საქართველო
1

მე-17 საუკუნის ინგლისელი
კარტოგრაფის ჯონ სელერის
მინიატურულ რუკებზე

გიორგი სორდია

საქართველო მე-17 საუკუნის ინგლისელი კარტოგრაფის ჯონ
სელერის მინიატურულ რუკებზე

ავტორი და რედაქტორი: გიორგი სორდია
დიზაინი: ნიკოლოზ ოსიპოვი

ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრი (CSEM)
არის დამოუკიდებელი კვლევითი ინსტიტუტი, რომელიც სწავლობს
ეთნო-პოლიტიკურ და კულტურულ პროცესებს, ეწევა საგანმანათლებლო და საკონსულტაციო საქმიანობას და ხელს უწყობს სამოქალაქო
ცნობიერების ამაღლებას.

© გიორგი სორდია, 2019
© ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრი
(CSEM), 2019
1

მე-17 საუკენეში ევროპული კარტოგრაფიის აღმავლობის კვალდაკვალ მნიშვნელოვნად გაიზარდა ევროპელი გეოგრაფების, ეთნოგრაფების თუ კარტოგრაფების დაინტერესება საქართველოთი და
ზოგადად კავკასიის რეგიონით. საქართველოს გეოგრაფიულ აღწერილობას და რუკებზე გამოსახვას ვაწყდებით მე-17 საუკუნის ისეთი
ცნობილი კარტოგრაფების ნაშრომებში როგორებიც არიან ნიკოლა სანსონი, პიერ დიუ ვალი, ნიკოლა დე ფერი, რობერტ მორდენი,
იოჰან ულრიხ მიულერი, ვინჩენცო კორონელი, ჯოვანი ჯაკომო დე
როსი და სხვები. მათ მიერ შექმნილი რუკების ნაწილი უშუალოდ
საქართველოზე, ან კავკასიაზეა ფოკუსირებული, ნაწილი კი ფართო
რეგიონს მოიცავს, რომელზეც საქართველო ჯეროვნადაა ასახული ცალკეული ქალაქების, სოფლების, დასახლებული პუნქტების,
მდინარეების თუ სხვა გეოგრაფიული ერთეულების მითითებით. ზემოაღნიშნული ევროპელი კარტოგრაფების რუკები საქართველოს
გამოსახულებით სხვადასხვა დროს არაერთხელ გამოქვეყნებულა
როგორც აკადემიურ პუბლიკაციებში, ასევე ინტერნეტ სივრცეში, შესაბამისად დაინტერესებული საზოგადოება მეტ-ნაკლებად ინფორმირებულია საქართველოსთვის რელევანტური ამ ეპოქის ევროპული კარტოგრაფიული მემკვიდრეობის შესახებ.
ამჯერად წარმოგიდგენთ საქართველოში ნაკლებად ცნობილი
ინგლისელი კარტოგრაფის ჯონ სელერის (John Seller) რუკებს საქართველოს გამოსახულებით, რომლებიც თავისი მნიშვნელობით არ
ჩამოუვარდება მე-17 საუკუნის სხვა ევროპულ რუკებს, თუმცა მათი
გასაჯაროება ქართულ აკადემიურ პუბლიკაციებში ჯერჯერობით არ
მომხდარა. ვფიქრობთ, წინამდებარე სტატია გარკვეულწილად შეავსებს ქართული სამეცნიერო საზოგადოების ცოდნას მე-17 საუკუნის
ევროპული კარტოგრაფიის შესახებ საქართველოსთან მიმართებაში.
ჯონ სელერი (1630-1697) ინგლისური კარტოგრაფიის მნიშვნელოვან წარმომადგენლად ითვლება. რუკების და გეოგრაფიული ატლასების გარდა ის დაკავებული იყო კომპასების, გლობუსების თუ
სხვადასხვა სანავიგაციო ხელსაწყოების შექმნით და გაყიდვით. ის
