
ალექსანდრე ნონეშვილი: ახ.წ. I-ს. მეორე ნახევრის რომის იმპერიისა და 
იბერიის სამეფოს ურთიერთობები 

როგორც ცნობილია, ახ. წ. 69 წლის სისხლიანი სამოქალაქო ომი, რომელმაც 
ძირფესვიანად შეარყია უზარმაზარი რომის იმპერია და, რომელმაც ზედიზედ სამი 
იმპერატორის სიცოცხლე შეიწირა 69 წლის 1 ივლისს, იუდეაში რომაული არმიის 
სარდლის ტიტუს ფლავიუს ვესპასიანეს იმპერატორად გამოცხადებით დამთავრდა. 

ტაციტუსის ცნობით, ვიტელიუსის წინააღმდეგ სამკვდრო-სასიცოცხლო ბრძოლაში, 
ვესპასიანეს ძირითად დასაყრდენს აღმოსავლეთის პროვინციები და რომზე 
დამოკიდებული, თუ ნახევრად დამოკიდებული აღმოსავლეთის სხვა მმართველები 
წარმოადგენდნენ (Tac., Hist., II, 69). 

როგორც ჩანს, იბერიის სამეფომ პრორომაული პოზიციები, უფრო ზუსტად კი 
ვესპასიანეს მხარდამჭერი საგარეო პოლიტიკური კურსი აიღო. სავარაუდოა, რომ 
იბერიელები ვესპასიანეს მომხრეებს პოლიტიკური ნების გარდა, შესაძლოა 
ლაშქრითა და ფულითაც დახმარებოდნენ. 

სწორმა პოლიტიკურმა არჩევანმა იბერიის სამეფოს სოლიდური დივიდენდები 
მოუტანა, რაც აისახა 75 წლით დათარიღებული მცხეთის ცნობილი წარწერის 
ტექსტში, რომელიც ვესპასიანეს სახელით ამოიკვეთა. წარწერის მეგობრულ-
მოკავშირული სულისკვეთება ჩვენი აზრით ვესპასიანესა და იბერიის ხელისუფალთ 
შორის ჯერ კიდევ 69 წელს ჩამოყალიბდა. ბუნებრივია, ორივე სახელმწიფოს 
გარკვეული პოლიტიკური ინტერესები ამოძრავებდათ, იბერიელებს გაუჩნდათ 
შესაძლებლობა თავისი პრეტენზიების რეალიზაციისა დასუსტებული სომხეთის 
მიმართ, აგრეთვე, რომის იმპერიის მეშვეობით იბერიას მიეცა საშუალება 
გაეწონასწორებინა პოლიტიკური სიტუაცია რეგიონში, სადაც რეალურ პრეტენზიებს 
პართიის სამეფოც აცხადებდა. რომაელებს იბერიელების ხელით ეძლეოდათ 
საშუალება ჩრდილოეთ კავკასიის გადმოსასვლელების კონტროლისა და სამხრეთ 
კავკასიაში თავისი პოლიტიკური ინტერესების განმტკიცებისა. მით უმეტეს, რომ 
პომპეუსის ლაშქრობის შემდეგ იბერია დე იურე დამოუკიდებელი სამეფო, დე ფაქტო 
კი ნახევრად ვასალური სახელმწიფო გახდა. 

ფაქტიურად 69 წელი შეიძლება მივიჩნიოთ ათვლის წერტილად ახალი საგარეო 
პოლიტიკური კურსის დაწყებისა, რომლის მეშვეობით იბერიის სამეფოს 
ხელისუფალნი ახერხებდნენ ოპტიმალურ ბალანსირებას ორ დიდ ძალას შორის, 
როგორებიც იყვნენ იმ ეპოქის ყველაზე ძლიერი და მრისხანე სახელმწიფოები: რომის 
იმპერია და პართია (მოგვიანებით სასანიდური ირანი). ამ პოლიტიკური კურსის 
აპოგეას იბერიის სახელმწიფომ ფარსმან II ქველის მმართველობის ხანაში მიაღწია. 

