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ხეჩატურ ბებუროვის წარმომავლობა
XVIII საუკუნის მეორე ნახევარში მეფე ერეკლე II-ისა და მეფე გიორგი XII-ის კარზე
საბრძოლო იარაღის ოსტატი ხეჩატურ ბებუროვი მოღვაწეობდა, რომლის შემოქმედება
სპეციალურ ლიტერატურაში კარგად არის ცნობილი და მას ჩვენ აღარ გავიმეორებთ,
მეტადრე ეს სფერო წინამდებარე ნაშრომის მიზანს სცილდება.
დავიწყებთ

იმით,

რომ

ხეჩატურ

ბებუროვის

შესახებ

ჩვენთვის

საინტერესო

დოკუმენტები გამოავლინა და გამოაქვეყნა ცნობილმა ისტორიკოსმა, აკად. შოთა მესხიამ,
რომლიდანაც ნათლად ჩანს, რომ მას აღნიშნულ მეფეებთან ნამდვილად უმსახურია.
ხეჩატურ ბებუროვი წერს: „მე ვიყავ ჩემის ხელოვნებით მსახური მეფის ირაკლისა და
მეფის გიორგისა და ვაკეთებდი იმათ საკადრის იარაღებს, რომელსაც თვითონ
ხმარობდნენ და ხანებსაც ფეშქაშებად უგზავნიდნენ...“ [იხ. დოკ 1].

1. საქართველოს ცენტრალური საისტორიო არქივი,

ფონდი 1448, ან. 1, საქმე 9094, გვ. 669

საყურადღებოა, რომ აკად. შ. მესხია აღნიშული პუბლიკაციის შესავალ წერილში
ხეჩატურის გვარს მოიხსენიებს ქართული სუფიქსით - ბებურიშვილი [იხ. დოკ 2]. თუმცა,
თვით

ხეჩატურის

მიერ

დაწერილ

ზემოთ

მოყვანილ

მოხსენებაში

პავლე

ციციანოვისადმი, იგი ხელს აწერს როგორც ხეჩატურ ბებუროვი.

2. კრებული «მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის»,
1948, ნაკვ. I (26), გვ. 23

ამ პუბლიკაციიდან უნდა მოვიყვანოთ კიდევ ერთი დოკუმენტი, რომელიც წარმოადგენს
1801 წლით დათარიღებულ დავით ბატონიშვილის წერილს, საიდანაც ირკვევა, რომ იმ
დროს

ხეჩატურს

გააჩნდა

აზნაურის

ტიტული,

ხასიათდებოდა

პროფესიონალიზმითა და პატივისცემით [იხ. დოკ 3].

3. კრებული «მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის»,
1948, ნაკვ. I (26), გვ.79-80

მაღალი

ჩვენ გამოვავლინეთ დოკუმენტი, საიდანაც ჩანს, რომ გიორგი მეფის სიგელისა და დავით
ბატონიშვილის აქ მოყვანილი შუამდგომლობის საფუძველზე, 1803 წელს ხეჩატურ
ბებუროვი შეუყვანიათ იმდროინდელ პენსიონერთა სიაში [იხ. დოკ 4].

4. Акты, собранные Кавказскою Археографическою коммиссиею,
Тифлис, 1868. - Т. II, ч. 21, N1672. - С. 38

მაგრამ, ვიდრე სხვა საარქივო დოკუმენტებს განვიხილავთ, ინტერესმოკლებული არ
უნდა იყოს იმ ფაქტის წარმოჩენა, რომელიც უკავშირდება ხეჩატურ ბებუროვის
ტყვეობაში ყოფნას. როგორც ვგებულობთ, 1804 წ. აგვისტოს ერევნის ალყის დროს იგი
ტყვედ ჩაუვარდა ირანელებს, სხვა ცნობილ თავად-აზნაურებთან ერთად [იხ. დოკ 5]. მისი
ერთ-ერთი მონაწილე, გენერალი ივანე ორბელიანი იმავე წლის ნოემბერში პავლე
ციციანოვს თხოვს დახმარებას განთავისუფლებაში [იხ. დოკ 6]. როგორც ცნობილია, ივანე
ორბელიანი ტყვეობიდან გაიქცეულა, მაგრამ, სხვების და მათ შორის ხეჩატურ
ბებუროვის შემდგომი ბედის შესახებ წყაროები ინფორმაციას აღარ გვაწვდიან. ვიცით
მხოლოდ ის, რომ მათ განთავისუფლებაში ქართველი ხელისუფლები (პ. ციციანოვი)
სპარსელებს გამოსასყიდს სთავაზობდნენ, რაზედაც ისინი თანახმანი ყოფილან [Акты,
собранные Кавказскою Археографическою коммиссиею, Тифлис, 1868. - Т. II, ч. 21, N1672. - С. 814].

