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XIX საუკუნის I ნახევარი
საქართველოს მთავარმართებელი ალექსანდრე ტორმასოვი (1809-1811)
რუსეთ-ირანის პირველი, 1804-1813 წლების ომის დროს, ნაპოლეონის მიერ
1805-1807 წლებში თეირანის კარზე მივლინებული ემისრები ირანში იმჟამად
საფრანგეთის მოკავშირე ოსმალეთის იმპერიის გავლით ჩავიდნენ და ევროპაშიც
ამავე გზით დაბრუნდნენ. 1807-1809 წლებში ირანში საფრანგეთის საგანგებო და
სრულუფლებიანი მინისტრის, გენერალ კლოდ-მატიე გარდანის მისიამ 1807 წელს
აგრეთვე ამ გზით იმგზავრა ირანამდე, მაგრამ 1809 წლის აპრილში მისიის
ძირითადი ნაწილი ევროპაში უკვე საქართველოს გავლით დაბრუნდა. აქ
გამოიკვეთა თბილისის, როგორც აზიისა და ევროპის დამაკავშირებელი ქალაქის
მნიშვნელობა, რაც საფრანგეთსა და რუსეთს შორის 1807 წლის 7 ივლისს
დადებული ტილზიტის ზავით იყო განპირობებული. თბილისში საფრანგეთის
მისია მიიღო და მას ყოველგვარი დახმარება აღმოუჩინა კავკასიის
მთავარმართებელმა 1809-18011 წლებში, გენერალმა ალექსანდრე ტორმასოვმა.
ამგვარად, XIX საუკუნის პირველ წლებში საქართველოს შესახებ პირველი
ცნობები მოცემულია გენერალ გარდანისა და მისი ადიუტანტის, ლეიტენანტ
ტრეზელის მოხსენებით ბარათებში, რომლებიც დაცულია საფრანგეთში, ვენსენის
სამხედრო არქივში.
***
დიპლომატიური-სამხედრო მისია
ლეიტენანტ კამილ-ალფონს ტრეზელი (1780–1866) 1809 წელს ირანიდან
თვითნებურად დაბრუნების შემდეგ ნაპოლეონმა აღნიშნული მისიის სხვა
ოფიცრებთან ერთად შერისხა, მაგრამ სამხედრო სამსახურიდან არ დაუთხოვია და
1809-1811 წლებში საფრანგეთის წინააღმდეგ აჯანყებულ ესპანეთში გაგზავნა
საბრძოლველად 1. 1812 წელს კაპიტანი ტრეზელი მონაწილეობდა რუსეთის
კამპანიაში, 1813 წელს საპატიო ლეგიონის ოფიცერია, 1814 წელს – პოლკოვნიკი.
1815 წელს ასი დღის განმავლობაში იგი ნაპოლეონის გვერდით დადგა და
ბრიგადის გენერლის წოდება მიიღო, მაგრამ მეორე რესტავრაციის შემდგომ
შექმნილმა მთავრობამ მისი გენერლობა არ სცნო. მიუხედავად ამისა, როგორც
საუკეთესო სპეციალისტს, 1816-1817 წლებში სწორედ მას დაავალეს საფრანგეთის
აღმოსავლეთი საზღვრების დელიმიტაციის ჩატარება. 1833 წელს მისი
1 AF, 1686 IV1, doc. 10; AMFAE, MD/Perse, vol. 7, doc. 32bis; Michaud, 1861: 140-142; Dumas, 1915: 8;
Broc, 1992: 423.
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მეთაურობით საფრანგეთის ჯარებმა ალჟირის ქალაქი ბუჟი (დღეს ქ. ბეჯაია)
აიღეს. 1837 წელს ტრეზელმა დივიზიის გენერლის წოდება მიიღო, 1839 წელს იგი
თავდაცვის სამინისტროში სამხედრო ოპერაციების მეთაურად დანიშნეს, 1846
წელს – საფრანგეთის პერი გახდა, 1847-1848 წლებში – საფრანგეთის სამხედრო
მინისტრი, 1853-1856 წლებში იგი ლუი-ფილიპეს შვილიშვილების, ტახტის
მემკვიდრის – პარიზის გრაფის ორლეანის პრინცის და მისი ძმის – შარტრის
ჰერცოგის, სამხედრო აღზრდას ხელმძღვანელობდა 2.
მარშრუტი საქართველოს ტერიტორიაზე: თბილისი, საქართველოს
სამხედრო გზა – თბილისი, მცხეთა, სოფელი არაგვისპირი, დუშეთი, ანანური,
ფასანაური, კაიშაური, სტეფანწმინდა, დარიალის ხეობა, ყაზბეგი.
მოგზაურობის შედეგი: ლეიტენანტ კამილ-ალფონს ტრეზელის ვრცელი
მოხსენებითი ბარათი „ცნობები საქართველოს შესახებ“ (Notice sur la Géorgie),
დათარიღებულია 1809 წლის 31 მაისით და მოიცავს ხელნაწერ 76 გვერდს. მასში
დეტალურადაა აღწერილი საფრანგეთის მისიის წევრების მიერ გავლილი
მარშრუტი ერევნიდან აღმოსავლეთ საქართველოს გავლით მოზდოკამდე.
მოცემულია ინფორმაცია ამ მხარეების ფიზიკური გეოგრაფიის, ჰავის, მდინარეთა
ქსელის, გზებისა და ხიდების მდგომარეობის, დასახლებული პუნქტების,
მოსახლეობის ადათ-წესებისა და საქმიანობის შესახებ. საგანგებო ყურადღება
ეთმობა ამ ტერიტორიებზე განლაგებული რუსეთის სამხედრო ძალების
შეფასებას, ქართველებთან და მთის ხალხებთან რუსების ურთიერთობებს.
„ცნობებს“ ერთვის 1. მარშრუტები ერევნიდან თბილისამდე, თბილისიდან
არზრუმამდე, თბილისიდან ახალციხემდე; 2. დასახლებულ პუნქტებში არსებული
სახლების რაოდენობა 3. მოხსენებით ბარათში მოცემულია ცნობები აღმოსავლეთ
საქართველოში რუსეთის ჯარის განლაგების ადგილები და შეადგენლობა; ეს
ნაწილები იდგა მთელი სამხედრო გზის გაყოლებაზე – თბილისში, მცხეთაში,
ანანურში, სოფელ არაგვისპირში, ფასანაურში, კაიშაურში, კობში, სტეფანწმინდასა
და ლარსში. ლეიტენანტ ტრეზელის შეფასებით, გზაზე შემხვედრი დრაგუნების
ასეულს კარგი მხედრული გამართულობა ჰქონდა. სტეფანწმინდაში საფრანგეთის
მისია რუსეთის ჯარის პოლკოვნიკმა, ქართველმა თავადმა, ყაზბეგმა 4, მიიღო;
მეტად ცოცხალი ფერებით არის აღწერილი თბილისი; საგანგებო თავი ეთმობა
რუსების მდგომარეობას საქართველოში.
2 Service historique, 7Yd/1134; AN, 1686 IV1, doc. 10; AN, LH, 2628/33; AMFAE, MD/Perse, vol. 7, doc.
32bis; Michaud, 1861: XLII, 140-142; Dumas, 1915: 8; Broc, 1992: 423.
3 Château de Vincennes, Service historique de l’Armée de Terre (Shat). Notice sur la Géorgie, 31.05.1809,
1M n°1486, doc. 13, fol. 1-76.
4 ცნობა თავადი ყაზბეგის შესახებ, შემდეგ გვხვდება ფრედერიკა ფონ ფრეიგანგისა და შარლ
ბელანჟეს თხზულებებშიც. ფრედერიკა ფრეიგანგის მოგზაურობის დროს, 1811 წლის ნოემბერში,
ყაზბეგი პოლკოვნიკი იყო, შარლ ბელანჟეს მოგზაურობის დროს, 1825 წლის მარტში, იგი
გარდაცვლილი იყო და ფრანგი მოგზაური გენერალი ყაზბეგის ქვრივმა მიიღო (Freygangs, Lettres
sur le Caucase et la Géorgie, suivies, d’une relation d’un voyage en Perse, en 1812 (Hambourg: Chez
Treutter & Wurtz, 1816), 65; Charles Bélanger. Voyage aux Indes Orientales, par le Nord de l’Europe, les
provinces du Caucase, la Géorgie, l’Arménie et la Perse, suivi de détails topographiques, statistiques et
autres sur le Pégou, les îles de Java, de Maurice et de Bourbon, sur le cap de Bonne-Espérance et Sainte
Hélène pendant les années 1825-1829. I-II (Paris: Authus Nertrand, Libraire-éditeur, 1838), I, 315).
სამწუხაროდ, თავად ყაზბეგის სახელს არც ერთი ავტორი არ გვაწოდებს.
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ოსმალეთში მყოფი ფრანგი კონსულებისა და ნაპოლეონის ემისრების (ჟანფრანსუა ქსავიე რუსო, პასკალ ფურკადი, გიიომ ოლივიე, ჟოზეფ რუსო,
ალექსანდრ რომიე, ამედე ჟობერი) ცნობებისაგან განსხვავებით, ლეიტენანტ
ტრეზელის მოხსენებითი ბარათიდან ნათლად ჩანს საქართველოსა და კავკასიის
მიმართ რუსეთის იმპერიის მიერ გატარებული პოლიტიკისადმი დადებითი
დამოკიდებულება.
***
ტიფლისი
„მტკვრის მარჯვენა ნაპირზე, ბორცვის ძირში, ხით, ქვითა და მიწით ნაგები
ეს ქალაქი საკმაოდ სასიამოვნო ამფითეატრს ქმნის. იქ დაახლოებით 2,000 სახლი,
10,000 მოსახლე და თლილი ქვით ნაგები საკმაო რაოდენობის საჯარო შენობაა,
ძირითადად ეკლესიები ან მონასტრები. ძველი სუვერენები მდინარის მარცხენა
ნაპირზე, კლდეზე მდებარე ციხესიმაგრეში ცხოვრობდნენ და ქალაქს ხის ძველი
ხიდით უკავშირდებოდნენ. როგორც ყველა ის ციხესიმაგრე, რომელიც მე აზიაში
ვნახე, ესეც მრავალ საცხოვრებელ სახლს მოიცავს და თავდაცვის სხვა საშუალება,
გარდა საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაში არსებული დაკბილული კედლისა, არ
გააჩნია. მიუხედავად ამისა, შესაძლებელია ზედა მხარეების წარმატებით დაცვა.
ბორცვებზე, რომლებიც ქალაქს მარჯვენა ნაპირიდან დაჰყურებს, დაინახავ ძველ
ნაგებობებს, რომლებიც ტიფლისის აჯანყებული მოსახლეობისაგან თავდასაცავად
შესანიშნავ თავშესაფარს წარმოადგენს. მტკვარი აქ სწრაფია და ვიწროვდება
დაახლოებით ორ პატარა დაბალ კლდეს შორის, ოდნავ ქვევით კი ფართოვდება.
სწორედ ამ მარცხენა ნაპირთანაა თბილი გოგირდიანი წყლები... (...) ორი წლის
განმავლობაში აზიის მდუმარე ქალაქებში ცხოვრებით გაბეზრებულნი, რომელთა
ვიწრო და უკაცრიელ ქუჩებში მხოლოდ შიშველი კედლების რიგია, ტიფლისი ის
პირველი ქალაქია, სადაც ხელახლა სიამოვნებით ვიხილეთ ევროპულ წესებთან
მსგავსება, დიდად გავიხარეთ ქრისტიანული ქალაქის ცხოვრებით და იმ ათასი
რაღაცით, რაც ადრე ჩვენი ყურადღების მიღმა რჩებოდა ან მომაბეზრებელი
გვეჩვენებოდა: საკვებით თუ იარაღით და საომარი აღჭურვილობით
დატვირთული ურმების ხმაური, რამდენიმე ძვირფასი ეტლის სწრაფი მოძრაობა,
ეკლესიების ზარების არათანაბარი ხმა, ხმაურიანი ბაზრები, სადაც ერთმანეთში
არეულან ქართველები, სომხები, სპარსელები და უამრავი რუსი ჯარისკაცი,
სიმღერები, ჯარის ნაწილების მუსიკა – სიახლის ეს უწესრიგო ნარევი სამშობლოს
გვაგონებდა და ჩვენში უცნაურ ემოციას იწვევდა“
ტიფლისში სახლები საერთოდ არ არის შეღობილი კედლით, რომელიც მას
მთლიანად დაფარავს. ყოველი ოჯახი საღამოს სიგრილეს ღია და ოდნავ
ამაღლებულ ტერასაზე ეგებება; ისინი ერთმანეთს უყურებენ და ესაუბრებიან.
რუსებს მეტად გაუადვილდათ ამ წესების გავრცელება, რომლებიც უკვე ცნობილი
იყო ტიფლისის კარზე და მოსახლეობაში. ხალხი ხშირად იკრიბება რელიგიურ
დღესასწაულებზე, რაც ამ ქვეყანაში მეტად ხშირია. ეკლესიიდან გამოსული
ქალები შედიან ბაღში, სეირნობენ და ეს სასეირნო ადგილები ალამაზებენ ერევნის
კარის მიდამოებს. ზაფხულის მშვენიერ საღამოს მტკვრის ნაპირები ჯადოსნურ
სანახაობას გთავაზობენ. ორი ათასი ქართველი ქალი ბუნებრივი სილამაზითა და
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იმ ყოველივეთია შემკული, რასაც კეკლუცობა იგონებს მათი სიკაშკაშის
გასაძლიერებლად; მათი სპილოსძვლისებრი შუბლი შემორკალულია პატარა
თეთრი დიადემით, რომელზეც დამაგრებული სელის გრძელი ვუალი ტუნიკას
უკანა მხარეს მიწამდე ეცემა და მათ სხეულს დიდ სინატიფესა და დიდებულებას
ანიჭებს, ხოლო ხელოვნური ფერები, რომლებსაც სახეზე ისვამენ, იქ ძლიერ
ეფექტურად ჩანს. ამ საზეიმო შეკრებებზე ქალები მამაკაცში არ არიან შერეულები
და მხოლოდ ამ ბრწყინვალე კრებულის ცქერით შეიძლება დატკბობა.
მიუხედავად იმისა, რომ უკვე დიდი ხანია რაც ამ ქალაქში კავკასიის არმიის
მთავარი შტაბი დამკვიდრდა, ოფიცრები ჩივიან, რომ მათ ჯერ კიდევ არ იწვევენ
საოჯახო შეკრებებზე.
ტიფლისში მიგვიღო ბ-ნმა მთავარსარდალმა გრაფმა ტორმასოვმა 5, რომელიც
ცოტა ხნის წინ ჩამოვიდა რიგიდან, სადაც იგი გუბერნატორი იყო. მან შეცვალა
ფელდმარშალი გრაფი გუდოვიჩი 6. მისი შტაბის შემადგენლობაშია სამი უფროსი
გენერალი, ქერჩისა და კავკასიის გრენადერების, ყაბარდოელი მეთოფეების,
შტაბის, აგრეთვე საინჟინრო საქმეთა და არტილერიის ასიოდე პოლკოვნიკი და
უფროსი ოფიცერი. მთავრსარდლის სახლი ქალაქის ჩრდილოეთით 10 წუთის
სავალზეა. ამ პატარა სახლის მახლობლად განლაგებული პარკი შედგება 45
ერთეული სხვადასხვა კალიბრის დანადგარისგან, მათ შორის 3 უკვე აღჭურვილია
თავისივე გადასატანი ეტლით. ტიფლისის ოლქს მეთაურობს გენერალი
ახვერდოვი 7, სომეხი, დაბადებული ყიზლარში. მთავარსარდლის მიერ გამართულ
საზეიმო ვახშამზე, ჩვენთან ერთად სტუმრად იყვნენ იმერეთის ყოფილი
დედოფალი, რომელსაც მალე თავისი ვაჟი პეტერბურგის კოლეჯში უნდა
წაეყვანა 8; კათოლიკოსად დანიშნული პრინცი ანტონი 9 და პრინცესა მისი და 10;
5 ალექსანდრე ტორმასოვი (1752-1819) – რუსეთის იმპერიის სამხედრო და სახელმწიფო მოღვაწე,
საქართველოს მთავარმართებელი 1808-1811 წლებში. მეთაურობდა საბრძოლო ოპეტაციებს
რუსეთ-ირანისა (1804-1813) და რუსეთ-თურქეთის (1806-1812) ომებში.
6 ივანე გუდოვიჩი (1741-1820) – გრაფი, რუსეთის იმპერიის სამხედრო და სახელმწიფო მოღვაწე,
გენერალ-ფელდმარშალი, საქართველოს მთავარმართებელი 1806–1809 წლებში. დაიპყრო ბაქო,
შაქისა და დარუბანდის სახანოები. 1807 წელს არფაჩაისთან დაამარცხა ოსმალთა ჯარი, მაგრამ ვერ
აიღო ახალქალაქი (1807) და ერევანი (1808). 1809-1812 წლებში იყო მოსკოვის მთავარსარდალი,
სახელმწიფო საბჭოს წევრი და სენატორი.
7 თედორე ესაიას ძე ახვერდოვი, თევდორე ახვერდაშვილი (1773-1820) – რუსეთის იმპერიის
გენერალ-მაიორი. წარმოშობით ქართველი. დაიბადა ქართველი აზნაურის, სეკუნდ-მაიორის, ესაია
ვასილის ძე ახვერდაშვილის ოჯახში. 1807 წელს თედორე ახვერდოვი დაინიშნა საქართველოს
მმართველად.
8 იგულისხმება იმერეთის მეფის, დავით II-ს მეუღლე ანა, მამუკა ორბელიანის ქალიშვილი. იგი
თავის ვაჟთან, კონსტანტინესთან ერთად, 1810 წელს ჩავიდა რუსეთში (გონიკიშვილი, 1986: 135136). კონსტანტინე ბატონიშვილი მონაწილეობდა 1812 წლის სამამულო ომში. დააჯილდოვეს
ვლადიმირის ორდენით. მისი ვაჟები რუსეთში „იმერეტინსკებად“ ან „ბაგრატიდ-იმერეტინსკებად“
იწოდებოდნენ.
9 ანტონ II (1764-1827) – ერეკლე I-ის ძე, ერისკაცობაში თეიმურაზ ბაგრატიონი, აღმოსავლეთ
საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქი. 1811 წელს იგი რუსეთში გაიწვიეს, ცხოვრობდა ნიჟნინოვგოროდში, დაკრძალულია იქვე, ხარების ტაძარში.
10 ვფიქრობთ, რომ გენერალ გარდანისა და ლეიტენანტ ტრეზელის მიერ საქართველოს
უწარჩინებულეს ოჯახებად სწორედ ბაგრატიონებისა და ორბელიანების დასახელება
დაკავშირებული იყო ამ საზეიმო ვახშმის დროს მიღებული ინფორმაციაზე. გამოვთქვამთ
ვარაუდს, რომ ამ საღამოზე დამსწრე ერეკლე II-ს შვილი – პრინცესა, რომლის სახელიც არ არის
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ორივე საქართველოს უკანასკნელი ვალის11, ერეკლეს შვილია; სომეხ მიმდევართა
პატრიარქი 12 და ერთი ქართველი სენიორი, გენერალ პრინც ბაგრატიონის 13 ძმა.
სტუმართაგან არც ერთმა არ იცოდა არც ფრანგული და არც რუსული, მაგრამ
ჩანდა, რომ ყველა შესანიშნავად ეწყობოდა ჩვენს ევროპულ სუფრას“.
რუსების მდგომარეობა საქართველოში
„საქართველოს უკანასკნელი ვალის, ერეკლე ხანის მიერ 1783 წელს
ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ, რუსები გამუდმებით ინარჩუნებდნენ
თავიანთ თავს ამ პროვინციაში 14, სპარსეთის ამჟამინდელი იმპერატორის 15 ბიძის,
საჭურისი აღა-მაჰმა-ხანის 16, ძალისხმევის მიუხედავად. 1795 წელს იგი მივიდა იქ
ამ ღალატისთვის ვალის ოჯახის დასასჯელად და საქართველოს ასაოხრებლად.
მან სამ ნაწილად გაჰყო თავისი ჯარი, ერთი გაგზავნა შირვანში, მეორე – ერევნის
ციხისკენ, რომელიც მაშინ რუსებს ალყაში ჰქონდათ მოქცეული, თვითონ კი
მარჯვენა ცენტრით ტიფლისზე წავიდა, გაძარცვა და ორივე სქესის მთელი
ახალგაზრდობა, ვინც კი მოიხელთა, სპარსეთში მონებად წაასხა 17. ამჟამად ამ
ტყვეების უმრავლესობა დაბალ თანამდებობებზეა მთავრობასა და ჯარში. ამ
ლაშქრობის ყველა მონაწილეც სასტიკად იქცეოდა და ეს დაუცხრომელი პრინცი
1797 წელს შუშაში, თავისივე კარავში რომ არ მოეკლათ18, რუსები კავკასიის
გადაღმა იქნებოდნენ განდევნილები.
მისი მემკვიდრე ფათჰ-ალი შაჰი, რამდენიმე წლის განმავლობაში მეტად
დაკავებული იყო თავისი ტახტის განმტკიცებით და სხვადასხვა პროვინციების
თავის დაქვემდებარებაში მოქცევით საიმისოდ, რომ ხელი შეეშალა რუსებისთვის
საქართველოს, შირვანისა და ირგვლივ მყოფი სხვა პროვინციების წინააღმდეგ
სამხედრო მოქმედებების წამოწყებაში 19.

მოხსენიებული, რუსეთის არმიის პოლკოვნიკის, ვახტანგ ორბელიანის მეუღლე, თეკლე
ბატონიშვილი (1776-1846), უნდა ყოფილიყო.
11 ვალი – ირანის შაჰის მოადგილე, გვიანდელ ფეოდალურ საქართველოში. ასე იხსენიებოდა
ერეკლე II.
12 იგულისხმება სომეხთა კათალიკოსი ნერსესი (1760-1857).
13 იგულისხმება რუსეთის არმიის გენერალი პეტრე ბაგრატიონის (1765-1812) უმცროსი ძმა,
რუსეთის არმიის გენერალ-მაიორი რომან (რევაზ) ბაგრატიონი (1778-1834).
14 იგულისხმება აღმოსავლეთ საქართველო.
15 იგულისხმება ირანის შაჰი ყაჯართა დინასტიიდან, ფათჰ-ალი (1796-1834).
16 აღა-მაჰმად-ხანი (1742-1797), ყაჯართა დინასტიის დამაარსებელი, სპარსეთის გამგებელი 17961797 წლებში.
17 ირანელი ისტორიკოსი საიდ მულიანი რეზა-ყული ხან ჰედაიათის ცნობაზე დაყრდნობით,
წერს: „(...) ცხრა დღე იქ [საქართველოში] დაყო და 15,000 ტყვე გამოიყვანეს“ (Mulyani, 1379/: 193).
18 ამიეკავკასიაში მეორედ ლაშქრობის დროს, აღა-მაჰმად-ხანი 1797 წლის 17 ივნისს მისმა სამმა
მსახურმა შუშაში, თავისივე კარავში, მოკლა.
19 რუსეთ-ირანის პირველი ომი 1804 წლის ივნისში დაიწყო, როდესაც რუსეთის ჯარმა განჯა
დაიკავა და ეს სახანო რუსეთის სამფლობელოს შეუერთა (შარაშენიძე, 1984: 75). სპარსეთის ჯარს
მეთაურობდა ფათჰ-ალი შაჰის მემკვიდრე, აბას-მირზა (1788-1833). 1805 წლის ზაფხულში
რუსეთის ჯარმა დაამარცხა აბას-მირზა, შექის, შირვანისა და ყარაბაღის ხანები რუსეთის მხარეს
გადავიდნენ, ხოლო მომდევნო წელს რუსეთის ჯარმა ერევნისა და ნახჭევანის სახანოების გარდა
თითქმის მთელი ამიერკავკასია დაიკავა. ომი ჭიანურდებოდა, რადგან რუსეთი ანტიფრანგულ
კოალიციაში შევიდა და კავკასიაში მნიშვნელოვან სამხედრო კონტინგენტს ვეღარ გზავნიდა
(Дубровин, 1866: 418), ირანს კი რუსეთის ჯარის განდევნის ძალა არ შესწევდა.
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ამ ქვეყანაში 20 მრავალი გენერალი და მმართველი შეიცვალა. უკანასკნელის
წინა, წარმოშობით ქართველი, ყველასგან გამოირჩეოდა ბრწყინვალე სიმამაცით
და მეტად მტკიცე ხასიათით. მისი სამხედრო მოქმედებები, ხშირად გაბედული,
ყოველთვის ისეთი ძალით ტარდებოდა, რომ მის განკარგულებაში არსებული
მცირე
ძალების
მიუხედავად,
თითქმის
ყოველთვის
წარმატებით
დაგვირგვინებულა. თავად ციციანოვს ის-ის იყო ბაქო უნდა დაეკავებინა,
როდესაც იგი გამცემლურად მოკლა ამავე ქალაქის გუბერნატორმა, რომელმაც იგი
რუსეთის ბანაკის გარეთ შეხვედრაზე დაითანხმა მისთვის ბაქოს ჩაბარების
მიზეზით 21.
ჯარის მთავარსარდლის პოსტზე ეს ქართველი თავადი შეცვალა მარშალმა
გრაფმა გუდოვიჩმა და ამას გარდა იგი შავ და კასპიის ზღვებს შორის მდებარე
ყველა პროვინციის სრულუფლებიან სამოქალაქო და სამხედრო გუბერნატორად
დაინიშნა, რომელიც კავკასიის სამ გუბერნიას, ყუბანსა და ასტრახანსაც მოიცავს.
მარშალი გუდოვიჩი მთელი სიცოცხლე თურქების და სპარსელების წინააღმდეგ
მეთაურობდა ჯარს. მისი გონიერი, მაგრამ გამოცდილი გამბედაობა, ანაპის აღება 22
და ზოგი სხვა წარმატება რუსეთის მთავრობას იმის იმედს აძლევდა, რომ ამ
თითქმის ოთხმოცწლოვან მოხუცს კვლავ ეყოფოდა ენერგია შეტევითი ომის
საწარმოებლად, ხოლო მისი კეთილგონიერება და პატიოსნება წესრიგს
დაამყარებდა იმ ახლად დაპყრობილი ქვეყნის ადმინისტრაციაში, რომლის
საბოლოოდ მიერთებაც სურდათ იმპერიისათვის. მათი იმედები არ გაცრუებულა.
მაღალმა ღირსებებმა გენერალ-გუბერნატორს ქართველების პატივსცემა და
კავკასიის მრავალი ტომის ბელადის ნდობაც კი მოაპოვებინა. მან შეინარჩუნა
მანამდე დაპყრობილი ტერიტორია და გაზარდა კიდეც ის, მაგრამ ერევნის
უკანასკნელ ალყას წარმატება არ მოჰყოლია 23; მარშალმა თავისი გაწვევა ითხოვა
და ის ისე მიიღო, რომ არ დაუკარგავს ნდობა თავისი სუვერენისა, რომელმაც იგი
მოსკოვის სამოქალაქო და სამხედრო გუბერნატორად დანიშნა.
1789 წელს 24 იგი მთავარსარდალმა გრაფმა ტორმასოვმა შეცვალა, რომელიც
ჯერ თავისი მშობლიური ქალაქის, კიევის, შემდეგ კი რიგის სამოქალაქო და
სამხედრო გუბერნატორი იყო. იგი დაახლოებით 55 წლისაა და ქვაში
გამოკვეთილი ბრგე მამაკაცის გარეგნობა აქვს. ისე ჩანს, რომ ჯარი მას მეტ ნდობას
უცხადებს, ვიდრე მის წინამორბედს. გენერალს სასიამოვნო მანერები აქვს და თავი
20 ყოფილი ქართლ-კახეთის სამეფო.
21 პავლე ციციანოვი 200 კაცის თანხლებით გაემართა დანიშნული ადგილისაკენ, სადაც
ოფიციალურად უნდა მიეღო ბაქო. ბაქოს მმართველმა ციციანოვს გადასცა ქალაქის გასაღები და
მას ყალიონი შესთავაზა. სწორედ ამ დროს ხანის ნათესავმა, იბრაჰიმმა, ციციანოვს კეფაში ესროლა.
მეორე გასროლით კი მისი თანმხლები ელიზბარ ქსნის ერისთავი მოკლა. იბრაჰიმმა ციციანოვს
თავი მოკვეთა (შარაშენიძე, 1984: 95-96).
22 რუსეთ-თურქეთის ომების პერიოდში ანაპა რამდენჯერმე იყო დაკავებული რუსების ჯარის
მიერ. 1791 წლის 22 ივნისს ის დაიკავა კავკასიის კორპუსის ჯარების გენერალ-ან-შეფის,
გუდოვიჩის მეთაურობით.
23 1808 წლის შემოდგომაზე გენერალმა გუდოვიჩმა ერევნის ციხე ვერ აიღო, რაც დიდწილად
სწორედ გენერალ გარდანის მისიის ოფიცრების მიერ 10 თვის განმავლობაში აბას მირზას
მოლაშქრეთა წვრთნისა და ერევნის მიდამოებში ჩატარებული საფორტიფიკაციო სამუშაოების
შედეგი იყო.
24 შეცდომაა, უნდა იყოს 1809 წელს.
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ღირსეულად უჭირავს. ცოტა ხნის წინ იგი თურქების წინააღმდეგ იბრძოდა, 1794
წელს კი პოლონეთის უკანასკნელი თავისუფალი ხალხის წინააღმდეგ. ეს ბოლო
ომი მისთვის წარუმატებული იყო 25.
საქართველოს ჯარი ამჟამად შედგება ხაზის ინფანტერიის დაახლოებით 35
ბატალიონის, დრაგუნების სამი ასეულისა და დონის კაზაკების ხუთი
ასეულისგან. პირადი შემადგენლობა 30,000 კაცია. ჯარი დგას იმერეთში,
დაღესტანში, შირვანში, მთელი საქართველოსა და ბამბაკის ოლქში, რომელიც
წინათ ერევნის მთავრობას ექვემდებარებოდა, მაგრამ მტკვრის აუზში
მდებარეობს. რამდენიმე სამხედრო ნაწილი იცავს ასტარას და ლენქორანის ხანს 26,
რომელიც რუსეთის მთავრობის მფარველობის ქვეშ გადავიდა და რომლის
ტერიტორიაც კასპიის ზღვით ესაზღვრება გილანს.
მე ვნახე სარატოვსკის, ტიფლისის, კავკასიის, ხერსონისა და ყაბარდოს
პოლკები, თითოეული სამ ბატალიონად, რომლებიც ნარვის 27 და ბორისოგლების 28
დრაგუნთა პოლკებთან ერთად შეადგენს ამ ჯარის რეგულარულ ნაწილს.
ინფანტერიის პოლკში სამხედრო სამსახურში 1800 კაცზე ნაკლებია. დრაგუნების
პოლკს მხოლოდ 350 ცხენით მეტი ჰყავს, კაზაკებს კი, რომელთა პოლკში 500
ცხენია, დრაგუნებზე მეტი ცხენი არ ჰყავთ. ტიფლისის მთავარი შტაბის
არტილერიის სარეზერვო პარკში არის 12, 8, 4 და 2 კალიბრის 45 დანადგარი.
გარნიზონებს კამპანიაში მხოლოდ 17 ბატალიონის, დრაგუნების ორი პოლკის და
კაზაკების ნაწილის, სულ დახლოებით 12 ათასი კაცის გაყვანა შეუძლია.
ეს ძალები აქამდე საკმარისი იყო პოზიციების შესანარჩუნებლად და
სპარსელთა წინააღმდეგ საბრძოლველად, მაგრამ დაინტერესების იმ ხარისხის
გათვალისწინებით, რაც რუსეთისა და სპარსეთის მთავრობებს უნდა ჰქონდეთ ამ
ომის მიმართ. სავარაუდოა, რომ პეტერბურგის კარი არასოდეს არ გაგზავნის იქ
დიდ ძალებს, ფათჰ-ალი შაჰი კი პირიქით, ბოლოს მთელ ძალებს იქით
გადაისვრის. ეს ჯერ არ ყოფილა საშიში რუსებისათვის, თუკი ისინი კარგად
გაძლიერდებიან საქართველოში და მშვიდად დაეპატრონებიან კავკასიას. კარგი
იქნებოდა, ასე რომ იყოს. მთის ყველა ხალხი რუსებს ცალკ-ცალკე ებრძვის, რაც
მოითხოვს მრავალ პატარა გამაგრებული გარნიზონის დაყენებას, რათა ისინი ჯერ
კიდევ გაუვალ გზებზე ბადრაგად გაჰყვნენ მოზდოკიდან ტიფლისისაკენ მიმავალ
ეტლებს.
არანაკლებ საშიშია მთავარი შტაბის კავშირი სხვადასხვა ადგილებში
განლაგებულ საჯარისო ნაწილებთან, რადგან ეს კაზაკების ყოველდღიურ
გაგზავნას საჭიროებს. ისინი ვერ სცილდებიან თავიანთ პოსტებს, რადგან მათ
ლეკების, ჰუზების 29 ან თურქების მიერ თავის მოკვეთა ემუქრებათ. სწორედ ჩვენი
25 ტრეზელი უზუსტობას უშვებს, რადგან ტორმასოვი მოსკოვში დაიბადა, ხოლო კიევის
გუბერნატორად იგი 1803 წლის იანვარში დანიშნეს. 1792 წელს ტორმასოვმა ჩაახშო პოლონეთის
აჯანყება, მაგრამ ძლიერი მარცხი განიცადა 1794 წლის 24 მარტს გენერალ ტადეუშ კოსტიუშკოს
მეთურობით აჯანყებულ პოლონელებთან ბრძოლაში.
26 იგულისხმება თალიშის ხანი, მირ მუსტაფა, რომელიც რუსეთის მფარველობაში შევიდა; 1803
წელს ალექსანდრე I-მა მას გენერალ-ლეიტენანტის ჩინი უბოძა.
27 ნარვა — ესტონეთის მესამე უდიდესი ქალაქი, მდებარეობს რუსეთთან საზღვარზე.
28 ბორისოგლებსკი – 1779 წელს დაარსებული ქალაქი ვორონეჟის ოლქში.
29 ჰუზები ანუ ოსები.
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ჩასვლის წინ, ტიფლისში, ლეკებმა ქალაქიდან 1 ლიეს (4,4კმ) 30 დაცილებით
ხერსონის ინფანტერიის პოლკს ყველა ცხენი წაართვეს.
ბამბაკისა და გუმრის პოლკები (რომლებიც ყარსის გზაზე მდებარეობენ –
კ.ტ.), საკვებს და აღჭურვილობას ტიფლისიდან იღებენ, ჯარის დანარჩენი
ნაწილისაგან მოწყვეტილები არიან და მეტად სავალალო მდგომარეობაში
აღმოჩნდებიან, თუკი სპარსელები და ახალციხელი თურქები მათ მდ. ლორის
ორივე ნაპირიდან ერთდროულად დაესხმებიან თავს აღალის წასართმევად და
სადევნად. უეჭველია, რომ ამ ორი ხალხის საერთო ძალისხმევა საქართველოში
რუსებისთვის მეტად დამანგრეველ ომს გააჩაღებს. თავიანთი პოზიციების
განსამტკიცებლად მათ აკლიათ ქალაქები ახალციხე, ყარსი და ბაიაზეთი, ერევანი
და ნახჭევანი. ამ ორი უკანასკნელი ქალაქის და არაქსის მთელი დინების გადაცემა
რუსებმა ფათჰ-ალი შაჰს შესთავაზეს როგორც sine qua non (ზავის აუცილებელი
პირობა – ი. ნ.) (1809 წლის ივნისი) 31.
კავკასიაში გაგზავნილ თავის გენერლებს მთავრობამ რბილად და
თავშეკავებით მოქცევა უბრძანა, რაც სულმოკლეობას ჰგავს. უეჭველია, ისინი
უნდა ეცადონ ახალად დაპყრობილი ქვეყნის მოსახლეობის ნდობის მოპოვებას,
თუმცა უნდა გაფრთხილდნენ, რომ არ მოტყუვდნენ და ეს დამპყრობლის
სისუსტეს არ მიეწეროს. მეჩვენება, რომ ამგვარია ახსნა, რომლებსაც ქართველები
და მეტადრე მთის ხალხი ანიჭებს ამ სისტემას. გაოცებულთ, რომ ასე დიდი ერის
ყურადღების სუბიექტებად იქცნენ, მათ რუსებთან ლაღად უჭირავთ თავი, რაც
რუსების აბუჩად აგდებას ჰგავს. აღმაშფოთებელია იმის ხილვა, რომ ღირსეული
კაცები, ორდენოსანი ვეტერანი ოფიცრები, ყოველგვარ სამხედრო პატივს მიაგებენ
საცოდავი ტომის ბელადს, რომელიც ჯარში მაიორის თუ პოლკოვნიკის ჩინის
დათანხმებას ინებებს; ყოველთვის, როდესაც სამხედრო აღალმა უნდა გადაიაროს
მის საცოდავ სამფლობელოზე, მას დაცვა უნდა სთხოვო, რადგან რა დიდიც არ
უნდა იყოს ესკორტი, განადგურდება, თუ მას არ გააძლიერებს ჰუზების ბელადი
თავისი ან თავისი ერთ-ერთი ყაჩაღის თანხლებით; ამგვარ შემთხვებში მათ მუდამ
უხვად უხდიან. ქართველებიც მსგავსს მდგომარეობაში არიან. მთავარი
ოჯახებისათვის გაზრდილია საგანგებო უფლებები და თანამდებობები. უამრავი
ე.წ. თავადი მიიჩნიეს ამგვარად და ისინი მთავრობისაგან პენსიას იღებენ.
ტიფლისში დაარსებულია სემინარია და სამხედრო სასწავლებელი. რუსეთის
იმპერატორმა დიდი ხარჯი გასწია ამ ქალაქიდან მოზდოკამდე ეტლების სავალი
გზის გასაყვანად. ყველაფერში უზარმაზარ ფასს იხდის ჯარიც. თავისი სურსათი
რუსეთიდან ჩამოაქვს და ამასობაში მთელ ფულად სახსრებს ამ ქვეყანაში ტოვებს.
დაბოლოს, მთავრობა გაწეული ხარჯის მეათედსაც კი ვერ იღებს, რასაც ამ
დაპყრობის შენარჩუნება მოითხოვს.

30 ლიე – სიგრძის ძველებური ფრანგული საზომი, უდრის დაახლოებით 4,5 კმ-ს.
31 1808 წლის 21 მაისს გუდოვიჩმა თეირანში მისიით გაგზავნა რუსეთის არმიის არტილერიის
ვიცე-პოლკოვნიკი ბარონი ვრედე. მან სპარსელებს ერთწლიანი ზავი შესთავაზა და გუდოვიჩის
მუქარა გადასცა, რომლის თანახმად იგი განაახლებდა საომარ მოქმედებებს, თუ სპარსეთი არ
სცნობდა რუსების მიერ დაპყრობილი ტერიტორიების საზღვარს მტკვართან, არაქსთან და
არფაჩაისთან, რაზეც უარი მიიღო (AMFAE, CP/Perse, vol. 14: doc. 3, fol. 6r-6v; doc. 4, fol. 7r; AMFAE,
MD/Perse, vol. 8, doc. 25, fol. 245v-246r; Gardane, 1868: 169, 173).
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ქართველებისათვის მინიჭებული ყველა ამ უპირატესობის მიუხედავად, მათ
მცირე
ენთუზიაზმი
გამოიჩინეს
თავიანთი
ახალი
სამშობლოსათვის.
ორბელიანები, ციციანოვები და ბაგრატიონები ერთადერთი დიდი ოჯახებია,
რომლებიც მთლიანად რუსეთის მხარეს დადგნენ, სხვები გრძნობენ, რომ
სახელმწიფოს ჩამოყალიბების ნაცვლად, საქართველო ხდება რუსეთის იმპერიის
პატარა პროვინციად და ეს დამცირება ლახავს მათ თავმოყვარეობას. რუსების
სასარგებლოდ მათი ძალისხმევა იმდენად მცირე იყო, რომ ამ უკანასკნელებმა
დღემდე მხოლოდ 400-დან 500-მდე კაციანი ბატალიონის შექმნა შესძლეს და
როგორც ჩანს, მეტის შეიარაღებას ვერ ბედავენ. მათ იციან, რომ ყველაზე უფრო
მნიშვნელოვან პიროვნებებს არ შეუწყვეტიათ ურთიერთობა სპარსელებთან,
რომლებთანაც
კვლავ
იმყოფებიან
ერეკლეს
შვილიშვილი
და
მისი
32
შვილთაშვილები . იმ პოლკებში, რომლებიც ტიფლისის, ყაბარდოს, კავკასიის და
სხვ. სახელს ატარებენ, ძლივს ნახავ რამდენიმე ადგილობრივ კაცს. ისინი ჯარის
ყველა ნაწილიდან შეკრებილი ჯარისკაცები არიან. აღსანიშნავია, რომ ყველა რუსი
ოფიცერი, რომელიც დატყვევებული იყო საფრანგეთთან ომის დროს,
მოლდავეთის და საქართველოს ჯარში გაგზავნეს. ამ უკანასკნელთა შორის,
როგორც ჩანს, შეარჩიეს ის ოფიცრები, რომლებიც საფრანგეთამდე ჩავიდნენ და იქ
ყველაზე მეტ ხანს იყვნენ 33.
იმის მიხედვით, რაც ვნახე, მეჩვენება, რომ სპარსელებს ჯერ კიდევ
შეუძლიათ
რუსებისთვის
საქართველოს
გამოგლეჯა,
თუკი
ისინი
ქართველებისათვის ძველი მთავრობის და უკეთ აწყობილი შიდა მმართველობის
აღდგენის დაპირებას მოისურვებენ, ქართველები კი სიამოვნებით აღადგენენ იმ
სუსტ კავშირებს, რომლებიც მათ სპარსეთის იმპერიასთან აკავშირებდათ“.
***
Claude-Matthieu, Comte de Gardane. Perse 1807-1857. Château de Vincennes,
Service historique de l’Armée de Terre (Shat). 1M n°1673, Cracovie, non paginé,
11.08.1809, doc. 4/52.
გრაფი კლოდ–მატიე დე გარდანი (1766–1818) – ნაპოლეონის ადიუტანტი,
ბრიგადის გენერალი. 1807–1809 წლებში ირანში საფრანგეთის სრულუფლებიანი
ელჩი. მონაწილეობდა აუსტერლიცის, იენისა და ეილაუს ბრძოლებში 34 ირანიდან
თვითნებურად დაბრუნების შემდეგ ნაპოლეონმა გენერალი გარდანი შერისხა
მაგრამ სამხედრო სამსახურიდან არ დაითხოვა და 1809-1811 წლებში საფრანგეთის
წინააღმდეგ აჯანყებულ ესპანეთში გაგზავნეს საბრძოლველად 35. 1814 წელს,
32 იგულისხმებიან ერეკლე II-ს ვაჟი, ბატონიშვილი ალექსანდრე და ერეკლე II-ს შვილიშვილები –
გიორგი XII-ის ვაჟი ბატონიშვილი თეიმურაზი, მათთან ერთად იყო ბატონიშვილი ლევან
იულონის ძეც.
33 ლეიტენანტი ტრეზელი აქ იმ ოფიცრებს გულისხმობს, რომლებიც ნაპოლეონისა და ევროპული
კოალიციების – აუსტერლიცის (2.12.1805), დანციგის (26.05.1807), ეილაუს (11.06.1807) და
ფრიდლანდის (14.06.1807) – ბრძოლების შემდეგ იმყოფებოდნენ საფრანგეთში ტყვედ.
34 N. Broc, Dictionnaire illustré des explorateurs et grands voyageurs français du XIXe siècle. Vol. I-II, Asie,
avec la collaboration de Gérard Siary, Paris: 1992, II, 204).
35 AF, 1686 IV1, doc. 10; AMFAE, MD/Perse, vol. 7, doc. 32bis; Michaud, 1861: 140-142; Dumas, 1915: 8;
Broc, 1992: 423.

