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Abstract 

The church congregations occupies a distinguished place in the history of the 

World Church. They are certain edge of the church's 20th -century history. 

From congregation to congregation there were created important  heritage of  

thinking and were managed theological disputes, were raised administrative issues. 

Ecumenical status has only seven world church councils, when in the fold of the 

church  it was completed review about the discussed issues  and was established the 

final form of the Church's teaching on verious issues . 

1054  is the year of the West and the East church division  in the history of the 

World Church. Exactly since  this it was  compounded  the confrontation and the 

difference between the two churches, the Catholic West and the Eastern Orthodox 

Church. Gradually it was observed alienated between the population of the Eastern 

and Western Christendom.  This was followed by the conquest of the capital of the 

Byzantine Empire in 1204 by the participants of the Fourth Crusade. Followed by 

certain estrangement between the two worlds. The first attempt to unite the two 

churches and two worlds was the Church Council of Lyon in 1274 , when the first 

Union was signed between the two churches. But Byzantium  rejected this Union 

soon. From 14th century Byzantine internal and external situation changed drastically, 

the Ottoman Empire as well as Serbia fought against the Byzantine Empire, which led 

to the loss of large areas of the Empire . From the end of 14th century the Emperor 

Manuel II Palaologos petitioned the European monarchists and  the Pope for help.  

He even traveled to Europe to achieve this aim in order to save the Byzantine 

Empire, the Roman Church in return for aid would have required from the Byzantine 

and Eastern Orthodox  Church to sign and execute the Union with the Western 

Catholic Church.  

After Manuel, the emperor John VIII Palaeologos  established relations with the 

western world,  in 1437 with the invitation of the Pope the Byzantine Emperor,  

Constantinople World Patriarch and representatives of the Eastern Christendom left 

for the Council of Ferrara-Florence. 

The research and analysis of the history of georgian foreign affairs can not 

overlook such an important event  as the Ferrara - Florence  council of 1438-1439. 

The representatives of  the Western and Eastern Church met each other In Ferrara and 

Florence. 

Therefore, this congregation has a special place in the history of the church, but , 

at the same time, its value is determined of political history too.  The Empire needed 

the help and the results of the council had to decide to create the anti-ottoman 

coalition headed by the Italians to save the Empire  . 

The Council of Ferrara and Florence was attended by representatives of 

Georgia. The subject of our interest is mainly to research  the position and identity of 

the sent ambassadors. The 15th century is the  crucial point in the history of Georgia, 

exactly in this century there were major changes in the country's government; 

It was in this century that ocurred the collapse of the country; also there were 

big changes in our neighborhood areas: Ottoman Empire subjugated the territories of 

the Byzantine and of Trebizond Empire, there was a setback in trade - economic 

terms. 

Since 1461 Georgia became surrounded by Muslim countries, which led to 

changed our country's foreign policy. Diplomatic relations between Georgia and 

Byzantium and Trabzon were the step that should break the  arc formed around it and 

create a stable political environment .  
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Qualification work "Ferrara-Florence church council (1438-1439 years) and 

Georgia" aims to portray the State and the  Church's firm position in terms of 

protection of Orthodoxy, the aim of our work  is to discuss the participation of the  

representatives of the Georgian Orthodox Church and the royal officials of Georgia, as 

the example of self-sacrifice of our church  for Orthodoxy, an important event in the 

history of the country's foreign policy, in which religious and secular ambassadors 

managed to defend their  own principles  in difficult circumstances, financial and 

moral pressure. 

The work shows the contextual analysis  not only  the Church 's history, but the 

context of  the political history  of Byzantium and Georgia the current process  full of 

contradictions relations. For this purpose, the work  collected and analyzed  the well-

known Georgian and foreign sources as well as the scientific literature.   

The work aims to inform the sociaty about the source " Florence Council" 

protected in newly discovered  18th century Georgian manuscript. According the  

comparative analysis method of the source it was made suggestions  and comments  in 

terms of the real history of  this source. That is what we consider  the main innovation 

of our work . 

 As a result of the Georgian and foreign sources the expressed doubt regarding 

the identity of Georgian delegation members  were verified and  according  the 

analysis of the sources  and other details is expressed the  scientific hypothesis about 

their identity. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

მსოფლიო ეკლესიის ისტორიაში გამორჩეული ადგილი უკავია 

საეკლესიო კრებებს. ერთგვარი ხერხემალია ეკლესიის  ოცსაუკუნოვანი 

არსებობის მანძილზე. კრებიდან კრებამდე ხდებოდა მნიშვნელოვანი 

სააზროვნო მემკვიდრეობის შექმნა და თეოლოგიური დისპუტების 

წარმართვა, ადმინისტრაციული საკითხების წინ წამოწევა. მსოფლიო 

საეკლესიო კრების სტატუსი აქვს მხოლოდ შვიდ საეკლესიო კრებას, 

როდესაც დასრულდა ეკლესიის წიაღში განხილული საკითხების შესახებ 

მსჯელობა და საბოლოო სახით ჩამოყალიბდა ეკლესიის სწავლება ამა თუ იმ 

საკითხზე. 1054 წელი მსოფლიო ეკლესიის ისტორიაში დასავლეთის და 

აღმოსავლეთის ეკლესიის გაყოფის წელია. სწორედ ამ წლიდან ღრმავდება 

კონფრონტაცია და განსხვავება ორ ეკლესიას, დასავლეთის კათოლიკურ და 

აღმოსავლეთის მართლმადიდებლურ ეკლესიას შორის. თანდათანობით 

მოსახლეობაში შეიმჩნეოდა გაუცხოება დასავლეთ და აღმოსავლეთ 

ქრისტიანულ სამყაროს შორის.  ამას ერთვოდა  1204 ბიზანტიის იმპერიის 

დედაქალაქის დაპყრობა მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობის მონაწილეების 
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მიერ. რასაც მოჰყვა ერთგავრი გაუცხოება ორ სამყაროს შორის. პირველი 

ცდა ორი ეკლესიის და ორი სამყაროს გაერთიანების საქმეში გახლავთ 

ლიონის საეკლესიო კრება 1274 წელს, როდესაც გაფორმდა პირველი უნია 

ორ ეკლესიას შორის. თუმცა ბიზანტიაში მალევე უარყოფილ იქნა ეს უნია.  

