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ტაბატაძეთა გვარის ისტორიის მეცნიერულად 

გამოკვლევა, კვლევის მასალების წარმოდგენილი ბროშურის 

სახით დაბეჭდვას და საგვარეულო დროშის შექმნას 

ორგანიზება გაუკეთა არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირი - „ტაბატაძეთა საგვარეულო კავშირის“ 

გამგეობამ შემდეგი შემადგენლობით: 

 მამუკა ტაბატაძე კლიმენტის ძე; 

 მერაბ ტაბატაძე თენგიზის ძე; 

 ქეთევან ტაბატაძე თედაოზის ასული; 

 გიორგი ტაბატაძე ამირანის ძე; 

 შალვა ტაბატაძე ჯემალის ძე; 

 თამარ ტაბატაძე მურმანის ასული; 

 მირანდა ტაბატაძე ოთარის ასული; 

 თამარ ტაბატაძე გიორგის ასული. 

გვარის ისტორიის გამოკვლევისთვის ძირითადი 

ფინანსური დახმარება უზრუნველყო გიორგი ანრის ძე 

ტაბატაძემ და შორენა არჩვაძემ. საგვარეულო დროშის 

კომპიუტერული გრაფიკა კი ეკუთვნის დავით ვენედიქტეს 

ძე ტაბატაძეს. 

 გვარის ისტორიის გამოკვლევის, საგვარეულო 

კავშირის დაფუძნების და სრულიად საქართველოს 

კათოლიკოს-პატრიაქრის მიერ  ტაბატაძეთა გვარის 

დალოცვის იდეა ეკუთვნოდა ბესიკ გურამის ძე ტაბატაძეს, 

რომელიც საგვარეულო კავშირის დამფუძნებელი და მისი 

პირველი თავმჯდომარე გახლდათ. ბესომ ეს საქმე დიდი 

ენთუზიაზმით  წამოიწყო, მაგრამ, სამწუხაროდ ბოლომდე 

მიყვანა არ დასცალდა, 2012 წლის აგვისტოში, 30 წლის 

ასაკში უდროოდ დატოვა ამქვეყნიური ცხოვრება. 
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ტაბატაძეთა საგვარეულო დროშა 

 

 

საგვარეულო დროშაზე გამოსახული სიმბოლიკა, 

ჰერალდიკოსთან კონსულტაციით შეირჩა გვარის ისტორიის 

მეცნიერულად გამოკვლეული მასალების საფუძველზე. 

გვარის ისტორიის მასალების მიხედვით 

საგვარეულო სალოცავად მიჩნეული წმინდა გიორგის 

სახელობის ეკლესია, რამაც განაპირობა წმინდა გიორგის 

გამოსახულების დატანა დროშაზე. ფარ-ხმალი აღნიშნავს 
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სხვადასხვა დროს ქვეყნის კეთილდღეობისთვის ბრძოლაში 

ტაბატაძეთა გვარის წარმომადგენლების მონაწილეობას, 

ხოლო ირემი შუბლზე ჯვარით და მთვარის გამოსახულება 

წარმოადგენს იმერეთის სამეფოს დროშის ფრაგმენტს და 

ტაბატაძეების, როგორც იმერული გვარის არსებობაზე 

მიუთითებს. დროშის ზედა ნაწილზე კი „ტაბატაძე“ 

ასომთავრული ანბანითაა შესრულებული. 
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თავი პირველი. გვარი ტაბატაძის წარმომავლობა და    

                             მნიშვნელობა ------------------------------ გვ. 8 
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თავი მეხუთე. ტაბატძეები სამშობლოს დამცველთა  

                          რიგებში -------------------------------------- გვ. 59 

თავი მეექვსე. სტატისტიკური მონაცემები -------------- გვ. 62 
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0194,  თბილისი, საირმის ქ. IX, Georgia, Tbilisi, Sairme Street IX, 

phone (995 32) 2–37-37-55  www.geogen.ge 

 

ტ ა ბ ა ტ ა ძ ე 

(გვარის ისტორია) 
 

შესავალი 

 

გვარი თავისებური სახის ცოცხალი ისტორიაა, 

ოჯახის მემკვიდრეობითი სახელია, საზოგადოების 

პირვანდელი უჯრედია, იგი ერის განუყოფელი და 

ძირითადი შემადგენელი ნაწილია. ქართული 

საგვარეულოების ისტორიასა და წინაპართა ვინაობის 

ცოდნას მაღალი იდეურ-განმანათლებლური, აქედან 

გამომდინარე კი ეროვნული თვითშეგნებისა და 

პატრიოტიზმის დიდი დატვირთვა გააჩნია. ძნელია 

სიტყვებით გადმოსცე თუ რა დიდი პატივისცემა და 

სიყვარული აქვს თითოეულ პიროვნებას თავისი საკუთარი 

გვარისა თუ წინაპრისადმი, შესაბამისად კი როგორი 

მაღალია მათი ინტერესი ამ ცოდნისადმი და ა. შ. 

ქართულ ისტორიულ, გენეალოგიურ თუ მხატვრულ 

ლიტერატურაში, ასევე ფოლკლორში, ხელოვნებასა და ა. შ. 

ხშირად ვხვდებით სხვადასხვა საინტერესო აზრს გვარისა და 

პიროვნების მნიშვნელობის შესახებ, რომელთა აქ 

დასახელება შორს წაგვიყვანდა. ამიტომ, მოვიყვანთ 

მხოლოდ ალექსანდრე ყაზბეგის ერთ საკმაოდ ცნობილ 

გამონათქვამს, რომელიც ”ხევისბერ გოჩაში” აქვს 

გადმოცემული. როდესაც ხევისბერი თავის შვილს ონისეს 

სამშობლოს დასაცავად აგზავნიდა, თავის პატრიოტულ 

http://www.geogen.ge/
http://www.geogen.ge/
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განწყობას და ძირითად აქცენტს გვარის ღირსებაზე 

ამახვილებდა. მან ასე მიმართა საომრად მიმავალ თავის 

ერთადერთ ვაჟს: ”გახსოცდეს ვისი გორისა ხარ!” ამასთანავე, 

გვარი პიროვნების თვისებებზეც მიანიშნებს, მას 

სამართლიანად იყენებენ ადამიანთა დახასიათების დროს, 

მაგალითად ამბობენ, რომ ეს კაცი კარგი ან ცუდი 

გვარიშვილიაო, სიტყვა „გვარიანი“ საკმაოდ კარგს ნიშნავს 

და სხვ.      

არსებობს მოსაზრება, რომ საქართველოში გვარი 

ადრინდელი ფეოდალიზმის ეპოქაში გაჩენილა და VI-VIII 

საუკუნეებში იგი უკვე საბოლოოდ ჩამოყალიბებულა [1, გვ. 

48]. ცდილობენ აგრეთვე ამ პროცესის დოკუმენტურად 

დადასტურებას VIII-IX საუკუნიდან [2, გვ. 100; და სხვ.]. 
სპეციალურ ლიტერატურაში მიღებულია შეხედულებაც, 

რომ ქართული გვარები სათავეს იღებენ დაახლოებით XIV-

XV საუკუნეში ე. ი. უკვე განვითარებულ კლასობრივ 

საზოგადოებაში. მეცნიერთა ვარაუდით იმ დროისათვის 

ხალხი ვეღარ არჩევდა ერთმანეთს სახელებით, რამაც 

გამოიწვია გვარების წარმოშობა. თითქმის ამ პერიოდამდე 

ისტორიაში ცნობილი ადამიანები საისტორიო წყაროებში 

ძირითადად სახელებით, წოდებით, საქმიანობითა თუ 

სადაურობით არიან მოხსენიებულნი. მაგალითად, იაკობ 

ხუცესი, ბაკურიანელი, ვახტანგ გორგასალი, ექვთიმე 

ათონელი, გიორგი მერჩულე, დავით ათონელი და მრავალი 

სხვა [3, გვ. 68, 71]. მაგრამ, აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის 

აზრით, VI საუკუნის კოლხი დიდებული ფარტაძი იყო 

ბერძნული გამოთქმის საფუძველზე გადაკეთებული 

ქართული გვარი ფარტაძე [4, გვ. 257]. 

 

 2010 წელს უწმინდესისა და უნეტარესის, 

საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქის ილია მეორის მიერ 

გვარების დალოცვა, მოწოდება, რომ თითოეულმა საკუთარი 
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გვარის ისტორია გაიცნოს, უდიდეს საქმედ მიგვაჩნია. მას 

შემდეგ ფუძნდება სხვადასხვა საგვარეულო კავშირები, 

რომელთა წარმომადგენლები აქტიურად იკვლევენ 

საკუთარი გვარის ისტორიას, სიმბოლიკას და სხვ., სამების 

ტაძარში კი რგავენ საგვარეულო ხეებს და ა. შ. აღნიშნულ 

საქმიანობაში ჩვენც შეგვაქვს მოკრძალებული წვლილი, რაც 

გამოიხატება ამა თუ იმ გვარის ისტორიის გამოკვლევასა და 

სათანადო ფორმით მომზადებაში. მაგალითად, ასეთი 

სამუშაო ჩავატარეთ შემდეგი გვარების შესახებ: ადამაშვილი 
[გამოიცა წიგნად], ბეგიაშვილი, გოგოლაძე, გულბანი, 
დარჩიაშილი, დოხნაძე, ედიშერაშვილი [გამოიცა წიგნად], 
ელიზბარაშვილი, თაბორიძე, კენკებაშვილი, პატარიძე, 
პირველი, ქობალია [გამოიცა წიგნად], შელია, ჯაჯანიძე... 
ტაბატაძეთა გვარის ისტორიის გამოკვლევაც ამ საქმის 

გაგრძელებას წარმოადგენს. 

თ ა ვ ი  პ ი რ ვ ე ლ ი 

გვარი ტაბატაძის წარმომავლობა და მნიშვნელობა 

 

 ქართული გვარების ყველაზე მრავალრიცხოვანი 

ჯგუფი, ისევე როგორც სხვა ხალხთა გვარების უდიდესი 

ნაწილი, წარმოქმნილია წინაპართა სახელებისა თუ 

მეტსახელებისაგან, რომელსაც ეპონიმებს უწოდებენ [5, გვ. 