ფლობდა მაღაზიას ლონდონის ტაუერთან, მდინარე ტემზას სანაპიროზე, რომელიც მე-17 საუკუნის 70-იან წლებში იმდენად პოპულარული გახდა, რომ საგანმანათლებლო ფუნქციებსაც ითავსებდა. სელერისათვის განსაკუთრებული ინტერესის სფეროს წარმოადგენდა
საზღვაო საქმე და ნავიგაცია, მან სახელი სწორედ საზღვაო რუკების და ატლასების შექმნით გაითქვა, 1671 წლიდან კი ის ინგლისის
მეფის ჰიდროგრაფის თანამდებობასაც იკავებდა. თუმცა, არანაკლებ მნიშვნელოვანია სელერის დამსახურება მცირე ზომის, ე. წ.
„ჯიბის ატლასების“ შექმნაში, რითაც ფაქტობრივად საფუძველი ჩაეყარა ინგლისური გეოგრაფიული ატლასების ტრადიციას. სწორედ
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ასეთ მცირე ატლასებში არის ასახული საქართველოსთან დაკავშირებული რამდენიმე რუკა. ამ ატლასებს შორის უნდა გამოვარჩიოთ
ორი მათგანი. ეს ატლასებია: “ატლას მინიმუსი” (Atlas Minimus) 1 და
“გეოგარფიის ახალი სისტემა” (A New System of Georgraphy) 2 . ორივე
ატლასი უიშვიათეს რარიტეტს წარმოადგენს და ძნელად ხელმისაწვდომია დაინტერესებული მკვლევარებისათვის. ონლაინ საბიბლიოთეკო გლობალური ქსელის (OCLC) მონაცემებით ეს ატლასები
მსოფლიოს სულ რამდენიმე ბიბლოთეკაშია დაცული, რომელთა
ნაწილი კი არასრული სახით არის შემორჩენილი. წინამდენარე
სტატიის მომზადებისათვის ჩვენ ვიხელმძღვანელეთ გენტის უნივერსიტეტის (ბელგია) ბიბლიოთეკის მიერ გაციფრებული „ატლას
მინიმუსის“ ონლაინ ვერსიით, ასევე „გეოგრაფიის ახალი სისტემის“ თანამედროვე, თუმცა არასრული ფაქსიმილური გამოცემით და
საქართველოს რუკის ორიგინალი ბეჭდური ვერსიით ამავე ატლასიდან, რომელიც რამდენიმე წლის წინ შევიძინეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუკების და რარიტეტული გამოცემების კერძო
კოლექციონერისგან. რუკის ეს ეგზემპლიარი დღეს ინახება ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრის კარტოგრაფიული კოლექციის არქივში.
„ატლას მინიმუსი“ პირველად 1676 წელს გამოიცა ლონდონში,
როგორც სათამაშო ბანქოს კრებული. ატლასში თითოეული რუკა გაფორმებული იყო ბანქოსათვის დამახასიათებელი სიმბოლოებით
და ნუმერაციით. აღსანიშნავია, რომ ამ ეპოქაში რუკების ბეჭდვა
სათამაშო ბანქოს ფორმატით გავრცელებულ პრაქტიკას წარმოადგენდა. კარტოგრაფები და გეოგრაფები ბანქოზე გამოსახავდნენ
ხოლმე როგორც ცალკეული ქვეყნების რუკებს, ასევე ქალაქების
გეგმებს და სხვადასხვა გეოგრაფიულ ობიექტებს. „ატლას მინიმუსის“ შემდეგ გამოცემაში, რომელიც 1678 წელს დაიბეჭდა ბანქოს
სომბოლიკას და ნუმერაციას უკვე აღარ ვხვდებით და ის წმინდა
შემეცნებითი ხასიათისაა. ატლასი შეიცავს ორმოცდათორმეტ რუკას, თითოეულ მათგანს კი ახლავს აღწერილობითი გეოგრაფიული
ცხრილი. ატლასში საქართველო გამოსახულია სამ რუკაზე. ეს რუკებია: აზიის ზოგადი რუკა, უშუალოდ საქართველოს რუკა და თურქეთის აზიური ნაწილის რუკა.

