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ერეკლეII-ის მიერ ბოდბელი მღვდელმთავრისთვის მირთმეული ქსოვილების ნუსხა (ამონარიდი).

©ხელნაწერი დაცულია ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოლექციაში.

მეფე ერეკლეს ბოდბელი მღვდელმთავრისათვის მიურთმევია მრავალნაირი ქსოვილი

მღვდელმთავართა და სტიქაროსანთა სამოსის შესაკერად:

49 ადლი (სიგრძის საზომი ერთე ი ძვ  საქართვ ოში) ფრანგის თეთრი.
30 ადლი მუსჯირი;
4 ადლი ზარლუ, ჩაქსოვილი ატლასი;
2 ადლი სტამბოლის დიბა;
30 ადლი სალბის ატლასი;
3 ადლი სტამბოლის დიბა;
1 მწვანე ტოლნ ი, დარბაბთი (ზარბაბთი, იგივე ზარბაბი ან ზარბაბთი - ძვირფასად
ნაქსოვი აბრეშუმი, ოქრომკ ით ნაკერი. (სპარს.) ფარჩა).
9 ადლი გაზიდურ;
2 განჯის ტოლნ ი;

ხის ჯამები შეიქმნა ოცდაათი თუმანი, ოცდათხუთმეტი შაური. ესენი ს  იაფათ
არის დაფასებ ი და არა ძვირად. ყო ად სამღ ოს ბოდბ ს მიერთვას.
რომ იც ენებებოდეს, სამღ ო მთავრათ შეაკერვინოს, რომ იც უნდოდეს.
სამღ ოთ, რომ იც უნდოდეს .სადიაკვნო სტიხრათ.
დეკემბერს.

რაზე მიგვანიშნებს ჩამოთვლილი ქსოვილების სახეობები და მათი წარმომავლობა?
როგორ ფიქრობ, რამდნად სასიხარულო იქნებოდა ეკლესიის მსახურისათვის განსაკუთრებით
სასიხარულო, როდესაც მეფის ბოძებული ქსოვილით შეკერილი სამოსით შეიმოსებოდა?

დასვი მეტი კითხვა, აღადგინე წარსული სამეფო ქსოვილების ფერებში!
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ერეკლე II-ის სამეფო მოწმობა, მიცემული ოჰანეზ ამბროსიანთ დავითას ძისთვის აზნაურის წოდების

წყალობის შესახებ (ადაპტირებული ტექსტი).

1785 წელი.

©ხელნაწერი დაცულია ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოლექციაში.

ამ მოწმობით მეფე ერეკლემ სომეხ ვაჭარს, ამბროსიანთ ოჰანეზას, უბოძა მაღალი წოდება. ეს წოდება

ოჰანეზას წინაპარს მეფე ერეკლე I-ისაგან ჰქონია ნაბოძები, მაგრამ მოგვიანებით ოჰანეზას მამას

ვაჭრობაში გაუმართლა და სპარსეთში გადასახლებულა.

წყალობითა ღვთისათა, ჩვენ ირა ი მეორე, მეფე ქართლისა და სხვათა გაძლევთ
ჩვენსა ამას სამეფო მოწმობას შენ, გვარით სომეხს და ჩვენს მკვიდრს აზნაურს,
თბილის ს ამბროსიანთ დავითას ძესოჰანეზას.

ვინათგან თქვენი წინაპარი, ამბროს, ჟამსა პირვ სა ირა ი მეფისა, წინაპარის
ჩვენისასა კეთილმოქალაქეობით ერთგ ად მონაობითა და ნაყოფიერი საქმითა
(ერთგ ად მსახურებით), მისის უმაღლესობისაგან მი ო პატივი და ხარისხი
კეთილშობილება.

