევე გააძევა მითრიდატე იბერიელმა, ფარსმან I-ის ძმამ, რის შესახებაც 

იხილე აგრეთვე აქვე,  VI, 33.                                            

     19. მეფე ფრაატში აქ  იგულისხმება ფრაატ IV, რომელიც ძვ. წ. 37-2 წლებში მე- 

ფობდა და რომელმაც რომს გაგზავნა თავისი ოთხი ვაჟიშვილი, მათ შორის აქ მოხსენე- 

ბული ფრაატიც (შდრ. აგრეთვე, ანალ. II, I).                                            

      20. ტ ი რ დ ა ტ ი — ფრაატ. IV-ის შვილიშვილი, რომელმაც  რომაელთა ჯარის 

შემწეობით სცადა ახ. წ. 35 წ. პართიის სამეფოს ხელში ჩაგდება, მაგრამ მარცხი განიცა- 



და. იხ. აქვე,  VI, 41.                                                                                         

      21. მ ი თ რ ი დ ა ტ ე  ი ბ ე რ ი ე ლ ი — ძმა იბერიის ანუ ქართლის მეფე ფარსმან 

I-ისა. სომხეთის ტახტზე იჯდა ახ. წ. 35-37 და 45-51 წლებში, შუალედი ხანა კი რო- 

მის  იმპერატორის კარზე იმყოფებოდა. შდრ. აგრეთვე, დიონ კასიოსი, VIII, 26. 3. 4. 

        22.  ეს ლუციუს ვიტელიუსი, იმპერატორ  ტიბერიუსის  ლეგატი სირიაში, არის მო- 

მავალ იმპერატორ ვიტელიუსის მამა, რომელსაც ტაციტუსი ძალიან ცუდ ფერებში ხა- 

ტავს, როგორც პირმოთნე და საძაგელ პიროვნებას. 

       23. აქ, რასაკვირველია, იმდენად მკაფიოდ არის  აღწერილი ეს გზა, რომ ძალიან 

მცირე ადგილი რჩება ეჭვისათვის, რასაც ВДИ-ის კომენტატორი იჩენს (იხ.  ხსენებული 

ჟურნ. 1949, № 3 (29, გვ. 211). აქ სწორედ დარიალის ხეობაზე  უნდა იყოს ლაპარაკი, 

რომელსაც პლინიუსი  „კავკასიის კარს"  (VI, 30)  ხოლო პტოლემაიოსი (გეოგრაფ., V, 

8, 11), „სარმატთა კარს" უწოდებს.  ამასთანავე  ნიშანდობლივია,  რომ  პლინიუსი დას- 

ძენს კიდეც, ზოგი მწერალი ამ კარს შეცდომით კასპიის კარს უწოდებსო. თვით  ტაციტუ- 

სი კი მეორე გასასვლელს, ახლანდელ  დარუბანდის  მიდამოებში რომ ივარაუდებოდა, 

ცალკე ახსენებს. ძნელი  დასაჯერებელი  ჩანს აქ ის გადასასვლელი  იგულისხმებოდეს 

რომელიც, სტრაბონის მიხედვით (XI, 8, 9), ვითომდა დასავლეთ საქართველოდან არმე- 

ნიაში არსებობდა კასპიის მთებში.                                                             

      24. „გასასვლელი ზღვასა და ალბანთა მთის კიდეს შორის" დარუბანდის გასასვლელს 

 უნდა გულისხმობდეს და პლინიუს უფროსი სწორედ ამას უწოდებს კიდეც კასპიის კარს 

(VI, 40). 

     25. არგონავტთა მითის ეს ვერსია, რომლის მიხედვითაც, ვითომ იასონი შემდგომში 

კვლ ავ დაბრუნდა კოლხეთის მეფის სამფლობელოში და დაეპატრონა მის საბრძანებელს 

სხვადასხვა სახით სხვა  მწერლებსაც აქვთ მოთხრობილი. მაგ., სტრაბონს (XI, 4, 8) და 

პლინიუს უფროსს (VI, 38), ოღონდ ეს უკანასკნელი იასონისაგან წარმოშობილად თვლის 

კავკასიის ალბანელებსაც.               



     26. კოლხიდაში ფრიქსოსის ორაკულისა და საკურთხევლის შესახებ, სადაც აკრძა- 

ლული ყოფილა მხსვერპლად ვერძის შეწირვა, აგრეთვე ფრიქსოსის მიერ აგებული ლევ- 

კოთეის ტაძრის შესახებ მოთხრობილი აქვს სტრაბონს (XI, 2,  I7). 

      27.  ეს ამბავი ხდება ახ. წ. 47 წ. 

