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წინასიტყვაობა
საქართველოს გამოსახვას ევროპულ რუკებზე ხანგრძლივი ისტორია
აქვს. ქართული პოლიტიკური გაერთიანებები, მათი საზღვრები, ცალკეული დასახლებები თუ ტოპონიმები უძველეს კარტოგრაფიულ ნიმუშებშიც ვხვდება. ამავე დროს, საქართველოს გეოგრაფიულ აღწერილობას
სათანადო ყურადღებას უთმობდნენ ძველი ეპოქის განთქმული მოგზაურები თუ გეოგრაფები, მათ შორის უთუოდ მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ძველ ბერძენ ავტორს, კლაუდიუს პტოლემაიოსს, რომლის
გეოგრაფიულმა ნაშრომმა უდიდესი გავლენა იქონია შუა საუკუნეების
ევროპაში გეოგრაფიული ცოდნის გავრცელებასა და კარტოგრაფიის
განვითარებაში. პტოლემაიოსის ნაშრომი მნიშვნელოვან პირველწყაროს წარმოადგენს ასევე ანტიკური პერიოდის საქართველოს ისტორიის და მისი გეოგრაფიული საზღვრების დადგენისათვის.
პტოლემაიოსის გეოგრაფია ევროპაში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობდა მე-15 და მე-16 საუკუნეებში, რა დროსაც რამდენიმე
ათეული გამოცემა იქნა დაბეჭდილი ევროპის წამყვანი კარტოგრაფების და გამომცემლების მიერ. თითოეული მათგანი შეიცავდა ანტიკური
ეპოქის საქართველოს აღწერილობას და რუკებს უძველესი ქართული
პოლიტიკური გაერთიანებების - კოლხეთის და იბერიის - გამოსახულებით, შესაბამისი საზღვრების, ქალაქების, სოფლების, მდინარეების და
სხვა ტოპონიმების მითითებით. პტოლემაიოსის გეოგრაფიის ეს ევროპული გამოცემები მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ ისინი გამდიდრებულია ახალი ეპოქის, ე.წ „თანამედროვე“ რუკებით, რომლებიც ასევე
მოიცავს საქართველოს აღწერილობას და რუკებს. შეიძლება ითქვას,
რომ პტოლემაიოსის გეოგრაფიის პოპულარიზაციამ შუა საუკუნეებში
მნიშვნელოვნად ხელი შეუწყო ევროპული მასშტაბით საქართველოს
შესახებ ცნობების გავრცელებას.
წარმოდგენილ პუბლიკაციაში განხილულია როგორც კლაუდიუს
პტოლემაიოსის გეოგრაფიული მემკვიდრეობა და მისი გავლენა ევროპული კარტოგრაფიის განვითარებაზე, ასევე საქართველოს და მისი
ცალკეული პოლიტიკური გაერთიანებების ადგილი მის გეოგრაფიულ
აღწერილობებსა და რუკებზე. პუბლიკაციას ერთვის ეთნიკურობისა და
მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრის კარტოგრაფიულ არქივში
დაცული პტოლემაიოსის რუკების ორიგინალი ბეჭდური ეგზემპლარების მაღალი გარჩევადობით დამზადებული ფოტოასლები.
იმედი გვაქვს, პუბლიკაცია საინტერესო იქნება გეოგრაფიით და კარტოგრაფიით დაინტერესებული ფართო საზოგადოებისათვის. ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრი აგრძელებს მუშაობას საქართველოსთან დაკავშირებით არსებული ევროპული
კარტოგრაფიული მემკვიდრეობის დოკუმენტირებას და შესწავლას. ამ
მიმართულებით ახლო მომავალში კვლავ შემოგთავაზებთ არანაკლებ
საინტერესო და მნიშვნელოვან პუბლიკაციებს.
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კლაუდიუს პტოლემაიოსი და მისი გეოგრაფია
კლავდიუს პტოლემაიოსი იყო განთქმული ბერძენი გეოგრაფი, მათემატიკოსო, ასტრონომი და ასტროლოგი, რომელიც ცხოვრობდა და
მოღვაწეობდა ქალაქ ალექსანდრიაში, ჩვენი წელთაღრიცხვით დაახლოებით 100-170 წლებში. პტოლემაიოსს მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის მეცნიერების სხვადასხვა დარგის განვითარებაში. დიდია მისი
დამსახურება გეოგრაფიული ცოდნის გავრცელებაშიც. ამ სფეროში მის
ფუნდამენტურ ნაშრომად ითვლება „გეოგრაფია“, რომელიც რვა ნაწილისგან შედგება და მოიცავს სამყაროს აღწერას იმ დროისათვის ხელმისაწვდომი ბერძენი და რომაელი ავტორების ნაშრომებზე თუ ჩანაწერებზე დაყრდნობით. პტოლემაიოსის ეს ნაშრომი გამორჩეულია
იმით, რომ მასში ავტორი გვთავაზობს კოორდინატების სქემას, რომელიც დაკავშირებულია თითოეულ გეოგრაფიულ ლოკაციასთან. მას აღნუსხული აქვს მისთვის ცნობილი ყველა ქვეყნის და რეგიონის ქალაქი,
დასახლებული პუნქტი, მდინარე, მთათა სისტემა, თუ კლიმატური სარტყელი. გარდა ტექსტისა, ნაშრომი ასევე შეიცავდა რუკებს. პტოლემაიოსი მსოფლიოს ყოფს სამ კონტინენტად - ევროპა, აფრიკა და აზია,
რომლებიც თავის მხრივ ცალკე რეგიონებად იშლება. ნაშრომი შეიცავს ოცდაშვიდ რუკას. ესენია მსოფლიოს რუკა, აზიის კონტინენტის თორმეტი რუკა, აფრიკის კონტინენტის ოთხი და ევროპის კონტინენტის