ასეა თუ ისე, ხეჩატურ ბებუროვს ტყვეობიდან თავი დაუღწევია, რადგან მის შესახებ
ცნობებს უკვე მოგვიანებით ვხვდებით. ბუნებრივად იბადება კითხვა, რა სახის
მონაწილეობა უნდა მიეღო ხეჩატურს ერევნის ამ ბრძოლაში. ამის სავარაუდო პასუხი
შეიძლება იყოს ქვემოთ მოცემულ დოკუმენტში არსებული პავლე ციციანოვის ცნობა,
რომლის მიხედვით, იმ დროს ტყვედ ჩავარდნილი თავად-თავადაზნაურები იქ სავაჭრო
საქმეებისთვის ყოფილან ჩასულნი [იხ. დოკ 5].

5. Акты, собранные Кавказскою Археографическою коммиссиею,
Тифлис, 1868. – Т. II, ч. 21, N1672. – С. 811

6. Акты, собранные Кавказскою Археографическою коммиссиею,
Тифлис, 1868. – Т. II, ч. 21, N1672. – С. 813

როგორც ცნობილია, 1818 წელს თბილისში დაარსდა ქართლ-კახეთის თავად-აზნაურთა
საკრებულო, რომელიც უფლებამოსილი იყო განეხილა თავად-აზნაურთა წოდების
მაძიებელთა საქმეები და გაეცა წოდებაში მათი დამტკიცების საბუთები. მართებულად
აღნიშნავს პროფ. ზურაბ ჭუმბურიძე, რომ ეს პროცესი რთული იყო და ყოველგვარ
შემთხვევითობას გამორიცხავდა [ზ. ჭუმბურიძე, ქართლ-კახეთის თავადთა და აზნაურთა
ოჯახები, თბ., 2005, გვ. 7].
მართალია, ჩვენს მიზანს არ წარმოადგენს ხეჩატურ ბებუროვის წოდებრივი საკითხების
ძიება,

მაგრამ,

სწორედ

ასეთი

შინაარსის

წარმომავლობის

დასადგენად

საჭირო

ქრონოლოგიური

თანმიმდევრობით

და

დოკუმენტებმა
სანდო

განვიხილავთ.

შემოგვინახა

ინფორმაცია,

1811

წლის

29

მისი

რომელსაც
ნოემბრით

დათარიღებულ 3 გვერდიან საბუთს, რომლის ტექსტის საწყისი ნაწილი ჩვეულებისამებრ
ეძღვნება ღმერთის მოხსენიებას, მოსდევს ქართველ მეფეთა და ბატონიშვილთა ვრცელი
ჩამონათვალი, რომელთა სახელით საუბარია ხეჩატურ ბაბუროვის წარმომავლობისა და
საქმიანობის შესახებ. ამ დოკუმენტის მიხედვით, ხაჩატურის ბაბუა დროთა გარემოების
გამო გადმოსახლებულა განჯიდან თბილისში თავის შვილ ოჰანესთან ერთად და
საქართველოს ქვეშევრდომობა მიუღია. როგორც ჩანს, ოჰანეზს განსაკუთრებული

ხელოვნებით ბევრი კარგი სამსახური გაუწევია სამეფო კარისთვის. ხოლო, თვით
ხაჩატურს, მამაზე ბევრჯერ აღმატებულს ცოდნით, გაუკეთებია ისეთი მაღალი ხარისხის
ხმლები ბულატისგან (საუკეთესო ფოლადი), რომლის მსგავსი საქართველოში არ
ყოფილა. შემდეგ აღნიშნულია, რომ 1792 წ. 2 აგვისტოს მეფე ერეკლე II-ს სიგელით
მისთვის აზნაურობა უბოძებია. ამ დოკუმენტში განსაკუთრებულ საყურადღებოა, რომ
მისი ავტორები ხაჩატურ ბაბუროვს ქართველ აზნაურს უწოდებენ [იხ. დოკ 7].