XIV საუკუნიდან მოყოლებული ბიზანტიის შიდა და საგარეო პოლიტიკური 

სიტუაცია მკვეთრად იცვლება, ბიზანტიას ებრძოდა როგორც სერბეთი ისე 

ოსმალეთის სახელმწიფო, რამაც დიდი ტერიტორიები დააკარგვინა 

საბოლოოდ იმპერიას.  XIV საუკუნის ბოლოდან იმპერატორი მანუელ II 

პალეოლოგი  ევროპელ მონარქებსა და რომის პაპს დახმარების თხოვნით 

მიმართავდა. მან ევროპაშიც კი იმოგზაურა ამ მიზნის მისაღწევად, რათა 

ბიზანტიის იმპერია გადაერჩინა, რომის ეკლესია დახმარების გაწევის 

სანაცვლოდ, აუცილებლად მოითხოვდა ბიზანტიისგან და აღმოსავლეთ 

მართლმადიდებლური სამყაროსაგან დასავლეთის კათოლიკურ ეკლესი-

ასთან უნიის გაფორმებას და აღსრულებას. მანუელის შემდეგ იმპერატორმა 

იოანე VIII პალეოლოგმა დაამყარა დასავლეთ სამყაროსთან ურთიერ-

თობები, 1437 წელს რომის პაპის მოწვევით ბიზანტიის იმპერატორი, 

კონსტანტინოპოლის მსოფლიო პატრიარქი და აღმოსავლეთ ქრისტიანული 

სამყაროს წარმომადგენლები გაემგზარნენ ფერარაში საეკლესიო კრებაზე. 

    საქართველოს საგარეო ურთიერთობების ისტორიის კვლევა და 

ანალიზი გვერდს ვერ აუვლის ისეთ მნიშვნელოვან მოვლენას, როგორიც 

არის ფერარა-ფლორენციის 1438-1439 წლების საეკლესიო კრება. ფერარასა 

და ფლორენციაში კი ერთმანეთს დასავლური და აღმოსავლური  ეკლესიის 

წარმომადგენლები შეხვდნენ. აქედან გამომდინარე, ამ კრებას განსა-

კუთრებული ადგილი აქვს ეკლესიის ისტორიაში, თუმცა, ამავე დროს, მისი 

მნიშვნელობა პოლიტიკური ისტორიითაც არის განპირობებული. იმპერია 

შველას საჭიროებდა და სწორედ კრების შედეგებს უნდა გადაეწყვიტა 

იმპერიის გადასარჩენად იტალიელთა მეთაურობით ანტიოსმალური 

კოალიციის შექმნა. ფერარასა და ფლორენციაში გამართულ კრებას 

ესწრებოდნენ საქართველოს წარმომადგენლებიც. ჩვენი ინტერესის საგანი 
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უმთავრესად სწორედ კრებაზე საქართველოს პოზიცია და ელჩად 

წარგზავნილი ქართველების ვინაობის კვლევაა. საქართველოს ისტორიაში 

XV საუკუნე ერთგვარი ტეხილია, სწორედ ამ საუკუნეში მოხდა ძირეული 

ცვლილებები ქვეყნის მართვა–გამგეობაში; სწორედ ამ საუკუნეში ხდება 

ქვეყნის დაშლა; ასევე საკმაოდ დიდი ცვლილებებია ჩვენს სამეზობლო 

ტერიტორიებზე: ბიზანტიისა და ტრაპიზონის იმპერიის ტერიტორიები 

ოსმალეთის იმპერიამ დაიმორჩილა, სავაჭრო–ეკონომიკური კუთხით 

შეიმჩნეოდა რეგრესი. 1461 წლიდან საქართველო მუსლიმურ სახელმწი-

ფოთა რკალში მოექცა, რამაც ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსი 

მკვეთრად შეცვალა. საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობები 

ბიზანტიასთან და ტრაპიზონთან  ის ნაბიჯი იყო, რომელსაც უნდა 

გაერღვია მის გარშემო წარმოქმნილი რკალი და სტაბილური პოლიტიკური 

გარემო შეექმნა.  

საკვალიფიკაციო ნაშრომის „ფერარა–ფლორენციის საეკლესიო კრება  

და საქართველო” მიზნად ისახავს წარმოაჩინოს საქართველოს 

სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურყევი პოზიცია მართლმადიდებლობის 

დაცვის კუთხით, ჩვენი ნაშრომის მიზანია  ქართული ეკლესიის 

წარმომადგენელთა და საქართველოს სამეფო  კარის ოფიციალურ 

წარმომადგენელთა მონაწილეობა განხილვა, როგორც 

ჩვენი ეკლესიის მიერ მართლმადიდებლობის დაცვისათვის თავგან-

წირვის მაგალითი,  ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის ისტორიის მნიშვნელოვანი 

მოვლენა,  სადაც ქართულმა  საეკლესიო და საერო ელჩობამ  ურთულეს 

ვითარებაში, ფინანსური და მორალური ზეწოლის პირობებში, მოახერხა 

საკუთარი პრინციპების დაცვა.  ნაშრომი კონტექსტუალური ანალიზით 

წარმოჩინდება  არა მხოლოდ ეკლესიის ისტორიის, არამედ ბიზანტიისა და 

საქართველოს პოლიტიკური ისტორიის კონტექსტში მიმდინარე წინააღ-

მდეგობებით აღსავსე ურთიერთობის პროცესი. სწორედ ამ მიზნით 

ნაშრომში თავმოყრილი და განხილულია როგორც დღემდე ცნობილი ქარ-

თული და უცხოური წყაროები ისე სამეცნიერო ლიტერატურა. ნაშრომის 
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მიზანია საზოგადოებას გააცნოს ახლად მიკვლეული XVIII საუკუნის 

ქართულ ხელნაწერში დაცული წყარო „კრება ფლორენციისა“.  წყაროს 

შედარებითი ანალიზის მეთოდით გამოთქმულია ვარაუდები და გაკე-

თებულია კომენტარები აღნიშნული წყაროს რეალურ ისტორიასთან 

მიმართვებაში. სწორედ ეს მიგვაჩნია ჩვენი ნაშრომის მთავარ ნოვაციად. 

ქართული და უცხოური წყაროების ანალიზის შედეგად დღემდე 

გამოთქმული  ვარაუდი ქართული დელეგაციის წევრთა ვინაობასთან 

დაკავშირებით, გადამოწმებულია და სწორედ წყაროთა ანალიზისა და სხვა 

დეტალების მეშვეობით გამოთქმულია სამეცნიერო ვარაუდი მათი 

ვინაობის შესახებ. 