ათი რუკა. ნაშრომის ტექსტის გვიანი ბერძნულენოვანი ხელნაწერები
მართალია შემორჩა, თუმცა რუკებს დღემდე არ მოუღწევია. ყველაზე
ძველი ხელნაწერი რუკები პტოლემაიოსის გეოგრაფიიდან მე-13 საუკუნეზე ადრინდელი არ არის, რომლებიც სინამდვილეში წარმოადგენენ
ორიგინალი რუკების რეკონსტრუქციას.
მიუხედავად იმისა, რომ პტოლემაიოსის გეოგრაფიულმა ნაშრომმა
იმთავითვე დიდი მნიშვნელობა შეიძინა, დასავლეთ ევროპაში მისი
არსებობის შესახებ არაფერი იცოდნენ მე-13 საუკუნის ბოლომდე. მისი
აღმოჩენა კი მიეწერება ბიზანტიელ ბერს, სწავლულს, დიპლომატსა და
მთარგმნელს მაქსიმუს პლანუდესს (Maximus Planudes). ის ძირითადად
მოღვაწეობდა კონსტანტინეპოლის ხორას მონასტერში, სადაც 1295
წელს შემთხვევით მიაკვლია კლაუდიუს პტოლემაიოსის გეოგრაფიის
ბერძნულენოვან ხელნაწერს, თუმცა ის არ შეიცავდა რუკებს. აღმოჩენილი ტექსტის საფუძველზე მოგვიანებით პლანუდესმა თავად შექმნა
რუკების რეკონსტრუქციები. მოგვიანებით ეს ხელნაწერი, რომელიც
დღეს ვატიკანის ბიბლიოთეკაში ინახება, პლანუდესმა ჩაიტანა რომში,
სადაც მას ბიზანტიის იმპერატორის სახელით დიპლომატიური მისიით
უწევდა ხოლმე გამგზავრება. რომში ხელნაწერი კიდევ ერთი ბიზანტიელი დილომატიური წარგზავნილის და ბერძნული ენის მასწავლებლის
ემანუელ ხრიზოლორასის (Emanuel Chrysoloras) ხელში აღმოჩნდა, მან
გააგრძელა მუშაობა ნაშრომის ლათინურენოვან თარგმანზე, რომელიც
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საბოლოოდ დასრულებულ იქნა 1406-1409 წლებში ხრიზოლორასის მოწაფის იაკობ ანგელუსის (Jacobus Angelus) მიერ. სწორედ ამ თარგმანით
გაიცნო იტალიამ და შემდგომში მთელმა ევროპამ პტოლემაიოსის გეოგრაფიული ნაშრომი.
იაკობ ანგელუსის თარგმანი რუკებითურთ რამდენჯერმე იქნა გადაწერილი, თუმცა პტოლემაიოსის გეოგრაფიის გავრცელებას მასობრივი
ხასიათი მიეცა ევროპაში საბეჭდი დანადგარის გამოგონების და 1450იანი წლებიდან წიგნების ბეჭდვის ტრადიციის დაწყების შემდეგ. გეოგრაფიის პირველი გამოცემა დაიბეჭდა 1475 წელს ვიჩენცაში, თუმცა
ეს გამოცემა არ შეიცავდა რუკებს. ამიტომ პირველ სრულფასოვან გამოცემად მიჩნეულია 1477 წელს ბოლონიაში, დომენიკო დე ლაპის მიერ
დაბეჭდილი ვერსია, რომელიც ეყრდნობოდა იაკობ ანგელუსის თარგმანს. ტექსტთან ერთად გამოცემა შეიცავდა ოცდაექვს რუკას. მე-15 საუკუნის მეორე ნახევარში პტოლემაიოსის გეოგრაფიის პოპულარიზაციაში დიდი იყო იტალიაში მოღვაწე გერმანელი გამომცემლების წლვლი,
მათ შორის აღსანიშნავია კონრად სვეინჰეიმი (Conrad Sweynheim) და
მისი პარტნიორი არნოლდ პანარცი (Arnold Pannartz), რომელთა სახელს უკავშირდება პტოლემაიოსის გეოგრაფიის 1478 და 1490 წლების
რომაული გამოცემები. კიდევ ერთი გერმანელი, რომელიც ამავე ეპოქაში იტალიაში ეწეოდა საგამომცემლო საქმიანობას, გახლდათ ბენედიქტელი ბერი ნიკოლაუს გერმანუსი (Nicolaus Germanus), რომელმაც
1482 წელს ორჯერ გამოსცა პტოლემაიოსის გეოგრაფია ფლორენციაში. მის სახელს უკავშირდება იტალიის გარეთ პტოლემაიოსის პირველი გამოცემების დაბეჭდვაც, კერძოდ, 1482 და 1486 წლებში მიერ მიერ
იქნა გამოცემული პტოლემაიოსის გეოგრაფია გერმანიის ქალაქ ულმში. აღსანიშნავია, რომ გერმანუსმა პტოლემაიოსის გეოგრაფიის ბეჭდური ეგზემპლარების გამოცემამდე ჯერ კიდევ 1566 წელს მოამზადა
ხელნაწერი რუკები ანგელუსის თარგმანისათვის. გერმანუსს უკავშირდება პტოლემაიოსის რუკებისათვის ტრაპეციული ფორმის მიცემაც.
პტოლემაიოსის გეოგრაფიით დაინტერესებამ ევროპაში კიდევ
უფრო მოიმატა მე-16 საუკუნეში. მას ბეჭდავდნენ ისეთი ცნობილი გეოგრაფები და კარტოგრაფები, როგორებიც იყვნენ მარტინ ვალდსეემიულერი (Martin Waldseemüller), ლორან ფრაისი (Laurent Fries), სებასტიან მიუნსტერი (Sebastian Münster), გერჰარდ მერკატორი (Gerhard
Mercator), ჯაკომო გასტალდი (Giacomo Gastaldi) და სხვები. პირველი
გამოცემიდან ორასი წლის მანძილზე ევროპის სხვადასხვა ქალაქებში
ორმოცდაათზე მეტი გამოცემა იქნა დაბეჭდილი. ეს გამოცემები განსხვავდებოდა, როგორც თარგმანის შინაარსით (დამოკიდებული იყო
მთარგმნელსა და რედაქტორის ინტერპრეტირებაზე), ასევე რუკების
რაოდონობით და ბეჭდვის ტექნიკით. პირველი ორი გამოცება (ბოლონიის და რომის გამოცემები) მხოლოდ ანტიკურ, ანუ ძველი სამყაროს
რუკებს შეიცავდა. სხვა ყველა გამოცემაში თანდათანობით მატულობ5