1
Atlas minimus, or, A book of geography shewing all the empires, monarchies, kingdomes, regions, dominions, principalities and countries in the whole world By John Seller, hydrographer to
the king. Sold at his House at the Hermitage in Wapping, and in Pop’s Head Alley in Cornhiill
2
A new systeme of geography, designed in a most plain and easy method, for the better understanding of that science. Accommodated with new mapps, of all the countreys in the whole world.
With geographical tables explaining the division in each mapp. By John Seller, hydrographer to the
king. Sold at his shop on the West-side of the Royal Exchange
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აღსანიშნავია, რომ აზიის კონტინენტი ატლასის შესაბამის რუკასა და განმარტებით ცხრილში დაყოფილია ათ დიდ რეგიონად,
რომელთაგან ერთ-ერთს წარმოადგენს საქართველო. ცხადია, რომ
შუა საუკუნეების სხვა ევროპული რუკების და გეოგრაფიული აღწერილობების მსგავსად ამ სახელწდების ქვეშ მოიაზრება არა უშუალოდ საქართველო, არამედ მთელი კავკასია, კერძოდ ტერიტორია
შავ და კასპიის ზღვებს შორის, ჩრდილოეთ კავკასიის ჩათვლით.
რუკაზე აზიის ეს რეგიონები შემდეგი სახელწოდებებით არის აღნიშნული: აზიური თურქეთი, საქართველო, სპარსეთი, არაბეთი,
ტარტარია 3 , ინდოეთის მოგოლთა იმპერია, ინდოეთი მდინარე განგამდე, ინდოეთი მდინარე განგს მიღმა, ჩინეთი, აღმოსავლეთის
კუნძლოვანი ტერიტორიები.
ატლასში განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს უშუალოდ საქართველოს რუკა (ზომა: 9.5 X 5.5 სმ.), შესაბამისი განმარტებითი
ცხრილით. რუკის დასათაურებაში გამოყენებულია სახელწოდება
„საქართველო“ (Georgia), რომელიც განთავსებულია ზედა ნაწილში, წარწერა კი მოთავსებულია ორნამენტიზირებულ ჩარჩოში. რუკაზე ასახულია მთელი კავკასიის რეგიონი მომიჯნავე ტერიტორიებითურთ (იხ. სურათი #1). დასათაურების გარდა, სახელწოდება
„საქართველო“ (Georgia) ასევე გამოსახულია რუკის ცენტრალურ
ადგილას, შავ და კასპიის ზღვებს შორის არსებულ სივრცეში. რუკა
გამოირჩევა სიმარტივით, რეგიონები არ არის ერთმანეთისგან გამოყოფილი, მცირეა რუკაზე გეოგრაფიული სახელწოდებების რაოდენობაც. ინფორმაციით უფრო დატვირთულია რუკის თანმხლები
განმარტებითი ცხრილი, რომლის მიხედვითაც საქართველო არის
აზიური თურქეთის ნაწილი, რომელიც ოთხ ქვეყნად იყოფა. ეს ქვეყნებია: 1) აფხაზეთი (Avogazia) ქალაქით სანტა სოფია 4 (Santa Sophia),
2) სამეგრელო (Mingrelia) ქალაქებით სოხუმი (Savatopoli) და ფაზისი
(Fazza), 3) გურგისტანი/გურჯისტანი 5 (Gurgistan) ქალაქებით ბაშიაჩუკი/ბასსაჩინკ (Bassachinc) და დერბენტი (Derbent), და 4) ზუირია 6
(Zuiria) ქალაქებით სტრანისი (Stranis), ალბაიდა (Albaida), ზიტრაქი
(Zitrach) და ჩიფიჩა (Chipicha). (იხ. სურათი #2).