76]. ვფიქრობთ რომ გვარი ტაბატაძის წარმომავლობა უნდა 

უკავშირდებოდეს ერთ–ერთ მათგანს. როგორც ქვემოთ 

მოყვანილი მასალიდან ვნახავთ, სიტყვა ‘ტაბატა’ ჯერ 

სახელი უნდა ყოფილიყო, ხოლო მოგვიანებით უნდა 

წარმოქმნილიყო გვარად, ამიტომ ეს გვარი ეპონიმურ გვართა 

ჯგუფს მიეკუთვნება. ასეთი გარემოების  თვალნათლივ 

წარმოსაჩენად, მწერალ კობა არაბულს მხატვრულად აქვს 

გადმოცემული ასეთი მაგალითი: „აი, მოვიდა ნანაის–ძე, 

უთურგაის–ძე, მინდიას შვილი, აფშინას შვილი... ეს 

მიმართვები შემდეგ გვარებად იქცა“ [6]. 
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 პირველ რიგში ვნახოთ თუ რა კონკრეტული 

ინფორმაცია არსებობს სპეციალურ ლიტერატურაში ამ 

სახელისა და გვარის შესახებ. ცნობილია რომ მწერალმა 

აკადემიკოსმა გიორგი ლეონიძემ მეცნიერული კვლევების 

საფუძველზე შეადგინა ქართული სახელების სია, რომელშიც 

შესულია სახელი ტაბატა [7]. მაგრამ, საისტორიო წყაროებსა 

თუ ლიტერატურაში ეს სახელი ჯერ-ჯერობით არ ჩანს* და 

შესაძლოა ცნობილ მწერალს ეს ინფორმაცია რომელიმე 

გამოუქვეყნებელი საარქივო ან ოჯახში შენახული 

დოკუმენტიდან გააჩნდა, ანდა, მან იგი მოიპოვა 

ეთნოგრაფიული მეთოდით, მიიღო მთხრობელისგან ან თვით 

ამ სახელის მქონე პიროვნებიდან.  

  

 
7.  

 

 ხოლო, ქართველური საკუთარი სახელების ცნობილმა 

მკვლევარმა, პროფ. ალექსანდრე ღლონტმა ცალკე წიგნი 

გამოსცა ასეთი სახელების შესახებ და მასში შეიტანა ტაბატა. 

თუმცა, იგი ეყრდნობა მხოლოდ აკად. გ. ლეონიძის 

დასახელებულ სიას და ამავდროულად, იგი მართებულად 

მიანიშნებს, რომ ამ სახელიდან მომდინარეობს გვარი 

ტაბატაძე [8, გვ. 191].    
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8.  

 

ქართული გვარსახელების აგრეთვე ცნობილი 

მკვლევარი ილია მაისურაძე კი ეხება რა საკვლევ გვარსა და 

მის ფუძე-სახელ ტაბატას, ტაბატაძეების განსახლების 

ადგილებს არასრულყოფილად ასახელებს. მართალია მას 

დაფიქსირებული აქვს ამ საგვარეულოს ერთ-ერთი შტოს 

საინტერესო მეტსახელი კოლოტეები, მაგრამ მათ 

სადაურობასა თუ წარმომავლობას არ განმარტავს [9, გვ. 152]. 

სავარაუდოდ, ეს მეტსახელი უნდა უკავშირდებოდეს 

„კოლოტს“, რომელიც ეწოდება ძროხის ტყავისგან 

დამზადებულ ტიკს (რუმბზე მომცრო) და მის 

დამამზადებელ ტაბატაძეთა გარკვეულ შტოს იგი შეარქვეს 

როგორც მეტსახელი, ანუ თიკუნი, სახინჯარი და ა. შ.         

 

 

9.   
 

 ახლა განვიხილოთ საკითხი თუ რას უნდა ნიშნავდეს 

სიტყვა ‘ტაბატა’. აკად. კორნელი კეკელიძე აღნიშნავდა, რომ 

„რომელი სახელიც არ უნდა ავიღოთ, მისი ეტიმოლოგია 
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უეჭველად რომელიმე ენით გაირკვევა“-ო [10, გვ. 74]. იმის 

მიუხედავდ, რომ ამ სიტყვის წარმომავლობისა და 

მნიშვნელობის გარკვევა ერთი შეხედვით რთულია, 

ვფიქრობთ, დასაშვებია მისი დადგენა სარწმუნო 

დოკუმენტებისა და ძველი ქართული ლექსიკის საფუძველზე. 

კერძოდ, სიტყვა „ტაბატა“ ძველი ქართული ასო ჲ-ს 

დამატებით (ტაბატაჲ) ფიგურირებს XIII საუკუნის 

დოკუმენტების ერთ-ერთ ტექსტში, რომელიც წარმოადგენს 

ერისთავთა კურთხევის წესს, სადაც ნათქვამია, რომ ტაბატაჲ 

უნდა დაუფინონ ერისთავს კურთხევის დროს [11, გვ. 54-55]. 

ცხადია, აქ საქმე გვაქვს გარკვეულ დასაფენ ნივთთან და იგი 

სხვა არაფერია თუ არა ძველ ქართულ ლექსიკაში არსებული 

სიტყვა ტაბასტო (ტაბასტი, ტაბასტაკი), რომელიც ნიშნავს 

ლეიბს.  
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11.   
 

სიტყვა ტაბასტოს ქართული განმარტება პირველად 

მოგვაცა დიდმა სახელმწიფო მოღვაწემ, მწერალმა და 

ლექსიკოგრაფმა სულხან-საბა ორბელიანმა (1658-1725) თავის 

„ქართულ ლექსიკონში“ [12, გვ. 293; გვ. 333], რომელსაც მისმა 

აღმზრდელმა ვახტანგ VI-მ მხატვრულად „სიტყვის კონა“ 

უწოდა. შემდგომში, ამ სიტყვის განმარტებას ვხვდებით 

აგრეთვე ცნობილი ენათმეცნიერის, აკადემიკოს არნოლდ 

ჩიქობავას რედაქტორობით გამოცემულ „ქართული ენის 

განმარტებით ლექსიკონში“ [13, გვ. 1228] და ა. შ.   
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12.   

 

 
13.   

 

            როგორც ვხედავთ, სულხან-საბა სიტყვა ტაბასტოს 

წარმომავლობის წყაროსაც უთითებს, რომლისთვისაც მას 

ბიბლიაში „მიუგნია“. იგი თავის ცნობილ „ანდერძნამაგში“ 

ასეთი სიტყვების მოკვლევის შესახებ  წერს: „რომელნიცა 

ძნელი სიტყვანი არ ვიცოდი, ღრმა წიგნებთა შინა ვიძიე და 

რომელიმე სხვათა ენათა შევამოწმე და გამოწვლილვით 

რომელიცა ვპოე, ადვილად თან მოვაწერე...“ [14, გვ. XXVII].  

ამრიგად, ტაბასტო არის ქართულ ლექსიკაში 

შემოსული უცხოური სიტყვა, რომლის წყაროა ბიბლიის 

ძველი აღთქმა,  მეორე მეფეთა, თავი მეჩვიდმეტე, სადაც 

წერია: „და მოართვეს მათ ათი ტაბასტო, ათი ტერი, ათი 

ქვაბი სიავი და ათი კეცისჭურჭელი, იფქლი და ქრთილის 

ფქვილი, და ჴალი, და ოსპი, და ჴნდური“. ახალი ქართული 

ენით გამოცემულ ვერსიაში სიტყვა ტაბასტო მოცემულია 

როგორც „ქვეშაგებელი“ [15, გვ. 230].** 
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15.   

 

 

თ ა ვ ი  მ ე ო რ ე 

ტაბატაძეთა სადაურობა 

 

ჩვენი საკვლევი თემისთვის განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ სიტყვა „ტაბასტაჲ“, იმავე 

მნიშვნელობით (ლეიბი/ქვეშაგებელი) მოხსენიებულია ისეთ 

ძველ საისტორიო წყაროში, როგორიც არის  XI საუკუნით 

დათარიღებული ნიკორწმინდის ეტრატზე ნაწერი სიგელი და 

ცნობილია ნიკოლაო წმიდის დაწერილისა და ნიკორწმინდის 

იადგარის (საჴსენებელი) სახელებითაც [16, გვ. 27].  საქმე ისაა, 

რომ ჩვენი აზრით, ტაბატაძეების გვარი სათავეს უნდა 

იღებდეს რაჭაში, რომელთა მიგრაცია  იმერეთის რეგიონშიც 

მომხდარა (ამ უკანასკნელ ფაქტზე ქვემოთ ვისაუბრებთ). რა 

თქმა უნდა, კონკრეტულ კომლთა თუ პიროვნებათა ასეთი 

მიგრაციის გარემოების დადგენა რთულია, მაგრამ არსებობს 

მეცნიერულად შესწავლილი საკმაოდ ცნობილი მიზეზები, 

რომლებიც იწვევდნენ ამ მოვლენებს [17, გვ. 114].  
16.   
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აღნიშნულ დოკუმენტში სიტყვა „ტაბასტაჲ“ 

მოხსენიებულია რაჭის სოფ. მეტეხარასთან კავშირში და 

მისი კონტექსტიდან გამომდინარე, იქ უკვე ხმარობდნენ მას 

ლეიბისა თუ სხვა ქვეშაგებლის მნიშვნელობით. ეს სოფელი 

ალბათ XIX საუკუნეშიც კი აღარ არსებობდა, ანუ 

ნასოფლარად უნდა ჩაითვალოს, რადგან გასული საუკუნის 

20-იან წლებში რაჭაში სამჯერ (1925-1927 წწ.) მოგზაურობის 

შესახებ ცნობილი ქართველი ისტორიკოსი, ეთნოგრაფი და 

წყაროთმცოდნე გიორგი ბოჭორიძე აღნიშნავდა, რომ „არა 

ჩანს მდებარეობა სოფ. მეტეხარასი-ო“ [18, გვ. 42]. 
სამაგიეროდ, ამ მოგზაურობის დროს მას მიუგნია ისეთი 

დოკუმენტისთვის, რომელიც ჩვენი კვლევისთვის მეტად 

ღირებულად გამოიყურება. კერძოდ, მას  გამოქვეყნებული 

აქვს რაჭის სოფ. ხიმშის წმ. გიორგის ეკლესიის ხუცური 

ხელნაწერები, რომელშიც ერთ ადგილას მოიხსენიება 

გოჩელია ტაბიტაძე [19, გვ. 242]. დანართი 1. 

 
სპეციალური სამეცნიერო ლიტერატურისა და 

საისტორიო წყაროების განხილვამდე ინტერესმოკლებული 

არ უნდა იყოს იმ თქმულების მოყვანა, რომელიც 

შემორჩენილია ტაბატაძეთა შესახებ და ქრონოლოგიურად 

ყველა საისტორიო წყაროზე ადრეულ მოვლენებს უნდა 

გადმოგვცემდეს. ცნობილია, რომ გვართა ისტორიის 

ამსახველი გენეალოგიური გადმოცემები ისტორიულ 

სინამდვილეს შეეფერება. ასეთი გადმოცემების სანდოობის 

შესახებ მიუთითებდა მკვლევარი ალ. რობაქიძე: „ხალხში 

შემონახული გენეალოგიები გარკვეულ ნაწილში და მათი 

კრიტიკული შემოწმების პირობებში ეთნოგრაფიული 

კვლევის ერთ-ერთ საინტერესო წყაროს წარმოადგენს“ [20, 

გვ. 75]. ისიც აღიარებულია, რომ გადმოცემების 

განსაკუთრებული სახე, რომელსაც „ანდრეზს“ უწოდებენ, 

რეალურ სინამდვილეში მომხდარი ფაქტის კონსტატაციაა 
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[21, გვ, 14]. აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი აუცილებლად 

თვლიდა საქართველოში მოსახლეობის მიგრაციის ფაქტების 

შესწავლას გვართა სადაურობა-წარმომავლობის 

გადმოცემებზე დაყრდნობით [22, გვ. 208–235]. ხოლო, 

ქართული მეცნიერების პატრიარქი ივანე ჯავახიშვილი 

ამბობდა, რომ „ძვირფასი მასალებია გაფანტული სახალხო 

თქმულებებში, ზნე–ჩვეულებებში და რწმენაში“  [23, გვ. 79]. 