10

პირველი რესტავრაციის დროს, გარდანი ბურბონებს მიემხრო, მაგრამ 1815 წელს
ასი დღის განმავლობაში კვლავ ნაპოლეონის გვერდით დადგა, ხოლო იმავე წლის
სექტემბერში, ბურბონთა დინასტიის მეორე რესტავრაციის შემდეგ, სამხრეთ
საფრანგეთში გადასახლდა 36.
მარშრუტი საქართველოში: თბილისი, საქართველოს სამხედრო გზა –
თბილისი, მცხეთა, არაგვისპირი, დუშეთი, ანანური, ფასანაური, კაიშაური,
სტეფანწმინდა, დარიალის ხეობა.
მოგზაურობის შედეგი: გენერალ გარდანის მოხსენებითი ბარათი
დათარიღებულია 1809 წლის 11 აგვისტოთი; მასში მოკლედ არის დეტალურადაა
აღწერილი მის მიერ გავლილი მარშრუტი ერევნიდან საქართველოს გავლით
მოსკოვამდე. ბარათში აღნიშნულია, რომ ალექსანდრე ბატონიშვილმა მას
ერევანში გადასცა ნაპოლეონისადმი თავისი წერილი 37. თუმცა გენერლის ცნობები
საქართველოს შესახებ მეტად ლაკონურია, ეს არის ფრანგი თვითმხილველის
ერთ-ერთი პირველი ცნობაა XIX საუკუნის პირველი წლების თბილისის შესახებ.
ამავე მოხსენებით ბარათში დაცულია გენერალ გარდანის ცნობა ერევნის ალყის
დროს რუსების სამხედრო ოპერაციებისა და რუსი ჯარისკაცების მძიმე პირობების
შესახებ.
„ტიფლისი. ტიფლისში არის 28%-დან 40%-მდე გოგირდის შემცველი ცხელი
წყლები. ბატონი მთავარსარდალი ტორმასოვი რუსეთის ჯარს მეთაურობს. იგი
უყვარს ჯარს და ქართველებს. საქართველოს უწარჩინებულესი გვარებია
ბაგრატიონი (Bagration) და ორბელიანოვი (Erbellianoff); თავიანთი შვილები
საქრთველოდან პეტერბურგში რომ აღარ გაგზავნონ სასწავლებლად, მათთვის
ტიფლისში ახლახანს დააარსეს კადეტთა სკოლა და სემინარია, გახსნეს სკოლაც
200 ქართველისათვის, რომლებიც რუსულს სწავლობენ. გეგმაშია მაუდის
ფაბრიკისა და ტყავის ქარხნის დაარსებაც; შალი კარგია, მისი გამოტანა
სპარსეთიდანაც შეიძლება. 1801 წელს საქართველო რუსეთის სახელმწიფოდ
გამოცხადდა; ქართველები მამაცები არიან და შეიძლება მათგან სარგებლობის
ნახვა, მაგრამ ეს ცვალებადი ბუნების ხალხი, ისევე როგორც აზიის ყველა ხალხი
და ის ხედავს, რომ რუსებთან ერთად ვერასოდეს ვერ იქნება დამოუკიდებელი“.
„მე რამდენიმე დღე გავატარე ერევანში. მხარე კარგია და კარგად
დასახლებული. რუსების ოპერაცია წარუმატებელი იყო, რადგან მეტად
თავდაჯერებულები იყვნენ, მეტად ჩქარობდნენ, არ დაწვეს საკმაო რაოდენობის
დენთი და არც ზარბაზანი იდგა ციხესთან საკმარისად ახლოს, მეტად მაღლა
ისროდა და მხოლოდ კედელი გაანგრია რამდენიმე ადგილზე. განანგრევში კიდევ
რჩებოდა შტურმით ასაღები 7-8 ფუტამდე (დაახლოებით 2-2.4 მ) სიმაღლე. (...) რაც
შეეხება რუს ჯარისკაცს, ის მუდამ მორჩილია, ამ ბოლო კამპანიაში ის 4 ფუტის
(1,2192 მ) სიმაღლის თოვლში იბრძოდა... 1200 კაცს მოეყინა ფეხები, ამპუტაცია კი
მხოლოდ სამს გაუკეთეს. პურის ნაცვლად მათ მისცეს ხორბალი, ისინი მას ფქვავენ
ორ ქვას შორის, მიწაში აზიური წესისამებრ ხვრელს აკეთებენ და პურს მასში
აცხობენ“.
36 N. Broc, Dictionnaire illustré, 204; Dumas, Un fourrier de Napoléon,
37 Claude-Matthieu, Comte de Gardane. Perse 1807-1857. Château de Vincennes, Service historique de
l’Armée de Terre (Shat). 1M n°1673, Cracovie, non paginé, 11.08.1809, non paginé, doc. 4/52.
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ფრედერიკა ფონ ფრეიგანგი
Freygangs. Lettres sur le Caucase et la Géorgie, suivies, d’une relation d’un voyage en Perse, en
1812. Hambourg: Chez Treutter & Wurtz, 1816.
საქართველოს მთავარმართებელი ფილიპ პაულუჩი (1811-1812)
(დიპლომატიური მისია – დიპლომატის მეუღლე)
ავტორის შესახებ: ფრედერიკა-ელენა ფონ ფრეიგანგი (1790-1863) დაიბდა ვენაში, მისი
მამა, ავტრიის ქვეშევრდომი ათანასე კუდრიავსკი, ვენაში რუსეთის საელჩოს თარჯიმნად
მსახურობდა. 1808 წელს ფრედერიკა-ელენა ცოლად გაჰყვა ფილოსოფიის დოქტორსა და
ლინგვისტს, რუსეთის იმპერიის სამსახურში მყოფ დიპლომატს, ვილჰელმ ფონ ფრეიგანგს.
მოგზაურობის მიზანი: ფრედერიკა ფონ ფრეიგანგი ორი მცირეწლოვან ბავშვთან
ერთად საქართველოში ახლდა მთვარმართებლის სამსახურში მივლინებულ მეუღლეს,
ვილჰელმ ფონ ფრეიგანგს, რომელიც 1812 წლის ზაფხულში გენერალმა ნიკოლაი რტიშჩევმა 1
მეფისწულ აბას მირზასთან 2 გაგზავნა ირან-რუსეთის ომის დასრულების გამო სამშვიდობო
მოლაპარაკებების საწარმოებლად.
სრული მარშრუტი: პეტერბურგი, ვალდაი, ნოვოჩერკასკი, როსტოვი, სტავროპოლი,
გეორგიევსკი, მოზდოკი, ვლადიკავკაზი, ყაზბეგი, კობი, კაიშაური, ფასანაური, ანანური,
დუშეთი, მცხეთა, თბილისი.
მარშრუტი საქართველოში: ყაზბეგი, კობი, კაიშაური, ფასანაური, ანანური, დუშეთი,
მცხეთა, თბილისი.
მოგზაურობის შედეგი: თხზულებაში ავტორის მარშრუტის მიხედვით დაწვრილებით
არის აღწერილი ბუნება, გზები, სატრანსპორტო საშუალებები, დასახლებული პუნქტები;
მოცემულია ცნობები სოფლის მეურნეობის, ციხესიმაგრეების, ეკლესიების, მოსახლეობის
ეთნიკური შემადგენლობის, ადათ-წესების, სამოსისა და საკვების შესახებ. მოცემულია
ცნობები კავკასიის სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისა და ვაჭრობის შესახებ. კარგად არის
აღწერილი თბილისი.
ფრედერიკა-ელენა ფონ ფრეიგანგის ცნობები საქართველის შესახებ მოცემულია
თხზულების პირველ ნაწილში და მოიცავს მეგობრისადმი მიწერილ 62 წერილს, რომელსაც
ავტორი თქვენობით მიმართავს იმჟამად ევროპასა და რუსეთში მაღალ საზოგადოებაში
მიღებული წესის მიხედვით, მაგრამ ადრესატის ვინაობას არ ასახელებს.
ცნობები უშუალოდ საქართველოს შესახებ მოცემულია მე-14-45-ე წერილებში. მე-14-ე
წერილი დაწერილია ყაზბეგში 1811 წლის 10 ნოემბერს, 45-ე კი გეორგიევსკში და ის 1812
წლის 28 მაისით თარიღდება. გამოთქმულია მადლიერება მათი მიღებისა და მგზავრობის
დროს ხელშეწყობისთვის პოლკოვნიკი ყაზბეგის, მისი ძმიშვილის – მაიორი ყაზბეგისა და
ვლადიკავკაზის ციხესიმაგრის კომენდანტის, გენერალი დელპოცოს მიმართ. დეტალურადაა
აღწერილი 1811 წლის ნოემბერში კავკასიონზე უმძიმეს მეტეოროლოგიურ პირობებში,
დრამატული მოვლენებით აღსავსე ფრეიგანგების მგზავრობა სამი წლის ანდრესა და
ნიკოლაი რტიშჩევი (1754-1835) – საქართველოს მთავარმართებელი 1812–1816 წლებში.
ფათჰ-ალი შაჰმა თავისი მეოთხე ვაჟი, აბას მირზა (1788-1833), 1799 წელს აზერბაიჯანის მმართველად
დანიშნა. თუმცა ამ მეფისწულის გავლენა აზერბაიჯანის საზღვრებს არ სცილდებოდა, მისი წოდება
იყო ნაიბ-ოს სალთანე (nâyeb-os saltaneh) ანუ მეფის ნაცვალი, რადგან მას უცხოელებთან თავისი მამის
სახელით უნდა ეწარმოებინა მოლაპარაკებები. შაჰმა აბას მირზა ტახტის მემკვიდრედ, ვალიაჰდად
(vali’ahd), რუსეთისა და ინგლისის გავლენით მეფისწულის გარდაცვალებამდე მხოლოდ ერთი წლით
ადრე, 1832 წელს, დაასახელა (Hormoz Ebrahimnejad, Pouvoir et succession en Iran. Les premiers Qâjâr,
1726-1834. Société d’histore de l’Orient, (Paris: L’Harmattan, 1999), 272, 289).
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რამდენიმე თვის კატრინთან ერთად, როდესაც ოჯახი ორგზის სასწაულებრივად გადაურჩა
სიკვდილს. მათი მოგზაურობა კავკასიონზე კარგად აჩვენებს, რომ XIX საუკუნის პირველ
მეოთხედში შემოდგომიდან დაწყებული მაისის ბოლომდე ეს გზა მეტად სახიფათო
სავლელი იყო, რასაც ლეიტენანტ ტრეზელისა (მაისი, 1809) და შარლ ბელანჟეს (მარტი, 1825)
ცნობებიც მოწმობენ. ფრედერიკა ფრეიგანგი ის უდავოდ მამაცი ქალია, რომელმაც ორ
ბავშვთან ერთად მეტად მძიმე გზა გაიარა.
ფრედერიკა ფონ ფრეიგანგის „წერილებიდამ“ გამოვყოფთ ცნობებს (25-43 წერილები)
თბილისის შესახებ. დახასიათებულია ქალაქის იერსახე, შენობები, აბანო, მუზეუმი, ბაზარი;
მოსახლეობის ადათ-წესები – ქართველი ქალის სამოსი, ქორწინების რიტუალი. ავტორი
იუმორით მოგვითხრობს თბილისში რუსეთის მფარველობაში შესული შექის ხანის,
რუსეთის იმპერიის გენერლის, ჯაფარ-ყულის ცხოვრების წესს თბილისში, მის მიერ
გამართულ სადილს და ფლავის მომზადების რეცეპტსაც კი გავწვდის. აღნიშნულია, რომ
იმჟამად თბილისში, განსაკუთრებით თავადაზნაურობას შორის, მეტად გავრცელებული იყო
სპარსული ენა. 1812 წლის 16 თებერვლიდან 20 მარტის ჩათვლით დაწერილ 39-ე-42-ე
წერილებში ჩანს მისი დიდი შეშფოთება კახეთში დაწყებული არეულობების გამო.
ფრეიგანგების საქართველოში ჩასვლის დროს საქართველოს მთავარმართებელი 1811 წლის
ივლისიდან 1812 წლის თებერვლამდე იყო ნაპოლეონის მმართველობას რუსეთს
თავშეფარებული იტალიელი გენერალი ფილიპ პაულუჩი (1779-1849), რომელმაც 1812 წლის
მარტში დაამარცხა კახელი აჯანყებულები, მაგრამ იძულებული გახდა დათმობებზე
წასულიყო. კახეთში გაუქმდა კაპიტან-ისპრავნიკების თანამდებობა და მოურავობა აღდგა.
პაულუჩიმ აჯანყებულებთან მოლაპარაკების გამართვა სცადა, დაპირდა მათ ამნისტიას,
რეფორმების გატარებას. ეს დაპირებები მთავარმართებლის მხრიდან უფლებამოსილების
გადაჭარბებად იქნა მიიჩნიული და იგი პეტერბურგში გაიწვიეს. აღსანიშნავია, რომ კახეთის
თავადაზნაურობამ იმპერატორ ალექსანდრე I მისი დატოვებაც კი თხოვა, მაგრამ 1812 წლის
აპრილში იგი გენერალმა ნიკოლაი რტიშჩევმა შეცვალა 3.
ფრეიგანგების ოჯახის საქართველოდან რუსეთში მგზავრობა კვლავ არა მხოლოდ
ხიფათით აღსავსე, არამედ ტრაგიკული იყო, რადგან გეორგიევსკში მათი პატარა გოგონა,
კატრინი, გარდაიცვალა. ფრედერიკა ფონ ფრეიგანდის თხრობა სრულდება გადამწვარ
მოსკოვში დაბრუნებით, რომელიც ნაპოლეონის ალყის (1812 წლის სექტემბერი) შემდეგ
ნანგრევებად იყო ქცეული.
ფრედერიკა ფონ ფრეიგანგის თხზულება XIX საუკუნის პირველ წლებში საქართველოს
შესახებ პირველი ფრანგულ ენაზე გამოცემული თხზულებაა. ეს თხზულება დიდი
პოპულარობით სარგებლობდა ევროპაში, რადგან ის მაშინვე ითარგმნა ფრანგული ენიდან –
დედნიდან, გერმანულ, ინგლისურ, ჰოლანდიურ და დანიურ ენებზე, მოგვიანებით –
სპარსულ ენაზეც. თხზულებას ერთვის რამდენიმე ილუსტრაცია. მათგან გამოვყოფთ
პოლკოვნიკ ყაზბეგის სახლს და კავკასიონის ხედს. „წერილების“ მეორე ნაწილში
წარმოდგენილია ვილჰელმ ფონ ფრეიგანგის ცნობები ირანის შესახებ.
***

25-ე წერილი. ტიფლისი, მცხეთიდან 23 ვერსზე 4, 1811 წლის 28 ნოემბერი.

ტიფლისთან მიახლოებისას ქართველების სახლების ტერასულ სახურავებს და მთის
ფერდობებზე ბაღებს გაარჩევ, რომლის მწვერვალსაც ტიფლისის ძველი ციხე აგვირგვინებს.

[ვ. გურული, ბ. კუპატაძე] საქართველოს ისტორია – XIX საუკუნე, რედაქტორები ვახტანგ გურული
და ბონდო კუპატაძე, თბილისი, „არტანუჯი“, 2004, 12-13.
4 ვერსი – სიგრძის საზომი ძველებური რუსული ერთეული. 1 ვერსი უდრის 1,06 კმ-ს.
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გენერალ-გუბერნატორის 5 დიდი და ლამაზი, ნახევრად ევროპული არქიტექტურული
სტილის მიხედვით აგებული სახლი6 ბორცვზე, ტიფლისიდან ნახევარ ვერსზეა. მის
შორიახლო, აგრეთვე მტკვრის მარჯვენა ნაპირზე, ჰოსპიტალის ქვით ნაგები ახალი შენობა
დგას. ეს დიდი უპირატესობაა სუფთა ჰაერის თვალსაზრისით, რომელიც ტიფლისში
ძირითადად არაჯანსაღია. იქ ნაკლებად შეაღწევს შავი ჭირი 7, რომელიც ხშირად ვრცელდება
ტიფლისში. ეს ვერაგი ეპიდემია ბოლოს აქ 1810 წელს გავრცელდა, როდესაც ახალციხესთან,
თურქულ ციხესიმაგრესთან ექსპედიციის დროს რუსეთის არმიაზე მიიტანეს იერიში 8.
ხალიჩები, რომლებსაც კარგად ქსოვენ ტიფლისში, დადებით შთაბეჭდილებას გვიქმნის
ნაციონალური ხელოსნობის შესახებ, მაგრამ მოსახლეობა ყველა სხვა საქმის მიმართ არც
მიდრეკილებას და არც მისწრაფებას არ იჩენს. ავეჯიც კი, მეტად ძვირად, რუსეთიდან
შემოაქვთ. შუშის ნაცვლად ძირითადად გასანთლულ ქაღალდს ხმრობენ. ეს წვრილმანები
მოსაწყენია და მოწმობს მოსახლეობაში გაბატონებულ სიღარიბეზე. მალე, და ეს სიმართლეა,
მიხვდები, რომ სიღარიბე გაჭირვების კი არა, არამედ მცირე წარმოების ბრალია. სამრეწველო
ნაწარმი ძვირად შემოაქვთ და ამ ქვეყნის მოსახლეობას არა აქვს სასარგებლო ნივთები და მათ
არც ამზადებენ.
თეიმურაზის 9 ვაჟმა, ქართლისა და კახეთის მეფე ერეკლემ, 53 წლის მეფობის 10 შემდეგ,
რომლის დროსაც მან დიდი ძალა გამოაჩინა, თავისი სახელმწიფო თავის ვაჟს, გიორგის
დაუტოვა, რომელმაც ის 1800 წელს მთლიანად გადასცა რუსეთს.

26-ე წერილი. ტიფლისი, 1811 წლის 29 ნოემბერი.

მას შემდეგ, რაც საქართველომ ქრისტიანობა მიიღო, ის მუდმივად ბერძნულ
რიტუალებს ასრულებს11. თავიდან ის კონსტანტინოპოლის პატრიარქს ემორჩილებოდა,
შემდეგ თავის პატრიარქებს, რომლებსაც კათოლიკოსი ეწოდებათ და XI საუკუნიდან
განაგებენ მთელ საეკლესიო საქმიანობას12. ქართლსა და კახეთში დაახლოებით 3000
ეკლესიაა, რომელთა უმრავლესობა ავარიულ მდგომარეობაშია, რაც ამ მხარეების მიერ

1811-1812 წლებში კავკასიის მთავარმართებელი იყო გენერალ-ადიუტანტი მარკიზი ფილიპ
პაულუჩი.
6 1802-1806 წლებში საქართველოს მთავარმართებლის, პავლე ციციანოვის რეზიდენციის ადგილად
შეირჩა თბილისი გარეთ მდებარე ქართველ მეფეთა საგვარეულოს ყოფილი ვრცელი ბაღი. 1802 წელს
პირველი შენობა სამხედრო ინჟინრების ხელმძღვანელობით სასწრაფოდ იქნა აგებული ქართველი
ქვითხუროების მიერ.
7 ირანში 1807-1809 წლებში საფრანგეთის მისიის ექიმის, ანტუან სალვატორის ცნობით, შავი ჭირის
ეპიდემიის შედეგად საქართველო გაუკაცრიელდა, ხოლო თბილისი და ყარსი თითქმის დაცარიელდა
(AMFAE, MD, Perse, vol. 7, fol. doc. 42, 118r-119v).
8 1810 წელს ახალციხეზე წარუმატებელი იერიშისა და შავი ჭირის ეპიდემიის გამო საქართველოში
მდგომარეობა დაიძაბა და საქართველოს მთავარმართებელი გენერალი ტორმასოვი (1808-1811)
თანამდებობიდან გადადგა.
9 თეიმურაზ II (1700-1762) — კახეთის გამგებელი (1709-1715), მეფე (1733-1744) და ქართლის მეფე
(1744-1762).
10 ერეკლე II (1720-1798) – 1744-1762 წლებში კახეთის, 1762-1798 წლებში ქართლ-კახეთის მეფე.
11 ფრედერიკა ფონ ფრეიგანგი, ისევე, როგორც ფრანგ და ფრანკოფონ ავტორთა უმრავლესობა,
ქართულ მართლმადიდებლობას ბერძნულს უწოდებენ.
12 XI საუკუნის დასაწყისში (1010 წ.) საქართველოს ერთიანი მონარქიის შექმნის პროცესში მცხეთის
(ქართლის) კათოლიკოსი აყვანილ იქნა პატრიარქის ხარისხში. ამ დროიდან მოყოლებული
საქართველოს ეკლესიის უმაღლესი იერარქი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის
ტიტულს ატარებდა.
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განცდილი გაცამტვერების შედეგია. საქართველოს საზღვრებს გარეთაც აქვს მონასტრები;
ერთი V საუკუნეში დარსდა იერუსალიმში 13, მეორე კი X საუკუნეში ათონის მთაზე 14.
სომხების სათვისტომო დიდი ხნიდან არის ცნობილი საქართველოში, ისინი ხშირად
იყვნენ იძულებულები საქართველოში გამოქცეულიყვნენ თურქებისა და სპარსელებისაგან
თავის შესაფარებლად. დღეს ისინი საქართველოს მოსახლეობის მეოთხედს შეადგენენ.
სწორედ მათ ხელშია ამ მხარეების ვაჭრობა. საქართველოში ებრაელებიც არიან, მაგრამ მცირე
რაოდენობით.
1620 წელს საქართველოში კათოლიკე მისიონერები ჩამოვიდნენ. ტიფლისში კვლავ
არის რამდენიმე წმინდა ფრანსუას 15 ორდენის წარმომადგენელი. თავიანთი რელიგური
სამსახურის გარდა ისინი სასარგებლონი არიან თავიანთი სამედიცინო ცოდნის გამო.
ტიფლისში მეტად გავრცელებულია სპარსული ენა, განსაკუთრებით თავადაზნაურობას
შორის და კარგ ტონად ითვლება მისი ცოდნა, ისევე, როგორც სპარსული წესების მიბაძვა.

27-ე წერილი. ტიფლისი, 1811 წლის 3 დეკემბერი.

როგორც უკვე გითხარით, ტიფლისში მხოლოდ ნანგრევები და ქოხებია. ეს აღა-მაჰმადხანის და სპარსელების ბოლო შემოსევის სამწუხარო ძეგლებია.
ქალაქი მთის ძირში მდებარეობს, რომელსაც აღმოსავლეთის მხრიდან მტკვარი
ჩამოუდის. სახლების უმრავლესობა მდინარის პირასაა აშენებული და მათ სხვა ფუნდამენტი,
კლდის გარდა, არა აქვთ. მტკვრის სანაპიროს გამოკლებით, ქალაქი გარშემორტყმულია
კედლით, რომელიც სამხრეთიდან ჩრდილოეთისკენ მიემართება, შუაში კი მთის ფერდობზე,
სამხრეთ მხარეს, დიდი ციხესიმაგრეა16.
კათოლიკური ეკლესია ლამაზი და დიდია, მაგრამ არაფრით არ არის აღსანიშნავი.
საკათედრო ტაძარი, ბერძნული ეკლესია, რომელსაც სიონი ეწოდება, უფრო დიდი და უფრო
ლამაზია. სწორედ აქ ტარდება ყველა დიდი ცერემონია. ტიფლისში ბევრი ეკლესიაა, მაგრამ
ყველა ბერძნული მიმართულებისაა.
ბაზარმა, განსაკუთრებით კი ქარვასლებმა დამაინტერესა და მათი დათვალიერება
გადავწყვიტე. წარმოიდგინეთ გრძელი, საკმაოდ ცუდად დაყოფილი ვიწრო ქუჩა, რომლის
ორივე მხარეს გადახურული ფარდულებია – ეს ბაზარია. იქ არის ყოველგვარი სანოვაგე და
საქონელი. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ქართული და სპარსული ქსოვილები, ხალიჩები,
შალები, აბრეშუმის ნაწარმი, ფირუზები და სხვ. ბაზარი მეტად ცოცხალ სურათს
წარმოადგენს, მაგრამ ამ ბნელ, ვიწრო და ჭუჭყიან ადგილზე რამის საყიდლად გამბედაობა არ
მეყო. ფარდულების გაყოლებაზე ეკიდა ხილი – ყურძენი, ბროწეული, კომში და სხვ.
ფარდულები ქარვასლების დიდ თაღებშიც არის; მათ გარშემო დიდი ეზოებია,
საიდანაც ბაზარში შედიხარ. სპარსელი, თურქი და სომეხი ვაჭრების საწყობები ქარვასლაშია
და აქვე აქვთ გამოფენილი შალები, სპასული ქსოვილები, ოქრომკედი, ალმასები, ფირუზები,
მარგალიტები და სხვ. ძალიან ლამაზი სანახავია, განსაკუთრებით შალების
მოყვარულთათვის; ისინი იმდენად დიდი რაოდენობითაა, რომ გასაკვირია მათში
მოთხოვნილი მაღალი ფასი. საოცარია ფეხმორთხმული აზიელების ყურება, რომლებიც
იერუსალიმის ჯვრის მონასტერი – შუა საუკუნეების ქართული რელიგიური და კულტურულსაგანმანათლებლო ცენტრი საზღვარგარეთ, პალესტინაში (ახლანდელი ისრაელი).
14 ათონის ივერთა მონასტერი — ისტორიული ქართული მონასტერი. მდებარეობს საბერძნეთში,
ქალკედონის ნახევარკუნძულის აღმოსავლეთ შვერილზე, აიონ-ოროსის ვიწრო, გრძელი და
მთაგორიანი ნახევარკუნძულის აღმოსავლეთ ნაწილში, ათონის მთის ქვედა კალთაზე, ეგეოსის ზღვის
პირას. დაარსდა 980-983 წლებში.
15 ფრანცისკანელი მოძღვრები საქართველოში XIII საუკუნიდან მოღვაწეობენ.
16 იგულისხმება ნარიყალა.
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მყიდველის მოლოდინში წყნარად ეწევიან თავიანთ ყალიონებს, მათი მოსვლისას კი
გამოდიან თავიანთი თითქმის აპათიური მდგომარეობიდან და დიდ მჭერმეტყველებას
იჩენდნენ.
ყალიონი მინის, ფაიფურის ან ოქროს მომინანქრებული წყლით სავსე ჭურჭელია,
რომლის გავლით გრძელი, ზოგჯერ რამდენიმე ტუაზის 17 სიგრძის ბოლი მილის
საშუალებით გამოდის; ეს მილი ამოდის ლარნაკიდან და თუთუნი მასზე მოთავსებულ
მეტალის პატარა რეზერვუარში გახურებულ ნაკვერჩხლებზე იწვის.
საქართველოში მიმოქცევაში მხოლოდ ოქრო და ვერცხლია: ქვეყნის მონეტა არის აბაზი
და ორმაგი აბაზი; აბაზი შეესაბამება ვერცხლის 20 სუს. ნაკლები ღირებულების მონეტა
არასოდეს არ მინახავს, მოწყალების მიცემისას აბაზზე ნაკლებს ვერ მისცემ. არ იფიქროთ,
რომ საქართველო ელდორადოა, სადაც უხვადაა მეტალი; პირქით, ის აქ ძალიან იშვიათია და
დიდწილად მხოლოდ რუსეთის იმპერატორის მიერ იგზავნება; სწორედ მის გულუხვობას
უნდა უმადლოდეს მეტად მნიშვნელოვანი თანხების მიღებას ეს ახალი პროვინცია, საიდანაც
ჯერ არავითარი მოგება არ არის, რაც უზრუნველყოფილი უნდა ყოფილიყო მისი ნაყოფიერი
მიწებითა და ვაჭრობით.
ტიფლისის უდიდესი ნაწილი გაშენებულია მტკვრის მარჯვენა ნაპირზე. ეს განიერი
მდინარე ძლიერ სწრაფია და ამიტომ მას სანაოსნოდ ვერ იყენებენ; მისი წყალი მწვანე და
უგემურია. ქვის ხიდი ქალაქს მტკვრის მარცხენა ნაპირზე, მეტად თვალწარმტაც მთაზე
მდებარე გარეუბანთან, ავლაბართან, აკავშირებს; ამ ადგილიდან ძლიერ მრავალფეროვანი
სურათები იშლება. ერთი მხრიდან მტკვარი, შემაღლებულ ადგილზე მდებარე გენერალგუბერნატორის სახლი და არსენალი, უფრო დაბლა საავადმყოფო, ბოტანიკური ბაღი 18 და
საარტილერიო სახლი, სიღრმეში კავკასიონის მთები მთელი მათი დიდებულებით; მეორე
მხარეს ქალაქი, ციხესიმაგრე, მთის ფერდობებზე შეფენილი სახლები და ბაღები, რომლებიც
გარს ერტყმის ტიფლისის ქვაბულს. ეს თვალწარმტაცი სანახაობა ხელოვანი ფუნჯის ღირსია.
გაზაფხული შესანიშნავი უნდა იყოს თავისი ბაღებით, ხეხილის ხეებითა და
მომხიბლავი პეიზაჟებით!
ერეკლე მეფის დროს ტიფლისში 4,000 სახლი და 20,000 მოსახლე იყო. დღეს, როდესაც
ამდენი შენობა დაინგრა, ხოლო შავმა ჭირმა ბევრი ხალხი შეიწირა, რაც მაცხოვრებლების
ქალაქიდან გასვლის მიზეზი გახდა, არ ვიცი ზუსტი რაოდენობა არც სახლებისა და არც
მოსახლეობის, რომელიც ამ ბოლო დროს უბრუნდება თავის კერას.

28-ე წერილი. ტიფლისი, 1811 წლის 20 დეკემბერი.

ტიფლისის გოგირდიანი წყლის აბანოები შესანიშნავია: აბანოს წინ კლდეებიდან
მდუღარე წყალი გადმოედინება; ის ძლიერ გოგირდიანია და მეტად სასარგებლოა
რევმატიზმის, სირსველისა და ჭრილობების სამკურნალოდ.
ქალაქის შემოგარენში ათიოდე აბანოა; მათ სხვადასხვა ტემპერატურა აქვთ, რეომიურის
მიხედვით 30-დან 40 გრადუსამდე 19. მხოლოდ ერთი აბაზანაა, რომლის წყლის ტემპერატურა
15 გრადუსია; მე ის ავირჩიე და მესიამოვნა; უფრო ცხელი აბაზანა მეტ ეფექტს იძლევა;
რევმატიზმის გამო 50 გრადუსიანი აბაზანაც ვცადე, მაგრამ ძალიან ცხელი მომეჩვენა და
გოგირდის სუნიც აუტანელია. ამასობაში, შეიძლება ნელ-ნელა შეეჩვიო ამ ცხელ წყალს,
როდესაც ის კლდიდან გადმოდის.
ეს აბაზანები გამოქვაბულებშია მოწყობილი. ჯერ ბნელ, ლამპებით განათებულ
თაღებქვეშ გაივლი; იქ არის ხალიჩაგადაფარებული ორი მერხი, სადაც აბაზანის მიღებამდე,
ტუაზი – ძველი ფრანგული სიგრძის საზომი ერთეული, უდრის 1,95 მ-ს.
იგულისხმება მეფის ბაღები.
19 1°R = 0,925 °C.
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მოსამზადებლად გაწვენენ და გარკვეული დროის განმავლობაში ისვენებ. შემდეგ ორ თუ სამ
თაღს გაივლი და შეხვალ აუზში, რომელსაც ავსებენ ონკანის მეშვეობით, რომლიდანაც
მდუღარე წყალი გადმოდის. ის აუზი, სადაც უფრო ცხელი წყალია, ბოლო თაღშია.
ეს აუზები, ისევე, როგორც კიბე, რომლითაც შიგ ჩადიხარ, კლდეშია გამოკვეთილი;
წყალი იქ მუდმივად ახლდება და საჭიროების მიხედვით ივსება. არასოდეს, დღისითაც კი,
არ ბანაობენ ჩირაღდნების განათების გარეშე და ამ ბნელ და იდუმალ გამოქვაბულში შიშის
გრძნობა გეუფლება. წყალში რამდენიმე წუთზე მეტხანს გაჩერება ჯანმრთელობისთვის არ
ვარგა, მითუმეტეს იმისთვის, ვინც სუსტი აგებულებისაა. აქ, ისევე, როგორც სპარსეთში,
თურქეთში, მოლდავეთსა და ვალახეთში, აბაზანის მიღების შემდეგ ტანს გიზელენ და
საგანგებო მანიპულაციებს გიტარებენ, რომელზეც ამბობენ, რომ გამაჯანსაღებელია; ის
მდგომარეობს მთელი სხეულის ზელვა-სრესვაში მანამდე, ვიდრე მოქნილი არ გახდება. ეს
პროცედურა უხეშია და გგონია, რომ სხეული იშლება.
ქართველები, განსაკუთრებით მაღალი წრის ქალბატონები, აბანოებში ყოველ კვირას
მთელ დღეს, ხშირად კი ღამესაც ატარებენ: სწორედ აქ, პირველ თაღქვეშ ნებივრად
წამოწოლილები, იღებავენ თმებს და ფრჩხილებს; ხანდაზმულ ქალებს შეღებვის შემდეგ
ებანოზოვით შავი თმა აქვთ. აქ სახეზეც ისვამენ წითელ და თეთრ საშუალებებს, წვალობენ
წარბების შეერთებით, შეღებვით და სხვ., რაც მათი სილამაზის მწვერვალია; მათთვის ეს
მეტად მნიშვნელოვანი, ტკივილის და სიამოვნების დღეა.
ამ თაღებში ერთი საათის ძილი და ხილის აბაზანა ჩვენთვის, ევროპელი
ქალებისთვისაც კი ძლიერ სასიამოვნოა; და თუმცა აბანოების ადგილმდებარეობა
მიმზიდველი არ არის, მისი გემო გავიგე და შეიძლება ოდნავ ქართველიც კი გავხდე.

30-ე წერილი. ტიფლისი, 1812 წლის 18 იანვარი.

მას შემდეგ, რაც საქართველო რუსეთის მფარველობის ქვეშ შევიდა (1801 წელი), ამ
იმპერიასთან მისი ვაჭრობა გაფართოვდა; მაგრამ დიდი მანძილი ყიზლარიდან
ასტრახანამდე და ტრანსპორტირების სირთულე დიდ წინააღნდეგობებს ქმნის კავკასიონზე.
საქონლის მთავარი საწყობი მოზდოკია.
საქართველოდან ძირითადად იგზავნება თავისი მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი
დიდი რაოდენობით სპარსეთის მოსაზღვრე პროვინციების აბრეშუმის ნაწარმი.
ტიფლისიდან საქონლის ურმით გადატანა მხოლოდ კაიშაურამდეა შესაძლებელი,
საიდანაც ის კაცებს ზურგით გადააქვთ კაიშაურის მთებზე, რაც მხოლოდ მცირე წონისა და
დიდი ღირებულების საქონლის ტრანსპორტირების საშუალებას იძლევა, ისეთის, როგორიც
არის საბაყლო საქონელი, რასაც სპარსელები ზომიერ ფასად ყიდულობენ საქართველოში.
რუსები გზავნიან საათებს, სუფრის ვერცხლეულს, ოქროს ნივთებს, სირმებს, კავეულს,
ჭიაფერს20, ინდიგოსა და განსაკუთრებით თხელ მაუდს; ყველაზე დიდ მოწონებით მკვეთრი
ფერები სარგებლობს.
ამ მხარეში, არც თუ ისე დიდი ხნის წინ, ვაჭრობის მნიშვნელოვანი წყარო კაცები და
ქალები იყვნენ. ქალებს ძირითადად თურქეთისა და სპარსეთის ჰარანხანებში ყიდდნენ,
ლამაზი ქალის ფასი ზოგჯერ ცხენის და ხმლის ფასს უტოლდებოდა. ეს საზიზღარი ვაჭრობა
თითქმის მთლიანად შეწყვეტილია 21.
ეს საღებავი მიიღებოდა კოქციდების* ოჯახის დედალი მწერებისგან.
კოქციდები* – ფარიანები, ცრუ ფარიანები. მიეკუთვნებიან ძალზე მცირე ზომის თანაბარფრთიან
მწერებს. მრავალი მათგანი გამოყოფს სხვადასხვა ნივთიერებებს („თაფლის ცვარს“, ცვილისმაგვარ
ნივთიერებებს, საღებავებს და ა.შ.).
21 1865-1866 წლებში საქართველოში მყოფი ჰოლანდიელი მოგზაური ტინკო მარტინუს ლიკლამა ა
ნიეჰოლტი აღნიშნავდა, რომ ეს საზარელი ვაჭრობა XIX საუკუნის 60-იანი წლების მხოლოდ
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კავკასიის მთებში, სადაც მრეწველობა არ არის, მოსახლეობა თაფლს, სანთლს, ცხენებს
და ტყავს ქსოვილებში, ტყვიაში, რკინისა და ფოლადის ნივთებში, რუსულ ტყავეულსა და
დენთში ცვლის.

33-ე წერილი. ტიფლისი, 1812 წლის 25 იანვარი.

დავათვალიერე ორი საქველმოქმედო დაწესებულება, რომლებიც კარგ მდგომარეობას
სწორედაც რომ ახლანდელი გენერალ-გუბერნატორის 22 ზრუნვას უნდა უმადლოდნენ.
სავადმყოფო საკმაოდ დიდი და მეტად სუფთაა; იქ საუკეთესო წესრიგია და დღითიდღე
უფრო და უფრო საჭირო ხდება. მის გვერდით მდებარე ბოტანიკური ბაღი კი შეიძლება
სამკურნალი მცენარეების მდიდარი საცავი გახდეს.
ქართველი ვაჟების სახაზინო სკოლაში უკვე აღიზარდნენ შესანიშნავი ახალგაზრდები.
აზიელებს საერთოდ არ აკლიათ გონიერება და ნიჭი; მაგრამ მათში სიზარმაცე მამიდან
შვილზე გადადის; სიმართლეა, რომ ეს ხინჯი, რაც დიდად უკავშირდება ჰავას, ძნელი
გამოსასწორებელი არ არის.
ამ დღეებში სპარსელების ვერაგობის ორი მსხვერპლის დაკრძალვის მოწმე ვიყავი 23. ამ
ცერემონიის ზეიმურობას აძლიერებდა სპარსელი ხანის, შექის ჯაფარ-ყულის დასწრება,
რომელიც დღეს რუსეთის ქვეშევრდომი და ლეიტენანტ-გენერალია. იგი ახალი სამხედრო
გუბერნატორისთვის პატივის მისაგებად მოვიდა; მის შესახებ ბევრი მაქვს მოსაყოლი.
ეს ხანდაზმული კაცია, კარგად გამოხატავს აზრს, რამდენადაც შეიძლება იმსჯელო
თარგმანის მიხედვით და ბაძავს ჩვენს წესებს. იგი ის პირია, ვინც სპარსეთის ამჟამინდელ
შაჰს 24 ეცილებოდა ტახტს; როდესაც მას იმედი გაუცრუვდა, ვეღარ გაბედა სპარსეთში
დარჩენა, სადაც საფრთხეში იქნებოდა და თავი რუსეთის ქვეშევრდომად გამოაცხადა.
ხვალ გიამბობთ მისი და მისი ქეიფის შესახებ.

34-ე წერილი. ტიფლისი, 1812 წლის 26 იანვარი.

ამ დღეებში ჯაფარ-ყული ხანმა ბატონი გენერალ-გუბერმატორის მეუღლე 25 დაპატიჟა
სადილად; მე მას ვახლდი.
ხანი იმდენად გალანტური იყო, რომ ჩვენ თეფშები და დანა-ჩანგალი დაგვიდგეს,
თვითონ იგი კი à la Persan 26 ჭამდა. ისეთივე დიდი ბრტყელი პური, როგორც მაგიდა,
რომელზეც ის იდო, სუფრისა და ხელსახოცების მაგივრობას გვიწევდა, ხოლო ასეთი, ოღონდ
უფრო პატარა ზომის პური ხანს თეფშისა და ხელსახოცის მაგივრობას უწევდა.
ჯერ მურაბებით, შემდეგ სპარსული წვნიანით – ბოზბაშით, გაგვიმასპინძლდნენ.
ინტერესით ვუყურებდი, თუ როგორ შესძლებდა ჩვენი ხანი ბოსტნეულის აღებას და
დარწმუნებული ვიყავი, რომ ამას ვერ მოახერხებდა; მაგრამ შევცდი. მისი თეფში ანუ პური,
მას კოვზის მაგივრობასაც უწევდა, ის ერთ ნაჭერს ფიალაში აგდებდა, რომელიც წინ ედგა,
იქიდან ხელით იღებდა და ყლაპავდა; მან ჩვენზე, რომლებსაც თეფშები და კოვზები
ჩერქეზეთის მხარეს გრძელდებოდა. Tinco Martinus Lycklama A Nijeholt, Voyage en Russie, au Caucase et
en Perse exécuté pendant les années 1866, 1867 et 1868. T. I (Paris-Amsterdam: Arthus Bertrand, C. L. Van
Langenhuysen, 1872), t. I, 419.
22 იგულისხმება გენერალი ფილიპ პაულუჩი.
23 იგულისხმება ბაქოში 1806 წელს მოკლული პავლე ციციანოვისა და ელიზბარ ერისთავის
დასაფლავება.
24 იგულისხმება ფათჰ-ალი, სპარსეთის შაჰი 1796-1834 წლებში.
25 იგულისხმება გენერალ პაულუჩის მეუღლე, ვილჰელმინა-ფრანცისკა (1778—1824), კურლანდიელი
გრაფის, იოსებ-ვილჰელმ ფონ კოკსულის ქალიშვილი.
26 à la Persan – სპარსულ ყაიდაზე.
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გვქონდა, ადრეც კი დაამთავრა ჭამა. ჭამის ასეთი წესი მადის ნაკლებად მომგვრელად
მომეჩვენა, ისევე, როგორც სპარსელი კაცების ზაფრანასავით ყვითლად შეღებილი ხელები და
ალისფრად შეღებილი ფრჩხილები 27. წვნიანის შემდეგ ძალიან ტკბილი კერძები მოგვიტანეს,
შემდეგ წიწაკითა და ზაფრანით უხვად შეზავებული სხვადასხვა სახის რაგუ. ბოლოს
გამოჩნდა ექვსნაირი ფლავი, სპარსელების უსაყვარლესი საჭმელი და ის ერთადერთი, რაც
იჭმეოდა, ჩემთვის მაინც და ერთ-ერთი განსაკუთრებით მომეწონა. ფლავის კერძები
სხვადასხვა ფერის იყო, ზოგიერთი ცხვრისა და ფრინველის ხორცით, სხვები წაბლით ან
შამფურზე შემწვარი ხორცის ნაჭრებით, რაც ხორცს ბოლის სუნს უნარჩუნებს; ხორცი კარგად
იყო შემწვარი და მას მწვადი ეწოდება. ფლავის კერძი ოც სახეობაზე მეტია – ცხვრის, ბატკნის,
ქათმის ხორცის და ა.შ. აი მას როგორ ამზადებენ:
5-7 ლივრი28 ნაჭრებად დაჭრილი ცხვრის ხორცი ერთ ან ორ ქათამთან ერთად იხარშება;
შემდეგ ხორცს და ბულიონს იღებთ ქვაბიდან და მის ძირზე დადებთ კარაქს; როდესაც ის
შეთბება, მასში ერთი დუიმის 29 სისქის ბრინჯის ფენას ჩაყრით; უმატებთ წაბლს,
გასუფთავებულ და შუაზე გაჭრილ ნუშს, ქიშმიშს, მიხაკს, დარიჩინს, ჯანჯაფილს და ზედ
აწყობთ ხორცს, შემდეგ ჭურჭელს ავსებთ ბრინჯით და ბულიონით, ისე, რომ ბრინჯი
დაიფაროს; მის მოსამზადებლად 15 წუთია საკმარისი – ის მშრალია, ბულიონი კი შეწოვილი.
შემდეგ ბრინჯს გამდნარ კარაქს ადებთ, კარგად დახურავთ თავსახურს და მას ცხელ წყალში
დასველებულ ტილოს ამოუდებთ,რომ ბრინჯი ნესტიანი იყოს და ასე შუშავთ ნელ ცეცხლზე.
სასმელად სხვადასხვა სახის შარბათი, ლიმონათის მსგავსი რამ და აირანი ანუ წყლით
გაზავებული შედედებული რძე, მოგვართვეს.
ხანი მარჯვენა ხელით ჭადა, მარცხენა კი სულ ქამარზე ედო. სპარსეთში ასეთი წესია.
სპარსელებს ძალიან უყვართ ცხიმიანი და ტკბილი, განსაკუთრებით ზაფრანა.
ნახევრად რომ არ ყოფილიყო გალანტური, ხანიც ჩვენსავით სკამზე იჯდა, თუმცა
სპარსელები არ სარგებლობენ არც მაგიდით, არც სკამით და მუდამ იატაკზე დაფენილ
ხალიჩაზე სხედან; კერძები დიდი სინებით მოაქვთ, რომლებსაც წინ გიდგამენ. დაჯდომისას,
მათ იციან ფეხის საგანგებოდ ისე შეკეცვა, რომ დაიმალოს. ასეთ პოზას შეჩვეული უნდა იყო,
რომ რამდენიმე ხნის განმავლობაში შესძლო გაჩერება.
სადილის შემდეგ ყალიონიც გამოჩნდა, რომელსაც ხანი მანამდეც ეწეოდა, შემდეგ კი
იმას გადასცა, ვისაც სხვებისგან გამოარჩევდა, მაგრამ ყალიონის მილი არ გამოუცვლიათ.
სპარსელებს აქვთ სტუმრების პატივისცემის თავისებური წესი; მაგრამ ის იმდენად
უსიამოვნოა, რომ მიჭირს თქვენთვის ამის მოყოლა. ჭამის დროს ისინი გემრიელ ლუკმას, რა
თქმა უნდა ცხიმიან ნაჭერს, იღებენ, რამდენიმე ხანი ხელში ზელავენ და იმას უდებენ პირში,
ვისი გამორჩევაც სურთ. საბედნიეროდ, ხანმა ეს თავაზიანობა ჩვენს მიმართ არ გამოიჩინა.
მის მიერ მოწყობილი მეჯლისი უფრო გასართობი იყო, ვიდრე ბრწყინვალე. მან
პოლონეზიც კი იცეკვა და საკმაოდ კარგადაც სპარსელის კვალობაზე.
ამ დღეს სხვადასხვა აღმოსავლური, ქართული, ლეკური და სპარსული ცეკვებიც ვნახე.
რა უტრირებული ჟესტებია! მუსიკა, ისევ როგორც ცეკვა, ღვარჯნილია და ახლა უკვე
შემიძლია წარმოდგენის შექმნა ბაიადერების ცეკვებზე.
ტიფლისში თავისი მრავალრიცხოვანი ამალის თანხლებით გამოჩენილმა ხანმა
სპარსეთის ადათ-წესების მაგალითი გვაჩვენა. ქალაქიდან ჩვენი გასვლისას, მან ახალი
სპარსული სანახაობა მოგვიწყო. მას ახლდა თავისი ეროვნების მრავალი ცხენოსანი,
რომლებიც თავიანთი შესანიშნავი ბედაურებით სხვადასხვა ილეთებს აკეთებდნენ; ისინი
ერთმანეთს შუბებს უმტვრევდნენ და დიდი ჭენების დროს უკან ისროდნენ თოფებს და
სპარსელები ფრჩხილებს ინით იღებავდნენ.
1 ლივრი დაახლოებით 0,5 კგ-ს ტოლია.
29 ერთი დუიმი =2.54 სმ.
27
28
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პისტოლეტებს. როდესაც ხანი გარკვეული მანძილით დასცილდა ტიფლისს, ცხენიდან
ჩამოვიდა და ტახტრევანში გადაჯდა. ეს არის მეტად მოხერხებული ეკიპაჟი, ფანჯრებიანი
პატარა ყუთი თუ სახლი, რომელიც ორ ჯორს მიაქვს, ერთს წინ, მეორეს უკან. ეს ეტლი
მახსენებს ჩვენი საყვარელი ვენის გადასატან სკამებს.

35-ე წერილი. ტიფლისი, 1812 წლის 5 თებერვალი.