ნაშრომის სიახლე.  საქართველოს სახელმწიფოსა და ეკლესიის 

ისტორიის კვლევისას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება საგარეო ურთიერთობა 

კვლევა–ძიებას, ფერარა–ფლორენციის საეკლესიო კრებაზე, სადაც უნდა 

გადაწყვეტილიყო აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქრისტიანოს გაერ-

თიანების საკითხი, მონაწილეობას იღებდნენ საქართველოს სახელმწიფოსა 

და ეკლესიის წარმომადგენლები. ჩვენი კვლევის ინტერესის საგანი 

უმთავრესად სწორედ კრებაზე საქართველოს პოზიცია და ელჩად 

წარგზავნილი ქართველების ვინაობის კვლევაა. საქართველოს ისტორიაში 

XV საუკუნე ერთგვარი ტეხილია, სწორედ ამ საუკუნეში მოხდა ძირეული 

ცვლილებები ქვეყნის მართვა–გამგეობაში; სწორედ ამ საუკუნეში ხდება 

ქვეყნის დაშლა; ასევე საკმაოდ დიდი ცვლილებებია ჩვენს სამეზობლო 

ტერიტორიებზე: ბიზანტიისა და ტრაპიზონის იმპერიის ტერიტორიები 

ოსმალეთის იმპერიამ დაიმორჩილა, სავაჭრო–ეკონომიკური კუთხით 

შეიმჩნეოდა რეგრესი. 1461 წლიდან საქართველო მუსლიმურ სახელ-

მწიფოთა რკალში მოექცა, რამაც ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური 

კურსი მკვეთრად შეცვალა. საქართველოს დიპლომატიური ურთი-

ერთობები ბიზანტიასთან და ტრაპიზონთან  ის ნაბიჯი იყო, რომელსაც 

უნდა გაერღვია მის გარშემო წარმოქმნილი რკალი და სტაბილური 

პოლიტიკური გარემო შეექმნა. ნაშრომში 1438–1439 წლების ფერარა–
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ფლორენციის საეკლესიო კრების მონაწილეობაში ქართული ეკლესიის 

წარმომადგენელთა და საქართველოს სამეფო  კარის ოფიციალურ წარმო-

მადგენელთა მონაწილეობა განხილულია, როგორც ჩვენი  ეკლესიის მიერ 

მართლმადიდებლობის დაცვისათვის თავგანწირვის მაგალითი, ქვეყნის 

საგარეო პოლიტიკის ისტორიის მნიშვნელოვან მოვლენა, სადაც ქართულმა  

საეკლესიო და საერო ელჩობამ  ურთულეს ვითარებაში, ფინანსური და 

მორალური ზეწოლის პირობებში, მოახერხა საკუთარი პრინციპების 

დაცვა.  ნაშრომში წარმოჩენილია საქართველოსა და ბიზანტიის იმპერიის 

ურთიერთობები. ნაშრომის ძირითად სიახლეს წარმოადგენს ერთ–ერთი 

მნიშვნელოვანი წყაროს – „კრება ფლორენციისა“  გამოკვლევა და სამეც-

ნიერო მიმოქცევაში შემოტანა, რაც ფაქტობრივად ერთ-ერთი ნოვაციაა  

ნაშრომის. ასევე ქართული და უცხოური წყაროების ანალიზის შედეგად 

გამოთქმულია ვარაუდი ქართული დელეგაციის წევრთა ვინაობასთან 

დაკავშირებით. 

ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. ნაშრომი 

შესრულებულია თანამედროვე ისტორიოგრაფიისა და წყაროთმცოდნეობის 

კვლევის პრინციპების მიხედვით, სადაც წყაროთა და სამეცნიერო 

მოსაზრებათა კომპარავისტიკული შედარების ფონზე გამოთქმულია 

სათანადო დასკვნები და მოსაზრებები. ნაშრომის პრაქტიკული გამოყენება 

შესაძლებელია, საქართველოს უმაღლეს საერო და სასულიერო სასწავ-

ლებლებში, საქართველოსა და მსოფლიო ეკლესიის ისტორიის მიმართუ-

ლებებზე, ასევე საქართველოს დიპლომატიის ისტორიის სპეცკურსის 

შემადგენლობაში ჩართვით.  

ნაშრომის აქტუალურობა. საკვალიფიკაციო ნაშრომი „ფერარა–

ფლორენციის საეკლესიო კრება და საქართველო“ მოიცავს საქართველოს 

სახელმწიფოსა და ეკლესიის საგარეო ურთიერთობა ისტორიის მეტად 

მნიშვნელოვან პერიოდს. ჩვენი დაკვირვების ობიექტს წარმოადგენდა 

ქართული და უცხოური წყაროები ფერარა–ფლორენციის საეკლესიო 

კრებაზე ქართველი საერო და სასულიერო ელჩების შესახებ. აღნიშნული 
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წყაროები გვაწვდის მეტად მნიშვნელოვან ინფორმაციას საქართველოსა და 

ქართველების შესახებ, მათი ურყევი პოზიციას მართლმადიდებლური და 

კათოლიკური ეკლესიების გაერთიანების საქმეში. მსოფლიო ისტორიაში 

ნაკლებადაა შესწავლილი და ყურადღება მიქცეული  საქართველოს 

პოზიცია ამ საეკლესიო კრების შესწავლისას. ჩვენი აზრით ნაშრომი 

„ფერარა–ფლორენციის საეკლესიო კრება  და საქართველო“ წარმოადგენს 

საქართველოს ისტორიის ერთი მეტად მნიშვნელოვანი ფურცლის 

შესწავლის ცდას. დღემდე აქტუალურია საქართველოს და ქართული 

ეკლესიის პოზიცია საერთო ქრისტიანულ ოჯახში, საქართველოს ადგილის 

შესახებ.  დღემდე აქტუალურობას არ კარგავს, პირიქით უფრო მეტ 

ყურადღებას ითხოვს საქართველოს როლი მართლმადიდებლური სამყაროს 

დაცვის საქმეში. 

ნაშრომის მიზანი. ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს კონკრეტული 

ამოცანა, ფერარა–ფლორენციის კრების ისტორიის კვლევისას საქართველოს 

შესახებ წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული შრომების შესწავ-

ლისას გაირკვევს და ნათლად წარმოჩინდეს საქართველოს  სახელმწიფოსა 

და საქართველოს ეკლესიის პოზიცია, მისი როლი და ფუნქცია ბიზანტიის 

იმპერიისა და აღმოსავლური ქრისტიანობის დაცვის საქმეში.  ჩვენი მიზანი 

იყო გამოგვექვეყნებინა დღემდე არსებული და გამოქვეყნებული უცხოური 

და ქართულენოვანი წყაროები ფერარა–ფლორენციის საეკლესიო კრებაზე 

საქართველოს მონაწილეობის შესახებ. დაგვემუშავებინა სამეცნიერო 

ლიტერატურა აღნიშნული საკითხის შესახებ.  ჩვენს მიერ გამოკვლევა და 

სამეცნიერო მიმოქცევაში შემოტანა XVIII საუკუნის ქართული წყაროს 

„კრება ფლორენციისა“, რომლის ანალიზიც და შედარებაც სხვა წყაროებთან 

ჩვენს ერთ–ერთ მიზანს წარმოადგენს.  

