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ქეთევან ლორთქიფანიძე  
როინ მალაყმაძე 

გიორგი ყაზბეგის (1839 -1921)  
უკანასკნელი განსასვენებელი  

მიკვლეულია სტამბოლში 

გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწის, „თერგდალეულის“, 
ქართველთა שორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგა-
დოების თავმჯდომარის (1908-1918 წწ.) [2.253], რუსეთის იმ-
პერიის გენשტაბის აკადემიის კურსდამთავრებულის, ინფანტე-
რიის გენერალ-ლეიტენანტის, მწერლისა და მეცნიერ გიორგი 
ყაზბეგის სიცოცხლის ბოლო წლების שესახებ ბევრი ცნობები 
არ მოიპოვებდა, ასევე უცნობი იყო მისი უკანასკნელი განსას-
ვენებელი.  

საბჭოთა ისტორიოგრაფიაשი მიჩნეული იყო, რომ მან თა-
ვი აარიდა საბჭოთა ხელისუფლებას და მენשევიკურ მთავრო-
ბასთან ერთად წავიდა ევროპაשი. ასევე არსებობდა მოსაზრე-
ბა, რომ იგი ევროპაשი წავიდა სამკურნალოდ, პოლონეთשი თა-
ვისი שვილის საფლავის საძიებლად და სხვა. თუმცა ქართულ 
საბჭოთა ენციკლოპედიაשი (იხ.: ტომი X, გვ. 616; თბ., 1976, 
ავტ. ვ. ჯავრიשვილი) გარდაცვალების ადგილად მითითებუ-
ლია ქ. თბილისი, თვისა და რიცხვის მინიשნების გარეשე. 

გიორგი ყაზბეგმა უდიდესი როლი ითამაשა 1878 წლის რუ-
სეთ-თურქეთის ომשი აჭარისა და ბათუმის ოლქის დედასამ-
 ი. იგიשემოერთების საქმეש ობლოსთან, საქართველოსთანש
მონაწილეობას ღებულობდა გრიგოლ გურიელის ექსპედიცია-
 ი, როგორც გურიელის მსახური. ამ ექსპედიციამ 1874 წელსש
იმოგზაურა სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოשი. გ. ყაზბეგს 
დავალებული ჰქონდა ფარულად ეწარმოებინა სამხედრო-
სტრატეგიული ცნობების שეგროვება. მან კარგად שეასრულა 
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დაკისრებული მოვალეობა და მოგზაურობის שთაბეჭდილე-
ბებს ორი ნაשრომი მიუძღვნა: „სამი თვე თურქეთის საქართვე-
ლოשი“ და „ლაზისტანის სანჯაყის სამხედრო სტატისტიკური 
და სტრატეგიული ნარკვევი“. ორივე მათგანს დღემდე არ დაუ-
კარგავს მნიשვნელობა. საყურადღებოა, რომ მოგზაურობისას 
ყაზბეგმა שავשეთის სოფელ ტბეთשი, ტბეთის მონასტერשი აღ-
მოაჩინა უძველესი ქართული ხელნაწერი, რომელიც ისტორი-
ოგრაფიაשი „ტბეთის სულთა მატეანედაა“ ცნობილი. თანამედ-
როვენი უდიდეს პატივს მიაგებდნენ გიორგი ყაზბეგს. მან დაა-
არსა ქართული დაწყებითი სკოლები ვლადიკავკაზשი, სტეფან-
წმინდასა და ბაქოשი, არაფერი რომ არ ვთქვათ სოხუმის, ბა-
თუმის, ქუთაისის დაწყებით სასწავლებლებზე. უשუალოდ მისი 
თაოსნობით და სახსრებით שეიქმნა დღესაც არსებული დიდუ-
ბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონი, სადაც 
მას არ ეღირსა დაკრძალვა. არადა, თავადაც ოცნებობდა მის-
თვისაც იქ მიეჩინათ სამარადისო სასუფეველი [1.32]. ისიც კი 
არ ვიცით, თუ ზუსტად სად მდებარეობდა ყველა გაჭირვებუ-
ლისათვის ღია, მისი თბილისური სახლი ყოფილ ოლღას ქუჩა-
ზე, რომელიც שემდგომ ლენინის ქუჩად იწოდა და დღეს კი მე-
რაბ კოსტავას, ეროვნული გმირის სახელს ატარებს. XX ს. ორ-
მოცდაათიან წლებשი, ლენინის ქუჩის გაფართოების დროს, 
ყაზბეგისეული სახლი (სავარაუდოდ, №4), სადაც საფოსტო 
განყოფილება იყო განთავსებული, დაანგრიეს. ცნობილ საზო-
გადო მოღვაწეს, მეცნიერს, მწერალ რამაზ სურმანიძეს უნდა 
ვუმადლოდეთ, რომ ამ ბოლო ხანებשი საზოგადოების ინტერე-
სი გიორგი ყაზბეგის პიროვნების მიმართ გაიზარდა. სწორედ 
ბატონ რამაზ სურმანიძის ნაყოფიერმა მუשაობამ განაპირობა 
ის გარემოება, რომ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულმა 
აკადემიამ, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა 
სააგენტომ და ბათუმის שოთა რუსთაველის სახელობის სა-
ხელმწიფო უნივერსიტეტმა 2017 წ. დეკემბრის თვეשი თურქე-
თის რესპუბლიკაשი მიავლინეს მეცნიერთა ჯგუფი გიორგი 
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ყაზბეგის დაკარგული საფლავის მოსაძებნად. მის שემადგენ-
ლობაשი שედიოდნენ აწ განსვენებულნი, საქართველოს მეცნი-
ერებათა ეროვნული აკადემიის წ.კ. გურამ ლორთქიფანიძე და 
პროფესორი გურამ გრიგოლია; პროფესორები: როინ მალაყმა-
ძე, კონსტანტინე ფიცხელაური, ქეთევან ლორთქიფანიძე. სა-
ძიებო ჯგუფმა ქ.სტამბოლשი, שიשლის ქართველ კათოლიკეთა 
სავანეשი, ფერიქოის უბანשი, ანუ იქ, სადაც 1921 წლის მარტשი 
თავשესაფარი პოვა დემოკრატიული საქართველოს პირველი 
რესპუბლიკის ლტოლვილმა მთავრობამ, თავისი სიცოცხლის 
ბოლო დღეები გაატარა გიორგი ყაზბეგმა. ბსუ-ის ნიკო ბერძე-
ნიשვილის სახელობის ინსტიტუტის მეცნიერთა ჯგუფის [שუשა-
ნა ფუტკარაძე (ხელმძღვანელი), როინ მალაყმაძე, ელზა ფუტ-
კარაძე, თამილა ლომთათიძე, ნაილა ჩელებაძე] მიერ სტამბო-
ლის ქართველ კათოლიკეთა არქივის დამუשავებისას მიკვლე-
ულ იქნა „ქართველ ემიგრანტთა-ლტოლვილთა სიები“, სადაც 
მითითებული იყო გენერალი გიორგი ყაზბეგი და მისი ოჯახის 
წევრები. ისინი გარკვეული დროის განმავლობაשი ცხოვრობ-
დნენ და שემწეობას ღებულობდნენ სავანეשი. 