ვნახოთ რა „მასალებია გაფანტული“ ტაბატაძეებზე 

არსებულ თქმულებაში, რომელიც, რა თქმა უნდა, მათი 

წარმომავლობის საკითხს სრულად ვერ გადაწყვეტს, მაგრამ 

სხვა მონაცემებთან ერთად იგი საინტერესო ინფორმაციას 

გვაწვდის. 

 

 
24.   

 

ეს უნდა იყოს 99 წლის ერთ-ერთ მთხრობელად 

დასახელებული სპირიდონ ტაბატაძის ნაამბობი [24, გვ. 493-

494] და არა 78 წლის ივლიანე ნეფარიძის, როგორც ეს 
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მინიშნებული აქვს ქ. ძოწენიძეს წიგნის დანართ სიაში [25, 

გვ. 559]. ამას გვაფიქრებინებს ის ფაქტი, რომ მთხრობელი 

ხაზს უსვამს მის 100 წლამდე მიღწეულ ასაკს. 
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რა თქმა უნდა, ისევე როგორც სოფლის სახელწოდება 

ვულევი და  ველევი, ასევე ტაბიტაძე და ტაბატაძე ერთი და 

იგივე გვარებია, რადგან მათში მხოლოდ ერთი ასოს 

ცვალებადობაა, რაც მათ შინაარსს არ/ვერ ცვლის. აქედან 

გამომდინარე, დოკუმენტურად მტკიცდება, რომ ერთ დროს 

ტაბატაძეებს რაჭის სოფ. ხიმშში უცხოვრიათ, რომელიც 

მდებარეობს ამბროლაურის რაიონში, ხოლო იქვე, იმავე 

რაიონში მდებარეობს სოფ. ველევი, საიდანაც ხალხში 

შემონახული თქმულების მიხედვით ტაბატაძეები მოსულან 

იმერეთის სოფ. ბერეთისაში.  

ამის გარდა, ერთ-ერთ ვებ-გვერდზე 

გამოქვეყნებულია [ავტორი თეონა ნოზაძე] შემდეგი 

ინფორმაცია: „ბერეთისის სახელწოდება უკავშირდება 

საინტერესო თქმულებას. ამ ტერიტორიაზე რაჭის სოფელ 

შქმერიდან გადმოხვეწილა სამი ძმა. ისინი სოფლიდან 

ცხენებით წამოსულან და მოსულან იმ ადგილზე, სადაც 

ახლა სოფელი ბერეთისაა. ეს ადგილი უღრანი ტყით 

გახლდათ დაფარული, ხოლო ტყის პირას ქოხი ყოფილა 

აშენებული, რომელშიც სამი ბერი ცხოვრობდა. ძმებს 

მოსწონებიათ ეს ადგილები და ამ ტეროტორიისთვის 
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დაურქმევიათ „ბერების მთა“. ამ სახელწოდებამ დროთა 

განმავლობაში განიცადა ცვლილება და დაერქვა სახელი 

ბერეთისა. ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ შედგენილ 

დასავლეთ საქართველოს რუკაზე აღნიშნულია ორი 

ბერეთისა – „ზედა და ქვედა“ [26]. 

 

 სპირიდონ ტაბატაძის თანახმად, ტაბატაძეებს 

რაჭაში, ამბროლაურის რაიონის სოფელ ველევში 

უცხოვრიათ, რომელსაც მთხრობელი ვულევს უწოდებს. 

ხოლო მეორე თქმულებით, სამი ძმა სოფ. ბერეთისაში ონის 

რაიონის სოფ. შქმერიდან მოსულა.  იმის მიუხედავდ, რომ 

საისტორიო წყაროებში, ეთნოგრაფიულ თუ სხვა მასალაში 

ასეთი ფაქტი არ გვხვდება, იგი სიმართლეს უნდა 

შეესაბამებოდეს და აი რატომ. ხალხში შემონახული 

ლეგენდა და სარწმუნო საისტორიო წყარო ტაბატაძეების 

უძველეს საცხოვრისად რაჭას მიიჩნევენ, კერძოდ კი 

ამბროლაურის რაიონის სოფლებს ველევსა და ხიმშს. 

როდესაც ასეთი ორი წყარო ერთი და იგივე ფაქტს 

ადასტურებს, ძნელია ეჭვი შეიტანო მათ ჭეშმარიტებაში, 

განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც სხვა განსხვავებული 

ინფორმაცია ჯერ-ჯერობით არ არსებობს.  

ამასთანავე, ჩვენს მიერ გამოვლენილი საარქივო 

დოკუმენტის მიხედვით, რომელიც წარმოადგენს სოფ. 

ბერებისას წმ. გიორგის ეკლესიის 1826 წლის მატრიკული 

ჩანაწერების თავფურცელს [27], მტკიცდება ზემომოყვანილ 

ლეგენდებში არსებული ფაქტი, რომ სოფ. ბერეთისას ერქვა 

ბერებისა, ანუ მართლაც იქ ბერების ცხოვრების გამო. რაც 

მთავარია, იქვეა დაფიქსირებული გვარი ტაბატაძე, 

რომელიც უფრო მეტად გვარწმუნებს იმაში, რომ იმერეთში 

ტაბატაძეთა ბუდე-სოფელი იყო ბერეთისა, ანუ ბერებისა, 

სადაც ტაბატაძეები მოღვაწეობდნენ სასულიერო პირებად. 
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27.   

 

ბუნებრივად ჩნდება კითხვა, ხომ არ იყვნენ 

ტაბატაძეები ერთ-ერთ ამ სოფელში დასახლებული 

პირველი გვარი, ან აგრეთვე, ხომ არ წარმოადგენდნენ ისინი 

იქ მოსახლე ერთ გვარს.  საკითხს ასე იმიტომ ვაყენებთ, რომ 

აკად. ივ. ჯავახიშვილის სარწმუნო გამოკვლევის მიხედვით, 

„მოსახლეობა საქართველოში გვაროვნობათა მიხედვით 

უნდა ყოფილიყო დაშენებული. უძველესი ხანისათვის ამის 

დამამტკიცებელი საბუთების მოყვანა წერილობითი 

ძეგლებითგან რასაკვირველია შეუძლებელია... 1774 და 1781 
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წწ. დავთრებიდან ჩანს, რომ XVIII ს. მეორე ნახევარშიაც არა 

ერთი სოფელი ყოფილა, რომლის მთელი მოსახლეობა 

მხოლოდ ერთ გვარეულობას ჰკუთვნებია... ბევრი სოფელია, 

რომლებშიაც მოსახლეობა მხოლოდ ერთ საგვარეულოს 

ეკუთვნის და მხოლოდ თითო ან ორი, სამი სხვა გვარის 

მოსახლე არის ხოლმე, ხშირად სხვაგნითგან შემოხიზნული, 

როგორც ეს დავთარში ხშირად აღნიშნულიც არის. 

სოფლების მოსახლეობის პირვანდელ ერთ-გვაროვნულობას 

სწორედ ეს ხიზნობა და შიშიანობის დროს ბარითგან მთაში 

შეხიზვნა და ჩასახლება არღვევდა, ბარად კი მტრის 

შემოსევა-აოხრებისაგან სოფლის მცხოვრებთა ამოვარდნა - 

დაწიოკება“ [28, გვ, 136-139]. სამწუხაროდ, სათანადო 

მასალის უქონლობის გამო, ძნელია დავასაბუთოთ, რომ 

რაჭის ან იმერეთის აღნიშნული ერთ-ერთი სოფელი 

თავდაპირველად მხოლოდ ერთ გვარეულობას, კერძოდ კი 

ტაბატაძეებს ჰკუთვნებია.   

 

თ ა ვ ი  მ ე ს ა მ ე 

ტაბატაძეები საისტორიო წყაროებში 

 

ახლა გავეცნოთ იმ საისტორიო წყაროებს, რომელშიც 

დაფიქსირებულია ჩვენთვის საინტერესო გვარსახელი 

ტაბატაძე, თუ როდიდან გვხვდება იგი, ვინ და როდის 

ატარებდა მას და ა. შ., რის შემდგომაც უფრო მეტად იქნება 

შესაძლებელი შესაბამისი ანალიზის გაკეთება და 

დასკვნების გამოტანა.  

ასეთი დოკუმენტების არასრულყოფილი ნუსხა 

გამოქვეყნებულია საქართველოს ხელნაწერთა ინსტიტუტის 

მიერ გამოცემულ პირთა ანოტირებულ ლექსიკონში და 

მასში მართებულად არის მოცემული XVI საუკუნის ორი 

დოკუმენტი, რაც გვაწვდის ყველაზე ძველ ინფორმაციას 

ტაბატაძეთა გვარის შესახებ [29, გვ. 221-222].    
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 ამ ნუსხის პირველ რიგში დასახელებული 

დოკუმენტი დაუთარიღებია პროფ. სარგის კაკაბაძეს 

„პალეოგრაფიულ თვისებათა მიხედვით“ [31, გვ. 24] და 

როგორც ვხედავთ 20 წლის კიდური თარიღებით, რის გამოც 

სოფ. წევაში არსებული ტაბატაური პარტრახის, ანუ 

ტაბატაძისეული უპატრონოდ მიტოვებული ადგილ-

მამულის ანდა სახლ-კარის (აქედან მომდინარეობს სიტყვა 
გაპარტახებული) ზუსტი თარიღი არ ვიცით. რა თქმა უნდა, 

აქ სუფიქსი - ურ კუთვნილებას გამოხატავს, მაგრამ, აქვე 

მოვიყვანთ ზემოიმერული კილოკავების მკვლევრის ქ. 

ძოწენიძის საინტერესო ინფორმაციას მის შესახებ, რადგან ამ 

სუფიქსთან კავშირში ნახსენებია ჩვენთვის საინტერესო 

გვარი [30, გვ. 152].    

 

 

30.   
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31.  

 

ზემომოყვანილი ნუსხის მეორე დოკუმენტი კი 

დათარიღებულია 1558 წლით, რაც არასწორია, ვინაიდან იგი 

არის კარგად ცნობილი ქვემოთ მოცემული დავთარი და 

თარიღდება 1578 წლით [32, გვ. 279, 336]. ამასთანავე უნდა 

აღინიშნოს, რომ ნუსხაში მისი წყაროს შიფრიც (H-626) 

შეცდომით არის მითითებული. მაგრამ, ამ ფაქტებს ჩვენთვის 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ გააჩნია. მთავარი ისაა, 

რომ ეს დავთარი წარმოადგენს ყველაზე ადრინდელ წყაროს 
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რომელშიც მოიხსენიება გვარად ტაბატაძე და 

ამავდროულად იგი სოფ. ბერეთისას მკვიდრია.     