7. საქართველოს ცენტრალური საისტორიო არქივი,
ფონდი 1, ან. 1. საქმე 434, გვ. 7-8

აქვე

მოვიყვანთ

დათარიღებულ

დოკუმენტს,
ხეჩატურ

რომელიც

ოჰანესის

ძე

წარმოადგენს
ბებუროვის

1821

წლის

მოწმობას,

დადასტურებულია მისი აზნაურული წარმომავლობა [იხ. დოკ 8].

1

მარტით

რომლითაც

8. საქართველოს ცენტრალური საისტორიო არქივი,
ფონდი 1, ან. 1. საქმე 434, გვ. 4

როგორც ზემოთ მოყვანილ ამ ორ დოკუმენტში ვხედავთ, პირველ მათგანში ხეჩატურის
სახელი და გვარი წერია ხაჩატურ ბაბუროვი, მეორეში - ხეჩატურ ბებუროვი. აქ აშკარად
საქმე გვაქვს ასოთა ცვალებადობასთან გვარ-სახელებში. დროთა განმავლობაში ასოთა
ასეთი ცვალებადობა ან დაკარგვა გვარ-გვარებში კარგადაა ცნობილი სამეცნიერო
ლიტერატურაში, – აღნიშნავდა აკადემიკოსი სიმონ ჯანაშია [ს. ჯანაშია, შრომები, III, 1959,
გვ. 40–45]. ეს გარემოება საფუძვლიანად შეისწავლა აკადემიკოსმა ვარლამ თოფურიამ,

რომლის შესახებ იგი წერდა: „ერთიდაიგივე ბგერა ერთ შემთხვევაში შეიძლება
დაიკარგოს, მაგრამ მეორე შემთხვევაში ჩაერთოს“. ავტორს ნაშრომში მრავალი ასეთი
სახის მაგალითი მოჰყავს [ვ. თოფურია, ქართლური, თბ., 1925, გვ. 135–138].
ამასთანავე, ვნახოთ დოკუმენტი, საიდანაც ირკვევა ხეჩატურ ბებუროვისა და მისი
შვილების დაბადების თარიღები, რომელიც სავარაუდოდ თვითონ ხეჩატურის
შედგენილი უნდა იყოს. იგი არ არის დათარიღებული, მაგრამ, ვინაიდან საარქივო
საქმეში 1821 წლის ზემოაღნიშნულ დოკუმენტის მომდევნოდ გვხვდება, ისიც ამავე წელს
უნდა მიეკუთვნებოდეს. ამ დროს იგი 55 წლის ყოფილა [იხ. დოკ 9], ანუ, დაბადებულა
1766 წელს. ეს საარქივო საქმე დოკუმენტებს მოიცავს 1821 წლიდან 1828 წლამდე [იხ. დოკ
10] და ხეჩატურ ბებუროვი 1828 წლის დოკუმენტშიც იხსენიება, რაც იმაზე მეტყველებს,

რომ იმ დროისათვის იგი ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო [იხ. დოკ 11]. როგორც ჩანს, ხაჩატური
თავის საქმიანობასაც აგრძელებდა, რადგან არსებობს მის მიერ 1827 წელს დამზადებული
ხმალი, რომელიც იმავე წელს რუსეთის მეფე ნიკოლოზ პირველისთვის მიურთმევიათ
[იხ. დოკ 12. Yurij A. Miller, Caucasus Arms from the State hermitage Museum, St. Petersburg 2004, pp.
84-85].

9. საქართველოს ცენტრალური საისტორიო არქივი,
ფონდი 1, ან. 1. საქმე 434, გვ. 6

10.

11. საქართველოს ცენტრალური საისტორიო არქივი,
ფონდი 1, ან. 1. საქმე 434, გვ. 13

12. ხმალი ინახება ერმიტაჟში (სანქტ-პეტერბურგი) ფოტოს წყარო

ამ მასალისა და ხეჩეტურ ბებუროვის მამის ვინაობის ჩვენს ხელთ არსებულ ცნობების
საფუძველზე შევადგინეთ მცირე გენეალოგიური ხე მისი ბიოგრაფიისა და ოჯახის
შედარებით ნათლად წარმოსაჩენად.

13.