გენერალ-გუბერნატორი პროვინციების დასათვალიერებლად გაემგზავრა; იგი ბაქოს
გზას დაადგა, იქ უნდა ჩავიდეს.
გაზაფხული მთელი თავისი მშვენებით მოვიდა. ხეხილის ხეებით სავსე ტიფლისის
გარშემო მდებარე უამრავი ბაღი თეთრი ვუალით – ხეხილის ყვავილებითაა დაფარული და
ხილის კარგ მოსავალს გვპირდება. ამჟამინდელმა გენერალ-გუბერნატორმა თავისი სახლის
წინ დიდი ბაღი გააშენებინა. ეს ბაღი ძირითადად ქართველებისთვის შეთავაზებული
მოდელია, რომლებმაც შესანიშნავი ჰავის მიუხედავად, აქამდე არავითარი გემოვნება ან
სურვილი არ გამოუჩენიათ იმის გამოსაყენებლად, რასაც მათ მათი ლამაზი ბუნება
სთავაზობს.
გენერალ-გუბერნატორის ქალბატონი მეუღლე თავისთან ყოველ საღამოს იღებს
ქართველ ქალბატონებს, რომელთა უმრავლესობა აქაური თავადის ქალები, ზოგიერთი კი
საქართველოს სამეფო ოჯახის პრინცესაა. მათგან ყველაზე საინტერესო, ჩემი აზრით,
ცნობილი მეფე ერეკლეს ქალიშვილი, თავად ორბელიანზე გათხოვილი თეკლაა30 და
რომელსაც ეტყობა თავის წარმომავლობას.
ეს ქალბატონები მოდიან ცხენებით, რომელიც მსახურს მოჰყავს. ისინი თავიდან
ფეხებამდე თეთრ ვუალებში არიან გახვეულები და ასეთი კავალკადა შორიდან, სიბნელეში,
შეიძლება მოჩვენებების პროცესია გეგონოს. ქალბატონ გენერალთან მისვლისას ზოგიერთი
მათგანი იხსნის ვუალს და თავის ქართულ სამოსს აჩენს. გენერალმა ამ უცნაური კოსტიუმის
ევროპულით შეცვლის სურვილი გამოთქვა და რამდენიმე ქართველ ქალბატონს უკვე ეყო ამ
ინოვაციის მიღების გამბედაობა. თუკი აღმოსავლური კოსტიუმი უცნაური გვეჩვენება,
ამასობაში ვფიქრობ, რომ ის შესანიშნავადაა მისადაგებული ჰავასთან და ქვეყნის ადათწესებთან. სპარსეთში, მაგალითად, კაცებს ქალებივით განიერი კაბები აცვიათ, ქალები კი
კაცებივით. ევროპაში შლიაპას, სპარსეთში კი ფეხსამოს იხდიან და არასოდეს არ იშიშვლებენ
თავს.

36-ე წერილი. ტიფლისი, 1812 წლის 10 თებერვალი.

დღეს საბუნებისმეტყველო მუზეუმს ვესტუმრე და
ნარურალისტის, გრაფი მუსინ-პუშკინის 31 ბიბლიოთეკა. ის,

ვნახე გარდაცვლილი
რაც ყველაზე უფრო

თეკლე ბატონიშვილი (1776-1846) – ერეკლე II უმცროსი ქალიშვილი, ვახტანგ ორბელიანის (17691812) მეუღლე.
31 რუსეთთან საქართველოს მიერთების მნიშვნელობა ნათლად აისახა რუსი მეცნიერის – ქიმიკოსის,
ფიზიკოსისა და მინერალოგის, ლონდონის სამეფო საზოგადოების წევრის – გრაფი აპოლო აპოლოს ძე
მუსინ-პუშკინის (1744-1817) მოხსენებით ბარათში. 1800 წელს მან იმპერატორ პავლე I-ს წარუდგინა
დოკუმენტი, რომელმაც „რუსეთის სამთავრობო წრეებში საქართველოს ანექსიის საკითხი
გადაწყვიტა“. მუსინ-პუშკინი წერდა: „მიერთებული იქნება ფიზიკური თვალსაზრისით მდიდარი და
ნაყოფიერი ქვეყანა; 2. მთის ხალხების იზოლირებით გარანტირებული იქნება კავკასიის ხაზი; 3.
გაიხსნება ფართო ასპარეზი სპარსეთთან და ინდოეთთან სავაჭროდ; 4. ქართლ-კახეთის მიერთება
გამოიწვევს იმერეთისა და სამეგრელოს ანექსირებას იმპერიის მიერ“ (М. В. Хелтуплишвили. –
Вступление Грузии в состав Российской империи. Дозволено цензурою, Москва 31 Августа 1901, года
(Кутаисъ: Типографiя Киладзе и Хеладзе, 1901), 32-33.). ზურაბ ავალიშვილის ცნობით, პავლე I მუსინ30
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აღსაფრთოვანებელია, ეს არის ამ რეგიონის ცხოველების, ჩიტებისა და ოთხფეხების
კოლექცია. სამწუხაროდ, ის ცუდად არის მოვლილი და იმისგან, რაც გრაფმა პუშკინმა ასეთი
მზრუნველობით შეაგროვა, მალე მხოლოდ ნაშთებიღა დარჩება. იქვე ვნახე მინერალების
კოლექცია, რომელიც მეტად მდიდარი უნდა იყოს, რადგან გარდაცვლილ გრაფს,
მინეროლოგიის სპეციალისტს, საქართველოს სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლა
ევალებოდა. ბამბაკისკენ, – ერევნის მოსაზღვრე პროვინციისკენ, – მიმავალ გზაზე მან
სპილენძისა და ვერცხლის მდიდარი საბადოები ნახა.

37-ე წერილი. ტიფლისი, 1812 წლის 12 თებერვალი.

ამ დღეებში ქორწილში ვიყავი და ამ დილით კი დასაფლავებაზე. აი ქართველების
ადათ-წესები ამგვარ შემთხვებში.
აქ ძალიან ახალგაზრდებს აქორწინებენ; ხშირად, პატარძალი მხოლოდ 12, საქმრო კი 15
წლისაა. ზოგჯერ მათ აკვანშივე ნიშნავენ, მაგრამ დიდი დროის განმავლობაში ისინი
ერთმანეთს არც კი იცნობენ. ქორწინებამდე საცოლის ნახვა თავიდანვეა აკრძალული.
ნიშნობა ეკლესიაში მიმდინარეობს და ცერემონია შეესაბამება ბერძნულ წესს, იმის
გამოკლებით, რომ საცოლე ვუალითაა დაფარული და მომავალ ქმარი ვერ ხედავს იმ ქალის
სახეს, რომელიც ცოლად უნდა ითხოვოს. ეს ქორწინება უფრო საქმიანი გარიგებაა, ვიდრე
სიყვარულის შედეგი. ნიშნობის დღეს ეკლესიიდან გამოსვლისას ახალგაზრდები
საპატივცემულოდ ჩვეულებად აქვთ თოფის სროლა.
ქორწილის დღეს თავიდან ფეხებამდე ვუალში გახვეული პატარძალი სამკაულებითაა
გადატვირთული; წესის მიხედვით, იგი ფეხებშეკეცილი ზის ხალიჩაზე. ინდურ
პაგოდასთან 32 მისი მსგავსების დასასრულებლად, ქალისა და ცოლის ეს პაროდია მთელი
დღე ამ პოზაშია, უსმელ-უჭმელი და მდუმარე. ისე ჩანს, რომ საქართველოში ქორწინება
ჩანაცვლებულია კავშირით, რაც მხოლოდ დიდი გამოცდის გავლის შემდეგ დაიშვება.
საქმროც იმავე ცერემონიას გადის. თავისი ლამაზი უცნობის გვერდით იგიც ისევე
მდუმარედ და იმავე პოზიციაში ზის. თუ ოდნავ შეაბრუნებენ ზურგებს, დიდი ხნის
დამდურებულებს ემსგავსებიან. ისე ჩანს, რომ ამ მდგომარეობაში მყოფნი თითქოს
ერთმანეთს ეუბნებიან: „ჩვენ დაგვაქორწინეს; ნუ გამიბრაზდებით; ჩემი ბრალი არ არის“.
ქორწილის დასასრულს პატარძალს ვუალს ხდიან და ხშირად ქმარი მხოლოდ მაშინ
ხედავს მის სახეს. ზეიმი მეტ-ნაკლებად დიდებული სუფრით მთავრდება.
მე დავესწარი ერთი ახალი გათხოვილი ქართველი ქალისთვის ვუალის მოხსნას;
ვცდილობდი იმ ემოციის დანახვას, რაც, ჩემი აზრით, უნდა ჰქონოდათ მეუღლეებს,
რომლებმაც პირველად დაინახეს ერთმანეთი; მე კარგად დავინახე მათი სახეები, ქალი
ქანდაკებასავით იყო; კაცმა რაღაც კმაყოფილება გამოხატა თავისი ძალიან ლამაზი და
საკმაოდ ახალგაზრდა ცოლის დანახვაზე; ვფიქრობ, ქალი უფრო ლამაზი იქნებოდა, თუ
ხელოვნებას არ მოიხმობდა. ლოყები წითლად ჰქონდა შეღებილი, წარბები უხეშად
დახატული და გადაბმული, მას სრულიად არ უხდებოდა უამრავი მარგალიტითა და
ალმასით დახუნძვლაც.
ამგვარად მოწყობილი ქორწინება საეჭვოს ხდის ქართველების ოჯახურ ცხოვრებას.
ხშირად იმეორებენ, რომ ქორწინება ლატარიაა; ეს სახუმარო სიტყვა, როგორც ჩანს, უბედური
მეუღლეების დასამშვიდებელადაა. მაგრამ მიზეზი უფრო დიდია, ვიდრე სახუმარო და
პუშკინის ამ მოხსენებისა და ქართველი წარჩინებულების თხოვნის შემდეგ გადაწყვიტა საქართველოს
მიერთება (Авалов, 1901: 258).
32 პაგოდა – ბუდისტური საკულტო და მემორიალური ნაგებობა ჩინეთში, იაპონიაში, ინდოეთში და
სხვ., წარმოადგენს კოშკს, ხშირად მრავალიარუსიანს. პარატძლის პაგოდასთან შედარებაში ჩანს
ფრედერიკა ფონ ფრეიგანგის დაცინვა მის მიმართ.
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მეუღლეების შემდგომი ცხოვრება სულაც არ არის დამოკიდებული შემთხვევაზე. მათი
ბედნიერება დამოკიდებული იქნება პრინციპებსა და გემოვნებაზე, რაშიც ქორწინებამდე
უნდა დარწმუნდნენ. არჩევანის გარეშე, შემთხვევითი კავშირები მხოლოდ იმ ქვეყნებშია
მისაღები, სადაც ქორწინება მხოლოდ სტატუსის და სიმდიდრის მიღების საშუალებაა, სადაც
ცოლს ქმრისგან მონობა და გულგრილობა ჰყოფს.
თუ ქართველი ქვრივი ქალი სიყვარულს გამოხატავს ქმრის მიმართ, შეიძლება შეცდე
მისი გრძნობების გამო. ამ დილით ერთი კაცის დასაფლავება ვნახე. ცოლი მის კუბოზე
მრავალი საათის განმავლობაში იყო დამხობილი, ცრემლებისგან სახე აღარ უჩანდა, მისი
დარდი ყვირილით და გმინვით გამოიხატებოდა; თავისი ქმრის სახელის ხშირ ხსენებაზე
თმებს იგლეჯდა და გულზე მჯიღს იცემდა. ყოველივე ტკივილზე და დიდ დარდზე
მიანიშნებდა. მაგრამ… ეს ადათია.
დასაფლავების კორტეჟში, გარდაცვლილის კუბოს წინ მისი ცხენი მიდის, რომელზეც
უნაგირი და ლაგამი უკუღმა დევს; მისი იარაღი მის მსახურებს მიაქვთ, ოჯახი ფეხით
მიჰყვება და ყოველ წუთს უიმედობის ყვირილი აღმოხდებათ. ესეც ადათია.
დასაფლავების შემდეგ ქვრივი თავის სახლში ბრუნდება, სადაც იმავე ადგილზე ჯდება,
გარს მგლოვიარე ქალები ახვევია, რომლებიც მდუმარედ არიან. ეს უკანასკნელი ცერემონია
წესის მიხედვით ექვს კვირის გრძელდება. ეს გლოვის კარანტინია.
თქვენც ჩემსავით ფიქრობთ, რომ დროში რეგლამენტირებული ასე გაზვიადებული
დემონსტრირება არ შეიძლება რომ გულწრფელი იყოს.

41-ე წერილი. ტიფლისი, 1812 წლის 28 თებერვალი.

რამდენიმედღიანი შეშფოთებისა და დარდის შემდეგ, გენერალ-გუბერნატორის
მოსვლამ მთელი შიში გაფანტა; იგი დაასრულებს კახეთის აჯანყებას, იქ თვითონ მიდის.
უკვე მოვიდა ცნობა, რომ მან დაამარცხა და დაიმორჩილა აჯანყებულები, არეულობას,
რომელიც უკვე სერიოზული ხდება, მალე სიმშვიდე მოჰყვება. მამაცმა გენერალმა,
ვლადიკავკაზის კომენდანტმა 33, პოლკოვნიკ ყაზბეგთან ერთად კავკასიონის გზა გაწმინდა.
არ დამავიწყდეს გითხრათ, რომ სანკტ-პეტერბურგიდან ახლახანს მოვიდა ბრძანება,
რომელიც გენერალ-გუბერნატორს იმპერატორთან უხმობს34. ამას ჩვენს ბედზეც ექნება

იგულისხმება რუსეთის სამხედრო სამსახურში მყოფი იტალიელი გენერალ-მაიორი ივანე დელპოცო
(1739-1821), რომელიც მონაწილეობდა კავკასიის დაპყრობაში. 1802 წელს იგი მთიულებმა დაატყვევეს
და თავადმა ციციანოვმა 8400 რუბლის სანაცვლოდ მხოლოდ ერთი წლის შემდეგ შესძლო მისი
განთავისუფლება. დელპოცო გენერლ-მაიორის ჩინით აღადგინეს სამხედრო სამსახურში. 1810-1814
წლებში იგი ვლადიკავკაზის გარნიზონის მეთაური, ციხესიმაგრის კომენდანტი და ოლქის
მმართველი იყო (В. Потто, Кавказская война въ очеркахъ, эпизодахъ, легендахъ и бიографიяхъ, II,
Ермоловское время. Выпуск 1-й. Т. I-V, СПб, Тип. Е. Евдокимова, 1887-1889, 1887: I, 728-731).
34 საქართველოს მთავარმართებლად დანიშვნისთანავე გენერალმა პაულუჩიმ მექრთამეობასა და
ჯარში ფეხმოკიდებულ ლოთობას ბრძოლა გამოუცხადა. რუსული ენის არცოდნის გამო საკუთარ
მოხელეებთან თარჯიმნის დახმარებით უწევდა ურთიერთობა. მან 30,000-იანი არმიის გამოკვება
მთლიანად ადგილობრივ მოსახლეობას დააკისრა, რასაც 1812 წლის კახეთის აჯანყება მოჰყვა,
პაულუჩი რუსეთ-ირანის ფრონტიდან დაბრუნდა და რუსეთის ჯარს ჩაუდგა სათავეში. 1812 წლის
მარტში კახელი აჯანყებულები ჩუმლაყთან დაამარცხა. მიუხედავად გამარჯვებისა, პაულუჩი
იძულებული გახდა დათმობებზე წასულიყო. კახეთში გაუქმდა კაპიტან-ისპრავნიკების თანამდებობა
და მოურავობა აღდგა. სამხედრო წარუმატებლობის შემდეგ პაულუჩიმ აჯანყებულებთან
მოლაპარაკების გამართვა სცადა. დაპირდა მათ ამნისტიას, რეფორმების გატარებას, რაც
მთავარმართებლის მხრიდან უფლებამოსილების გადაჭარბებად მიიჩნიეს და პეტერბურგში გაიწვიეს.
აღსანიშნავია, რომ კახეთის თავადაზნაურობამ იმპერატორს მისი დატოვებაც კი სთხოვა, მაგრამ
33
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გავლენა. მაგრამ იმის ნაცვლად, რომ ფუჭი მოსაზრებებით დავიტვირთო, სჯობს ბედისწერას
მივენდო და როგორიც არ უნდა იყოს, ბრმად მივყვე მას.
ყოველ წუთს ველოდებით გენერალ-გუბერნატორის დაბრუნებას, რომელსაც მალე
შეცვლიან; მაშინ ჩვენი ბედიც გადაწყდება.
გუშინ შევიტყეთ, რომ გუდგორაზე 35 ზვავი ჩამოწვა და ჩაიტანა ტრანსპორტი, რომელიც
საქართველოსთვის იყო განსაზღვრული. რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა.

42-ე წერილი. ტიფლისი, 1812 წლის 20 მარტი.

არეულობები შეწყდა და გენერალ-გუბერნატორი დაბრუნდა.
ჩემი ჯანმრთელობა ძლიერ შეირყა, განსაკუთრებით ამ შფოთსა და ღელვაში; ექიმებს
მივმართე და მათ ერთხმად მირჩიეს საქართველოდან წასვლა, რომლის ჰავა არ მომიხდა.
ამგვარად, ჩემო ძვიფასო მეგობარო, გადაწყვეტილია, რომ გენერალ-გუბერნატორის
მეუღლესთან ერთად მაისის დასაწყისში პეტერბურგში გავემგზავრები. რა სიხარულია
თქვენი ნახვა, რა შესანიშნავი პერსპექტივაა! ეს იმ ყოველივეს მავიწყებს, რაც ჩვენს შორისაა –
კაიშაურს, კობს, 3000 ვერსს!
ჩემი ქმარი აქ დაელოდება თავის ბედს. თუ მას ნამდვილად არ შეეძლება ჩემთან ერთად
წამოსვლა, როგორც კი შესძლებს, შემომიერთდება.

44-ე წერილი. ტიფლისი, 1812 წლის 3 მაისი.

გასამგზავრებლად ყველაფერი მზადაა. ვლადიკავკაზის მოხუცი კომენდანტი,
რომელიც აქ არის, მთებში ეგერებთან 36 ერთად გამოგვყვება; ამბობენ, რომ კაიშაური კვლავაც
დაფარულია თოვლით, რომელიც მხოლოდ თვის ბოლოსთვის გადნება. მიუხედავად ამისა,
გენერლის მეუღლეს აუცილებლად ამ დღეებში სურს გამგზავრება. მისი ნების მორჩილს,
ისღა მრჩება, რომ კაიშაურის საშინელი გასასვლელის გამო ჩემი და ჩემი საწყალი
ბავშვებისთვის ზეცას შევთხოვო დახმარება და ვილოცო.
ჩემი ქმარი სპარსეთში მიდის, იგი სპარსეთის ტახტის მემკვიდრე მეფისწულთან, აბას
მირზასთან ჩავა თავრიზში. უკვე ძალიან დაცხა და მან ცხენებით უნდა იმგზავროს
დამღლელ და ნაკლებად უსაფრთხო გზაზე. ამალა შედგება ერთი დრაგომანის, რამდენიმე
კაზაკისა და მსახურისაგან: მოყვარული მეუღლის თვალები მას მთელ ამ მძიმე
მოგზაურობაში გაჰყვება.
ჩემს ამბებს მხოლოდ გეორგიევსკში ჩასვლის შემდეგ გაიგებთ, რომლის სამოქალაქო
გუბერნატორი ჩემი ქმრის ბიძაა და სადაც რამდენიმე დღე გავჩერდებით.

უშედეგოდ. 1812 წლის აპრილში იგი გენერალმა რტიშჩევმა შეცვალა. (გურული, კუპატაძე,
საქართველოს ისტორია: XIX საუკუნე, 12).
35 ფრანგი და ფრანკოფონი მოგზაურები გუდგორას უწოდებენ გუდაურის მიდამოებში მდებარე მთა
კუდებს და ამ მონაკვეთს კაიშაურად მოიხსენიებენ.
36 ეგერები (გერმანული Jager – მონადირე), მსუბუქი ქვეითი ჯარისა და კავალერიის სახელწოდება
XVIII-XIX საუკუნეების ევროპულ და რუსულ არმიებში. XIX საუკუნის შუა ხანებამდე იქმნებოდა
ყოფილი მონადირეებისა და კარგი მსროლელებისაგან.
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პოლკოვნიკი ბერნარ ეჟენ ანტუან როტიე
Rottier, le Colonel. Itinéraire de Tiflis à Constantinople, par le Colonel Rottiers, commandeur,
chevalier de différents ordres, membre de plusieurs académies, etc. Bruxelles: Czes H. TarlierLibraire, 1825.
საქართველოს მთავარმართებელი
ალექსი ერმოლოვი (1816-1827)
დროებითი ემიგრაცია რუსეთში, – სამხედრო სამსახური
ავტორის შესახებ: ბელგიელი როიალისტი ოფიცერი, რუსეთის არმიის პოლკოვნიკი
ბერნარ ეჟენ ანტუან როტიე (1771-1858), რომელიც არ იზიარებდა ნაპოლეონის მიერ
წარმოებულ პოლიტიკას, საფრანგეთის მთავარი შტაბის სამხედრო საინჟინრო სამსახურის
მრავალი უცხოელი ოფიცრის მსგავსად საფრანგეთის იმპერატორის ბრძანებით პარიძში
ტამპლის ციხეში ჩასვეს 1. 1808 წელს, ციხიდან განთავისუფლების შემდეგ, რადგან იგი
ევროპის არც ერთ სახელმწიფოში არ მიიღეს სამხედრო სამსახურში, იძულებული გახდა
თავის ოჯახთან ერთად „თავშესაფარი ჩრდილოეთის ამ უზარმაზარ იმპერიაში“, რუსეთში,
მოეძებნა. 1808-1818 წლებში იგი რუსეთის ჯარში, კავკასიაში მსხურობდა, 1811 წელს კი
თავისი თხოვნის საფუძველზე საქართველოში, გენერალ ორბელიანის 2 დაქვემდებარებაში
მყოფი მე-20-ე დივიზიის შტაბის უფროსად დანიშნეს. საქართველოში პოლკოვნიკ როტიეს
ჩსვლის მიზანი ნაკლებად ცნობილი მხარეების გაცნობა, მისთვის სრულიად უცნობი ომის
წარმოების ხასიათის შესწავლა და ადგილობრივი „მეგობრებისა და მტრების, ცოცხლების
ადათ-წესებისა და საქმიანობის, გარდაცვლილთა ძეგლებისა და ხსოვნის შესწავლადაკვირვება“ იყო. მისი მუდმივი სამყოფელი, „ოდესღაც სუსტი სამეფოს, იმჟამად უკვე
ლამაზი პროვინციის დედაქალაქში, ტიფლისში, იყო“. 1818 წელს, იგი სამხედრო
სამსახურიდან გადადგა.
მოგზაურობის მიზანი: თავის ოჯახთან პოლკოვნიკ როტიეს მოგზაურობის მიზანი
საქართველოს დასავლეთი ნაწილის, მცირე აზიისა და კონსტანტინოპოლზე გავლით
სამშობლოში დაბრუნდა იყო.
პოლკოვნიკ როტიესა და მისი ოჯახის მიერ განვლილი მარშრუტი: თბილისი, მცხეთა,
მუხრანი, გორი, უფლისციხე, სურამი, ქუთაისი, გელათი, მარანი, ფოთი, წმ. ნოკოლოზის
ფორტი, ბათუმი, ხოფა, ტრაპიზონი, გირესუნი, სამსუნი, კონსტანტინოპოლი, ევროპა.
მარშრუტი საქართველოში: თბილისი, მცხეთა, მუხრანი, გორი, უფლისციხე, სურამი,
ქუთაისი, გელათი, მარანი, ფოთი, წმ. ნიკოლოზის ფორტი, ბათუმი, ტრაპოზონი.
მოგზაურობის შედეგი: თხზულებაში ავტორის მარშრუტის მიხედვით დაწვრილებით
არის მოცემული ცნობები საქართველოს გეოლიგიის, ფლორის, ფაუნის, მდინარეების,
ხიდების, სავარგულების, სოფლის მეურნეობის, სასოფლო განსახლების, მოსახლეობის
საქმიანობის, ადათ-წესების, ისტორიული ძეგლების შესახებ – სურამის ციხე, გელათი;
დახასიათებულია თბილისი, უფლისციხე, სურამი, ქუთაისი, მარანი, ფოთი, ბათუმი.
თხზულება მდიდარია ისტორიული ექსკურსებით საქართვლოს ისტორიიდან.
საგანგებო ყურადღებას იქცევს თხზულებაში წარმოდგენილი გეორგიევსკის ტრაქტატი
(1783) და 1799 წლის 23 ნოემბერს (ძვ. ს.) 7 გეორგიევსკის ტრაქტატის შესწორების ტექსტი,
რომლის მეორე მუხლის თანახმად უქმდებოდა მეფის წოდება და მმართველი მეფის –
Михаил Полиевктов, Европейские путешественники по Кавказу, 1800-1830 гг. (Тбилиси: тип. Заря
Востока, 1946) 135.
2 იგულისხმება გენერალ-ლეიტენანტი დიმიტრი ორბელიანი (1763-1827), კავკასიის ომების გმირი,
რომელიც 1811 წლის 24 აგვისტოს დანიშნულ იქნა მე-20-ე ფეხოსანი დივიზიის მეათურად.
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იგულისხმება გიორგი XII უფროსი ვაჟი, დავითი 3, – იქნებოდა საქართველოს რეგენტი და ეს
წოდება გადაეცემა უფროსობის მიხედვით მის მთელ მოდგმას. ეს დოკუმენტი როტიეს
გადასცა საქართველოს სამხედრო გუბერნატორმა, გენერალმა თევდორე სიმონოვიჩმა.
თხზულებაში დიდი ადგილი ეთმობა თავად ციციანოვის მიერ დედოფალი მარიამის4
დაპატიმრების ამბავს 5. აღნიშნულია ქართველების სურვილი თავიანთი ძველი მეფეების
კოდექსების მიხედვით სამართლის წარმოებისა და სამსახურში თავიანთი ღირსების
შესაბამისად მიიღების შესახებ6. საქართველო მას კავკასიის ბირთვად, მის ყველაზე
ცივილიზებულ ნაწილად მიაჩნია, მაგრამ ამასთან, როტიე დადებითად აფასებს რუსეთის
პოლიტიკას კავკასიასა და საქართველოში. იგი წერს: „უკეთ რომ ვთქვათ, ეს არ არის
ბატონობა, ეს არის შერწყმა, რომელიც უნდა შესრულდეს. რუსეთს ყოველი თვალსაზრისით
დადებითი როლი აქვს. ის თავის წიაღში იღებს ხალხს, რომელსაც გაევროპელობა სურს. (...)
ის იმორჩილებს არა თავისი ძალით, არამედ ძარცვის, ადამიანებით ვაჭრობისა და ყოველივე
იმის მოსპობით, რაც აზიურია“ 7.
საინტერესოა ავტორის ცნობები იმერელი თავდის, წერეთლის მიერ მისი ოჯახის
მიღებისა და გამასპინძლების, ფერსათიდან გატაცებული მოსახლეობისა და მეგრელების
მიერ თავიანთი ოჯახის წევრების გაყიდვის შესახებ. აღვნისშნავთ, რომ ტრაპიზოში
საფრანგეთის კონსულთან, პიერ დიუპრესთან ერთად როტიე ამაოდ ეცადა ფერსათიდან
გატაცებულთა გამოხსნას. თხზულებაში აღნიშნულია ფოთის სტრატეგიულ მნიშვნელობა,
აღწერილია ტრაპიზონში ნანახი სოლომონ II-ს საფლავი და სხვ. საგანგებო ყურადღებას
უთმობს შავი ზღვისპირეთის აღწერას, ლაზების დახასიათებას და მათ ადათ-წესებს.
პოლკოვნიკ როტიეს ნაწერებიდან ჩანს, რომ იგი მეტად განათლებული ადამიანი იყო
და კარგად იცნობდა ძველი დროის ავტორების თხზულებებს. როტიე, არ არის მხოლოდ
მოგზაური, რომელიც წუთიერი შთაბეჭდილებით ან შენიშვნებით კმაყოფილდება: იგი
საგულდაგულოდ ამუშავებს შეკრებილ მასალას.
***
დავით ბატონიშვილი (1767-1819) – გიორგი XII-ისა და მისი პირველი ცოლის, ქეთევან
ანდრონიკაშვილის (1754-1782) უფროსი ვაჟი, ქართლ-კახეთის სამეფოს გამგებელი 1800-1801,
რუსეთის არმიის გენერალ-ლეიტენანტი, მწერალი და მეცნიერი, რომელიც 1803 წელს ქართლ-კახეთის
ბაგრატიონთა ოჯახის სხვა წევრებთან ერთად პეტერბურგში გადაასახლეს.
4 მარიამ ციციშვილი (1768-1850), გიორგი გიორგი XII მეუღლე და ქართლ-კახეთის უკანასკნელი
დედოფალი (1798-1801), დაიბადა თბილისში, თავადი გიორგი ციციშვილისა და ელენე
გურამიშვილის ოჯახში. 1799 წლის 27 აპრილს „მისი უდიდებულესობა ქართლ-კახეთის დედოფალი,
მარია გეორგიევნა“ დააჯილდოვეს წმინდა ეკატერინეს ორდენის დიდი ჯვრით. საქართველოდან
იძულებული გადასახლების შედეგად, ალექსანდრე I-მა იგი შეიწყალა და ბელგოროდის ერთ-ერთ
მონასტერში გაამწესა, შემდეგ კი მოსკოვში დაასახლეს. მარიამ დედოფალი გარდაიცვალა 1850 წელს,
81 წლის ასაკში მოსკოვში, დაკრძალულია სვეტიცხოველში.
5 Rottiers, Itinéraire de Tiflis à Constantinople, 63-67. მარიამ დედოფლის დაპატიმრების ამბავი 1829 წელს
ინგლისურ ენაზეც დაიბეჭდა (The London Literary Gazette and Journal of Belles Lettres, Arts, Sciences, Etc,
N658, 29 August, 1829).
6 ეს აზრი შემდეგ გატარებულია საქართველოში 1825 წელს მოგზაური ფრანგი ბუნებისმეტყველის,
შარლ ბელანჟეს თხზულებაშიც (Charles Bélanger. Voyage aux Indes Orientales, par le Nord de l’Europe, les
provinces du Caucase, la Géorgie, l’Arménie et la Perse, suivi de détails topographiques, statistiques et autres sur
le Pégou, les îles de Java, de Maurice et de Bourbon, sur le cap de Bonne-Espérance et Sainte Hélène pendant les
années 1825, 1826, 1827, 1828 et 1829, I-VIII, 8 et 3 atlas grands. Paris, 1836-1846. Historique. t. II, Paris, 1838,
65).
7 Rottiers, Itinéraire de Tiflis à Constantinople, par le Colonel Rottiers, commandeur, chevalier de différens
ordres, membre de plusieurs académies, etc. (Bruxelles: Chez H. Tarlier, Libraire, 1829), 93.
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მარიამ დედოფლის გადასახლება. – დინასტიის დასასრული.
„მარიამი, თავად გიორგი ციციშვილის ქალიშვილი, 1800 წლის 28 დეკემბერს (ძვ. სტ.)
გარდაცვლილი გიორგი XII-ს მეორე ცოლი, კვლავ ტიფლისში იყო თავის შვიდ ბავშვთან, ორ
გოგონასა და ხუთ ვაჟთან ერთად. შეიძლება რუსეთი ღელავდა ერთი ქალისა და
მცირეწლოვანი ბავშვების გამო, შეიძლება იმედოვნებდა, რომ ეს დედოფალიც დაამოწმებდა
ხელისუფლების დასასრულს თავის მშობლიურ ქვეყანაში, ამიტომ რუსები გარკვეულ
დრომდე ტოლერანტულად უყურებდნენ საქართველოში მის ყოფნას.
ამასობაში, მარიამი, მთავრობის ამ მოწყალებით უკმაყოფილო თუ შეშინებული, რომ
მისი ეს მდგომარეობა დიდხანს არ გაგრძელდებოდა, რუსეთის ხელისუფლებისაგან თავისი
დაცვის გზებს ეძებდა. თავისი უსაფრთხოების დაცვა მას თავის მშობლიურ მხარეში სურდა
და საიდუმლოდ გაქცევის გეგმაც დასახა. მაგრამ გენერალი ციციანოვი მის ყოველ
მოქმედებას უთვალთვალებდა და რადგან იცოდა მისი მტკიცე ხასიათის შესახებ,
გამუდმებით ურჩევდა თავის მთავრობას საქართველოდან მის მოშორებას. ამ ბრძანების
მოლოდინში, ციციანოვმა მის სათვალთვალოდ არაფერი არ ითაკილა. თავის ინტერესებიდან
გამომდინარე, მან მარიამს კეთილშობილი ქართველი, კალატოზოვი მიუჩინა, რომელიც
დედოფლის ამალაში იყო და მისი დიდი ნდობით სარგებლობდა. თავადმა ციციანოვმა ეს
კაცი მაცდუნებელი დაპირებებით მოისყიდა, ის კი ყოველივეს, რაც მარიამის სახლში
ხდებოდა და დედოფლის ყოველ სიტყვასაც კი, მაშინვე მას გადასცემდა.
ფშავები და ხევსურები, კავკასიის ორი ხალხი, იორის მახლობლად, თბილისის
ჩრდილო-აღმოსავლეთში ცხოვრობენ, დიდი ვაჟკაცები არიან, რადგან მათი მხედრული
ღირსება კურთხეულია მათივე კანონებით და ადათ-წესებით. სიკვდილის შიშით, მათ
ეკრძალებათ თავიანთ ქვეყანაში დაბრუნება თუ ზურგში დაიჭრებიან, აგრეთვე წვერის
გაპარსვა, ვიდრე შურს არ იძიენენ ნათესავის მკვლელობის გამო. ეს მთიელები უძველესი
დროიდან და ვიდრე ტახტი დაემხობოდა, საქართველოს მეფის დაცვაში იყვნენ და მუდამ
სამეფო ოჯახის ერთგულები იყვნენ. მარიამმა, რომელიც გაქცევაზე ფიქრობდა, იხმო ისინი
და მათთან ერთად დაგეგმა მათ მთებში ბავშვებითურთ თავის შეფარება. ეს უშიშარი
მსახურები მგზნებარედ შეუდგნენ ამ გეგმის განსახორციელებელად საჭირო მომზადებას;
მარიამი მათთან შეთანხმებით ხელს უწყობდა მათ ქმედებებს და მხოლოდ გაქცევის დღეს
ელოდა. საუბედუროდ, ეს გეგმა ჩაიშალა, რადგან ის გაამჟღავნა კალატოზოვმა, რომელსაც
დედოფალი ძლიერ ენდობოდა. ამგვარად, გაქცევის გეგმა ვერ შედგა სწორედ მაშინ,
როდესაც ფშავების მთებში ყველაფერი მზად იყო გასაქცევად და მარიამის უსაფრთხოების
უზრუნვესაყოფად.
ამ საქმის გაძღოლა მამაცსა და გიგანტური აღნაგობის ფშავ გადილას ევალებოდა; იგი
უკვე რამდენჯერმე იყო ტიფლისში ჩასული დედოფალთან გაქცევის შესათანხმებლად:
ბოლოს ყველაფერი მზად იყო მარიამის მოსატაცებლად და გადილამ გადასცა, რომ მისი
მოძმეები დედოფალს მოუთმენლად ელოდნენ. ციციანოვმა ყოველივე იცოდა, მაგრამ
თვითონ სურდა ამაში დარწმუნება და აინტერესებდა გადილას ნახვა, რომელიც
დააპატიმრებინა და თავისთან მიაყვანინა. გენერალს გვერდით, წესის თანახმად, თარჯიმანი
ჰყავდა და მიუხედავად იმისა, რომ მან შესანიშნავად იცოდა ქართული, ის ყველა საქმეს ასე
წარმართავდა. მან კალატოზოვი სოფაზე გადაფარებული ქსოვილის უკან დამალა იმ ოთახში,
სადაც ფშავი მიიღო. ოთახში შესული გადილა გენერალს ქვეყნის ჩვეულების მიხედვით
მიესალმა: გამარჯობა ციციანო (Kamarjof Tsitsiano); დაიწყო შემდეგი დიალოგი: გენერალი:
რისთვის ჩამოხვედი ტიფლისში? ფშავი: მარილის საყიდლად. – არ დამიმალო სიმართლე.
სხვა მიზეზი ხომ არ გქონდა ამ ქალაქში ჩამოსასვლელად? – არა. – ფშავო! შენი სიცოცხლე
სიმართლის თქმაზეა დამოკიდებული: იცოდე, რომ თუ არ გამიმჟღავნებ სიმართლეს,
შემიძლია დაუყოვმებლივ მოგკვეთო თავი. – თავი მომკვეთო! რატომ? ეს სომეხი თარჯიმანი
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ხომ არ მომკლავს? და ხელი თავის ხანჯალს შეავლო: განა ჩემი ხანჯალი აღარა მაქვს? ის
მუდამ თან მაქვს. – როდესაც ციციანოვმა დაინახა, რომ მუქარამ ეს უშიშარი კაცი არ შეაშინა,
ადგა, ტკბილი სიტყვით მისი ნდობის მოსაპოვებლად ხელი მხარზე დაადო და უთხრა: ჩემო
მამაცო მეგობარო, ნუ ბრაზდები, არაფერს გავნებ; მხოლოდ სიმართლე მითხარი. – მაგრამ
ყოველივე ამაო იყო, გადილა მტკიცედ იდგა თავის ნათქვამზე; მაშინ გენერალმა სოფას უკან
დამალული კალატოზოვი გამოიყვანა იმ იმედით, რომ მთიელს ერთბაშად გააოგნებდა იმ
ადამიანის მოულოდნელი გამოჩენით, რომლის მიმართ, დედოფლის გარემოცვაში, ეჭვი არ
ჰქონდათ. კალატოზოვი ერთბაშად მიუბრუნდა ფშაველს და უთხრა: გადილა, გამოტყდი
ტიფლისში შენი ჩამოსვლის მიზეზში, მე აქ შენი მხილებისთვის ვარ. განა არ გახსოვს, როგორ
მნახე დედოფალთან, როდესაც გუშინ შეატყობინე, რომ ყოველივე მზად იყო გასაქცევად,
რომ ჯორები მტკვრის გადაღმა ელოდნენ და მზად იყვნენ მთებში მის ასაყვანად?
გაოგნებულმა მთიელმა კალატოზოვს ზიზღით და მრისხანედ შეხედა და უპასუხა, რომ
ყოველივე ეს სიცრუე და მოგონილი იყო, მაგრამ მას მეტის თქმის საშუალება არ დასცალდა.
ოთახში ექვსი გრენადერი 8 შემოვარდა, მათ გადილა განაიარაღეს და კონდახები ურტყეს.
როდესაც ფშავი ციხესიმაგრეში მიჰყავდათ ესკორტის თანხლებით, კალატოზოვმა გაბედა და
სახეში გაარტყა, გადილა ამაყად მობრუნდა და უთხრა, რომ მას თავისი ხანჯალი რომ
ჰქონოდა, იგი საკმაოდ ძლიერი იყო საიმისოდ, რომ ყველაზე ერთად ერძია შური. მარიამ
დედოფლის შეთქმულების დასამტკიცებლად ციციანოვი სხვა მტკიცებულებების მოძიებას
აღარ ეცადა; იგი შესანიშნავად მიხვდა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ქვეყნის
სიმშვიდისთვის ამ დედოფლის მოშორება და ყოველგვარი გადავადების გარეშე მისი
გამგზავრება მეორე დღისთვის დაინიშნა (კვირა, 1803 წლის 12 აპრილი). ამ
გამგზავრებისთვის ერთგვარი ბრწყინვალების მისაცემად, მან გენერალ-მაიორ ლაზარევს
(ივან პეტროვიჩს) უბრძანა, რომ იგი საპარადო სამოსში გამოწყობილი და თარჯიმანთან,
წარმოშობით სომეხ საროკინთან ერთად, რომელსაც კაპიტნის ჩინი ჰქონდა, დილით ადრე
სამხედრო მუსიკისა და ინფანტერიის ორი ასეულის თანხლებით მისულიყო დედოფლის
სახლში და იგი წასვლაზე აეძულებინათ. მეორე დღეს, დილაადრიან, გენერალი ლაზარევი
მივიდა დედოფალთან და მის საწოლ ოთახში მოულოდნელად შევიდა: დედოფალი ახალი
გაღვიძებული იყო და ქვეყნის წესისამებრ, ხალიჩით დაფარულ ტახტზე, რომელზეც ღამე
ლოგინს შლიან, ნაკლებად მეფური იერით, მაგრამ ყველა კლასისითვის დამახასიათებელი
მანერით (თურქულად ფეხმორთხმული) იჯდა ლეიბზე, რომელზეც ღამე ეძინა. ორი დღის
წინ მას საიდუმლოდ შეატყობინეს, რომ რუსეთიდან მოსული იყო მისი საქართველოდან
გაყვანის ბრძანება და ბოლო მომენტამდე ჰქონდა ტკბილი იმედი, რომ თავს დააღწევდა ამ
სასტიკ ბრძანებას. მის შვიდ შვილს, ყველა მცირეწლოვანს, რომელთაგან უფროსი ცხრა
წლისაც კი არ იყო, მშვიდად ეძინა მის შორიახლო.
ლაზარევი ისე შევიდა, რომ დიდ პატივისცემა რა გამოუხატავს და თავის თარჯიმანს
მხოლოდ ეს ათქმევინა: „ადექით წასასვლელად. – დედოფალმა მშვიდად უპასუხა: ახლა
რატომ უნდა ავდგე, ვერ ხედავთ რომ ჩემს ბავშვებს მშვიდად სძინავთ? მე რომ ისინი
ერთბაშად გავაღვიძო, ეს მათ ავნებს, სისხლი აემღვრევათ (ქართული ცრურწმენა – რ.). ვინ
მოგცათ ასეთი სასწრაფო ბრძანება? – ლაზარევის პასუხზე, რომ მას ეს გენერალმა ციციანოვმა
უბრძანა, დედოფალმა შეჰყვირა: ციციანოვი ცოფიანი! ჩვენი გვარის ნაძირალა!9 – ამასობაში
დედოფალი მუხლებზე დადგა, თითქოს იმ ბალიშზე უკეთ დასაყრდნობად, რომელზეც ღამე
ედო თავი და სადაც თავისი ქმრის ხანჯალი ჰქონდა დამალული. როდესაც ლაზარევმა
დაინახა, რომ დედოფალი არ ეპუებოდა და ალოდინებდა ბავშვების გაღვიძებამდე,
ევროპის ქვეყნებისა და მეფის რუსეთის არმიებში რჩეული ჯარისკაცი, რომელიც გაწვრთნილი იყო
ხელის ყუმბარის ტყორცნაში.
9
ტექსტში: „Tsitsiano tsofiani! Tsitsianoff écume de notre race“.
8
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მიუახლოვდა იმ ადგილს, სადაც დედოფალი იჯდა და მის ძალით ასაყენებლად დაიხარა.
დედოფალმა ელვასავით სწრაფად აღმართა ხანჯლიანი ხელი და ლაზარევს მარცხება
ფერდში ისეთი ძალით ჩასცა, რომ ხანჯლის წვერი მეორე მხარეს გავიდა. შემდეგ გამოაძრო,
სახეში ესროლა და თავის მტერს შეუცბუნებლად უთხრა: ასე მოკვდება ის, ვინც ჩემი
უბედურებისთვის შეურაცხყოფის დამატებას გაბედავს! ლაზარევი იქვე სულთმობრძავი
დაეცა: მის ყვირილზე სოროკინმა ხმალი იშიშვლა და ამ არამზადამ ის რამდენჯერმე დაჰკრა
დედოფალს მარცხენა მკლავზე და საკმაოდ ღრმად მხარზეც. ელენემ, დედოფლის დედამ,
რომელსაც აგრთვე ამ ოთახში ეძინა, ამ ხმაურზე გაიღვიძა, სისხლის დანახვაზე თავის
ქალიშვილან მიიჭრა და მაგრად მოეხვია. ოთხი ოფიცერი, მათ შორის მაიორი, ოთახში
შევარდა და მომაკვდავი ლაზარევი სასწრაფოდ გარეთ გაიყვანეს. მთელი საცხოვრებელი
ერთბაშად აივსო ჯარისკაცებით, რომლებმაც მარიამი თავის დედას გამოგლიჯეს,
კონდახების ცემით მოტირალი თავის შვილებთან ერთად სახლიდან გაიყვანეს და
გასამგზავრებლად გამზადებულ ეტლში ჩააგდეს. ასე დასრულდა ეს საშინელი სცენა.
დედოფალი თავის შვილებთან ერთად ტიფლისიდან და კავკასიიდან დიდძალი ჯარის
თანხლებით გაიყვანეს; მის სავალ გზაზე ქართველები მირბოდნენ მისი ეტლის
დასახვედრად და ტირილით გამოხატავდნენ თავიანთ დარდს დედოფლის გადასახლების
გამო. მის ერთ-ერთ შვილს, ერეკლეს, რომელსაც მოსწყურდა, ერთმა ქართველმა წყალი
მიაწოდა, მაგრამ სალდათებმა ის უხეშად გააგდეს, დოქი კი გადააგდეს. იმის გასაგებად, თუ
რას ეუბნებოდა დედოფალი თავის შვილებს ან გზად შემხვედრ ქართველებს, ციციანოვმა
ისეთი რუსი მეეტლე შეარჩია, რომელსაც ძალიან კარგად ესმოდა ადგილობრივი ენა.
დედოფალთან ერთად მყოფი შვიდი ბავშვიდან ხუთი ვაჟი – მიხეილი, გაბრიელი, ილია,
ოქროპირი, ერეკლე და ორი გოგონა – თამარი და ანა იყვნენ 10; ეს უკანსკნელი მხოლოდ სამი
წლისა იყო. ტიფლისში დაბრუნებულმა მეეტლემ, სხვა ამბებს შორის ისიც გაიგო, რაც
მცირეწლოვანი ბავშვის ძლიერ ხასიათზე ეტყველებდა; ასაკით მომდევნო ვაჟი, გაბრიელი 11,
თავის დედას ეუბნებოდა: დედაჩემო, რატომ მოჰკალით ეს ოფიცერი? – რაზეც დედამ
უპასუხა: თქვენი ღირსების გამო. – პატარა ბავშვმა მყისვე უთხრა: ძალიან კარგი! დედაჩემო,
თქვით, რომ ის მე მოვკალი და თქვენ არაფერი არ დაგიშავდებათ!
ეს ტრაგიკული ამბავი გენერალ ლაზარევს სიცოცხლის ფასად დაუჯდა. ნიკანდრო,
გენერლის კამერდინერი, თავისი ბატონის უსულო სხეულის წასაღებად მივიდა, ხალიჩაში
გაახვია და სახლში წააღებინა: მეორე დღეს ლაზარევი სამხედრო პატივით სიონის ბერძნულ
ეკლესიაში დაასაფლავეს. დედოფალი მარიამი ჩავიდა რუსეთში, ის მონასტერში გაგზავნეს,
საიდანაც შემდეგ გამოვიდა. რაც შეეხება თარჯიმან სოროკინს, რომელმაც გაბედა მისთვის
ხმლის დარტყმა, იმის შიშით, რომ ეს ქმედება დანაშაულად ჩაეთვლებოდა, გაიქცა, მაგრამ
შემდეგ პატიება მოიპოვა და დაიმედებული ტიფლისში დაბრუნდა; ის მოკლეს შეტაკების
დროს ლეკებთან, რომლებიც 1804 წელს ელისაბეტპილს (განჯა) დაესხნენ თავს.