ნაშრომის სტრუქტურა. საკვალიფიკაციო ნაშრომი შედგება შესავალის, 

ოთხი თავის, ექვსი ქვეთავისაგან. თითოეულ თავში დაწვრილებით გან-

ხილულია ფერარა–ფლორენციის საეკლესიო კრებასთან, საქართველოსთან 

და ბიზანტიის იმპერიასთან დაკავშირებული თემატიკის საკითხები, მისგან 
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წამოსული პრობლემები და მისი გადაჭრის გზები. განხილულია სამეც-

ნიერო საზოგადოებაში ამ საკითხის ირგვლილ არსებული მოსაზრებები. 

პირველ თავში „ბიზანტია XIV საუკუნის ბოლოს და XV საუკუნის 

პირველ ნახევარში“  საუბარია ბიზანტიის იმპერიის ისტორიის მეტად 

მნიშვნელოვან და საბედისწერო პერიოდზე,  მოთხრობილია ბიზანტიისა 

და ოსმალეთის ურთიერთობა, ნაჩვენებია სურათი თუ როგორ ხდებოდა 

ბიზანტიის ტერიტორიების დაპყრობა ოსმალთა მზარდი სამზედრო 

აგრესიის ფონზე. გარდა ბიზანტია ოსმალეთის ურთიერთობისა მეტად 

მნიშვნელოვანი იყო ბიზანტიის იმპერიისათვის სერბეთ–ოსმალეთის 

ურთიერთობა. ასევე საუბარია ბიზანტიის იმპერიის საგარეო ურთიერ-

თობებზე ევროპის ქვეყნებთან და რომის პაპთან, რადგან სწორედ მათ 

შეეძლოთ შეეჩერებინათ ოსმალეთის აგრესია ბიზანტიის იმპერიის 

წინააღმდეგ.  საუბარია XIV საუკუნის ბოლოს იმპეარტორ მანუელის 

ევროპაში ვოიაჟის შესახებ, როდესაც მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები 

როგორც საფრანგეთში სამეფო კართან, ისე ლონდონში ინგლისის სამეფო 

კარზე. რომში პაპის კურიასთან.  სწორედ ამ ვიზიტის დროს მოითხოვა 

რომის პაპმა დახმარების გაწევის სანაცვლოდ ბიზანტიას და აღმოსავლეთ 

მართლმადიდებლურ სამყაროს რომთან სარწმუნოებრივი უნია 

გაეფორმებინა და საეკლესიო ერთიანობა შემდგარიყო, სანაცვლოდ კი 

იმპერატორს ევროპელი მონარქებისაგან აუცილებელ დახმარებას 

ჰპირდებოდა. საკვალიფიკაციო ნაშრომის ამ თავში საუბარია XV საუკუნის 

20–30იან წლებში  ოსმალეთის მიერ თესალონიკისა და სხვა ქალაქების 

დაპყრობის შესახებ. მოყვანილი ცნობა დისერტანტის მიერ მიკვლეული 

წყაროდან. 

ნაშრომში საუბარია XV საუკუნის 30–იან წლებში იმპერატორ იოანეს 

მიერ რომის პაპთან და რომის პაპის მოწინააღმდეგე ბაზელის კრებასთან 

ურთიერთობის საკითხები.  სწორედ ამ ურთიერთობების დროს დაიგეგმა 

საეკლესიო კრების ჩატარება, რომლის მიზანიც ბიზანტიის ოსმალეთისაგან 

გადარჩენა იქნებოდა. ამ თავში საუბარია კრების მოსამზადებელი 
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პერიოდის მიმდინარეობაზე ბიზანტიასა და მეზობელ სახელმწიფოებში, 

მათ შორის საქართველოში.  

გარდა პოლიტიკური სიტუაციისა თავში მიმოხილულია ბიზანტიის 

ეკონომიკური ისტორია. მეტად მნიშვნელოვანი იყო კულტურული 

ცხოვრება და მისი თავისებურება საკვლევ პერიოდში. მეცნიერებაში 

ბიზანტიის კულტურის ამ პერიოდს „პალეოლოგთა რენესანსად“ იცნობენ. 

მეორე თავში „საქართველოს სახელმწიფო და ეკლესია XV საუკუნის 

პირველ ნახევარში“  საქართველოს სამეფოს პოლიტიკურ ისტორიაზე, 

როგორ იღდგენს ძალებს თემურ–ლენგის დამაგრეველი შემოსევების 

შემდეგ სამეფო. როგორ აძლიერებს სამეფოს მეფე ალექსანდრე I. 

განხილულია მეფის მიერ წარმოებული დემოგრაფიული პრობლემის 

გადაჭრის ხერხები, გადასახლებები ერთი რეგიონიდან მეორე რეგიონში, 

განსაკუთრებით დაცლილ რეგიონებში. განხილულია საქართველოს 

ეკონომიკური ისტორია, როგორ ხდებოდა გადასახადების რეფორმების 

გზით ქვეყნის ინფრასტრუქტურის მოწყობა.  გამახვილებულია ყურადღება 

ქვეყნის დეცენტრალიზაციის  პრობლემის შესახებ.  

ნაშრომში ამ თავში ცალკეა განხილული ქართული ეკლესიის 

ისტორია. XV საუკუნის 20–იანი წლებში საქართველოს ეკლესიაში 

შეიმჩნეოდა  სეპარატისტული მოძრაობები, განსაკუთრებით აღსანიშნავია 

სამხრეთ საქართველოს ტერიტორიაზე მოღვაწე მღვდელთმთავართა 

გამოსვლები. მათი კავშირი ანტიოქიის საპატრიარქოს წარმომად-

გენლებთან. მაწყვერელი ეპისკოპოსისა და ანჩელი არქიმანდრიტის მიერ 

საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქთან ევქარისტიული კავშირის გაწყვე-

ტა და გარკვეული დროის შემდეგ ისევ მცხეთის საპატრიარქო საყდრთან 

დაქვემდებარება. სახელმწიფოც და ეკლესიაც წინ აღუდგა ეკლესიის 

სეპარატიზმს. სწორედ ამ მოვლენების მერე მოხდა მეტად მნიშვნელოვანი 

ფაქტი, ეკლესიის ცენტრალიზაციის მიზნით საქართველოს ისტორიაში 

პირველად ბაგრატიონთა სამეფო გვარის წარმომადგენელი, ალექსანდრე 

მეფის შვილი დავითი, გახდა საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქი. 
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ცალკე აღნიშვნის ღირსია ფერარა–ფლორენციის საეკლესიო კრებაზე 

მონაწილეობის მისაღებად ბიზანტიიდან ელჩობა საქართველოს სამეფო 

კარზე და ამ ელჩობის საპასუხოდ საქართველოს სამეფო კარიდან და 

საქართველოს საპატრიარქოდან ელჩების გაგზავნა. ეს ცნობა მოცემულია 

ბერძნულ წყაროში, როგორც წყარო ასევე მისი ანალიზი მოცემულია 

დისერტაციაში.  