 

 
32.   

 

 ამრიგად, ზემოთ განხილული მასალიდან 

მტკიცდება, რომ ტაბატაძეების შესახებ არსებული ლეგენდა 

სიმართლესთან ახლოს არის. სოფ. ხიმშის წმ. გიორგის 

ეკლესიის დოკუმენტის მიხედვით, მათ მართლაც რაჭაში 

უნდა ეცხოვრათ და შემდეგ მომხდარა  იმერეთში მათი 

მიგრაცია სოფ. ბერეთისაში/ბერებისაში, როგორც ამას 

უხუცესი მთხრობელი სპირიდონ ტაბატაძე გადმოგვცემს და 

ყველაზე უძველეს დოკუმენტშიც ხომ სწორედ სოფ. 

ბერეთისაშია ეს გვარი დაფიქსირებული. ამას შესაძლოა 

დაემატოს აღნიშნულ ლეგენდაში მოცემული ის ფაქტიც, 

რომ ბერეთისა ბერებიდან უნდა მომდინარეობდეს, ხოლო 

ტაბატაძეები ისტორიულად უმეტესად სასულიერო 

წოდების წარმომადგენლები იყვნენ და სავარაუდოდ იქ 

ბერებად მოღვაწეობდნენ. საისტორიო წყაროები  

ადასტურებენ, რომ იმერეთში სოციალურად ტაბატაძეები 

ძირითადად  სასულიერო ფენას განეკუთვნებოდნენ, რაც 
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ნათლად ჩანს ქვემოთ მოცემულ საბუთებში - 

დასახელებულია მათი ვინაობა, მოღვაწეობის თარიღები და 

ადგილმდებარეობა [33, გვ. 47, 50, 65, 95, 113, 123, 142].  
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33.   
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XIX საუკუნის 40-იანი წლების სააღმსარებლო წიგნებში 

[34, გვ. 6, 8, 10, 28, 29, 48, 53, 79, 95, 111] ტაბატაძეები 

დაფიქსირებული არიან იმერეთის შემდეგ სოფლებში და მათი 

სოციალური მდგომარეობა აქ ასე გამოიყურებოდა:   
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ეთნოგრაფიული მასალით დასტურდება, რომ 

იმერეთში განსახლებულ გვართა გარკევული ნაწილი 

მოსულია რაჭიდან. რაჭისათვის მოსახლეობის მიგრაციის 

თვალსაზრისით ყველაზე ხელსაყრელი იყო იმერეთი, 

რომელიც ქვემო რაჭას ესაზღვრება [35, გვ. 162].  
ნიშანდობლივია ისიც, რომ XV საუკუნის II ნახევარში, 

საქართველოს სამეფო–სამთავროებად დაშლის შემდეგ, რაჭის 

საერისთაო იმერეთის სამეფოს შემადგენლობაში შევიდა. 

იმერეთის წარმოქმნას კი, გვიანდელ ხანაში „არგვეთთან“ 

(შემდგომდროინდელი ზემო იმერეთი) ერთად საფუძვლად 

„ქუთაისის ქვეყანა“ დაედო. „ქუთაისის ქვეყანას“ 

ჩრდილოეთით (და ჩრდილო–აღმოსავლეთით) მაღალმთიანი 

ხვამლის ძირთან და რაჭის (ნაქერალას ქედზე) გამავალი 

საზღვარი „რაჭა–თაკვერისაგან“ მიჯნავდა“. რაჭიდან 

იმერეთში მოსახლეობის მიგრაციას კი სხვადასხვა 

სოციალურ–ეკონომიკური მიზეზები გააჩნდა, რომელთა 

შორის ერთ–ერთი ძირითადი იყო ომები. როგორც გიორგი 

ბოჭორიძე აღნიშნავდა, „განდიდების მიზნით გადამდგარ 

ერისთავთა ბრძოლებში რაჭას მრავალჯერ გადაჰხდა დაწვა, 

აოხრება და განადგურება, განსაკუთრებით საქართველოს 

დანაწილების შემდგომ ხანაში, მერმე ვისგან, ისევ თავის მოძმე 

მეზობლებისაგან...“ [36, გვ. 51]. ხოლო, აკად. ნიკო 

ბერძენიშვილი წერდა: „ეთნიკურად საქართველოს აწინდელი 

მოსახლეობა მის ძველ მოსახლეობასთან შედარებით დიდად 

შეცვლილია, რომ ძველი ტომურ-ნათესაური სიწმინდით 

დღემდის არც ერთ კუთხეს არ მოუღწევია“. გავაგრძელოთ ნ. 

ბერძენიშვილის ციტირება: „... ეგრის-აფხაზეთში, გურია-

ფერსათში, არგვეთ-იმერეთში, რაჭა-ლეჩხუმში თუ მესხეთ-

ჯავახეთში, - ყველგან ეთნიკურ მონათესავეობის 

თვალსაზრისით თავდაპირველი მოსახლეობა სახეშეცვლილია 
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და ვინ იცის რამდენი „ნათესავის" შერწყმის ნაყოფია 

თითოეული მათგანის აწინდელი აბორიგენები“ [37, გვ. 239]. 

როგორც ვნახეთ, ტაბატაძეების იმერეთში ცხოვრებას 

საისტორიო წყაროები XVI ს. შუა პერიოდიდან ადასტურებენ. 

მათ შესახებ მომდევნო საუკუნეების დოკუმენტები 

ძირითადად დასახელებულია ზემოაღნიშნულ პირთა 

ანოტირებული ლექსიკონის ნუსხაში. ამასთანავე, ამ ნუსხიდან 

კარგად ჩანს თუ რომელ სოფლებში იყვნენ განსახლებული 

ტაბატაძეები XVI- XVII საუკუნეებში, რომელთაგან არის არა 

მხოლოდ იმერეთის სოფლები, არამედ - ქართლის. პირველ 

რიგში შევეხებით მათი ძირითადი საცხოვრებელი რეგიონის, 

იმერეთის სოფლებს. ეს და სხვა მასალა გამოქვეყნებულია 

სხვადასხვა ქვემოთ მოყვანილ დოკუმენტების კრებულებში, 

რომლებიც მოგვყავს ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით.  

 დაახლოებით 1680 წლით დათარიღებული 

დოკუმენტიდან ირკვევა, რომ იმ დროისათვის საჩხერის 

რაიონის სოფ. არგვეთში ტაბატაძეების საკმაოდ დიდი და 

შეძლებული ოჯახი ცხოვრობდა. მათ გააჩნდათ როგორც 

საკუთარი სახლი, ასევე მიწა, ვენახი, ტყე, წისქვილი და 

საგვარეულო სასაფლაოც კი. ტაბატაძეთა ეს ოჯახი 

ეკუთვნოდა თავად იაშვილებს, რომელიც მათ თავად 

ქაიხოსრო წერეთლისთვის მიუყიდიათ [38, გვ. 432-433].         
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38.   

 

XVIII საუკუნის პირველი ნახევრის მამულის წყალობის 

წიგნში არ არის ნახსენები რომელ რეგიონსა თუ სოფელში 

ჰქონდა ადგილი ამ წყალობას, მაგრამ მასში დასახელებული 

გვარების მიხედვით (აბაშიძე, ბიწაძე, კობალაძე...) იგი 

იმერეთში უნდა მომხდარიყო. ამ დოკუმენტში  ვინმე 

ტაბატაძე ამეხ(?) საქმის გამრიგე და მოწმე ყოფილა [39, გვ. 

443].     
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39.   

თუ დავუკვირდებით მე-40 [გვ. 62] და 41-ე [გვ.169-199] 

დოკუმენტებში მოცემულ ტაბატაძეთა საცხოვრებელ ადგილს 

(შალვაური, შალიკაური) საკმაოდ ცნობილ მკვლევრებს შ. 

ბურჯანაძესა და ო. სოსელიას ვერ დაუდგენიათ იგი. კერძოდ, 

პირველი მათგანი ასახელებს შალვაურს, ხოლო მეორე - 

შალიკაურს. ეს ტოპონიმი ჯერ-ჯერობით მართლაც 

გაურკვეველია, მაგრამ აქაც, დასახელებული გვარების 

მიხედვით (აბაშიძე, წერეთელი...), იგი იმერეთს უნდა 

მივაკუთვნოთ.     
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40.   
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41.   

     

XVIII საუკუნის მეორე ნახევრის კიდევ სხვა წყალობის 

წიგნებში არიან ნახსენები ტაბატაძეები. 1751 წელს იმერელმა 

თავადმა დავით აბაშიძემ უმცროს შვილს დავითის უწყალობა 

სხვადასხვა ქონება და „ოთხი კვამლი კაცი“, რომელთა შორის 

იყო ღვინია ტაბატაძე [42, გვ. 87].  

 



 

35 

 

 
42.   

1768 წლით დათარიღებული დოკუმენტი კი უშუალოდ 

ეხება იმერეთის სოფელ ხევის ჯვარის დეკანოზს გაბრიელ 

ტაბატაძეს. მას ყმა-მამულების წყალობის წიგნი უბოძა 

თავადმა ზაალ აბაშიძემ და საყურადღებოა, რომ იგი გაბრიელ 

ტაბატაძეს „ხელმწიფის მწირველ-მლოცველად“ მოიხსენიებს 

[43, გვ. 279].   
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43.   

 

როგორც ცნობილია, საქართველოში თავადების გაყრა 

და ყმა-მამულების გაყოფა ხდებოდა რუსული მმართველობის 

დამყარებამდეც, მაგრამ ამ პერიოდში მიმდინარეობდა 

თავადთა საგვარეულოების როგორც გაყრა, ისე „შეყრილობაც“ 

(ყმა-მამულების გაერთიანება). რუსეთთან შეერთების შემდეგ 

კი თავადების საერთო ყმა-მამულის გაყოფამ მასობრივი 

ხასიათი მიიღო, რაც ძირითადად განპირობებული იყო იმით, 

რომ სათავადო, როგორც ნახევრად პოლიტიკური და 

სამხედრო-ადმინისტრაციული ერთეული, მოისპო. 1789-1810 

წლების დოკუმენტის მიხედვით, თვით სოლომონ II-ის მიერ 

მოხდა თავად წერეთელთა ერთი შტოს ასეთი გაყრა. ამ გაყრის 

დროს პაპუნა წერეთელს ერგო პატიკი ტაბატაძე [44, გვ. 428, 

430].    
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44.   

 

1804 წლის 24-26 აპრილს ზემო იმერეთის გლეხობას 

რუსეთის იმპერატორისადმი მიცემული ფიცის წიგნი 

შეუდგენია, რომელშიც მოფიცართა შორის სოფელ 

კოლბიაურის (კორბოული) მკვიდრნი სვიმონიკა, გოგია, 

ბერიკი და შიო ტაბატაძეები იხსენიება, სოფელ ბერეთისას - 

ბესარიონ და პაპუნა ტაბატაძეები, სოფელ მწვანეში - გოგია 

ტაბატაძე [45, გვ. 43-46]. აღსანიშნავია, რომ სოფლები 

კორბოული და ბერეთისა მეზობლად მდებარეობენ, კერძოდ, 

კორბოულს დასავლეთიდან ბერეთისა ესაზღვრება.  