ჩვენ მიერ שესწავლილ იქნა მონასტრის ტერიტორია, რის 
 ,ედეგადაც მცდარი აღმოჩნდა ინფორმაცია იმის თაობაზეცש
თითქოს გიორგი ყაზბეგი სავანის ეზოשი დაკრძალეს. საძიებო 
ჯგუფის მიერ ჩატარებულმა დაზვერვითმა სამუשაოებმა ჩვენს 
პერიოდიკაשი გამოთქმული ეს ინფორმაცია არ დაადასტურა. 
სავანის კედელთან გაიწმინდა XVIII-XIX ს. მარმარილოს საფ-
ლავის ქვები ქართული მხედრული წარწერებით. ახალციხიდან 
ამოსულ კათოლიკეთა ეს საფლავის ქვები სტამბოლის ცენ-
ტრიდან, კერძოდ, თაქსიმის მოედნის მახლობლად ძველი 
ქრისტიანული სასაფლაოდან ცნობილ მეცენატსა და საზოგა-
დო მოღვაწეს, სტამბოლის ქართველ კათოლიკეთა სავანის 
მფლობელ სიმონ ზაზაძეს 1956 წელს სასტუმრო „DIVAN“-ის 
მשენებლობის პერიოდשი გადმოუტანია. გ.ყაზბეგის საფლავი 
არც სტამბოლის ფერიქოის კათოლიკურ სასაფლაოზე აღმოჩ-
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ნდა, სადაც რამდენიმე ქართველი კათოლიკეა დაკრძალული. 
საძიებო ჯგუფმა მთელი ყურადღება שიשლის ბერძენ მარ-
თლმადიდებელთა ნეკროპოლზე გადაიტანა. აქ მოქმედი ფე-
რისცვალების ეკლესიის ღვთისმსახურის, მამა დემეტრიოსის 
დახმარებით მივაკვლიეთ שიשლის ნეკროპოლის გარდაცვლილ-
თა დავთარს, „სულთა მატიანეს“, რომელიც ამჟამად წმინდა 
მარიამის სახელობის ბერძნული ორთოდოქსული ეკლესიის 
არქივשი ინახება. დავთრის ჩანაწერი გვამცნობს: გიორგი ყაზ-
ბეგი გარდაიცვალა 1921 წლის 24 მარტს. დაკრძალვის ხარჯე-
ბი, №15674 ქვითრის שესაბამისად, 540 ყურუשი (თანამედრო-
ვე კურსით, მიახლოებით, 250 ევრო – ქ.ლ.), როგორ გასაოც-
რადაც არ უნდა მოგვეჩვენოს, გადაუხდია საბჭოთა რუსეთის 
საკონსულოს. სამწუხაროდ, 1924 წელს, ამ №519 საფლავის 
-ენახვის და მოვლის ხარჯების გადაუხდელობის გამო, გიორש
გი ყაზბეგის ნეשტი გადაუსვენებიათ აღნიשნული שიשლის სა-
საფლაოს „რუსული უბნის“ 21г სექტორשი, საძმო საფლავשი.  