და ე.წ. „თანამედროვე“ რუკების რაოდენობა. ამ რუკების დამატებით
გამომცემლები ცდილობდნენ მოეცვათ ის რეგიონები და ქვეყნები,
რომლებიც პტოლემაიოსს არ ჰქონდა აღწერილი, ასევე განეახლებინათ პტოლემაიოსის მიერ უკვე დოკუმენტირებული და რუკაზე ასახული
ადგილები.
საქართველო კლაუდიუს პტოლემაიოსის რუკებზე
პტოლემაიოსის
გეოგრაფია
მნიშვნელოვან
პირველწყაროს
წარმოადგენს საქართველოს ისტორიის და გეოგრაფიული საზღვრების
შესწავლისათვის. მასში დეტალურად არის აღწერილი ცალკეული
ქართული პროვინციები, ქალაქები, სხვადასხვა დასახლებული პუნქტები
თუ სხვა გეოგრაფიული ერთეულები1. იმდროინდელი საქართველოს
აღწერისას პტოლემაიოსი ძირითადად ეყრდნობიდა ჰეროდოტეს,
სტრაბონის, პლინიუსის და ფლავიუს არიანეს ცნობებს. პტოლემაიოსის
აღწერებსა და რუკებზე საქართველო წარმოდგენილია ორი პოლიტიკური
გაერთიანების - კოლხეთის და იბერიის სახით. რეკონსტრუირებულ
ანტიკურ რუკებზე ორივე ეს ქვეყანა მოქცეულია აზიის მესამე რუკაზე
(უმეტეს შემთხვევაში შემდეგი ლათინური სახელით არის დასათაურებული
- Tabula Asiae III), რომელზეც ასევე ასახულია ალბანეთის და დიდი
არმენიის ტერიტორიები. შედარებისთვის, აზიის პირველ რუკაზე ასახულია
ანატოლიის ნახევარკუნძული, ანუ თანამედროვე თურქეთის აზიური
ნაწილი, აზიის მეორე რუკაზე კი გვხვდება ჩრდილოეთ კავკასია და
აზოვისა და კასპიის ზღვებს შორის მდებარე ვრცელი ტერიტორიები.
კავკასიის და მისი მომიჯნავე მხარეების განაწილება პტოლემაიოსის
რუკებზე, გამონაკლისის სახით განსხვავებულად არის წარმოდგენილი
მხოლოდ პტოლემაიოსის გეოგრაფიის პირველ, 1477 წლის ბოლონიის
გამოცემაში, სადაც კოლხეთის, იბერიის და ალბანეთის სამეფოები
გაერთიანებულია ჩრდილოეთ კავკასიასთან (რუკა ნომერი 16), ხოლო დიდი
და მცირე არმენია კაპადოკიასთან და ანატოლიის ნახევარკუნძულთან
ერთად ცალკე რუკად არის გამოყოფილი (რუკა ნომერი 17). გარდა აზიის
მესამე რუკისა, კოლხეთი და იბერია ასევე აღნიშნულია პტოლემაიოსის
1

