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საქართველოჳსა მეფეთა შთა
მომავლობისა თჴსჱ
Mისს მაღალმსვლელობას ³ენარალმაიორს Iვან Lეოვიჩს ყიზლარის კამენდანტს фროინდორфს: მეუღირსი ANºä
NI: Öათალიკოსი ს~დ საქართჲლოჳსა მოვახსენებ მათგან ბრძანებულისა მებრ თხოვისა, რომელიცა დაღათუ მრავალ განსაცდელშემთხჲვისაგან დავიწყებით სახელნი Mეფეთა საქართჲლოჳსათანი
თვითო თვითოდ არღარა მახსოვან. მაგრა სახელოვანთა მეფეთა სახელნი, ანუ გარდაცვალებანი Mეფეთანი. გართა, და ანუ განყოფანი
Nათესავნისანი სამ სამეფოდ ესენი არიან რ~ნიცა ძველთა შ~ა
Mატიანეთა საქართველოჳსათა წარმიკოთხავნნ:
Sიტყუა პირჲლი:
´ირველად ვ~ე მე მამა Kართლისა, და ყ~თა მათ Kართველთა.
ესე იგი. kართველთა. Iმერთა. Öახთა. და -ავახთა რ~ლთაცა ყ~თა
მათ ეწოდების Kართველი იყო Kართლოს: X~ სწერენ წერი
ლთა მწერალნი Sომეხთა, და Kართველთანი, ვ~დ ºომისაგან იაფე
თისა ყოფადKართჲლთა, და სომეხთასა:
Aმან აღაშენა პ~დ ციხეჳ Aრმაზისა, და დაეშენა მუნ და უწოდა
ციხესა მას Kართლი, და მიერითგან ეწოდა ყოვესა Kა1-22 სტრ., 62v
რთლსა Kართლი: X~ ესხნეს ძენი ვ~ემე რ~ლთა პ~ლი იყო Mცხეთოს,
რ~ლნ აღაშენა ქალაქი აღმოსავალით Aრმაზისა. შორის ორთა მათ
მდინარეთა, Mტკჴრისა. და არაგვისა. და სახელი დასდვა მას თვსი.
ესე იგი მცხეთა: ხ~ ძმათაგან მისთა იშვნეს ±ახნი, და -ავახნი.
და ძისა მისისაგან რ~ლსა ეწოდა uფლოს იშვნეს ქართველნი.
Iმერელნი Îურიელნი, ·აჭჲლნი, რომელთაგან არიან იმერნი ესე
ყ~ლნი და მთით კერძო საერისთვოთა არაგვისა. და Kსნისათა, რაოდე
ნიცა არიან ენითა ქართულითა მოუბარნი:
X~ uფლოს ძემან მცხეთოსისამან აღაშენა დასავლით მცხე
თისა ქალაქი. და სახელი დასდვა მას uფლის ციხეჳ, წიაღ მდინარი
სა მტკვრისა კლდეთა შ~ა რ~ლი არს მახლობელ გორისა. ვჰსცნ
ობ ვ~დ ვერსითა შვიდითა: Aქადამ განმრავლდა ნათესავობაჳ
ქართველთა ხ~ ერთისა ვისმე uფლოსისაგან Nათესავისა
გან იქმნა რომელიმე შთამომავლობაჳ. რლ~თასა აქვნდათ სახე
ლი არა თუ, მეფობისა, ა~დ Vოევადებრი რაჳმე პირველობაჳ,
და აქვნდათ შვილთა ქართლოსისათა პლ~ისა Kართჲლთა ყ~ლთა მა
მისათა მთავრობაჳ. და იჯდა იგი მცხეთას ქალაქსა: X~ ამათ
Vოევადათა ჟამთა შ~ა იყვნეს წ~ნი მამათმთავარნი. Aბრამ,
Iსაკ და Iაკობ, და დიდი ღ~ის მზრახველი Mოსე. და ყ~ლნი ¦~წყლნი ვ~ე ჟამადმდე ალექსანდრეს მეფისა მაკედონელისა. რ~ ესოდე
ნნი იმეფნეს ამათ ჟამნი, ვ~დ ყ~ლნი მამამთმთავარნი, და წ~წყ~ლნი, და Mეფობან. სირიელთა სპარსთა, და Mაკედონთანი ვ~ე
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Mეფობადმდე ჰრომთა გარდაიცვალნეს. X~ Aლექსანდრემან სპარსეთით მომავალმან, ანუ მიმავალმან სპარსეთად. დაიპყრა. ოდეს
იგი ქართლი, და დაუტევა კაცი ერთი Aზონ ორასითა მჵედრითა,
რ~ლნი იყვნეს Iტალიელნი. და თჴნიერ »ავადთა რაოდენნიცა აზნაურნი არიან საქართველოსა შ~ა ყოველსა, Aზონის მჵედართა
არიან ძენი: dა ესე ვიდრემე სიტყვაჳ პირველი აქამდის:
Sიტყვა მეორე:
Iყო ვინმე ჭაბუკი სახელით фარნავაზ ძე Vიოევადთა, რ~ლი ზემო ითქვა. და დედა მისი იყო ასული. dარიოს Mეფისა სპარსთასა,
და აღიზარდა დედამან მისმან ფარულად Sპარსეთს შინა. მით რ~ || სპარსთაცა შ~ა M აკედონელთა იყო მთავრობაჳ. დაეშინოდათ მათი. ნუ
უკ~ჲ Dარიოსის Nათესავობისა გამო არა რაჳ ევნოს ძესა მისა,
და ეშინოდა აზონისაგანცა რ~ მამა. და ყოველი სახლი фარნავაზის,
აღისპო Aლექსანდრეს მიერ. და შ~დ აზონის მიერჱ
dა ვითარიქმნა ოცისა წლისა фარნავაზ წარმოვიდა სპარსეთით და მოვიდა
M ცხეთად ა~დ ფარულად შიშითა Aზონისათა, და ნადირობათა შ~ა
კლდეთა შორის ტფილისისათა იპოვნა მრავალნი უნჯნი, და დიდრო
ვანნი კერპნი ოქროჳსა, და ვერცხლისანი დამალულნი. ხ~ წარ
მოიხვნა იგინი კერძოთა მეგრელთასა იყო ვინმე თავადი დიდი
სახელით ქუჯი, მისცა მრწემი დაჳ თჴსი ცოლად. Kუჯის და
ლაშქარი შეიკრიბა უნჯითა მით და მოკლა აზონ. და დაიპყრა
Aფხაზეთიდგან ვ~ე დარუბანდამდე. და მაშინ მომკვდარ იყო
Aლექსანდრე, და იწოდა მეფედ. და განაგო წესი Mეფობისა სპარსთა
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Mეფეთა წესისაებრ. და ამან შეაწყო ენისა სინარნარეცა ქართული: X~
მრავალნი მეფენი იშვნეს ნათესავნი ამისნი მაგრა აღსწყდა ნათესავობა ამისი, და ერთი ოდენ ქალი დაშთა რ~ლსა მოჰგვარეს ქმრად Kართვ
ელთა ძეჳ სომეხთა მეფისა Nათესავისაგან სპარსთა მეფისა. სახელით
Aდერკი ჟამსა აგვისტოს კეისრისასა, და იქმნა фარნავაზიანთა Mეფობისა გარდაცვალებაჳ Aრშაკიანთად, Dა ესე ვ~ემე სიტყვაჳ
აქამდის
Sიტყვა მესამე:
Aმის ადერკის ზე იშვა უფალი ჩვენი I~K K~ე, და ამან ადერკ იმეფა Mარტ
ჟამადმდე Îაიოსს. და ±ლავდი ±ეისართა და ამისგან შთამოვიდეს Mეფენი
რაოდენნი მე ვ~ე ჟამადმდე dიოკლიტიანე ±ეისრისა. და ჟამსა მას
აღსწყდეს ძენი Aდერკისანი Aრშაკიანნი, და ითხოვეს ქართველთა
სპარსთა მეფისა Xოსროვისაგან ძე მეფედ, და მისცა უმრწმეს
ძეჳ თვისი მირიან მეფედ ქართველთა და შვილთა ზემო
თქმულისა Kართლოსისათა, და არა შეიცვალა გვარი მეფობისა. რ~ Xოსროცა მეფე მამა მირიანისა არშაკიანი იყო ა~დ შეი
ცვალა სახელი გვარისა მით რ~ არღარა არშაკიანად, ა~დ Xოსროვანად იწოდნეს Mეფენი Kართველთანი:
X~ მეფე იქმნა სომეხთა ზ~ა უხუცესი ძმაჳ Mირიანისა ºი
რდატ ამან უკვე Mირიან ისმინა ვ~დ Mეფე იქმნა ±ო-