შემდგომად ჟამთა შვილის შვილი მისი დავით, რომ ი იყო მამაშენი, ავის დროისა
და ქვეყნის არე ობის მიზეზით, ახალგაზრდობაში განს იყო ჩვენის უფლებისაგან
და შ გომილიყო ვაჭრობასა და ე ო უფლებასა სპარსთათა და მუნვე
დამკვიდრებ იყო, და შენ მისმა ძემ ჰპოვე გამოსავალი დაგამოხვ სპარსეთითგან,
მოხვ და გეთხოვნა ჩვენთვის მოწმობა ნათლად მოღებად აზნაურობისა, წინაპართა
შენთათა, ხოლო ჩვენცა გამოვეძიეთ მატიანეთა შორის უწინარესთა მეფეთა ჩვენთა,
რომლისათვისცა მოგეცით ესე ჩვენი სამეფო მოწმობა.

როგორ ფიქრობ, რატომ უბოძა მეფე ერეკლე II-მ სომეხ ვაჭარ ოჰანეზას აზნაურობის წოდება?
რატომ დაბრუნდა ოჰანეზა ირანიდან საქართველოში?
როგორი იქნებოდა მისი მოგზაურობის თავგადასავალი ისპაჰანიდან თბილისისკენ მომავალ გზაზე?

შეეცადე, შეიხედო წარსულის ლაბირინთებში და აღადგინო ისტორიის შენეული სიუჟეტი!
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მეფე ერეკლე II-ის ბრძანება ლეკებისაგან დატყვევებული გიორგი გეგელისშვილის დახსნის შესახებ.

(ადაპტირებული ტექსტი)

©ხელნაწერი დაცულია ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოლექციაში.

საბუთი საინტერესო ამბავს მოგვითხრობს: ვინმე გიორგი გეგელიშვილი  ლეკებს დაუტყვევებიათ.

მისი გამოხსნა ქართველებთან დამეგობრებული ლეკის კაცის დახმარებით გამხდარა შესაძლებელი,

მაგრამ ეს კაცი გამოსასყიდს ითხოვდა ტყვის გასათავისუფლებლად. მეფე ერეკლეს მამას, მეფე

თეიმურაზს ტყვის გამოსყიდვა დიღმელებისათვის დაუვალებია, მაგრამ უშედეგოდ. სწორედ იმაზე

მიუთუთითებს მეფე ერეკლე, რომ რადგან არ დაუხსნიათ გიორგი გეგელისშვილი, მასზე არც

უფლება ჰქონდათ:

ქ. ჩვენი ბძანება არის: დიღმის მამასახლისო დავითავ  და ერთობით დიღმ ებო;
მერმე დიღმ ი თქვენი მეზობ ი გეგ ისშვილი გიორგი ლეკისაგან
დატყვევებ ა: ერთსა ჩვენს შერიგებ ს ლეკს დაუხსნია, ქალაქში მოუყვანია:
სახსარი (აქ: გამოსასყიდი ფ ი) ვ არ უშოვნიათ. ბატონს მამაჩვენს თქვენთვის
უბრძანებია ბოქა თხუცის (საპოლიციო-ადმინისტრაცი ი აპარატის მაღალი
მოხ ე ძვ საქართვ ოში) პირით, რომ თქვენ დაიხსენით და თქვენი იყოსო.
თქვენ არ დაგიხსნია და სხვას დაუხსნია მადლისათვის და გაუშვია. ახლა რადგან ასე
ყოფილა, არასა დიღმ ს კაცს ამასთან ხ ი არავის გაქვსთ (ამ კაცზე უფლება არ
გაქვთ). ქალაქში არის, ჩემის შვილის, ლევანის ხ დებ ია: საცა უნდოდეს, იქ
შეინახოს. სხვას ხ ი არავის აქვს. 1764 წლის 28 თებერვალი.

როგორ ფიქრობ, რაზე მიუთითებს გიორგის გეგელიშვილის დატყვევება ლეკების მიერ?
რატომ ითხოვდა მისი დამხსნელი ლეკი ფულად გამოსასყიდს?
რაზე მიუთითებს ერთი კონკრეტული ადამიანის დახსნის საქმეში თავად მეფის ჩართულობა?