პტოლემაიოსის ნაშრომი არაერთ ქართველ ისტორიკოსს აქვს შესწავლილი და გამო-

ყენებული. მათ შორის აღსანიშნავია ნოდარ ლომოურის მიერ 1955 წელს გამოცემული
საქართველოსთან დაკავშირებული პტოლემაიოსის ტექსტის თარგმანი განმარტებე-

ბითურთ (კლავდიუს პტოლემაიოსი. „გეოგრაფიული სახელმძღვანელო“, ცნობები საქართველოს შესახებ. ტექსტი თარგმანითურთ, წინასიტყვაობა და განმარტებები - ნ.
ლომოური. მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის. ნაკვ. 32. თბ. 1955

გვ. 39-65. ბოლო პერიოდის ნაშრომებს შორის გამოსაყოფია მადონა მშვილდაძის სადოქტორო დისერტაცია, რომელშიც წარმოდგენილია იბერიის ქალაქთა ლოკალიზაციის მცდელობა (მადონა მშვილდაძე „იბერიის ქალაქთა ლოკალიზაცია კლავდიოს

პტოლემაიოსის კოორდინატთა სისტემის მიხედვით“. არქეოლოგიის დიქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი დისერტაცია, ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, 2015)
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მსოფლიოს რუკაზე. საქართველო ასახულია პტოლემაიოსის გეოგრაფიის
„თანამედროვე“ რუკების დამატებაშიც, რომლებიც ახალი რუკების (Tabula
Nova) სახელით არის დასათაურებული.
პტოლემაიოსის გეოგრაფიაში თანამედროვე რუკების რაოდენობა
განსხვავდება გამოცემების მიხედვით. განსაკუთრებით აღსანიშნავია
იტალიელი კარტოგრაფების ჯაკომო გასტალდის და ჯოვანი მაჯინის
რუკები, როლებზეც კოლხეთის და იბერიის ნაცვლად უკვე გვხვდება
საქართველოსთან მიმართებაში შუა საუკუნეების ევროპულ გეოგრაფიულ
ნაშრომებსა და რუკებზე დამკვიდრებული ტერმინოლოგია, კერძოდ
„გეორგია“ (Georgia/Georgiani), რომელიც მოიცავდა როგორც საკუთრივ
საქართველოს, უმეტეს შემთხვევაში კი მთლიანად კავკასიის რეგიონს. ამ
რუკებზე ასევე გვხვდება სახელწოდება „მენგრელია“ (Mengrelia), რომელიც
ძირითადად დასავლეთ საქართველოს აღსანიშნავად გამოიყენებოდა.
როგორც აღვნიშნეთ, აზიის მესამე რუკა ალბანეთთან და დიდ
არმენიასთან ერთად სრულად მოიცავს კოლხეთს და იბერიას, რომლებიც
ერთმანეთისაგან მთათა სისტემით არიან გამოყოფილი. გეოგრაფიის
ტექსტში აღნუსხულია ორივე ამ ქვეყანაში არსებული დასახლებული
პუნქტები და სხვა გეოგრაფიული ერთეულები შესაბამისი კოორდინატების
მითითებით. რუკების რეკონსტრუქციების ნაწილზე ეს ტოპონიმები სრულად
არის აღნიშნული, ნაწილზე კი, განსაკუთრებით მე-16 და მე-17 საუკუნეების
მცირე ფორმატის გამოცემებში კი - არასრულად. პტოლემაიოსის მიერ
ანტიკურ რუკებზე კოლხეთის და იბერიის ტერიტორიებზე აღნიშნული
ტოპონიმების და დასახელებების სრული ჩამონათვალი შემდეგია2:
კოლხეთი: Hippus flu (მდ. ჰიპოსი, სავარაუდოდ კოდორი), Cianeus flu (მდ.
კიანეოსი, სავარაუდოდ მოქვი), Siganeum flu (მდ. სიგანეონი, სავარაუდოდ
ენგური), Corax (მდ. კორაკოსი, სავარაუდოდ ბზიფი), Charistus flu (მდ.
ხარიუსტოსი, სავარაუდოდ ხოფი), Phasis flu (მდ. ფაზისი, რიონი), Dioscuria/Sebastopolis (დიოსკურია, სოხუმი), Neapolis (ნეაპოლისი, ლოკალიზაცია
გაურკვეველია), Aeapolis (აია, კოლხეთის მითიური ქალაქი, ლოკალიზაცია
გაურკვეველია), Phasis (ფაზისი, ფოთი), Mechlessus (მეხლესოსი, სავარაუდოდ
მუხურის ციხე), Madia (მადია, ლოკალიზაცია გაურკვეველია), Sarace (სარაკე
- შორაპნის ციხე), Surum სურიონი - სვირი), Zadris (ძადრისი), Apsorrus
(აფსაროსი - გონიო). კოლხეთის რუკაზე ასევე გვხვდება აღნიშვნები Ecrecticae (ეკრეკტიკა - ეგრისი), Manrali (მანრალი - მეგრელები) Zani და Zalae.
იბერია: Lubum (ლუბიონი, სავარაუდოდ წარმოებულია მდ. ალაზანთან
მცხოვრები ლუპენიების ტომის სახელის მიხედვით), Aginna (აგინა - სოფ.
ძაღინა), Vasaeda (უასაიდა, ლოკალიზაცია გაურკვეველია) Varica (უარიკა,
ლოკალიზაცია გაურკვეველია), Sura (სურა, სავარაუდოდ სურამი), Artanissa
(არტანისსა - არტანუჯი), Mestleta (მესტლეტა - მცხეთა), Zalissa (ძალისა სოფ. ძალისი), Armactica (ჰარმაკტიკა - არმაზციხე), Cyrus flu (მდ. კირუსი მტკვარი).
2

წარმოდგენილი ლათინური დასახელებები მითითებული გვაქვს პტოლემაიოს გე-

ოგრაფიის ლათინურენოვანი გამოცემების და მათზე დატანილი რუკების მიხედვით.