სტანტინე Hრომს ძე ±ოსტა დიდისა და ნათელს იღო Sილივისტროს მიერ Hრომთა პაპისა, და შ~დ რაოდენთა არა ფ~დ
მრავალთა წელთა მოვიდა Kალწული Nინნა და განანათლნა
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ყ~ლნი საქართველონი შვილნი ქართლოსისანი Nათლითა ჭ~ტი
სა სარწმუნოებისათა, და თჴთ მეფემანცა მირიან ნათელ-ი
ღო და ყ~ლთა ქართველთა Eვსტათი Aნტიოხელ Mამათ მთავრისათა,
რლ~იცა აღრაცხილ არს Eვსტათი იგი რიცხვსა შორის სამას ათვრამეტთა ნიკიელთა მამათასა: X~ წ~ნ მეფემან ±ოსტანტინე
ჟამსა ამის მირიანისასა ჰპოვა ცხოვრება ყოვლისა სოფლისა
პატიოსანი -~ი U~ისა ³~ისა, და Mაცხოვრისა ჩვენისა I~E K~ესი. ხ~
Pერხისა საუფლოჳსა ფიცარი Cხოველსმყოფელისა -~ისა, და
სამსჭვალი საუფლოჳ რ~ლი არს დღეს სამეუფოსა ქალაქსა Mოსკოვს წარმოუგზავნა ამას მირიანს Öეისარმან ±ოსტანტინე:
X~ იშვნეს ამის Mირიანის Nათესავისაგან რაოდენნიმე რომელთაგანი
არს Vახტანგ პირველი რ~ლსა მგელ ლომად სახელს დებენ სპარსნი და ესე ვახტანგ იყო ჟამსა Tეოდოსი პლ~ისა და ძისა მისისა
Aრკადისასა: Aმან ვახტანგ უწოდა Kართილსა Öათალიკოსსა
±ათალიკოსი ბრძანებითა ანტიოხელისა ´ატრიარხისათა რ~
ჵელსა ქვეშე Aნტიოხელისა ´ატრიარხისასა იყო ყ~ლი საქართველოჳ ამანვე განჰყო საეპისკობოსოებად სამეფოჳ თჴსი და
დაადგინნა Eპისკოპოსნი. ათორმეტნი Kართლს, ათორმეტი
-ავახეთს ორი იმერეთს, და ცხრაჳ ±ახეთს, და ესე ყ~ნი ჵელის
ქვეშე ჰყო Mცხეთისა, და ყ~ისა საქართველოჳსა Öათალიკო
სისა: ამანვე Mეფემან Vახტანგ აღაშენა Kალაქი ºფილისი, ქალაქი. Nისანი, გაღმართ ºფილისისა. ქალაქი ქალაქი
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Öალისი, ჩრდილოთ კერძო ºფილისისა, და ქალაქი ±ასპი აღმოსავლით კერძო uფლის- ციხისა, ამანვე აღაშენა eკკლესიაჳ
საკათალიკოზო მცხეთას, სახელსა ზედა ათორმეტთა მოციქუ
ლთასა: X~ შ~დ ვახტანგისა შთამოვიდეს რაოდენნიმე მეფენი, და
ასწყდეს კ~დ: და ესე ვ~ემე სიტყვაჳ აქამდის:
Sიტყვა მეოთხე:
Aქა უკჲ ვიტყოდეთ Mეფეთათვის Bაგრატიონთა რ~ლნი შ~დ აღ
წყვედისა Xოსროვანთასა ესე იგი შვილთა Mირიან, და Vახტანგისთა იქმნეს Mეფედ და რომლითა უკჲ მიზეზითა ამით. ვ~დ
მოიოჵრა რა Iუდეაჳ uესპასიანეს მ~რ, და ºიტესა რ~ლნი მე Eბრაელთაგანნი ივლტოდეს ფარულად შვილნი ტყვეთაგან წარსხმულთა
იტალიად შთამოსრულნი შვილთაგან კლეოპასთა რ~ლი მოიხსენების საღთოსა შინა სახარებასა.|| Lუკას მიერ
eსენი მოვიდეს Iერისალიმად მოოჵრებულსა მას ქალაქსა. და
დაემკვიდრნეს მსგავსად მწირთა ქალაქსა მას სამშობლოსა თვისა.
ხ~ ჰხედვიდეს რა მოოხრებასა iიუდეასსა ვერ შემძლეთა ყოფი-

სათა რ~ მკვიდრობდეს K~ეანენი ფრიად უმრავლესნი Iუდიანთასა.
შვილთა მათ ფარულად მოსლვითა ლტოლვილთასა ჰყვეს განზრახვა
და წარმოვიდეს აღმოსავალად და მოიწივნეს დიდსა ერმანიასა ხ~ მთავართაგან სომეხთასა შეწყნარებლ იქმნეს მით რ~ გამოიკითხეს
რა მათი იგი Nათესავობაჳ, ჰსცნეს ვ~დ ტომისაგან dავით და
Sოლომონ Mეფეთა ისრაილისათა იყვნეს: Ñ~ ძმა ერთი მათგანი დაადგრა მუნ, და ექვსი მათგანი წარმოვიდეს ქართლად,
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და ვითარ მოიწივნეს Nისანად სამეფოსა ქალაქსა ქართველთასა
ჯერეთ არღა აღწვედილ იყვნეს მეფენი ხოსროანნი, და მეფობდა მაშინ Sტეფანე და მისგანცა შეწყალებულ იქმნეს ფ~დ და ნათელიღეს, რ~ ებრაელთა ჰსჯულისა შემწყნარებელ იყვნეს მამულსა
მათსა და უხუცესი მათი სახელით Gურამ მეფემან სტეფანე
Aმის სპასალარ ყო. ესე იგი. фერთ მარშალ ჰყო და სხვანი მიიქცნ
ენ რომელსამე ადგილსა:
X~ Gურამ фერთ მარშალი დავითიანი სტეფანე მეფისა იყო კაცი
ფ~დ მჵნე მეცნიერ წერილსა, და ფ~დ მორწმუნე და ჟ~ა მას საქართველო იყო შერთულ Iმპერიასა ±ეისრისა Bერძენთასა რ~ლი იყო დიდი
იუსტინიანეს მიერ, და მიემთხვია პატივსა ±ურატ პალატობისასა: X~
ჟამსა ამას გადგნენ Sომეხნი ¦~ისაგან ±ათოლიკე Eკკლესიისა,
და ამისა ჟამსა იქმნა მოქცევა აფხაზთა სარწმუნოებად ჭეშმარიტისა K~ეს ³~ისა ჩვენისა фრუმენტიოსის ვისმე მიერ Iუსტ
ინიანე ±ეისრისა საჭურისსისა, რ~ლიცა ნათესავით იყო აფხაზი რ~ ამან ჟამადმდე აფხაზნი წარმართ იყვნეს:
dა გურამ იგი დღითი დღე წარემატებოდა წ~ე ±ეისრისა და მ~კდა
სტეფანე იგი მეფე და Mეფედ იქმნა გურამ ყოველთა ქართველთა, და აფხაზთა ზ~ა ნათესავობისათვის საწ~წყ~ლოჳსა, და სიმხნისა მისისა: dა ესე ვ~ემე სიტყვაჳ აქამდის:
Sიტყაჳ მეხუთე:
dA ვ~რ ჰშთამოვიდეს რომელნი მე მეფენი Gუარამისგან და განიყვნეს სამეფონი ორად, ესე იგი რაოდენიცა მრავალ
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გზის მოხსენებულ არიან აქა შვილნი ქართლოსისნი ჰხვდა პ~ლსა,
და მეორესა Aფხაზეთი და ჟამთა ამათ შ~ა განთავისუფლდა
ჵელის ქვეშეობისა ანტიოქელთა ´ატრიახისათა ±ათოლიკოზი
მცხეთისა. და ყ~ისა საქართველოჳსა Iოანე ჟამსა მეექვსისა
კრებისასა. ხ~ იყო მეფე ვინმე ქართველთა სტეფანე ძეთაგან gუარამისთა, და ჟამსა ამისა გამოცხადნა ყ~დ უღმრთო Mახმედჱ
¸~დ მეფეთა რაოდენთამე აღსწყდა მეფეთა ქართველთა დავითიანთა
ძეთა Gუარამისათა Nათესაობაჳ და დაიპყრა საქართველოჳ
Aფხაზთა მეფემან დავითიან მანვე Bახტანგ პ~ლმან. რ~ლი იყო ძეთაგან გუარამისთა, და ამის ბაგრატის გამოეწოდა Nათესავთა მისთა
Bაგრატოვანი:
X~ ესეცა საუწყებელ არს. რ~ გურამის ჟამითგან იწყეს განმ-