ამ ეპოქის ევროპელი ავტორები „ტარტარიას“ (ანუ „სათათრეთი“) სახელით
მოიხსენიებდნენ მუსლიმებით დასახლებულ ვრცელ ტერიტორიას თანამედროვე სამხრეთ
უკრაინიდან შორეული აღმოსავლეთის ჩათვლით.
4
გენუელთა ფაქტორია აფხაზეთში.
5
ამ ეპოქის ევროპულ რუკებზე „გეორგიას“ გარდა ასევე გამოყენებულია სახელწოდება
„გურჯისტანი“ ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოს აღსანიშნავად. სელერის ამ
რუკაზე კი „გურჯისტანი“ ავტორის შეცდომით ფარავს იმერეთს და დაღესტანს ქალაქ
დერბენტით. დერბენტთან ერთად გურჯისტანის ქალაქებს შორის აღნიშნულია „ბასსაჩინკ“,
ანუ „ბაშიაჩუკი“, რაც იმერეთის, ან იშვიათ შემთხვევაში, ქუთაისთან მიმართებაში
გამოიყენებოდა ხოლმე.
6
"ზუირიას“ სახელით აღინიშნებოდა ხოლმე აღმოსავლეთ კავკასია და დაღესნტის
ნაწილი კასპიის ზღვის სანაპიროზე.
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საქართველო ასევე გამოსახულია თურქეთის აზიური ნაწილის რუკაზე (Turkey in Asia), რომელზეც საქართველოს ძირითად ქალაქად
თბილისია აღნიშნული, მაშინ როდესაც უშუალოდ საქართველოს
რუკაზე თბილისი საერთოდ გამორჩენილია. „ატლას მინიმუსის“ რუკები საქართველოს გამოსახულებით ასევე ასახულია 1684 წელს გამოქვეყნებულ სელერის „ტერესტრულ ატლასში“ (Atlas Terrestris).
საქართველო უფრო სრულყოფილად არის გამოსახული სელერის
„გეოგრაფიის ახალ სისტემაში“. ეს ატლასიც მინიატურული ზომისაა,
გამოქვეყნდა ლონდონში, 1685 წელს. ის შეიცავს ხელით მოხატულ
ოცდაათ რუკას. „გეოგრაფიის ახალი სისტემა“, რუკების ნაკრების
გარდა, შეიცავს ასევე ვრცელ შესავალ ტექსტს, რომელშიც დახასიათებულია გეოგრაფიის, როგორც მეცნიერების არსი და დანიშნულება, ასევე ცალკეული კონტინენტების მდებარეობა და მცირე
ისტორული და ეთნოგრაფიული ცნობები. ისევე, როგორც „ატლას
მინიმუსში“ აზიის კონტინენტი დაყოფილია ათ რეგიონად, რომელთგან ერთ-ერთი საქართველოა. კონტინენტის აღწერით ცხრილში კი საქართველოს მთავარ ქალაქად მოხსენიებულია ქუთაისი
(Cotatis).
“ატლას მინიმუსის“ მსგავსად ამ ატლასშიც ცალკე რუკა აქვს დათმობილი საქართველოს (რუკის ზომაა: 12 X 15 სმ.), თუმცა ის მეტი
დეტალიზაციით გამოირჩევა. (იხ. სურათი #3) აღსანიშნავია, რომ
სელერი ამ რუკის შედგენაში ეყრდნობა მისი თანემედროვე ინგლისელი კარტოგრაფის და გეოგრაფის რობერტ მორდენის (Robert
Morden) კავკასიის რეგიონის რუკას ატლასიდან „შესწორებული გეოგრაფია“ (Geography Rectified), რომელიც 1680 წელს გამოქვეყნდა
ლონდონში. სელერის რუკა დასათაურებულია სახელწოდებით „საქართველო“ (Georgia), რომელიც მოთავსებულია ორნამენტიზებულ
ჩარჩოში და ადგილს იკავებს რუკის ქვედა, მარცხენა ნაწილში. რუკაზე ასახულია მთელი კავკასია, ცალკეული რეგიონები კი გამოყოფილია ხელით გაფერადებული კონტურებით. უშუალოდ საქართველოს მხარეებიდან რუკაზე გვხვდება აფხაზეთი (აღნიშნულია ორი