ქართული შესატყვისის და სავარაუდო ლოკალიზაციების მითითებისას ვიხელმძღვანელეთ ნოდარ ლომოურის 1955 წლის ნაშრომით (იხ. წინა სქოლიო)
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საქართველო ასახულია შუა საუკუნეებში ევროპაში დაბეჭდილ
პტოლემაიოსის გეოგრაფიის უკლებლივ ყველა გამოცემაში. მათგან
ანტიკური ეპოქის საქართველოს რუკების შინაარსი იდენტურია, თუმცა
განსხვავდება ვიზუალური გაფორმების ტექნიკით და ტოპონიმების
რაოდენობით, რაც დაკავშირებული იყო თითოეული გამოცემის
ფორმატთან. ქვემოთ წარმოგიდგენთ პტოლემაიოსის რუკებზე ანტიკური
და „თანამედროვე“ საქართველოს იმ რუკების აღწერას, რომლებიც
ინახება ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრის
კარტოგრაფიულ არქივში. სულ არქივი მოიცავს პტოლემაიოსის რუკების
ექვს სხვადასხვა გამოცემას, კერძოდ, ისეთი ცნობილი და მნიშვნელოვანი
ევროპელი კარტოგრაფების და გამომცემლების რუკებს, როგორებიც
იყვნენ ლორან ფრაისი (Laurent Fries), სებასტიან მიუნსტერი (Sebastian
Münster), გერჰარდ მერკატორი Gerhard Mercator, ჯიროლამო რუსელი (Girolamo Ruscelli) და ჯოვანი ანტონიო მაჯინი (Giovanni Antonio Magini).
ლორან ფრაისის რუკა. მე-16 საუკუნის პირველ ნახევარში პტოლემაიოსის
რუკების გამოცემასა და გავრცელებაში მნიშვნელოვანი წვლილი
მოუძღვის ფრანგ ფიზიკოსსა და მათემატიკოსს ლორან ფრაისს (1485-1532
წწ). ის ძირითადად ელზასის მხარეში მოღვაწეობდა და ეწეოდა როგორც
გეოგრაფიული, ასევე სამედიცინო ხასიათის წიგნების გამოცემას, თუმცა
მისი საგამომცემლო საქმიანობის მთავარ მიღწევად სწორედ კლაუდიუს
პტოლემაიოსის გეოგრაფიის გამოცემა ითვლება. მის სახელს უკავშირდება
ოთხი გამოცემა (1522, 1525, 1535 და 1541 წლების გამოცემები). აღსანიშნავია,
რომ რუკები პტოლემაიოსის ამ თარგმანებში ეფუძნება ცნობილი
გერმანელი კარტოგრაფის მარტინ ვალდსეემიულერის ადრინდელ
რუკებს. ამის გამო ხშირად ფრაის მიერ გამოცემულ პროლემაიოსის
რუკებს ფრაის/ვალდსეემიულერის რუკების სახელითაც მოიხსენიებენ.
პტოლემაიოსის გეოგრაფიის ტექსტს რაც შეეხება, ფრაისი ეყრდნობა 1525
წელს გამოქვეყნებულ პტოლემაიოსის ნაშრომის თარგმანს ბერძნულიდან
ლათინურზე, რომელიც შეასრულა ცნობილმა გერმანელმა ჰუმანისტმა და
განმანათლებელმა ვილიბალდ პირკჰეიმერმა (Willibald Pirckheimer).
ფრაისის წიგნების პირველი ორი გამოცემა დაბეჭდილია გერმანელი
გამომცემლის იოჰან გრუნინგერის (Johannes Grüninger) მიერ, მესამე
გამოცემის დაბეჭდვა უკავშირდება ლიონელ ძმებს მელქიორ და გასპარ
ტრეხსელებს (Melchior&Gaspar Trechsel). უკანასკნელი, 1541 წლის გამოცემა
კი გასპარ ტრეხსელის მიერ არის დაბეჭდილი, ვენაში. გამოცემის
სახელწოდებაა - Claudii Ptolemaei Alexandrini Geographicae enarrationis libri
octo. მასში სულ შესულია ორმოცდაათი რუკა, რომელთაგან ოცდაშვიდი
ძველ მსოფლიოს მოიცავს, ოცდასამი კი „თანამედროვე“ ქვეყნებს.
კავკასიის რეგიონი ატლასში ძველი მსოფლიოს რუკებს შორისაა და
დასათაურებულია შემდეგნაირად - Tabula Tertia Asiae complectitur Colchidem, Iberiam, Albaniam, Armeniam maiorem. ამ რუკაზე პტოლემაიოსის
მიერ აღნუსხული ქალაქები და სხვა გეოგრაფიული ერთეულები სრულად
არის წარმოდგენილი. (ის. სურათი 1 ა.) რუკის უკანა მხარეს წარმოდგენილია
აზიის მესამე რეგიონის (ანუ კავკასიის) მოკლე აღწერა და ძირითადი
დასახლებული პუნქტების სია, შესაბამისი კოორდინატებითურთ (იხ.
სურათი 2 ბ).
ფრაისის 1541 წლის წიგნის მნიშვნელობას განსაზღვრავს ისიც, რომ ეს
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გამოცემა (ისევე როგორც 1535 წლის ლიონური გამოცემა) რედაქტირებულია
ცნობილი ესპანელი განმანათლებლის მიგელ სერვეტის (Miguel Servet)
მიერ. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ სერვეტთან მწვავე დაპირისპირებაში
იმყოფებოდა ჟან კალვინი, რომელიც მას ერესში ადანაშაულებდა,
საბოლოოდ კალვინის მონდომების შედეგად სერვეტი გასამართლდა და
ცეცხლზე იქნა დამწვარი ჟენევაში, 1553 წელს. სასამართლოში სერვეტის
საწინაააღმდეგო კი ერთ-ერთ სამხილად წარდგენილი იქნა ფრის 1535
და 1541 წლების პტოლემაიოსის ატლასები, რომლებშიც წმინდა მიწის
რუკაზე იყო შემდეგი მინაწერი: „პალესტინა ისეთი ნაყოფიერი მიწა არ
არის, როგორ ადრე მიიჩნეოდა. პირიქით, თანამედროვე მოგზაურებმა
დაადგინეს, რომ ის უნაყოფოა“. სინამდვილეში ეს მინაწერი ფრაისის
წიგნის ადრეულ გამოცემებშიც გვხვდება და მისი ასახვა რუკაზე არ
უკავშირდება სერვეტს. აღსანიშნავია, რომ სერვეტთან ერთად კალვინის
ბრძანებით კოცონზე დაიწვა სერვეტის მიერ რედაქტირებული ფრაისის
წიგნების ეგზემპლარები 1535 და 1541 წლების გამოცემებიდან.
სებასტიან მიუნსტერის რუკა. მიუნსტერი (1488-1552 წწ) გამოჩენილი
გერმანელი გეოგრაფი და კარტოგრაფი იყო. მის მიერ გამოცემულ
ნაშრომებს შორის გამორჩეული ადგილი უჭირავს სწორედ კლაუდიუს
პტოლემაიოსის გეოგრაფიას, რომელიც სებასტიან ჰენრიკპეტრის