ავტორი უზუსტობას უშვებს ბატონიშვილების ასაკის დასახელების დროს. დედოფალ მარიამსა და
მეფე გიორგი XII-ს რვა ვაჟი და სამი ქალიშვილი ჰყავდათ: მიხეილი (1783-1862), ჯიბრაელი (17881812), თამარი (1788-1850), ანა (1789-1796), ელიზბარი (1790-1854), იოსები (გ. 1798-ის შემდეგ),
სპირიდონი (გ. 1798-ის შემდეგ), ოქროპირი (1795-1857), სვიმონი (1796 – გ. ბავშვობაში), ერეკლე (17991859), ანა (1800-1850).
11 ავტორი უზუსტობას უშვებს გაბრიელ ბატონიშვილის ასაკის დასახელების დროს: ჯიბრაილი –
გაბრიელი იმჟამად 15 წლისა იყო.
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უფრო ბედნიერი ვერც მოღალატე კალატოზოვი აღმოჩნდა. თავისი გამცემლობის
ჯილდოდ მან 100 დუკატი 12, ოფიცრის წოდება და თანამდებობა მიიღო საქართველოს ოლქის
პატარა ქალაქის, გორის პოლიციაში, რომელიც ქართლის დედაქალაქია, შემდეგ კი ყველასგან
მოძულებული საცოდავად მოკვდა. თავადი პავლე დიმიტრის ძე ციციანოვი მოკლეს კასპიის
ზღვასთან მდებარე ქალაქ ბაქოში 1806 წლის 8 თებერვალს ხანის ბრძანებით, რომელთანაც
იგი მოლაპარაკებებს აწარმოებდა. ზოგიერთი იმ ქართველისთვის, რომელიც მას ვერასოდეს
ვერ აპატიებდა თავისივე ბრძანებით თავისივე ნათესავის, იმ ქალის შეურაცხყოფას,
რომელსაც მართალია ვეღარ ემორჩილებოდნენ, მაგრამ კვლავ პატივს სცემენ, მან ასეთი
სიკვდილი დაიმსახურა 13.
ეს ამბავი მიკარნახა მამა ონისიმე იოსელიანმა 14, წმინდა გიორგის იმ სამლოცველოს
მღვდელმა, რომელიც იმ სახლის მახლობლად იყო, სადაც დედოფალი დააპატიმრეს. იგი
ყოველივე მომხდარის თვითმხილველი იყო და ამ სანახაობამ მასზე ისეთი ღრმა
შთაბეჭდილება მოახდინა, რომ ამ საშინელის ამბის გავლენით, 10 წლის შემდეგაც კი, ამას
თვალზე ცრემლმომდგარი ყვებოდა.
ტიფლისიდან გამგზავრება
ტიფლისიდან დილით 8 საათზე, 1818 წლის 18 მაისს, გავედით. შესანიშნავი ამინდი და
კამკამა ცა იყო. ეს ცისფერი არ ჰგავდა ხმელთაშუა ზღვის ბნელ ცას, რომელიც ისე გგონია,
რომ მიწას ერწყმის; ცის კაბადონის უფრო ღია ფერი სინათლის ოკეანეს ჰგავდა. ჩრდილოდასავლეთით, ე.ი. მცხეთის მიმართულებით და მტკვრის ნაპირების გაყოლებით, მკაფიოდ
შევამჩნიეთ მუდამ თოვლით დაგვირგვინებული კავკასიონის მონცრისფრო მწვერვალი.
მაღლობიდან იმ ადგილებს მივესალმეთ, რომლებსაც სამუდამოდ ვემშვიდობებოდით. ჩვენი
მზერა დიდხანს შეჩერდა შესანიშნავ ხედზე. მარჯვნივ, უზარმაზარი კლდის წვერზე,
ამაღლებული იყო ძველი და ბნელი ციხე 15, რომელიც ისევე ძველია, როგორც თვით ქალაქი16.
დუკატი [რუს. червонец] – სამი მანეთის ღირებულების რუსული ოქროს ფული, რომელსაც XVIII
საუკუნიდან ჰქონდა გასავალი რუსეთში. მას 1701-1855 წლებში ჭრიდნენ და ჩერვონეცი ეწოდებოდა;
იწონიდა 3,6 გ-ს.
13 როტიეს თხზულების მეხუთე თავი, რომელშიც ეს ამბავია აღწერილი, ინგლისურ ენაზეც დაიბეჭდა
(The London Literary Gazette and Journal of Belles Lettres, Arts, Sciences, Etc, N658, 29 August, 1829).
14 ონისიმე იოსელიანი სასახლის მღვდელი იყო.
15 ავტორი გულისხმობს ნარიყალას ციხეს.
16 ავტორის შენიშვნა: „მეფე ვახტანგს ტიფლისი დაახლოებით 469 წელს დაუარსებია“.
ამ ქალაქში სხვა არაფერია გასაოცარი, Tibériade-ის მსგავსი თერმული წყლების გარდა. 100 ლივრ
წყალზე მისი ანალიზი იძლევა:
სუბკარბონატის სოდა 19 კრისტალი
სოდის სულფადი
36 „
“
ქლორიანი სოდა
24 „
“
კირმჟვა
20 „
“
მაგნეზია
8„
“
რკინა
2„
“
კაჟმიწა
9„
“
ფისოვანი ექსტრაქტი 4 „
“
ყველაზე ცხელი წყალი 40 გრადუსია რეომიურის* თერმომეტრით“ *(1°R = 0,925 °C )
ლეონტი მროველის თქმით, თბილისი ააშენეს „ციხედ ციხისა“ ე. ი. თბილისი ააშენეს მცხეთის
მისასვლელ გზაზე, მის გასამაგრებლად. მისივე ცნობით, ქართლის მეფე ვარაზ-ბაკურის დროს, ე. ი.
დაახლოებით ახალი წელთაღრიცხვის IV საუკუნის მეორე ნახევარში მომხდარა. ასე რომ, IV საუკუნის
მეორე ნახევარში თბილისი, მანმადე უკვე მჭიდროდ დასახლებული ადგილი, სამხედრო
სტრატეგიული თვალსაზრისით მნიშვნელოვან გამაგრებულ პიუნქტად იქცა (შ. მესხია, დ.
გვრიტიშვილი, მ. დუმბაძე, ა. სურგულაძე. თბილისის ისტორია. თბილისი, 1958, გვ. 7). V საუკუნის
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მარცხნივ, უფრო დაბლა, ტირიფებს შორის ნელა მიედინება თავის ნაპირებში მოქცეული
მტკვარი. წინ ტიფლისი იყო თავის უამრავი გუმბათით, ვიწრო ქუჩებით, ოთხკუთხედი
სახლებითა და მიწის ტერასებით, რომლებიც ისე ჩანდა, თითქოს თოვლით იყო დაფარული.
ამგვარ ეფექტს ქმნიდა წიწმატელა, რომელიც ყველგან თავისით იზრდება. ტიფლისის
გარეუბნის, გარეთ-უბანის მარჯვნივ, სომხური სასაფლაოა, რომელსაც მთლიანად ფარავდა
მარიამსაკმელა. მისი იისფერი, კატაბარდას მსგავსი ელფერი, როგორც აღმოსავლელები
იტყოდნენ, მკვდრების ქალაქს ბნელ იერს სძენდა, რაც კონტრასტს ქმნიდა ქალაქისა და
მთელი პეიზაჟის ნათელ ელფერთან. უფრო შორს ლომბარდიის მსგავსი მდიდარი ვაკე
შევამჩნიეთ. ჰორიზონტს მთლიანად მზის სინათლით გაბრწყინებული ბამბაკის ქედები
აგვირგვინებდა. ეს ცუდი მომენტი იყო ამ შესანიშნავი მხრით აღსატაცებლად. იმ ადგილზე
მიბრუნება, რომელსაც ტოვებ, მოგზაურს გულს უჩუყებს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც
გზაზე წინააღმდეგობები და საშიშროება ელის. ოვიდიუსის 17 მსგავსად, ყოველთვის წინა
დღით უნდა წახვიდე და უკან აღარ მიიხედო.
აქ გამოვემშვიდობე ჩვენ გასაცილებლად მოსულ რამდენიმე პიროვნებას, რუსებსაც და
ქართველებსაც. მათ შორის იყვნენ ფილიპ დე ფორანო, მისიონერების პრეფექტი
საქართველოში და ჩემი თანამოძმე, ანვერელი ბ-ნი ჟოზეფ კამბერლენი, გამორჩეული
მოქანდაკე და არქიტექტორი, პეტერბურგის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. მას შემდეგ, რაც
მან იმ ქალაქში ბირჟის სასახლე ააშენა და რამდენიმე საფლავიც დაგეგმა 18, რამაც მის ნიჭს
პატივი მიაგო, იგი ტიფლისში გაგზავნეს მთავრობის არქიტექტორად. მან პირველ
გაჩერებამდე გამაცილა და მძიმე გრძნობა დაეუფლა. იგი სამი წლის შემდეგ, 54 წლის ასაკში,
ტიფლისში გარდაიცვალა.
გზა მცხეთისაკენ გავაგრძელეთ. ჩვენი ბარგი ურემს მიჰქონდა.
პირველი დღე საკმაოდ სასიამოვნო იყო. იმ ხეების ჩრდილი, რომლებსაც ვაზი
შემოხვეოდა, სიცხეს აცხრობდა. ჩვენ მოწყენილობას აქარწყლებდა იბერიული ფლორის
შესწავლა, რომელიც მთელი თავისი სიმდიდრით ჩანდა.
ჩავედით მცხეთაში, რომელიც ტიფლისის დაარსებამდე იყო ქართველი მეფეების
რეზიდენცია. 1411 წელს ის თემურლენგმა გაანადგურა19 და ამის შემდეგ მას თავისი
წარსული დიდებიდან აღარაფერი შენარჩუნებია. კათედრა, გოთური ძეგლი 20, არაფრით არის
აღსანიშვანი, იქ მეფეების საფლავებია. ქალაქთან წმ. ნინოს სალოცავი ვნახეთ. ამ მხარეში
ბარბაროსების განადგურებას მხოლოდ რელიგიური ძეგლები21 გადაურჩა. ერთადერთი
ტოლერანტობა, რომელსაც მუსლიმები გამოხატავენ! ამ ბარბაროსების მხრიდან ეს ბოროტი
ირონია ხომ არ იყო?
შუა წლებიდან თბილისი კვლავ ქართლის მეფეთა ხელში გადავიდა. ვახტან გორგასალმა ის აღადგინა
და გააშენა, ამიტომ იგი მიჩნეულია ქალაქის დამაარსებლად.
17 პუბლიუს ოვიდიუს ნაზონი (ძვ. წ. 43-ახ. წ. 17/18) – რომაელი პოეტი. ახ. წ. 9 წელს ოქტავიანე
ავგუსტუსის ბრძანებით გადაასახლეს ტომეში (თანამედროვე კონსტანცა, რუმინეთი), გარდაიცვალა
გადასახლებაში.
18
1805-1810 წლებში სანკტ-პეტერბურგში, ვასილევსკის კუნძულზე აშენდა ბირჟის შენობა,
არქიტექტორი ჟან თომა დე თომონი, ქანდაკებების ავტორი კი ჟოზეფ კამბერლენი იყო.
19 ავტორი აქ უზუსტობას უშვებს, რადგან თემურლენგი გარდაიცვალა 1405 წელს. მისი მერვე და
ბოლო ლაშქრობა საქართველოში1403 წელს შედგა.
20 ავტორი უზუსტობას უშვებს სვეტიცხოველის დახასიათებისას. ეს ტაძარი არის ქართული
არქიტექტურის გამორჩეული ნიმუში.
21 ავტორის შენიშვნა: „როდესაც 1795 წლის სექტემბერში აღა-მაჰმად-ხანმა ტიფლისი აიღო (ძვ. სტ.) და
ტყვედ გაიყვანა 10,000 ქართველი, კაცები, ქალები და ბავშვები, მან მთლიანად დაანგრია ქალაქი,
მაგრამ პატივი სცა ეკლესიებს“. დავაზუსტებთ რომ ირანელი ისტორიკოსის, საიდ მულიანის ცნობით
ტყვეთა რაოდენობა 15,000 იყო (Mulyani, 1379/: 193) და ვიზიარებსთ ამ მოსაზრებას.
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მეორე დღეს მტკვრისა და არაგვის შესართავის ზევით გადავედით და მარცხენა ნაპირის
გაყოლებით სოფელ ღართისკარამდე მივედით, სადაც ღამე საკმაოდ მოხერხებულად
გავატარეთ იმ საკვების, ჭურჭლისა და ლოგინის თეთრეულის წყალობით, რომელიც ურემზე
გვედო; ასეთ სტუმართმოყვარე ქვეყანაში შეუძლებელია რომელიმე სოფელში
მაცხოვრებლებთან რაიმეს ყიდვა. სიბინძურე, რომელიც ყველგან სიღარიბესთან ერთად
მეფობს, გაიძულებს ღია ცის ქვეშ ან კარავში დაწვე.
20-ში ვაკეზე, მუხრანის ხეობაზე გავიარეთ, სადაც ვრცელ ფართობზე კარგად იყო
დამუშავებული შვრიის, ქერისა და ხორბლის ყანები. იქ უხვადაა გარეული ფრინველი,
მწყერი და წითელი კაკაბი. ქართველი მეფეები იქ სექტემბერში ნადირობდნენ ხოლმე.
ერეკლეს22 განსაკუთრებით უყვარდა შევარდნებით ნადირობა. რამდენიმე დღის
განმავლობაში ვაკეზე დიდ სპარსულ კარავს დგამდნენ და მეფის კარის პირველ სენიორებს
სუვერენის თანმხლებლებად პატიჟებდნენ. ის, ვინც მეფის განსაკუთრებული
კეთილგანწყობით სარგებლობდა, მეფური ყურადრების ნიშნად მეფის შევარდენის მიერ
დაჭერილ კურდღელს იღებდა საჩუქრად. სოფელ მუხრანის წინ ქართველების მიერ მუხრან
ბატონად წოდებულმა, ბაგრატიონთა ოჯახის წევრმა თავადმა, ჭერში ჩამოკიდებული
რამდენიმე კურდღლის ფიტული – მისი მამისადმი მეფის მიერ გამოხატული
კეთილგანწყობის ნიშანი – გვაჩვენა. იგი მეტად ამაყი იყო ამ საჩუქრით.
საღამოს ჩვენი პატარა ქარავანი გორში, ქართლის დედაქალაქში, ჩავიდა. ეს ქალაქი
მდებარეობს ფშავისა 23 და ლიახვის შესართავთან; ლიახვი მტკვარში ჩაედინება ერთ ვერსზე 24
უფრო ქვევით. გორი გარშემორტყმულია კედლით და დაცულია ციხით, რომლის
მშენებლობა უძველესი დროით თარიღდება25. ამგვარი მნიშვნელობის ადგილს კომენდანტიც
უნდა ჰყოლოდა. ჩვენ მასთან გავჩერდით. მაიორი T. და მისი ოჯახი მგლოვიარე იყო, მაგრამ
თავაზიანად ცდილობდნენ ამის დაფარვას. ჩვენ მოგვიანებით შევიტყეთ მათი დარდის
მიზეზი, რომელის შესახებ კითხვაც ვერ გავბედეთ. როდესაც კაპუცინების მონასტრის
სანახავად მივედი, მამა მარიუსმა კელნიდან, რომელიც იქ დამხვდა, მიმიყვანა საფლავთან,
რათა ჩემთვის მის მიერ შედგენილი ეპიტაფია ეჩვენებინა. კედლის ქვაზე ახლახან
გამოკვეთილი ლათინური წარწერა წავიკითხე. „ეს, – მითხრა მამა მარიუსმა, – ამ
კომენდანტის ქალიშვილის საფლავია, რადგან მისი დედა პოლონელია და შესაბამისად
კათოლიკე. ჩვენ ის აქ დავკრძალეთ. ის მომხიბვლელი ბავშვი იყო, რომელსაც მინდა გავუწიო
ეს სამწუხარო და ბოლო სამსახური“.
რადგან გორში შეუძლებელი იყო ისეთი ეტლის შოვნა, როგორითაც აქამდე ჩამოვედით,
რამდენიმე ცხენითა და ჯორით დავკმაყოფილდით, ამ უკანასკნელის არსებობას ბევრი
ხალხი ვერ იჯერებდა. ვირისა და ფაშატი კამეჩის ჰიბრიდი 26 ძლიერ გავრცელებულია
იგულისხმება ერეკლე II
ავტორი აქ უზუსტობას უშვებს, რადგან ქალაქი გორი მდებარეობს მტკვრისა და დიდი ლიახვის
შესართავთან. ფშავის არაგვი ანუ თეთრი არაგვი] თუშეთ-ხევსურეთის კავკასიონის სამხრეთდასავლეთ კალთაზე მიედინება. ჟინვალიდან არაგვი სამხრეთით მიემართება და მდინარე მტკვარს
მცხეთასთან უერთდება.
24 ვერსი – სიგრძის საზომი ძველებური რუსული ერთეული. 1 ვერსი უდრის 1,06 კმ-ს.
25 გორის ციხე — ისტორიული ციხესიმაგრე ქართლში, ქალაქ გორის ცენტრში, მაღალ კლდოვან
ბორცვზე. „გორის ციხედ“ ის წყაროებში პირველად XIII საუკუნეში იხსენიება და მნიშვნელოვან
სტრატეგიულ სიმაგრეს წარმოადგენდა. XVII საუკუნის 30-იან წლებში მისი ძირითადი ნაწილი
აღადგინა როსტომ მეფემ, შემდეგ კი ის საფუძვლიანად შეაკეთა მეფე ერეკლე II-მ. ქართლ-კახეთის
რუსეთთან შეერთების (1801) პირველ წლებში იქ რუსეთის არმიის გრენადერთა ბატალიონი იდგა.
შემდგომში მან დაკარგა ადრინდელი მნიშვნელობა.
26 ჯორი – ფაშატი ცხენისა და მამალი ვირის ჰიბრიდი.
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სპარსეთის მთელ ჩრდილოეთში და მე ის მრავლად ვნახე საქართველოშიც. ის უფრო დიდი,
ლამაზი, ძლიერი და ნაკლებად ჯიუტია, ვიდრე ვირი ან ჯორი.
ტვირთი ამ პირუტყვებს ავკიდეთ, მე, ჩემი ცოლი და შვილები კი ცხენებზე შევსხედით.
მოვიმზადე თურქეთის საზღვარზე ჩასაცმელი ჩერქეზული ტანისამოსი; ასევე იყო ჩაცმული
ჩვენი ორი მსახურიც. ჩემმა ცოლმა არ ისურვა ჩერქეზული ტანსაცმლის ჩაცმა, მაგრამ ვუალი
მუდამ მოხვეული ჰქონდა. არაფერი არ იყო უფრო ორგინალური სანახავი, ვიდრე ჩვენი
პატარა ქარავანი თავისი მრავალნაირი კოსტიუმით, ბარგითა და ასე გამორჩეული
პირუტყვით. გზაზე ჟაკ კალოს 27 შეხვედრაღა გვაკლდა.
ჩვენ ქვაში გამოკვეთილი ციხესიმაგრის, უფლისციხის 28 ციხედარბაზისკენ გავემართეთ,
რომელიც გორიდან 10 ვერსზე და იმერეთის ძველ საზღვარზე მდებარეობს. ეს თავადი
წერეთლის რეზიდენცია იყო. ჩვენ მათ გულითადად გვიმასპინძლეს და საუზმე
შეგვთავაზეს.
სასადილო დარბაზი ერთდროულად მისაღებიც იყო და თავადისა და მისი ცოლის
საწოლი ოთახიც. მის ერთ მხარეს უზარმაზარი ხის საწოლი იდგა, იმის მსგავსი, ჩვენს
საგუშაგოებში რომ დგას. ღამე ლეიბის მსგავს მეტად მაგარ, ორი თითის სისქის ნაბადზე
დავწექით. ცოლქმრული სარეცელი დილიდანვე დაახვიეს და სკივრებში შეინახეს, იქ
ინახებოდა თავადისა და მისი ცოლის ტანსაცმელიც. კედლის გასწვრივ ჩამოკიდებული იყო
თავადის სხვადასხვა იარაღი, ისინი მდიდრულიც იყო და ბევრიც. ჩვენი გოთური
ეკლესიების მსგავს, ქვაში გამოკვეთილ ფანჯრის ჩარჩოში, შუშის ნაცვლად გასანთლული
ქაღალდი იყო დამაგრებული. ჩვენ თურქების მსგავსად ფეხმორთხმულებმა იატაკზე
ვივახშმეთ. ჩემი მეუღლის პატივსაცემად თავადის მეუღლემ დაარღვია ქვეყნის ადათ-წესი
და ჩვენთან ერთად დაჯდა. რამდენადაც დიდი არ უნდა იყოს თანამეინახეების რაოდენობა,
ისინი ერთ რიგში არიან ჩამწკრივებულები, ოჯახის უფროსი მაგიდის ერთ-ერთ თავში ზის,
რომ ყურადრება მიაქციოს ყველა სტუმარს. ჩვენ თორმეტნი ვიყავით. წინ ჭილოფი დაგვიგეს
და ზედ ფერადი სუფრა დააფარეს. თითოეული სტუმრის წინ გრძელი, ბრტყელი და მეტად
რბილი პური დადეს, რომელსაც რამდენიმე მნიშვნელობა ჰქონდა: მისი საშუალებით
მიირთმევენ არა მხოლოდ ძალიან სქელ წვნიანს, არამედ ბოსტნეულსა და საწებელსაც კი; ეს
ერთგვარი კოვზია, რომელსაც ბოლოს გადაყლაპავ. პურს ხელსახოცადაც იყენებენ ხელების
გასაწმენდად და ტუჩების მოსაწმენდად. იმერლები ბევრს სვამენ, მსახური კი გამუდმებით
მოძრაობს სტუმრების წინ; იგი შეიარაღებულია უზარმაზარი დოქით და ვერცხლის დიდი
კოვზით 29, საიდანაც ყველა თავისი რიგის მიხედვით სვამს. თავად წერეთელის ოჯახში, ჩემი
და თავადის ცოლი, ორივე ერთი ბრტყელი, პატერას 30 მსგავსი თასიდან სვამდნენ. შემწვარი
და მეტად დახვეწილი გემოს მქონე, ბევრი მწვანილით შეზავებული შინაური ფრინველის
ხორცითა და ნანადირევით გაშლილი სუფრა უფრო უხვი იყო, ვიდრე დიდებული. ბლომად
ელაგა მეტად პატარა ულუფები. ბოსტნეულის უდიდესი ნაწილი განსხვავდებოდა იმისაგან,
რითაც ევროპაში გვიმასპინძლდებიან. ქართველები უმად ან წყალში მოხარშულ ოცამდე
ისეთ მცენარეულობას მიირთმევენ, რომელსაც ჩვენ არაფრად ვაგდებთ ან ჩვენ ჰავაში არ
მოდის. თავადის მაგიდაზე ყველა ეს ეროვნული კერძი იდგა. წვნიანი ჩანაცვლებული იყო
ჟაკ კალო (Le bon Callot, 1592-1635) – ფრანგი გრავიორი და მხატველი, ხატავდა ყველაფერს, რასაც კი
დაინახავდა.
28 კლდეში ნაკვეთი ქალაქი, უფლისციხე კავკასიის ერთ-ერთი უძველესი დასახლება და საქალაქო
ცენტრი იყო. მდებარეობს ქ. გორის აღმოსავლეთით. წერილობით წყაროებში პირველად VII
საუკუნეში იხსენიება.
29 იგულისხმება აზარფეშა – ვერცხლის გრძელტარიანი სასმისი.
30 პატერა – ფართო და ბრტყელი რიტუალი ჭურჭელი, რომელსაც უძველეს დროში, განსაკუთრებით
ძველ რომში, ღმერთებისათვის ღვინის შესაწირად იყენებდნენ.
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წყალში მოხარშული და გაციებული სვინტრის 31 სალათით, რომელიც შეზავებული იყო
ქინძით და არა იმ მწვანილეულით, რომელსაც ჩვენ ვხმარობთ. ამ კერძს ზეთითა და ძმრით
მიირთმევენ. თავადის ცოლს წინ მწვანე პიტნით სავსე თეფში ედგა, რომელსაც უმად,
შეუკმაზადავ მიირთმევდა. დაბოლოს, მთელ საქართველოში მიირთმევენ ისე მომზადებულ
ბალბას, როგორც ჩვენ კომბოსტოს ვამზადებთ. ეს ღარიბების ყოველდღიური საკვებია; ის
დიდი რაოდენობით იზრდება გზების გასწვრივ და ჭალებში. აზიაში თავმდაბალი ხარ და
ამას სხვადასხვა მიზეზი აქვს.
საერთო ჯამში, თავადის სამფლობელოში დაწურული ღვინო ძალიან კარგია და
საფრანგეთის სამხრეთის ღვინოებს ჰგავს, მაგრამ ნაკლებად ალკოჰოლიანია, ასე რომ, ჩვენ
ძალიან კარგად გეახელით: ეს ის არის, რაც არც ტიფლისიდან წამოსვლის შემდეგ გვქონია და
ხშირად არც კონსტანტინოპოლამდე გვექნება. მაპატიოს მკითხველმა, თუ იმ ტურისტს
ვემსგავსები, რომელიც ევროპაში ან სხვაგან მოგზაურობის შესახებ თხზულებებში
მირთმეული კოტლეტებისა და დალეული ბოთლების ისტორიას აქვეყნებს: ჩემი
კულინარული აღწერა იმ დეტალებს მაინც შეიცავს, რასაც ფილანთროპიის მიზნით აღვწერ:
1816 წლის შიმშილობის დროს ალბათ მრავალი გაჭირვებული იქნებოდა კმაყოფილი იმის
გაგებით, რომ ბალბა იჭმევა.
მოხიბლულები წამოვედით თავადის მიერ ჩვენთვის მიგებული პატივით ამ
გამოქვაბულში, რომელსაც იგი თავის ციხედარბაზს უწოდებდა.
ჩვენ სავალ გზაზე მდებარე სურამი ოდესღაც მნიშვნელოვანი ქალაქი იყო, ახლა კი
სრულიად გაუკაცრიებულია 1811 და 1812 წლების შავი ჭირის ეპიდემიის გამო. ოდესღაც ეს
ციხე მოსახლეობას იცავდა თურქების შემოსევისაგან, ხოლო მისი დარჩენილი ნანგრევები
თითქოს მათ საფლავებს სდარაჯობს.
ქუთაისი
რიონზე მდებარე ქუთაისმაც კი ვერ შეინარჩუნა თავისი წარსული ბრწყინვალება.
ერთმანეთზეა დახვავებული ალბათ ანტიკური, გოთური, არაბული და თანამედროვე
ნანგრევებიც კი. ერთადერთი რაც ამ ნაშთებს შორის კიდევ იწვევს რაღაც ინტერესს,
იმერეთის მეფეების ძველი სასახლე და მონასტერია. ღამე კათოლიკეების სახლში გავატარეთ,
რომელშიც რომაელი კაპუცინები მსახურობენ. მათი სახლი და სალოცავი ხისაა; ისინი იქ
ადრეული ეკლესიის სიმარტივითა და იმდროინდელი ზნეობრიობით ცხოვრობენ, შავი
ჭირის გამანადგურებელი მოქმედების დროს ჰეროიკული ვაჟკაცობით უვლიდნენ ყველა
კლასისა და რელიგიის ავადმყოფს: განსაკუთრებით გულმოდგინედ კი გარდაცვლილებს
მარხავდნენ, რადგან ეს ერთადერთი საშუალება იყო ეპიდემიის გავრცელების თავის
დასაცავად. მისიის ხელმძღვანელი მამა ჟოზეფი სამხრეთ იტალიიდან ნამდვილად ღირსი
იყო ამ პატივცემული კორპორაციის სათავეში ყოფნისა. ეს მეტად განსწავლული კაცი
შესანიშნავად წერდა და კითხულობდა ქართულად. იგი დაჯილდოვებული იყო იმ ყოველგი
სათნოებითა და სიკეთით, რის გამოც კაპუცინები ყურადღებიანნი და საჭირონი არიან, მამა
ჟოზეფი ამ მხარის მოსახლეობისათვის სათაყვანებელი ადამიანი იყო... და ასეთი ადამიანი იმ
ქვეყანაშია, რომელსაც სჭირდება მოციქულთა ჭეშმარიტი მემკვიდრის მოსმენა და რომელიც
მხოლოდ ასეთების მიერ იქნებიან გადარჩენილები.