მესამე თავში “ფერარა–ფლორენციის საეკლესიო კრება (1438–1439 წწ)„  

1437 წლის ნოემბერში  ბიზანტიელები და აღმოსავლეთ საქრისტიანოს 

დელეგაცია პაპის გალერებით იტალიისაკენ  გაემგზავრნენ. შეთანხმების 

მიხედვით დელეგაციის მგზავრობას რომის პაპი აფინანსებდა. დელეგაციას 

ხელმძღვანელობდნენ იმპერატორი იოანე VIII და ასაკოვანი იოსებ II, 

კონსტანტინეპოლის პატრიარქი.  იმპერატორის ძმა დიმიტრი. ასევე იმ 

დროს ბიზანტიაში სახელგანქმული განმანათლებლები:  გიორგი 

სქოლარიოსი, გიორგი ამირუცი, გიორგი ტრაპიზონელი და გიორგი 

გემისტოს პლეთონი (კრების ჩატარების დროისათვის იგ 80 წელს იყო 

მიღწეული, იტალიაში მას ცოცხალ კლასიკოსად აღიქვამდნენ და ყველგან 

თაყვანისმცემელთა ჯგუფები დაჰყვებოდა). მათთან ერთად დელეგაციაში 

იყო 30-ზე მეტი მღვდელმთავარი, რომელთაც ალექსანდრიის, ანტიოქიისა 

და იერუსალიმის პატრიარქთა ლეგატების ფუნქცია ეკისრებოდათ. 

ბულგარელებმა და სერბებმა უარი განაცხადეს ამ ღონისძიებაში 

მონაწილეობის მიღებაზე. მოსკოვიდან ახლად დანიშნული (სპეციალურად 

კრებისთვის) მიტროპოლიტი ისიდორე (ყოფილი კონსტანტინეპოლელი 

იღუმენი) ჩამოვიდა. მას ჩამოჰყვა რუს სასულიერო და საერო პირთა  დასი. 

მოლდოვლახეთის წარმომადგენლებიც იყვნენ წარმოდგენილნი.  

საქართველოდან კი ჩამოვიდა საერო და სასულიერო პირთა დელეგაცია. 

საქართველოდან და ტრაპიზონიდან ელჩობების შესახებ კრების მონაწილე 

დიაკონი სილვესტროს სიროპულოსი წერს: “როდესაც გავიდა ერთი წელი 

კრების მოწვევის თარიღის დადგენიდან, ბასილევსმა უმალვე დაიწყო 

ფიქრი კრების მოწვევასთან დაკავშირებით. აირჩია ელჩები, დაიწერა 
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საიმპერატორო და საპატრიარქო ბულები. ელჩებს გადასცეს სამგზავროდ 

განკუთვნილი თანხა... ტრაპიზონსა და ივერიაში გააგზავნა კირ ანდრონიკე 

იაღარისი, იქ ჩასვლის შემდეგ, როდესაც [იოანე] ადგილზე მოეთათბირა 

მათ, მან ივერიიდან წამოიყვანა ორი ეპისკოპოსი და ერთი ელჩი მეფის 

არქონტთაგან“ . 

თხრობა გრძელდება აღმოსავლური დელეგაციის ვენეციაში ჩასვლით. 

გამორჩეული დახვედრა მოუწყო ვენეციის დოჟმა ბიზანტიის იმპერატორ 

იოანეს და დელეგაციის მთელს შემადგენლობას. ვენეციიდან დელეგაცია 

გაემგზავრა ფერარაში და 1438 წლის 9 აპრილს ოფიციალურად გაიხსნა 

კრება.  იტალიიდან იმპერატორ იოანეს ჰქონდა მიმოწერა ევროპელ 

მონარქებთან და ბაზელის საეკლესიო კრების მონაწილეებთან. ევროპის 

სახელმწიფოს მეთაურებთან შეთანხმება და  სამხედრო კავშირის დამყარება  

იმპერატორის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა. თუმცა დასავლეთის 

მონარქები  კრებაზე არ ჩამოსულან. 1438 წელს საფრანგეთმა გამოსცა 

„პრაგმატული სანქცია“, რითაც იზღუდებოდა პაპის უფლებები საფ-

რანგეთის ტერიტორიაზე,  გერმანელი ერის რომის საღვთო იმპერია დასუს-

ტებული იყო და სერიოზულ პოლიტიკურ ძალას არ წარმოადგენდა. 

იტალიის ქალაქ–სახელმწიფოები ერიდებოდნენ ოსმალეთთან დაპირის-

პირებას. კრებაზე მხოლოდ ბურგუნდიის საჰერცოგოს წარმომადგენლები 

ჩავიდნენ. 

კრების კომისიებზე საეკლესიო საკითხების შესაჯერებლად შეიქმნა  

საღვთისმეტყველო კომისია, შემდეგი შემადგენლობით:  ბიზანტიელთა 

მხრიდან  ბესარიონ ნიკეელი, ეფესოს მიტროპოლიტი მარკოზ ევგენიკოსი, 

ქარტოფილაქსი ბალსამონი, გიორგი სქოლარიოსი, კიევის მიტროპოლიტი 

ისიდორე, ორი იღუმენი და ერთი ბერმონაზონი. როგორც პროტოკოლიდან 

ჩანს, ძირითადად ყველა დისკუსიას წარმართავდნენ მარკოზ ეფესელი და 

ბესარიონ ნიკეელი. 

მეორე მხრივ, კრებაზე ლათინთა დელეგაციას წარმოადგენდნენ: 

როდოსის არქიეპისკოპოსი ანდრია ხრისობერგი, იოანე ჩერნოგორიელი, 
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ლომბარდიის არქიეპისკოპოსი და ესპანელი იოანე დე ტორკვემადა. 

კარდინალი ნიკოლო ალბერგატი, დელეგაციას მეთაურობდა კარდინალი 

იულიანო ჩეზარინი.  

კომისიი სხდომაზე განიხილებოდა ის პუნქტები, რომლებიც, კათო-

ლიკური და მართლმადიდებლური ეკლესიის გამიჯნულობის ძირითად 

მიზეზებს წარმოადგენდა:  

1. განსაწმენდელი; 

2. სულიწმინდის გამოსვლა filioque 

3. პაპის როლი; 

4. ევქარისტიისთვის საფუარიანი და უსაფუარო პურის გამოყენებისა 

და სხვა საღვთისმსახურო საკითხები. 