გამომცემლობის მიერ, ლათინურ ენაზე დაიბეჭდა 1540 წელს,
ბაზელში. პტოლემაიოსის გეოგრაფიის მიუნსტერისეული გამოცემის
ლათინურენოვანი სახელწოდებაა - Geographia universalis, vetus et nova,
complectens. ამ ატლასში ტექსტი ფრაისის გამოცემის მსგავსად, ეფუძნება
ვილიბალდ პირკჰეიმერის (Willibald Pirckheimer) თარგმანს.
პტოლემაიოსის გეოგრაფიის მიუნსტერისეულ გამოცემაში სულ შესულია
ორმოცდარვა რუკა, რომელთაგან ოცდაშვიდი პტოლემაისეულ ძველი
მსოფლიოს ქვეყნებს მოიცავს, ოცდაერთი კი ასახავს „თანამედროვე“
ქვეყნებს. აზიის მესამე რუკა კავკასიის რეგიონის გამოსახულებით
(კოლხეთი, იბერია, ალბანეთი, დიდი არმენია), სახელწოდებით Tabula Asiae III გამოსახულია ძველი მსოფლიოს განყოფილებაში.
კავკასიის რეგიონის რუკა აღნიშნული თარგმანიდან, მომდევნო
წლებში კიდევ რამდენჯერმე გადაიბეჭდა ჰენრიკპეტრის გამომცემლობის
სხვადასხვა პუბლიკაციებში. ასე მაგალითად, დანართში წარმოდგენილი
სებასტიან მუნსტერის რუკა ამოღებულია 1574 წელს დაბეჭდილ პოლიბიუსის
ისტორიების წიგნიდან, რომელიც გერმანულ ენაზეა დასათაურებული
- Landtaffel über Asia/ darinn fürnemlich begriffen sein Colchis/ Iberia/ Albania und groß Armenien. (იხ. სურ. 2 ა). რუკის უკანა მხარეს განთავსებულია
გერმანულენოვანი ტექსტი პუნიკური ომების შესახებ (იხ. სურ. 2 ბ).
მიუნსტერის რუკაზე პტოლემაიოსის მიერ აღნუსხული ქალაქები სრულად
არ არის ასახული, თუმცა მას სხვა რუკებისგან გამოარჩევს ვიზუალური
გაფორმება. კასპიის ზღვის ცენტრში გამოსახულია დიდი ზომის ნოეს
კიდობანი, რომელსაც სახლის ფორმა აქვს. ეს ვერსია შემდგომში კიდევ
არაერთი გამოცემის საფუძველი გახდა.
მართალია, პტოლემაიოსის გეოგრაფია მიუნსტერის მნიშვნელოვანი
გამოცემაა, თუმცა მის მთავარ გეოგრაფიულ ნაშრომად ითვლება წიგნი
სახელწოდებით „კოსმოგრაფია“, რომელიც 1544 წლიდან, დაახლოებით
ასი წლის მანძილზე გამოიცემოდა, ის სამყაროს აღწერის პირველ
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გერმანულენოვან ნაშრომად მიიჩნევა. ნაწარმოები
თარგმნილია
ლათინურ, ფრანგულ, იტალიურ და ჩეხურ ენებზე. აღსანიშნავია, რომ
კოსმოგრაფიის გამოცემებში ასევე შესულია მცირე ზომის რუკა ანტიკური
საქართველოს გამოსახულებით, რომელიც სავარაუდოდ შედგენილია
პტოლემაიოსის გეოგრაფიის პირველი, ბოლონიური გამოცემის რუკის
მიხედვით. ორივე რუკაზე, პტოლემაიოსის გეოგრაფიის სხვა გამოცემებისგან
განსხვავებით გამოსახულია ვრცელი რეგიონი თანამედროვე რუსეთის
ევროპული ნაწილის, აღმოსავლეთ უკრაინის და კავკასიის ჩათვლით.
რუკაზე, რომლის სახელწოდებაცაა აზიის სარმატია აქცენტირება ხდება
კავკასიაზე, კერძოდ კოლხეთის, იბერიის და ალბანეთის ტერიტორიებზე,
თუმცა ბოლონიური გამოცემისგან განსხვავებით, მიუნსტერის ეს რუკა
გაცილებით გამარტივებულია კონკრეტული ქალაქების და დასახლებული
პუნქტების მითითების გარეშე. (იხ. სურ. 5, ამოღებულია კოსმოგრაფიის
1572 წლის ლათინურენოვანი გამოცემიდან).
გერჰარდ მერკატორის რუკა. მერკატორი (1512-1594 წწ) ცნობილი
ფლამანდიელი კარტოგრაფია, რომელმაც უდიდესი გავლენა მოახდინა
კარტოგრაფიის განვითარებაში. მისი კარტოგრაფიული მემკვიდრეობის
ნაწილია პტოლემაიოსის რუკებიც. პტოლემაიოსის გეოგრაფია მერკატორმა
პირველად 1578 წელს გამოსცა (Tabulae geographicae Cl. Ptolemaei ad mentem auctoris restitutis ac emendatis). რუკები ამ ნაშრომიდან პტოლემაიოსის
რუკებს შორის ერთ-ერთ ყველაზე დახვეწილ ეგზემპლარებად არის
მიჩნეული. მისი გამოცემა იმდენად პოპულარული გახდა, რომ კიდევ
არაერთხელ გადაიბეჭდა. დანართში წარმოდგენილი აზიის მესამე რუკა
კავკასიის რეგიონის გამოსახულებით კი შესულია მერკატორის 1698 წლის
ატლასში, რომელიც დაიბეჭდა უტრეხტში ლათინური სახელწოდებით
Claudii Ptolemaei tabulae geographicae Orbis Terrarum veteribus cogniti, გამომცემლების ფრენკ ჰალმას და ვილემ ვან დენ ვატერის მიერ. (იხ.
სურ. 6) ეს რუკა მერკატორის პირველ, 1578 წლის ატლასში შესული რუკის
იდენტურია, თუმცა განსხვავდება გაფორმებით. პირველ გამოცემაში
კასპიის ზღვის ცენტრში მოთავსებული დეკორატიული ჩარჩო უფრო
მდიდრული და პომპეზურია, წარმოდგენილ ვერსიაში კი ის უფრო
მოკრძალებურად გამოიყურება. დეკორატიულ ჩარჩოში მოთავსებულია
რუკის დასახელება -Tabula Asiae III - Colchis, Iberia, Albania, Armenia Maior.
უცვლელად არის წარმოდგენილი შავ ზღვაში გამოსახული ზღვის ურჩხული.
ჯიროლამო რუსელის რუკები. ჯიროლამო რუსელი (1518-1566 წწ)
იყო ვენეციაში მოღვაწე ცნობილი იტალიელი კარტოგრაფი, მის მიერ
გამოცემული პტოლემაიოსის რუკები შესულია ნაშრომში სახელწოდებით
„ალექსანდრიელი კლავდიუს პტოლემაიოსის გეოგრაფია, ბერძნულიდან
იტალიურ ენაზე თარგმნა რუსელიმ“. (La geografia di Claudio Tolomeo Alessandrino, tradotta di Greco in Italiano de Girolamo Ruscelli). ატლასი პირველად
გამოიცა 1561 წელს. დანართში წარმოდგენილი პტოლემაიოსის აზიის
მესამე რუკა კავკასიის რეგიონის გამოსახულებით კი შესულია ატლასის