რავლებად ძეთა ქართველთასა სკოლათა შ~ა ±ოსტანტინე პოლისათა და მოვიდეს ქართლად და ჰქმნეს სკოლანი ენითა ბერძულითა, და იწყეს თარგმანებაჳ წერილთა, და შვილის შვილი bაგრატისი დავით მესამე რ~ლნ აღაშენა საყოფელნი მოოჵრებულ
ნი საქართველოჳსანი უმღთოთა Mახმედიანთა მიერ გამოჩნდა
დავით უძლეველად და არღარა ჰმონებდეს სპარსთა არცა bერძ
ენთა. ა~დ თავისუფალ იყვნეს Mეფენი Kართველთანი შვიდნი
ვიდრე Mეფადმდე თამარისა: Dა ესე ვიდრემე სიტყვაჳ აქამდის:
Sიტყუა მეექსე:
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Iყვნეს უკჲ მეფის დავით მესამისა შ~დ მეფენი. დიმიტრი
ძე დავითისი, და ძენი დიმიტრისანი. პ~ლი დავით. და მეორე Gიორგი რ~ლი
იყო შვენიერ ხილვითა, და ახოვან გვამითა დიმიტრი უკჲ მოკდა და არა დაშთა ნათესავი მისი. ხ~ Gიორგი ერთი უკჲ ასული
ჰყვა რომელა საკვირველი Tამარ:
Aმან უკვე გიორგი ცხოვრებასავე თვისსა დაადგა გჴრგჴნი
ასულსა თუისსა Tამარს, და აღიარეს ყოველთა ქართველთა, და აფხხაზთა Mეფედ. ხ~ იყო თამარ ოდეს დაადგა გჴრგჴნი მამამან ათორმეტისა წლისა. და შ~დ ორისა წლისა მოკვდა მეფე იგი გიორგი
ჭაბუკი, და დაფლეს იგი საფლავსა პაპისა მისისა მიერ დავით
დავით მესამისაგან აღშენებულსა ფ~დ შვენიერ გებულსა
Îაენათს:
Mაშინ სცხეს Mეფედ თამარ ყ~ისა საქართველოჳსა, და აფხაზეთისად, ქალაქსა Nისანს, და შერთეს მას ქმარი, რ~ა არა უმკვიდრო იქმნეს სამეფოჳ მისი ძე ოვსთა მთავრისა სახელით დავით
რ~ლი იყო მისვე დავითიან bაგრატოვანისა შთამომავლობისაგან ესრეთ რ~ მეფენი ვინმე ყვანდეს ორნი ძმანი ამისვე სამეფოსანი. დავითიან bაგრატოვანნი შვილთაგან მრავალჯერ
მოხსენებულისა Îურამისთა პ~ლსა უკჲ ძმას ეწოდა დიმიტრი, და მეორესა გიორგი. დიმიტრი უკჲ იყო მეფედ მაგრა
ძმამან მისმან Îიორგი მიუღო Mეფობაჳ, და ძე უკჲ
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ესვა ერთი ყრმა მცირე მეფესა Èიმიტრის იგიც მისტაცა ძმამან მისმან Îიორგი, და მისცა ოვსთა მთავარსა მძევლად.
ხ~ მთავარი იგი ოვსეთისა იყო უშვილო, და მემკჴდრედ თვისად შეიწყნარა ყრმაჳ იგი, და მაშინ ოვსნი, და ყაბარდოელნი იყვნეს ყოველნი K~ეანენი, და ამის ყრმისაგან იშვნეს მრავალნი ოვსეთს
შ~ა: X~ შ~დ ამისა მრავალთა წელთა, მისცა დაჳ თვისი რუსუდან ცოლად მეფემან გიორგი მამამან tამარისამან მთავარსა ოვსთასა bაგრატოვანსა. ხ~ ჟამსა სიჭაბუკისასა დაქვრივდა ქალი იგი და მოიქცა ძმისავე თვისისა საქართველოდ, და მოიყვანა თჴსთანა მე მაზლისა თჴსისა [საქართველოდ] ყრმაჳ
Èავით ქმარი თამარისი. და აღიზარდა იგი, ხ~ გიორგი ასული-

ცა თვისი თამარ მისცა აღზრდად დასა მას თვისა ·უსუდანს: X~ რაჟამს იგი მეფა იქმნა თამარ. და ენებათ ქმარი
მისთვის ქართველთა. და აფხაზთა, რათა არა უმკვიდრო იქმნეს
სამეფოჳ, მაშინ ძიება ჰყვეს რათა თუ რ~ლი ჰპოვეს ღირსი
ქმრად მეფჳსა მათისა, ჰთქვეს. ვ~დ ჭაბუკი ესე დავით
ნათესავი არს მეფეთა ჩვენთა bაგრატოვანთა. და კეთილ ზრდილ
და მჵნე, ამისი ჰყვეს გამორჩევაჳ, და თამარცა ითნო საქმეჳ
ესე, და ჰქმნეს ქორწილი ვითა ჰშვენოდა სიმაღლისა ებრ მეფობისა ქალაქსა Nისანს:
მრავალნი უკჲ საკვირველნი ჰქმნნა თამარ, ვითარ იგი მოიუთხრობენ მატიანენი მცხეთისა, და გენათისანი, მრავალნი მძლავრნი და ზვავნი მეფენი უცხო თესლნი დაამდაბლნა
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წინა-აღმდგომნი თჴსნი, მრავალნი eკკლესიანი და Mონასტერნი აღაშენნა,
და აღშენებულნი განამდიდრნა: X~ სომეხთა მეფენი. დალვანისნი ხარკსა მისცემდენ მას. და ჰყვა მჵედართ განწესებულნი კაცნი, ვითარ სამასი
ათასნი : Aმისგან უკჲ ერთისა ძისა, მისისა g~ი ხ~ ასულისა რუსუდან:
Aმან უკჲ დაჰყო მეფობასა შ~ა წელიწადი ოცი, და ესრეთ მოვიდა
იგი წინაშე U~ისა, და იქმნა ძე მისი Î~ი მეფედ წლისა ათ-შვიდმეტისა: და ესე ვ~ემე სიტყვა აქამდის:
Sიტყა მეშვიდე:
Mოკვდა Î~ი მეფე, და დაშთა ყრმაჳ მცირე სახელით დავით, ხ~ მეფა
იქმნა ·უსუდან დაჳ მისი, რ~ლიცა დაღათუ შვენიერ მსგავსდ
დედისა თჴსისა, გარნა არა საქებელ ვითა სანატრელი იგი დედაჳ
მისი: Aმას უკჲ ·უსუდან განუდგა თავადი ვინმე ქართლისა, და ვ~რ ჰყო კ~დ მონებაჳ მისივე. მისცა მძევლად თავადმან
ძეჳ თვისი, ხ~ იხილა რა რუსუდან მძევალი იგი, ეტრფიალა მას გარნა არა ისიძვა. ა~დ ქრმად შეიყვანა იგი პალატსა თვისსა სამეფოსა:
Aმისსა უკჲ მეფობისა შინა, მრავალი უკჲ ბოროტნი
იქმნეს სამეფოსა შ~ა მისსა. და განრისხნა ღ~ი, და იქმნა
მოოხრებაჳ ყ~ის ქართლისა სპარსთა მ~რ ვლტოლვილთა თათართაგან,
ხ~ თათარნი ამისსა სამეფოსა შ~ა დამპყრობელიქმნენ სპარსეთისა. და მრავალთა ადგილთა აზიისთა, ხ~ იყო პ~ლი მათი ªინგიზ,
რ~ლი ყაენ იქმნა: X~ ჩ~ნ დავსდუმნეთ საქმეთა თჴს ·უ1-22 სტრ., 67v
სუდან მეფისაჳთა. და ნუ განვაცხადებთ მას. ვინაჳთგან იყო ცხებული U~ისა, და მართ მადიდებელი:
Mოკვდა უკჲ მეფა ·უსუდან. და დაშთა ძეჳ სახელით დავით
რ~ლსაცა ჟამსა თჴსსავე ცხოვრებისასა ჰსცხო მეფედ: X~ თათარნი მეფობდეს მაშინ საქართველოსა ზ~ა. რ~ რუსუდან წარსწყმიდა თჴთ მპყრობელობაჳ, და თათართა ძე Îიორგი მეფისა, რ~ლი
იყო ძმისწული ·უსუდან მეფაჳსა სახელით Èავით. და ძე რუსუ-