 

  ტაბატაძეებს ვხვდებით აგრეთვე იმერეთის 

საბუთებში თარხნობის შესახებ. საქართველოში თარხანი და 

თარხნობა თავისუფალისა და შეუვალობის მნიშვნელობით 

შემოვიდა, რომელიც დადასტურებულია ჯერ კიდევ XIV 
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საუკუნეში [46, გვ. 240-246]. თარხნობას ანიჭებდნენ როგორც 

თავადაზნაურობას, ეკლესია-მონასტრებს, დიდვაჭრებს 

(შეუვალობის სახით), ისე გლეხებს (ზოგიერთი გადასახადის 

ამოკვეთის სახით). XVII-XVIII საუკუნეებში საგლეხო 

საგადასახადო დავთრებში „თარხანი“ მსახურის სინონიმად 

იხმარებოდა (იგულისხმებოდა მებეგრე გლეხის „თავი 

ბეგრისაგან“ განთავისუფლება და მსახურად დადგენა). 1770 

და 1804 წლებში თარხნობა მიუღია ტაბატაძეების ზოგიერთ 

ოჯახს, მათ შორის იყო ვანის მონასტრის 16 კომლი, რომლებიც 

თავისუფალი იყვნენ ყველა გადასახადისგან, გარდა ერთისა, 

მათ (თითოეულ კომლს) ყოველწლიურად ხაზინისთვის უნდა 

გადაეხადათ ორი ყურუში [ყურუში - ფულის ერთეული, 
რომელიც უდრიდა ერთ მარჩილს ან 40 ფარას, ანუ, რუსულ 30 
კაპიკს].    
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46.   

 

ამის გარდა, ჩვენ გაგვაჩნია ქართლ–კახეთის 

მოსახლეობის აღწერის XVIII ს. პირველი მეოთხედის 

დავთარი, საიდანაც ვგებულობთ  ტაბატაძეების განსახლების 

ადგილებსა და სახელბს ქართლის რეგიონის შემდეგ 

სოფლებში: ღორისთავი (ბოლნისის რაიონი), წაბლოვანი 

(ხაშურის რაიონი), აბანო (ქარელის რაიონი), ფცა (ქარელის 

რაიონი) [47-49]. მანამდე კი ორიოდე სიტყვა უნდა ითქვას 

მოსახლეობის შიდა მიგრაციული პროცესების ფორმათა 

შესახებ, რომელიც ორი ფორმის იყო - ინდივიდუალური ანუ 
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გაჟონვითი და ჯგუფური. მიგრაციის ორივე ეს ფორმა 

ხორციელდებოდა საქართველოს მთელი ისტორიის 

მანძილზე. ჯგუფური გადასახლებანი ისტორიის სხვადასხვა 

მონაკვეთში შეინიშნება, იმ დროს, როდესაც უმეტესად მთის 

რეგიონებში ჭარბი მოსახლეობა რაოდენობის ზღვარს 

მიაღწევდა და საქართველოს ესა თუ ის რეგიონი (უმეტესად 

მთისწინეთი და ბარი) მოსახლეობისაგან ამოვარდებოდა. 

გაჟონვითი ანუ ინდივიდუალური გადასახლებანი კი 

მუდმივად ხდებოდა, რომლის მიზეზი სხვადასხვა იყო: 

კლასობრივ-სოციალური დაპირისპირება, მესისხლეობა, 

ეკონომიკური პირობები. 

 

 

47.   
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48.   

 

 
49.   

 

 რაც შეეხება ქართლში ტაბატაძეთა განსახლების 

ამსახველ სხვა ისტორიულ საბუთებს, ასევე წარმოდგენილია 

ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით. განსაკუთრებით 

საყურადღებოა და ნიშანდობლივიც, რომ უკვე XVIII საუკუნის 

დასაწყისში ქვემო ქართლის სოფ. ჯიგრაშენში  

დოკუმენტურად დასტურდება გვარი ტაბატაძე [50, გვ. 170] და 

ა. შ. ტაბატაძეთა იმერეთიდან ქართლსა თუ სხვა რეგიონებში 

მიგრაცია არ უნდა ყოფილიყო განსაკუთრებული შემთხვევა, 

ვინაიდან როგორც  XIX საუკუნის ცნობილი ისტორიკოსი, 

პეტერბურგის მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი 

დიმიტრი ბაქრაძე წერდა: „...იმერეთის მოსახლეობა მკვეთრად 
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განირჩევა ქართლისა და კახეთის მონათესავე 

მოსახლეობისაგან. იმერელი უყოყმანოდ ტოვებს თავის 

კუთხესა და ოჯახს, საშოვარზე მიდის საქართველოში, 

კავკასიის ხაზზე და უფრო შორსაც. ამას მხოლოდ უბრალო 

ხალხზე როდი ვამბობ, არამედ თავადაზნაურობაზეც. 

ქართლელი აზნაური ქედმაღალია, იმერელი კი არა. პირველს 

თავის დამცირებად მიაჩნია ხელი მოჰკიდოს რაიმე სამუშაოს 

ან ვაჭრობას, მეორე არაფერს ამას არ თაკილობს: 

დაურცხვენლად ბარავს მიწას, ხსნის დუქანს სამშობლოში თუ 

უცხოეთში, დგება ნოქრად, მზარეულად, ხელზე 

მოსამსახურედ“ [51, გვ. 9].   
 

 
50.   

 
ქვემოთ მოყვანილ XVIII-XIX სს. სხვადასხვა შინაარსის 

ხუთ დოკუმენტში [52-56] ტაბატაძეები მოხსენიებულია არიან 
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მხოლოდ მოწმეებად, მაგრამ ამ პირობის, წყალობის, ვალის 

აღებისა  თუ განჩინების წიგნებიდან ჩვენ ვიგებთ იმ 

პერიოდის მათი განსახლების ადგილებს ქართლის რეგიონში. 

მაგალითდ, XVIII ს. შუა პერიოდში აღდგომელ ტაბატაძე სოფ. 

აბანოს მკვიდრი უნდა ყოფილიყო [52, გვ. 485] და ა. შ.   

    

 
52.   
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53,  გვ. 21.    
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54, გვ. 485.   

 

 
55, გვ. 49.   
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56, გვ. 506-507 

   



 

47 

 

გასული საუკუნი 70 წლებში ჟურნალისტმა კლარა 

ბარათაშვილმა შეისწავლა სამცხე–ჯავახეთში მცხოვრები 

მაჰმადიანი მესხების ანთროპონიმიკა და გამოავლინა მასში 

ქართული შრე. მდიდარი საარქივო მასალისა და 

გადმოცემების საფუძველზე მან დამაჯერებლად დაამტკიცა, 

რომ ე. წ. „თურქი მესხები“ წარმოადგენენ ეთნიკურ 

ქართველებს მესხთა ტომიდან, რომელთა გვარების შესახებ 

შეადგინა ქრონოლოგიური ცხრილები, სადაც მოცემულია 

სხვადასხვა წლებში რეგისტრირებული გვარები. მათ შორის 

არიან ტაბატაძები მესხეთის სოფ. საყუნეთში [57, გვ. 40]. 

 

 
57.   

 

            როდესაც ამა თუ იმ საკითხზე წერილობითი წყაროები 

მწირად მოგვეპოვება, გარკვეულ მნიშვნელობას იძენს 

ტოპონიმიკა. აკად. სიმონ ჯანაშია აღნიშნავდა: „ტოპონიმიკა... 

ერთადერთი წყაროა საქართველოს მოსახლეობის 
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შემადგენლობის გასარკვევად იმ ხანისათვის, რომელსაც 

წერილობითი გადმოცემის შუქი ვერ წვდება“ [58, გვ. 117].  
ამიტომ, ვნახოთ რა სურათი გვაქვს ამ თვალსაზრისით 

ტოპონიმიკაში [59, გვ. 194].  
 

 
59.   

 
საქართველო მოფენილი იყო გვარსახელური 

წარმოშობის ოიკონიმებით (საკუთარი სახელებისგან 

წარმომდგარი ტოპონიმები) და მას მეცნიერები 

ანთროპოოიკონიმებს უწოდებენ. ამ საკითხთან 

დაკავშირებით აკად. ივანე ჯავახიშვილი წერდა: „გამოირკვა, 

რომ სოფლები საქართველოში გვარეულობებად ყოფილან 

დასახლებულნი და მთაში ამისი კვალი XVIII ს. 

დამლევამდისაც მკაფიოდ ჩანდა“ [60, გვ, 140]. 
საქართველოში გვარის სახელის მატარებელი ოიკონიმები 

მრავლად არსებობს. მაგრამ, ხშირ შემთხვევაში ეს 

დასახელებანი ტოპონიმთა  საწარმოებლად არ გამოიყენება, 

ანუ ისინი სადაურობა-წარმოშობას კი არ გადმოგვცემენ, 

არამედ უშუალოდ მომდინარეობენ ამ ადგილებზე 
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მცხოვრებ გვარიდან. აქედან გამომდინარე, 

ზემოდასახელებული ადგილების სახელწოდებიდან 

(ტოპონიმიდან) კი არ უნდა წარმოშობილიყო და 

მომდინარეობს გვარი ტაბატაძე, არამედ ვინაიდან ამ გვარის 

წარმომადგენლები ცხოვრობენ იქ, ამის გამო მას/ადგილს 

ეწოდა, ტაბატაძეები, ტაბატაძისოული და ა. შ.   

მრავალმხრივი ცნობები და დოკუმენტები 

ტაბატაძეების შესახებ ვრცლად XIX საუკუნიდან გვხვდება, 

საიდანაც შესაძლებელია მათი სხვადასხვა კონკრეტული 

შემადგენლობის ისტორიისა და გენეალოგიური ნუსხის 

შედგენაც. ეს არის აღნიშნული პერიოდის საეკლესიო 

ჩანაწერები, რომლებიც დაცულია საქართველოს 

ცენტრალურ საისტორიო და ქუთაისისა ცენტრალურ 

არქივებში. საქართველოს მოსახლეობის ამ აღწერებიდან - 

რომელსაც აწარმოებდა რუსეთის იმპერია თავის ყველა 

გუბერნიაში ყოველ ათ წელიწადში ერთხელ – მხოლოდ ორი 

1873 და 1886 წლების აღწერის მასალებია შემორჩენილი 

მეტნაკლებად სრულყოფილი სახით, აღმოსავლეთ 

საქართველოს რაიონების ეს დოკუმენტები იწყება 1804 

წლიდან. მაგრამ რაჭისა და იმერეთის ამ სახის დოკუმენტები 

ძალიან მწირია საქართველოს არქივებში.   

შედარებით სრულყოფილადაა დაცული საეკლესიო 

ჩანაწერები ე. წ. მატრიკული წიგნები, სადაც სოფ. 