მესამე, 1564 წლის გამოცემაში, რომელიც დაბეჭდილია ვენეციაში, გ.
ძილეტის (G. Zilleti) გამომცემლობის მიერ. (იხ. სურ. 3 ა.). რუკის იკანა მხარეს
განთავსებულია მცირე ტექსტი აზიის მესამე რეგიონის (იბერია, კოლხეთი,
ალბანეთი, დიდი არმენია) და ამ ქვეყნების ძირითადი დასახლებების
შესახებ (იხ. სურ. 3 ბ).
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აღსანიშნავია, რომ რუკები რუსელის ამ ნაშრომიდან ძირითადად
ეყრდნობა ცნობილი იტალიელი კარტოგრაფის, ვენეციის რესპუბლიკის
მთავარი კოსმოგრაფის ჯაკომო გასტალდის (1500-1566 წწ) რუკებს,
მისი პტოლემაიოსის გეოგრაფიის ცნობილი გამოცემიდან, რომელიც
გამოქვეყნდა ვენეციაში, 1548 წელს. ამიტომ უფრო მართებული იქნება თუ
ამ რუკებს ვუწოდებთ გასტალდი/რუსელის რუკებს. თავის მხრივ გასტალდი
პტოლემაიოსის რუკების შექმნაში უყრდნობოდა სებასტიან მიუნსტერის
ზემოაღნიშნულ გამოცემას.
როგორც
რუსელის,
ასევე
გასტალდის
გამოცემები
მოიცავს
„თანამედროვე“ რუკებსაც. მათ შორის კი განსაკუთრებით აღსანიშნავია
სპარსეთის რუკა (Persia Nova Tavola), რადგან ის სრულად ასახავს კავკასიის
რეგიონს. (იხ. სურ. 8) რუკის ცენტრში გამოსახულია კასპიის ზღვა, მის
გარშემო მდებარე ტერიტორიები, მათ შორის საქართველო სრულად. შავი
ზღვა აღნიშნულია Mar Mazor-ის სახელწოდებით (იგივეა რაც Mar Maggiore, ანუ დიდი ზღვა. ამ სახელწოდებით მოიხსენიებდნენ იტალიელები შავ
ზღვას რეგიონში ოსმალების გაბატონებამდე). კასპიის ზღვა კი აღნიშნულია
ბაქოს ზღვის (Mar di Bachau) სახელწოდებით. დასავლეთ საქართველოს
ტერიტორიაზე გეოგრაფიულ აღნიშვნებს შორისაა Mengrelia (სამეგრელო),
შედარებისთვის, პტოლემაიოსის ანტიკურ რუკაზე სამეგრელო Manrali-ს
(მანრალი) სახელწოდებითაა წარმოდგენილი. რუკაზე ასევე გვხვდება
Chiperche (წებელდა), Sanatopoli (სოხუმი), Goto (დაახლოებით მდინარე
კოდორის შესართავთან), Tamansa (ტამიში), Asso (ფაზისი), Paliastoma
(პალიასტომი), Gouea (სავარაუდოდ გონიო), Cotachis (ქუთაისი), Saender
(სავარაუდოდ სკანდა). აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე კი
აღნიშნულია Zefili (სავარაუდოდ ეს შესაძლოა იყოს პტოლემაიოსის ძველ
რუკაზე ასახული Zalissa, ანუ ძალისი) და Gori (გორი).
ჯოვანი ანტონიო მაჯინის რუკები. მაჯინი (1555-1617 წწ) იყო იტალიელი
კარტოგრაფი და ასტროლოგი. მის მიერ გამოცემული პტოლემაიოსის
გეოგრაფია შეიცავს როგორც ანტიკურ, ასევე „თანამედროვე“ რუკებს. მისი
ეს ნაშრომი თავდაპირველად გამოიცა ლათინურ ენაზე (1596, 1597, 1608 და
1617 წლებში), ოდნავ მოგვიანებით კი იტალიურ ენაზეც (1598 და 1620 წლებში).
დანართში წარმოდგენილი პტოლემაიოსის ანტიკური რუკა კავკასიის
რეგიონის გამოსახულებით ეკუთვნის 1598 წელს, ვენეციაში დაბეჭდილ
პირველ იტალიურენოვან გამოცემას, სახელწოდებით Geografia cioe Descrittione Universale della Terra. რუკები მაჯინის ამ წიგნიდან შექმნილია
ცნობილი იტალიელი გრავიორის ჯიროლამო პოროს (Girolamo Porro) მიერ.
კავკასიის რუკას ახლავს მცირე ტექსტი რეგიონის აღწერილობით და
ცხრილი კოლხეთის, იბერიის, ალბანეთის და დიდი არმენიის ქალაქების
კოორდინატების მითითებით. (იხ. სურ. 4).
საყურადღებოა ასევე მაჯინის გამოცემის მეორე ნაწილიც, სადაც
„თანამედროვე“ რუკებია შესული, მათ შორის განსაკუთრებულ ინტერესს
იწვევს ოსმალეთის იმპერიის რუკა. მას ერთვის ტექსტი, რომელიც
აღწერს ოსმალეთის იმპერიაში შემავალ სხვადასხვა ქვეყნას და რეგიონს.
აღწერილობაში დაახლოებით ნახევარი გვერდი ეთმობა საქართველოსაც.
თავად რუკაზე კი დასავლეთ საქართველო „სამეგრელოს“ (Mingrelia)
სახელით არის მოხსენიებული, აღმოსავლეთ საქართველოს აღსანიშნავად
კი გამოყენებულია სახელწოდება „საქართველო“ (Georgiani). ქალაქებს
შორის რუკაზე გვხვდება ბათუმი (Lonati) და გორი (Cori). (იხ. სურ. 7).
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მე-17 საუკუნის ბოლოდან პტოლემაიოსის გეოგრაფიის გამოცემებმა
ევროპაში იკლო, თუმცა მან უდიდესი ზეგავლენა მოახდინა ევროპული
კარტოგრაფიის განვითარებაში. პტოლემაიოსის რუკების წყალობით
საქართველოს ცნობადობამაც ევროპის მასშტაბით მნიშვნელოვნად იმატა,
ასევე აღსანიშნავია პტოლემაიოსის ამ რუკების გავლენა საქართველოს
გამოსახულებით გამოცემულ მე-17 და მე-18 საუკუნეების ევროპულ რუკებზე.
წამყვანი ევროპელი კარტოგრაფები დიდი ხნის მანძილზე ვერ ახერხებდნენ
პტოლემაიოსის
კარტოგრაფიული
მემკვიდრეობის
ზეგავლენიდან
გამოსვლას, რაც კარგად ჩანს ამ ეპოქაში შექმნილ ანტიკური პერიოდის
რუკებზე. პტოლემაიოსის ტოპონიმები ასევე აქტიურად გამოიყენებოდა
გვიანდელი პერიოდის რუკებზეც.
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ილუსტრაციები
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1 ა. პტოლემაიოსის აზიის მესამე რუკა (კოლხეთი, იბერია, ალბანეთი, დიდი
არმენია) ლორან ფრაისის მეოთხე გამოცემიდან. ვენა, 1541 (პირველი
გამოცემა დაიბეჭდა 1522 წელს)