      28. მითრიდატეს შესახებ ლაპარაკია აგრეთვე „ანალები-ს" წინა ნაწილშიაც — VI, 

32 და სხვ.                                             

      29. როგორც ეტყობა გაიუს კალიგულას მიერ მითრიდატეს ბორკილებში ჩასმა მოთ- 

ხრობილი უნდა ყოფილიყო ანალების ამ დაკარგულ ნაწილში. ამ ამბავს  ეხებიან აგრეთ- 

ვე დიონ კასიოსი (X, 8) და სენეკა,  თავის  თხზულებაში  — „სულის სიმშვიდისათვის" 

 (XI,  12).                                                                                          

       30.  გ ო ტ ა რ ძ ი — პართიის მეფის არტაბან III-ის  ძე, ძმა სხვა არტაბანისა და 

ვარდანისა, რომელიც ახ.წ.  4O-5I  წწ. მეფობდა პართიაში. 

       3I.  აქ იგულისხმება ქალაქი სელევკია, რომელიც მდ. ტიგრზე  მდებარეობდა. ერთ 

ხანს ითვლებოდა სელევკიდების სატახტო  ქალაქად  და დაარსებულია  სელევკოს  ნიკა- 

ტორის მიერ ძვ. წ. 301 წელს. 

       32. დ ე მ ო ნ ა კ ტ ი  მარტო ტაციტუსის ამ ადგილიდან არის  ცნობილი,  როგორც 

პართელების მხედართმთავარი არმენიაში.                           

       33. კ ო ტ ი ს ი — იგულისხმება თრაკიის მეფის  კოტისის  ძე,  რომელსაც  იმპერა- 

ტორმა გაიუს კალიგულამ ჩააბარა მცირე არმენია ახ. წ. 37 წ.,  დიონ კასიოსი,  IX, 12. 

        34. იგულისხმება იმპერატორი კლავდიუსი. 

        35. იგულისხმება ახ. წ. 45 წ. 

        36. ბოსფორის მეფის, მითრიდატე  VII-ის ძალაუფლების დაკარგვისა და კოტისის 

გამეფების შესახებ ამბავი იყო „ანალების" დაკარგულ ნაწილში. ახ. წ. 49 წლის  ამბები 

კ ი უფრო წინ, ანალების XII, 15 და შმდ. თავებში არის მოთხრობილი. 

       37.  ავლუს დიდიუს გალუსი, ახ. წ. 40 წ. ყოფილა მიზიის „ ლეგატუს პრო პრეტო- 



რე". მას ჩამოუგდია ტახტიდან მითრიდატე და მის მაგიერ დაუსვამს მისი ძმა, კოტისი. 

იგი წყაროებით ცნობილია, აგრეთვე, როგორც სიცილიისა და აზიის პროკონსული  და 

ბრიტანეთის ლეგატი. 

       38. იგულისხმება ახ. წ.  51 წ.                               

       39.  ვოლოგეზი, ანუ ვალარშ I, ვონონ II-ის ძე. პართიაში მეფობდა დაახლოებით 

ახ.  წ. 51-77 წლებში. მის შესახებ იხ. აგრეთვე დიონ კასიოსი, XII,  19. 

      40. რ ა დ ა მ ი ს ტ ი — ფარსმან იბერთა მეფის უფროსი ძე. მას მარტო ტაციტუსი 

ახსენებს. შდრ. აგრეთვე, დიონ კასიოსი, XI, 6,6 სადაც. იბერიაში მომხდარ იმდროინ- 

დელ ამბებზეა კიდევ ლაპარაკი. 

     41.  გ ო რ ნ ე ა — ციხე-სიმაგრე, რომელსაც თანამედროვე გარნისთან აიგივებენ. 

იგი მდ. გარნი-ჩაის ხეობაში მდებარეობს და არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აქ 

რომაული ხანის საინტერესო ნაგებობების ნაშთია მიკვლეული. ჩანს, ბუნებრივი მდე- 

ბარეობითაც მაგარ ციხე-ქალაქს წარმოადგე ნდა.                      

     42. პ ო ლ ი ო ნ ს ამ სახელით დიონ კასიოსიც ახსენებს (XI, 6,6). 

     43. კ ა ს პ ე რ ი უ ს ი მარტო ტაციტუსის თხზულებიდან არის ცნობილი ისტო - 

რიაში. 

     44. უმიდიუს დურმიუს კ ვ ა დ რ ა ტ უ ს ი რომის იმპერატორის ლეგატად ყო- 

ფილა სირიაში დაახლოებით ახ. წ. 5I წლიდან 60  წლამდე.                  

