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1782 წლის ზაფხულის დასაწყისში რუსეთის საიმპერატორო 
კარმა ყირიმის, ტამანისა და ყუბანის საკითხის საბოლოოდ გადაჭრა 
გადაწყვიტა. რუსეთის მთავრობა მიიჩნევდა, რომ აღნიშნული ტე-
რიტორიების ანექსიას ოსმალეთთან ომი მოჰყვებოდა. ამიტომ, 
მათ მოსალოდნელი ომისათვის აქტიური მზადება დაიწყეს. შე-
მუშავებული გეგმის წარმატებით განხორციელებისათვის იმპე-
რა ტორის შესაბამისი ბრძანება გამოიცა და მისი აღსრულებაც 
დაიწყო. ბრძანების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი კასპი-
ისპირეთიდან საქართველოს გავლით არნახულად გაძლიერებული 
კავკასიის კორპუსის იერიშის განხორციელება იყო. ქართველი 
მეფეები კი რუსულ ჯარს ოსმალეთის წინააღმდეგ მოწყობილი 
„დივერსიების“ საშუალებით უნდა დახმარებოდნენ. მათი ომში 
მონაწილეობის გარეშე თითქმის შეუძლებელი ხდებოდა სამხრეთ 
კავკასიაში დაგეგმილი ოპერაციის წარმატებით განხორციელება. 
შესაბამისად, ეკატერინე II-ის გეგმით ქართულ სამეფოებს სო ლი-
დური მისია დაეკისრა. 

ზემოხსენებულმა გარემოებებმა რუსეთის მთავრობას უბიძგა, 
რადიკალურად შეეცვალა თავისი დამოკიდებულება ერეკლე II-ისა და 
სოლომონ I-ის მიმართ. რუსეთის საიმპერატორო კარმა სწორედ ამ 
მიზნით გადაწყვიტა, წამოეწია მფარველობის საკითხი და ქართულ 
მხარესთან მოლაპარაკებები დაეწყო.
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In the early summer of 1782, the Russian imperial court decided to 
fi nally settle the issue of Crimea, Taman, and Kuban. The Russian gov-
ernment believed that the annexation of these territories would lead to 
war with the Ottomans. Therefore, active preparations for the impending 
war began. For the successful implementation of the developed plan, the 
relevant order of the emperor was issued and its implementation swiftly 
began. One of the most signifi cant components of the plan was a stealth 
attack through the Caucasus. The Georgian kings were to help the Russian 
army through “sabotage” against the Ottomans. Without their participation 
in the war, it would have been almost impossible to successfully carry out 
the planned operation in the South Caucasus. AccordinglyCorrespondingly, 
according to the plan of Catherine II, a signifi cant part of the mission was 
assigned to the Georgian kingdoms.

The above circumstances prompted the Russian government to rad-
ically change its attitude towards Erekle II and Solomon I. For this very 
purpose, the Russian imperial court decided to raise the issue of patronage 
and began negotiations with the Georgian side.
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