1 ბ. რუკის უკანა მხარე, რომელზეც განთავსებულია მოკლე ცნობები
აზიის მესამე რეგიონის შესახებ ძირითადი დასახლებული პუნქტების და
კოორდინატების მითითებით
14

2 ა. პტოლემაიოსის აზიის მესამე რუკა (კოლხეთი, იბერია, ალბანეთი,
დიდი არმენია) სებასტიან მიუნსტერის გამოცემიდან, დაიბეჭდა ბაზელში,
1540 წელს. წარმოდგენილი ეგზემპლარი ამოღებულია პოლიბიუსის
ისტორიების წიგნიდან. ბაზელი, 1574

2 ბ. რუკის უკანა მხარე, რომელზეც წარმოდგენილია გერმანულენოვანი
ტექსტი პუნიკური ომების შესახებ
15

3 ა. პტოლემაიოსის აზიის მესამე რუკა (კოლხეთი, იბერია, ალბანეთი,
დიდი არმენია) ჯიროლამო რუსელის მესამე გამოცემიდან. ვენეცია, 1564
(პირველი გამოცემა დაიბეჭდა 1561 წელს)

3 ბ. რუკის უკანა მხარე, რომელზეც განთავსებულია მოკლე ცნობები
აზიის მესამე რეგიონის შესახებ ძირითადი დასახლებული პუნქტების და
კოორდინატების მითითებით
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4. პტოლემაიოსის აზიის მესამე რუკა (კოლხეთი, იბერია, ალბანეთი,
დიდი არმენია) ჯოვანი ანტონიო მაჯინის პირველი იტალიურენოვანი
გამოცემიდან. ვენეცია, 1598
17

5. სებასტიან მიუნსტერის აზიის სარმატიის რუკა. ამოღებულია მიუნსტერის
კოსმოგრაფიის 1572 წლის ლათინურენოვანი გამოცემიდან
18

6. პტოლემაიოსის აზიის მესამე რუკა (კოლხეთი, იბერია, ალბანეთი, დიდი
არმენია) გერჰარდ მერკატორის გამოცემიდან. უტრეხტი, 1698 (პირველი
გამოცემა დაიბეჭდა 1578 წელს)

19

7. ჯოვანი ანტონიო მაჯინის ოსმალეთის იმპერიის რუკა პტოლემაიოსის
გეოგრაფიის „თანამედროვე“ რუკებიდან. ვენეცია, 1598 (პირველი
იტალიურენოვანი გამოცემა)
20

8. ჯიროლამო რუსელის სპარსეთის რუკა პტოლემაიოსის გეოგრაფიის
„თანამედროვე“ რუკებიდან. ვენეცია, 1564 (მესამე გამოცემა. პირველი
გამოცემა დაიბეჭდა 1561 წელს)

21