     45. ხელშეკრულებათა დადების დროს სისხლის გამოშვებისა და ხელშეკრულების 

დამდებ მხარეთა წარმომადგენლების მიერ  მათი შერევის ადათის შესახებ ჰეროდოტეც ლა- 

პარაკობს, (IV, 70) ოღონდ კვითებთან   კავშირში. 

     46. ეს ტ ი რ ი დ ა ტ ი  მხოლოდ 66 წელს იქნა დამტკიცებული არმენიის ტახტზე 

ნერონის დროს. შდრ. აგრეთვე დიონ კასიოსი, XIII, 5,2. 

      47.  ამ წიგნში მოცემულია 54-58 წლების ამბები.              

      48. 49 წელს ნერონის აღმზრდელად დაინიშნა სენეკა, რომელიც დაბრუნდა მაშინ 



გადასახლებიდან.                                                                                       

      49. აქ — ღმერთების კეთილგანწყობა იმპერატორის, როგორც მხედართმთავრის 

მიმართ. 

      50.  ე. ი. მომდევნო, 55 წლის კონსულების პერიოდზე. 

      51. მითრიდატე ევპატორთან III ომის დროს  (ძვ. წ. 74-65 წწ-ში). 

       52. XII ლეგიონი, რომელიც ადრე სირიაში იყო, შემდეგ მონაწილეობდა ბრიტანე - 

თის ექსპედიციაში, ხოლო ბოლოს მდ. რაინის ნაპირებზე იყო დაბანაკებული.           

       53. რადამისტის მოკვლევინება, როგორც ჩანს, რომაელი სარდლის, კორბულონის 

მიერ პართელებზე გალაშქრებაზე  ადრე, ე. ი. ახ. წ. 58  წ-ზე უწინ უნდა მომხარიყო. 

       54. ამის შესახებ იხ. XIII წიგნის მეცხრე თავი. 

       55.  23-26 თავებში მოთხრობილია 59-60 წლების ამბავი. 

       56.  ძმათა შორის მტრობა — გულისხმობს უზენაესი ხელისუფლებისათვის  ბრძო- 

ლას ერთი ოჯახის ფარგლებში, რაც  განსაკუთრებით,  ხშირი და მწვავე  იყო  საერთოდ 

აღმოსავლეთის (და კერძოდ პართიის) ქვეყნებში პოლიგამიის გამო.             

       57.  იმპერატორი, იგივე პრინცეპსი. იმპერატორი კალიგულას დროიდან უზე ნაესი 

მხედართმთავრობა ფორმალურად ეკუთვნოდა პრინცეპსს, ის იყო ჯილდოს გამღები, იმის- 

დამიუხედავად თუ გამარჯვება ომის რომელ უბანზე ხდებოდა. მანამდე კი ჯილდოს სა- 

კუთრივ იმ ლაშქრის მხედართმთავარი იძლეოდა,  რომლის მონაწილეც ჩაიდენდა  გარ- 

კვეულ გმირობას. 

      58.  ლუკულუსი,   ლუციუს  ლიცინიუსი; მან 69 და 68 წწ-ში გაიმარჯვა არმენიის 

მეფეზე, ტიგრანე II-ზე; გნეუს პომპეიუსმა  66 წელს ტიგრანე II დაუმორჩილა რომს. 

      59. კორბულონი ამის შესახებ ლაპარაკობდა წერილებში, სადაც აღწერილი იყო, 

პართელთა წინააღმდეგ ლაშქრობები 55-63 წწ-ისა; ეს წერილები ჩვენამდე არაა მოღ- 

წეული, მაგრამ არაერთგზის არის გამოყენებული პლინიუსის  „ბუნების  ისტორიაში" 

(II, 70, 18O; V, 24, 83; VI, 8, 23). 



       60. რომაელები რომელიმე სახელმწიფოს რომ დაიპყრობდნენ. მისი ტერიტორიის 

¾-ს   თვითონ ეპატრონებოდნენ,  ხოლო 1/4-ს უტოვებდნენ  რომელიმე ადგილობრივ 

ხელისუფალს, ჩვეულებრივ ყოფილ მეფეს. ამ მეფეებს ეწოდებოდათ ტეტრარქები (ანუ 

მეოთხედმთავრები). 

       61. გნეუს პომპეუსს ძვ. წ. 67 წელს გაბინიუსის კანონის თანახმად მიეცა სრულიად 

შეუზღუდავი უფლებები მეკობრეებთან ბრძოლისათვის.                                 

       62. ლუკულუსმა ეს გზა განვლო ძვ. წ. 69 წ. 