შეეცადე, იმაზე მეტი დაინახო გიორგი გეგელიშვილის ტყვეობის ისტორიაში, ვიდრე ერთი კაცის
ამბავი და აღადგინო წარსულის შენეული სიუჟეტი!
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მიწერილობა ერეკლე მეფისა მოქალაქე სტეფანე ფოღოაშვილს ფრანგი აქიმის შესახებ

(ადაპტირებული ტექსტი)

1778 წლის 24 ივნისი.

©ხელნაწერი დაცულია ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოლექციაში.

ერეკლე მეფე მოქალაქე სტეფანე ფოღოაშვილს სწერს წერილით, რომ სტამბოლიდან ჩამოსულ ფრანგ

ექიმს დახვდეს, ჯერ თუ არ ჩამოსულა, დაელოდოს და მისი ყველა ხარჯი უზრუნველყოს. ამ ხარჯს

კი მეფე უცილოდ დაუფასებს:

ქ. ჩვენ მაგივრად მოქალაქე ფოღოაშვილს სტეფანეს ასე უამბეთ: სტამბოლიდან
ერთი ფრანგი აქიმი უნდა მოვიდეს აქეთკენ: უკვე მოვიდა თუ მოვა, მანდ იყოს.
მიდი, ნახე ყმაწვილი კაცი არის. მირზა გურგინასაც კარგათ იცნობს და თუ ჯერ არ
მოს იყოს, მანდ თვალ-ყური გეჭიროს: რასაც წამს მოვიდეს რაც გზის სახარჯო
უნდოდეს, შენ უშოვე, მიეც და აქ გამოგზანე, რასაც დახარჯავ, ჩვენი თანხმობაა და
რაც დაგრჩება იმას მივაბრუნებთ: ამაზე იმ იანად იყავ, რომ შენ ერთი ფ ი არ
დაგეკარგება და ჩვენთან მაგ აქიმის აქ მოს ა შენგან დიდ სამსახურათ ჩავარდება.
ამ საქმეზე და მაგ ექიმის გამოგზანაზე ძალიან ბეჯითობა გმართებს.

~თიბათვის  (24 ი ისი), ქ კს უ ჲვ (1778 წ.)

როგორ ფიქრობ, რატომ გამოიჩნა მეფე ერეკლემ ფრანგი ექიმის ჩამოსვლის მიმართ ესოდენი
ყურადღება?
დაფიქრდი, სტამბოლიდან ევროპელი ექიმის ჩამოსვლა საქართველოში რაზე შეიძლება
მიუთითებდეს?
შეეცადე, წარმოიდგინო გონებაში, როგორები იყვნენ ეს ახალგაზრდა ფრანგი ექიმი და სტეფანე
ფოღოაშვილი, რომელსაც თავად მეფემ ანდო საპატიო სტუმრის მეგზურობა ეტვირთა?
ეს დაგეხმარება შენი წარმოსახვით გააცოცხლო ისტორია!
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მარტყოფის მოურაობის წყალობის წიგნი, მიცემული ერეკლე მეორის მიერ ზაალ

ენდრონიკაშვილისათვის (ადაპტირებული ტექსტი).

1795 წლის 13 მარტი.

©ხელნაწერი დაცულია ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოლექციაში.

ამ საბუთის მიხედვით, მეფე ერეკლეს ზაალ ენდრონიკაშვილისთვის დაუბრუნებია მარტყოფის

მოურავობა და მისივე ოჯახის კუთვნილი მამულები.

რატომ დაუკარგავს ზაალის ოჯახს ეს წოდება და რა დამსახურებისათვის აღუდგინა მოურავობა

მეფე ერეკლემ, ამის შესახებ ეს საბუთი მოგიყვებათ:

წყალობითა ღვთისათა ჩვენ იესიან დავითიან სოლომონიან ბაგრატოვანმან ცხებ ის
მეფის თეიმურაზის ძემან ირა ი მეორემან ეს წყალობის სიგ ი გიბოძეთ შენ,
ჩვენს ერთგ ს და თა ადებით ნამსახურს ენდრონიკაშვილს ზაალს, შენს შვილებს
და შენი ოჯახის შთამომა ებს: ძვ ათვე მარტყოფის მოურაობა შენს ოჯახს
ჰქონდა, ამის დასტურად წყალობის სიგ ებიც გქონდა მეფის იმამყ იხანისა.
შემდეგ ისე მოხდა, რომ მარტყოფის მოურაობა ჩამოგართვათ მეფე იმამყ იხანმა.
ძვ საბუთებში ამოვიკითხეთ, რომ შენ დაობლდი. მეფეს მარტყოფის მოურაობა
ჩერქეზისშვილისათვის ებოძებინა იმ მიზეზით, რომ იმ დროს შენ მო ა არ
შეგეძლებოდა. ახლა კი მარტყოფის მოურაობა შენვე გიბოძეთ; ამის საბუთებიც
გქონდა და თვით შენც მრავალს ადგილს დიდ ომებში სახ ოვნად იბრძოდი:
აბდ აბეგ რომ შემოგვესია, მაშინ მტრის რაზმში ვაჟკაცურად შეხვ , კაცი
მოჰკალ, მოგეხვივნენ და სასიკ ილოდ დაგკაფეს (მრავალი ჭრილობა მოგაყენეს),
ღვთით მორჩი და მას აქეთ ერთმანეთზე უკეთესი ვაჟკაცობები იმოქმ ე, ასპინძის
ომში ლეკის ჯარს შვიდს ხევსურთან ერთად წინ მიეგებე, სახ ოვნად შეები,
კაცნიც დაჰხოცე. თითე ად შენგან ქმნილი ვაჟკაცობები რომ დაგვეწერა, ძალიან
გაგძ დებოდა და ბევრისაგან მხოლოდ ცოტა ჩამოვთვალეთ და ამ სამსახურისთვის



გიბოძეთ ძვ თაგანვე შენი ოჯახის კუთვნილი მარტყოფს მოურაობა. გქონდეს და
გიბ ნიეროს ღმერთმან!

როგორ ფიქრობ, ზაალ ანდრონიკაშვილს რომ არ ჰქონოდა საბუთები, იმის დასამტკიცებლად, რომ მისი
ოჯახი ნამდვილად ფლობდა მარტყოფის მოურაობას, მეფე ერეკლე უბოძებდა თუა არა მას ამ წოდებას?
საბუთში აღწერილია ზაალ ანდრონიკაშვილის გმირობები. შეეცადე, წარმოსახვით აღარდგინო, როგორი იყო
ის?
ძველი ქართული სამართალი, ობლად დარჩენილი ქართველი გმირი, რომელიც მხოლოდ შვიდ ხევსურთან
ერთად შეება მტერს და მეფე ერეკლეს სამართლიანი გადაწყვეტილება... შეეცადე, შეიხედო წარსულის
კულუარებში და აღადგინო შენეული სიუჟეტი!
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მეფე ერეკლე II-ის იარაღის ქონებრივი ნუსხა. (ადაპტირებული ტექსტი)

©ხელნაწერი დაცულია ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოლექციაში.

გადაავლე თვალი ამ ნუსხას! უთუოდ საინტერესო იქნება შეავლო თვალი იმ იარაღს, რომელმაც
ერეკლეს გმირობაზე აალაპარაკა აღმოსავლეთიც და დასავლეთიც:

რაც ბატონის ნეტარად ხსენებ ის იარაღები არის, ამას ქვევით სწერია:

 მინაქრის ჯავარდენი ხმალი, თავისის ყაწიმით (ვერცხლის ნაწილებით შემკ ი
მხარიღლივ გადაკიდებ ი თასმა, რომ ზ აც ხმლის ქარქაშია ჩამოკიდებ ი) და
ბალთები და სავადით (ვადა: ხმლის ტარი) გაწყობილი;

 ყადიმი - ხევსურ ი ხმალი, ყაწიმით და სავადით, სადა ოქრო;
 თას-კ ა, თავისის ჯაჭვით;
 ერთი დურბინდი - ცალი თვალი ა ია;
 ესები მანიჟას აბარია უ ებლად.
 ვერცხლის საპირისწამლე, სევადიანი (ვერცხლის ნაკეთობის მოსართავი ნივთიერება)