სახელწოდებით Abassa და Avogasia), სამეგრელო (ასევე ორი სახელწოდებაა მითითებული: Mingrelia და Odisci), გურია (Guriel), იმერეთი (Imerete), ქართლი (Karduel), კახეთი (Kacheti), რუკაზე ასევე
გვხვდება „ბარათრალა“ (Baratrala), რომელიც ამ ეპოქაში შექმნილ
ბევრ რუკაზეც არის ასახული. მისი გეოგრაფიული მდებარეობის
მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, დიდი ალბათობით ამ სახელწოდების
ქვეშ საათაბაგო უნდა იგულისხმებოდეს. ცალკეული რეგიონების გარდა რუკაზე ასევე დატანილია ქალაქებიც. კერძოდ, ბათუმი (Varth),
ფაზისი (Fazo), სოხუმი (Savatopoli), ესქისუმუნი (Eschisumuni), გენუელთა ფაქტორია სანტა სოფია (S. Sophia), ქუთაისი (Cotachi), გორი
(Kori), თბილისი (Teflis), ძეგამი (Zagan).
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საქართველო ასევე გამოსახულია ატლასში შესულ კიდევ ორ
რუკაზე. კერძოდ ევროპის ზოგად რუკაზე, რომელზეც სახელწოდება „საქართველოთი“ (Georgia) არის მონიშნული ვრცელი ტერიტორია შავ და კასპიის ზღვებს შორის, ქალაქებს შორის კი გამოყოფილია ფაზისი (Fasso) და ქუთაისი (Cotatis). საქართველო
ნაწილობრივ არის ასევე ასახული შავი ზღვის გარშემო მდებარე ქვეყნების რუკაზე. ეს რუკა დასათაურებულია როგორც „მცირე ტარტარია“ (Lesser Tartaria) ყირიმზე და სამხრეთ უკრაინის
ტერიტორიებზე აქცენტირებით. რუკაზე ჩანს დასავლეთ საქართველო ქალაქებითურთ ბათუმი, ფაზისი, ესქისუმანი, სოხუმი,
სანტა სოფია.
ჯონ სელერის წარმოდგენილი ატლასები და რუკები, ისევე
როგორც სხვა ევროპელი კარტოგრაფების და გეოგრაფების ნაშრომები საქართველოსთან მიმართებაში მართალია, სიზუსტით
არ გამოირჩევა, თუმცა ისინი ნათელ წარმოდგენას გვიქმნიან
ევროპელების მხრიდან საქართველოს და და ზოგადად კავკასიის აღქმასთან დაკავშირებით. სელერის რუკები იმითაც არის
საინტერესო, რომ ისინი იმ იშვიათ ევროპულ რუკებს შორისაა,
რომლებიც უშუალოდ საქართველოზეა ფოკუსირებული და დასათაურებაში კი გამოყენებულია სახელწოდება „საქართველო“.
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ილუსტრაციები:

სურათი #1: საქართველოს რუკა ჯონ სელერის "ატლას მინიმუსიდან" (1678). გენტის უნივერსიტეტის
ბიბლიოთეკაში დაცული ეგზემპლიარის ასლი
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სურათი #2: საქართველოს გეოგრაფიული აღწერა ჯონ სელერის "ატლას მინიმუსიდან" (1678). გენტის
უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში დაცული ეგზემპლიარის ასლი
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სურათი #3: საქართველოს რუკა ჯონ სელერის "გეოგრაფიის ახალი სისტემიდან" (1685). რუკა ინახება
ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრის (CSEM) კარტოგრაფიულ არქივში
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