 კრებამ 1438 წლის ბოლოს ფერარიდან ფლორენციაში გადაინაცვლა. 

ერთ–ერთ მიზეზად სახელდება ფერარაში იმხანად გავრცელებული შავი 

ჭირის ეპიდემია. 1439 წლიდან კრების სესიები გაგრძელდა ფლორენციაში. 

კრების სესიები უმეტესობა მიეძღვნა კათოლიკურ და მართლმადიდებლურ 

ეკლესიებს შორის მთავარ განმასხვავებელ საკითხს „ფილიოკვეს“  კათო-

ლიკური ეკლესიის სწავლება filioque–ს შესახებ, გვამცნობდა, რომ 

სულიწმინდა გამოდის როგორც მამისაგან, ისე ძისაგან. ლათინურად კი 

სიტყვა და ძისაგან გამოითქმის, როგორც filioque. მრწამსის მერვე მუხლში:  

და სულიწმინდა უფალი და ცხოველსმყოფელი, რომელი მამისაგან 

გამოვალს,  წარმოგვიდგებოდა შემდეგნაირად: რომელი მამისაგან და 

ძისაგან გამოვალს. 

  სარწმუნოების სიმბოლოს, როგორც მოკლე აღსარებას იმისა, რაც 

ეკლესიას სწამს, ქრისტიანული ეკლესიის ცხოვრებაში განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა აქვს.  

    სიტყვა „სიმბოლო“ ბერძნულია და ქართულად ნიშნავს, „რაც 

აერთიანებს. კრებს, აკავშირებს“. კერძოდ, სარწმუნოების სიმბოლო ყველა 

იმ ჭეშმარიტებას  „შეიცავს“ , რომლებიც, როგორც ეს ეკლესიამ იცის და 
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სწამს, ქრისტეში ადამიანის ცხორების სრულყოფისათვის, ცოდვისა  და 

სულიერი დაღუპვისაგან მისი გადარჩენისათვის აუცილებელია. 

მსოფლიოს I ( 325) და II (381) მსოფლიო საეკლესიო კრებებზე  

ჩამოყალიბდა ქრისტიანული სწავლების სიმბოლო მრწამსი და ასეთი სახე 

მიიღო:  

მრწამს ერთი ღმერთი, მამა, ყოვლისა მპყრობელი, შემოქმედი ცათა და 

ქუეყანისა, ხილულთა ყოველთა და არა ხილულთა; 

და ერთი უფალი იესუ ქრისტე, ძე ღმრთისა მხოლოდშობილი, 

მამისაგან შობილი უწინარეს ყოველთა საუკუნეთა. 

ნათელი ნათლისაგან, ღმერთი ჭეშმარიტი ღვთისაგან ჭეშმარიტისა, 

შობილი და არა ქმნილი, ერთარსი მამისა, რომლისაგან ყოველი შეიქმნა. 

რომელი ჩუენთვის, კაცთათვის და ჩუენისა ცხოვრებისათვის 

გარდამოხდა ზეცით, და ხორცნი შეისხნა სულისაგან წმიდისა და 

მარიამისაგან ქალწულისა და განკაცნა. 

და ჯუარს ეცვა ჩუენთვის პონტოელისა პილატესზე და ივნო, და 

დაეფლა. 

და აღსდგა მესამესა დღესა მსგავსად წერილისა. 

და ამაღლდა ზეცად, და მჯდომარე არს მარჯვენით მამისა. 

და კუალად მომავალ-არს დიდებით, განსჯად ცხოველთა და მკუ-

დართა, რომლისა სუფევისა არა არს დასასრულ. 

და სული წმიდა, უფალი და ცხოველს-მყოფელი, რომელი მამისაგან 

გამოვალს, მამისა თანა და ძისა თანა თაყუანის-იცემების და იდიდების, 

რომელი იტყოდა წინასწარმეტყველთა მიერ. 

ერთი, წმიდა, კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესია. აღვიარებ ერთსა 

ნათლისღებასა მოსატევებელად ცოდვათა. მოველი აღდგომასა მკუდ-

რეთით. და ცხოვრებასა მერმისსა მის საუკუნესასა, ამინ.  

 მსოფლიოს III (431) საეკლესიო კრებამ საბოლოოდ დააკანონა, აქედან 

მოყოლებული მსოფლიო ეკლესია ამ სიმბოლოს იყენებდა.  მოგვიანებით 

დასავლეთში, ლათინურ ეკლესიაში აღმოცენდა სწავლება,  მამისა და 
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ძისაგან სულიწმინდის ორმაგი დაუსაბამო გამომავლობის შესახებ, 

დასავლეთის ეკლესია ამ სწავლების საფუძველს ნეტარ ავგუსტინეს 

ნაშრომში („საღვთო ქალაქისათვის“ “De Civitate dei”)  და ზოგადად მის 

სწავლებაში ხედავდა. წმინდა სამების  სამივე პირისათვის  საერთო 

ღმრთეებრივი არსის  ერთობის გამოკვეთისას, მამის საკუთარი თვისებისა 

და მხოლოდ მამისაგან განსაზღვრული სამების ერთდასაბამობის 

მნიშვნელობას ამცირებდა.  ტერმინი „ფილიოკვე“ filioque  სარწმუნოების 

სიმბოლოში  პირველად VI-საუკუნეში  ესპანეთში შეიტანეს, ხოლო VII- 

საუკუნისათვის  ფრანკთა სამფლობელოშიც გავრცელდა.  დასავლეთის 

ეკლესიამ „ფილიოკვეს“ შესახებ სწავლების საბოლოო ფორმულირება XV 

საუკუნეში დაასრულა. მიუხედავად ამისა, „ფილიოკვეს“ დოგმატური  

საფუძვლების შეფასებისას ეკლესიის წმინდა მამათაგან ყველაზე ღრმა 

სწავლება კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა წმ. ფოტიოსმა გადმოსცა თავის 

საყოველთაო ეპისტოლეში  (867 ).  ამ საკითხის გარშემო გაიმართა ბევრი 

დისპუტი ბიზანტიისა და ლათინთა დელეგაციის წევრებს შორის, მაგრამ 

ვერ შეჯერდნენ.  1439 წლის 9 ივნისს კრების სხდომაზე ფორმალურად 

მაგრამ, მაინც აღიარეს ლათინთა მოძღვრება  სულიწმინდის გამოსვლის 

შესახებ და ცხადი იყო, რომ „თანხმობა“ დანარჩენ საკითხებშიც მიიღწეოდა. 