ბეჟან პეტრიაშვილს ებარებოდა და მოიტანეს. ახლა ჩემს ხემწიფეს - დ ოფალს
აბარია;

 ყადიმი (სპარს ად: ძვ ი) ოქროს ხანჯალი მ ამ ზ  ახლდა ბატონს;
 ყადიმი ფრანგ ი თოფი, თავისის სალტეზე  ხით გაწყობილი;
 დამბაჩა ყადიმი, ესეც სალტებით;
 საპირისწამლე ყადიმი, ოქროს ყაწიმით, ვერცხლის სევადით არის;
 წ სარტყამი ვერცხლის ბალთებით და სევადით და ჩანთებზე ფოლაქები (ღილები),

ოქროს დაფერილი ჩანთები, ტყავით და ხამლით გაწყობილი. ესენი ირინეს აბარია,
მოლარეს;

მე რაც მებარა, ესებია. ერთი ბარათი მებოძოს, რომ მე მქონდეს.

წარმოიდგინე, 300 წლის წინ იმოგზაურე დროში და მეფე ერეკლემ შენ მოგაბარა იარაღის სამეფო კოლექცია!..

კარგად დაიმახსოვრე სამეფო იარაღის ნუსხა - ეს შენი შანსია!

შეეცადე, აღადგინო ის საბრძოლო ქარტეხილები, რომლებშიც გამოაწრთო მეფე ერეკლემ თავისი იარაღი!
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ერეკლე მეფის იახტანში (მოზრდილი სკივრი ხელით ნაქარგ-ნაკვეთი) დაცული ნივთების ქონებრივი

ნუსხა (ადაპტირებული ტექსტი).

1798 წლის 31 მაისი.

©ხელნაწერი დაცულია ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოლექციაში.

განსაკუთრებით საყვარელ ნივთებს, ალბათ, სადმე ინახავ: გამორჩეულ თაროზე, უჯრაში ან სულაც
სკივრში ან პატარა ყუთში...
იცი, რომ მეფე ერეკლესაც ჰქონდა სკივრი - იახტანი საყვარელი ნივთების შესანახად.

დაუჯერებელია, მაგრამ შენ შეგიძლია ახადო სახურავი ამ სკივრს და სათითაოდ დაათვალიერო
მეფე ერეკლეს საყვარელი ნივთები:

რაც იახტნისა დავით მეფემ დამაწერინა და უარდაგს მებარა:

 ქ. სამი ყავის ფინჯანი თითბრის ზართებით;
 ქ. ერთი დიდი ფინჯანი, ნალბაქით და თავსაფარებლით, მწვანე;
 ქ. ორი კიდევ დიდრონი ფინჯნები, ნალბაქებით და საფარებ ი;
 ქ. თვრამეტი ჩაის ფინჯანი ნალბაქებით, სხვადასხვა ნაჭრისა;
 ქ. ორი ფაიფურის სტაქანი;
 ქ. ორი საშაქრე ბროლისა: ამაში ერთი მწვანეა, მეორე - თეთრი, ნაპირგატეხილი;
 ქ. ხუთი ადლი (სიგრძის საზომი ერთე ი ძვ  საქართვ ოში) წით ი ხავ ი;
 ქ. ოთხი ადლი ჩვენი ბაშმა ი (ქსოვილის სახეობა);
 ქ. აზრუმის სამაგუ ერთი;
 ქ. ცამეტი მარანდ ი (სპარს ი) საპონი;
 ქ. ხუთი ფურც ი სიგლის (ქაღალდი, რომ ზეც სიგ ს წერენ) ქაღალდი;
 ქ. ერთი ხის ჯვარი;
 ქ. ვერცხლის პატარა ჩაის საწურავი;
 ქ. წით ი ხამის ნაჭერი;
 ქ. ერთი ტანი ორფერი მა ი;



 ქ. ამ სიის ჩაის ფინჯნებისა, ექვსი ფინჯანი ნალბაქებით - ანასტასია ბატონიშვილს
საშაქრეც;

