
ალექსანდრე ნონეშვილი: რომაულ-ქართული ურთიერთობანი 
ახ.წ. I ს-ის II ნახევარში” 

რომის სახელმწიფოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე შავი ფურცელი ახ.წ. 69 წელს 
ჩაიწერა. სამოქალაქო ომმა _ სისხლიანმა ბრძოლამ, რომელიც იმ ხანად 
მძვინვარებდა, ძირფესვიანად შეარყია უზარმაზარი ზეიმპერია ატლანტიკის ოკეანის 
სანაპიროებიდან სირიისა და მცირე აზიის პროვინციებამდე. 

ხშირად ისტორიოგრფაიაში 69 წელი იხსენიება, როგორც ოთხი იმპერატორის 
წელიწადი. 68 წელს, ნერონის სიკვდილს შემდეგ, 72 წლის სერვიუს სულპიციუს 
გალბა (ძვ.წ. 3 ახ.წ. 69) სენატმა რომის იმპერატორად გამოაცხადა, რის შემდეგაც იგი 
თავისი არმიით, რომელიც ძირითადად ესპანეთში მდგარი ლეგიონების 
ნაწილებისაგან შედგებოდა, რომში შევიდა, მაგრამ მალე მისი მკაცრი პოლიტიკით 
უკმაყოფილო ლეგიონერები აშკარად მის წინააღმდეგ გამოვიდნენ, რაც 69 წლის 15 
იანვარს გალბასა და მისი შვილობილის პიზონის მკვლელობით დამთავრდა რომის 
ფორუმზე1. პრეტორიანულმა გვარდიამ იმპერატორად ნერონის მეგობარი, 
გალბასთან ერთად რომში ჩასული, ლუზიტანიის მმართველი მარკუს სალვიუს 
ოთონი (32-69წწ.) გამოაცხადა. მაგრამ მისი მმართველობაც სულ სამი თვე 
გაგრძელდა. როგორც ცნობილია, მან სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაამთავრა მას 
შემდეგ, რაც დამარცხდა გადამწყვეტ ბრძოლაში აჯანყებულ ვიტელიუსთან 
ბედრიაკთან2. ავლუს გერმანიკუს ავგუსტუს ვიტელიუსი (15-69 წწ.) ჯერ კიდევ 69 
წლის 2-3 იანვარს გამოაცხადეს იმპერატორად გერმანიაში მდგარმა ლეგიონებმა3. 
ვერც ახალმა იმპერატორმა ვიტელიუსმა მოუტანა იმპერიას სიმშვიდე. იგი სუსტი 
მმართველი გამოდგადა ადვილად მოექცა თავისი სარდლების ვალენტისა და 
ცეცინას გავლენის ქვეშ, აგრეთვე ვინმე აზიატიკის, რომელიც ფაქტიურად მართავდა 
სახელმწიფოს4. ვიტელიუსმა გადაიმტერა არისტოკრატია და სენატი5. ყველაზე 
მძიმე კი მისი არმიის აღვირახსნილობა აღმოჩნდა. ჯარისკაცები გამარჯვებულების 
უფლებით უმოწყალოდ ძარცვავდნენ რომს და მთელ იტალიას6. 

სამოქალაქო ომის მასშტაბების ზრდის პარალელურად ძლიერდებოდა იმპერიის 
სხვადასხვა ნაწილებში მცდელობები თავი დაეღწიათ რომის ბატონობისაგან.. ასე 
მაგალითად:A მავრიტანიის მმართველი ლუკციუს ალბინი შეეცადა გამოეყენებინა 
ოთონსა და ვიტელიუსს შორის მიმდინარე საომარი მოქმედებანი და მიეტაცებინა 
ესპანეთი; გალების დიდი აჯანყება მარიკას მეთაურობით, რომელმაც თავი `გალიის 
განმათავისუფლებლად და ღმერთად~ გამოაცხადა; არასტაბილური სიტუაცია 
ჩამოყალიბდა იმპერიის საზღვრების გასწვრივაც გერმანიასა და დაკიაში. გერმანიის 
საზღვარზე ისარგებლეს რა რეინის სასაზღვრო ზოლის დაცვის შესუსტებით, 
რომაელთა წინააღმდეგ გამოვიდნენ რეინის აღმოსავლეთით მცხოვრები გერმანული 
ტომები, რომლებსაც რეინის მარცხენა სანაპიროზე მოსახლე გერმანელები და 
ზოგიერთი გალიური ტომებიც შეუერთდნენ; დუნაის მარჯვენა სანაპიროზე 
გადმოვიდნენ და შეუტიეს რომაელთა შესუსტებულ სასაზღვრო ბანაკებს დაკებმაც, 
რომლებიც მეზიის შიდა რაიონებში შეჭრას ლამობდნენ; იფეთქა ცნობილმა დიდმა 
აჯანყებამ პონტოშიც, პონტოს სამეფოს სამხედრო ფლოტის ყოფილი სარდლის 
ანიკეტის მეთაურობით, რომელმაც მთელი მცირე აზია მოიცვა და იმპერიისათვის 
ძალზე სახიფათო მასშტაბის მოძრაობაში გადაიზარდა7. 