       63. ავგურალი — ადგილი, სადაც  აუსპიციები  (ფრინველებზე მკითხაობა) ხდებოდა,                

ლაშქრობის დროს  ავგურალი სრულდებოდა ცალკე კარავში, რომელიც მხედართმთავ- 

რის კარვის გვერდით იდგა.                                                    

       64. ოთხ ხელმწიფეში რომის ოთხი იმპერატორი იგულისხმება — გალბა, ოტონი, 

ვიტელიუსი და დომიციანუსი.                                        

       65. ნერონის ეს განზრახვა ახ. წ. 68 წელს უნდა ეკუთვნოდეს კავკასიის ალბანებზე 

გამოლაშქრებასთან ერთად მას, შესაძლოა,  იბერიის დალაშქვრაც ჰქონდა მიზნად, მაგ- 

რამ  ნაადრევმა სიკვდილმა მოუსწრო.                     

       66. ესაა მესამე, გალებისაგან შემდგარი ლეგიონი, რომელიც 68 წელს  გამოიძახეს 

იტალიაში და მესიაზე გავლისას შეებრძოლა სარმატებს.         

       67. იმპერატორთა  ხანაში ბრწყინვალე  გამარჯვების  მომპოვებელ  მხედართმთავ- 

რებს ტრიუმფს კი არ უმართავდნენ, არამედ ანიჭებდნენ ტრიუმფის აღსანიშნავად მაგა- 

ლითად იმას რომ დგამდნენ მის ქანდაკებას, სადაც ის დაფნის გვირგვინით იყო შემკო- 

ბილი და ტრიუმფატორის ტანისამოსით მორთული. 

       ამ  დროს ტრიუმფი იმართებოდა  მხოლოდ  იმპერატორთა  პატივსაცემად. 

       68. ფულვიუს ავრელიუსი იყო III ლეგიონის ლეგატი, იულიანუს  ტეტციუსი — 

VII ლეგიონის მხედართმთავარი, ნუმისიუს ლუპუსი - VIII ლეგიონის მხედართმთავა- 

რი. საკონსულო ნიშნები გულისხმობდა — ტოგას  ფართო  ძოწეული  ზოლით კიდეზე 



და კურულის  სავარძელს. 

        69. ა ნ ი კ ე ტ ი ს  აპჯანყების შესახებ ვრცელი ნაშრომი აქვს ა. ი. ბოლტუნოვას —  

Восстание Аникета, ВДИ, 1934, N9 2. Стp. 59. აგრეთვე ს. ჯანაშიას, რომელსაც  ეს  ამ- 

ბავი რომაელთა წინააღმდეგ ქართველ ტომთა აჯანყების ერთ პირველ შემთხვევად მიაჩნია 

და რასაც ის ქართულ მაშინდელ სინამდვილეს უკავშირებს. 

        70.  კ ა მ ა რ ე ბ ი ს  შესახებ სტრაბონიც ლაპარაკობს (XI,  2, 12), როგორც შავი- 

ზღვისპირეთის მცხოვრები ავაზაკი ტომის აქეების  კუთვნილ  ნავებზე.  ზოგი მკვლევარი 

თვლის, რომ  შავი ზღვის  აღმოსავლეთ  სანაპიროს ტომების კამარიტების  სახელით   მო- 

ნათვლა დიონისიოს  პერიეგეტის მიერ (იხ. მისი თხზულების 721 სტრ.) სწორედ ამ ნა- 

ვების სახელთან უნდა იყოს დაკავშირებული. 

        71. ლ ი ბ უ რ ნ ი უ ლ ი   ხომალდები ლიბურნების, ილირიის სანაპიროს მცხოვ - 

რებლების, კუთვნილება იყო — მსუბუქ სანიჩბე ნავებს წარმოადგენდენ. 

        72. ხობოსის ლოკალიზაციის საკითხში საკმაოდ დიდი კამათი იყო ერთ  ხანს.  ჩვეუ- 

ლებრივ მას ახლანდელ მდინარე ხობთან აიგივებდნენ.  იხ. აგრეთვე, ВДИ, 1938, № 2. 

გვ. 315. 

       73. ს ე დ ო ხ ე ზ ე ბ ი ტაციტუსის გარდა სხვას არავის აქვს ნახსენები. კომენტა - 

ტორებს სანებისა ან სვანკოლხების ტომების ნაწილად მიაჩნიათ, უფრო საფიქრებელია, 

რომ აქ ტაციტუსის.ტექსტი ძალიან დამახინჯებულია და ეს სიტყვა ლაზების რომელი- 

ღაცა შტოს შეიძლება გულისხმობდეს. იხ. ლათინური ტექსტის შესაბამისი ადგილის ვა- 

რიანტები.                                                                                                                                   

                                                                                                                                    

                                                  