როტიე მიერ მოცემულია სვინტრის ლათინური დასახელება – convallaria polyganatum. სვინტრი
შროშანისებრთა ოჯახის მცენარეთა გვარის მრავალწლოვანი ბალახია, მათგან ერთი –Polygonatum
obtusifolium, საქართველოს ენდემური მცენარეა. სვინტრის ზოგი სახეობა დეკორატიულ მცენარედ
მოჰყავთ.
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ქუთაისიდან ერთი ლიეს 32 მანძილზე გელათის მონასტერი მდებარეობს. იქ მივედი
მეფე დავით I-ის 33 საფლავის სანახავად, რომელიც დარუბანდის რკინის კარის გვერდითაა; ეს
კარი მან ხალიფებისაგან ამ ქალაქის გამოხსნის შემდეგ წამოიღო 34. ორსადგულიანი კარი
ღერძებისა და რკინის ფირფიტებისაგან შედგებოდა და ორ კოლონას შორის იყო
მოთავსებული. მთლიანობაში ის უფრო დიდია, ვიდრე ჩვენი ციხესიმაგრეების კარიბჭეები.
სადგულების ზედაპირზე კუფური შრიფტი, არაბული წარწერაა35; ცნობისმოყვარეებმა
რკინის იმდენი პატარა ნაწილი მოხსნეს, რომ სრულად გასაშიფრ ორ სიტყვასაც ვეღარ ნახავ.
ეს მონასტერი მთავარეპისკოპოსის, ეფრემის, რეზიდენციაა. მე მან გულითადად მიმიწვია
სავახშმოდ. ეკლესია შესანიშნავია, ის მკვიდრადაა ნაგები ქვით და გაუძლო ურწმუნოთა
შემოსევებს. მიუხედავად ამისა, მე ჩემი კეთილი კაპუცინები და მათი ხის სახლი უფრო
მომწონს.
გენერალ კორნატოვსკის რეზიდენცია ქუთაისში იყო და მე მას ვესტუმრე. იგი საკმაოდ
აღელვებული და ძლიერ გაბრაზებული იყო ახლახანს მიღებული ცნობის გამო. მან მითხრა,
რომ მაჰმუდი, აჭარის ფაშის – სელიმის უფროსი ვაჟი, 200 შეიარაღებული კაცით გურიაში,
საზღვრიდან 20 ვერსზე მდებარე სოფელ ფერსათში 36 შეჭრილიყო და იქიდან ოცდაცხრამეტი
ადამიანი – კაცები, ქალები, გოგონები და ბავშვები – გაეტაცებინა და ამ ნადავლიანად უკან
გაბრუნებულიყო. იყო კი საჭირო სასაწრაფოდ, იარაღით შურისძიების ე.ი. უზენაესთა
ნებართვის გარეშე ომის დაწყება? თუ სჯობდა მოთხოვნით დაკმაყოფილებულიყვნენ, რათა
მოლაპარაკებების გზით მიეღწიათ დამნაშავეთა დასჯისა და ტყვეების დაბრუნებისთვის? მე
ვცადე გენერალი ტყვეების დაბრუნების საკითხზე დამეთანხმებინა და რადგან ტრაპიზონში
უნდა გავჩერებულიყავი, გადაწყდა, რომ ევროპელი კონსულის დახმარებით ტყვეების
გათავისუფლების მოთხოვნის დაწყებას ვიტვირთებდი. შემდეგ ვიტყვი თუ როგორ
შევასრულე ეს მისია.
სოფელ მაღლაყში, რომელიც ქუთაისსა და მარანს შორის მდებარეობს, ე.ი.
დაახლოებით 18 ვერსზე ერთი და მეორე მხრიდანაც, 1810 წლამდე 1000 ოჯახი ცხოვრობდა.
შავი ჭირის ეპიდემიის შემდეგ იქ 60 ოჯახიღა დარჩა. ხის ცუდი ხიდით იქ პატარა
მდინარეზე, უფრო კი ნაკადულ გუბისწყალზე გადავედით.
მარანში პოლკოვნიკ პუსერევსკისთან – შესანიშნავ ადამიანთან და ღირსეულ
სამხედროსთან გავჩერდით. ჩემი ჩასვლის მეორე დღეს მან ტახზე სანადიროს დამპატიჟა. ეს
ცხოველები იქ მრავლადაა და ამ შესანიშნავი მხარის ნაყოფიერ და კარგად მოვლილ
მინდვრებს ანადგურებენ. ჩვენ მათ კოლტს გადავეყარეთ, ხუთი დავჭერით, სამი გაჭირვებით
მოვკალით და ეს ანტიკური ხანის უცნობილეს ნადირობას თუ შეედრებოდა: ჩვენი
მელეაგროსი 37 ერთი საწყალი გლეხი იყო, რომელიც კინაღამ ტახმა გამოფატრა.
ოდესღაც მეტად ხალხმრავალი სოფელი მარანი ამ მხარის ღვინოების საწყობია. ის
ცხენისწყალზე, ძველი ავტორების მიხედვით – ჰიპუსზე– მდებარეობს, რომელიც რიონში
ჩაედინება. ამ მდინარეს ქვევით სამი ისეთი ნავით ჩავყევით, სტრაბონს რომ აქვს აღწერილი –
ლიე – ძველებური ფრანგული სიგრძის საზომი ერთეული, უდრის დაახლოებით 4,4448 კმ-ს.
ავტორი აქ უზუსტობას უშვებს, უნდა იყოს დავით IV.
34 დავით აღმაშენებლის მემკვიდრემ, დემეტრე I-მა (1125-1156 წწ.), 1138-1139 წლებში განჯაში
ლაშქრობისას ქალაქი აიღო, მისი ჭიშკარი გამარჯვების ნიშნად წამოიღო და გელათის მონასტერს
შესწირა (ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, ტ. 2, თბ., 1966, გვ., 363).
35 კუფური სამწერლობა არაბული დამწერლობის ერთ-ერთი უძველესი სახეობაა, შექმნილი VIII
საუკუნის ბოლოს.
36 ფერსათი — სოფელი იმერეთში, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში.
37 მელეაგროსი – ბერძნულ თქმულებათა გმირი. ლეგენდის თანახმად, მეფე ოინევსმა საბერძნეთის
სახელოვანი გმირები მძვინვარე ტახზე სანადიროდ მიიწვია, მელეაგროსმა იმარჯვა და განგმირა ტახი.
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ე.ი. ხის სამი კარგად ამოჭრილი მორით. მეორე დღეს დილაადრიან რიონთან ჩავსხედით
ნავში. საღამოს რუსების საგუშაგოსთან მივედით, რომელიც ნავსადგურიდან ორ ვერსზე,
მდინარის მარჯვენა ნაპირზე მდებარეობდა.
იქ იმერეთისა და გურიის ჯარის გამოსაკვებად განკუთვნილი ფქვილის უზარმაზარი
საწყობია. ფქვილი ყირიმიდან მოაქვთ პატარა გემებით, რომლებიც რეიდზე ყულევში
დგებიან. ინფანტერიის ერთი პოლკი აქ პატარა გარნიზონად დგას. როგორც კი ნავიდან
გადავედით, ერთი ოფიცრისა და ოცდაათი კაცისაგან შემდგარი დაცვა მაშინვე იარაღს ეცა.
ასევე მოიქცნენ ჩვენი წასვლისას. გული მწყდებოდა ამ პატარა ჯგუფის დატოვების გამო,
რომელსაც ისე მივეჩვიე, თითქოს ჩემ წინ მთელი ჩვენი შესანიშნავი არმია იდგა. რაღაცის
თქმა მინდოდა, მაგრამ მხოლოდ ხელი ჩამოვართვი სერჟანტს, რითაც ეს მამაცი ხალხი
რამდენიმე წუთის განმავლობაში იყო ბედნიერი და სასწრაფოდ ჩავჯექი ნავში. მათ ვაშა
შესძახეს. ემოციებს ვერ ვიკავებდი, ეს ალბათ სისუსტე იყო, მაგრამ ამას უკეთ გამიგებენ
თავიანთი სიმამაცით ამაყი კაცები, რომლებიც დიდხანს და კარგად მსახურობენ. სამხედრო
პირის მიერ თავისი ნაწილისა და ზოგადად, ჯარისადმი ერთგულებაში არის რაღაც
ფანატიკური და მიმზიდველი: იგი ისე უყვარს, როგორც ქალი. დაბოლოს, ნაპოლეონიც
უნახავთ, რომელიც თავის არწივს 38 ისე ეხვეოდა, თითქოს თავის ვაჟს კოცნიდა
უკანასკნელად.
ფოთი
ფოთის პორტი 39 – გრძელი კვადრატი, ფლანკირებული იყო ოთხი სქელი კოშკით,
რომლებზეც საარტილერიო დანადგარები იდგა. ის რიონის მარცხენა ნაპირზე, შავ ზღვასთან
ამ მდინარის შესართავში მდებარეობს. ზოგიერთი მეცნიერი აცხადებდა, რომ იქ
მდებარეობდა კოლხეთის დედაქალაქი, ბრწყინვალე ქალაქი აია 40. უფრო მაღლა, რიონზე,
ადრევე შევამჩნიეთ ამ ქალაქის ჭეშმარიტი მდებარეობა. დადგენილია, რომ არგონავტები ამ
მდინარეს აუყვნენ იმ ადგილზე მისასვლელად, სადაც მეფის განძი – ოქროს საწმისი იყო,
რომელიც მათ უნდა მოეპარათ.
ქალაქ აიას მდებარეობის შესახებ არის სხვა ჰიპოთეზაც. ფოთის სამხრეთით,
დაახლოებით ერთ ვერსზე, საკმაოდ ვრცელ და თევზით მეტად მდიდარ ტბას დაინახავ.
თავიანთი ბადეების გადაგდების დროს მეთევზეებს ეჩვენებათ, რომ გამჭვირვალე ტალღებში
ფსკერზე გუმბათებს და ანტიკური ქალაქების კოლონადების ნაშთებს ხედავენ, რომლებიც,
გადმოცემის მიხედვით, მიწისძვრის გამო ჩაიძირა. ადგილობრივი მოსახლეობა მას ბრძნულ
სახელწოდებას, Baliostron-ს უწოდებს41, მაგრამ ეს სრულიად არ ადასტურებს ზემოთ
მოყვანილ მოსაზრებებს. როგორც არ უნდა იყოს, არიანე 42 მხოლოდ რიონის შესართავში,
თავის მხრიდან მარჯვნივ ანუ მდინარის მარცხნივ ხედავდა იმ ადგილას, სადაც ფოთი იყო.
მან იქ დაინახა, ფაზისის ქალღმერთის (Phasienne) ქანდაკება, რომლის ატრიბუტები, წინწილა
ავტორი გულისხმობს საფრანგეთის პირველი იმპერიის გერბზე გამოსახულ არწივს.
ფოთი XVIII საუკუნის განმავლობაში ტყვეთა ვაჭრობის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრი იყო. 1804 წელს
ფოთში ჩნდებიან პირველი რუსი სამხედროები. 1809 წელს თავადი დადიანის ხელმძღვანელობით
ქართველებმა ფოთი ისევ დაიბრუნეს, მაგრამ რუსეთ-ოსმალეთის 1806-1812 წლების ომის
დასრულების შემდეგ, 1812 წლის ბუქარესტის საზავო ხელშეკრულებით, რუსეთის იმპერიამ ფოთი
კვლავ ოსმალეთს დაუთმო.
40 აია – კოლხეთის ძველი სახელწოდება. გადმოცემის თანახმად, მეფე აიეტის მეფობის დროს იქ
მისულმა არგონავტებმა ოქროს საწმისი მოიტაცეს.
41 იგულისხმება პალიასტომის ტბა.
42 ფლავიუს არიანე (ჩვ.წ. აღ. დ. დაახლ. 86 – გ. 160) – ძველი ბერძენი ისტორიკოსი და ფილოსოფოსი.
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და ლომები, იგივე იყო, რაც რეასი (Rhéa)43. არიანეს აჩვენეს უძველესი ფორმის რკინის ღუზა,
რომელზეც უთხრეს, რომ ის არგოს ნავისა იყო. მაგრამ მან ამ ღუზაში ქვის ძველი ღუზა
შეიცნო, რომლის ნატეხები სანაპიროს ქვიშებში იყო გაფანტული და ვეღარაფერი დაინახა,
რაც 2000 წლის წინანდელი იასონის საგმირო საქმეს გაგვახსენებდა. ჩვიდმეტი საუკუნის
შემდეგ კი მე ვეღარც ქალღმრთი ვნახე, ვეღარც რკინის ღუზა და ვერც ამ ქვის მცირეოდენი
ნატეხი, რაც გამაბედნიერებდა.
სწორედ ფოთში ტვირთავენ თურქები მთელ სიმინდს, რომელიც სამეგრელოდან
რიონითა და ცხენისწყლით მოსდით. მაგრამ მოუსავლიან წლებში საქართველოსათვის
დამღუპველი ეს ვაჭრობა მხოლოდ უფრო საშინელი ვაჭრობის დასაფარი მიზეზია.
მეგრელებს ამ მდინარით მოჰყავთ თავიანთი ქალიშვილები, დები და მათი მეგობრები
ფოთში თურქებისთვის მისაყიდად. რუსებისთვის შეუძლებელია ყველა გემის შემოწმება და
ამასთან, ეს ახალგაზრდა ქალები, თავიანთი უმეცრების გამო, ნებაყოფლობით მიჰყვებიან 44.
სანაცვლოდ, მონებით მოვაჭრეებს თან რამდენიმე თურქი აგენტი, რამდენიმე ჯაშუში და
რამდენიმე მოლა მოჰყავთ, რომლებიც სოფლებში დადიან, გულმოდგინედ აღვივებენ
მაჰმადიანურ ფანატიზმს და მონებით სავაჭრო ახალ ბაზარს ამზადებენ. შავი ჭირის გარდა,
აი ასეთი გაცვლა წარმოებს ამ ორ ქვეყანას შორის, რაც სრულიად თავისუფლად ვრცელდება.
გურიის მთელი მხარე დასახლებულია ხალხით, რომელიც მხოლოდ ამ სამარცხვინო
ვაჭრობით ცხოვრობს. ამ ხმელეთის მეკობრეების ძირითადი ბუნაგი კარასუ 45 და ჭოროხსუ 46
არის. არ უნდა ვიფიქროთ, რომ კონსტანტინოპოლის ჰარამხანის ახალი შევსება ადამიანის
სხეულით საზიზღარ მოვაჭრესა და სასტიკ მყიდველს შორის ყოველთვის სიამტკბილობითა
და პატიოსანი შეთანხმებით წარმოებს: თუ ვაჭრობა არ არის საკმარისი, მშვიდობიანობისას
დროსაც კი იარაღს მიმართავენ.
ფოთის გუბერნატორი თურქი ომარ აღა იყო.
ჩვენი თარჯიმანი იმერელი კაცი იყო. გენერალმა კორნატოვსკიმ იგი მამაც და ძლიერ
ერთგულ კაცად წარმიდგინა და ჩვენ მალე დავრწმუნდით იმაში, რომ იგი იმსახურებდა ამ
დახასიათებას. ეს იყო სასიამოვნო გარეგნობის, დაახლოებით ოცდაათიოდე წლის კაცი და
რუსულის გარდა, თურქულადაც თავისუფლად ლაპარაკობდა. მე იგი დავიქირავე
კონსტანტინოპოლამდე, სადაც მას თავისი ხარჯით იმერეთში გასაყიდი საქონელი უნდა
შეეძინა. ვუსურვებ, რომ თავის ქვეყანაში იგი ჯანმრთელი და უვნებელი დაბრუნდეს.
გემზე ასვლისას სასიამოვნო შეხვედრა მქონდა. ერთი მეგრელი სამეგრელოდან ფოთში
სიმინდით დატვირთული გრძელი ნავით ჩამოვიდა. იგი მომიახლოვდა და შემომთავაზა ქვა,
რომლის გაყიდვაც სურდა. ძლიერ ლამაზი ჰიაცინტის გემას ამობურცული მხარე
გაპრიალებული იყო და ბერძენთა შორის ყველაზე დახელოვნებულ მჭრელს მასზე ფეხზე
მდგომი მერკური გამოკვეთა, რომელსაც ხელში თავისი კადუცი 47 ეპყრა. ეს პატარა ფიგურა
ბერძნულ მითოლოგიაში რეა დედა ქალღმერთია. მისი უძველესი საკულტო ადგილად ითვლება
კრეტა, სადაც გადმოცემის თანახმად, ერთ-ერთ გამოქვაბულში შვა და აღზარდა ზევსი.
44 1840 წლის 7 აგვისტსოს «Ру́сский инвали́д»-ში აღნიშნული იყო, რომ მონებით სამარცხვინო
ვაჭრობის აღსაკვეთად გენერალ გოლოვინის ხელმძღვანელობით შავ ზღვაზე საგანგებოდ იყო
აშენებული რუსული ფორტები, ხოლო 1845 წელს მიხეილ ვორონცოვმა ეს ვაჭრობა დაუშვა
ჩერქეზებისთვის, რადგან მშობლების მიერ გაყიდული მუსლიმი ქალიშვილები სიამოვნებით
ცხოვრობდნენ კონსტანტინოპოლის ჰარამხანებში, სადაც სულთნების დედებიც და დებიც ჩერქეზი
ქალები იყვნენ (Ivan Golovin, The Caucasus by Ivan Golovin, (London: Trübner & Co., 1854), 21).
45 იგულისხმება ტრაპიზონის სამხრეთით მდებარე ქალაქი გირესუნი.
46 სავარაუდოდ, ავტორი ბათუმს გულისხმობს.
47 მერკური — რომაულ მითოლოგიაში ვაჭრობის, მოგების, გამდიდრებისა და მოგზაურთა მფარველი.
მერკურის კვერთხი წარმოადგენს ვერტიკალურად მდგარ კაკლის ტოტს – არგანს, რომელსაც ორი
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იმდენად ძვირფასი მომეჩვენა, რომ ჩემი ჩვეულების მიუხედავად, ფასის კითხვისას ჩემი
შთაბეჭდილება ვერ დავფარე. მეგრელმა ეს შეამჩნია და მასში სამი დუკატი 48 მომთხოვა.
ფული მივეცი, თუმცა ნივთი ასი დუკატიც კი ღირდა.
მალე ჩოლოქსუს შესართავთან გავიარეთ, სადაც წმ. ნიკოლოზის ფორტის ნანგრევები
შევამჩნიეთ. საქართველოს გუბერნატორმა, ნიკოლაი ფეოდოროვიჩ რტიშჩევიმა 49, თავისი
გულუბრყვილო
პატივმოყვარეობის
დასაკმაყოფილებლად,
1813
წელს
ამ
ჯანმრთელობისათვის საშიშ და სამხედრო თვალსაზრისით სრულიად უმნიშვნელო
ადგილას უბადრუკი დამცავი ნაგებობა ააშენებინა, რომელსაც თავისი მფარველის სახელი
უწოდა. წარმოუდგენელი ამბავია, მაგრამ ჭეშმარიტებაა, რომ ამ ნაგებობის ერთდერთი
მიზანი იყო ის სიამოვნება, რაც ბ-ნმა რტიშჩევმა მიიღო ამ ფორტის ნათლიად გახდომის
გამო. ბედნიერება იქნებოდა, რომ ის მხოლოდ უსარგებლო ყოფილიყო! ციებ-ცხელებამ,
რომელსაც მეზობლად მდებარე ჭაობებიდან გამოყოფილი ორთქლი იწვევს, 3,000 რუსი
ჯარისკაცი შეიწირა. შორიდანვე დავინახეთ ძალიან ვრცელი სასაფლაო, სადაც აქა-იქ მიწაზე
მრავალი პატარა ჯვარი იყო აღმართული. 1817 წლიდან ეს ადგილი სრულიად მიატოვეს,
მაგრამ ოთხი წლის შემდეგ ეს უკვე ძალიან გვიან იყო.
ბათუმი
შუადღის სამ საათზე ღუზა ბათუმთან ჩავაგდეთ მას შემდეგ, რაც 13 ლიე 50 თითქმის
სწორი ხაზით და ლავირების გარეშე გავიარეთ. ამ ქალაქის რეიდი სანდო და საკმაოდ ღრმაა
საიმისოდ, რომ იქ ფრეგატმაც 51 შესძლოს ხმელეთიდან თოფის ერთი გასროლის მანძილზე
ღუზაზე დადგომა. ქალაქი ყურის სიღრმეში, ბათუმის ანუ ჭოროხის, ძველი ვტორების
მიხედვით კი ბათისის, იმ მდინარის შესართავთან მდებარეობს, რომელიც მე ამ სანაპიროზე
რუსეთის სამფლობელოების საზღვრად მივიჩნიე. ის ერთადერთი დამაკმაყოფილებელი
ნავსადგურია ანაპასა და ტრაპიზონს შორის და მას მნიშვნელოვანი მდებარეობაც აქვს: უკანა
მხრიდან ის მდინარის შესართავით, ჩრდილო-დასავლეთიდან კი მთასა და ზღვას შორის
განცალკევებულად მდებარე ბორცვითაა დაცული. ამ ბორცვის გადაჭრილი კონუსის ფორმა
და მეტად ციცაბო ფერდობი აქვს, ამის თავზე კი მეტად ლამაზი საცხოვრებელია
აღმართული, რომელიც თურქეთის კომენდანტს უჭირავს.
კომენდანტს ომარ ბეი ჰქვია და აქ პორტას 52 რწმუნებულია; კაიკები 53 და სხვა პატარა
გემები, რომლებიც რეიდზე დგებიან, ღუზის ჩაგდების უფლებისთვის მას გადასახადს
უხდიან. თვითონ ქალაქი ერთი გრძელი ხის დახლებიანი ბაზარია, რომელსაც განიერი ქუჩა
კვეთს; აქ ხალხი მხოლოდ დღის განმავლობაში ჩანს, რადგან მოსახლეობა გაფანტულად
ცხოვრობს მის მიდამოებში – მთის ფერდობებსა და ძირითადად ბზის დაბურულ ტყეებში,
რაც ამ მხარეში შესანიშნავად ხარობს. ყველა საცხოვრებელი ისე კარგადაა ჩამალული, რომ ამ
გველი აქვს შემოხვეული. ამ ტოტის ზევით განთავსებულია ქვესკნელისა და საიქიოს ღვთაების, აიდის
ფრთებიანი შლემი.
48 დუკატი [რუს. червонец] – სამი მანეთის ღირებულების რუსული ოქროს ფული, რომელსაც XVIII
საუკუნიდან ჰქონდა გასავალი რუსეთში. მას 1701-1855 წლებში ჭრიდნენ და ჩერვონეცი ეწოდებოდა;
იწონიდა 3,6 გ-ს.
49 ნიკოლაი რტიშჩევი – რუსი გენერალი, საქართველოს მთავარმართებელი 1812–1816 წწ-ში. ჩაახშო
კახეთის 1812 წლის აჯანყება, მონაწილებდა ირანთან გულისტანის (1813) ზავის დადებაში.
50 1 საზღვაო ლიე 4.44 კმ-ს ტოლია.
51 ფრეგატი – სამანძიანი იალქნიანი სამხედრო გემი, შეიარაღებული რამდენიმე ათეული ზარბაზნით.
52 ფრანგულ წყაროებში ოსმალეთის სულთნის კარს ბრწყინვალე პორტად მოიხსენიებდნენ.
53 კაიკი – თევზსაჭერი იალქნიანი მცირე გემი, გავრცელებული ახლო აღმოსავლეთში და ხმელთაშუა
ზღვაში.
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საკმაოდ დასახლებულ მხარეს უდაბნოს იერი აქვს იმ საათების გარდა, როდესაც
მოსახლეობა ბაზარში დადის.
ამ შესანიშნავი პოზიციის დათვალიერების შემდეგ, მინდოდა გამეგო, თურქებმა მისი
რა ნაწილი დაიჭირეს და ჰქონდათ თუ არა მიღებული აუცილებელი ზომები მტრის
წინააღმდეგ თავის დასაცავად. იბრაჰიმ რეისს 54, ნავის პატრონს, რომელსაც ომარ ბეისთან
ჩვეული ხარკი მიჰქონდა, ხმელეთზე გადავყევი. ბეის საცხოვრებელი არ იყო დიდი – სახლი,
კედლებს შორის მოქცეული ბოსელი და ბაღი. იქ ვერავითარი სამხედრო მდგომარეობა ვერ
შევამჩნიე. ახლა, როდესაც აზიაში ომია 55, ამ ადგილას მდებარე ომარის სახლს ერთი
გასროლის გარეშეც აიღებენ – ის როგორც სამთო არტილერიისათვის, ისე სანაპიროს
მხრიდანაც, ზარბაზნის ერთ გასროლაზე მდებარეობს; რუსები იქ ძლიერ ფორტს დააარსებენ,
რომელიც დაიცავს ამ ახალ დაპყრობას. ისე ჩანს, რომ ძველად ეს ადგილი გამაგრებული იყო.
რომაელებს, მანამდე კი მითრიდატეს, ბათუმში უეჭველად ჰქონდათ სამხედრო სადგომი,
იმპერატორ ადრიანეს დროს ამ ადგილზე, რომელსაც ბათისი (Bathys) ეწოდებოდა, რომაული
გარნიზონი იდგა. ყოველ შემთხვევაში, ამას არიანე აღნიშნავს, რომელიც თავის
„პერიპლუსში“ 56 მხოლოდ იმ სამხედრო პოსტებს აღნიშნავს, თვითონ რომ ნახა.
ტრაპიზონი
ქარი სასიკეთო მხოლოდ მეოთხე დღეს, საღამოს გახდა და ჩვენ ამით ვისარგებლეთ. იმ
მომენტში, როდესაც უნდა გაგვეცურა, დავინახეთ კაიკი, რომ ჩვენს გვერდით, ნაპირზე, კაიკი
მიჰქონდათ. იქიდან ქართულ ტანისამოსში ჩაცმული ახალგაზრდა გოგონა გადმოვიდა. მას
ერთი მოხუცი კაცი და ფოთიდან წმოყვანილი ორი თურქი მეზარბაზნე მეთვალყურეობდა.
მალე შევიტყე, რომ ეს გოგონა ფერსათიდან, ზემოთ ნახსენები გურიის საზღვარზე მდებარე
სოფლიდან იყო მოტაცებული და მეც სწორედ ეს საქმე უნდა მომეგვარებინა ტაპიზონის
ფაშასთან. გოგონა მისთვის უეჭველად იმ მიზნით მიჰყავდათ საჩუქრად, რომ შემდეგი
გამოძიება აღარ ჩატარებულიყო.
ბატონმა დიუპრემ57, საფრანგეთის კონსულმა, რომელიც იმავდროულად რუსეთის
კონსულის მოადგილე (vice-gérant) იყო, შესანიშნავად მიგვიღო. როდესაც გავაცანი ის
საჩივარი, რაც რუსეთის პროვინციების სამოქალაქო და სამხედრო ხელმძღვანელობის
სახელით უნდა მომეთხოვა, ეს საქმე მანაც ჩემსავით ახლო მიიტანა გულთან; მას მისი
მოგვარება და საჭიროების შემთხვევაში უფრო ქმედითი ნაბიჯების გადადგმაც სურდა,
მაგრამ, სამწუხაროდ, არ ჰქონდა წარმატების იმედი.
ჩვენ წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია და სასაფლაო ვინახულეთ, სადაც
სოლომონის 58, იმერეთის უკანასკნელი მეფის, საფლავი ვნახეთ. საფლავის თავზე გუმბათი,
გალიის მსგავსი რკინის პატარა კვადრატებიანი ცხაური კუთხეებში ოთხი თეთრი ქვის სვეტს
ეყრდნობოდა. ამ ძეგლის სიმაღლე 15 ფუტი 59, საფუძველი კი 10 ფუტი უნდა იყოს. ქვედა
მხარე, რომელიც სვეტებს შორის კვარცხლბეკშია მოქცეული, მასიურია და კუბოც იქ დგას.
სოლომონის ნეშტი ექვსი კვირის, მხოლოდ მას შემდეგ დაკრძალეს, როდესაც მისმა
რეისი თურქულად უფროსს, პატრონს, ნიშნავს
პოლკოვნიკ როტიეს თხზულება 1829 წელს გამოქვეყნდა. როგორც ჩანს, ამ მონაკვეთის წერის დროს
იგი რუსეთ-თურქეთის 1828-1829 წლებს გულისხმობს.
56 ავტორი გულისხმობს არიანეს თხზულებას „მოგზაურობა შავი ზღვის გარშემო“.
57 პიერ დიუპრე – საფრანგეთის კონსული ტრაპიზონში 1802 წლიდან (H. Dehérain, La vie de Pierre
Ruffin, orientaliste et diplomate, Paris, 1929, I, 242).
58 იმერეთის უკანასკნელი მეფე სოლომონ II (1772-1815) 1815 წლის 7 (19) თებერვალს გარდაიცვალა
ტრაპიზონში.
59 ფუტი –სიგრძის საზომი ერთეული. 1 ფუტი უდრის 30.48 სმ-ს.
54
55
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ნათესავებმა და მეგობრებმა კონსტანტინოპოლიდან ამ საფლავზე სამახსოვრო მემორიალის
აღმართვის უფლება მიიღეს, რაც დაბრკოლების გარეშე მოხდა. თურქებისათვის საკმარისი
რეკომენდაცია იყო ის სიმტკიცე, რომლითაც ეს მეფე წინააღმდეგობას უწევდა რუსეთის
ოკუპაციას. თუმცა მრავალი ქრისტიანი ფიქრობდა, რომ იგი შეცდა, მაგრამ უნდა ვაღიაროთ,
რომ მის საქციელს არ აკლდა სიდიადე.
ტრაპიზონის გუბერნატორი ხუსრევ მეჰმედი, ბოლო დროს კაპუდან ფაშა 60 იყო.
საღამოს მასთან საპარადო სამოსში გამოწყობილები თარჯიმნებისა და დიდძალი
ამალის თანხლებით მივედით; ვიცოდით, რომ აღმოსავლეთში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება
ბრწინვალებას, რამდენადაც ამის საშუალებას ვითარება იძლევა. ჩვენ არც ხუსრევ-ფაშა
ჩამოგვრჩა და დიდი ამბით მოგვიღო. ჩირაღდნებით განათებული ეზოს შუაში უამრავი
მუსიკოსი უკრავდა...
ვერცხლის კანდელაბრებით განათებულ დიდ მისაღებ დარბაზში სოფაზე დაჯდომა
შეგვთავაზეს. ფაშაც სოფაზე დაჯდა. იგი ხნიერი, ორმოცდაათიოდე წლის, მსუქანი და ცუდი
აღნაგობის კაცი იყო... მას დახვეწილი სახის ნაკვთები და გულგრილი გამომეტყველება
ჰქონდა. ჩვენ ყავა შეგვთავაზეს და საუბარიც დაიწყო. რამდენიმე შესავალი სიტყვის შემდეგ
ზოგადად ვისაუბრე რუსეთის საზღვრის ხშირი დარღვევების შესახებ. – არავითარი პასუხი. –
მე წარვუდგინე ფაქტები, მოვყევი ფერსათში შეჭრის დეტალები. – ფაშამ ცივად თქვა, რომ
არაფერი არ იცოდა ამის შესახებ. – მე სწრაფად ვუპასუხე, რომ ინფორმაციას მას ჩემი
ბატონის, რუსეთის იმპერატორის სახელით ვაწოდებდი და ამ საქმის სწრაფ მოგვარებას
მოვითხოვდი. – თქვენი ბატონი იმპერატორი არ არის კარგად ინფორმირებული. – ამ
სიტყვებმა გამაბრაზა და სისხლი თავში მომაწვა. მე მას ვუთხარი, რომ ვიცოდი წუხელ მის
სახლში ფერსათში მოტაცებული თოთხმეტი წლის გოგონას მიყვანის შესახებ და შევახსენე
რუსი ტყვეების მიმართ მისი საქციელიც, მაგრამ აუღელვებელი თურქი მხოლოდ
მპასუხობდა: მე ეს არ ვიცი. როგორ დამტკიცდებოდა სიმართლე? მისი სახე მარმარილოს
ჰგავდა, მხოლოდ ის მომეჩვენა, რომ ირონიული ღიმილით მოკუმა ტუჩები. ეს საკმარისი
აღმოჩნდა ევროპული იმპულსის დასაოკებლად, რომელიც მუსლიმურმა მოთმინებამ
დაამსხვრია. ეს იყო მარცხი, რასაც ასე ხშირად განიცდიდნენ ჩვენი დიპლომატები
ანალოგიურ შემთხვევებში...
ფოთის გარნიზონიდან მოტაცებული სამი რუსი ტყვე საფრანგეთის კონსულის სახლში
იმალებოდა. ბედნიერი ვიყავი, რადგან მათი თან წაყვანა და ევროპულად გამოწყობა
შემეძლო, ვითომ ჩემი მსახურები იყვნენ. ამასთან, არავითარი საფუძველი არ მქონდა, რომ
მენანა ამ მამაცი ხალხის ესკორტად აყვანის გამო.
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კაპუდან-ფაშა, კაპიტან-ფაშა – ოსმალეთის იმპერიის ფლოტის ადმირალის წოდება.
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შარლ-პაულუს ბელანჟე
Charles Bélanger. Voyage aux Indes Orientales, par le Nord de l’Europe, les provinces du
Caucase, la Géorgie, l’Arménie et la Perse, suivi de détails topographiques, statistiques et autres sur le
Pégou, les îles de Java, de Maurice et de Bourbon, sur le cap de Bonne-Espérance et Sainte Hélène
pendant les années 1825, 1826, 1827, 1828 et 1829, I-VIII, 8 et 3 atlas grands. Paris, 1836-1846.
Historique. t. II, Paris, 1838.
საქართველოს მთავარმართებელი
ალექსი ერმოლოვი (1816-1827)
(სამეცნიერო-დაზვერვითი)
ავტორის შესახებ: შარლ-პაულუს ბელანჟე (1805-1881) ცნობილი ფრანგი ბოტანიკოსი
და ნატურალისტი, პონდიშერის 1 ბოტანიკური ბაღისა (1825-1850) და მარტინიკის
ბოტანიკური ბაღის დირექტორი (1825-1881), სპატიო ლეგიონის ოფიცერი.
მოგზაურობის
მიზანი:
საქართველოში
ბელანჟე
ინდოეთში
საფრანგეთის
სამფლობელოების მმართველად დანიშნულ ეჟენ პანონ დესბასენ დე რიშმონდთან 2 ერთად
ჩამოვიდა. ბელანჟეს კავკასიასა და აზიის ქვეყნებში ეთნოგრაფიული ხასითის მასალისა და
ძვირფასი საბუნებისმეტყველო კოლექციის შეგროვება, პანონ დესბასენ დე რიშმონს კი
საფრანგეთის ინტერესების გათვალისწინებით, საქართველოს ჩართვით ირანსა და
ინდოეთთან ვაჭრობის ვითარების გარკვევა და ჟაკ-ფრანსუა გამბას 3 პროექტის შეფასება
ევალებოდა.
სრული მარშრუტი: პარიზი, ოდესა, ხერსონი, როსტოვი, სტავროპოლი, ვლადიკავკაზი,
ბალთა, ლარსი, დარიალის ხეობა – ყაზბეგი, კობი, კაიშაური (გუდაურის მიდამოები),
ფასანაური, ანანური, დუშეთი, ღართისკარი, მცხეთა, თბილისი, ერევანი, ირანის.
მარშრუტი საქართველოში: ლარსი, დარიალის ხეობა – ყაზბეგი, კობი, კაიშაური
(გუდაურის მიდამოები), ფასანაური, ანანური, დუშეთი, ღართისკარი, მცხეთა, თბილისი.
მოგზაურობის შედეგი: თხზულებაში ბელანჟე დეტალურად აღწერს საქართველოს
სამხედრო გზას, მის ბუნებას, მთების აგებულებას და ქანების გეოლოგიას, ფლორას, ფაუნას,
ისტორიულ ძეგლებს და მოსახლეობის ადათ-წესებს. საინტერესოა მისი ცნობა იმის შესახებ,
რომ ყაზბეგში ფრანგები გენერალ ყაზბეგის 4 ქვრივმა მიიღო, რომელიც „დიდი ქონების
პონდიშერი (Pondicherry) — ინდოეთის მოკავშირე ტერიტორია, მდებარე მის სამხრეთაღმოსავლეთში. ფრანგებმა იქ 1674 წელს დააარსეს კოლონია, რომელიც შემდეგ ხან ინგლისელების,
ხან კი ჰოლანდიელების ხელში იყო. 1814 წელს, ნაპოლეონის ომების შემდეგ, ის საფრანგეთმა
დაიბრუნა და იქ თავისი კოლონია აღადგინა. 1954 წელს ის ინდოეთს გადაეცა სამართავად.
2 ეჟენ პანონ დებასენ დე რიშმონი (1800-1859) – საფრანგეთის კოლონიების ადმინისტრატორი,
საფრანგეთის მთავრობამ საქართველოსა და სპარსეთში მიავლინა ჟაკ-ფრანსუა გამბას სავაჭრო
გეგმების შესაფასებლად.
3 ჟაკ-ფრანსუა გამბა (1763-1833) – 1820-1824 წლებში საფრანგეთის კონსული თბილისში. ბურბონთა
რესტავრაციის შემდეგ გამბამ (1815) შეადგინა და მთავრობას წარუდგინა ინდოეთთან ვაჭრობის
გაუმჯობესების პროექტი, რომელიც კავკასიაზე გამავალი სატრანზიტო გზის გამოყენებას
ითვალისწინებდა. ამ პროექტმა დააინტერესა ოდესის ყოფილი გუბერნატორი, მინისტრი რიშელიე.
მისი წინადადებით 1817-1818 და 1819-1824 წლებში გამბამ იმოგზაურა სამხრეთ რუსეთსა და
საქართველოში, რომელიც მისი აზრით შეიძლება გამხდარიყო ევროპა-აზიის ვაჭრობის მთავარი
სატრანზიტო ღერძი (ჟაკ ფრანსუა გამბა, „მოგზაურობა ამიერკავკასიაში“ „განათლება“, თბილისი, 1987,
5-7).
4 ფრედერიკა ფონ ფრეიგანგის მოგზაურობის დროს, 1811 წლის ნოემბერში, ყაზბეგი პოლკოვნიკი იყო
(Freygangs. Lettres sur le Caucase et la Géorgie, suivies, d’une relation d’un voyage en Perse, en 1812.
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პატრონი იყო“ და თავის საცხოვრებელ ციხეკოშკთან საკმაოდ გემოვნებიანი ეკლესია
აეშენებინა. ფრედერიკა ფონ ფრეიგანგის მსგავსად, ფრანგი მოგზაურიც აღნიშნავს, რომ
გუდას ქედზე 5, ამაღლებულ ადგილზე იდგა პატარა ძეგლი, რომელზეც ქვის ჯვარი იყო
აღმართული წმინდა ქრისტეფორესადმი6 ლოცვის აღსავლენად. იქვე, ხის დიდ სახლში
ოსების ერთ ოჯახს წმინდა ბერნარის7 მიმდევრების რელიგიური განყოფილება გაემართა და
დახმარებას უწევდნენ იქ ზამთარში მყოფ მოგზაურებს, საჭირო ხარჯებს რუსეთის
იმპერატორი, ალექსანდრე I (1801-1825), იხდიდა.
ბელანჟე და დებასენი თბილისში 1825 წლის 28 მატრიდან 15 აპრილამდე იყვნენ.
ბელანჟე გვაძლევს თბილისის „ევროპეიზაციის“ მეტად ცოცხალ სურათს, აღწერს ქალაქის
შენობებს, აბანოს, ბაზარს, ქარვასლას, ქართველების ადათ-წესებს, ქართველების სამოსს,
გართობას, საკრავ ინსრუმენტებს და სხვ. ეხება განათლების საკითხს, „ტიფლისკი
ვედომოსტის“ (Tyfliskyia vidomostl) გამოცემას, აღნიშნავს, რომ ქალაქში, სადაც ამდენი
სხვადასხვა ეროვნების ხალხი, რომელიც რუსეთის „მეტად ტოლერანტული მმართველის
ხელში“ იყო, ბერძნებს, კათოლიკეებს, მუსლიმებსა და სომხებს თვიანთი ეკლესიები,
ტაძრები და მეჩეთები ჰქონდათ.
მნიშვნელოვანია ბელანჟეს ცნობა თბილისის მახლობლად მდებარე გერმანულ
კოლონიაში დამკვიდრებული ნეგოციანტის, კასტელაზის შეასხებ, რომელსაც თბილისში
ფუფუნების საგნებით ვაჭრობის დაწყება სურდა და ამას გარდა, ამიერკავკასიის პროვინციის
მეაბრეშუმეობის განვითარების მიზნით საფრანგეთიდან რამდენიმე ხელოსანი ჩამოიყვანა.
ბელანჟე აშკარად გამოხატავს თავის სიმპატიას გენერალი ერმოლოვის მიმართ,
გვაცნობს მის უახლოეს გარემოცვას, რომელთა შორის ერთადერთი ქართველი – ალექსანდრე
ჭავჭავაძეა მოხსენიებული. თბილისში მყოფ სხვა პირთა შორის გვაწვდის ცნობებს
თბილისში სომეხთა პატრიარქის, ნერსესის, საქმიანობის შესახებ.
მნიშვნელოვანია ბელანჟეს ცნობა გენერალ ერმოლოვთან მივლენილი ირანის შაჰის,
ფათჰ-ალის (1796-1834) ელჩის, თავრიზის გუბერნატორის, ფათჰ-ალი ხანის შესახებ,
რომელიც თბილისში რუსეთ-სპარსეთის პირველი (1804-1813) ომის დასრულებისას
დადებული გულისტანის (1813) ხელშეკრულების მიხედვით საზღვრების დემარკაციისა და
მასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მოსალაპარაკებლად იყო მივლინებული. ამ
ხელშეკრულების მიხედვით ყოველ მხარეს ის მიწები და სახანოები მიეკუთვნა, რომლებშიც
ისინი საზავო ხელშეკრულების ხელმოწერის მომენტში ფაქტობრივად ანუ status quo ad
presentem საფუძველზე განახორციელებდნენ ხელისუფლებას: რუსეთის დაქვემდებარებაში
გადადიოდა როგორც ირანთან ომამდე რუსეთის იმპერიაში შემავალი სამფლობელოები, ისე
ის მიწები, რომლებიც რუსეთის მიერ ომის დროს იყო დაკავებული – დაღესტანი, ქართლკახეთის სამეფო, სამეგრელოს სამთავრო, გურიის სამთავრო, იმერეთის სამეფო, აფხაზეთის
სამთავრო, ბაქოს სახანო, ყუბის სახანო, დარუბანდის სახანო, შირვანის სახანო, ყარაბაღის
სახანო, განჯის სახანო, შექის სаხანო, თალიშის სახანო ლენქორანის ციხე-სიმაგრითურთ. ეს
ხელშეკრულება რუსეთს კასპიის ზღვაზე ფლოტის დაყენების, რუსი და სპარსელი ვაჭრები
Hambourg: Chez Treutter & Wurtz, 1816, 65), სამწუხაროდ, ყაზბეგის სახელს არც ერთი ავტორი არ
ასახელებს.
5 ტექსტში: „ჯვრის მთა (La montagne de la Croix), რომელსაც მთა გუდასაც (mont Gouda) უწოდებენ“.
ფრანგი და ფრანკოფონი მოგზაურები გუდგორას უწოდებენ გუდაურის მიდამოებში მდებარე მთა
კუდებს და ამ მონაკვეთს კაიშაურად მოიხსენიებენ.
6 წმინდა ქრისტეფორე – მგზავრების მფარველი.
7 იგულისხმება წმ. ბერნარი მენტოვადან (923/1008 – 1008/1081). მისი ცხოვრების უდიდესი საქმე იყო
მგზავრებისა და რომში მიმავალი მლოცველებისთვის თავშესაფრის დაარსება მონ-ჟუს
უღელტეხილზე, რომელიც იტალიას შვეიცარიასთან აკავშირებდა.
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კი თავისუფალი ვაჭრობის უფლებას იღებდნენ პირველნი – ირანში, მეორენი – რუსეთის
ტერიტორიაზე. ფათჰ-ალი შაჰი, განსაკუთრებით კი მისი მემკვიდრე, აზერბაიჯანის
მმართველი აბას მირზა (1788-1833), ვერ ეგუებოდნენ თითქმის მთელი „ირანული კავკასიის“
დაკარგვას და ამ ტერიტორიების ნაწილის დაბრუნებას მოლაპარაკებების გზით
ცდილობდნენ. ამ მიზნით 1814 წელს პეტერბურგში მოსალაპარაკებლად მივლინებულმა
მირზა აბოლ ჰასან ხან,ა რუსეთის მთავრობისგან პირდაპირი პასუხი ვერ მიიღო. მას
განუცხადეს, რომ ირანში მოსალაპარაკებლად ჩავიდოდა საგანგებო და სრულუფლებიანი
ელჩი, გენერალი ალექსეი ერმოლოვი, რომელიც ყველაფერს ადგილზე გადაწყვეტდა,
ამგვარად, გენერალ ერმოლოვს ერთპიროვნულად უნდა გადაეწყვიტა უმნიშვნელოვანესი
საკითხები – საზღვრის დადგენა რუსეთსა და ირანს შორის, რუს ტყვეთა დაბრუნება,
გილანსა და ასთრაბადში საკონსულოების გახსნა 8.
ბელანჟემ ყურადღება მიაქციეს იმ ფაქტს, რომ ტიფლისში მყოფი რუსეთის მთავრობა
XIX
საუკუნის
პირველი
წლებიდანვე
აქტიურად
ცდილობდა
ადგილობრივი
თავადაზნაურობის კავკასიაში გაგზავნილ რუს მოხელეებთან შეგუებას, რასაც ლეიტენანტი
ტრეზელი და ფრედერიკა ფონ ფრეიგანგიც აღნიშნავენ.
თხზულებაში მოცემული კრიტიკული დამოკიდებულება ჟან ფრანსუა გამბას პროქტის
მიმართ. საფრანგეთის ვაჭრონის საკითხი აღმოსავლეთის ამ ქვეყნებთან უკვე წამოჭრილი
იყო ნაპოლეონის არმიის ექს-ოფიცრის, ლეიტენენტ თეოდორ ეტიეს (1795-1846) მიერ 1822
წლით დათარიღებულ მოხსენებით ბარათში9.
შარლ ბელანჟეს თხზულება მეტად ინფორმატიულია, მას ერთვის ჩანახატები „თბილისი“, „თბილისის ბაზარი“, „ქართველი ქალი და მამაკაცი“, „ქართული და ირანული
იარაღი“, „სასოფლო-სამეურნეო ხელსაწყოები“, „მუსიკალური საკრავები“ და სხვ.
***
ტიფლისი
უნაყოფო მთებით გარშემორტყმული ტიფლისი 10 მდებარეობს ვიწრო ხეობაში, რომლის
სიღრმეში დაკლაკნილად მიედინება მტკვარი. ქალაქის უსწორმასწორო რელიეფი,
ირინე ნაჭყებია, ფათჰ-ალი შაჰის უახლოესი გარემოცვა და სპარსეთის კარის ეტიკეტი: გენერალ
ალექსეი ერმოლოვის ელჩობა სპარსეთში (1817). – ქართული დიპლომატია, წელიწდეული, №14,
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ისტორიის ეროვნული კომიტეტი.
თბილისი, 2011, გვ. 299-300.
8 საქართველოში გამოგზავნილი რუსი მმართველების ამგვარ პოლიტიკას ლეიტენანტი ტრეზელი და
ფრედერიკა ფონ ფრეიგანგიც აღნიშნავენ.
9 Notes of an Ex-Officer of Napoleon: Lieutenant Theodore Hettier’s Report Note sur la Perse (1822). – Fifth
Biennial ASPS (Association for the Study of Persianate Societies) Convention in Hyderabad (Maulana Azad
National Urdu University – MANUU), India, from January 4th to 8th, 2012.
10 ავტორის შენიშვნა: „ტიფლისის დაარსებას 469 წელს მეფე ვახტანგს მიაწერენ, მაგრამ ზოგიერთი
მოგზაურის თანახმად ის 1063 ლევანს (Liewang) მიეწერება, მეფეს, რომელსაც უნდოდა ცხელი წყლის
გამოყენება. ქალაქი მდებარეობს უზარმაზარი კლდის ძირში და მას ციხესიმაგრე დაჰყურებს. მისი
ნამდვილი სახელწოდება არის ტიფლისი (Tiphiliss) ანუ ტიფლის-ქალაქი (Tiphiliskalak), ე.ი თბილი
ქალაქი მისი მინერალური წყლების გამო“.
ლეონტი მროველის თქმით, თბილისი ააშენეს „ციხედ ციხისა“ ე. ი. თბილისი ააშენეს მცხეთის
მისასვლელ გზაზე, მის გასამაგრებლად. მისივე ცნობით, ქართლის მეფე ვარაზ-ბაკურის დროს, ე. ი.
დაახლოებით ახალი წელთაღრიცხვის IV საუკუნის მეორე ნახევარში მომხდარა. ასე რომ, IV საუკუნის
მეორე ნახევარში თბილისი, მანმადე უკვე მჭიდროდ დასახლებული ადგილი, სამხედრო
სტრატეგიული თვალსაზრისით მნიშვნელოვან გამაგრებულ პიუნქტად იქცა (შ. მესხია, დ.
გვრიტიშვილი, მ. დუმბაძე, ა. სურგულაძე. თბილისის ისტორია. თბილისი, 1958, გვ. 7). V საუკუნის
8
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დაუმთავრებელი იერი და საცოდავი სახლები, უამრავი ნანგრევი, მიწაყრილები, ვიწრო
ქუჩები, ცარიელი მოედნები, მხოლოდ აქა-იქ მიმოფანტული მიწურები – მთელი ეს
სამწუხარო და ბარბაროსული ერთობა ტიფლისს მიწისძვრით დანგრეული ქალაქების და არა
ხალხმრავალი და სავაჭრო დედაქალაქების რიგში აქცევს. რამდენიმე ლამაზი შენობა და
ახალი მშენებლობებისთვის მომზადებული ხარაჩოები კონტრასტს ქმნიდა იმ ქოხებთან,
რომლებიც ქალაქს თითქმის მთიანად ფარავს. ძველი, გაუბედურებული და ღარიბი ქალაქის
ნანგრევებზე ამგვარად ჩნდება ახალი, საუცხოო და მდიდარი ქალაქი.
პირველი შთაბეჭდილება საქართველოს დედაქალაქის შესახებ მძიმე იყო, რადგან
ყოველთვის გწყდება გული ილუზიის გაცრუების გამო, მაგრამ მივხვდი, რომ ჩემს თვალწინ
გადაშლილ სურათს ყურადღებით შესწავლა სჭირდებოდა.
ქალაქის კართან პასპორტები შეგვიმოწმეს, შემდეგ სასტუმროსკენ გავემართეთ,
რომელიც ერთ ფრანგს ეკუთვნოდა და ტიფლისში ერთადერთი ამგვარი დაწესებულება
იყო 11.
გზად საქართველოსა და კავკასიის პროვინციების გენერალ-გუბერნატორის 12 სასახლე
ვნახეთ. ეს საკმაოდ კარგად შესრულებული ქანდაკებებით მორთული ლამაზი შენობა
ბორცვის ფერდობზე მდებარეობს 13 და მტკვარს გადაჰყურებს. იქიდან კარგად ჩანს
კავკასიონის ყველაზე აღსანიშნავი ადგილები. იქვე ახლო არის სახაზინო ბაღი და რუკების
საცავი (le dépôt des cartes). უფრო შორს, ევროპული არქიტექტურის მიხედვით ნაგებმა
ლამაზმა სახლებმა საფრანგეთი გაგვახსენა. შემდეგ ძველი ქალაქის რამდენიმე ქუჩა
გადავკვეთეთ, ჩამოვქვეითდით და სასტუმროში ოთახი მოვიკითხეთ.
ოთახი, რომელიც მოგვცეს, ცუდად იხურებოდა და მდებარეობდა აღმოსავლეთის ქარის
მხარეს, რომელიც ტიფლისში ჩვენი ყოფნის განმავლობაში გამუდმებით ქროდა; ამის გამო
მეტად მოუხერხებელ და გაჭირვებულ მდგომარეობაში ვიყავით. ოთახში არ იყო საწოლები
და ბუხარი – იქ მხოლოდ ერთი მაგიდა, რამდენიმე სკამი და ხის ორი ხალიჩაგადაფარებული
ტახტი იდგა. სიცივისაგან თავის დასაცავად იძულებულები ვიყავით, რომ ყოველ ღამე
პალტოები და ქურქები დაგვეხურა.
ტიფლისში საკმაოდ რბილი ზამთარია. ის დეკემბერის შუა რიცხვებში იწყება, ორ
თვეზე მეტ ხანს არ გრძელდება და 4 გრადუსზე დაბლა არ ჩადის. მაგრამ წელს, ისევე,
როგორც მთელ ჩვენ სავალ გზაზე, მეტად მკაცრი სიცივე იყო. ზამთარი ტიფლისში
ყოველთვის ერთნაირი არ არის.
როგორც კი მოვეწყეთ, ჩვენი პირველი საზრუნევი საქართველოში საფრანგეთის
დროებითი რწმუნებულის, ბ-ნი სეგონის, ნახვა იყო. იგი ჩვენ გველოდა. პირველი ვიზიტი
გაცნობას დაეთმო. ერთმანეთს უამრავი კითხვა დავუსვით. საფრანგეთიდან შორს მყოფს, მას
იქაური ამბები აინტერესებდა, ჩვენ კი ჩვენი მისიის მიზნით დაკავებულებს, საქართველოსა
და მისი ვაჭრობის შესახებ ცნობები გვაინტერესებდა. ბ-ნმა სეგონმა მოვალეობად ჩათვალა
შუა წლებიდან თბილისი კვლავ ქართლის მეფეთა ხელში გადავიდა. ვახტან გორგასალმა ის აღადგინა
და გააშენა, ამიტომ იგი მიჩნეულია ქალაქის დამაარსებლად.
11 შარლ ბელანჟე სასტუმროს პატრონის სახელს არ ახსენებს. ვიზიარებთ დავით ხოშტარიას
მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ აღნიშნული სასტუმრო ეკუთვნოდა ნაპოლეონის არმიის ყოფილ
ჯარისკაცს, ჟან პოლს (დ. ხოშტარია, თბილისი. ძველი სასტუმროები. თბილისი: „არტანუჯი“, 2011,
11).
12 ალექსი ერმოლოვი (1777-1861) – რუსი გენერალი და სახელმწიფო მოღვაწე, 1790-1826 წლებში
რუსეთის მიერ წარმოებული ომების მონაწილე, ბოროდინოს ბრძოლის გმირი, ინფანტერიის
გენერალი (1818), არტილერიის გენერალი (1837), საქართველოს მთავარმართებელი 1816-1827 წლებში.
13
1802 წელს აშენებული მთავარმართებლის სასახლის ადგილზე 1818 წელს არქიტექტორ
ბრაუნმილერის პროექტით ახალი სასახლე აშენდა.
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ჩვენთვის თავისი სახლის შეთავაზება, მაგრამ ტიფლისში ყოფნის განმავლობაში ჩვენ მასთან
ერთად მხოლოდ ვახშმობას დავთანხმდით.
ბ-ნმა დებასენმა გრაფ ერმოლოვს წერილები გაუგზავნა და აუდიენცია ითხოვა.
პასუხად მეტად თავაზიანი მიწვევა მიიღო იმავე საღამოსათვის. – გუბერნატორის სასახლეში
ბ-ნ სეგონთან ერთად მივედით. ჩვენ დიდ დარბაზში შეგვიძღვნენ, სადაც მთავარი შტაბის
მრავალი გენერალი და ოფიცერი დაგვხვდა. ზოგი საუბრობდა, ზოგი ბანქოს მაგიდას უჯდა.
გენერალს უბრალო კიტელი ეცვა და უზარმაზარ მაგიდასთან იდგა, სადაც საქართველოში
მთავარი შტაბის უფროსი, გენერალი ველიამინოვი 14 და ტიფლისის გუბერნატორი, გენერალი
ვანჰოვენი 15, ისხდნენ. ოთახის სიღრმეში ოცდაათიოდე სპარსული თუ ქართული ხმალი
ელაგა. მათი ძვირფასი დამოსკოს პირების მიხედვით ჩანდა, რომ ისინი ამ ორი ქვეყნის
სუვერენებს ეკუთვნოდათ. – აქა-იქ ჩანდა სხვადასხვა იარაღი – საჩუქრად მიღებული თუ
ომის ნადავლი.
კავკასიონზე მგზავრობისას, ჩვენ თანმხლებ რუს ოფიცრებს ხშირად ვეკითხებოდი
საქართველოს გენერალ-გუბერნატორის შესახებ. ისინი მას იმდენად შესანიშნავ ადამიანად
ახასიათებდნენ, რომ გადაჭრბებულიც კი მეგონა. უნდა გამოვტყდე, რომ ჩემზე არასოდეს
არავის არ მოუხდენია ასეთი შთაბეჭდილება: გენერლის დანახვისას და მოსმენისას მაშინვე
დაინახავ მის უდავო უპირატესობას. ერმოლოვის გარეგნობა კავკასიის ხალხებს შორის
ძლიერ შიშს თესს, რომელიც მუდმივად დაუკავშირდება მის სახელს.
ჩვენ მადლობა მოვახსენეთ გენერალს იმ განკარგულებებისთვის, რომლებიც კავკასიაში
ჩვენს მგზავრობას სწრაფსა და უსაფრთხოს გახდიდა. ჩვენ აღტაცება გამოვხატეთ მის მიერ
მთიელთა დაუმორჩილებელი ტომების დაოკების გამო. „ბოლო წლებში, – გვიპასუხა მან, –
აჯანყებულების მკაცრი დასჯის შედეგად კავკასია დამშვიდდა. მიუხედავად ამისა, ვიცი,
რომ ისინი კვლავ ემზადებიან გამოსვლებისთვის. მაგრამ დაველოდები და როგორც კი
დაიწყებენ, ჩავახშობ“.
გენერლი ერმოლოვი მეტად თავაზიანად დაგვპირდა, რომ მთელ თავის ავტორიტეტს
გამოიყენებდა სპარსეთამდე ჩვენი მგზავრობის გასაადვილებლად. მან გვითხრა:
„სპარსელები, გარეგნულად სასიამოვნო ხალხია, მაგრამ უკიდურესად ცრუ და გახრწნილია.
თქვენ მუდამ დაძაბული უნდა იყოთ, რათა მათი ორპირობის მსხვერპლი არ გახდეთ.
სპარსეთში ყველა კლასს სხვადასხვა ხარისხით ახასიათებს ტყული და უპატიოსნება, მათ
შორის მთავრობის მეთაურებსაც, რაც ჩემი ელჩობის დროს თვითონ ვნახე 16. პოლიტიკურ
გარიგებებში შეუძლებელია ამაზე მეტი არაკეთილსინდისიერების ნახვა. ამჟამად ჩვენ უკვე
მეოცე მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ ორ სახელმწიფოს შორის საზღვრების დასადგენად. 1813
წლიდან ამ საზღვრების სხვადასხვა წერტილები მუდმივად ფიქსირდებოდა და მიუხედავად
ამისა, სპარსეთის ადმინისტრაციამ მაინც მოიგონა საკამათო მიზეზი. დღეს, როდესაც ყველა
წინააღმდეგობა ამოწურულია, დავის საგნად სახელების ორთოგრაფია მოიგონეს! ამჟამად
შაჰის ელჩი, თავრიზის გუბერნატორი ფათჰ-ალი ხანი, ტიფლისშია. ის მალე უნდა
დაუბრუნდეს თავის თანამდებობას და თქვენ უეჭველად მასთან ერთად იმგზავრებთ. თუ
ყველა სპარსელი ამ საწყალ ფათჰ-ალი ხანს ჰგავს, მისი მისიის შედეგი საეჭვო არ იქნება.
მართალია, ჩვენ შევთანხმდით სადავო საკითხებზე და საბოლოო ხელშეკრულებასაც
მოვაწერეთ ხელი, მე არ მინდა მისი განხორციელება მანამდე, ვიდრე მას მისი მთავრობა არ
ალექსი ველიამინოვი (1785—1838) – გენერალ-ლეიტენენტი, 1816-1827 წლებში მონაწილეობდა
ექსპედიციებში კავკასიის მთიელი ხალხების წინააღმდეგ და რუსეთ-ირანის მეორე (1826-1828) ომში.
15 რომან ფონ ვანჰოვენი (1775-1861) – გენერალ-მაიორი, 1818-1829 წლებში საქართველოს სამოქალაქო
გუბერნატორი.
16 იგულისხმება გენერალ ერმოლოვის ელჩობა ფათჰ-ალი შაჰთან 1817 წლის ზაფხულში სულთანიეს
ბანაკში.
14
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ნახავს: დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ხელშეკრულების მიუღებლობის დასასაბუთებლად
საცოდავ ხანს თავრიზში ჩასვლისთანავე მოკვეთენ თავს. ამჯერად შაჰი ძალიან დაფიქრდება,
სანამ რატიფიკაციაზე უარს იტყვის. ხელშეკრულებას ჩემი მთავარი შტაბის ოფიცერი
წაიღებს. ან ხელს მოაწერენ, ან დავემორჩილები იმპერატორის ბრძანებებს 17 და სპარსეთში
ერთ კარგ საჯარისო ნაწილს გავგზავნი, რომელიც შესანიშნავ საზღვრებს მოკლე დროში
შემოხაზავს“18.
ერმოლოვის საინტერესო საუბარმა ძლიერ დამატყვევა, თუმცა გამაკვირმა დასადები
ხელშეკრულების შესახებ საჯაროდ საუბარმა. მაგრამ როდესაც დავფიქრდი, რუსეთის
გენერალ-გუბერნატორების, კერძოდ კი გრაფი ერმოლოვის იმპერიის ცენტრიდან მეტად
დაცილებული პროვინციების გამგებელის დელიკატურ მდგომარეობაზე, მივხვდი, რომ
მისთვის აუცილებელი იყო თავისი პოლიტიკისა და ქმედებების დაცვა ყოველგვარი
არაკეთილმოსურნე ინტერპრეტაციებისგან, რათა ამ გულახდილი საქციელით თავიდან
აეცილებინა ყოველგარი ეჭვი თავისი ერთგულებისა და ლოიალობის შესახებ.
მეორე დღე ქალაქის დათვალიერებას მოვანდომეთ.
მტკვარი ორად ყოფს ტიფლისს. მარჯვენა მხარეს ძველი ქალაქი, გოგირდის აბანოები
და ახალი ქალაქი მდებარეობს. მარცხენა მხარეს კი ქალაქის გარეუბნები ავლაბარი, ისანი და
გერმანელებით დასახლებული სოფელია 19.
ძველ ქალაქს კვლავ ეტყობა კვალი 1796 20 წლის სპარსელების შემოსევისა, რომლებსაც
სასტიკი საჭურისი აღა-მაჰმად-ხანის მეთურობდა. წვიმის დროს ეს ნანგრევები კიდევ უფრო
ამუქებენ ვიწრო, დაკლაკნილი, ჭუჭყიანი და ტალახიანი ქუჩების ისედაც მოწყენილ
სანახაობას, კარგ ამინდში კი ისინი მტვრით ივსება. ეკლესიების, რომლებიც ასე მრავლადაა
ტიფლისში და აგრეთვე საჯარო შენობების აგურის წითელი ფერი კონტრასტს ქმნის
ქართველების მიწისფერ საცხოვრებლებთან. ეს ოთხკუთხედი, ტალახითა და გრძელი
ბრტყელი აგურით აშენებული სახლები ერთმანეთთან თიხით ან კირით არის
შეკავშირებული.
ჯეროვნად არის დასაფასებელი, რომ გენერალ ერმოლოვის ჩამოსვლის შემდეგ ქალაქში
მდგომარეობა გაუმჯობესდა. იგი დაინტერესდა ქალაქის სანიტარული მდგომარეობით,
ალექსანდრე I ((1777-1825) – რუსეთის იმპერატორი 1801-1825 წლებში, პოლონეთის მეფე (1815-1825)
და ფინეთის პირველი რუსი დიდი მთავარი (1809–1825).
18 1813 წლის 12/24 ოქტომბერს გულისტანში ხელმოწერილი იქნა სამშვიდობო ხელშეკრულება,
რომლითაც დასრულდა რუსეთ-ირანის პირველი ომი (1804-1813). ყოველ მხარეს ის მიწები და
სახანოები მიეკუთვნა, რომლებშიც ისინი საზავო ხელშეკრულების ხელმოწერის მომენტში
ფაქტობრივად, ანუ status quo ad presentem საფუძველზე განახორციელებდნენ ხელისუფლებას
(ნაჭყებია, ფათჰ-ალი შაჰის უახლოესი გარემოცვა, №14, 299-300)
19 რუსეთის იმპერიაში გერმანელების დასახლება 1763 წელს, ეკატერინე II-ს მმართველობის დროს იმ
მიზეზით დაიწყო, რომ მათ ახლად მიერთებული ტერიტორიები აეთვისებინათ. ალექსანდრე I-მა
გენერალ ერმოლოვს დაავალა ბადენ-ვიურტემბერგიდან ემიგრირებული ოჯახების დასახლება,
რომლებმაც გადაიტანეს ნაპოლეონის შემოსევა, პოლიტიკური არეულობები, შიმშილი და
რელიგიური დევნა. ერმოლოვის მმართველობის დასაწყისში, 1817-1820 წლებში საქართველოს
გუბერნიაში რვა გერმანული კოლონია დაარსდა, აქედან ორი – დღევანდელი აზერბაიჯანის
ტერიტორიაზე. ამ მიზნით სახელმწიფო ხაზინიდან 100,000 რუბლი გამოიყო. კოლონისტებისთვის
დადგენილი წესის მიხედვით ყოველ ოჯახს მიწის 60 დესეტინა* გამოუყვეს (П. Басихин, «Немецкия
колонии на кавказе», Кавказский вестник, ежемесячный научно-литературный журнал. Тифлис, 1900,
15).
*დესეტინა – მიწის საზომი ერთეული რუსეთში, იხმარებოდა მეტრული სისტემის შემოღებამდე. 1
დესეტინა უდრის 1200 კვადრატულ საჟენს, 1,09 ჰექტარს. 60 დესეტინა უდრის 6,54 ჰექტარს.
20 შეცდომაა, უნდა იყოს 1795 წელი.
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თურქ და სპარსელ ტყვეებს გაატანინა ნანგრევები, ზოგიერთ უბანში გააფართოვებინა და
მოაკირწყვლინა ქუჩები. წაახალისა კერძო სახლების რეკონსტრუქცია: ბრტყელი და
ძირითადად მხოლოდ თიხით გადახურული სახურავები წვიმას ატარებდა და სადგომს
ანესტიანებდა, რასაც უნდა მიეწეროს ტიფლისში გავრცელებელი ავადმყოფობების
უმეტესობა. თუკი მდიდარი ქართველები თუ სომხები გენერალ-გუბერნატორს ხელს
უწყობენ საჯარო პროექტების განხორციელებაში, ხალხი, ისევე როგორც ყველა აზიურ
ქალაქში, ძლიერ უნდობლად ეკიდება მამა-პაპისეული სახურავის შეცვლას. ჯარისკაცები,
რომლებსაც უყვართ თავიანთი მეთაური და იციან მისი სურვილის შესახებ, ქუჩაში გავლისას
ძალიან ძველ სახლს ყოველთვის აცლიან აგურებს, რათა ის დაინგრეს და ამგვარად აიძულონ
მფლობელი სახლის ახალი გეგმით აშენებაზე.
ქალაქში, სადაც ამდენი სხვადასხვა ეროვნების ხალხი ისეთი მეტად ტოლერანტული
მმართველის ხელშია, როგორიც რუსეთია, რელიგიური შენობების დიდი სხვადასხვაობაც
უნდა იყოს. მართლაც, ბერძნებს, კათოლიკეებს, მუსლიმებსა და სომხებს აქვთ ეკლესიები,
ტაძრები და მეჩეთები, რომელთა სტილი ისევე განსხვავებულია, როგორც მათი მშენებლების
რწმენა.
ტიფლისში არის ორი მეჩეთი, საგანგებოდ აშენებული ორივე მიმდევრობის
მუსლიმებისთვის. კათოლიკეებს აქვთ ერთი კარგად მორთული ეკლესია, მაგრამ ის ვერ
იტევს იქ მისულ უამრავ მორწმუნეს; წირვას ატარებენ იტალიელი კაპუცინები, რომლებიც
საქართველოში 1635 წლიდან დამკვიდრდნენ 21.
ზომიერი წონა, წითური სახე, ჭაღარა წვერი, მხიარული გამოხედვა – ასეთი იყო წმინდა
ფრანსუას მიმდევრების გარეგნობა.
მისიის მეთაური, მამა ფილიპე, ღირსეული კაცია. იგი ოც წელზე მეტია რაც
საქართველოში ცხოვრობს და შესანიშნავად შეისწავლა ადგილობრივი ადათ-წესები.
ქართველებისა და სომხების ხასიათის ღრმა ცოდნამ ხელი შეუწყო კათოლიკეების
რაოდენობის ზრდას, რომლებიც ხშირად დადიან ტიფლისის კათოლიკურ ეკლესიაში.
რელიგიური ცერემონიები მან მოსახლეობის წესებს მიუსადაგა; თავისი თავი წარმოაჩინა
როგორც კეთილმა და გულმოწყალე ადამიანმა, რომელსაც არასოდეს უთქვამს უარი
სხვადასხვა რელიგიის ავადმყოფების დახმარებაზე. ამბობენ, რომ ამ პატივსაცემმა ხასიათმა
მას დაავიწყებინა ის განსაკუთრებული მდგომარეობა, რომელშიც ბერები არიან ტიფლისში.
ამბობენ, რომ ისინი მკაცრად არ იცავენ უბიწოების აღთქმას და ამიტომ მოჰყავთ პაპის
საკმაოდ ძველი ბრაძანებულება ანუ ბულა, რომელიც აღმოსავლეთში მყოფ მისიონერებს
ქორწინების უფლებას აძლევს.
ტიფლისში რამდენიმე ქარვასლაა. ყველაზე დიდი სომხების მთავარეპისკოპოსის,
ნერსესის 22, მიერაა დაარსებული. ამგვარი შენობები ან ოთხკუთხედია ან მრგვალი. ისინი
ზოგჯერ რამდენიმე სართულიანია, დაყოფილი მრავალ პატარა ბნელ და თაღიან
ფარდულად, სადაც უცხოელი ვაჭრები ყიდიან თავიანთ საქონელს. ისინი იქვე სხედან
ფეხმორთხმით, ყალიონებს ეწევიან და მხოლოდ მყიდველის მისვლისას დგებიან.
ძნელია ამ საჯარო სასტუმროში გამეფებული მოძრაობის წარმოდგენა. საქონლით
დატვირთული აქლემებისა და ცხენების შესვლა-გასვლა, მათი პატრონების ყვირილი და
1795 წელს, თბილისის აოხრების შემდგომ, ქართველ კათოლიკეებს აღარ ჰქონდათ დედაქალაქში
ეკლესია და მათ არაერთი თხოვნით მიმართეს ჯერ ქართლ-კახეთის მეფეებს, შემდგომ 1801 წლიდან,
რუსეთის იმპერატორს, რათა ახალი ტაძრის აგების ნება დაერთოთ. 1803 წლიდან ამ პრობლემის
გადაწყვეტაში ალექსანდრე I ჩაება, რომელმაც კაპუცინთა ორდენის თბილისის პრეფექტს ფრანჩესკო
პადუელს ეკლესიის აშენების ნება დართო (J. Klaproth, Voyage au Mont Caucase et en Géorgie, II, 5).
22 1820 წელს სომეხმა პატრიარქმა, ნერსესმა (1770-1857), ახალ ქალაქში ააშენა უზარმაზარი ქარვასლა,
რომელიც ძველ ქალაქში არსებულ ორი ქარვასლაზე გაცილებით დიდი იყო.
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სპარსელი ვაჭრების სიმკვირცხლე კონტრასტს ქმნის თურქებისა და სომხების სიმშვიდესა და
გულგრილობასთან, რაც მათ განსაკუთრებულ იერს ანიჭებს.
სამი ქარვასლა მოქცეულია ბაზრის შიგნით, რომელიც რამდენიმე ქუჩად და მოედნად
იყოფა; ზოგიერთი ადგილი მუდამ მოსეირნეებითაა სავსე. გენერალმა ერმოლოვმა,
რომელმაც ტიფლისის სავაჭრო საწყობად ქცევა მოისურვა, ეს ბაზარი გააფართოვა და
გაარემონტა კიდეც, რასაც მისი სიძველე მოითხოვდა.
ბაზრის რამდენიმე ნაწილს დღის გადახურვა აქვს და გალერეაში სინათლეც შედის და
ჰაერიც. იქ თავმოყრილები არიან მაუდის, აბრეშუმის, ტილოსა და აღმოსავლური
სურნელოვანი სანელებლების გამყიდველები. მეზობელ ქუჩაზე ღვინის ბაზარია, რომელიც
ქართველებს ძლიერ იზიდავს. მიწაზე ეყარა კამეჩის, ღორისა თუ ცხვრის მთლიანი
ტყავისაგან დამზადებული ტიკები, რომლებიც გვამებს ჰგავდა და ევროპელისათვის
უსიამოვნო სანახავი იყო. ამასობაში, საიტერესოა, თუ როგორ ხსნის გამყიდველი ამ ტიკის
ერთ ფეხს მყიდველისთვის ღვინის დასასხმელად, ღვინისა, რომელსაც შიგნეულის რბილი
ბითუმის უსიამოვნო გემო დაჰყვება.
ფეხით მოსიარულეთა ბრბო, ტიკებით სავსე კამეჩების ქარავნების მუდმივი მოძრაობა,
მეთუნუქეების, ოქრომჭედლებისა და იარაღის ხელოსნების გამაყრუებელი ხმაური, ვაჭრების
ყვირილი გამვლელების მისაზიდად, ერთგან თიხის ანტიკური და ელეგანტური ფორმის
დოქები, სხვაგან შესანიშნავად მომინანქრებული ვერცხლეული, უფრო შორს საუკეთესო
პირიანი და მდიდრულად მოსევადებული ხმლები და ხანჯლები, დაბოლოს, უცნაური
ნახატებით მორთული სპარსული ცხენების ფეტრის გადასაფარებლებია; ყოველივე ამის გამო
აქ გაცხოველებული მოძრაობაა დილიდან საღამომდე.
მეზობლად მდებარე პატარა მოედანზე, ხიდთან, ლეკები, თათრები და ოსები
იკრიბებიან, რომლებიც ხალიჩების, ბეწვეულისა და მატყლის წინდების გაყიდვას ან მათ
გაცვლას ცდილობენ სპარსულ და ევროპულ საქონელში.
ბაქოდან და სპარსეთიდან ჩამოსული თუ პირიქით, იქით მიმავალი საქონლით
დატვირთული ხარებისა და აქლემების ალიაქოთში ირევა ერთი უბნიდან მეორეში მიმავალი
მაღალი წოდების რუსი ოფიცრების დროშკების უთავბოლო მოძრაობა. მათ წინ კაზაკები
მიდიან და გზის გასათავისუფლებლად ხის გრძელ შუბებს ხმარობენ. თუ ყოველივე ამას
დავუმატებთ კავკასიის სხვადასხვა კუთხიდან და ცენტრალური აზიიდან ჩამოსულ
უცხოელთა ტანსაცმელს და მათ თავისებურ იარაღს, რომელსაც არასოდეს არ იცილებენ,
დამეთამხმებით, რომ არაფერია უფრო საინტერესო, ვიდრე ევროპული სამოსის, აზიური
ფუფუნების და აღმოსავლური თავისებურების ნარევი.
ბაზრიდან ცოტა მოშორებით ცხელი წყლის აბანოებია, რაც დიდი პოპულარობით
სარგებლობს. კერძო აბანოების გარდა, არის ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ აშენებული
დიდი და მოხერხებული აბანოც, რომლის წყალიც ისე გვიქეს, რომ ამ დაწესებულებისაკენ
გავემართეთ.
შენობა მთლიანად თაღოვანია, გუმბათი ქერცლის ფორმის მინითაა გადახურული და
იქიდან შედის სინათლე, მაგრამ ვერ აღწევს ჰაერი, რაც დამღუპველი უნდა იყოს
მობანავეებისთვის. პირველ ოთახში, რომელშიც შეგვიყვანეს, მრგვალი ტერასები იყო და
საკმაოდ დიდი აუზიდან გადმომდინარე წყლით გრილდებოდა. ტანისამოსი იქ გავიხადეთ,
შემდეგ კი უფრო თბილ ადგილზე გადაგვიყვანეს, სადაც რამდენიმე წუთით გავჩერდით
წყლის ცხელი ტემპერატურის შესაგუებლად, რაც ამ წინასწარი ზომების გარეშე აუტანელი
იქნებოდა.
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დარბაზი, რომელშიც უნდა გვებანავა, ბნელი იყო. რამდენიმე ლამპა მკრთალ შუქს
აფრქვევდა. დარბაზის სხვადასხვა მხარეს ერთმანეთისგან დაცილებული 5-6 ფუტის 23
სიღრმის და ნაპირებთან 2 ფუტის სიღრმის 40 გრადუსიანი წყლით სავსე პატარა აუზები იყო;
იქიდან ამოსული ორთქლი კიდევ უფრო აბნელებდა ამ ადგილს. იატაკზე მარმარილოს
მაგიდა იდგა, რომელზეც ქართველები, სპარსელები და რამდენიმე რუსიც კი იწვა; აბანოს
მომსახურე ბიჭები, ისევე შიშვლები, როგორც მობანავეები, მათ უდიდესი გულმოდგინებით
უკეთებდნენ მასაჟს და ხეხავდნენ. უამრავი ხალხი თავს იპარსავდა და წვერს იღებავდა.
როდესაც ტანისამოსი ავიღე, ის მწერებით იყო დაფარული: ამ გარემოებამ გაამძაფრა ის
უსიამოვნო შთაბეჭდილება, რაც აქამდე მქონდა აბანოების შესახებ. თუ ამ აბანოებს
სანიტარული თვალსაზრისით მიუდგები, იშვიათია რომ იქ რამდენიმე წუთზე მეტ ხანს
გაჩერდე. მაგრამ მრავალი ქართველისა და სპარსელისთვის ეს ისეთივე განუსაზღვრელი
სიამოვნებაა, როგორც ოპიუმი აღმოსავლელისთვის და ისინი იმგვარად იხანგრძლივებენ ამ
სიამოვნებას, რომ იუარესებენ ჯანმრთელობას.
თითქმის იგივე მდგომარეობაა შორიახლო მდებარე ქალების აბანოში. ქართველი
ქალები იქ თავიანთი პირადი და მეზობლების სკანდალური ამბების მოსაყოლად დადიან.
ამბობენ, რომ ისინი იქ ინტრიგებს ხლართავენ და აბანოს ნაწილსაც კი ქირაობენ თავიანთი
რჩეულის მისაღებად. როგორც არ უნდა იყოს, ეს დაწესებულებები ცოტა ძნელი შესაღწევია
უცხოელისათვის.
ახალი ქალაქი ბევრად განსხვავდება ძველისგან. ტერიტორია 60 ფუტის სიგანის24
ქუჩების გაყვანის საშუალებას იძლეოდა. დიდი გულისყურით აშენებული ყაზარმები,
საავადმყოფოები და ადმინისტრაციის შენობები – ყოველივე გენერალ ერმოლოვის
ბრძანებით შესრულებული საჯარო სამუშაოების კომპლექსია. თავიანთი მხრიდან,
გენერლები და ადგილობრივი თავადები იჩქარიან, რომ გამოირჩნენ თავიანთი ახალი
სახლების ელეგანტურობითა და ფუფუნებით, განსაკუთრებით აღსანიშნავი კი სომეხი
გენერლის, თავად მადათოვის სახლია. აგრეთვე გუბერნატორის ბრძანებით გათხარეს არხი
წყლის დინებისთვის, რომელიც წელიწადის წვიმიან დროს ქუჩებში გროვდებოდა და მათ
დაბინძურებას იწვევდა. ლამაზ სახლებს ახალი პარიზული შენობების სტილში წინ
თაღოვანი გალერეები აქვთ. მაგრამ ტერიტორიის დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ აუთვისებელია,
დაფარულია ნაგვით და მასალით, ღატაკი ქართველები მიწურებში ცხოვრობენ, რაც
სამწუხარო კონტრასტს ქმნის ამ ნაგებობების მოხდენილობასა და სილამაზესთან, ჩვენ მიერ
აღწერილ ფერად სურათზე კი შავი ლაქასავითაა.
ჩვენ მტკვრის მარცხენა სანაპიროსაც ვესტუმრეთ და ამ მიზნით ავლაბრისა და ისნის
გარეუბნებისკენ გავემართეთ. გადავიარეთ ტიფლისის ციხეზე, რომელიც 1576 წელს
თურქებმა, საქართველოს იმჟამინდელმა ბატონებმა ააშენეს 25, ორი საუკუნის შემდეგ კი
სპარსელებმა დაანგრიეს.
მალე ერთთაღიან ხიდთან მივედით, რომელიც ქალაქს ავლაბრისა და ისნის
გარეუბნებთან აკავშირებს. ხიდი აგურის მკვიდრად ნაგებ უზარმაზარ სვეტებზე დგას, რათა
ამ ადგილას მტკვრის მეტად სწრაფ და ძლიერ დინებას გაუძლოს. ხიდიდან ჩანდა, თუ
როგორ მიგორავდნენ მტკვრის მღვრიე ტალღები. მისი საკმაოდ მნიშვნელოვანი დანალექი
ზოგჯერ ძლიერ ცუდ სუნს გამოსცემს. აქა-იქ ზედაპირზე ნავებზე მოთავსებული
წისქვილები დაცურავენ.
1 ფუტი უდრის 30,48 სმ-ს.
60 ფუტი უდრის 18,29 მ-ს.
25 მუსტაფა ლალა ფაშამ თბილისი 1578 წლის 24 აგვისტოს აიღო, ოსმალებმა დააარსეს თბილისის
(ქართლის) საბეგლარბერგო და გორის სანჯაყი (საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტ. IV,
საქართველო XVI საუკუნის დასაწყისიდან XIX საუკუნის 30-იან წლებამდე, თბილისი, 1973, გვ. 128).
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ჩვენ ძირითადად სომხებით დასახლებული გარეუბანი გადავკვეთეთ; ისინი ტიფლისში
1812 წელს, რუსეთ-სპარსეთის ომის დროს გამოიქცნენ. ერთი ვერსის 26 იქით კი
„ათასწლოვანი სამეფოს“ სწავლების მიმდევარი გერმანელებით 27 დასახლებული სოფელია.
ეს გერმანელები ტიფლისს ბოსტნეულით, კარაქით, შაშხითა და დამარილებული
ღორის ხორცით ამარაგებენ. საქართველოში კარტოფილის კულტურის შემოტანაც მათი და
ტიფლისიდან 5 ვერსზე, მტკვრის მარცხენა ნაპირზე დასახლებული გერმანელების სხვა
კოლონიების დამსახურებაა.
მომეჩვენა, რომ ისინი თავიანთი ბედით ნაკლებად კმაყოფილები არიან. ზოგიერთ
მათგანს ძლიერ უბედური შესახედაობა აქვს, რაც რუსების აზრით მათი სიზარმაცის ბრალია.
უცხოელები კი აცხადებენ, რომ მათზე დაკისრებული გადასახადი მათ შესაძლებლობებს
აღემატება. მიუხედავად ამისა, ამ ემიგრანტების სახლები კარგად არის აშენებული და
შეამჩნევ იმ სისუფთავეს, რაც გამოარჩევს გერმანელებს.
ჩვენ ვისარგებლეთ ამ ექსკურსიით, რათა ტიფლისში ახლად ჩამოსული ფრანგი ვაჭარი,
ბ-ნი კასტელაზი მოგვენახულებინა, რომელიც გერმანულ სოფელში ცხოვრობდა. მას მეტად
გაუხარდა ჩვენი მისვლა. მისი მანერებისა და საუბრის მიხედვით ჩანდა, რომ კარგი
განათლება მიეღო. გერმანიაში ხანგრძლივი ცხოვრების დროს მას იქ სავაჭროდ ჩასული
სომხებისაგან შეეტყო ის მეტად მნიშვნელოვანი ცნობები, თუ რა საქონელი სჭირდებოდა
საქართველოს. შედეგად, მან ყველაზე წარმატებულ საქმედ ამ ქვეყანაში ფუფუნების
საგნებით ვაჭრობის დაწყება გადაწყვიტა, რის მიმართაც აქამდე დაინტერესება არ იყო. იგი
ტიფლისში საიუველირო მაღაზიის გახსნას აპირებდა, სადაც ძვირფასი ლითონების,
ბრინჯაოსა და ბროლის საგნები გაიყიდებოდა.
ბ-ნი კასტელაზი დიდ იმედებს ამყარებდა ამ ოპერაციის წარმატებაზე მდიდარი
სომხების, ქართველების, სპარსელებისა და საქართველოში განლაგებული ჯარის ოფიცრების
მეშვეობით. ამ გეგმის განხორციელებას კი ის შეუწყობდა ხელს, რომ არავითარი
კონკურენცია არ იყო. მან ეს იმდენად მომხიბვლელად წარმოგვიდგინა, რომ წარმატება
უეჭველი მოგვეჩვენა. მიუხედავად ამისა, მთავარი იყო რამდენად წესიერად გადაუხდიდნენ,
რადგან აღმოსავლეთში, ისევე, როგორც რუსეთში, შეუძლებელია ვაჭრობა კრედიტის გარეშე,
უფრო ძნელი კი პატიოსანი გადამხდელის პოვნაა. მაგრამ ბ-ნ კასტელაზს ეს არ აწუხებდა,
რადგან რუსეთის მოქალაქეობა მიეღო და იმედი ჰქონდა, რომ მთავრობა მას უფრო მეტად
დაეხმარებოდა, ვიდრე უცხოელს.
ეს ოპერაცია არ იყო საქართველოში მისი დამკვიდრების ერთადერთი მიზეზი. მას
იმედი ჰქონდა, რომ წარმატებით აამუშავებდა ამიერკავკასიის პროვინციის მეაბრეშუმეობას
და ამგვარად აინაზღაურებდა თავისი ვაჭრობის არასასურველ შედეგებს. მან ვივარედან 28
რამდენიმე ხელოსანი ჩამოიყვანა და ვიწრო დიამეტრის ბორბლები ჩამოიტანა. იგი შეეცადა
და ათი წლით მიიღო კიდეც ამ მხარეების ჭიის პარკის ექსკლიუზიური დართვის
პრივილეგია. ბ-ნი კასტელაზის მიერ შემოტანილი გაუმჯობესების დახმარებით უფრო დიდი
რაოდენობის წარმოებაც არის შესაძლებელი, მაგრამ ამისათვის თუთის ხეების დიდი
რაოდენობაა საჭირო. ეს ხე კარგად ხარობს ტიფლისის სტეპურ ზონაში, ხოლო მათი დიდი
პლანტაცია უფრო მდიდრულ და სასიამოვნო იერს შესძენდა დღეს ასე უხალისო მიდამოებს.