ახლა უნდა შევეხოთ ხეჩატურ ბებუროვის წარმომავლობის ერთ-ერთ საინტერესო
საკითხს, მისი გვარის კავშირსა და ურთიერთმიმართებას ბებურიშვილის გვართან.
ცნობილია, რომ ასეთი თემა წამოიჭრა და გააქტიურდა მას შემდეგ, რაც ზეპირი გზითა
თუ ზოგიერთი ბეჭდური გამოცემით გავრცელდა ცნობა, თითქოს ილია ჭავჭავაძის დედა
მაგდანა (მარიამ) ქრისტეფორეს ასული ბებუროვი (ბებურიშვილი) ეროვნებით სომეხი
იყო. ქრისტეფორეს კი გრიგორიანული (მონოფიზიტური) სარწმუნოება ნამდვილად
მიუღია და ნათლობის დროს სახელად ხეჩატური დაარქვეს. აქედან გამომდინარე ისიც
ითქვა, რომ

მაგდანას მამა ხეჩატურ ბებურიშვილი და იარაღის ოსტატი ხეჩეტურ

ბებუროვი იდენტური პირები შესაძლოა ყოფილიყვნენ. მაგრამ, როგორც ამ აზრის მქონე
პირებისთვის, ასევე

მათი ოპონენტებისთვის არ იქნებოდა ცნობილი ჩვენს მიერ

გამოვლენილი დოკუმენტები, რომლის მიხედვით მაგდა ბებურიშვილის დაბადების
დროს, 1818 წელს იარაღის ოსტატი ხეჩატურ ბებუროვი 52 წელს იქნებოდა მიღწეული
და ყავდა 5 ვაჟიშვილი, რაც უნდა გამორიცხავდეს დასახელებულ ფაქტს.
ასეთი სხვა არასწორი ფაქტები და მის შესახებ მოყვანილი დამახინჯებული
არგუმენტები, საკმაოდ მწვავედ გააკრიტიკეს და საფუძვლიანად უარყვეს ქართველმა
მეცნიერებმა, რომელთა გამეორება საჭიროდ არ მიგვაჩნია. ამიტომ, მოვიყვანთ მხოლოდ
ერთ ამონარიდს ქართულ-სომხური ურთიერთობების ცნობილი მკვლევარის, გურამ
მაისურაძის სტატიიდან [იხ. დოკ. 14], ხოლო, წინამდებარე ნაშრომს ბოლოში სრულად
ურთავთ პროფ. როლანდ
ისტორიის შესახებ.

თოფჩიშვილის გამოკვლევას ბებურიშვილთა

გვარის

14. Г. Майсурадзе, Новые попытки искажения историчекой правды.
В книге: Некоторые вопросы истории Грузии в армянской истортографии, Тбилиси 2009, стр. 234

სრულიად

ვეთანხმებით

ბატონ

როლანდ

თოფჩიშვილის

მოცემულ

სტატიაში

გაკეთებულ დასკვნებს ბებურიშვილთა ქართული თავადური წარმომავლობის შესახებ.
მაგრამ, ვერ გავიზიარებთ მის ნაშრომში აღნიშნულ ამ ფაქტს: „არ არსებობს სომხური
გვარი, რომლის ფუძეც ბებურია“. არსებობს ‘ბებური’ და ‘ბაბური’ ფუძიანი სომხური
გვარები, რომელთა ნახვა შესაძლებელია ინტერნეტის საშუალებითაც. მაგრამ, ეს
გარემოება არ მეტყველებს იმაზე, რომ მათ ქართულ გვარ ბებურიშვილთან რაიმე
ნათესაური კავშირი გააჩნდათ. აკად. აკაკი შანიძის მართებული განმარტებით, „ერთი და
იგივე სახელი სულ სხვადასხვა წარმოშობის პირებს შეიძლება ჰქონდეთ. მიუხედავად
ერთნაირი გვარისა, წარმოშობით ისინი შეიძლება სხვადასხვანი იყვნენ და ნათესაური
კავშირი არ ჰქონდეთ“ [ა. შანიძე, თეოფორული სახელები ქართველურ ენებში, თსუ შრომები,
1951 წ. №45, გვ. 195–196].
ამასთანავე, ამ ორი გვარის ურთიერთობის გასარკვევად არავითარი საფუძველი არ
არსებობს