ბერეთისას/ბერებისას წმ. გიორგის ეკლესიის დოკუმენტები 

მოიცავს 1826-1915 წლებს. მაგალითისთვის მოგყავს 

ყველაზე ადრეული, 1826 წლის ასეთი დოკუმენტის ასლი 

საიდანაც ჩანს, რომ იქ მოღვაწეობდა და ნათლიღებას 

ასრულებდა მღვდელი ბესარიონ ტაბატაძე [61].    
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61.    

  
„ზედა ბერეთისაში არის XIX საუკუნის ბაზილიკური 

ტიპის ეკლესია. ბერეთისის წმიდა გიორგის სახელობის 
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ეკლესია თანამედროვე სახით 1862-1864 წლიდან არსებობს. 

ტაძარი ბერძნების მიერაა აშენებული. საგულისხმოა, რომ 

სინამდვილეში დღევანდელი ეკლესია ნაეკლესიარზეა 

აგებული. 1862 წლამდე სოფელში არსებობდა ხის ეკლესია, 

ისიც წმიდა გიორგის სახელობის გახლდათ. უცნობია, 

რამდენ წელს იდგა ხის ეკლესია სოფელში, რომელიც 

ხანძარმა იმსხვერპლა. ცნობილი არც ხანძრის გამომწვევი 

მიზეზებია. ხის ეკლესიის არსებობას ადასტურებს საფლავის 

ქვა, რომელიც ტაძრის მშენებლებს გამოუყენებიათ და ახლაც 

კედელშია ჩასმული, ვინმე სოლომონ კვიჟინაძისა, რომელიც 

გარდაიცვალა 1861 წელს. 

ეკლესიაზე შემორჩენილია ბერძნული წარწერა. 

კარგად იკითხება, მაგრამ არ ვიცით, რას გვამცნობს. 1862 

წელს აშენებულ ეკლესიას უმტყუნა დასავლეთის მხრის 

საფუძველმა, რის გამოც ტაძარი მნიშვნელოვნად დაიბზარა“ 

[62]. 

 
თ ა ვ ი  მ ე ო თ ხ ე 

სახელოვანი ტაბატაძეები 

ტაბატაძეთა საგვარეულო არაა მწირი სახელოვანი 

პიროვნებებით, რომელთა უბრალო ჩამოთვლაც დიდ 

ადგილს დაიკავებდა, მაგრამ არ შეიძლება გვერდი ავუაროთ 

ზოგიერთ მის თვალსაჩინო წარმომადგენელს: 

მწერალი ალექსანდრე ტაბატაძე დაიბადა 1934 წელს 

ახალქალაქის რაიონის სოფელ გოკიაში და სწორედ 

გოკიელის ფსევდონიმითაა იგი ცნობილი ფართო 

საზოგადოებისთვის. 1957 წელს მან დაამთავრა ქ. გორის 

პედაგოგიური ინსტიტუტის ქართული ენისა და 

ლიტერატურის ფაკულტეტი. იგი იყო ლიტერატურული 

მუშაკი გაზეთ „სტალინელში“, გაზეთ „ზარია ვოსტოკას“ 

კორესპონდენტი, გაზეთების „შთაგონების“ და „ყაყაჩოს“ 
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დამაარსებელი და რედაქტორი. 1968 წლიდან არის 

საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი.  

პოეტ ალექსანდრე გოკიელის ლექსები პირველად 

გამოქვეყნდა ცალკე წიგნად 1972 წელს, რომლის სათაური 

იყო „უცოდველი მიწა“. მას შემდეგ კი მრავალ მის პოეტურ 

თუ პროზაულ წიგნს გაეცნო მკითხველი: „ორი მეთევზე“ 

(მოთხრობები, 1976 წ.), „გულწრფელი თოვლი“ (ლექსები, 

1979 წ.), „პასუხი“ (ლექსები, 1979 წ.), განწყობილება 

(ლექსები, 1980 წ.), „მეოცნებე ჭაბუკი“ (ლექსები, 1982 წ.), „შენ 

გეკითხები“ (ლექსები, 1983 წ.), „ისე ახლოს ხარ“ (ლექსები, 

1984 წ.), დღემდე (ლექსები, 1985 წ.), „შემოდგომის 

გაზაფხული“ (ლექსები, 1985 წ.), „სიყვარულის წელიწადი“ 

(ლექსები, 1986 წ.), „მწარე სიმართლე“ (იუმორისტული 

ლექსები, 1987 წ.), „ადიდებულა მტკვარი“ (ლექსები,1990 წ.), 

„ერთხელ“ (ლექსები,1990 წ.).      

ქართულ მწერლობაში საპატიო ადგილი დაიმკვიდრა 

აგრეთვე კარლო ტაბატაძემ, რომელიც ცნობილია 

მრავალმხრივი და საინტერესო ლიტერატურული 

ნაწარმოებებით. მან 1985 წელს გამოაქვეყნა რომანი 

„თეთრად აფეთქებული საფლავი“, რომელსაც მკითხველი 

დიდი ინტერესით ეცნობოდა, ამიტომ ეს წიგნი მეორეთაც 

დაისტამბა 1991 წელს. ამავე ჟანრის მისი ნაწარმოებია წიგნი 

„გამოფენა“, რომელშიც შესულია აგრეთვე სხვადასხვა 

საინტერესო მოთხრობა. აღსანიშნავია, რომ მწერალმა კარლო 

ტაბატაძემ მოთხრობების სხვა მრავალი შესანიშნავი წიგნი 

გამოაქვეყნა: „პირველი მივლინება“ (1968 წ.), „ფრესკა“ (1974 

წ.), „ნაწვიმარი მინდორი“ (1978 წ.), „შთაგონებული“ (1979 წ.), 

„მოთხრობები“ (1980 წ.), „ფუტკრები მიფრინავენ შორს“ (1983 

წ.), „ასეთი მახსოვს თბილისი“. ცალკე გამოვყოფთ მის 

მოთხრობებს, რომლებიც დაწერილია როგორც უმცროსი, 

ასევე უფროსი ასაკის სასკოლო ბავშვთათვის: „უკვდავება“ 

(1972 წ.), „როგორ მოვიდა ციცქნა ზოოპარკში“ (1977 წ.), 
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„ფუძის ანგელოზი“ (1983 წ.), „ქუჩა სკოლასთან მთავრდება“( 

1986).                       

სამეცნიერო სფეროში ნაყოფიერად უმოღვაწია ამავე 

გვარის კიდევ ერთ შესანიშნავ წარმომადგენელს, ისტორიის 

მეცნიერებათა დოქტორს, პროფესორ კარლო ტაბატაძეს. 

ცნობილია მისი საინტერესო გამოკვლევები, მათ შორის 

სადოქტორო დისერტაცია, რომელიც გამოქვეყნდა წიგნად: 

„ქართველი ხალხის ბრძოლა უცხოელ დამპყრობთა 

წინააღმდეგ XIV-XV საუკუნეების მიჯნაზე“ (თბ., 1974). იგი 

არის ავტორი აგრეთვე სხვა წიგნების: ამიერკავკასიის 

ქვეყნები და სეფიანთა სახელმწიფო (ნარკვევები მახლობელი 

აღმოსავლეთის ისტორიიდან) თბ., 1957; რაშიდ ად-დინის 

ცნობები საქართველოს შესახებ ("მოქათაბათ-ე რაშიდი"), 

თბ., 1968; ჰასან რუმლუს ცნობები საქართველოს შესახებ, 

თბ., 1968.  

ამასთანავე, პროფ. კარლო ტაბატაძეს ეკუთვნის 

საინტერესო სტატია სოფელ ვანის ეკლესიისა და მისი 

შემოგარენის შესახებ [63, გვ. 29]. იმის მიუხედავად, რომ ამ 

ნაშრომში კარლო ტაბატაძე თავის გვარის წარმომავლობაზე 

არ საუბრობს, ჩვენ ვხედავთ მის ინტერესს საკუთარი 

გვარისა თუ წინაპარების გამოკვლევის შესახებ. 

სამწუხაროდ, მას საკუთარი გვარის ისტორიაზე არც სხვაგან 

გამოუქვეყნებია რაიმე ნაშრომი, რომელიც, რა თქმა უნდა, 

საინტერესო იქნებოდა წინამდებარე გამოკვლევისთვის. 

კარლო ტაბატაძე წარმოშობით ხაშურიდან იყო. 
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63.   

 
     მრავალი წლების განმავლობაში ღრმა მეცნიერულ 

მოღვაწეობას ეწეობა ცნობილი ინჟინერ-გეოდეზი კონდრატე 

ტაბატაძე, რომელსაც ეკუთვნის მრავალი საინტერესო 

გამოკვლევა ამ სფეროში. მის მიერ გამოცემული 

სახელმძღვანელო „უმაღლესი გეოდეზია“ (ორ ტომად - 1959 

წ., 1963 წ.) ამ დარგის სტუდენტთა და სპეციალისტთა ერთ-

ერთი ძირითადი წიგნი იყო. 

სამეცნიერ სფეროში გამორჩეული ადგილი უკავია 

ირადიონ(ირაკლი) ტაბატაძეს.  ირადიონ ტაბტატაძეს მეტად 

დამსახურებული, ნაყოფიერი გამომგონებელია. ავტორსა და 

მის ჯგუფს ჩატარებული აქვს ძალიან დიდი სამუშაოები 

ენერგეტიკის, თავდაცვის, აგრარული მიმართულებით და 

სხვა სფეროებში. იგი ამჟამად იგი 50–ზე მეტი გამოგონების 

პატენტთმფლობელი და 300–ზე მეტი 

რაციონალიზატორული წინადადების ავტორია. ირადიონი  
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სამშობლოს წინაშე დამსახურებისათვის დაჯილდოებულია 

ღირსების ორდენით, „შრომის ვეტერანის“ მედლით, ასევე 

არის მრავალი საბრძოლო მედლისა და ორდენის კავალერი, 

მიღებული აქვს წოდება „ყველაზე მეტი პატენტის 

მფლობელი ქართველი გამომგონებელი“,  „გორის საპატიო 

მოქალაქეობა“. 

ირადიონ ილიას ძე ტაბატაძე დაიბადა ქ.ხაშურში 

1920 წელს. 1938 წელს წარმატებით დაამთავრა ხაშურის 

საფრენოსნო აერო კლუბი, 1939 წელს კი ამავე ქალაქის 

პირველ საშუალო სკოლა. ხაშურის სამხედრო კომისარიატის 

შუამდგომლობით 1940 წელს ჩაირიცხა სტალინგრადის 

საავიაციო გამანადგურებელთა სამხედრო სასწავლებელში, 

1941 წელს კი საბჭოთა კავშირის მთავარსარდლის 

ბრძანებით სწავლას აგრძელებს ქ.ჩებოქსარის ღამის 

ბომბდამშენ სამხედრო საავიაციო სასწავლებელში, რომლის 

დამთავრების შემდეგ, მეთაურის წოდებით იგზავნება მეორე 

მსოფლიო ომში. იგი გახდა ნოვოროსისკის ღამის 

ბომბდამშენთა 889–ე პოლკის მფრინავი. ომის 

დამთავრებამდე იბრძოდა სხვადასხვა ფრონტზე.  