ვერსი – სიგრძის საზომი ძველებური რუსული ერთეული. 1 ვერსი უდრის 1,06 კმ-ს.
გერმანელ კოლონისტებს შორის იყვნენ ე.წ. სეპარატისტები, რომლებიც ლუთერანულ ეკლესიას
განუდგნენ და შემდგომში პალესტინაში გადასახლება სურდათ, რათა იქ შეხვედროდნენ მეორედ
მოსვლას.
28 ვივარე – ისტორიული ოლქი ლანგედოკის (საფრანგეთი) ჩრდილო-აღმოსავლეთში, არდეშის
დეპარტამენტის შემადგენლობაში.
26
27

49

ტიფლისში ჩემამდე მყოფ მოგზაურთა მონაცემები ამ ქალაქის მოსახლეობის შესახებ,
ერთმანეთს არ ემთხვევა. არა მგონია რომ მოსახლეობა 24,000 აღემატებოდეს. უნდა
აღინიშნოს, რომ ტიფლისის მოსახლეობის შეფასებისას, ქართველთა ოჯახების რაოდენობა
სომხებისაზე ორი მეხუთედით ნაკლებია. მოსახლეობის კლების მიზეზებს ემატება ქართველ
თავადებში დამკვიდრებული მუსლიმებისთვის თავიანთი ქვეშევრდომების მიყიდვის
ჩვეულება და ქალების გატაცება, რაც დღესაც ხშირია. გამტაცებელს მხოლოდ მოგება,
რამდენიმე ოქროს ბრწყინვა იზიდავს და აღაგზნებს.
საქართველოში ქალი სავაჭრო ფასეულობაა. ტურნეფორის თანახმად, მცირე ქონების
პატრონი ქართველის გარდაცვალების შემდეგ, მისი მემკვიდრეები თავიანთი ვასალების ორსამ ქალიშვილს იტაცებდნენ და მათ მუსლიმებზე ყიდდნენ ბერძენი მღვდლისთვის 29 ფულის
გადასახდელად, რომელსაც ერთ წირვაში დაახლოებით 100 ეკიუს 30 აძლევდნენ. ამ ფაქტს
შემდეგ ანეგდოტს დავუმატებ: ბ-ნი სეიგფრიედი, ჩვენი ერთ-ერთი მოძმე, რედუტ-ყალედან
იმერეთის გავლით ტიფლისში სავაჭრო საქმეებზე მიდიოდა. იგი ამ მხარის თავადმა
დაპატიჟა გასაყიდი საქონლის სანახავად. ბ-ნმა სეიგფრიედმა შეამჩნია, რომ იმერელს
მოუნდა ქსოვილები, მაგრამ არა ფულის გადახდა, მისი სიამოვნება გადაწყვიტა და მას
რამდენიმე მოჩითული ქსოვილი აჩუქა. თავადმა ევროპელ ვაჭათან დიდსულოვნებით
გაჯიბრება მოისურვა და მას მაშინვე გაუგზავნა ერთი ახალგაზრდა და ლამაზი გოგო.
ფრანგმა უარი განაცხადა, რათა თავიდან აეცილებინა ასეთი დელიკატური საქონლის
ფლობის სირთულე.
ქართველის ხასიათის ყველაზე დამახასიათებელი ნიშნები ლოთობა, გაუნათლებლობა
და სიზარმაცეა. ქართველებს იმდენად უყვართ ღვინო, რომ ჩვეულებრივ, დღეში, ერთ თუნგ
ღვინოს, დაახლოებით სამლიტრ ნახევარს, სვამენ. ზოგიერთი მოგზაურის თქმით, ქალებსაც
უყვართ სმა, მაგრამ ჩვენ ამის შემოწმების საშუალება არ გვქონია.
საქართველოში გაუნათლებლობა იმდენადაა გავრცელებული, რომ კითხვა ბევრმა
კეთილშობილმაც არ იცის. ამასობაში, მათ არც თანდაყოლილი გონება აკლიათ და არც
მეცნიერებების მიმართ მიდრეკილება. მაგრამ ყველაფერი დამამცირებელი სიზარმაცის
ბრალია. ეს მანკიერება იმ ჩაგვრას უნდა მივაწეროთ, რომელშიც ისინი საუკუნეების
განმავლობაში ცხოვრობდნენ და აგრეთვე მუდმივ ომებს სპარსელების, თურქებისა და
კავკასიის ტომების წინააღმდეგ. მრავალრიცხოვანი ლაშქრების წინააღმდეგ ამ კრიტიკულმა
სიტუაციამ ქართველებს პარტიზანული ომის კარგად წარმართვა ასწავლა და ისინი
ჭეშმარიტ მებრძოლ ერად აქცია. მათში მათი წინაპრების, ალბანელებისა და იბერიელების
სიმამაცის გაღვიძება უფრო ადვილია, ვიდრე შრომის, განსაკუთრებით კი ვაჭრობისა და
მიწათმოქმედების ჩაგონება.
ჩემ მიერ მათი ზნეობის დახასიათება ქართველი კაცის გარეგნობას არ შეეფერება. ის
კარგი აღნაგობის, მაღალი და ძლიერი აგებულებისაა. მას ლამაზი, გამოკვეთილი სახის
ნაკვთები, კარგი ჭრილის თვალები და გრძელი, ხშირად ებრაელების მსგავსი კეხიანი ცხვირი
აქვს, შავგვრემან სახეზე კი წუხილი ეხატება.
მოხდენილი სამოსი მას თავისუფალი მოძრაობის საშუალებას აძლევს. ის აბრეშუმის ან
მაუდის ფერადი მოკლე პერანგის, სხვა ტონის ზედა სერთუკისა თუ პატარა
რედინგოტისაგან შედგება, რომელიც გულზე ჯვარედინად გადადის და საიდანაც პერანგი
მრავალი ევროპელი მოგზაური ქართველთა რელიგიას – მართლმადიდებლობას – ბერძნულს
უწოდებდა.
30 ეკიუ – ფრანგული ოქროს ფული, რომელიც ლუი IX-მ (1215-1270) თავისი მეფობის ბოლო წლებში
შემოიღო. თავდაპირველად ის 4 გრამს იწონიდა, იჭრებოდა 1653 წლამდე, შემდეგ ხმარებაში შევიდა
ვერცხლის ეკიუ (1641-1793 წწ.), რომელიც საფრანგეთის რევოლუციის შემდეგ, 1795 წელს ფრანკით
შეიცვალა.
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ჩანს. ამ მუხლებამდე სერთუკის სახელო იდაყვთან გახსნილია და ჩვეულებრივ
ჩამოკიდებულია, წელზე კი ქამრითაა დამაგრებული. პერანგის ფერთან შედარებით
კონტრასტული განიერი შარვლის ნაკეცები გადადის ჭვინტიან ჩექმებზე.
ქართველ კაცებს შიშველი კისერი აქვთ, მათი ქუდი სპარსელებისა და სომხების
მსგავსია. ეს წაკვეთილი კონუსის ფორმის ასტრახანული კრაველის ქუდია, რომელსაც უფრო
პატარა, კონუსის ფორმის ქსოვილი აქვს შემოვლებული. ეს ქუდი აქეთ-იქით მოძრაობს და
თმის გრძელი ხვეულები სახეს სასიამოვნოს ხდის. ქართველისგან განსხვავებით, სპარსელი
ქუდის წვერს შიგნით იტეხს. ქართველების იარაღი თოფი, პისტოლეტი, ხმალი და ხანჯალია,
რომლებსაც ისინი არასოდეს არ იცილებენ.
ქართველი ქალები ინარჩუნებენ თავიანთი დიდი სილამაზის რეპუტაციას. მათი თმა
მუქი ყავისფერი ან შავია, იმავე ფერის ლამაზ ჭრილიანი და რბილი, სასიამოვნო
გამომეტყველების მქონე თვალები გრძელი, აბანოზივით შავი წამწამებითაა დაჩრდილული.
მათი სახის ფერი ძირითადად ლამაზია, მაგრამ ძნელია ჭეშმარიტი ნიუანსების გარჩევა
ფერუმარილის სქელი ფენის გამო, რომელიც ანადგურებს ხიბლსა და მიმიკას. ახალგაზრდა
ქალებს შესანიშნავი აღნაგობა აქვთ, მაგრამ მუდმივი დასვენება, კარგი საკვები და აბანოში
მუდმივი სიარულის ჩვევა მათ მოგვიანებით ასუქებს და უფუჭებს კარგ პროპორციებს.
უცხოელის თვალში ქართველი ქალის კაბა უფრო ტვირთია, ვიდრე სამკაული. მათი
თმა შუბლზე პატიოსანი თვლებით მორთული თავსაკრავითაა დამაგრებული, სახის ორივე
მხარეს ნაწნავები აქვთ. თავსაკრავზე დამაგრებული აქვთ თავსახვევი ან აბრეშუმის ვუალი,
რომლის ნაკეცები მხრებზე და ზურგზე ეცემა. სახე დაფარული აქვთ ძალიან ნაზი მარლით.
მისი გამჭვირვალობა საშუალებას იძვევა დაინახო მძივები, ოქროს ნაქარგი და სამკაულები,
რომელებიც ჩვეულებრივ ხავერდის ან აბრეშუმის მდიდრულად მორთულ მათ ქურთუკს
ამშვენებენ. მათი მეტად განიერი ქვედა ბოლო ზოგჯერ განიერი შარვლითაა ჩანაცვლებული.
ზევიდან აცვიათ მიწამდე გრძელი სახელოებიანი ფარჩის წინ გახსნილი კაბა ისეთივე
გახსნილი სახელოებით, რომლებიც სურვილისამებრ შეიძლება შეიკრას პატარა ოქროს
ღილებით. ტანზე ქაშმირის შალის ქამარი აქვთ შემოტმასნილი. ზამთარში ოქროს ფარჩის
ბეწვგამოკრული თავისუფალი მოსაცმელი წინა მხარეს ფართო გახსნილი სახელოებით,
ასრულებს მაღალი წრის ქართველი ქალის მდიდრულ ტანისამოსს. მაგრამ მდიდრული
ტანისამოსის მიუხედავად, მოძრაობის მოუქნელობა და გამომეტყველების უქონლობა მათ
სანთლის ფიგურებს უფრო ამსგავსებს, ვიდრე მეგობრულ და გულითად ქალებს.
ქალაქელ ქალებს, საშინლად ჭუჭყიანებს, ანალოგიური ტანსაცმელი აქვთ, ოღონდ
მორთულობის გარეშე. ყველა, მდიდარიც და ღარიბიც, ჩადრით დადის და ძნელია ამ
უზარმაზარ ვუალში, რომელიც მათ თავიდან ფეხებამდე ფარავს, გაარჩიო ვინ ვინ არის.
თავადაზნაურობის გართობა დღეს შემოიფარგლება ჯერიდის 31 სროლით, რომელმაც
თავისი ძველი მნიშვნელობა დიდად დაკარდა მას შემდეგ, რაც გენერალ-გუბერნატორმა
უბედურების თავიდან ასაცილებლად, რაც ჩვეულებრივ ხდებოდა ხოლმე, ქართველები
აიძულა, რომ ის უბრალო ჯოხით შეეცვალათ.
ქალაქელი კაცები, რომლებსაც არ შეუძლიათ ასევე კეთილშობილად გამოხატონ
თავიანთი მებრძოლი ხასიათი, თითქმის ყოველ კვირას გადიან თავიანთი გარეუბნებიდან,
ორ გუნდად იყოფიან, ერთმანეთს აქეზებენ და შურდულის გასროლაზე ჯოხებით ბრძოლას
იწყებენ. იშვიათია, რომ ამ სასიკვდილო შერკინებისას, რაც სასტიკადაა აკრძალული,
ზოგიერთი მონაწილე მანამდე არ დაშავდეს სერიოზულად, ვიდრე იქ პოლიცია მიაღწევს.

ჯერიდი – მსუბუქი, წვრილი და მოკლე სატყორცნი შუბი, რომელსაც საგანგებო კაპარჭით –
ჯიდათი, ატარებდნენ. ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში და არაბებთან მხედრის ვარჯიშს შუბით და
თვითონ შუბსაც, რომელსაც ჭენების დროს ტყორცნიდნენ, ჯერიდი ეწოდებოდა.
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საბედნიეროდ, ქართველებს აქვთ სხვა ნაკლებ სისხლიანი გასართობები: ცეკვა მათი
გატაცებაა. მომეჩვენა, რომ ეს უფრო ვარჯიშია, ვიდრე მოხდენილი და გრაციოზული
გასართობი. ეს არის მოცეკვავის სწრაფი და მკვეთრი მოძრაობები კიდურების ძალადორბივი
დამახინჯებით; გასაოცარი სიმკვირცხლით ის ხან შიგნით იბრუნებს ფეხებს, ხან
მონაცვლეობით შლის მუხლებს, ან სწრაფად ეცემა ქუსლებზე და ამ გასაოცარ ცეკვას ფეხის
წვერებზე მარავლჯერადი ხტომით ასრულებს.
ორკესტრი, რომლის რითმიც მოცეკვავეების მოძრაობებს არეგულირებს, ისევე
უცნაურია, როგორც თვითონ ცეკვა. ორკესტრის შემადგემლობაში არის რამდენიმე პატარა
დოლი, რომლებზეც მუსიკოსები ერთდროულად უკრავენ და ერთგვაროვან ხმას გამოსცემენ,
აგრეთვე ხუთი თუ ექვსი უცნაური ფორმის სიმებიანი ინსტრუმენტი, რომლებზეც ხემით
უკრავენ. ამ მუსიკის ხმას უკეთესად ვერ გადმოვცემ და წყლის წისქვილის ხმაურს და
ტალღების ღრიალს შევადარებ.
ტიფლისში ჩვენი ყოფნის ბოლო საღამოები მეტად სასიამოვნო გახდა, სომხებისა და
ქართველების სახლების ტერასებზე ინსტრუმენტების თანხლებით ახალგაზრდა გოგოები
მარტო და ორ-ორი ცეკვავდნენ, მათი დედები და მსახურები კი დაირასა და ტაშს უკრავდნენ.
გაზაფხულზე ეს ცეკვები ტიფლისს სიხარულისა და კმაყოფილების იერს სძენს და იმ
უსაფრთხოებას ადასტურებს, რომლითაც ხალხი ბარბაროსების შემოსევისგანაა დაცული
რუსეთის საფარქვეშ შესვლის შემდეგ. მართლაც, რუსეთთან შეერთებამდე, მოსახლეობა
ტიფლისის კედლის გარეთ ვერ ბედავდა გასვლას იმის შიშით, რომ ხელში არ ჩავარდნოდა
ლეკების რომელიმე ურდოს. ვაჭრობას აღარ ემუქრებოდა, როგორც ადრე, ის
აღმაშფოთებელი დარღვევები, რასაც ქართველი მეფეები სჩადიოდნენ ვაჭრების მიმართ32.
სამართალი ყველა ფენისათვის თანაბარია, ყოველ შემთხვევაში, ამის საფუძველი არის.
გენერალმა ერმოლოვმა გონივრულად შეაფასა ქართველების მებრძოლი ხასიათი და
უსაქმოდ მყოფი ქართველი თავადები საჩქაროდ დაასაქმა. მათ სამხედრო ჩინები და
ორდენები დაურიგეს მათდამი იმპერატორის ნდობისა და მათი იმპერატორისადმი
გულმოდგინებისა და ერთგულების ნიშნად, რაც მათ გაამართლეს კიდეც რუსების
ბრძოლაში მთიელების წინააღმდეგ. ამ ბრძნული ნაბიჯის გარდა, მან უდიდესი ყურადღება
მიაქცია ახალგაზრდობის განათლებას, რაც მისი მოუსვენრობის დაოკებისა და მისი გონების
საზოგადოებისათვის სასარგებლო საქმისადმი წარმართვის ერთადერთი საშუალებაა.
კეთილშობილთა შვილებისთვის დაარსებული სკოლა სწავლების თვალსაზრისით
გათანაბრებული იყო გიმნაზიებთან და არ ემთხვეოდა ქვეყნის მოთხოვნილებებს. ამიტომ,
1819 წელს მასში ახალი ცვლილებები შეიტანეს. ამოიღეს ლათინურისა და გერმანულის
სწავლება, შეიტანეს ამ მხარეებში უფრო მეტად გამოსაყენებელი თათრული ენა და დაუმატეს
სამხედრო სწავლების რამდენიმე მიმართულება. ამგვარად რეორგანიზებულ სკოლაში
სამასამდე მოსწავლე იყო, რომელთაგან, ყოველ წელს, გარკვეულ რაოდენობას სახელმწიფოს
ხარჯზე მოსკოვის უნივერსიტეტში გზავნიდნენ სწავლის დასასრულებლად.
მას შემდეგ, რაც გრაფი ერმოლოვი შეცვალეს, მისი მემკვიდრეები მიჰყვნენ მის
დაწყებულ საქმეს. 1830 წელს ტიფლისში მეორე გინმაზია 33, პროვინციებში კი ოცი სკოლა
გახსნეს. ორმოცი მოსწავლისთვის გამოიყო მთავრობის დაფინანსება, ხოლო კეთლშობილთა,
შესაძლებელია, ავტორს მხედველობაში აქვს შარდენის ცნობები იმ ძალადობის შესახებ, რომელიც
ფრანგმა კომერსანტმა სამეგრელოს სამთავროში განიცადა. ქართველ მეფეთა მიერ ევროპელი ვაჭრების
შევიწროების შესახებ ევროპულ წყაროებში არაფერია ნათქვამი.
33 1830 წლის გაზაფხულზე გენერალ პასკევიჩის მიერ გიმნაზიის გახსნას აღნიშნავს თვითმხილველი
შარლ ბესი (Jean-Charles de Besse. Voyage en Crimée au Cavcase, en Géorgie, en Arménie, en Asie-Mineure,
et à Constantinople, en 1829-1830. Pour servir à histoire de Hongrie, par Jean-Charles de Besse. Ouvrage orné
de cinq planches lithographées. Paris, 1838, 350).
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სამხედროთა და მოხელეთა შვილები მშობლების ხარჯით მიიღეს. იმჟამად ამ
სასწავლებელში ორას ოთხმოცდათვრამეტი მოსწავლე იყო.
მოსკოვში ბ-ნი ლაზარევის 34 მიერ დაარსებული სკოლა შეიძლება განვიხილოთ როგორც
ამ მხარეებში სასარგებლო განათლების ერთიანი სისტემის კავშირი. მისი მიზანი
ახალგაზრდა ვაჟების ცოდნის ამაღლება, განსაკუთრებით კი სომხების მომზადება და
მათთვის აღმოსავლური ენების სწავლებაა. 1816 წლიდან ამ სკოლაში ნასწავლმა
სამოცდაცამეტმა მოსწავლემ, სამსახური დაიწყო.
ჩვენი ტიფლისში ყოფნის დროს ფართოდ განიხილებოდა გაზეთ „ტიფლისკი
ვედომოსტის“ (Tyfliskyia vidomostl) გამოცემის საკითხი 35. ეს ფურცელი, განსაზღვრული
ძირითადად კავკასიის გარშემო მდებარე მხარეებისათვის, სინამდვილეში, ყოველ
ოთხშაბათს გამოდიოდა რუსულ ენაზე სომხური თარგმანითურთ. შემდეგ გამოვიდა ორი
სხვა გაზეთიც – ერთი ქართულ ენაზე, მეორე სპარსულად.
ცივილიზაციის შეტანის ეს საშუალებები არ იყო გენერალ ერმოლოვის ერთადერთი
წამოწყება. ახალი სამშობლოს ადათ-წესებისადმი ხალხის შესაჩვევად და რუსებსა და
ქართველებს შორის კეთილგანწყობილი კავშირის დასამყარებლად, იგი ხშირად მართავდა
სუფრებსა და მეჯლისებს, რომლებზეც ტიფლისში მცხოვრებ ქართველ თავად-აზნაურებსა
და კავკასიელ ბელადებს ჰპატიჟებდა. იწვევდნენ ქალებსაც, რომელთა სწრაფვა,
დასწრებოდნენ ყველა დღესასწაულს ნაციონალურ ტანისამოსში უკვე შეტანილი
ცვლილებებით, სიამოვნებისა და ევროპული ფუფუნების საგნების მიმართ მათ
მიდრეკილებას მოწმობდა.
საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულებამ რუსების მიმართ ბოლომდე
საბედნიერო შედეგი დღემდე ვერ მოიტანა – ხალხს ყოველთვის არ ესმოდა ევროპული
ცივილიზაციისა. თუ მან მიატოვა თავისი ბარბაროსული ჩვევების ერთი ნაწილი, მან ის
გულწრფელობაც დაკარგა, რაც მისი ხასიათის საფუძველს შეადგენდა. ამ კონტაქტმა
ძირითადად უარესობისკენ შეცვალა ადათ-წესები. მაგრამ როდესაც უფრო ცივილიზებული
ერები ვერ აფასებენ თავისუფლების სიკეთეს და ის გადადის თავაშვებულობაში, განა
საოცარია, რომ ჯილდოებით ავსებული და რუსეთის მთავრობის მხარდაჭერით
გაძლიერებული ქართველი ოფიცრები ბოროტად სარგებლობდნენ თავიანთი ძალაუფლებით
და მას თავიანთი ვნებების უფრო თავისუფლად გამოსახატ საშუალებად განიხილავდნენ?
ახალი ემანსიპაციის გავლენით ქართველ ქალებს განა არ უნდა ეპატიოთ მკაცრი
კლდემამოსილებისა და მოკრძალებულობის უგულებელყოფა? მათი დაუდევრობა,
განსაკუთრებით დაბალ ფენებში, უეჭველად არის დაკავშირებული ყოველ ოჯახში
არაერთგზის რუსეთის ჯარის ნაწილების იძულებით მიღებასთან. თუ ქალები ამჟამადაც
ინარჩუნებენ ჩადრში გახვევის ძველ წესს, ისეც ხდება, რომ როდესაც ევროპელს ხვდებიან,
რაც ხშირია, ვუალს იხდიან რათა მიმზიდველი და ლამაზი სახე დაანახონ.
1815 წლის მაისში, მოსკოვში, ძმების – ივანე და აკიმ ლაზარევების (ლაზარიანების) ინსტიტუტი
გაიხსნა. ის ფაქტობრივად რუსეთის პირველი სპეციალუზირებული დიპლომატიური სასწავლებელი
და აღმოსავლეთმცოდნეობის კერა იყო.
35 კავკასიაში პირველი რუსული გაზეთი 1828-1832 წლებში რუსულ, ქართულ და სპარსულ ენებზე
გამოდიოდა. მათში წარმოდგენილი იყო ისტორიული, ეთნოგრაფიული და სტატისტიკური ხასიათის
მასალა, აგრეთვე მთავრობის განკარგულებები და განცხადებები. გაზეთში შუქდებოდა კავკასიის
ხალხების საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ცხოვრება. მოკლედ
ეხებოდა 1826-1828 წლების რუსეთ-ირანის და 1828-1829 წლების რუსეთ-თურქეთის ომების
მიმდინარეობას (Лисовский Н. М. Тифлисские ведомости // Библиография русской периодической
печати 1703-1900 гг. (материалы для истории русской журналистики). № 308. Акционерное общество
типографского дела, Петроград, 1915. 74-75).
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ერთის მხრივ ქართველების რელიგიურმა გულმოდგინებამ და მეორეს მხრივ
პროტექტორის საჭიროებამ, საერთო რწმენამ და რუსების შეფარულმა ამბიციურობამ
საქართველო ამ იმპერიასთან შეერთებამდე მიიყვანა. ქვეყნის მთავარი ოჯახების მიერ
მოთხოვნილი ეს კავშირი, რომელიც რუსებმა თავიდან არაფრად ჩააგდეს, შემდეგ კი თავი
გამოიდეს, დაეფუძნა ხელშეკრულებას, რომელიც ქართველებს გარკვეულ პოლიტიკურ
უფლებებს აძლევდა და რომელიც სადაო გახდა. 1812 წელს რუსეთს ეს ხალხი თურქების
წინააღმდეგ ომში დასჭირდა, მაგრამ ვერაგულად მიატოვა ახალციხესთან, თითქოს
ეუბნებოდა: „თქვენი ერი ჯერ კიდევ არ დახარჯულა საკმაოდ“36. ამ დროიდან რუსების
მიმართ ადრე გამომჟღავნებული ერთგულების სანაცვლოდ ქართველების ძლიერი
გულაცრუება შეიმჩნევა. დღეს, როდესაც ნაკლებად არიან შეწუხებულები მუსლიმების მიერ,
ქართველები მწუხარებით ფიქრობენ, რომ თავიანთი დამოუკიდებლობის შეწირვა ახალი
პატრონებისგან უფრო რეალურ კომპენსაციას და გულითად მოპყრობას მოითხოვდა.
ისინი შეურაცხყოფილები არიან იმის გამო, რომ მათი ქვეყანა დამნაშავე ოფიცრებისა
და გამფლანგველი ბუხჰალტრების თავშესაფრად იქცა. რუსეთი საქართველოში მათ იმაზე
დაბალ თანამდებობებზე გზავნის, რომლებიც მათ იმპერიაში ეჭირათ. მათი უმრავლესობა
გაუნათლებელი და ამორალურია, ისინი პატივს არ სცემს არც ადგილობრივ ადათ-წესებს,
არც მოსახლეობის ჩვევებს და თავიანთი დაბალი ხელფასის ასანაზღაურებლად
მოსახლეობას ატყავებენ.
ქართველებს ენდომებოდათ, რომ მათ თავიანთი პირადი ღირსებების მიხედვით მისცენ
წოდებები და მიაგონ პატივი, რადგან ეს კეთილგანწყობა დღემდე მხოლოდ იმ
წარჩინებულებს ეძლეოდათ, რომელთა მიმხრობაც მთავრობას სურდა. თანაბარი
სამართლიანობის პრინციპი დამყარდა, მაგრამ ნაკლებად ხორციელდება. ისინი მოითხოვენ
დამოუკიდებელ სასამართლო განხილვებს და შესაძლებლობების ფარგლებში თავიანთი
ძველი მეფეების კოდექსების შეტანას კანონებში.
ეროვნული სული ითხოვს, რომ პატივი სცენ მათ სურვილებს და ჭკვიანური რეფორმით
მათ ისეთივე შეღავათები მისცენ საბაჟოებზე, როგორითაც დანარჩენი იმპერია სარგებლობს.
ვიცი, რომ ასეთი დათმობა რუსეთისთვის თითქმის კონსტიტუციის ტოლფასია, მაგრამ
რატომ არ აკეთებს თავისივე ინტერესებში ყოველივეს, რის საშუალებასაც ჭკვიანური
პოლიტიკა იძლევა?
გენერალმა ერმოლოვმა ვახშმად დაგვპატიჟა. ამ სრულიად სამხედროთა შეკრებაზე
საშუალება მომეცა, რომ ჩემი მათი საუბრებიდან მიღებული ინფორმაციით შემევსო ცნობები
საქართველოს ჯარის შესახებ.
კერძები რუსული წესების მიხედვით მოგვართვეს. მჟავე რაგუ, ძალიან თხელ ნაჭრებად
დაჭრილი ცუდი პური, ღვინო, რომელიც არ იყო საუკეთესო ამ მხარეში, ყოველივე ეს
მოწმობდა, რომ გენერლის რეპუტაცია შედგა, რადგან მან სკვითების ჩვეულებები უფრო
ჰქონდა, ვიდრე აზიის სატრაპისა.