პაპმა მღვდელთმთავართა დელეგაციას მიმართა: „ღმრთის მადლით, ახლა 

თანხმობაში ვართ უმთავრესი დოგმატის გამო, მაგრამ საჭიროა, 

გამოვიკვლიოთ  განსაწმენდელის, პირველობის, საფუარიანი და უფუარი 

პურის და ღმრთისმსახურების  საკითხები, რათა აღმოიფხვრას ყოველგვარი 

ცდომილება. ამის შემდეგ დაიდება უნია, რადგან დრო არ ითმენს.“   ამის 

შემდეგ შეთანხმდნენ ყველა საღვთისმეტყველო საკითხზე, რაც კი 

განხილული იყო კრების სესიებზე.  1439 წლის 5 ივლისს ერთობის აქტი 

საზეიმოდ იქნა წაკითხული ფლორენციის ტაძარში ბერძნულ და ლათინურ 

ენებზე. ერთობის ნიშნად ბერძნები და ლათინები ერთმანეთს გადაეხვივნენ 

და ეამბორნენ. ერთობლივად ჩატარებულ იქნა ლიტურგია. ამის შემდეგ 
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პაპმა ბერძენთათვის ხომალდები მოიძია და ისინიც სამშობლოსკენ 

დაიძრნენ.  

პაპმა აიღო პასუხისმგებლობა, კონსტანტინეპოლში 300 მეომარი 

ჩაეყენებინა და 2 გალერა გაეგზავნა, ხოლო, საჭიროების შემთხვევაში, 

იმპერატორისთვის გაეგზავნა 20 გალერა ნახევარი წლით ან 10 გალერა 

ერთი წლით. განსაკუთრებით დიდი ხიფათის დროს პაპს უნდა 

აემხედრებინა ევროპელი მონარქები ჯვაროსნული ლაშქრობისთვის 

ბიზანტიის დასახმარებლად. და ბოლოს, ეკონომიკური ცხოვრების 

ასაღორძინებლად პაპი პირობას იძლეოდა, რომ აღმოსავლეთის წმინდა 

მიწაზე მომლოცველებს კონსტანტინეპოლის გავლით გამოგზავნიდა. 

თუმცა ბიზანტიაში დაბრუნების შემდეგ საეკლესიო საზოგადოებამ უნია 

უარყო, უნიის აღსრულება ფაქტიურად არ შედგა. შესაბამისად რომიდან 

სამხედრო და ეკონომიკური დახმარება იგვიანებდა. მხოლოდ ბიზანტიის 

იმპერიის არსებობის ბოლოს 1452 წელს შედგა კათოლიკე კარდინალთა 

ვიზიტი კონსტანტინოპოლში და ერთობლივი უნიატური ლიტურღიის 

აღსრულება.  

1453 წლის მაისში კონსტანტინოპოლის დაცვისათვის წარმოებულ 

ბრძოლებში ძალიან მცირე დახმარება გაუწია ევროპამ  ბიზანტიას. 29 მაისს 

დაეცა კონსტანტინოპოლი, სამუდამოდ შეიცვალა ევროპის ისტორია. ამ 

დიდმა მოვლენამ ასევე  ცუდი გავლენა მოახდინა საქართველოს 

მომავალზე. 

ნაშრომში განხილულია ისტორიული წყაროები ფერარა–ფლორენციის 

საეკლესიო კრებაზე ქართველების მონაწილეობის შესახებ. 

 ფერარა–ფლორენციის საეკლესიო კრებაზე მყოფი ბიზანტიის 

დელეგაციის წევრის, კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს 

წარმომადგენლის დიაკონ სილვესტროს სიროპულოსის „მემუარები. 

მემატიანე გადმოგვცემს ცნობებს ქართველი ელჩების შესახებ, მათი 

პოზიციის ურყევობის და მათი განსწავლულობის შესახებ. ავტორმა 

ყურადღება მიაქცია ქართველი საერო ელჩის განსწავლულობას, 
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ამისათვის მას ქართველი ელჩისა და რომის პაპის დიალოგი ყავს 

მოყვანილი თეოლიგიურ საკითხზე. ავტორი გაკვირვებულია მისი 

თეოლოგიური განსწავლულობით. 

 ფერარა–ფლორენციის საეკლესიო კრებაზე დამსწრე ქართველთა 

შესახებ ძალზედ საინტერესო ცნობებია დაცული რომის პაპის 

პალატის ნოტარიულ აქტებში. მოცემულია ცნობები ელჩების 

ვინაობის შესახებ, მათ მიერ  მათთვის გამოყოფილი სარგოების 

შესახებ. ცალკე ყურადღება ეთმობა ქართველი ელჩის ჩაცმულობას 

და კრების ოფიციალურ სხდომებზე პროტოკოლით მისთვის 

განკუთვნილ ადგილს, რაც  გავძლევს საშუალებას გავაკეთოთ 

დასკვნები ქართული ეკლესიის დიპტიხის შესახებ, რომლის 

შესახებაც დღემდე კამათია სამეცნიერო საზოგადოებაში და 

განსაკუთრებით ეს ცნობა ეხმიანება საქართველოს სამოციქულო 

ეკლესიის ადგილს დღევანდელ მსოფლიო ეკლესიათა დიპტიხში. 

 დისერტაციაში წარმოდგენილია  XV-XVI საუკუნის რუსული 

წყაროების ის მონაკვეთები სადაც, საუბარია ქართველი ელჩების 

მონაწილეობაზე და მათ ურყევ პოზიციაზე მართლმადიდებლობის 

დაცვის საქმეში. 

 ცალკე არის გამოკვლეული დღემდე არსებული ქართული წყაროები 

ფერარა–ფლორენციის კრების შესახებ. რომელიც საკმაოდ მწირია.  

 ცალკე ქვეთავი ეთმობა დისერტანტის აღმოჩენას ფერარა–ფლო-

რენციის საეკლესიო კრების შესახებ XVIII საუკუნის ქართულ 

ხელნაწერში დაცული წყაროს „კრება ფლორენციისა“–ს.   დისერტა-

ციაში მოყვანილია წყაროს კოდიკოლოგიური და ტექსტუალური 

ნაწილი, შესწავლილია გადამწერის ვინაობა, გამოთქმულია ვარაუდი 

მისი წარმომავლობის შესახებ. გაკეთებულია ანალიზი და მოცე-

მულია კომეტარების სახით. დისერტაციაში წყაროს გამოქვეყნებით 

პირველად შემოვიდა სამეცნიერო მიმოქცევაში. 
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საკვალიფიკაციო ნაშრომში, ავტორი ცალკე ქვეთავის სახით 

გვათავაზობს ქართული დელეგაციის წევრთა ვინაობის შესახებ სამეცნიერო 

ლიტერატურაში გამოთქმულ ვერსიებს, წყაროთა შეჯერებისა და ანალიზის 

მეთოდით გამოთქვამს ვარაუდს მათ შესახებ, მისი ვარაუდი შეიცავს 

გარკვეულ  სიახლეს და იგი არ ეთანხმება დღემდე არსებულ ზოგიერთ 

ვერსიას. 