ახლად გამომცხვარმა იმპერატორმა ვიტელიუსმა ვერ გაითვალისწინა ის გარემოება, 
რომ არსებობს აღმოსავლეთის პროვინციები და რომის ვასალი თუ მოკავშირე 
აღმოსავლეთის სახელმწიფოები სადაც ჯერ კიდევ შენარჩუნებული იყო 
ვიტელიუსის საწინააღმდეგო საკმარისი სამხედრო ძალები. თავის საბოლოო 
გამარჯვებაში დარწმუნებულმა იმპერატორმა და მისმა მომხრეებმა დაიწყეს 
უზარმაზარი არმიის რეორგანიზაცია და შემცირება8. 

ვიტელიუსის საწინააღმდეგოდ აზვირთებულ ძალებს, სათავეში რომაული არმიის 
სარდალი იუდეაში, ტიტუს ფლავიუს ვესპასიანე ჩაუდგა (9-79წწ.)9. მას ერთგულება 
შეჰფიცეს რომაულმა ლეგიონებმა, რომლებიც იუდეაში, სირიასა და ეგვიპტეში 
იდგნენ10. ვესპასიანეს მხარეზე გადმოვიდა მთელი აღმოსავლეთი, ეგვიპტე, სირია, 
მცირე აზია, რომზე დამოკიდებული თუ ნახევრად დამოკიდებული აღმოსავლეთის 
სხვა მბრძანებლები11. ვესპასიანე ოფიციალურად იმპერატორად 69 წლის 1 ივლისს 
გამოცხადდა ეგვიპტეში, ქალაქ ალექსანდრიაში. საბოლოო გამარჯვებაც მას დარჩა, 
ხოლო უნიათო ვიტელიუსი რომში რომაელებმა ჩაქოლეს. სამოქალაქო ომი, 
რომელმაც ერთი წლის განმავლობაში დაღუპვის პირას მიიყვანა უზარმაზარი 
სახელმწიფო დასრულდა. 

რომის იმპერიაში ესოდენ მძიმე პოლიტიკური მდგომარეობის მიუხედავად, როგორც 
ჩანს, კოლხეთმაც და იბერიმაც პრორომაული პოზიციები, უფრო ზუსტად კი 
ვესპასიანეს მხარდამჭერი საგარეო პოლიტიკური გეზი აიღეს. კოლხები ამ მხრივ 
უფრო მარტივ სიტუაციაში უნდა ყოფილიყვნენ, ვინაიდან რომაელებმა დასავლეთ 
ქართული სახელმწიფო პონტოს სამეფოს პროვინციებს მიათვალეს და ეს 
ტერიტორიები უშუალოდ იმპერიის ხელისუფლებას დაუქვემდებარეს12. ხოლო 
ვესპასიანეს მხარდამჭერ აღმოსავლეთის პოლიტიკურ პალიტრაში უცილობლად 
კოლხებიც უნდა ყოფილიყვნენ. რაც შეეხება იბერთა სამეფოს, თუ კი 
გავითვალისწინებთ იბერიელთა სერიოხზულ პრეტენზიებს სომხეთის სამეფოზე, 
ჩვენს რეგიონში რომაელთა უკომპრომისო დაპირისპირებას პართიისა და ალანების 
მიმართ, აგრეთვე ალბანელების ანტირომაულ განწყობილებას, აშკარა გახდება, თუ 
რაოდენ დიდი მნიშვნელობა ექნებოდა აღმოსავლეთ ქართული სახელმწიფოს 
მხარდაჭერას ვესპასიანესათვის, როგორც 69 წლის უმძაფრეს ხელისუფლებისთვის 
ბრძოლაში, ასევე უახლოეს მომავალშიც. იბერიელები ვესპასიანეს უნდა 
დახმარებოდნენ როგორც ფულითა და იარაღით, აგრეთვე ლაშქრითაც. ამ მხრივ 
საგულისხმოა ცნობილი მცხეთის ბერძნული წარწერა, რომელიც 75 წელს ვესპასიანეს 
სახელით არის ამოკვეთილი და გამსჭვალულია მეგობრულ-მოკავშირული 
სულისკვეთებით, რომელიც ვფიქრობთ ვესპასიანესა და იბერიის ხელისუფალთ 
შორის ჯერ კიდევ 69 წელს ჩამოყალიბდა. პრორომაული ძალების გაძლიერებას 
კოლხეთსა და იბერიაში ხელს უწყობდა თვით ვესპასიანეს შიდა სახელმწიფოებრივი 
კურსი. როგორც ცნობილია, 69 წლის სამოქალაქო ომის შემდეგ ადრეული 
პრინციპატი ვესპასიანემ ახალ ფაზაში გადაიყვანა, კერძოდ, რომისა და იტალიის 
მონათმფლობელთა ღია სამხედრო დიქტატურა გადაიქცა რომის, იტალიისა და 
პროვინციების მონათმფლობელთა დიქტატურად, რაც უცილობლად ხელს უწყობდა 
კოლხეთისა და იბერიის მონათმფლობელურ არსიტოკრატიას. 