დანისი დავით, ორნივე ერთად მეფედ ჰყვეს, რ~ლთა სიგელნი სამეფონი იხილვებიან დღესაცა ქვემოწერილნი ესრედ: ,,სიგელი ესე
ძე დავითისაგან ქვემო წერილი არს. და ძე დავითისგან ქჲ მოწერილია:
X~ დავით ძე რუსუდანისა ფ~დ მორწმუნე, და ღ~ის მოშიში იყო,
გონიერ. და კეთილ მსაჯულ, და სხვაცა იგი დავით ესრეთვე, მაგრა
ჟამსა სიბერისასა სოლომონს მიემსგავსა ძე იგი Îიორგისა
დავით:
Aმათ უკჲ თან მოსახელეთა მეფეთა. ფრიადი აქვნდათ სიყვარული
ურთიერთარს. გარნა კაცთა ბოროტთა შუა ჰქმნეს ბოროტნი
საეშმაკონი სიგლისა მიზეზნი, და რათა არა განგრძელდეს სიძულილი,
შორის ორთავე მათ დავითთა, ჰქმნეს განყოფაჳ სამეფოთა რ~ დავითს ძესა Îიორგისსა ჰხვდა ქართლი, კახეთი, შირვანი, და ჯავახეთი, რ~ლარს სამთავრო ახალ ციხისა, და ყაბარდია, ოსეთი და
ქისტეთი, რ~ ოსეთი. და ყაბარდია დაიპყრა სანატრელმან თამარ, და ქისტეთიცა. და და ჯიქეთი ეგრეთვე. თვარე ჟამადმდე tამ1-22 სტრ., 68r
არისა. არა იყო მეფეთა საქართველოსაჳთა: და ძესა ·უსუდანისსა
ჰხვდა იმერეთი, გურია, ოდიში, რაჭა, აფხაზეთი, სვანეთი, და
ჯიქეთი: X~ თჴნიერ აფხაზეთისა. რაჳცა ჰხდვა დავითს ძესა რუსუდანისსა ყოველივე საქართველო არს, და ეწოდების ქვემო საქართველოჳ , და ქართლსა, კახეთსა, და ჯიქეთსა, რ~ლარს ახალციხისა
სამთავრო, ეწოდების ზემო საქართველოჳ ორივე ესე ზემო და
ქვემო საქართველო ქართველთა Öათალიკოზისა იყო eპარხია
მაგრა სხვად სამეფოდ რა იქმნა ქვემო საქართველო, Aფხაზეთისა ±ათალიკოზისა იქმნა eპარხიად:
X~ საუწყებელ არს ესეცა. რ~ ძისაგან ·უსუდანისა არიან მეფენი იმერთანი, და ძისაგან Îიორგისა არიან, დღესა რუსთა
იმპერიასა შ~ა მყოფნი ძენი ქართველთა მეფისანი, და დღეს მყოფნი ქართლსა და კახეთს მეფენი, ძენი კახთა მეფისანი:
Mერმეცა საუწყებელარს ესეცა, რ~ ჟამსა ერთ მეფობისასა იყო, Sამეფოდ ქალაქად მცხეთა, მაგრა ვინაჳთგან მისცვალა სანატრელმან მეფემან Vახტანგ პირველმან, Nისანს. და ºფილისს ქალაქი სამეფოჳ იქმნა სამეფო ქალაქად Nისანი, რ~ლი გაღმართ ტფილისისა აღმოსავალით, რ~ლსა დღეს მოოჵრებულსა
მას მინდორს ეწოდების ავლაბარი: და ესე ვიდრემე სიტყვაჳ
აქამდის:
Sიტყა მერჲ:
Sაუწყებელ ვიდრემე არს ესე. რ~ შ~დ Èავით მეფისა ძისა რუ1-23 სტრ., 68v
სუდანისა, რ~ლა მამა იმერთსა მეფეთა, არღარა ჰმონებდენ შვილთა
Èავითისთა Mთავარნი äდიშისა რ~ლსა წოდებულ ჰყოფენ დადიანად. და Mთავარნი Îურიისა, რ~ლა Îურიელი, არცაღა აფხაზნი,
არცა Sანნი, და არცა ჯიქნი, ა~დ თჴსად თჴსად იმთავრნეს, პ~ლნ მათ შორის მყოფნი თავადნი. X~ აფხაზნი. და -იქნი მოდრკეს უსჯულოებ-

ადცა, გარნა მხოლოდ იმერელნი ოდენ მონებდეს, დაღათუ რაჭველნიცა, ა~დ რაჭა არა სამთავრო არს, ა~დ მისვე იმერეთისა ნაწილი
არს: X~ ძეთა დავითისთა ძისა Îიორგისთა ჰმონებდეს ყოველნი ქართველნი რაჳვეცა ჰხდა, გარნა არღარა ყაბარდელნი, არცაღა ოვსნი. და არცა ქისტნი, და მისდრკეს უსჯულიებადცა ყაბარდელნი, ოვსნი
და ქისტნი:
Mრავალ ჯერ განრისხდა უკჲ ღ~თი საქართველოსა ზ~ა უკეთურებათა თჴს ქართველთასა, მაგრა ოდეს მოიქციან ღ~ისა მყის შეწყალებულ იქმნიან. მსგავსად iსრაილთა ერისა, ვ~ა მოგვეთხრობის წიგნთაგან || Mოსესთა, კ~დ iსუნავესთა. || Mსაჯულთა. || Mეფეთა. || Nაშთთა. || და ¦~წარმეტყველთასა:
X~ ჰმონებდეს მეფენი kართველთანი თათართა ნათესავთა: ªინგიზისთა,
და მეფენი იმერთანი Öეისარსა, და უმეტესი უკჲ მშვიდობაჳ
აქნდა ვე იმერთა მეფეთა. და იცხებდეს Eკკლესიასა kუთათისასა,
და სამეფო ქალაქ მათდა იყო kუთათისიჱ
Nუ დაუტევებთ უკჲ Gიორგი მეშვიდისა სახელსა, რომელი იყო
მეფე ქართველთა, რ~ლიც ღირს მოხსენებისა არს: eსე უკჲ წოდებულ Vარსკვლავად განთიადისა მატიანეთაგან ქართლისათა, მით
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რ~ ფ~დსა უკეთურებისა ღამესა შ~ა იყვნეს მეფობადმდე მისა
ქართველნი Mეფენიცა და მთავარნი, მაგრა აღმოიჭჴრა რა Gიორგი
Vარსკვლავმან განთიადისამან, განანათლა ღამე იგი სიბოროტისა
და მერმეღა Mზემანცა სიმართლისამან განანათლა სამეფოჳ მისი:
X~ უკეთურებასა რა ვიტყვი. არათუ სარწმუნიებისაგან ჭ~ტისა
განსვლასა ვიტყვი. ა~დ ბოროტთა საქმეთა: Îარნა ამისსა მეფობასა
შ~ა დაჰსცხრეს ყ~ნი იგი კაცნი უკეთურნი სიბოროტეთაგან მათთა. და
იქმნა შეცვალება კეთილ მადლიერად. და მეფობასა შ~ა მისსა
იყვნეს ±ეისარნი bერძენთანი åალეოლოღნი, ეგრეთვე მეფობისაცა
შინა მამისა მისისასა: X~ hრომაელთა, და bერძენთა შორის იყო
განყოფილებაჳ ჟამსა მას არა ახალი, ა~დ ჯერეთ არღა ქმნილ იყო
Öრებაჳ фლორენცას: და ესე ვიდრემე სიტყვაჳ აქამდის:
Sიტყა მეცხრე:
Aრა საიჭველ სადამე არს შ~დ Îურამ დიდისა შეცვალებაჳ
Îუარისა მეფეთა ქართლისა და კახეთისათა, ა~დ მისვე
დავითის და გუარამის ძეთაგან არიან, რტონო ხისა კეთილ სიტყჴერისა
bაგრატისანი უცვალებლად, და ღათუ იცალა შ~დ tამარის
ასულის ·უსუდან მეფაჳსა Îარი iმერთა მეფეთა ოდენ
განისაკუთრეს შეცვალებაჳ იგი, და იგინიცა შ~დ ერთისა ცვალებისა არღარა აღსწყდენ, ა~დ მისვე რუსუდანისა არიან ძეთაგანნი:
£წყოდენ უკჲ მაღალ მსვლელობამან თქვენმან, უკეთუ
არა მიპყრობდეს მე აღვირი თქვენისა მორჩილებისა. დუმი1-23 სტრ., 69v