ავტორი ცალკე თავს უთმობს „ფერარა–ფლორენციის საეკლესიო 

კრების უნიის პოლიტიკურ რეზულტატს“ ეს თავი ეთმობა კრების შემდეგ 

ევროპის მიერ ბიზანტიის იმპერიის გადასარჩენად გასაწევი დახმარების 

კვლევას, მოცემულია ორივე მხარის პოზიცია, განსაკუთრებით ხაზი უნდა 

გავუსვათ რომის პაპისა და ბიზანტიის იმპერატორის მიმოწერას და 

დიპლომატიურ ურთიერთობებს ევროპის სახელმწიფოებთან, რომელთაც 

ფაქტიურად რეალური დახმარების გარეშე დატოვეს ბიზანტიის იმპერია 

და გარკვეულწილად „ხელი შეუწყეს“ ოსმალთა გაბატონებას. ამ თავში 

შესწავლილია ასევე ბიზანტიის შიდა პოლიტიკური და ეკონომიკური 

ისტორია. 

 დასკვნა. საქართველოს ისტორიაში XV საუკუნე ერთგვარი ტეხილია, 

სწორედ ამ საუკუნეში მოხდა ძირეული ცვლილებები ქვეყნის მართვა–

გამგეობაში; სწორედ ამ საუკუნეში ხდება ქვეყნის დაშლა; ასევე საკმაოდ 

დიდი ცვლილებებია ჩვენს სამეზობლო ტერიტორიებზე: ბიზანტიისა და 

ტრაპიზონის იმპერიის ტერიტორიები ოსმალეთის იმპერიამ დაიმორჩილა, 

სავაჭრო–ეკონომიკური კუთხით შეიმჩნეოდა რეგრესი. 1461 წლიდან 

საქართველო მუსლიმურ სახელმწიფოთა რკალში მოექცა, რამაც ჩვენი 

ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსი მკვეთრად შეცვალა. საქართველოს 

დიპლომატიური ურთიერთობები ბიზანტიასთან და ტრაპიზონთან  ის 

ნაბიჯი იყო, რომელსაც უნდა გაერღვია მის გარშემო წარმოქმნილი რკალი 

და სტაბილური პოლიტიკური გარემო შეექმნა. 

 1438–1439 წლების ფერარა–ფლორენციის საეკლესიო კრების 

მონაწილეობაში ქართული ეკლესიის წარმომადგენელთა და საქართველოს 
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სამეფო  კარის ოფიციალურ წარმომადგენელთა მონაწილეობას განვიხი-

ლავთ, როგორც ჩვენი  ეკლესიის მიერ მართლმადიდებლობის დაცვი-

სათვის თავგანწირვის მაგალითს,   ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის ისტორიის 

მნიშვნელოვან მოვლენას,  სადაც ქართულმა  საეკლესიო და საერო 

ელჩობამ  ურთულეს ვითარებაში, ფინანსური და მორალური ზეწოლის 

პირობებში, მოახერხა საკუთარი პრინციპების დაცვა. თავად კრება კი, 

შევეცადეთ, მოგვეაზრებინა არა მხოლოდ ეკლესიის ისტორიის, არამედ 

ბიზანტიისა და საქართველოს პოლიტიკური ისტორიის კონტექსტში.   

 სწორედ ამ მიზანდასახულობით მოვუყარეთ თავი და განვიხილეთ 

ჩვენს ნაშრომში დღეისათვის არსებული ცნობები ფერარა–ფლორენციის 

საეკლესიო კრებასა და მასში საქართველოს მონაწილეობის თაობაზე. ასევე 

წარმოვადგინეთ ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი წყაროს – „კრება 

ფლორენციისა“  გამოკვლევა და სამეცნიერო მიმოქცევაში შემოტანა. ხოლო 

ქართული და უცხოური წყაროების ანალიზის შედეგად გამოვთქვით 

ვარაუდი ქართული დელეგაციის წევრთა ვინაობასთან დაკავშირებით.   
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ნაშრომის აპრობაცია 

დისერტაციის თემაზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა 

დეპარტამენ-ტის საგამოცდო კომისიაში დაცულ იქნა სამი კოლოკვიუმი: 

1. ფერარა ფლორენციის საეკლესიო კრება ქართულ წყაროებში 

(0.07.2014); 

2. XVIII საუკუნის ქართული წყარო კრება ფლორენციისა (პირველი 

ნაწილი) (10.02.2015); 

3. XVIII საუკუნის ქართული წყარო კრება ფლორენციისა მეორე  ნაწილი) 

(3.08.2015). 

ორი სემინარი: 

1. ანტიოსმალური კოალიცია და საქართველო (12.02.2015); 

2. ალბანეთისა და ხუნძეთის საეკლესიო იურისდიქცია (04.07.2014). 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებები გამოქვეყნებულია 

ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს მიერ რეკომენდირებულ 

საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში: 

1. ფერარა–ფლორენციის საეკლესიო კრება (1438–1439 წწ) ქართულ 

ისტორიოგრაფიასა და წყაროთმცოდნეობაში, ჟურნალი საისტორიო 

ვერტიკალები N31 2015 წელი გვ. 219–224 

2. საქართველოს სახელმწიფო და ეკლესია XV საუკუნის პირველ 

ნახევარში (ზოგადი მიმოხილვა), ჟურნალი საისტორიო ვერტი-

კალები N32 2015 წელი  გვ.147–152 

3. XVIII საუკუნის ქართული წყარო „კრება ფლორენციისა“ 

(მიმოხილვა), ჟურნალი საისტორიო ვერტიკალები N32 2015 წელი. 

გვ. 183–188 
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სადისერტაციო კვლევის ძირითადი შედეგები მოხსენდა: 

1. 2015 წლის 3-5 ნოემბერი   აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბა-

დებიდან 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება და 

მართვა“ მოხსენება: „საქართველოს ეკლესიის ადგილი მსოფლიო 

საეკლესიო დიპტიხში“ 

2. 2015 წლის 22–23 მაისი  IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

„მსოფლიო და კავკასია“ მოხსენება: „ფერარა–ფლორენციის საეკ-

ლესიო კრება“ (1438–1439 წწ)  ქართულ ისტორიოგრაფიაში (მიმო-

ხილვა და სიახლეები) 

 