რუსეთ-ოსმალეთის 1806-1812 წლების ომი გამოწვეული იყო ოსმალეთის რევანშისტული
პოლიტიკით, რომლის მიზანი ჩრდილოეთ შავიზღვისპირეთის ტერიტორიების და საქართველოს
დაკავება იყო. 1809 წელს რუსეთის ჯარმა ქართველრბის დახმარებით დაამარცხა ოსმალთა
მრავალათასიანი არმია და ფოთი გაათავისუფლა, 1811 წელს კი ოსმალები ახალქალაქიდანაც
განდევნეს. 1812 წლის ბუქარესტის საზავო ხელშეკრულების თანახმად, ოსმალებმა აღიარეს
ბესარაბიისა და დასავლეთ საქართველოს რუსეთთან შეერთება, დუნაის აუზში დაკავებული ციხექალაქები, აგრეთვე ფოთი და ახალქალაქი კი რუსეთმა ოსმალეთს დაუბრუნა (საქართველოს
ისტორიის ნარკვევები, ტ. IV, საქართველო XVI საუკუნის დასაწყისიდან XIX საუკუნის 30-იან
წლებამდე, თბილისი, 1973, გვ. 875-876)
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ჩემი მეზობლები, პეტერბურგის უწარჩინებულესი ოჯახის შვილები, გენერალგუბერნატორის ადიუტანტები, განუწყვეტლივ მესაუბრებოდნენ ჯარზე, რომლის
რაოდენობა იზრდებოდა, აგრეთვე იმ დიდი ფუნქციის შესრულების შესახებ, რაც მათ აზიაში
ეკისრებოდათ და იმის მოლოდიზეც, თუ რისი შესრულება შეეძლებოდათ ევროპაში.
ცარების სკიპტრის მუჰამედის ტახტზე დადება, სპარსეთის დაპყრობა, ინდოეთიდან
ინგლისელების განდევნა – ამგვარი იყო ის დიდი გეგმები, რომელთა განხორციელება ამ
ახალგაზრდა და თავდაჯერებულ ოფიცრებს უნდა უზრუნველეყოთ.
ძნელი წარმოსადგენია ის სიამოვნება, რასაც რუსი ოფიცრები ნაპოლეონის დიდებისა
და გენიისთვის ხოტბის შესხმისას განიცდიდნენ. სრულიად ჩვეულებრივი ამბავია მათ
სახლებში ნაპოლეონის სურათის ან ბიუსტის ნახვა, რასაც ისინი ერთგვარი მანერულობით
გაჩვენებენ.
გრაფ ერმოლოვთან მყოფი რუსების საუბარში შევამჩნიე, რომ ინგლისელების მიმართ
მათ ნაკლები სიმპათია ჰქონდათ. ეს ალბათ ინგლისელი ერის პოლიტიკურ უპირატესობას
მიეწერებოდა. რუსებს შურთ იმისი, რაც მათი არ არის და კარგად შეამჩნევ ამ თავადაზნაურობაში შურს, პატივმოყვარეობასა და ეგოიზმს, რასაც ისინი იმ ერის წინააღმდეგ
იყენებენ, რომელიც წინ აღუდგება სანკტ-პეტერბურგის კაბინეტის დიდ გეგმებს.
ვახშმის ბოლოს გარედან მუსიკის ხმა მოისმა. ეს ტიფლისში განთავსებული ერთ-ერთი
გარნოზონის პოლკის მუსიკოსების დასი იყო; რამდენიმე რუსი ჯარისკაცი მღეროდა.
გენერალმა, რომელმაც ისინი ჩვენთვის სასიამოვნო სურპრიზის მოსაწყობად იხმო, სასახლის
აივანზე გაგვიყვანა და ჯერ რამდენიმე სამხედრო მარში მოგვასმენინეს, შემდეგ
ჯარისკაცებმა ეროვნული და რამდენიმე ხალხური სიმღერა იმღერეს რუსი გმირების
პატივსაცემად.
საუბარი პოლიტიკას შეეხო და ვთქვით იმ შეშფოთების შესახებ, რასაც ევროპაში
რუსეთის გაფართოება და საერთო საქმეებზე გავლენის მოპოვება იწვევდა. „ოჰ, ღმერთო
ჩემო, – შეჰყვირა გრაფმა ერმოლოვმა, – განა არ არის საჭირო, რომ როგორც ევროპულმა
სახელმწიფომ შევასრულოთ ჩვენი უპირველესი მოვალეობა? რაც შეეხება თქვენ წუხილს
დასავლეთისკენ ჩვენი გაფართოების შესახებ, ეს არ შეესაბამება სიმართლეს. ჩვენ
პოლიტიკურ
ინტერესს
და
თავმოყვარეობას
ბუნებრივად
მივყავართ
ჩვენი
სამფლობელოების აზიაში გაწევისკენ. ამგვარად, ჩვენ ვიპყრობთ ჩვენდამი მტრულად
განწყობილ მებრძოლ ხალხებს. გვაქვს სხვა უპირატესობაც, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია
დაპყობილი ხალხებისათვის: ჩვენ მათზე მაღლა ვდგავართ განათლებით. – მაგრამ, ვერ
ხედავთ, გენერალო, – ვუთხარი მე, – რომ სისტემა რომელსაც მიჰყვებით, დაუმთავრებელ
ომებს გამოიწვევს? თქვენ დღეს ტავრიდასა 37 და კავკასიას დარაჯობთ დონის კაზაკებით,
შავი ზღვითა და გულისტანის ხელშეკრულებით მიღებული პროვინციების კავკასიელებთან
ერთად, ხვალ, უეჭველია, იძულებული იქნებით ქართველები გამოიყენოთ სპარსელების,
ერთ დღეს კი სპარსელები ოსმალეთის დასაპყრობად?“
გენერალ-გუბერმატორმა ღიმილი ვერ შეიკავა. – „თქვენ დაკვირვებებში არის
სიმართლეც, – თქვა მან, – მაგრამ ჩვენ ამჟამინდელ ძალას ეს დაპყრობები ქმნის. მე მირჩევნია
შევცვალო თქვენ მიერ შემოთავაზებული გეგმა: ჩემთვის უბედნიერესი იქნება დღე, როდესაც
თურქეთში შესვლის ბრძანებას მივიღებ“. – გენერალ ერმოლოვის სურვილი გრაფ პასკევიჩს
უნდა განეხორციელებინა.
ჩვენ შევბრუნდით დარბაზში, სადაც სტუმრების ერთი ნაწილი გენერლების,
ველიამინოვისა და ვანჰოვენის, გარშემო შეჯგუფულიყო – სომეხი თავადი მადათოვი,
კაზაკების ჰეტმანი38 კავკასიაში გენერალი ვლასოვი, თავადი ჭავჭავაძე 39 – ნიჟნი37
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ყირიმის ნახევარკუნძული.
კაზაკთა ჯარის არჩეული მეთაური.
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ნოვგოროდის დრაგუნთა პოლკის პოლკოვნიკი და კახეთში დიდი ვენახების მფლობელი. –
გრაფმა ერმოლოვმა ჩვენ გაგვაცნო პოლკოვნიკი ბ-ნი de K., ვაჟი იმ ცნობილი პროფესორისა,
რომელიც ფანატიკოსმა განგმირა 40. მასთან საუბარი მით უფრო საინტერესო იყო ჩემთვის,
რომ იგი სპარსეთში გენერლის ელჩობის წევრი იყო და კარგად ახსოვდა ქვეყნის ადათწესები.
ღვინო
საქართველო შედგება ორი პროვინციის, ქართლისა და კახეთისაგან 41, მაგრამ ვერ იღებს
იმ მოსავალს, რისი აღებაც მიწის ნაყოფიერების გამოა შესაძლებელი ამ ფართობზე. ამის
მიზეზი მუშახელის სიმცირეა, რაც მოსახლეობის სიმცირისა და სიზარმაცის შედეგია.
ქართლზე გავლისას დავინახე, რომ ამ პროვინციაში არ იყო საკმარისი სასოფლოსამეურნეო რესურსი. უფრო ნაყოფიერი კახეთი ამ უპირატესობას არხებსა და მრავალ
მდინარეს უნდა უმადლოდეს. მარცვლეულ კულტურებს თუმცა დიდი ფართობები უჭირავს,
მაინც არ არის საკმარისი მოსახლეობის მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. ენდროსა
და ზაფრანას მოსავალი მცირე არ არის, მაგრამ მოსახლეობის მთავარი სიმდიდრე ვენახებია
და იქ საქართველოში საუკეთესო ყურძენიც მოდის. საუბედუროდ, კახელებს, ისე როგორც
ყველა აზიელს, ხარისხს რაოდენობა ურჩევნიათ და ისე რწყავენ ვენახებს, რომ ღვინო მალე
მჟავდება. ყურძნის ასორტიმენტის დაუცველობა და მცირე ყურადღება დუღილის
(ფერმენტაციის) დროს, მათი ღვინის სწრაფი დამჟავების ერთ-ერთი მიზეზია.
კახეთში ყოველ წელს 1,500,000 ვედრო 42 ღვინოს წურავენ და დაახლოებით 100,000
ვედრო არაყს ხდიან. ქართველები სრულად ითვისებენ ამ სასმელებს. ღვინის დიდი
რაოდენობის სმისა და მისი ცუდად შენახვის გამო ორწლიან ღვინოს კახეთშიც კი ვერ
მოძებნი.
ამ შემთხვევაში იმის მიხედვით ვმსჯელობ, თუ როგორი შეიძლება ყოფილიყო ამ
ქვეყნის ძველი ღვინოები, რომლებიც ტიფლისში გენერალ ვანჰოვერთან გავსინჯე, მას კი
საუკეთესო მარანი აქვს. მისი ჩინებული ხარისხის ღვინოები პორტოსა და მადერასას გავს,

ალექსანდრე ჭავჭავაძემ (1786-1846) 1817 წელს პოლკოვნიკის ჩინი მიიღო და ლეიბჰუსართა
პოლკოდან გადაყვანილ იქნა ნიჟეგოროდის დრაგუნთა პოლკში, რომელიც იდგა ყარაჯაღში,
წინანდალთან ახლოს. 1822 წლის შემდეგ დაინიშნა საგანგებო დავალებათა შემსრულებლის
თანამდებობაზე გენერალ ერმოლოვთან. 1826 წელს მიიღო გენერალ-მაიორის წოდება, 1841 წელს –
გენერალ-ლეიტენანტი გახდა.
40 იგულისხმება ავგუსტ ფრიდრიხ ფერდინანდ კოცებუ (1761–1819), გერმანელი მწერალი, მრავალი
სენტიმენტალურ-მესჩანური პიესის ავტორი; სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში იგი რუსეთის
მთავრობის საიდუმლო აგენტი იყო, რეაქციულ პროპაგანდას ეწეოდა წმინდა კავშირის სასარგებლოდ,
მოკლული იქნა სტუდენტ ზანდის მიერ.
41 შარლ ბელანჟე აქ მხოლოდ აღმოსავლეთ საქართველოს ორ მხარეს, ქართლსა და კახეთს გულსხმობს.
საქართველოს გუბერნია შეიქმნა ქართლ-კახეთის სამეფოს გაუქმების შედეგად, 1801 წლის 12
სექტემბერს ალექსანდრე I-ის მანიფესტის საფუძველზე. 1801-1840 წლებში საქართველოს გუბერნიის
ადმინისტრაციული ცენტრი ტფილისი/თბილისი იყო. ქართლ-კახეთის სამეფოს გაუქმების მომენტში
1801 წელს ქართლ-კახეთის სამეფოს შემადგენლობაში შედიოდა დვალეთი, ხევი, მთიულეთი, ფშავხევსურეთი, თუშეთი, შიდა ქართლი, თრიალეთი, სომხითი, კახეთი (მტკვარ-ალაზნის შესართავამდე
და ჭარ-ბელაქანის რაიონის გამოკლებით), ასევე ყაზახისა, ბორჩალოს, შამშადილის ყოფილი
სახანოები, რომლებსაც მეფის მოურავები განაგებდნენ. აღნიშნულ რეგიონზე ჩამოყალიბდა
საქართველოს გუბერნია, რომელიც მისი დაარსებისთანავე დაიყო 5 მაზრად. ესენი იყო: გორის მაზრა,
ლორის მაზრა, დუშეთის მაზრა, თელავის მაზრა და სიღნაღის მაზრა.
42 ერთი ვედრო მოიცავს 13 პარიზულ პინტა ნახევარს. 1 პარიზული პინტა დაახლოებით 0,93 ლიტრია.
39
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მაგრამ უფრო არომატულია. რამდენიმე წლის განმავლობაში ბოთლებში შენახულმა
ტიფლისის თეთრმა ღვინოებმა გამაოცეს სოტერნულ ღვინოებთან 43 მსგავსებით.
თუ ტიკებს კასრებითა და ბოთლებით ჩაანაცვლებენ, აღარ იქნება საეჭვო, რომ ღვინო
უფრო დიდხანს შენარჩუნდება და უკეთესიც გახდება. ამ სრულყოფის შეტანით
მოსალოდნელი იქნება, რომ მევენახეობა და მეღვინეობა უფრო მეტად გავრცელდება ამ
მხარეებში და გაუმჯობესდება კიდეც, რის გარეშე ეს საქმე ხარჯებს ვერ მოერევა. იმისთვის,
რომ ამ სიახლემ ძლიერი მღელვარება არ გამოიწვიოს ღვინის ისეთ ღარიბ მომხმარებლებში,
როგორც ქართველები არიან, საჭირო იქნება, რომ მეღვინეებმა ღვინის ექსპორტი დაიწყონ,
რაც მათ ხარჯებსაც აანაზღაურებდა და ამავე დროს შესაძლებელს გახდიდა დღევანდელი
დაბალი ფასების შეანარჩუნებას 44. უეჭველია, რომ ტრანსპორტირების გასაადვილებლად
რუსები ხელს შეუწყობენ ვენახების გაშენებას ამ კულტურისათვის მეტად შესაფერის
ადგილებში, კერძოდ მდინარე რიონის გასწვრივ, იმერეთისა და სამეგრელოს სხვადასხვა
მხარეებში. ამ ორი პროვინციის მდებარეობა შავ ზღვაზე იმდენად მოხერხებულია ღვინის
ევროპაში გასაგზავნად, რომ რუსების თქმით, 20 წელიწადში არა მხოლოდ მთელ რუსეთს
მოამარაგებენ ღვინით, არამედ საქართველოს ღვინო მათი საექსპორტო საქონელიც გახდება.
ყველა ამ შესანიშნავი გეგმის განხორციელება დღეისათვის მხოლოდ ერთ დადებით
შედეგამდე დავიდა. კერძოდ, იგულისხმება ის მომგებიანი საქმე, რომელიც თავადმა
ჭავჭავაძემ ახლახანს შესთავაზა ჩვენს თანამემამულეს, ბ-ნ ლე რუს; მას სურს ისარგებლოს
მისი საგანგებო ცოდნით მევენახეობისა და მეღვინეობის გასაუმჯობესებლად. ცნობები
კახეთის შესახებ მომაწოდა ბ-მა ლე რუმ, რომელმაც მოიარა ეს მეურნეობები.
სპარსეთის შაჰის ელჩი ფათჰ-ალი ხანი
ტიფლისში ჩვენი ყოფნის განმავლობაში, მრავალ საინტერესო პერსონაჟს შევხვდით,
რაც სასიამოვნო განტვირთვა იყო ჩვენი სერიოზული სამუშაოსგან. თავრიზის ბეგლარბეგი,
ფათჰ-ალი ხანი, რომელზეც გრაფი ერმოლოვი გვესაუბრა, პირველი იყო ამ პერსონაჟებს
შორის. შეიძლება იმიტომ, რომ ის თავის მოვალეობად მიიჩნევდა საფრანგეთის მეფის
წარგზავნილებთან ვიზიტით მისვლას, შეიძლება იმიტომ, რომ საჩუქრის მიღების იმედი
ჰქონდა, ან ცნობისმოყვარეობის გამო, მან გამოთქვა სურვილი, რომ ბ-ნ დებასენს მიეღო.
დარწმუნდა რა, რომ კარგად მიიღებდნენ, ერთ დილას ჩვენთან მცირეოდენი ამალის
თანხლებით გამოცხადდა.
დაახლოებით ორმოციოდე წლის ბეგლარბეგს ხვეული და ერთგვარი კეკლუცობით
მოვლილი წვერი ჰქონდა. მისი უბრალო სამოსი თავისი მხლებლების სამოსისგან მხოლოდ
შესანიშნავი და მდიდრული ხანჯლით განსხვავდებოდა. მას სპარსელებისთვის ნაკლებად
ჩვეული გულწრფელი და მეგობრული იერი ჰქონდა. თავრიზის გუბერნატორს ახლდნენ
პირველი მდივანი, მირზა რეჯები, ცერემონმაისტერი, მსახური, რომელსაც ყალიონი ებარა,
სამი მსახური, რომლებსაც ხალიჩის გაშლა ევალებოდათ და ორი მცველი. ხანმა იკითხა,
ჰქონდა თუ არა ბ-ნ დებასენს საჩუქრები შაჰისა და აბას მირზასთვის 45. სპარსელმა გამოარჩია
წყვილი მდიდრულად მოჩუქურთმებული ვერსალური პისტოლეტი და თქვა, რომ ძვირფასი
საჩუქრები საუკეთესო რეკომენდაციაა და ბ-ნ დებასენს კარგად მიიღებდნენ. ელჩი ყალიონს
ეწეოდა და ბ-ნ დებასენს უამრავი აბეზრი კითხვა დაუსვა მისი სამსახურისა და ოჯახის

სოტერნი ტკბილი ფრანგული ღვინოა, რომელსაც ბორდოს ვენახების ერთ-ერთ ქვედანაყოფში,
სოტერნში, აწარმოებენ.
44 ავტორის შენიშვნა: „1 თუნგი საუკეთესო ქართული ღვინო მხოლოდ ერთი აბაზი ანუ 1 ფრანკი,
დაბალი ხარისხის 1 ბოთლი ღვინო კი 1 ფრანკი ღირს“.
45 აბას მირზა (1789-1833) – აზერბაიჯანის გამგებელი, სპარსეთის ტახტის მემკვიდრე.
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შესახებ. ხოლო როცა მე ვუთხარი, რომ იგი ექიმი იყო, ხანმა მას მაშინვე პულსი გაასინჯინა.
ელჩი მესამე ყალიონის მოწევის შემდეგ წავიდა.
ისე ჩანდა, რომ სპარსელისთვის უცხო არ იყო ევროპული ადათ-წესები. ის დიდხანს
ცხოვრობდა რუსეთში, სადაც როგორც მძევალი, ისე გაჰყვა თავის მამას, რომელიც სანკტპეტერბურგში პოლკოვნიკის ჩინით გარდაიცვალა. სპარსეთში დაბრუნების შემდეგ
ბეგლარბეგი აგრძელებდა მოსკოვის ოფიცრის რანგში ყოფნას და ვერ იქნებოდა შაჰის მეტად
ერთგული ქვეშევრდომი. – რუსეთმა, შეწუხებულმა ამდენი არაცივილიზებული ხალხით,
იცის, რომ მოხერხებული საყვარელი [ქალი] ნებისმიერი შემთხვევით სარგებლობს, რათა
კაცს ამაო პატივმოყვარეობა, ამბიცია და მგრძნობელობა დაუკმაყოფილოს. სხვა სიტყვებით,
რუსეთს არასოდეს არ ავიწყდება, რომ ამ ბარბაროსებს კორუმპირებული ცივილიზაციით
ტკბობის გემო აჩვენოს. განათლება, რომელსაც აზიელები იღებენ რუსეთში, სხვა შედეგი არა
აქვს, თუ არა აამოს მათ ვნებებს. თავიან სამშობლოში დაბრუნებულები, რუსეთში თავიანთი
ცხოვრებისა და მიღებული ჯილდოების შესახებ მოუთხრობენ და თავიანთი
თანამემამულეების გულებში რუსეთთან დაახლოების სურვილს აღძრავენ.
ფათჰ-ალი ხანთან საუბრის მეორე დღეს, ჩვენთან ვიზიტით მოვიდა დაუდ-ზადური,
სომეხი, სპარსეთში დაუდ-ხანის სახელით ცნობილი. 1816 წელს შაჰმა ის საფრანგეთის
სამეფო კარზე გაგზავნა. ამ მისიამ დავითს საშუალება მისცა ჩაეტანა ქაშმირის შალების
დიდი რაოდება, რომლებითაც ვაჭრობდა. იგი იმასაც აცხადებდა, რომ სპარსეთის შაჰმა,
დაინტერესებულმა ამ კონტრაბანდული სპეკულაციით, მას თავისი შალების გაყიდვაც ანდო.
დაუდმა შეგვატყობინა, რომ თავრიზში ბრუნდებოდა. მოგვიანებით გავიგეთ, რომ მისი
მოგზაურობის ჭეშმარიტი მიზეზი შაჰზადესათვის 46 თავისი ძმიშვილის სამარცხვინო
შეთავაზება იყო მისი ჰარამხანის განიმედებით 47 შესავსების მიზნით. აი რა ხერხით იხვეჭს ეს
კაცი სამეფო კარზე საკმაოდ საორჭოფო კეთილგანწყობას.
ტიფლისის იმ პიროვნებებს შორის, ვინც თავისი დახმარება შემოგვთავაზა, არის
იტალიელი ექიმი M. რომელიც ავანტიურის მრავალი სხვა მოყვარულის მსგავსად, ბედის
საძებნელად სპარსეთში ჩავიდა. თავისი შეუპოვრობით, გარჯილობით, მოხერხებულობითა
და ინტრიგებით მან მდიდარი სპარსელებისაგან გარკვეული თანხა დააგროვა. მაგრამ
საქართველოსაკენ მომავალს, ეს საცოდავი ქურთებმა გაძარცვეს და სასტიკად მოექცნენ. ის
ეცადა ქურდების დაშინებას თავისი ამპარტავნებით – საშუალება, რომელიც ხშირად
მოქმედებს ამ ქვეყანაში, მაგრამ იმ შემთხვევაში არაეფექტური აღმოჩნდა. მის ამაღლებულ
ტონს ჯოხის დარტყმები მოჰყვა და საცოდავი თავს იმშვიდებდა, რომ გადარჩა თავის
მოკვეთას. ექიმი M. დარჩა ტიფლისში და ექიმობას მიჰყო ხელი. მისი პაციენტები იყვნენ
უცხოელები, ვაჭრები, სომეხი სასულიერო პირები და მისიონერები.
სომეხთა პატრიარქი ნერსესი სადილად ელოდა ბეგლარბეგს და მისი ამალის მთავარ
წევრებს. იგი მას ყურადღებით ექცეოდა იმ იმედით, რომ სპარსეთში დაბრუნების შემდეგ
ხანი დიდ გადასახადს არ დაუწესებდა ეჩმიაძინის მონასტერს. იგი ბეგლარბეგს შესანიშნავი
ხორცითა და კარგი ღვინით უმასპინძლდებოდა. მანვე გვითხრა, რომ არ გაგვკვირვებოდა,
რომ მუსლიმი დათანხმდა მასთან ვახშამს, თუმცა კი ყურანის დოგმების თანახმად, იგი უნდა
მორიდებოდა ურწმუნოსთან კონტაქტს. მაგრამ მისივე თქმით, ბეგლარბეგი ძლიერ
მორწმუნე არ იყო, უყვარდა კარგი კერძები, უფრო მეტად კი ღვინო, რისი მოწმენიც ჩვენ
თვითონ გავხდებოდით.
ფათჰ-ალი ხანმა არ იცოდა, რომ ჩვენც ვიყავით მიწვეულები და თავიდან ამის გამო
უკმაყოფილო ჩანდა იმის შიშით, რომ თავრიზში არ გაგვეთქვა, მაგრამ გასტრონომიულმა
46

შაჰზადე – შაჰის ვაჟი, ამ შემთხვევაში იგულისხმება აბას მირზა.
ბერძნული მითოლოგიის მიხედვით, მშვენიერი ყმაწვილი, რომელიც მოიტაცა ზევსმა და დაიყენა
მერიქიფედ.
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მხარემ მალე დაავიწყა ყოველივე და ამ ვახშმობის დროს ჩვენთან ერთად ხუმრობდა. ელჩი
სვამდა ღვინოს და გვეკითხებოდა, იყვნენ თუ არა საფრანგეთში ლამაზი ქალები. დადებით
პასუხზე კი თქვა: „ბედნიერები ხართ, ქალები და სუნამო ცხოვრების ხიბლია“. იტალიელი
ექიმი თარჯიმნობას გვიწევდა.
ჟაკ-ფრანსუა გამბას პროექტის შეფასება
ახლა განვიხილოთ სავაჭრო ურთიერთობები, რომლის დაწყებასაც ბ-ნი გამბა
გვთავაზობს მეზობელ ქვეყნებთან.
სპარსეთსა და თურქეთს შორის 1823 წელს დადებული ზავის 48 შემდეგ საქართველოზე
სავაჭრო ტრანზიტი მოისპო. არზრუმის გზას შეჩვეულმა სპარსელებმა თავიანთი კავშირები
სმირნასთან 49 და კონსტანტინოპოლთან მცირე აზიის გავლით განაახლეს და ამის შემდეგ
საქართველოში არც ერთი ვაჭარი აღარ ჩასულა საყიდლებზე. ეს ტიფლისის ბაზრის
სიმწირეს უნდა მიეწეროს და განსაკუთრებით კი იმას, რომ ერთი და იგივე ნივთი
კონსტანტინოპოლში გაცილებით იაფი ღირს.
ამ დროიდან მოყოლებული და შემდეგაც, იმ ევროპელების მიერ დადებული ცუდი
გარიგებების გამო, რომლებიც ტიფლისთან ოპერაციების წარმოებას ცდილობდნენ, ვაჭრობა
ამ ქვეყანასა და სპარსეთს შორის მთლიანად სომხებისა და ქართველების ხელში მოხვდა.
ზოგიერთი მათგანი ლაიფციგში დადის სპარსეთში გასაყიდი საქონლის საყიდლად, მაგრამ
ეს თანხა არასოდეს არ აჭარბებს 1,600,000 ფრანკს.
ამგვარად, რაც არ უნდა თქვას ბ-ნმა გამბამ, ამ ქვეყნის ვაჭრობა უმნიშვნელოა. შეიძლება
ის გაიზარდოს კიდეც, მაგრამ სპარსელების არაკეთილსინდისიერებისა და ქრისტიანების
წინააღმდეგ სპარსეთის მთავრობის მიერ მოძმე ვაჭრების მფარველობის გამო ის მუდმივად
წამგებიანი იქნება.
ყველა სახელმწიფოს შორის სწორედ რუსეთია ის ქვეყანა, რომელსაც პოლიტიკისა და
სამხედრო თვალსაზრისით კარგად შეუძლია თანამოძმეების მოთხოვნების დაიცვა. მაგრამ
გენერალ-გუბერნატორის თქმით, რუსეთის საქმეთა რწმუნებულის50 ზრუნვის მიუხედავად,
სომეხი და ქართველი ვაჭრები ყოველდღე სპარსელების ვერაგობის მსხვერპლნი არიან.
იმის საჩვენებლად, თუ რა საფრთხე ემუქრება ამ ქვეყანაში ჩვენს ვაჭრობას, მოვიყვანთ
კეშლენის51 სახლის აგენტის, ბ-ნ სეიგფიედის, მაგალითს. სპარსეთში ჩატანილი დიდი
ფასეულობის საქონელი მან თავრიზში მიჰყიდა ერთ სპარსელს, რომელმაც მეტად
აღმაშფოთებელი ხრიკებით თავი აარიდა ბაზარზე დაწესებულ მოვალეობებს. ფრანგმა
ვაჭრმა დახმარებისათვის საქართველოში რუსეთის მთავრობას, გრაფ ერმოლოვს, მიმართა,
მაგრამ უშედეგოდ. მან ჩვენი ტიფლისში ყოფნით ისარგებდა, რათა ბ-ნ დებასენს მთელი
თავისი გავლენა გამოეყენებინა ამ სამწუხარო საქმის მოსაგვარებლად 52.
1821 წელს ოსმალეთის ჯარების სპარსეთის ტერიტორიაზე შეჭრის საპასუხოდ აბას მირზას შეიჭრა
ვანის ტბის ტერიტორიაზე, წარმატებით იბრძოლა და დიდი ზიანი მიაყენა ოსმალეთის ჯარს
არზრუმთან, ბაიაზეთთან, დიარბაქირთან და ერაყში. 1823 წლის შეთანხმების თანახმად საზღვრები
უცვლელი დარჩა.
49 იზმირი.
50 სიმონ ივანეს ძე მაზარევიჩი (1784-1852) – რუსი ექიმი და დიპლომატი, 1818-1826 წლებში რუსეთის
საქმეთა რწმუნებული ირანში.
51 იგულისხმება ელზასელი ფაბრიკანტის, ნიკოლა კეშლენის (1781-1852) მიერ
დაარსებული
ტექსტილის სავაჭრო სახლი.
52 ავტორის შენიშვნა: „კეშლენები ის ერთადერთი ფრანგი ნეგოციანტები იყვნენ, რომლებმაც
გულისთანის ზავის შემდეგ ირანში მნიშვნელოვანი სავაჭრო ოპერაციების ჩატარება გაბედეს.
თავრიზის სრულიად კორუმპირებულმა ხელისუფლებამ ამაზრზენი თაღლითობით, უსასყიდლოდ
მიითვისა მათი მთელი საქონელი“.
48
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ეს მაგალითი საერთოა როგორც რომელიმე კომპანიის, ისე კერძო პირისთვისაც. თუკი
ბ-ნ გამბას გეგმის მიხედვით საქართველოს საზოგადოება სპარსეთში ფაქტორიას
დააფუძნებს, აუცილებელი იქნება მეფისწულ აბას მირზას დაინტერესება მისთვის მოგების
ერთი ნაწილის მიცემით 53, მაგრამ ეს დაპირებაც ვერ იქნება სტაბილურობის გარანტია,
რადგან შაჰის გარდაცვალების შემთხვევაში სპარსეთი სამოქალაქო ომის ასპარეზად იქცევა
და ეს განსაკუთრებით მძიმე გახდება კომპანიისათვის, რომელსაც რამდენიმე წელი
დასჭირდება ფეხზე დასადგომად 54.
ინგლისმა კარგად შეაფასა ყველა ეს სირთულე და ამიტომ ინდოეთის კომპანიის
ნავსადგურად ბანდარ-ბუშეჰრი აირჩია. იქ შესული გემების უდიდესი ნაწილი სპარსელი
ვაჭრების მიერ უშუალოდ ინდოეთში ნაყიდი საქონლით იტვირთება.
როგორც ზემოთ მოყვანილი ფაქტებიდან ვასკვნით, ჩვენთვის არ არის მისაღები
საქონლის სპარსეთში ჩატანა. თუ ვივარაუდებთ, რომ ბ-ნ გამბასთან ერთად სპარსელი
ვაჭრები ტიფლისში მოძებნიან კარგ ბაზარს, მაგრამ მიატოვებენ კონსტანტინოპოლისას, ჩვენ
რა მოგებას მივიღებთ ამ გადაადგილებით?
აზიაში
გასაყიდი
საქონლის
კონსტანტინოპოლიდან
ტიფლისში
გადატანა
მნიშვნელოვან მოგებას არ მოგვცემს. მეორე მხრივ, აბრეშუმით ვაჭრობის მონოპოლია რუსი
ფაბრიკანტების ხელშია (გენერალ ერმოლოვის ცნობით, რუსეთის მწარმოებლების მიერ
უცხოური აბრეშუმის მოხმარება 14,000,000 რუბლს აღწევს), სპარსელებისა კი, რომლებიც
ინდოეთთან ვაჭრობენ, ჩვენ გასატან საქონელს დაგვაკლებს. თუკი ლევანტში ჩვენი ვაჭრობა
დაეცა, ტიფლისის ნაკლებად ხელსაყრელი ბაზარი კიდევ უფრო ამცირებს ჩვენ
შესაძლებლობებს, ვიდრე სმირნისა და კონსტანტინოპოლის ბაზრები. ამ ქვეყნებთან
დამყარებული კავშირიდან მოგების მისაღებად საჭირო იქნებოდა ჩვენი ოპერაციების
შერწყმა კონსტანტინოპოლთან და შავი და ხმელთაშუა ზღვების სხვა ნავსადგურებთან. ეს
წამოწყება არასოდეს არ ჩაივლის შეუფერხებელად ტიფლისის მდებარეობისა და საქონლის
იქ ტრანსპორტირების დიდი ხარჯების გამო. ამასთან, რედუტ-ყალე, რომელსაც ბ-ნი გამბა
ტიფლისის ნავსადგურად მიიჩნევს, ამ დედაქალაქიდან 16 დღის სავალზეა და სავაჭრო
ზღვაოსნობისთვის მეტად მცირედაა დაცული.
ბ-ნ გამბას გეგმა ძირითადად საქართველოდან მეზობელ ქვეყნებთან, განსაკუთრებით
კი ქაშმირთან და ინდოეთთან სავაჭრო ურთიერთობების დამყარებას ეფუძნება. მათთან
სპარსეთის ვაჭრობა კი თითქმის ნულის ტოლია. მათთვის საჭირო შალები იქ ძირითადად
ბუშეჰრიდან შედის. რუსების მიერ ბუხარასთან ახლახანს დამყარებული ურთიერთობები
ზიანს მიაყენებს სპარსელების ვაჭრობას ამ ხალხთან, ყანდაჰართან და ქაშმირთანაც, რადგან
ეს მხარეები ორენბურგიდან მიიღებენ რუსულ საქონელს, რომელიც ადრე სპარსეთიდან
გადიოდა, ახლა კი კრაველის ბეწვს და შალებს ასტრახანიდან, მოსკოვიდან და მაკარიევიდან
შეიტანენ.
ბ-ნი კლაპროტი, რომლის დიდი ერუდიცია ცნობილია, ნათლად მიუთითებდა, რომ
საფრანგეთის ვაჭრობა ინდოეთთან სპარსეთისა და ავღანეთის გავლით ნაკლებად დაცული
იქნებოდა. მოსკოველი და ოდესელი ვაჭრები, რომლებიც სხვებზე უკეთესად გზავნიან
ევროპულ საქონელს სპარსეთშიც და უფრო შორსაც, ამას უკვე რამდენჯერმე ეცადნენ კიდეც,
მაგრამ დაუცველობამ და დიდმა ხარჯმა ისინიც ძლიერ შეაშფოთა. მათ უარი თქვეს ამ
53

ნაპოლეონის არმიის ყოფილი ლეირენანტი, თეოდორ ეტიე, რომელიც 1820-1821 წლებში წვრთნიდა
აბას მირზას მებრძოლებს, თავის მოხსენებით ბარათში აგრეთვე წერდა, რომ საფრანგეთ-სპარსეთის
ვაჭრობის განხორციელება მხოლოდ აბას მირზას მხარდაჭერის შემთხვევაში იქნებოდა შესაძლებელი
(Théodore Hettier, Note sur la Perse (30.01.1822), Archives du Ministère des Affaires Étrangères, Série:
Mémoires et Documents, Perse, vol. 2, doc. 29;. fol. 255r)
54 ავტორის შენიშვნა: „ეს პროგნოზები მიმდინარე მოვლენებმა გაამართლეს“.
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წამოწყებაზე და თავიანთ საქონელს ბუხარიდან რუსეთის საზღვართან მოსულ ქარავნებზე
ყიდიან. ამ გადაწყვეტილების მიღებამდე, მათ, როგორც ურწმუნოებს, სხვადასხვა
სამთავროების ტომების მეთაურები არა მხოლოდ გამოსასყიდს სთხოვდნენ, არამედ
საქონელსაც დააკარგვინებდნენ მომთაბარე ტომების თავდასხმის შედეგად.
ამ სერიოზული ხარვეზების გარდა, რა გარანტია ექნებათ ჩვენს ვაჭრებს თავიანთი
საქმიანობის გასაგრძელებლად ამ პროვინციებში სავაჭრო ურთიერთობების შესახებ 1821
წლის 8 ოქტომბრის უკაზის 55 დასრულების შემდეგ? რუსეთი ხედავს, რომ აბრეშუმის,
მოჩითული ქსოვილებისა და მაუდის წარმოება დღითიდღე უმჯობესდება და განა არ
მოისურვებენ თავიდან აირიდოს ვაჭრობის ის ახალი წყაროები, რომლებსაც ჩვენ
გავხსნიდით მათ ტერიტორიაზე? მაგალითი, რომელიც ოდესაში და რუსეთის სხვა უამრავ
პორტში მოხდა, გვავალდებულებს ვიფიქროთ, რომ ეს მთავრობა საქართველოში
შემოსავლის გასაზრდელად და თავისი მანუფაქტურების დასაცავად უცხოურ საქონელზე
გადასახადს გაზრდის და ჩვენს ვაჭრობას ამგვარად წაართმევს მოგების ყოველგვარ
შესაძლებლობას.
ასეთია ის ძირითადი მიზეზები, რომლებმაც შეიძლება შეაფერხოს საქართველოს
გავლით ჩვენი სავაჭრო ურთიერთობები სპარსეთთან და ინდოეთთან. ნებისმიერ
შემთხვევაში, თუ ჩვენი მრეწველობისთვის აუცილებელი იქნება სპარსეთთან სავაჭროდ
კონსტანტინოპოლზე უფრო ახლო მდებარე ბაზრის მოპოვება, ტიფლისზე გაცილებით მეტ
უპირატესობას გვთავაზობს ტრაპიზონი, დაიზოგება სადაზღვევო, სატრანსპორტო,
საკომისიო და სხვა ხარჯები და საგრძნობ მოგებას მოგვცემს. ამას გარდა, ის უფრო ახლოა
სპარსეთთან, ანატოლიასა და ქურთისტანთან.
ბ-ნ გამბას, რომელიც თავისი გეგმებით იმ უდავო ფაქტებს ეყრდნობა, რომ ძველად
ფრანგები ინდოეთთან ეგვიპტის ან სპარსეთზე გავლით სახმელეთო გზით ვაჭრობდნენ,
ავიწყდება, რომ იმ დროს მცირე ზომის ძვირი საგნები გადაჰქონდათ, რაც უძლებდა
ხანგრძლივ ტრანსპორტირებას.
როდესაც კომერციული ინტერესები სამართლიანად ითვლება ერის აყვავების
საფუძვლად, იმედი მაქვს, მაპატიებენ საქართველოს ვაჭრობის ხანგრძლივ განხილვას.