ლი შემიპყრობს აქა გულვებადთა თჴს მოსათხრობელთა, და ვერ დამპყრობელ ცრემლისა ვარ თქმადთა თჴს, გარნა ვინაჳთგან ითნებს თქვენი ეგე Mაღალ მსახურებაჳ საქართველოჳსა Mეფეთა ტომთა
განყოფათა თჴს. და პროვინციათა თჴს Sაქრთველოჳსათა შემეცნებასა. ესე არა დაიტევების:
iყვნეს უკჲ შ~დ G~ი მეშვიდისა მეფენი ძეთაგან მისთა რაოდენნი მე. და ღათუ არა ფ~დ მრავალნი, ხ~ იქმნა მეფედ Vახ
ტანგ მეოთხე, და ჟამსა უკჲ bაგრატისსა მოიძულვა ღ~ნ ნათესავი ქართველთა, რ~ მრავალ ჯერ იქმნა მოოჵრება Sაქართველოჳსა,
მაგრა ესე ვ~რი არა ოდეს, რ~ უღმრთომან Lანგ თემურ ჰყო საკჴრველი მოოჵრებაჳ. რ~ლი არა სადა სმენილ არს:
Mოიწია უკჲ მძლავრი იგი. პ~დ ქალაქი იგი სახელოვანი. სადა იცხებდეს მეფენი, რ~ლარს Nისანი, ºფილისი, Öალისი და dმანისი,
Mცხეთა, Öასპი, Îორი, £რბნისი, და ყ~ნი ქალაქნი ×ართლისანი, ეგრეთვე კახეთისანი ყოველნი, და იმერეთისანი, ბრწყინვალე იგი
ქალაქი, ქუთათისი, Sამეფო ქალაქი იმერთა ყოვლითურთ აღაოჵრა, და
ესე ყ~ი Lანთემურის მიერ ცეცხლითა აღისპო: X~ ერთი უკჲ საქმე ახალი შემოიღო ყ~დ უღმრთომან მან, რ~ ტყვისა წარყვანებაჳ
ჰქმნა არცა ერთისა, ა~დ მოასხიან რა სიმრავლენი ბევრთანი, მამანი
და დედანი. ჭაბუკნი და ჭაბუკანი. ყრმანი და ყრმაანი. მღვდელნი
დიაკონნი, სამღვდელოთაგანნი. და მონაზონნი ყ~ლნი eკკლესიად
მოასხიან, და დასწვიან eკლესიასა შ~ა: X~ უკანასკნელ მოაგონა მამამან მისმან ეშმაკმან ესეცა. რ~თუ სადამე Cხოველს
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მყოფელსა -~ა შეურაცხ ჰყოფდის განარინიან, და მრავალთა ვჰგონებ
ვ~დ მილიონისა უმრავლესთა და იდგეს გვირგვინი წამებისა:
X~ დიდი იგი eკლესია Mცხეთისა. რ~ლი აღაშენა მეფემან Vახტანგ პ~ლმან, რ~ლისა იყო გებულ კამარანი, და სვეტნი მარმარილოსანი. და იატაკი მარმარილოჳსა. ჯერეთ მოწვა ცეცხლითა ბილწმან მან, და მერმე ძითურთ აღმოჰფხურა იგი და სხვა || Nაბუზარდან იქმნა Sახლსა ზ~ა ღ~ისასა, და ყ~ნი საეპისკოპოსონი
eკკლესიანი. და მონასტერნი ქალაქთა და უდაბნოთანი ს~დ დააქცივნა ძირი თურთ, დასცა ერთი eკკლესია განერა აღუფხვრულად ყოველთაგან მისთა, თვინიერ eკკლესია bოდისა, რ~ლი მაშინ მონასტრად იყო, სადა მდებარე არს Îუამი განმანათ
ლებელისა ჩვენისა Â~ი- სა ×ალწულა Nინასი, და ესე დაჰფარა
ღ~ნ, რ~ მძლავრთაცა ეშინისთ ზოგჯერ Sიწმიდეთაგან, და დაიფარა სიწმინდე იგი მაშინ, ვითა || Òერემიას მიერ დამალულნი
სიწმიდენი:
Mრავალნი უკჲ ბრძოლანი აჩვენნეს მაშინ ქართველთა
Lანგ თემურს, რ~ მეფე bაგრატ ფ~დ მჵნე იყო ბრძოლათა შ~ა,
ხ~ შ~დ ვერ განერა მეფეცა. ა~დ ბრძლასა შ~ა აღსწყვიდნეს ლაშქარნი მისნი. და შეიპყრეს თჴთ მეფე, და წარიყვანა იგი ცოცხალი უღმრთომან Lანგ თემურ: X~ დედოფალი ცოლი bა-

გრატისა, და ძე ყრმა Îიორგი განერნენ მცირეთა ვიეთმე მჵევლითა. და რაოდენითამე კაცითა საერისთაოსა შ~ა, და ეგრეთვე
კათალიკოზიცა სამოელ განერა მცირითა სამღვდელოჳთა,
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კაცითა, X~ ვითარ მოიწია უღმრთო იგი შირვანად, განუტევა მეფე იგი
bაგრატ ცოცხალი, და მისცა მეფობავე მოოჵრებულისა მის სამეფოჳსა, და თვით წარვიდა სპარსეთად:
Mაშინ არცაღა ერთი სოფელი, არცაღა ბაკი, არცა სახლი სადმე,
არცა ეკკლესია იპოებოდა ქართლისა შ~ა თჴნიერ საერისთვოთა არაგვსა და ქსნისათა, ხ~ თუ სადამე მორჩნენ დაურღვეველად eკკლესიანი, იგინი, რ~ლნი პ~ლ აოჵრებულ, და უშენ იყვნენ: X~ მოკვდა
უკჲ მეფე bაგრატ მწუხარებისა მისგან დიდისა. და არა ვინ
უწყის თუ სადა დაჰფლეს იგი. რ~ მცხეთა მოფხვრილ იყო და ყ~ნი
eკკლესიანი, დარღვეულ იყვნნეს: და ესე ვიდრე სიტყაჳ აქამდ
ის:
Sიტყა მეათე:
¸~დ aნტიოხოს მეორისა, უღთოჳსა მის Lანგთემურისაგან
მოოჵრებისა, იქმნა მეფედ, Î~ი ძე bაგრატისა გარნა სახელით
ოდენ მეფე. რ~არა რაჳ აქუნდა მას სამეფოჳ, არცა იცხო მან, და
მოკდა იგიცა ჟამსა სიჭაბუკისასა. და დაშთა ყრმაჳ მცირე.
რომელი aლექსანდრე. პ~ლი. ხ~ იყო რა რვისა წლისა უწოდეს მეფედ და
იყო აღოჵრებულ, ქართლი, ჯავახეთი, კახეთი, შირვანი და სადაცა ვინ თუ სადამე განძრომილ იყო ჰშთამოვიდეს მთით, და
იწყეს შენებაჳ დაბათა:
X~ სანატრელი იგი დედა მისი dედოფალი, აღზრდიდა aლექსანდრეს მეცნიერებასა შ~ა საღმრთოთა წერილთასა. და მოჰგვარა მას Öოსტანტინუპოლოთ Mოძღვარი ვინმე კაცი ღ~ისმეტყველი, და დაისწავლნა aლექსანდრე [კაცი ვინმე] კნინღა ზეპირ
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ყ~ლნი საღმრთო წერილნი, და ყ~ი გარეშისა მეცნიერებისა: dდა ვითარ
იგი იქმნა ოცისა წლისა, მეორემან Nემია იწყო ზღუდეთა ქალაქისათა დარღვეულთა განახლებაჳ, და სახლთა სამეფოთა, მაგრა ვერღარა აღაშენა სახელოვანი ქალაქი Nისანი, ა~დ ºფილისს
მისვალა ქალაქი სამეფოჳ, და ყ~ნი ეკკლესიანი რაოდენიცა საეპისკოპოსონი, ანუ მონასტერნი მოეფხვრნეს უღმრთოსა Lანგთემურს, ყ~ნივე აღადგინა და განაახლნა, და ჰყვის eნკენია
დიდი, რ~ლიცა eკკლესია განაახლის:
X~ თჴთ იგიცა eკკლესია დიდი Mცხეთას აღაგო, მეორემან
Zორაბაბელ, და ჰყო eნკენია დიდი პ~ლსა oკდომბერსა, რ~ლი
ცა დღეინდელად დღემდე ჰგიეს ყოველსა საქართველოსა შ~ა დღესასწაულად დიდად: X~ სოფელნი, და ქალაქნი ყოველნი აღაშენნა, რ~ ფ~დ მჵნე იყო იგი ბრძოლათა შ~ა, და მჰსგავსად დავითის მისისა მისისა შეაძრწუნნა უცხო თესლნი რ~ მრავალგზის
ებრძოლა მათ მკჴდრთა სპარსეთისათა, და რომელიცა აღი-