საყურადღებოა ახალი ტენდენციები, რომლებიც რომაულ არმიაში ჯერ კიდევ გნეუს 
პომპეუსისა და იულიუს კეისრის დროს გამოიკვეთა. კერძოდ, ლეგიონებში 



მასობრივად დაიწყეს ჩარიცხვა არა რომაელებისა, რომლებსაც რომაულ არმიაში 
სამსახურის შემდეგ რომის მოქალაქეობა ეძლეოდათ13. ცნობები იმის შესახებ, რომ 
პროვინციებში რომის მოქალაქეობის მიღების მიზნით, ადგილობრივი მოსახლეობა 
იწყებდა სამსახურს რომაულ ლეგიონებში, მრავლად მოიპოვება ანტიკურ 
წყაროებში14. ეს ტენდენცია რომაულ არმიაში ახ.წ. I საუკუნის განმავლობაში 
ძლიერდება და არმიის ძირითადი ნაწილი რეგიონალური ხდება. მაგალითად, არმია, 
რომელიც რეინზე იდგა მთლიანად დაკომპლექტებული იყო გალიისა და რეინის 
მარცხენა სანაპიროზე მცხოვრები ნახევრადგერმანული ტომებიდან 
რეკრუტირებული ჯარისკაცებით. არმია, როემლიც იტალიაში იდგა, განსაკუთრებით 
პრეტორიანული გვარდიის კოჰორტები ივსებოდა მხოლოდ რომიდან და 
იტალიიდან, ხოლო აღმოსავლეთის ლეგიონები ძირითადად დაკომპლექტებულნი 
იყვნენ ადგილობივი მოსახლეობიდან15. ე.ი. ლეგიონერების უდიდესი ნაწილი 
ადგილობრივი წარმოშობისანი იყვნენ და მათი რეკრუტირება ხდებოდა ადგილზე. 
საინტერესოა მოსაზრება იმის შესახებ, რომ არმიების შევსება პირადი 
შემადგენლობით ხდებოდა იმ ქვეყნებში, რომლებიც მათ უნდა დაეცვათ16. ამ მხრივ 
საინტერესოა ტაციტუსის ცნობაც, სადაც იგი აღნიშნავს, რომ რომაული არმიები არ 
გვანან ერთმანეთს არც ენით და არც ხასიათით17. ყველა ამ მონაცემზე დაყრდნობით 
შეიძლება ვივარაუდოთ კოლხეთსა და შესაძლოა იბერიაში მდგარ რომაულ 
სამხედრო შენაერთებში, განსაკუთრებით კი დამხმარე კოჰორტებში, ადგილობრივი, 
ქართველი მეომრების მონაწილეობა, რმლებიც, როგორც ჩანს, რომის 
ხელისუფალთაგან სამსახურის დასრულების (25 წლის) შემდეგ რომის მოქალაქეობას 
იღებდნენ. 

გონიო-აფსაროსის რომაულ გარნიზონთან დაკავშირებით18 საინტერესოა 
ტაციტუსის ცნობა იმის შეასხებ, რომ დამხმარე ჯარები (Aუხილია), რომლებიც 
შედგებოდნენ ფეხოსანი და შერეული კოჰორტებისაგან, აგრეთვე ცხენოსანი 
ნაწილებისგან (ალაე), დაახლოებით უტოლდება ლეგიონების რაოდენობას19. 
როგორც ცნობილია, აფსაროსში 5 კოჰორტა იდგა20, რომელთა შემადგენლობაში 
მეცნიერებს შორის აზრთა სხვადასხვაობაა21. ჩვენი აზრით, გონიო-აფსაროსის 
გარნიზონის 5 კოჰორტიდან ორი დაკომპლექტებული იყო ლეგიონერებით, 
დანარჩენი სამი დამხმარე კოჰორტები უნდა ყოფილიყვნენ, რომელთაგან ორი 
ფეხოსანთა, ხოლო ერთი ცხენოსანთა კოჰორტებია. ერთ-ერთი ფეხოსანთა კოჰორტის 
სახელწოდება პროფ. შპაიდელმა ამოიკითხა ფაიუმში ნაპოვნ პაპირუსში და ეს 
მოსაზრება გამაგრდა 1996 წელს გონიოში აღმოჩენილი დამღით, რომელზეც 
იკითხება ჩOH ჩL II (მეორე კლავდიუსის კოჰორტა). რაც შეეხება ცხენოსანთა 
კოჰორტის არსებობას, ჩვენ ვვარაუდობთ 1996 წელს ციხის შიგნით, პრეტორიუმის 
მიდამოებში აღმოჩენილი დამღის საფუძველზე, რომელზეც იკითხებ ლათინური 
წარწერა ალა (ალაე). აღნიშნულ დამხმარე კოჰორტებში უნდა ვივარაუდოთ 
ადგილობრივი მოსახლეობიდან რეკრუტირებული ჯარისკაცებიც. 
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