ასევე, ნინო ვლადიმერის ასული ტაბატაძე ოთხ 

ათეულ წელზე მეტი ხელმძღვანელობდა ხაშურის ბავშვთა 

ბიბიოთელეკას. იყო რესპუბლიკის საპატიო და შემდეგ 

დამსახურებული ბიბილოთეკარი. ქალბატონი ნინო 

ყოვეთვის აქტიურად იყო ჩართული ხაშურის რაიონის 

საზოგადოებვრივ საქნიაბობაში და თავისი მოკრძალებული 

წვლილი შეიტანა ქართული საბიბლიოთეკო საქმიანობის 

განვითარებაში. 

კლიმენტი  (ბაჩა)  ტაბატაძე  -  (1938-2013წწ)   

მიკრობიოლოგი, გიორგი  ელიავას   სახელობის  

ბაქტერიოფაგიის  სამეცნიერო-კვლევითი  ინსტიტუტის  

მეცნიერ-თანამშრომელი.   ბოლო  რამდენიმე  წლის  

განმავლობაში  გახლდათ  ინსტიტუტის  თანამშრომელთა   
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პროფესიული  კავშირის   თავმჯდომარე.  იგი ასევე, იყო  

პირველი  ორგანიზატორი   გვარის   შეკრებისა.    თავისი  

კუთხისა   და    წინაპრების  უზომოდ  მოყვარულს,   

უსაზღვრო  სიამოვნებას  ჰგვრიდა  ,,თავისიანებთან“  

შეხვედრა.   

კიმი კონსტანტინეს ძე ტაბატაძე (1931-1990წწ) 

რესპუბლიკის დამსახურებული მხატვარი-პროფესორი. 

ძირითადი ნამუშევრები: ქ.თბილისი „კოსმონავტი“ 

(აეროპორტის გზატკეცილი), ქ.თბილისი „უღელი“ 

(ეთნოგრაფიული მუზეუმი), „შინმოუსვლელთა 

მემორიალი“ (ხარაგაული). პერსონალური გამოფენა, 

მხატვრის სახლი1980 წელი. ჯილდოები: სსრკ მხატვართა 

აკადემიის უმაღლესი დიპლომი, მედალი წლის საუკეთესო 

ნამუშევრისთვის. ნამუშევრები დაცულია: საქართველოს 

ერევნულ გალერეაში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში, 

ხარაგაულის მუზეუმში, ქუთაისის გალერეაში და კერძო 

კოლექციებში.  

დავით ტაბატაძე მხატვარი-მოქანდაკე, პროფესორი, 

დაბადებული 1962 წელს ქალაქ თბილისში. ძირითადი 

ნამუშევრები: წმინდა სამების საკათედრო ტაძრის 

ბარელიეფები (წმინდა ნინოს სვეტი), პატრიარქთა და 

მღვდელმთავართა პორტრეტები. საქართველოს 

სახელმწიფო გერბი (პრეზიდენტის სასახლე). პერსონალური 

გამოფენა ქ. თბილისი გალერია „უნივერსი“ 2003 წელი. 

ნამუშევრები დაცულია: საქართველოსა და საზღვარგარეთის 

მუზეუმებსა და კერძო კოლექციებში. 

მეცნიერებისა და განათლების დარგში 

მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს: მედიცინის 

მეცნიერებათა დოქტორმა კარლო გიორგის ძე ტაბატაძემ, 

რესპუბლიკის დამსახურებულმა მასწავლებლებმა გიორგი 

ივანეს ძე ტაბატაძემ და გიორგი მაკარის ძე ტაბატაძემ. 2011 
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წელს საინტერესო ნაშრომები გამოაქვეყნა თეა ტაბატაძემ: 

„ტფილისი, 1917-1921“, „თბილისის არტისტული კაფეები“, 

„ქიმერიონის მოხატულობის სქემა“ და „არგონავტთა ნავი“. 
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მთავარეპისკოპოსი იუგუდიელი (ტაბატაძე) 

როგორც საისტორიო წყაროებში ვნახეთ, ტაბატაძეთა 

საგვარეულში მრავლად იყვნენ სასულიერო მოღვაწეები და 

ასეთ პიროვნებებს დღესაც ვხვდებით. მათ შორის არის 

სტეფანწმინდისა და ხევის მთავარეპისკოპოსი იუგუდიელი, 

ერში გოჩა ტაბატაძე, დაბადებული 1966 წელს ჭიათურაში, 

რომელსაც მთავარეპისკოპოსობა ებოძა 2009 წლის 24 

ნოემბერს.   

დეკანოზი კახაბერ ტაბატაძე 

რუსთავისა და მარნეულის ეპარქიაში მოღვაწეობს 

დეკანოზი კახაბერ ტაბატაძე, რომელიც 1996 წელს ამ 
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ეპარქიის საფინანსო-სამეურნეო განყოფილების 

თავმჯდომარედ დაინიშნა. ამჟამად მამა კახაბერი არის 

რუსთავის ცამეტი ასურელი მამის სახელობის 

სამლოცველოს წინამძღვარი. 

 კიდევ ერთი თანამედროვე სასულიერო მოღვაწე 

შეგვიძლია დავასახელოთ ტაბატაძეთა საგვარეულოდან. ეს 

არის ულუმბოს ღვთისმშობლის მიძინების მონასტრის 

 წინამძღვარი იღუმენი გაბრიელი.  

აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ გასული საუკუნის 

ბოლოს სოფ. ბერეთისას წმ. გიორგის ეკლესიის აღდგენას 

ხელი მოჰკიდეს ლევან და ნოდარ ტაბატაძეებმა. ამ საქმეში 

მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა აგრეთვე როლანდ 

ტაბატაძემ,  მათი ძალისხმევით ეკლესიამ პირვანდელი, 

ძველებური სახე მთლიანად დაიბრუნა [64].  

როგორც ცნობილია, მახათას მთაზე, ივერიის 

ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძარს მთელი ჩვენი 

საზოგადოება, საქართველოში მცხოვრები მოქლაქენი და 

ქართული ემიგრაცია ერთად აშენებს. ამ ტაძრის ვებ-საიტზე 

გამოქვეყნებულია ტაძრის აღმშენებელთა სია, რომელთა 

შორის მრავლად ვხვდებით ტაბატაძეებს: ალექსანდრე 

ტაბატაძე, ნატალია ტაბატაძე, იოსებ ტაბატაძე, ვახტანგ 

ტაბატაძე, ზოსიმე ტაბატაძე, დავით ტაბატაძე, მერი 

ტაბატაძე, როლანდ ტაბატაძე, შორენა, შალვა, ნადია, აბელ, 

გურამ, გოდერძი, ტრისტან, გიორგი, რუსუდან და სხვა 

ტაბატაძეები [65]. 
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თ ა ვ ი  მ ე ხ უ თ ე 

ტაბატძეები სამშობლოს დამცველთა რიგებში 

არა მხოლოდ თავიანთი გვარის ისტორიაში შედიან 

ტაბატაძეთა ის წარმომადგენლები, რომლებმაც სამშობლოს 

დასაცავად თავდადებულად და გმირულად იბრძოლეს, 

არამედ მათ ქვეყნის ისტორიაშიც საპატიო ადგილი უკავიათ. 

ჯერ კიდევ XVIII საუკუნეში ტაბატაძეები  ირიცხებოდნენ 

ქართლის სადროშოს მებრძოლთა რიგებში. შუა საუკუნეების 

ქართულ ლაშქარში გასაწვევ მეომართა სიებში აღნიშნული 

იყო თუ რომელ მეომარს რა იარაღით უნდა ებრძოლა და 

ევალებოდათ  საკუთარი იარაღით გასულიყვნენ  ლაშქარში. 

აკად. ივ. ჯავახიშვილის მიერ გამოცემულ XVII-XVIII სს. 

ზემო ქართლის სადროშოს აღწერის დავთრებში, სოფლების 

წაბლოვანისა და აბანოს მებრძოლთა რიგებში ირიცხებიან 

ივანე ტაბატაძე, რომელსაც უნდა ებრძოლა თოფით, გიორგი 

და დათუნა ტაბატაძები - უნდა ებრძოლათ ფარხმლით და 

ნადირა ტაბატაძე [47, 48].   

 

 
47, 48. 
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1924 წლის აგვისტოში ტაბატაძეებს მონაწილეობა მიუღიათ 

კარგად ცნობილ სახალხო აჯანყებაში, რომელიც 

საქართველოს ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი 

დამოუკიდებლობის აღდგენას ისახავდა მიზნად. მათ 

წარმომადგენლებს ვხვდებით ამ აჯანყების მონაწილე 

დახვრეტილ პირთა სიაში, რომელიც გამოქვეყნებულია 

შემდეგნაირად: 

 ტაბატაძე ალექსანდრე ლევანის ძე, 1860, გორის 

მაზრა, მენშევიკების პარტია 

 ტაბატაძე გრიგოლი ილარიონის ძე, 1886, შორაპნის 

მაზრა, მენშევიკების პარტია 

 ტაბატაძე გრიგოლი ილარიონის ძე, 1889, შორაპნის 

მაზრა, სფპ [66]. 

1924 წ. აგვისტოს აჯანყების მარცხის მიუხედავად, 

მან დიდი როლი შეასრულა ქართველთა ეროვნული 

სულისკვეთების განმტკიცებასა და სამომავლო ბრძოლების 

წარმართვაში. ამის დასტურია სტალინის დიქტატურის 

პერიოდში ქართველი ერის პერმანენტული ბრძოლა 

სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენისათვის. 

აქაც ვხვდებით ტაბატაძეთა*** წარმომადგენლებს:     

Жертвы политического террора в СССР 

 Табатадзе Эраст Антонович 

Родился в 1899 г. грузин; Проживал: Артем.  

Арестован в 1937 г.  

Приговорен: тройка при УНКВД по Дальстрою 26 

января 1938 г., обв.: контрреволюционная 

троцкистская деятельность.  

Расстрелян 4 февраля 1938 г. Реабилитирован в мае 

1989 г. 

Источник: Книга памяти Магаданской обл. 

http://lists.memo.ru/index.htm
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 Табатадзе Георгий Федорович 

Родился в 1909 г., г.Тбилиси; грузин; заключенный, 

рабочий 2 р-на Инталага.. Проживал: Инталаг НКВД.  

Арестован 21 апреля 1945 г.  

Приговорен: Верховным судом Коми АССР 15 мая 

1945 г., обв.: по ст. 58-14 УК РСФСР.  

Приговор: на 5 лет лишения свободы и 3 года 

поражения в правах. 

Источник: Книга памяти Республики Коми 

[67]. 
 

განსაკუთრებით ხაზგასასმელია, რომ სამშობლოს 

დასაცავად დიდ სამამულო ომში მებრძოლ გმირულად 

დაღუპულ ქართველთა შორის, ჩვენთვის საინტერესო 

გვარის წარმომადგენლები საკმაოდ მრავლად ყოფილან. 