ღოს ქალაქი, და წარმოიღოს ნატყვენავი, და წარმოასხნის დედა
წულითა ტყვენი, რ~ჟს მივიდის სამეფოდ თჴსად, მისცის მჵედართა თჴსთა ხუთი, და თვით აღიღის ერთი. და მიართვის წ~თა
ეკკლესიათა, ხ~ ტყვენი იგი არცა ერთი განისყიდებოდა, არამედ თუ სადამე სამეფოდ აღიყვანიან თჴსთა ქალაქთა და სოფელთა დასახლდიან მშვიდობით, და უკეთუ თავადთა თჴსთა სოფელთა უბრძანის თავადთა მათ დასახლებაჳ, და
რაოდენნი მჵედართა ჰყვანდიან, ფასი მეფისაგან მიეცემოდ1-22 სტრ., 71v
ის, და ქალაქთა, და სოფელთა მეფისათა დასახლდებდიან:
oრმეოც წელ უკჲ იმეფა საკვირველმან მან. და არცა ერთისა ნახევარისა მიმღებელ იქმნა გლეხთაგან, და ჟ~ა მეფობისა მისისასა,
ვერცა თავადნი მიიღებდეს რასამე გლეხთაგან თჴსთა, რ~ ახალ შენ
იყო მაშინ სამეფოჳ მისი. და ჰსწადოდა ფ~დ რათა აღეშენოს ქართლი: X~ ყოველი მისი ათისაგან ერთი გლახაკთა მიეცემოდა, და ამით
ვ~ა Mზე საყდარი მისი დაჰსდგა წინაშე ღ~ისა, და იპყრა აფხაზეთი.
და იმერთაცა სამეფოჳ. და ყოველი რაოდენიცა განყოფადმდე აქუნდა
ვ~ე საქართველოჳსა მეფეთა, და ყაბარდიაჳცა, ოვსნი. და ქისტნი, და
მახლობელნი აფხაზნი. ჯიქნი, და მახლობენლი იმერთანი სუანნი.
და იქმნა ერთ სამეფოდ, ვ~ა პ~ლ მამათა მისთა აქნდა:
dა ვითარ იგი იქმნა ორმოცდა რვისა წლისა aლექსანდრე დიდი. მოუწოდა
ძეთა თჴსთა, რ~ლთა პირმშოჳ მონაზონ იყო, სახელით დავით, და
vახტანგს უკჲ მისცა, რ~ლი იყო ძე მეორე აფხაზეთი ჯიქეთი,
სვანეთი, ოდიში. გურია, და ყოველი სამეფოჳ იმერთა მეფეთა. და უწოდა Mეფედ: დიმიტრის მისცა. ქართლი. ჯავახეთი. ოვსეთი ყაბარდია, და ქისტეთი, და უწოდა მეფედ: X~ უმრწემესსა ძესა
Îიორგის მისცა [....] კახეთი, ჲერეთი, რ~ლსა შ~ა არს ჭარი,
და კავი, მცირენი თემნი, და შაქისი, სადა მჰსთავრობდა აქამდე
აჯიჩალაბი, და შირვანი რომლისა დედა ქალაქ არს შამახია
და არა უწოდა მეფედ ა~დ მთავრად. და მოუწოდა მთავართა Sამეფოსა თვისისათა ყოველთა. და ესრეთ მოათვალნა იგინი ძეთა თჴსთა,
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და დასდვა მაშინ ყ~ა სამეფოსა ძეთა თჴსთასა სულსა ზ~ა ნახევარი მარჩილისა, და სხაჳ არა რაჳ: X~ ძესა მას თჴსსა პირმშოსა
მონაზონსა დავითს მისცა ±ათალიკოსობაჳ მცხეთისა. და ყ~ისა საქართველოჳსა, რ~ლიც აქს ვე ჵელის ქვეშე დღეს Öათალიკოსსა საქართველოჳსასა, და თვით მონაზონ იქმნა, და სახელ იდვა aთანასი, და განბრწყინდაცა ღვაწლითა მონაზონებისათა, და ესრეთ მივიდა მრჩობლითა გჴრგჴნითა წინაშე u~ისა.
X~ ჟამსა მეფობისა მისისასა იქმნა კრებაჳ фლორენცას, და ჟამსა
დასასრულს მეფობისა მისისასა აღიღეს კონსტანტინუპოლი
თურქთა: და ესე ვ~ე სიტყა აქამდის:
Sიტყა მეათერთმეტე:
aლექსანდრე უკჲ პ~ლისა ძეთა ვიტყოდეთ განყოფასა ესრეთ, იქმნა რა

მეორე ძე aლექსანდრესი vახტანგ მეფედ იმერთა, აფხაზთა, და სხვათა
რ~ლი ითქვა, მოკდა უკჲ, უშვოლოდ და არღა აღწყვედილ იყნეს
ძენი rუსუდანისანი, რომელა მეფენი იმერთანი, და სამეფოჳ მათი დაიპყრეს მათვე, და აფხაზეთიცა ეგრეთვე, და ოდიში და სხვანი თჴსთავე
მთავართა დაიპყრეს, რ~ლთა აქვნდა aლექსანდრესამდე. პლ~ისაჱ X~ dიმიტრი
მათვე ქართლისა ძეჳ მესამე aლექსანდრესი, და Î~ი მთავარი კახეთისა
ჰმონებდენ მეფესა სპარსთასა, და განიყო სამეფო ორად, მაგრა ჯავახეთი, რ~ლ არს პროვინცია ახალ ციხისა, დიდით მთავრითურთ თვისით ჰმონებდეს მეფესა dიმიტრის:
Mონაზონ უკჲ იქმნა მეფეცა dიმიტრი, და უწოდეს dამიანე და
მეცა მინახავნ ხატი მისი მონაზონებისა სახითა, რ~ სადაცა მე ვი1-22 სტრ., 72v
მყოფებოდი მონასტერსა შ~ა მრავალ მთისასა. მუნ აღასრულა სრბაჳ ცხოვრებისა თვისისა. და იქმნა ძე მისი Öოსტანტინე მის წილ მეფედ. ხ~ მოკდა Îიორგიცა მთავარი კახეთისა. და იქმნა მის წილ მთავრად კახთა ზედა.
aლექსანდრე ძე მისი, და უწოდეს კახთა მაშინ მთავარსა თჴსსა მეფედ: ხ~
მოკდა მეფე Öონსტანტინე. და მიიღო მეფობაჳ ძემან მისმან Dავით. რ
~ლსა მშვიდად სახელს ჰსდებენ, და ესვა ძმა რომელსა ეწოდა bაგრატ, და მოკლა
aლექსანდრე მეფეჳ კახეთის ძემან მისმან Îიორგი. რ~ლსა ჰავ გიორგი სახელ ჰსდებენ, და იქმნა მის წილ მეფედ, და დააბრმო ძმაჳცა თჴსი დიმიტრი.
და თჴთ ჰავ გიორგი მოიკლა სიბოროტეთა და ავაზაკობათა შ~ა ქართველთა მიერ:
Mოკუდა უკჲ ქართლისა მეფე დავით მონაზონ ქმნილი. და მეფე იქმნა მის წილ ძე მისი Lუარსაბ: dა ესე ვიდრემე სიტყა აქამდის:
Sიტყა მეათორმეტე:
Lუარსაბის მეფობისა დასაბამს იყო ფ~დ მძლავრება სპარსთა საქართველოთა ზ~ა გარნა Lუარსაბის მეფობისა შ~ა ვერღარა ჰმძლავრობდეს რ~ სხვა ვინ გედეონ იქმნა სპარსთა ზ~ა Lუარსაბ. ვითარ იგი
Îედეონ Mადიამსა ზ~ა: X~ აქა დამადუმებს მე სიმჵნე Lუარსაბისა, და მაცხოვრად ერისა თჴსისა. მოცემაჳ მისი ¬~ისა მომართ, თუ სადამე ვიტყოდე სიმჵნეთა Lუარსაბისთა განვრცნების წერილი, და თუ სადამე ვჰსდუმნე არა ღირს დუმილით თანა
წარსლვისა არ~ნ სიმჵნენი მისნი: X~ ესე უკჲ ვსთქათ
მისთჴს, და ჭ~ტი ვსთქათ, რ~ მოთხრობაჳ Lუარსაბისა სიმჵნე1-23 სტრ., 73r
თა ყ~ითურთ მჰსგავს არს ჭ~ტად მაკაბელისა iუდას სიმჵნეთა, და
სიკვდილიცა მაკაბელისა || iუდასებრ მიიღო ბრძოლათა შ~ა უცხო თესლთაგან მეშურნეობასა შ~ა არა თუ აჩრდილისა hსჯულისა. ა~დ ჭ~ტისა
Sარწმუნოებისა K~ეს R~ის ჩვენისასა:
X~ მოკდა რა დაწყ[...]ლული მეფე ლუარსაბ, რ~ლნ არა ოდეს ჰმონა, და
არცა ამონა Sამეფოჳ თჴსი სპარსთა, მეფე იქმნა ძე მისი სიმეონ
პ~ლი მის წილ, ხ~კახთა ზ~ა იყო მაშინ Lეონ დიდი ძე ჰავ გიორგისა. რ~ლნცა მოჰკლა მამაჳ თჴსი: X~ იმეფა სიმეონ არა მშვიდობ-