უშუალო სამხედრო ესქპანსიის განხორციელების შემდეგ, რომის იმპერია, იმ 
სახელმწიფოებისაგან, რომლებიც სხვადასხვა გარმოებების გამო არ შედიოდნენ 
იმპერიის საზღვრებში, ქმნიდნენ ვასალური და ნახევრად ვასალური 
სახელმწიოფოების სისტემას. როგორც წესი, ამ ტიპის სახელმწიფოები 
უზრუნველყოფდნენ იმპერიის განაპირა საზღვრების უსაფრთხოებას, ე.ი. ქმნიდნენ 
ბუფერულ ზონებს იმპერიის უშუალო საზღვრებსა და გარე, ბარბაროსულ სამყაროს 



შორის. ამ სახელმწიფოთა რიცხვს მიეკუთვნებოდა იბერიის სამეფოც. ბუნებრივია, 
რომაელებს იბერიაში სჭირდებოდათ ადგილობრივ მოახლეობაში საიმედო 
დასაყრდენი, რომელთა მეშვეობითაც ისინი სტაბილურად შეინარჩუნებდნენ და 
გააძლიერებდნენ თავის გავლენას ქვეყნის შიგნით, პირველ რიგში, ამგვარ 
დასაყრდენს რომაელები იბერიის მმართველ წრეებსა და მონათმფლობელურ 
არისტოკრატიას შორის ეძებდნენ. პრორომაული ძალების გაძლიერებას იბერიაში 
ხელს უწყობდა თვით ვესპასიანეს შიდა სახელმწიფოებრივი რეფორმები. 

 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, რამაც იბერიელი დიდებულები 
რომაელების ერთგულ მოკავშირეებად გახადა. რომაელები თავისი მოკავშირეების 
წახალისების სხვა ფორმებსაც მიმართავდნენ, მაგალითად, უცხოელი დიდებულები 
რომის სახელმწიფოს წინაშე განსაკუთრებული დამსახურებისთვის 
იმპერატორისაგან რომის მოქალაქეობასთან ერთად მის გვარსაც იღებდნენ, რაც 
გამორჩეულ პატივად ითვლებოდა (1). ამის თვალსაჩინო მაგალითს წარმოადგენს, 
როგორც ჩანს, ვესპასიანეს მიერ იბერიის მეფის ფლავიუს დადესისადმი ნაბოძები 
გვარი (პ. ინგოროყვა, დადესის ცხოვრების ხანად 70-96 წწ. მიიჩნევს) (2), რომელიც 
დაფიქსირდა არმაზისხევის სამაროვნის, ბერსუმა პიტიახშის აკლდამაში აღმოჩენილ, 
ვერცხლის ლანგარზე მოთავსებულ ბერძნულ მთავრულ წარწერაში (3). აგრეთვე, 
მრავლად არის ცნობილი შემთხვევები, როდესაც რომაული მოქალაქეობის მიღების 
შემდეგ ცალკეული ოჯახები, რომლებიც იმპერატორისაგან გვარებს ღებულობდნენ, 
იმპერატორს უდგამდნენ ძეგლს. ამ მხრივ ნიშანდობლივია 1996 წელს იბერიის ძველ 
დედაქალაქში მცხეთაში არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი 
კვარცხლბეკი (სურ. 1). იგი დამზადებულია მონოლითური ქვისაგან და შემკულია 
ანტიკური ორდერით. კვარცხლბეკი ოთხკუთხა ფორმისაა (70 სმ X 70 სმ, სიმაღლე 32 
სმ) (4). მასზე აშკარად იდგა ქანდაკება, რაზეც მის ზედაპირზე დარჩენილი 
ქანდაკების ტერფების ანაბეჭდები და სამაგრი ღრმულები მეტყველებს. რაც 
მთავარია, კვარცხლბეკი იდგა ახ. წ. პირველი საუკუნეების წარმართული ტაძრის 
ცენტრში, რომელიც იბერიის მეფეთა რეზიდენციაში არმაზისციხე-ბაგინეთზე 
გაითხარა. არ არის გამორიცხული, რომ ახ.წ. I ს-ის მეორე ნახევრისა და II ს. პირველი 
ნახევრის იბერიის მმართველებმა, რომლებიც ფლავიუსის გვარს ატარებდნენ და 
რომის მოკავშირეებად და მოქალაქეებად ითვლებოდნენ, სწორედ ამ კვარცხლბეკზე 
აღმართეს რომის იმპერატორის, ღმერთებთან გატოლებული “ღვთაებრივი” 
(ვესპასიანეს, ტიტეს, ან დომიციანეს) ქანდაკება. ბუნებრივია, სერიოზული 
პოლიტიკური მოტივაციიდან გამომდინარე. 
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