ქვემოთ მოგვყავს ერთი დოკუმენტის ასლი [რომლის მსგავსი 
დოკუმენტი სიაში არსებულ ყველა პიროვნებას თან 
ერთვის], რათა აქვე ვიხილოთ თუ როგორ არის რუსეთის 

თავდაცვის სამინისტროს ცენტრალურ არქივში დაცული ეს 

მართლაც ძვირფასი მასალა, რომელიც გამოქვეყნებულია 

მათ ვებ-საიტზე: http://www.obd-memorial.ru/ ხოლო, მათი 

სრული სიის ნახვა შესაძლებელია ამავე საიტზე, რომელიც 

მოიცავს ტაბატაძეთა 593 პიროვნებას [68]. 

 

რაც შეეხება 1989-2008 წლებში საქართველოს 

ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში მონაწილე 

ან დაღუპულთა შორის ტაბატაძეების შესახებ ინფორმაციას, 

იგი ჯერ-ჯერობით ჩვენთვის არა ცნობილი. მართალია 

არსებობს რამდენიმე ასეთი მონაცემი (სიები და სხვ.), მაგრამ 

მასში ტაბატაძეები არ ფიგურირებენ.   

http://www.obd-memorial.ru/
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[70]. როგორც ზოგიერთი  საინფორმაციო საშუალება წერს, 

წარმოდგენილი სიები არასრულია და სამუშაოები მის 

დასაზუსტებლად და შესავსებად გრძელდება [71]. 
 

თ ა ვ ი  მ ე ე ქ ვ ს ე 

სტატისტიკური მონაცემები 

ტაბატაძეთა თანამედროვე რაოდენობის შესახებ კი 

გაგვაჩნია შემდეგი ცნობები: ავთანდილ სილაგაძისა და 

ანზორ თოთაძის მიერ 1997 გამოცემული წიგნის “გვარ-

სახელები საქართველოში” მიხედვით, ამ პერიოდისთვის 

საქართველოში ცხოვრობდა სულ 9506 ტაბატაძე, აქედან 

თბილისში - 1951, ხაშურში – 1388, ჭიათურაში - 851. 

საქართველოში ყველაზე გავრცელებულ ათას გვარში ისინი 

არიან 15-ე ადგილზე, ხოლო თბილისში – 28-ე, იმერეთში - 

24-ე, ჭიათურაში - 16-ე, კახეთში - 27-ე, სამცხეში - 15-ე, 

ხაშურში - 6-ე, ხარაგაულში -2-ე [72, გვ. 182, 252, 254,256, 279, 

280, 282]. ჩვენი აზრით, ამ ავტორთა ეს ცნობები საჭიროებს 

დაზუსტებასა და დამატებებს.  

    



 

64 

 

 



 

65 

 

72.   
  

    ტაბატაძეთა მცირე ნაწილი ცხოვრობს აგრეთვე 

სამეგრელოში [73, გვ. 129]. 

 

 
73.   

 

 

მ ო კ ლ ე  დ ა ს კ ვ ნ ე ბ ი 

 

 ტაბატაძე არის ქართული გვარი, რომლის ფუძეს 

წარმოადგენს წინაპართა (მამა–პაპის) საკუთარი სახელი. 

მისი შემადგენელი კომპონენტებია: ფუძე 

ტაბატა/ტაბასტა და სუფიქსი „ძე“.  

 ტაბატა ანუ ტაბასტო (ტაბასტი, ტაბასტაკი) არის 

ქართულ ლექსიკაში შემოსული უცხოური სიტყვა, 

რომლის წყაროა ბიბლიის ძველი აღთქმა. იგი ნიშნავს 

ლეიბს და ზოგადად გამოიყენებოდა როგორც 

ქვეშაგებლის აღმნიშვნელი სიტყვა. ამავე მნიშვნელობით 

სიტყვა „ტაბატა“ ფიგურირებს XI-XIII საუკუნეების 

ცნობილ ქართულ საისტორიო წყაროებში, ერისთავთა 

კურთხევის წესსა და ნიკორწმინდის იადგარში.      

 ერთ-ერთი ყველაზე ადრეული დოკუმენტი, რომელშიც 

ვხვდებით გვარ ტაბატაძეს, არის 1578 წლით 

დათარიღებული „დავთარი ქუთაისის საყდრის 

გამოსავალი ბეგრისა“, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ სულ 

მცირე XVI საუკუნეში სიტყვა ტაბატა უკვე გვარად 

ჩამოყალიბებულა, ანუ სიტყვა ტაბატა გაგვარებულა. 

ამიტომ, იგი ერთ-ერთი უძველესი გვარია 

საქართველოში.  
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 ხალხში შემორჩენილი თქმულებებისა და სარწმუნო 

დოკუმენტების მიხედვით, გვარი ტაბატაძე რაჭიდან 

უნდა მომდინარეობდეს. ხოლო, ამავე და სხვა არსებული 

მასალის საფუძველზე მეცნიერულად მტკიცდება, რომ 

ტაბატაძეების გვარი იმერეთში, სულ მცირე, XVI 

საუკუნიდან მკვიდრობს. ჯერ-ჯერობით დაუდგენელი 

მიზეზის გამო უნდა მომხდარიყო ტაბატაძეთა მიგრაცია 

რაჭიდან ზემო იმერეთში, სადაც მათი ე. წ. ბუდე–

სოფელი ანუ პირველსაცხოვრისი ყოფილა სოფ. 

ბერეთისა/ბერებისა.   

 როგორც ცნობილია, აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი 

საქართველოს შიგნით მიგრირებულ გვარებზე ხმარობდა  

ტერმინს „გაიმერელებული სვანები“ და ა. შ. ამავე 

ტერმინოლოგიის პერეფრაზირებით, ტაბატაძეების 

გვარის  წარმომადგენლებს შეიძლება ვუწოდოთ 

„გაიმერელებული რაჭველები“ და შემდეგ, მოგვიანებით 

გაქართლელებული იმერლები**** და ა. შ.   

 ძვირფასი დოკუმენტებია შემორჩენილი საქართველოს 

არქივებში ტაბატაძეთა საგვარეულოს შესახებ XIX 

საუკუნის დასაწყისიდან. ძირითადად ეს არის   

საქართველოში მათი განსახლების ადგილების 

მიხედვით არსებული საეკლესიო ჩანაწერები, ე. წ. 

„მატრიკულ წიგნები“, საიდანაც შესაძლებელია მათი 

სხვადასხვა კონკრეტული შტოს გენეალოგიური ნუსხის 

შედგენა, ვინაიდან მასში მოცემულია ტაბატაძეების 

დაბადების, გარდაცვალებისა თუ ქორწინების 

ჩანაწერები.  

 ტაბატაძეები არ მიეკუთვნებოდნენ თავად-აზნაურთა 

ფენას, მაგრამ მათ შორის მრავლად ყოფილან 

სოციალურად არანაკლებ მაღალი წარმომადგენლები - 

სასულიერო პირები, რომლებსაც ფართოდ უმოღვაწიათ 

სხვადასხვა ტაძრებსა თუ ეკლესიებში. ამ საკმაოდ 
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მრავალრიცხოვან გვარს (დაახლობით 9506),  მრავალი 

სახელოვანი პიროვნება, მეცნიერი, კულტურის მოღვაწე, 

სასულიერო თუ სხვადასხვა დარგის ცნობილი ხალხი 

ამშვენებდა და ამშვენებს. აქვე უნდა ითქვას, რომ მრავალ 

მათგანს თავი შეუწირავს ბრძოლებში სამშობლოს 

დასაცავად.      

 

შენიშვნები: 

 

*„ქართული ისტორიული დოკუმენტების ძირითადმა მასამ 

ჩვენამდე, ხშირ შემთხვევაში, სრული შემთხვევითობის 

წყალობით მოაღწია, ვინაიდან სამეფო და საეკლესიო 

კანცელარიებისა თუ კერძო პირთა არქივები არა ერთგზის 

იქნა განადგურებული, ბევრი დოკუმენტი დაიღუპა 

მუდმივი თავდასხმა–აოხრების დროს. ამგვარად, 

რაოდენობრივი მაჩვენებლებით შემორჩენილი 

დოკუმენტები არ გვაძლევენ იმ უწყვეტ ლოგიკურ ჯაჭვს, 

რომლის საფუძველზეც შეიძლება იქნეს გამოტანილი 

ეჭვმიუტანელი დასკვნები“ [74, გვ. 4–5]. 
 
**  ერთ–ერთ რუსულ ვებ–საიტზე, რომელიც აქვეყნებს 

გვარების წარმომავლობას, წერია შემდეგი: Фамилия Табатадзе 

образована от грузинского tabati, что в переводе на русский 

язык означает «корыто». Вероятно, такая фамилия относится к 

так называемым «профессиональным» именованиям, 

указывающим на род деятельности человека. Можно 

предположить, что родоначальник Табатадзе занимался 

изготовлением и продажей корыт [75].   რა თქმა უნდა, არ არის 

სწორი, თითქოს ქართული ‘ტაბატი’ ნიშნავს «корыто»-ს ანუ 

გობს, ვარცლს. მისი ზუსტი მნიშვნელობა ჩვენ ზემოთ უკვე 

დავადგინეთ.  
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***  არსებობს ერთი ლექსიკური თანხვედრა ჩვენთვის 

საინტერესო გვარ–სახელთან. კერძოდ, Табата Хацуэй არის 

სახელი იაპონიაში, რომელიც ფიგურირებს 

რეპრესირებულთა დასახელებულ სიაში.   მაგრამ, ამ 

სახელსა და ქართულ გვარ ტაბატაძეს შორის არავითარი 

კავშირი (ლექსიკის გარდა) არ იძებნება, ანუ ეს თანხვედრა 

მხოლოდ უბრალო შემთხვევითობად უნდა მივიჩნიოთ [76].  
 

**** XVIII საუკუნის სახელოვანი გეოგრაფი და ისტორიკოსი  

ვახუშტი ბატონიშვილი იმერლებს ახასიათებს 

შემდეგნაირად:  „სუფთანი, სამოსელთ გამწყსონი; ეგრეთვე 

ცხენთა, და იარაღთა, და საჭურველთა; ცქვიტნი, კისკასნი, 

ენატკბილნი, მსუბუქნი, ფიცხნი, ბრძოლასა შემმართებელნი 

და ძლიერნი, და არა სულგრძელნი მას შინა და სხუათა 

შინაცა, უხუნი და მომხუეჭნი, დღეისის მძიებელნი, 

ხუალისის არა გამომკითხველნი, მომღერალ-მგალობელნი 

და მწიგნობარნი წარჩინებულნი, და უმეტესნი 

კეთილხმოვანნი და სხუათა და სხუათა შემძინებელნი. 

სარწმუნოებითა და ენით არიან ქართველთა თანა 

აღმსაარებელნი, არამედ უცქვტესად მოუბარნი“ [77, გვ. 745-

746]. 
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