ით უცხოთესლთაგან, და უკანასკნელ ბრძოლასა ბრძოლასა შ~ა თურქთა წარიყვანეს ტყვედ Öონსტანტინუპოლის და მიიცვალა მუნ, და იქმნა ძე მისი Îიორგი მეფედ მის წილ: aმისსა მეფობასა დაიპყრეს
თურქთა ქ~ყანა ჯავახეთისა, და უარჰყვეს და დაუტევნეს თჴთ მთავარმან ჯავახეთისამან, და სამთავრომან მისმან ó~ი ჩვენი i~w K~ეჳ, და
იქმნნ ეს მახმედიან, ხ~ იყო კახთა ზ~ა მეფედ aლექსანდრე ძე Lეონ დიდისაჱ
Mოკდა უკჲ Îიორგიცა მეფე წამლითა უღმრთოჳსა, êაჰაბასისათა, და იქმნა მის წილ მეფედ ძე მისი Lუარსაბ მეორე, ფ~დ ჭაბუკი ასაკითა. ხ~ მოიკლაცა aლექსანდრე მეფე კახეთისა ძისა თვისისა Öონსტანტინეს მიერ. და იქმნა უკეთური იგი Öონსტანტინე
მეფედ, მკულელი მამისა, და ძე თჴსის Îიორგისა, და მიემსგავსა იგიცა საქმეთა ჰავ გიორგისათა პაპისა თჴსისათა, ხ~ მოიკლა
თჴთ იგიცა უღმრთო Öონსტანტინე კახთა მიერ: და ესრე ვიდრე
მე სიტყა აქამდის:
1-23 სტრ., 73v

Sიტყა მეთსამ მეტე:
vჰსთქვათ რა უღმრთოსა Öოსტანტინეს მ~რ მოკლაჳ მამისა
თჴსისა მეფისა aლექსანდრე მესამისა, და ძისა თჴსისა Îიორგისი
და მოკლაჳცა მისი კახთაგან, მეფე იქმნა შ~დ უღმრთოჳსა Öოსტანტინესა »ეიმურაზ პ~ლი კახთა ზ~ა, ხ ესე »ეიმურაზ ძის წული
იყო aლექსანდრესი ძისაგან თჴსისა მოკულულისა, და ძე კახთა მეფისა დავითისი: X~ მამამან ამის »ეიმურაზისამან დავით ძემან aლექსანდრე მესამისამან, მიუღო მეფობაჳ კახთა მამას თჴსსა aლექსანდრეს სიცოცხლესავე შ~ა, და თჴთ იქმნა მეფედ: X~ არა ჰყოვნა სასჯელმან საღმრთომან, და მოკვდა მეფე კახთა დავით სიცოცხლესავე
შ~ა მამისა თჴსისასა, და მეფედ კახთავე იქმნა aლექსანდრე: X~ შ~დ
სიკდილისა aლექსანდესსა, და უკეთურისა მის Öონსტანტინესსა
მეფედ კახთა იქმნა »ეიმურაზ პ~ლი, ხ~ ჟამსა მას იყო მეფედ ქართლისა ლუარსაბ მეორე:
Mოიწია უკჲ უღმრთო êაჰაბას მეფე სპარსთა კახეთს ზ~ა და მოაოჵრა კახეთი ვ~ა Lანგთემურ, ეგრეთვე სახედ ამან, და სოფელნი, და თჴთ ყ~დ შვენიერი იგი ქალაქი გრემი, სადაცა მეფობასა განაგ[.]ებდენ მეფენი კახთანი, გარდაასახლნა სპარსეთად. ვ~ა ჰყო Þაბუქოდონოსორ, iერუსალიმსა ზ~ა, და iუდიასა, და Lუარსაბ მეფე ქართლისა წარიყვანა aსტრაბათად, და მოკლა მუნ მოშთობისა მიერ ხ~
Lუარსაბ არა ჰყვა ძეჳ არცაღა ძმაჳ, და აღსწყდა მეფისა
სიმონ პ~ლისა ნათესაობაჳ: Mაშინ ქართველთა წინააღმდეგად სპარსთა მეფისა. ჰყვეს მეფედ ქართლისად მეფე კახთა თე1-23 სტრ., 74r
იმურაზ პ~ლი, მით რ~ ცოლი »ეიმურაზისა დაჳ იყო მეფისა ლუა-

რსაბ მეორისა, და ჰსცხეს მეფედ ºფილისს, გარნა არა თავსიდვა ესე
მეფემან სპარსთამან, ა~დ წარმოგზავნნა ქართლსა ზ~ა ლაშქარნი უთვალავნი. და მოვიდეს მდინარესა ზ~ა ალგეთისასა, ვინაიცა ქართველთაცა შეჰკრიბნეს ლაშქარნი, ვ~რ ოცდა ოთხი ათასი: X~ მაშინ განრისხდა ღ~ი საქართველოსა ზ~ა, და მოსწყდეს ლაშქარნი საქართველოჳსანი ოცი ათასი კაცი. და ივლტოდა მეფე თეიმურაზ იმერეთად: X~
ჰყვეს სპარსთა მეფედ ქართლი სად სახელით Rოსტომ ვინმე ფ~დ
მოხუცებული ძე êაგრატოვანთავე, მახმადიანნი, რ~ მეფესა ქართლისასა სიმეონ პ~ლსა, რ~ლი ზემო ვახსენეთ, ჰყვა ძმაჳ უმრწმესი
სახელით დავით, ესე დავით წარვიდა სპარსთა მეფისა, და მახმადიან
იქმნა. და ცოლი და შვილნი მისნი ყოველნივე დაშთეს iსპაანად, და ესე როსტომ მუნ იშვა ქალაქსა ისპაანს, და მეფედ ჰყვეს ესე სპარსთა
მემკვიდროებისა ძლით: და ესე ვიდრე სიტყა აქამდის:
Sიტყა მეათოთხმეტე:
Mეფე უკჲ ქართლისა იქმნა რა როსტომ, მისცნა ციხენი ტფილისისანი მეფესა სპარსთასა, და დარღვეულნი ქალაქთა ზღუდენი
განაახლნა, და იმეფა ვითარ ოც წელიწად ოდენ. და დიდსა სიბერესა
მიიწია: X~ არა ჰყვა ძე არცა ასული, და ძიებად რათამცა ვინ ჰპოვოს Bაგრატიონთაგანი, რათა იმემკჴდროს: X~ იყვნეს მაშინ
Bაგრატოვანთაგანნი შვილთაგან Öონსტანტინე ქართველთა მეფისათა
და ჯეროვან იყო, რათა მათგანმან ვინმე დაიმკვიდროს ქართლი: eსრეთ
უკჲ ძიებასა შ~ა რა იყო როსტომ მეფე, განიზრახა უკჲ, მემკჴ1-22 სტრ., 74v
დრედ თჴსად ყოფაჳ vახტანგის Bაგრატოვანისა, ვ~რ უკჲ
Bაგრატოვან იყო vახტანგ. მეათერთმეტესა უკჲ სიტყასა
შ~ა მოვიხსენეთ რა მეფე ქართველთა დავით ძე მეფისა ±ონსტანტინესი.
და ამის დავითისაცა ძმაჳ მოგვიხსენებიეს სახელით Bაგრატ. ამას ბაგრატს მისცა მეფემან დავით სამთავროჳ, რ~ლისა სახელი
არს მუხრანი: და ამის ბაგრატის ძე იყო iრაკლი, და ძე iრაკლისი
aრჩილ, ძე aრჩილისა vახტანგ მესამე. რ~ლი იმემკვიდრა მეფემან
როსტომ: X~ მოკდა მეფე იგი Rოსტომ, და მეფე იქმნა vახტანგ
მესამეჱ
aმან დაიპყრა იმერეთიცა, ოდიში, გურია, ქართლი, კახეთი, ხ~ შირვანი ადრე წარსწყმიდეს კახთა მეფეთა, და შაქისი, რომელა აჯიჩალაბის სამთავრო. არცაღა იგი აქნდათ კახთა მეფეთა მიერითგან მოაოხრა რა êაჰბას სპარსთა მეფემან კახეთი:X~ დასვა კახეთსა შ~ა მეფედ მეფემან vახტანგ ძე თჴისი პირმშოჳ aრჩილ. და თვით მეფობდა ქართლსა, და იმერეთსა ზ~ა, გარნა ვერღარა ეძლო დაპყრობად სამთავროსა ახალ ციხისასა, მით რ~ თურქთა ეპყრათ იგი:
X~ შ~დ ჟამთა როსტომის მეფობისათა, მეფე კახთა »ეიმურაზ