საძიებო ჯგუფის მიერ მიკვლეული დოკუმენტებით ცხადი 
ხდება, რომ გიორგი ყაზბეგი ბათუმიდან არ გაჰყოლია საქარ-
თველოს მთავრობას ემიგრაციაשი, ის ადრე უნდა ყოფილიყო 
წასული ოჯახის წევრებთან ერთად. თვეების განმავლობაשი 
ცხოვრობდა და שემწეობას ღებულობდა სტამბოლის ქართველ 
კათოლიკეთა სავანეשი; გარდაცვლილა არა 1921 წლის 14 აპ-
რილს (როგორც აქამდე იყო ცნობილი), არამედ 1921 წლის 24 
მარტს. მიგვაჩნია, რომ, თურქეთשი საქართველოს დიპლომა-
ტიური წარმომადგენლობის დახმარებით და שესაბამისი ორგა-
ნოების ჩართულობით, שიשლის სასაფლაოზე უნდა განთავ-
სდეს שესაბამისი ფილა წარწერით: აქ განისვენებს გენერალ-
ლეიტენანტი, მწერალი და საზოგადო მოღვაწე გიორგი ყაზბე-
გი. ასევე უნდა გაგრძელდეს სხვა ცნობილი ქართველების 
საფლავების მიკვლევა-ძიება თურქეთשი. 
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KETEVAN LORTKIPANIDZE  
ROIN MALAKMADZE 

THE TOMB OF GIORGI KAZBEGI (1839-1921)  
HAS BEEN TRACED IN ISTANBUL 

Summery 

The tomb of Giorgi Kazbegi, a prominent public figure,chairman 
of the Society for Spreading Literacy among Georgians (1908-1921), a 
graduate of the General Staff of the Russian Empire, lieutenant general, 
writer and scientist, has not been known until recently. 

The Georgian National Academy of Sciences, National Agency for 
Cultural Heritage Preservation and Batumi Shota Rustaveli State Uni-
versity have sent a team of scientists to the Republic of Turkey,Istanbul 

to find the lost grave of Giorgi Kazbegi. The search team shifted all its 

attention to the Greek Orthodox necropolis in Shishli. With the help of 
Father Demetrios, the pastor of the church of the Transfiguration, we 
have traced the book of the dead which is now kept in the archive of the 
Greek Orthodox Church of St.Mary. 

The entry in the Latin alphabet of the book informs us: Giorgi 
Kazbegi died on March 24, 1921.Funeral expenses №15674 in accor-
dance with the receipt in 540 kurush (at a modern exchange rate -appro-
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ximately 250 Euros) as it should not seem surprising , paid by Consula-
te of Soviet Russia. Unfortunately, in 1924 due to nonpayment of main-
tenance and care costs for this №519 grave, the body of Giorgi Kazbegi 
was transferred to the collective grave. 

 
 
 
 
 

 
 

საძიებო ჯგუფის წევრები, მარჯვნიდან მარცხნივ:  
გ. გრიგოლია, გ. ლორთქიფანიძე, ქ. ლორთქიფანიძე,  

როინ მალაყმაძე, გ. שალამბერიძე 
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წმ. მარიამის სახ. ბერძნული მართლმადიდებლური ეკლესია 
 
 



 150 

 
 

გარდაცვლილთა დავთარი – „სულთა მატიანე“ 
 

 
 

სტამბოლის ქართველ კათოლიკეთა 
სავანის ეზოשი დაცული საფლავის ქვა 