ვამტკიცოთ,

რომ

ქართველი

ბებურიშვილები

სომხეთში

შესაძლოა

წასულიყვნენ საცხოვრებლად და იქ თავიანთი გვარის სუფიქსი -შვილი, -ვი სუფიქსით
შეეცვალათ, ანდა, დასახლებულიყვნენ განჯაში, სადაც XVIII საუკუნეში ხეჩატურ
ბებუროვის წინაპრებს უცხოვრიათ და იქ გამხდარიყვნენ ბებუროვები და სომხური
საკუთარი სახელებიც დაერქვათ (ოჰანესი, ხეჩეტური...). ასეთი მტკიცებულების
საშუალება გვექნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ ქართველ ბებურიშვილთა გვარის
საქართველოში გასომხების შესახებ საუბრისთვის გვექნებოდა რაიმე საფუძველი,
როგორც ეს გამოიკვეთა ჩვენს მიერ ცოტა ხნის წინ დაწერილ ნაშრომში, ასევე ცნობილ
საბრძოლო იარაღის ოსტატ გეურქ ელიაროვის წარმომავლობის შესახებ. მასში ჩვენ იმ

დოკუმენტს ვეყრდნობით, რომელიც ადასტურებს გეურქ ელიაროვის წინაპრის
ელიარაშვილის საქართველოდან

არზრუმში გადასვლას, რასაც ვერ ვიტყვით

ბებურიშვილების შესახებ, რომ ისინი საქართველოდან განჯაში უნდა წასულიყვნენ
საცხოვრებლად.
არც პირიქითი მოვლენის დამამტკიცებელი ფაქტები მოგვეპოვება, ანუ, განჯიდან
თბილისში მოსულმა ბებუროვებმა რომ ბებურიშვილების გვარი მიიღეს. ისინი
ბებურიშვილის გვარით საისტორიო საბუთებში არ გვხვდებიან, მხოლოდ, აკად. შ. მესხია
იხსენიებს მათ ასე, მაგრამ გაურკვეველი წყაროთი და მიზეზით, როდესაც მისსავე
ზემოთ დასახელებულ პუბლიკაციაში წერია ‘ხეჩატურ ბებუროვი’. კიდევ ერთი ფაქტია
აღსანიშნავი, რომ ქართველი წარჩინებულები 1811 წლის ზემოთ მოყვანილ წერილში
ბებუროვებს ‘ქართველ აზნაურად’ ასახელებენ [იხ. დოკ. 7]. ჩვენ მათ აზნაურულ
ტიტულში, რომელიც მეფე ერეკლესგან მიუღიათ, ეჭვი არ გვეპარება, მაგრამ, მათი
ეთნიკურად ქართველობის შესახებ ეს ციტატა არადამაკმაყოფილებელია. აქვე უნდა
ითქვას ისიც, რომ ჩვენთვის საინტერესო ბებუროვების რაიმე ნათესაური კავშირი
ერეკლე მეფის ცნობილ თანამებრძოლ პაპა ბებურიშვილთან არ ჩანს.
ამრიგად, ზემოთ მოყვანილი საარქივო დოკუმენტების საფუძველზე ირკვევა, რომ XVIII
საუკუნის მეორე ნახევარში მეფე ერეკლე II-ისა და მეფე გიორგი XII-ის კარზე მოღვაწე
საბრძოლო იარაღის ოსტატი ხეჩატურ ბებუროვის ბაბუა თავის შვილთან ოჰანეზთან
ერთად თბილისში განჯიდან გადმოსახლებულან და ჩვენი ქვეყნის ქვეშევრდომობა
მიუღიათ [იხ. ფრაგმენტი 1]. აქ 1766 წელს დაბადებულა ოჰანეზის შვილი ხეჩატურ
ბებუროვი, რომლისთვისაც სამეფო კარზე წარმატებული მოღვაწეობისთვის 1792 წ.
ერეკლე II-ს აზნაურობა უბოძებია [იხ. ფრაგმენტი 2]. ამიტომ, მას იმდროინდელი
ქართველი წარჩინებულები „ქართველ აზნაურად“ იხსენიებენ [იხ. ფრაგმენტი 3]. თუმცა,
მისი

ქართველური

წარმომავლობის

შესახებ

სავარაუდოდ, იგი ეთნიკური სომეხი

ინფორმაცია

არ მოგვეპოვება

და

უნდა ყოფილიყო, რომელსაც შეიძლება

‘გაქართველებული სომეხი’ ვუწოდოთ. ერთ-ერთი საარქივო დოკუმენტის მიხედვით,
ხაჩატურ ბებუროვი 55 წლის ასაკამდე ცოცხალი ჩანს [იხ. ფრაგმენტი 4].

ფრაგმენტი 1. დოკ. 7.

ფრაგმენტი 2. დოკ. 8.

ფრაგმენტი 3. დოკ. 7.

ფრაგმენტი 4. დოკ. 9.

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

რეზო ხუციშვილი

თბილისი, 2021 წ. ივნისი
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