ვერღარა დაადგრა კახეთს შ~ა, რ~ ფ~დ მოხუცებული იყო, და
ძე უკჲ მისი დავით მოკლულ იყო ავაზათაგან ნადირობასა შინა. და ერთი მხოლოდ ძის წული ოდენ ჰყვა სახელით iრაკლი. და დედითურთ წარგზავნა რუსეთად წინაშე მეფისა aლექსი მიხაილოვიჩისა და აღიზარდა რუსეთსა შ~ა ყრმა იგი. რ~ლსა
1-22 სტრ., 75r
რუსნი უწოდებენ Þიკოლადჱ
X~ მეფე იგი ქართველთა vახტანგ ფ~დ გონიერიყო და მჵნე, და ქმნა
მეფობაჳ ოცსა წელსა ბედნიერობით, და პირმშოჳ ძე მისი წარვიდა კახეთით, რომელა მეფე aრჩილ, და დაიპყრეს მეფობაჳ
იმერეთისა: და შ~დ მოკვდა მეფე vახტანგ, და იქმნა მეფედ ძე
მისი Îიორგი. და aრჩლ წარვიდა რუსეთად, და მუნ აღესრულა ჟამსა
პეტრე პ~ლისა ¡მპერატორებისასა, რ~ლისა ძენიცა სამნი მოსწყდეს იმპერიასა შ~ა რუსეთისასა, და დაშთა ასული სახელით dარია
რ~ლიცა მოკდა ჟამსა aნნა iოანევნას iმპერატორობისასა:
X~ ვჰსთქათ ესეცა რ~ განუდგა მეფე იგი ქართველთა Îიორგი
ძე vახტანგისი მეფესა სპარსთასა, და მიუღო მეფობაჳ ქართველთა Îიორგის მეფემან სპარსთამან. და მისცა iრაკლის ძის წულსა
»ეიმურაზ კახთა მეფისასა აღზრდილსა რუსეთს შ~ა და Þიკოლოზ სახელ დებულსა რუსთა მიერ: dა ესე ვიდრემე სიტყაჳ აქამდის:
Sიტყა მეათხუთმეტე:
X~ ვ~რ იხილა მეფემან საქრთველთამან Îიორგი, რ~ მიიღო
მეფობაჳ, წარვიდა წ~ე სპარსთა მეფისა, და იხილა რა სიქველე
Îიორგისი სპარსთა მეფემან ჰყო სპასალარ, და მეფობაჳცა
ქართლისავე მისცა მას. და მეფესა iრაკლის მისცა მეფობაჳ
კახთა. საკუთარი თჴსი: X~ მოკუდა iრაკლიცა მეფე, და მეფეცა
Îიორგი მოიკლა ბრძოლათა შ~ა ყანდაარს, და იქმნა სპასრთა მეფისა მიერ მეფედ ქართველთა Xოსრო ძმის წული მეფისა
1-23 სტრ., 75v
Îიორგისი, და ძე Lეონისი, რ~ლსა სპასალარობაჳცა აქნდა სპარსთა
მეფისა, და მეფედ კახთა იქმნა ძე კახთა მეფისა iრაკლისი დავით: X~ მეფეცა იგი Xოსრო მოიკლა ბრძოლათა შ~ა იგიცა ყანდაარს, და დაჰშთა ძე მცირე, რ~ლი იგიცა მოკდა. და ასული ერთი სახელით aნნა, რომელიცა იმყოფების დღეს სამეუფოსა ქალაქსა მოსკოვს: X~ ვითარ იგი
მოკუდა მეფეჳ ქართველთა ხოსრო სპარსთა მეფისა მიერ იქმნა ქართველთა ზ~ა ძმაჳ მისი iესე მამა ძე უნდოჳსა. და მოიყვანა
მან ცოლი ასული კახთა მეფისა iრაკლისი დაჳ მეფისა კახთასა დავითისი დედაჳ ჩემი: dა შ~დ რაოდენისამე წლისა მეფე ვახტანგ
მეოთხე სპარსთა მეფისა მიერ სპასალარ იქმნა და მამასა ჩემსა მიუღო ქართველთა მეფობაჳ სპარსთა მეფემან მისცა ძესა მე-

ფისა vახტანგისსა Bაქარ: X~ კ~დ შ~დ რაოდენისამე წლისა მიუღო მეფობაჳ Bაქარს მეფემანვე სპარსთამან და მისცა და
მისცა მეფესა vახტანგს მამასა Bაქარისასაჱ
X~ მოკვდა მეფე კახთა დავით. და მეფედ კახთა ჰყო სპარსთა მეფემან
ძმაჳ დავითისი, და ძე ირაკლი მეფისა კახთასა Öონსტანტინე. კ~დ
შ~დ ორისა. ანუ სამისა წლისა მიუღო ქართველთა მეფობაჳ ვახტანგს მეფემან სპარსთამან, და მისცა კახთა მეფესა Öონსტანტინეს: X~ ვ~რ იხილნა მრავალჯერ სიცრუვენი სპარსთა მეფისანი,
მეფემან vახტანგ, და თურქნიცა მოვიდეს, და დაიპყრეს საქართველოჳ, წარვიდა იმპერიასა რუსთასა ჟამსა სანატრელისა
პეტრე პ~ლისასა ყოვლითურთ მისით, და მუნ აღესრულა ქალაქსა ასტრახანს: და ესე ვიდრემე სიტყუა აქამდის:
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Sიტყა მათექვსმეტე:
¦არვიდა რა იმპერიად რუსეთად vახტანგ მეოთხე დაუტევა
ძმაჳ თჴსი ნაცვლად თჴსად მეფე იესე მამა ჩემი, ხ~ მაშინ იპყრობდეს ქართლს თურქნი, მოკვდა მამაცა ჩემი. და მო- ჰმოკლეს თურქთა მეფეცა კახთა Öონსტანტინეჳ. და კახთა მეფედ იქმნა თურქთა
მ~რ »ეიმურაზ მეორე: X~ ჟამსა »ეიმურაზის კახთა მეფობისასა,
თურქნი მეფობდეს ქართლსა ზ~ა, ფაშა იგი ჯავახეთისა, რ~ლ არს ახალ ციხისა, და მერმე დაიპყრა რა ქართლი შაჰნადირ, ხანნი სპარსთთანი მეფობდეს ქართლსა ზ~ა: X~ შ~დ რაოდენთამე წელთა მისცა მეფობაჳ ქართლისა შაჰნადირ მეფესა კახთასა »ეიმურაზ მეორესა. და
მეფობა კახეთისა ძესა თეიმურაზისა iრაკლი მეორესა. ხ~ იცხო მეფემან თეიმურაზ ჩემ უღირსისაგანჱ
vიტყოდეთ ამასცა, ვ~დ დღესა რაჳვეცა არს ქართლისა პროვინცია უპყრიეს მეფესა ქართლისასა, უკეთუ არა აღოჵრებულ იყო.
გარნა ქ~ყნა იგი ახალ ციხისა: რ~ლარს ჯავახეთი, შ~დ მეფისა ქართველთასა Lუარსაბ დიდისა უპყრიეს თურქთა, და არს მუნ ფაშა პ~ლი
იგი მთავარი მათი aთაბაგი. რომელიცა განაწესა. მთავრად მეფემან ყოვლისა საქართველოჳსამან, ხ~ მთავარი იგი კახეთისა
თურქთა დაპყრობადმდე ჰმონებდა მეფესა ქართველთასა: X~ პროვინცია კახეთისა მესამე უკჲ ნაწილი არღარა არს დღეს ჵელის ქვეშე
კახთა მეფისა. რ~ შირვანი ადრითგან მიეღო, და შაქისი ჟამითგან
შაჰაბასისა მოოჵრებისა ხ~ შაქისისა ნაწილი არს ჭარიცა, რ~ლისა
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მიერ აღოხრებულ იქმნა კახეთი ახალთა ჟამთა შინა გარნა რაჳცავე
აქვს დღეს კახთა მეფესა, შენ არიან ყოველნი:
vჰსთქვათ კ~დ ესეცა. ვ~დ დედა iრაკლი მეორის, რ~ლი არს დღეს
მეფედ კახთა, ასული იყო მეფისა ქართლისა vახტანგ მეოთხისა
დაჳ მეფისა bაქარისი:
X~ Mეფესა მას Sაუკუნეთასა, Uხრწნელსსა Uხილავსა, მხოლოსა.
Bრძენსა Ù~ა პატი-
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