 ქ. ექვსი ფინჯანი და ნალბაქები - თე ე ბატონიშვილს მიერთო და ერთიც
საშაქრე

არშიაზე მინაწერი:

 ქ. ოთხი ფინჯანი და ნალბაქი - ივანე ბატონიშვილს მიერთო, ბარამაშვილს მიეცა;
 ქ. წვერისსახვევი მა ის ხ სახოცები;
 ქ. სამი პატარპატარა დარაის ნაჭრები;
 ქ. ერთი უბრალო, ნახმარი დანა და ჩანგალი;
 ქ. ერთი პატარა ნაჭერი სამოგვე(საწუღე);
 ქ. სანთლის ნამწვი;
 ქ. ნახმარი აბრეშუმის წინდები ორი წყვილი;
 ქ. მუშანბის (ქსოვილის სახეობა) ნაჭრები;
 ქ. ლაქის ნამტვრევები.

ნახე, როგორი ჩაის ფინჯნები და ლამბაქები აქვს მეფე ერეკლეს?

ისიც ნახე, რომ ყავის ფინჯნებს საგანგებოდ ინახავს?

შეგიძია, წარმოიდგინო როგორი იყო მეფე ერეკლეს დილა თითქმის 300 წლის წინათ?

ყურადღებით დაათვალიერე მეფის იახტანი! შეეცადე, აღადგინო დიდი მეფის ყოველდღიური
ცხოვრება შენი წარმოსახვით!
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ერეკლე მეფის წერილი ასულს, თეკლა ბატონიშვილს.

1781 წ.

©ხელნაწერი დაცულია ეროვნულ არქივში

ალბათ, არაერთხელ გამოუგზავნია შენთვის მამას ტკბილეული...

წერილი, ან იქნებ ელექტრონული გზავნილიც მიგიღია მისგან, რომელსაც უსაზღვროდ

გაუხარებიხარ!...

გინდა, გაიგო, როგორ წერილს სწერს მეფე-მამა თავის ქალიშვილს? ან იქნებ, გაინტერესებს როგორი

მოსაფერებელი სახელით მიმართავს?

მაშინ ეს წერილი ყურადღებით უნდა წაიკითხო:

თე ა ბიჭსა,
თე ას, მამისა და დ ის სიხარ ს, მადლი, წყალობა და მშვიდობა, ღვთისა
მიერ.
შენი სიბრძნით სავსე წერილი მომივიდა. შენ ხომ იცი და გონიერი ქალიცა ხარ,
როგორც მიამებოდა (მესიამოვნებოდა). მაგრამ უცხოს ოსტატობით და
მდივანწიგნით იყო შენი გარჯილობა (ლამაზი ხ ით იყოო ნაწერი), უფრო რომ
არაბ ს ხ ს (ხ წერას) გემსგავსებინა. მეტის სიღრმისგან ვერა აღმოვიკითხეთ
და ვერღარა შევიტყვეთ...
ექსი კარგი ბროწე ი გამომიგზავნია, ხვალ კიდემ ბევრს შაქარსყინ ს და
ნ ლს (ფქვილისაგან და შაქრისაგან შეზავებ ი მო ე და მრგვალი კამფეტი;
დაშაქრული ნუშის გული. ატმის ჩირი ნიგვზის გულით) და შაქარს გამოგიგზავნი.

მეფეს სამეფო ბეჭედი დაუსვამს წერილზე. ეს ბეჭედი ხუთენოვანია: ქართულ, ბერძნულ,

ლათინურ, სპარსულ და სომხურ ენებზე.

როგორ ფიქრობ, როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა მეფეს თავისი ასულის, თეკლას, კალიგრაფიასთან

გაგიკვირდა, მეფის ასულს ასე რომ ჰყვარებია ტკბილეული?

როგორი მამა იყო, ამ წერილის მიხედვით, მეფე ერეკლე?

დაფიქრდი მეფე ერეკლესა და მისი შვილის ურთიერთობაზე, შეეცადე, შენი წარმოსახვით აღადგინო
მათი მამა-შვილობა!