1821 წლის 8 ოქტომბრის უკაზის მიხედვით საქართველოს მხარეს მიენიჭა სხვადასხვა შეღავათი და
უპირატესობა. ამ უკაზის V პარაგრაფის მიხედვით, უცხო ქვეყნებიდან შემოსული ყოველგვარი
საქონელი მხოლოდ 5% დაიბეგრებოდა მათი ღირებულების ფასიდან. ტრანზიტული საქონელი
ოდესიდან და რედუტ-ყალედან ახერხებდა აზიაში შეღწევას, რუსეთის ფაბრიკები კი კვლავ
მოითხოვდნენ დაცვას, მფარველობასა და ხელშეწყობას; წინა წლებთან შედარებით, ნიჟნი
ნოვგოროდის ბაზრობაზე შეძენილი რუსეთის ფაბრიკების ნაწარმი ვერ აკმაყოფილებდა ირანისა და
საქართველოს მოთხოვნილებებს (Полное собрание законов Российской Империи, Объемы 1-2;Том 6.
СПб., 1832, c. 5).
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გრაფი კონსტან-ლუი-ალექსანდრ დე სიუზანე
Comte de Suzannet. Les provinces du Caucase sous la domination russe. Revue des Deux Mondes,
4ème série, tome 26, 1841.
საქართველოს მთავარმართებელი
კავკასიის ცალკეული კორპუსის მთავარსარდალი
ევგენი გოლოვინი (1837-1842)
(შემეცნებითი ტურიზმი, დაზვერვა)
ავტორის შესახებ: გრაფი კონსტან-ლუი-ალექსანდრ დე სიუზანე (1814-1862) –
საფრანგეთის პოლიტიკური მოღვაწე. მისი მამა, ბურბონების მხარდამჭერი გენერალი პიერ
ჟან ბატისტ კონსტანი, 1815 წელს, ასი დღის დროს, სათავეში ჩაუდგა პუატუს არმიას და
ნაპოლეონის წინააღმდეგ ბრძოლაში მძიმედ დაიჭრილი, გარდაიცვალა. მისი მცირეწლოვან
ვაჟს, კონსტან-ლუი-ალექსანდრ დე სიუზანეს, 1827-1830 წლებში საფრანგეთის პერის წოდება
მემკვიდრეობით გადაეცა, მაგრამ 1830 წლის ივლისის რევოლუციის შემდეგ, საფრანგეთის
მეფემ, ლუი-ფილიპემ (1830-1848) თუმცა კი შეინარჩუნა პერთა პალატა, მაგრამ გააუქმა
მემკვიდროებითობა. ოჯახის ტრადიციის ერთგული ახალგაზრდა გრაფი სიუზანე, რომელიც
სრულიად უზრუნველყოფილი და თავისუფალი იყო, სწორედ ივლისის რევოლუციის გამო
ქვეყნიდან საზღვარგარეთ გაემგზავრა თავისი განათლების დასარულებლად და ექვსი წლის
განმავლობაში იმოგზაურა ევროპაში, აზიასა და ბრაზილიაში.
მოგზაურობის მიზანი: 1835 წელს იგი პირველად ეწვია კავკასიას, 1840 წელს კი მეორედ
იმოგზაურა, რადგან აინტერესებდა კავკასიაში მიმდინარე მოვლენების ადგილზე გაცნობა.
სრული მარშრუტი: კონსტანტინოპოლი, ტრაპიზონი, არზრუმი, თბილისი, სიღნაღი,
დედოფლისწყარო, ზაქათალა, საქართველოს სამხედრო გზა – მცხეთა, დუშეთი, ანანური,
ფასანაური, კობი, დარიალის ხეობა.
მარშრუტი საქარველოში: თბილისი, სიღნაღი, დედოფლისწყარო, ზაქათალა,
საქართველოს სამხედრო გზა – მცხეთა, დუშეთი, ანანური, ფასანაური, კობი, დარიალის
ხეობა.
მოგზაურობის შედეგი: თხზულებაში ავტორის მარშრუტის მიხედვით დაწვრილებით
არის აღწერილი ბუნება, მოცემულია ცნობები ფლორის, მდინარეების, ხიდების, სოფლის
მეურნეობის, მოსახლეობის, ისტორიული ძეგლების შესახებ. დახასიათებული არიან
მოხელეები: შეფასებული არიან საქართველოს მთავარმართებლები ერმოლოვი, პასკევიჩი,
როზენი და გოლოვინი, ოფიცრები – გენერლები კოცებუ და ანტეპი, აღნიშნულია მთიელების
უარყოფითი დამოკიდებულება რუსული სასამართლო სისტემის მიმართ. ფრანგი გრაფის
აზრით, თბილისი კარგავდა თავისი აღმოსავლურ ხასიათს, მაგრამ არც მთლიანად რუსული
გამხდარიყო. ჩანს ავტორის კრიტიკული დამოკიდებულება ქალაქის შენობების
არქიტექტურის და ქუჩების მდგომარეობის მიმართ, აღნიშნულია მოულოდნელი
წყალდიდობების მიერ მიყენებული ზიანი. ქალაქის კეთილმოწყობის გეგმები მხოლოდ
იწყებოდა, მაგრამ არ სრულდებოდა. ავტორი თბილისს აზიური ვაჭრობის მნიშვნელოვან
პუნქტს და უხარისხო რუსული საქონლის საწყობს უწოდებს, ეხება პირველი მოხმარების
საგნების სიძვირეს და ხშირად მათ ხელმიუწვდომლობაც. გაკრიტიკებულია თბილისის
მაღალი საზოგადოება. აღნიშნულია რუსეთის მთავრობის მიერ ერთიანი რელიგიის,
მართლმადიდებლობის, დამკვიდრების სურვილი და მკაცრი კონტროლი ამ რწმენის
კათილიკურით შეცვლის მიმართ.
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სიუზანე დადებითად აფასებს სიღნაღისკენ მიმავალ გზაზე ნანახ კახეთის
სავარგულებს, სოფლებს, გერმანული კოლონიის ცხოვრებას, მაგრამ აკრიტიკებს სიღნაღის
მიდამოებში დაარსებული ბამბისა და აბრეშუმის სართავ სახელოსნოს, რომელიც არასწორი
მართვის, მმართველთა სიხარბისა და არაკვალიფიციური მუშახელის გამო ვეღარ მუშაობდა.
აღნიშნულია ჭარელი ლეკებისგან მილიციის ჩამოყალიბება და რუსეთის მთავრობის
გეგმა კახეთში მათი დასახლებისა და მათთვის ყოველგვარი საცხოვრებელი პირობის შექმნის
შესახებ, მთის ხალხის უარყოფითი დამოკიდებულება რუსული სამართლის წარმოების
მიმართ და ამ კონტექსტში რუსი მოხელეების კორუმპირებულობა. არის ცნობა მთიელების
მიერ ადმიანების გატაცების შესახებ.
საგანგებო ყურადღება ეთმობა სამხედრო ნაწილების განლაგებას, შემადგენლობას, მათ
საცხოვრებელ პირობებს. მისი ცნობით, დედოფლისწყაროში განლაგებული ტიფლისის
ინფანტერიის პოლკში, რომელშიც 5,000 კაცის ნაცვლად 3,000-ზე მეტი არ იყო, დრაგუნების
პოლკში, 12,000 კაცის ნაცვლად 8,000 იყო. აღნიშმულია პოლკის ოფიცრების მიერ პირადი
საქმისთვის ჯარისკაცების გამოყენება და მთავრობის მიერ პოლკის შესანახად გამოგზავნილ
თითქმის მთელი ფულის მითვისება. მაგ. კავალერიის პოლკოვნიკებს, რომლებიც
ადგილზევე იძენდნენ ცხენების გამოსაკვებ ფურაჟს, წლიურად 100,000 რუბლამდე
შემოსავალი ჰქონდათ. ამ კონტექსტში გრაფი სიუზანე ეხება იმპერატორ ნიკოლოზ I-ის მიერ
1837 წელს ერევნის კარაბინერების პოლკის მეთაურის თავადი დადიანისთვის აღლუმზე
ჩინების საჯაროდ ჩამორთმევას და მის ჯარისკაცად ჩამოქვეითებას.
გრაფი სიუზანე თზულებაში სიტყა-სიტყვით გადმოგვცემს ამ მოგზაურობის დროს
კავკასიაში შემხვედრ მაღალი რანგის სამხედრო პირებთან საუბრებს. თუ 1835 წელს
საქართველოში ფრანგი გრაფის მოგზაურობის დროს ყველა სახელმწიფო მოხელე
დარწმუნებული იყო საყოველთაო მშვიდობის მიღწევაში, 1840 წელს „ყველა წყევლიდა იმ
დღეს, როდესაც რუსეთი კავკასიის საზღვარს გასცდა“. სუზენა გაოცებული იყო ჯარის
გენერლებს შორის არსებული ერთსულოვნებით, რომლებიც გმობდნენ დაპყრობის სისტემას
და ვერ ხედავდნენ მათ მიერ გაწეულ რისკის შედეგს. გენერლები კოცებუ და ანრეპი
მძრახავდა მთის ხალხის დაპყრობის სისტემას. ყველა ჭკვიანი და კეთილგონიერი ადამიანი
აღიარებდა, რომ რუსეთის იმპერიაში ფუნდამენტური რეფორმები იყო გასატარებელი.
შეფასებულია ბარონი განის მიერ შემუშავებული ამიერკავკასიის მმართველობის რეფორმა.
1841 წლის 1 აპრილს Le Journal des Débats-ს მიერ სანკტ-პეტერბურგიდან მიღებულ
წერილში სიუზანეს აღნიშნული თხზულების (Comte de Suzannet. Les provinces du Caucase sous
la domination russe. Revue des Deux Mondes, 4ème série, tome 26, 1841) გამოქვეყნების გამო
პროტესტი იყო გამოთქმული: ნიკოლოზ I-ისთვის ნათელი გახდა ფრანგი გრაფის
მოგზაურობის მიზანი, რომელმაც კავკასიის ყველა სტრატეგიული პუნქტი როგორც
მზვერავმა, ისე მოიარა. იმპერატორი გაოცებული იყო, რომ მას ძალიან კარგად იღებდა
ადგილობრივი ხელისუფლება, რამაც მას კავკასიაში არსებული ვითარების გაგების
საშუალება მისცა. ამიტომ, უმაღლესი რეზოლუციით უმკაცრესად აიკრძალა ამგვარი
ურთიერთობები კავკასიაში ჩამოსულ უცხოელებთან. უფრო მეტიც, იმპერატორმა
მოითხოვა, რომ უცხოელების ყოველგვარი მოთხოვნა მათი პირდაპირი მარშრუტის გარდა,
შესაფერისი საბაბით, არ დაეშვათ.
XIX საუკუნეში კავკასიაში მოგზაურ ფრანგთაგან გრაფი სიუზანე ის ერთ-ერთი
პირველი მოგზაურია, რომელმაც სასტიკად გააკრიტიკა რუსეთის მთავრობა.
***
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თბილისი
ჩვენ მტკვრის, ძველი კიროსის ნაპირებს შემოვუარეთ. ბორბლების მეშვეობით ციცხვი
მდინარეზე მუშაობდა და ნაპირებზე მდებარე ბაღებს წყალს აწვდიდა. ამ მწვანე აბიბინებულ
ბაღებს შორის რამდენიმე სოფლური სახლი იდგა. მალე ტიფლისში შევალ, რომლის ხედი
მთლიანად ჩამალულია გარშემო მდებარე მთებში და ბაზრებს შორის წინ მივიწევ. საქონელი,
რომელიც დავინახე, ადასტურებს, რომ ქალაქი იწყებს იმ მომაკვდინებელი დარტყმისაგან
აღდგენას, რომელიც საქართველოს იმპერიის საერთო საბაჟო სისტემაში1 შეყვანით მიადგა.
ამგვარი ჩართვის მიზანი იყო რუსული საქონლისათვის გზის გახსნა, რომელიც თავისი
ხარისხით ვერ უწევს კონკურენციას უცხოურ ნაწარმს; მე ვიცი, რომ რუსმა ვაჭრებმა მათთვის
მიცემული უპირატესობით ძალიან კარგად ისარგებლეს. მიუხედავად ამისა, ადვილია
სასაზღვრო ადგილებში მცხოვრები მოსახლეობის კონტრაბანდული საქონლით მომარაგება.
ტიფლისი აზიური ვაჭრობის მნიშვნელოვანი პუნქტი გახდა: საბაჟო კანონები შენელებულად
მოქმედებენ და დღეისთვის ის მხოლოდ ძვირი და უხარისხო რუსული საქონლის საწყობია.
ზოგიერთმა პატივცემულმა რუსმა მითხრა, თუ რა გულდაწყვეტით იღებენ ამ ზომას. ისინი
ამ გადაწყვეტილებას საქართველოს აყვავების საწინააღმდეგო საქმედ მიიჩნევენ, რასაც
რამდენიმე ვაჭრის ინტერესიც კი შეეწირა. მათი მოსაზრება ეყრდნობა საბაჟო შემოსავლის
შემცირებას და ტრაპიზონის მნიშვნელობის ზრდას, რომელიც სპარსეთთან ყველა სავაჭრო
ოპერაციის ცენტრი გახდა. ყველა იზიარებს, რომ საქართველოში დაბალი ხარისხის და ძვირი
საქონელი იგზავნება. პირველი მოხმარების საგნები ძალიან ძვირია და ხშირად იმასაც კი ვერ
იღებენ.
ტიფლისის საერთო იერსახე არაფერ აღსანიშნავს არ გთავაზობს. მთები, რომლებიც
ქალაქს გარს ერტყმის, მთლიანად მშრალია, ყაზბეგის თოვლიან მწვერვალს კი მხოლოდ
მზიან დღეს შეამჩნევ. ტიფლისმა დაკარგა თავისი აღმოსავლური ხასიათი და ვერც
მთლიანად რუსული გახდა; დიდი კონტრასტია ქართველების თითქმის მიწისქვეშა
სახლებთან. გასაოცარია რუსების ცუდი გემოვნება, რომლებიც თავიანთი სახლების წინ
როგორც შეუხედავ, ისე უსარგებლო ხის რაღაც კოლონებს დგამენ. ხის სასახლეების ეს
მონუმენტური სტილი ძირითადად რუსეთშია გავრცელებული. ყველა სხვა ქალაქშიც,
რომელსაც აშენებენ, ამავე ცუდ არქიტექტურულ გემოვნებას შეხვდებით. ქუჩები ისეთი
უსწორმასწორო და ისე ცუდადაა მოკირწყლული, რომ წვიმიდან რამდენიმე საათის
შემდეგაც კი შეუძლებელია ერთი მხრიდან მეორეზე გადასვლა. თავის ამღვრეულ წყალს
მტკვარი ქალაქის ცენტრში მიაგორებს. მოულოდნელი წყალდიდობები ხშირად ანგრევენ
ყველა კომუნიკაციას და ისიც ხშირია, რომ მყარი კონსტრუქციის ხიდებიც წყალის ძლიერ
დინებას მიაქვს. ქალაქის ერთ-ერთი ხიდი იმდენჯერ დაინგრა, რომ გენერალ გოლოვინს2
ხიდის მყარად ასაშენებლად, ინჟინრების ჩამოსაყვანად ნებართვის მიღება სურდა. თბილი
წყლების ტემპერატურა, რამაც განსაზღვრა ტიფლისის, როგორც ქალაქის მდებარეობა,
ოციდან ოცდაათ გრადუსამდეა; ეს წყლები გოგირდიანია და განსაკუთრებით კარგია კანის
დაავადებების სამკურნალოდ და ამ წყლებით მოსახლეობაც ძალიან ხშირად სარგებლობს.
ზაფხულის სიცხე მძიმე და ჯანმრთელობისათვის საზიანოა, ზამთარი კი ცივი და მკაცრია;
ტიფლისის ჰავას არავითარი უპირატესობა არა აქვს საიმისოდ, რომ ის დედაქალაქად

1831 წლის 6 მარტს რუსეთის იმპერატორმა, ნიკოლოზ I-მა (1825-1855) დაამტკიცა დებულება
„ამიერკავკასიაში ვაჭრობისა და ბაჟების საქმის მოწესრიგების შესახებ“, რომლის საფუძველზე
თანდათანობით გაუქმდა ადგილობრივი ფეოდალური საბაჟოები და დამკვიდრდა რუსეთის იმპერიის
ერთიანი საბაჟო სამსახური.
2 ევგენი გოლოვინი (1782-1858) – გენერალი, რუსეთის სამხედრო და სახელმწიფო მოღვაწე,
საქართველოს მთავარმართებელი 1837-1842 წლებში.
1
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აერჩიათ, რადგან კავშირი კასპიისპირეთთან ან შავ ზღვასთან ისევე ძნელია, როგორც
სპარსეთთან და რუსეთთან.
იმის გამო, რომ ომების შეგეგად საუკუნეების მანძილზე საქართველო მრავალგზის
გადასულა ერთი ხელიდან მეორეში, ტიფლისში ძველი ძეგლები არ არის. მხოლოდ ძველი
კედლის რაღაც ნაკვალევია დარჩენილი, რომელიც ქალაქის სამხრეთით მდებარე მთას
აგვირგვინებს. პატარა ეკლესია და სამლოცველო, ვფიქრობ, ის ერთადერთი მოგონებაა,
რომელიც მათ საქართველოს მეფეებთან აკავშირებს.
საფრანგეთის კონსულის, ბ-ნი დე ლა შაპელის 3, სახლი ყველა უცხოელისათვის ღიაა და
მათ
იქ
გულითადი სტუმართმოყვარეობით
ხვდებიან.
მისმა ცოცხალმა და
აღმაფრთოვანებელმა საუბარმა ყველა იმ საკითხზე, რაც საფრანგეთის პოლიტიკას ეხება,
ჩემი ყოფნა ტიფლისში საკმაოდ სასიამოვნო და ყურადსაღები გახადა. მე გენერალ
გოლოვინთან წარმადგინეს, რომელიც თავაზიანი და კეთილგანწყობილი მომეჩვენა.
გენერალ გოლოვინს, კავკასიის პროვინციის გუბერნატორს, სურს მისთვის მინდობილი
ხალხის კეთილდღეობისათვის ხელის შეწყობა, მაგრამ მისი კეთილი ნების მიუხედავად,
იშვიათია, რომ მისი სურვილები შესრულდეს. გაუმჯობესების ბევრი გეგმა ქაღალდზეა ან
იწყება, მაგრამ არ სრულდება. შტაბის მეთაური გენერალი კოცებუ4, რომელთანაც დაღესტნის
გავლით დარუბანდსა და ბაქოში გამგზავრების სურვილი გამოვთქვი, თავაზიანად
დამპირდა მგზავრობის დროს დახმარებას.
გენერალი გოლოვინი უცხოელებს კეთილშობილ მფარველოვას უწევს; მას არ
ახასიათებს არც ეჭვი და არც უნდობლობა ბარონი როზენის 5 მსგავსად, რომელიც როგორც
მოსარიდებელ მტერს, ისე უყურებდა მოგზაურს. ბარონს მთავრობისგან ყველა დარღვევის
დაფარვა სურდა და ამგვარად ფიქრობდა ესიამოვნებინა იმპერატორისათვის 6: მან ეს
მოახერხა კიდეც, მაგრამ იგი ბარონი დე განის 7 ამბიციებმა და მეტოქეობამ დაღუპა. ბარონმა
როზენმა საქართველოს პროვინციების შესწავლის ნება არ მომცა, მაგრამ მისმა სამწუხარო
დასასრულმა ჩემი სიმპათია დაიმსახურა. შეიძლება დაადანაშაულო ადამიანი, რომელიც
ბოროტად სარგებლობს თავისი ძალაუფლებით, მაგრამ ყოველთვის უნდა შეგვეცოდოს

დეზირე სოვერ დე ლა შაპელი (1799-1873) – საფრანგეთის კონსული თბილისში 1839-1842 წლებში.
გრაფი პავლე კოცებუ (1801-1884) – რუსეთის საიმპერატორო არმიის ინფანტერიის გენერალი, 1837
წელს დაინიშნა კავკასიის ცალკეული კორპუსის შტაბის მეთაურად.
5 ბარონი გრიგოლ როზენი (1782-1841) რუსეთის სამხედრო და სახელმწიფო მოღვაწე, საქართველოს
მთავარმართებელი 1831-1837 წლებში. 1837 წლის 30 ნოემბერს ბარონი როზენი საკუთარი თხოვნის
საფუძველზე თანამდებობიდან გადაგდა, მაგრამ გენერალ გოლოვინის ჩამოსვლამდე კვლავ მართავდა
მხარეს.
6 იგულისხმება ნიკოლოზ I (1796-1855), პავლე I-ის მესამე ვაჟი, იმპერატორ ალექსანდრე I-ის ძმა,
რუსეთის იმპერატორი 1835-1855 წლებში.
7 ბარონი პავლე განი (1793-1862) – რუსეთის სახელმწიფო მოღვაწე, საიდუმლო მრჩეველი, სენატორი,
სახელმწიფო საბჭოს წევრი. 1836 წელს ბარონი განი შინაგან საქნეთა სამინისტროს საბჭოს წევრად
დაინიშნა, შემდეგ კი ამ საბჭოსთან არსებული სტატისტიკური განყოფილების წევრად. მას მალევე
დაევალა ამიერკავკასიის მმართველობის რეფორმის შემუშავება-გატარება. იგი მონდომებით შეუდგა
ამ დავალების შესრულებას და ნიკოლოზ I-ის კავკასიაში მოგზაურობის დროის მას წარუდგინა
მოხსენება გამოვლენილი დანაშაულებრივი ქმედებების შესახებ. ბარონის მიერ 1840 წელს
შემუშავებული რეფორმა რადიკალურად ცვლიდა რეგიონის ადმინისტრაციულ-პოლიტიკურ
სისტემას. ამ პროგრამის თანახმად, ამიერკავკასიის ქვეყნებს უნდა ეწარმოებინათ მარტოოდენ
სოფლის მეურნეობის პროდუქტები და ნედლეული რუსეთის მრეწველობისათვის. საკუთარი
მრეწველობის განვითარება კი მიჩნეული იყო არა მარტო არასასურველ, არამედ მეტროპოლიისათვის
პირდაპირ საზიანო საქმედ. 1842 წელს ნიკოლოზ I-მა ეს გეგმა დაიწუნა.
3
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მიწაზე დაცემული მოხელე, როდესაც მასზე გაცილებით უფრო დამნაშავე ადამიანებმა
მოიპოვეს ის კეთილგამწყობა, რომელსაც არ იმსახურებდნენ.
სიღნაღი
იმის შემდეგ, რაც რამდენიმე დღე შევწირე გამგზავრების სამზადისს და ცნობების
მოპოვებას იმ სხვადასხვა პროვინციების შესახებ, რომლებიც უნდა გამევლო, ტიფლისიდან
სიღნაღისკენ გავემგზავრე. გზაზე რამდენიმე გერმანული კოლონია ვნახე, რომლის
მოსახლეობა მთავრობის მიერ მიცემული უპირატესობის გამო დიდი კეთილდღეობით
ცხოვრობს. მაგრამ, ისინი ჯერ კიდევ არ არიან ისე განვითარებული, როგორც ეს
შესაძლებელია. გერმანელები მხოლოდ იმ მიწას ამუშავებენ, რომელიც მათ გამოუყვეს და არა
მათ გარშემო მდებარე ნაყოფიერ ნიადაგს. კოლონისტების რაოდენობა დაახლოებით ათასია.
შევამჩნიე რამდენიმე მეტად თვალწარმტაცი ქართული სოფელი. პატარა ცხაურებით
გარშემორტყმული სახლები ერთმანეთისაგან კაკლის ლამაზი ხეებითაა გამოყოფილი;
თუთის ხეები და მაღალი ვაზი კი ყოველი საცხოვრებლის გარშემო მწვანე კედელად
აღმართულა. ამ სოფლებში ბევრი სახლი არ არის, მაგრამ დიდი ფართობები კი უჭირავთ. ამ
ბედნიერად მდებარე სოფლური სახლების იერსახეში არის მომხიბვლელობა, რომელიც
წარმოაჩენს სიმარტოვეს და მცენარეულობის სიმდიდრეს.
სიღნაღი, რომელსაც მალე მივაღწიეთ, პატარა ქალაქია. მის მიდამოებში ბამბის სართავი
სახელოსნო დააარსეს; მაგრამ ამ ფაბრიკაში მხოლოდ უხეშ ნაწარმს ამზადებენ. არასწორმა
მართვამ, ხელოსნების უცოდინარობამ და სიხარბემ ნელ-ნელა ის ყველა საწარმო დაანგრია,
რომელიც მთავრობამ აბრეშუმის სართავად დააარსა. საკმაოდ დიდი თანხები მხოლოდ
დირექტორების გამდიდრებას ემსახურებოდა და მცირე ბიძგსაც კი არ აძლევდა
მრეწველობის განვითარებას. ამასობაში, აბრეშუმის წარმოება შეიძლება შემოსავლის
მნიშვნელოვანი წყაროც კი გამხდარიყო; მაგრამ რომელი ნეგოციანტი გაბედავს გამოაჩინოს
თავისი კაპიტალი ქვეყანაში, სადაც ფაბრიკის აყვავება და ნგრევა მთავრობის მოხელეთა
კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული? რუსეთის მიერ შექმნილი საწარმოს მმართველობა ზოგიეთ
ისეთ პროტეჟეს ანდეს, რომლებიც ამაში მხოლოდ თავიანთი მოუწესრიგებელი ქონების
აღდგენის საშუალებას ხედავს. მათი ძირითადი მიზანი ხელისუფლებისთვის საამებელი
ზოგიერთი თვალსაჩინო პროდუქციის მომზადება და პეტერბურგში გაგზავნაა, რაც ახალი
დაფინანსების მოტივაციას მისცემთ. მოგვიანებით საწარმო უქმდება, დირექტორები
მდიდრდებიან და მთავრობა უარს ამბობს ფაბრიკების შენახვაზე, რომლებსაც, როგორც
აცხადებენ, არ აქვთ სტაბილური განვითარების წანამძღვრები.
სიღნაღში განლაგებული ბატალიონი ციხესიმაგრეს 8 იცავს. ქალაქი ამაღლებულ
ადგილზე მდებარეობს და მის ძირში იწყება კახეთი, მთელ საქართველოში ყველაზე
მდიდარი და ნაყოფიერი ხეობა. იქ მოწეული ღვინის რაოდენობა დაახლოებით 3 მლნ
ვედროა. ეს ღვინო კავკასიის მთელ გუბერნიაშია ცნობილი და რუსები მას ჩვენს
ბურგუნდიულ ღვინოს ადარებენ. მე ის უფრო მსუბუქი და ნაკლებ მათრობელა მომეჩვენა.
იშვიათია, რომ მას არ ჰქონდეს ფისის გემო, რომელიც იმ ტიკების გამო ედებათ, რომლითაც
ის გადააქვთ. სიღნაღის სიმაღლეების ჰორიზონტი კავკასიონის ქედითაა შემოფარგლული,
დაგვირგვინებულია ტყეებით და მარადიული თოვლით დაფარული შაჰდაღის მწვერვალით.
სიმწვანეში ჩაფლული მრავალი სოფელი, ვენახი, დამუშავებული მიწა და ალაზანი,

სიღნაღის ციხე აგებულია 1762 წელს ერეკლე მეფის მიერ. XVIII საუკუნის მეორე ნახევარში ეს ციხე
კახეთში ერთ-ერთ საიმედო და დასაყრდენ პუნქტად ითვლებოდა. მას, როგორც სიმაგრეს, არც XIX
საუკუნის პირველ ხანებში დაუკარგავს თავისი მნიშვნელობა.
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რომელიც კახეთის ხეობას რწყავს, მდიდარ და ვრცელ პანორამას გვთავაზობს, რადგან ეს
ხედი ათ ლიეზე 9 მეტ ფართობზე ვრცელდება.
დედოფლისწყარო
ფოსტის გზა სიღნაღში სრულდება; ამ ქალაქის გარეთ ვეღარ ისრგებლებ კაზაკების
ცხენებით და მათ მისაღებად მთავრობის ბრძანებაა საჭირო. ცხენზე შევჯექი და რამდენიმე
საათის სიარულის შემდეგ ცარსკიე კოლოდცს 10 მივადეექი. ამ მგზავრობის დროს გზად
გლეხები შემომხვდნენ, რომლებიც გუთნით ხნავდნენ მიწას; გუთანს არ ჰქონდა ბორბლები
და მასში 6-7 წყვილი ხარი იყო შებმული. ცარსკიე კოლოდცში განლაგებული იყო ე.წ.
ტიფლისის ინფანტერიის პოლკი, რომელშიც 5,000 კაცი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ 3,000-ზე
მეტი არ იყო. დრაგუნების პოლკი, რომელიც ზამთარში ყარაგაჩში 11 იდგა და სადაც
ზაფხულში აუტანელი სიცხეა, აგრეთვე ცარსკიე კოლოდცში იყო გადმოყვანილი. ამ პოლკში
12,000 კაცი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ 8,000 კაციც არ იყო. ამ ბანაკის შემადგენლობა თორმეტი
პატარა საარტილერიო დანადგარი და 2,000 არტილერისტი იყო. ოფიცრები, რომლებმაც
ჩვენში უცხოელები შეიცნეს, ჩვენს შესახვედრად მოვიდნენ და ისე გულიანად და
ზრდილობიანად დაგვპატოჟეს, რომ უარი ვერ ვუთხარით. ჩვენი მასპინძლები სანადიროდ
მიდიოდნენ მწევრებით და ეს ჩვენც შემგვთავაზეს: მე დავთანხმდი, ცხენზე შევჯექი და
დანიშნულების ადგილზე მივედი. ერთი რუსი პოლკოვნიკის მეუღლემ გრაციითა და
გაწაფულობით გაგვაოცა. მითხრეს, რომ ეს ჩერქეზი ქალი ათი წლისა იყო, როდესაც
პოლკოვნიკმა ტყვედ აიყვანა, შემდეგ კი ცოლად შეირთო. ქალს შენარჩუნებული ჰქონდა
ბავშვური სითამამე და გემო ძალადობრივი გასართობის მიმართ. იგი მხოლოდ რუსულად
ლაპარაკობდა და მასთან სასაუბროდ თარჯიმანი დამჭირდა; მისი ხასიათის შეცნობა
ცოცხალი გამოხედვის მიხედვით იყო შესაძლებელი. მისი ქმარი, ძველი მეომარი, ადრე
სუვოროვის 12 მეთაურობით მსახურობდა; დაუმორჩილებლობის გამო იგი ორჯერ
ჩამოაქვეითეს ჯარისკაცად, შემდეგ კი გამოჩენილი სიმამაცის წყალობით კვლავ დაუბრუნეს
ოფიცრობა.
ცარსკიე კოლოდცის ყველა სახლი გეგმის მიხედვით ჯარისკაცების მიერაა აშენებული,
სახლების გარშემო პატარა ბაღებია. ოფიცრების სახლები მხოლოდ დიდი ფართობით და
კირით შეთეთრებული კედლებით გამოიჩევა, სხვა სახლების მსგავსად ხისაა და
გადახურულია თივით ან ფოთლებით. ოფიცრების ავეჯი აგრეთვე ჯარისკაცების
დამზადებულია. პოლკოვნიკების სახლებში დიდი გემოვნებით დამზადებული ავეჯიც
ვნახე. მათი მთელი ავეჯი მაგიდა, ხის საწოლი, რამდენიმე სკამი და უხარისხო ბამბის
ქსოვილგადაფარებული ტახტია. პოლკის ოფიცერს მნიშვნელოვანი შემოსავალი აქვს;
ჯარისკაცებს მისთვის მოაქვთ შეშა, ამუშავებენ მათ ბაღებს, სადაც უხვად მოდის
ბოსტნეული. ამასთან, ოფიცერს შეუძლია მთავრობის მიერ პოლკის შესანახად
გამოგზავნილი თითქმის მთელი ფულის გამოყენება. რადგან კავალერისტების პოლკები
ლიე – სიგრძის ძველებური ფრანგული საზომი, უდრის დაახლოებით 4,5 კმ-ს.
იგულისხმება დედოფლისწყარო. XI საუკუნეში დავით აღმაშენებელმა იქ სამხედრო პოსტი
განათავსა. ლეგენდა ამ ადგილის სახელწოდებას თამარ მეფის (1184-1207) სახელს უკავშირებს. 1802
წელს რუსულმა ჯარებმა იქ დააარსეს სამხედრო სადგომი, შეუცვალეს მას სახელწოდება და „ცარსკიე
კოლოდცი“ (Царские Колодцы) უწოდეს. 1991 წელს ქალაქმა აღიდგინა თავისი ისტორიული
სახელწოდება.
11 სწორედ ამ პერიოდშია შექმნილი გ. გაგარინის ტილო სათაურით: „კახეთი, ყარაგაჩი, ნიჟეგოროდის
დრაგუნთა პოლკის მხედართმთავრები, 1841“.
12 ალექსანდრე სუვოროვი (1730-1800) – რუსი მხედართმთავარი და სამხედრო თეორეტიკოსი და
გენერალისიმუსი (1799).
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ადგილზევე შოულობენ ცხენების ფურაჟს, პოლკოვნიკებს წლიურად 100,000 რუბლამდე
შემოსავალი აქვთ.
მრავალი ჯარისკაცი დაქორწინებულია და მათთვის გამოყოფილ პატარა სახლებში
თავიანთ ცოლ-შვილთან ერთად ცხოვრობს. კავკასიაში ამჟამად განლაგებული გამოუცდელი
საჯარისო ნაწილების დასახმარებლად მთავრობამ იქ იმ ჯარისკაცების გაგაზავნა
გადაწყვიტა, რომლებმაც სამხედრო სამსახურის ათი წლის გამოცდილება აქვთ და ოფიცრები
მათ პოლკების შესავსებად ელოდებიან. არტილერისტები კვირაში ერთხელ ვარჯიშობენ; ამ
ბანაკებში ყველა ჯარისკაცი ძირითადად ხელობითაა დაკავებული, რადგან საგუშაგოზე
მორიგეობის შემდეგ მათ არავითარი სამხედრო საქმე არა აქვთ. ოფიცრები ნაკლებად
მცოდნენი მომეჩვენნენ; ისინი საერთოდ არ კითხულობენ და მხოლოდ დღის განაწესი იციან,
მაგრამ არ იციან თეორია. მრავალი მათგანი დაქვეითებულია და კავკასიაში სასჯელის
მოხდის გამოა გამოგზავნილი.
რამდენიმე ოფიცერი საკმაოდ საინტერესო ციხესიმაგრემდე გამოგვყვა, რომელიც
თამარ მეფის მმართველობის დროინდელია13. ეს ციხე შვერილის თავზე, 400-500 ფუტის 14
სიმაღლეზე მდებარეობს. ჯერ კიდევ არსებობს კედლები და ციხის გალავანი; ადრე ის
ქართველების თავშესაფარი იყო მთიელი ლეკები შემოსევებისგან თავის დასაცავად.
ციხესიმაგრის წინ შეამჩნევ ლამაზ ტყეებს და ანკარა წყლის შადრევანს, რომელსაც
მოსახლეობა დიდ ღირსებებს მიაწერს. კლდის მწვერვალიდან თვალწინ კახეთის მთელი
ველი გადაიშალა. მთის სხვა მწვერვალზე დგას ელიას სამლოცველო15, რომელიც
ქართველების სათაყვანო ადგილია. ყველა უძველესი სამლოცველო საკმაოდ მიუვალ
ადგილზეა; ისინი გვახსენებენ დევნის იმ ეპოქას, როდესაც უბედური ქართველები
უსაფრთხოდ ვერ მისდევდნენ თავიანთ რწმენას, რომლის აღმოფხვრასაც გამუდმებით
ცდილობდნენ მუსლიმები.
ზაქათალა
ნელ-ნელა ქვევით დავეშვით და ალაზნის ნაპირთან მივედით. წყალი ლამაზმა ხეებმა,
ველური ვაზისა და კლემატისის ბუჩქებმა დაგვიფარა. კაზაკების საგუშაგოს მივაღწიეთ,
სადაც ცხენები უნდა გამოგვეცვალა, ალაზანზე კი ცუდი ტივით გადავედით. ყოველგვარი
სახის ძლიერი და მაღალი ხეებით მოფენილ ტყეზე გავლით ზაქათალაში 16, კავკასიონის
ძირში მდებარე ციხესიმაგრესთან, ხეობის შესასვლელთან მივედით, საიდანაც ამ მთაზე
გასასვლელი გზა იწყება. სწორედ ამ ყელით ჩამოდიან ლეკები კახეთის უბედური სოფლები
საძარცვად. დაახლოებით ორი წლის წინ დაღესტნის ბელადი და წინასწარმეტყველი

ჩანს, გრაფი სიუზანე გულისხმობს ხორნაბუჯს, შუა საუკუნეების ციხე-ქალაქს აღმოსავლეთ
საქართველოში. მისი ნანგრევები შემორჩენილია ახლანდელი დედოფლისწყაროს რაიონული ცენტრის
მახლობლად, მას ხშირად უწოდებდნენ „თამარის ციხეს“.
14 1 ფუტი=30,48 სმ-ს.
15 ელიას მასივის სამხრეთ-აღმოსავლეთ კალთაზე სამკუთხა მოყვანილობის ფართო და მაღალი
ბუნებრივი ეხია*, რომლის წინა პირი ამოშენებულია. ეს არის წმინდა ელიას სამლოცველო, რომელსაც
ძველთაგანვე დიდ პატივს სცემს დედოფლისწყაროს და მთელი ქიზიყის მოსახლეობა. ყოველ 2
აგვისტოს წმინდა დიდებული წინასწარმეტყველის ილია თეზბიტელის ხსენების დღეს უამრავი
ხალხი იკრიბება აქ, ღამეს ათევენ უნაგირაზე და ლოცვას აღავლენენ ელიას კლდის ძირას.
*ეხი – ფართოშესასვლელიანი პატარა კარსტული მღვიმე ან გამოქვაბული თაღოვანი ჭერით.
16 ქართული ისტორიული ქრონიკები ზაქათალის ტერიტორიას აღწერენ, როგორც ქართველებით
დასახლებულ ჰერეთის სამეფოს. XVII საუკუნის დასაწყისში როცა სპარსეთის შაჰმა აბას I-მა კახეთი
ფაქტობრივად უკაცრიელი გახადა, მისივე ხელშეწყობით ეს ტერიტორია თათრულმა ტომებმა და
დაღესტნელმა ლეკებმა დაიკავეს, დარჩენილი ქართული მოსახლეობა კი გამუსლიმანდა (ინგილოები).
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შამილი 17 ამაოდ ეცადა ზაქათალიას აღებას. რუსებმა ამ ციხის ერთი ნაწილის ნგრევა
დაიწყეს, რადგან მათი განცხადებით, ის თავშესაფრად ემსახურებოდა ლეკებს. მთიელები ამ
ტყეში მდგარ გიგანტურ მუხას ერთგვარი ცრურწმენით და თაყვანისცემით ეპყრობიან.
ზაქათალის ოლქის კომენდანტმა, გენერალმა ანრეპმა 18 მიამბო თუ როგორ გაიხარა ერთ
დღეს, როდესაც მაცხოვრებლებისთვის ძალისა და თავისუფლების სიმბოლოდ მიჩნეულ ხეს
მეხი დაეცა.
ზაქათალა ჭარელი 19 ლეკების ყველაზე ძლიერი ტომის ძველი რეზიდენციაა. რუსების
თანამიმდევრულ მოქმედებებს ჭარელი ლეკების დამორჩილება მოჰყვა; მიუხედავად ამისა,
ისინი კვლავ ხშირად ყაჩაღობენ და ხელისუფლებას მანამდე არ სცემენ პატივს, ვიდრე მათ
ძალას არ იგრძნობენ.
ზაქათალის ციხესიმაგრეში 20 გარნიზონის ორი ბატალიონი დგას; ერთმა ბატალიონმა
ლეკები ალყაში მოაქცია, რადგან ისინი უარს ამბობდნენ რუსეთის მოკავშირე ინგილოების
ტომიდან გატაცებული 24 პატიმრის გადაცემაზე. მთის მიუდგომელ ადგილებში გაქცევისას
ლეკებმა ყოველთვის იციან როგორ გაარღვიონ ალყა იქ ჩაყენებული სამხედრო ნაწილების
რაოდენობის მიუხედავად. რუსებმა, რომლებსაც შიმშილით აქვთ მათი დამორჩილების
იმედი, მათთან ყოველგვარი კავშირი აკრძალეს. მიუხედავად ამისა, უკვე ექვსი თვეა ლეკები
არ თანხმდებიან მათთვის მიცემულ წინადადებებს. ისინი ამბობდნენ, რომ ინგილოები
მათთან აღარ არიან და ისინი ჩეჩნებისგან უნდა მოითხოვონ.
ზაქათალაში 180 ცხენოსანი მთიელისგან ერთი ნაწილი ჩამოაყალიბეს; ყოველა
ადგილობრივი კაცის მსგავსად, ისინიც თოფით, ხმლითა და ხანჯლით არიან
შეიარაღებულები. ამ მილიციას ჯამაგირს უხდიან, ის რუსებს ესკორტად დაჰყვება და
იმამი შამილი (1797-1871) – ხუნძი პოლიტიკური და რელიგიური მოღვაწე, კავკასიის მთიელ
ხალხთა მეთაური, 1834 წელს აღიარეს იმამად. მან ჯერ დასავლეთ დაღესტნისა და ჩაჩნეთის, შემდეგ
კი ჩერქეზეთის ხალხი გააერთიანა და შეუპოვრად იბრძოდა რუსების წინააღმდეგ.
18 იოსებ ანრეპი (1798-1860) – გრაფი, კავალერიის გენერალი, კავკასიის ომების მონაწილე.
19 ჭარ-ბელაქანი – XVIII საუკუნის I მეოთხედში აღმოსავლეთ კახეთის ტერიტორიაზე (ისტორიული
კაკ-ენისელი) დაღესტნელი ფეოდალების მიერ შექმნილი პოლიტიკური ერთეული, იგივეა, რაც
გვიანდელი საინგილო. 1803 წელს ის რუს-ქართველთა ჯარმა დალაშქრა და რუსეთის იმპერიის
ქვეშევრდომობის მიღება აიძულა. 1830 წელს რუსეთმა უშუალოდ შეიერთა ეს ტერიტორია. 1830-40
წლებში ის იყო ჭარ-ბელაქნის ადმინისტრაციული ოლქი, 1842-1860 წლებში – სამხედრო ოლქი, 18601917 წლებში – ოკრუგი. 1918-1921 წლებში შედიოდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის
შემადგენლობაში; მხარეზე პრეტენზიებს აცხადებდა მეზობელი აზერბაიჯანის დემოკრატიული
რესპუბლიკა, შემდეგ — აზერბაიჯანის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა, რომელსაც სადავო
მიწები საქართველოს ძალადობრივი გასაბჭოების შემდეგ, 1921 წელს, გადაეცა. ამჟამად მოიცავს
აზერბაიჯანის ბელაქნის, ზაქათალისა და კახის რაიონების ტერიტორიას.
20 ზაქათალის ოკრუგის ტერიტორია XI ს. 20-იანი წლებიდან, ჰერეთ-კახეთის გაერთიანების შემდეგ,
რანთა და კახთა სამეფოს საზღვრებში მოექცა. XVI–XVII საუკუნეებში ოსმალეთისა და ირანის
აგრესიამ, განსაკუთრებით კი დაღესტნელ ფეოდალთა სისტემატურმა თავდასხმებმა ამ მხარის
პოლიტილური დაცემა გამოიწვია. XVIII საუკუნის პირველ მეოთხედში აქ საბოლოოდ ჩამოყალიბდა
ავარიელი და წახურელი ლეკების ე. წ. თავისუფალი თემები. 1803 აღნიშნული მხარე რუსეთის
იმპერიის ქვეშევრდომი გახდა. 1830 წელს მან საბოლოოდ დაიპყრო თავისუფალი თემების
სამფლობელო და გააუქმა მათი პოლიტილური დამოუკიდებლობა. ამავე წელს, მთავარმართებელ
პასკევიჩის მმართველობის დროს, საფუძველი ჩაეყარა ქალაქ ზაქათალას, რომელიც მდინარე
თალაჩაის (ალაზნის მარცხენა შენაკადი) ნაპირზე მდებარეობს. თავდაპირველად იქ მარტო ციხე იყო,
სადაც რუსეთის ჯარი იდგა. 1830-1840 წლებში ეს მხარე ჭარ-ბელაქნის ოლქის სახელწოდებით
იხსენიება, 1840-იდან კი ბელაქნის მაზრად გადაკეთდა და ადმინისტრაციულად საქართველოიმერეთის გუბერნიას დაექვემდებარა წარსულიდან, თბილისი, 1966; თ. პაპუაშვილი, ჭარ-ბელაქანი,
თბილისი, 1972).
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მთებში გენერლების ბრძანებები დააქვს; რუსულ ჯარში მხოლოდ მათ ბელადებს აქვთ
განსაკუთრებული სამოსი და ჩინი. ყოველი ოჯახი 12 ფრანკს იხდის, ამ თანხის ნაწილი
მილიციის შენახვას ხმარდება, ნაწილი სახელმწიფო ხაზინაში შედის. გენერალი ანრეპი
მარწმუნებდა, რომ მოსახლეობა, რომელსაც ადრე აიძულებდნენ სამხედრო სამსახურს,
კმაყოფილი იყო ამჟამინდელი წესრიგით. მე ვნახე კოლონიის გეგმა, რომელიც
განხორციელებას მათ კახეთში სთავაზობენ; ეს კოლონია დასახლდება ლეკებით და იქ
დასაფუძნებლად მთავრობა მათ ყველა საჭირო მასალით მოამარაგებს, მათ სახლებსაც
აუშენებენ, დასამუშავებლად მიწასაც მისცემენ და 10 წლით ყოველგვარი გადასახადისგან
გაანთავისუფლებენ. ზაფხულის მოახლოებისას მათ ყოველ წელს შეეძლებათ ხეობიდან
გასვლა და თავიანთ მთებში წასვლა. ეს კოლონია შექმნის გრძელ ქუჩას, სადაც დაარსდება
პატარა ფორტი და რუსი ჯარისკაცების გარნიზონი ჩადგება. ეჭვი მეპარება, რომ ამ გეგმამ
შეაცდინოს ლეკები, რომლებსაც რუსების ზარბაზნების დაცვის ქვეშ ყოფნას თავიანთი
მომთაბარე ცხოვრება უჩევნიათ. ზაქათალის გარნიზონის ბატალიონში 1,000 კაცის ნაცვლად,
400 კაცია; მათი ერთი მეათედი ავადმყოფია.
გენერალმა ანრეპმა მიამბო 30 ერთგულ ჭარელთან ერთად მთებში ჩატარებული
მოგზაურობის შესახებ. ის სოფლები, რომლებზეც გაიარეს, რუსეთის მიმართ მტრულად იყო
განწყობილი, მაგრამ ღიად არ ეომებოდნენ. მან უხუცესები ლამაზი დაპირებებით მოხიბდა,
დაარწმუნა მშვიდობიან მიზნებში და დაჰპირდა, რომ მათ მთებში საჯარისო ნაწილებს არ
შეიყვანდნენ. ერთხელ იგი თავისი დარწმუნებულობის მსხვერპლიც კი გახდა: როდესაც
ტახტზე ისვენებდა, მას ერთი მთიელი მიუახლოვდა და პისტოლეტი მიბჯენით ესროლა;
ტყვია ტანსაცმელში გავიდა და ტყავის ქამარზე ასხლტა. როდესაც მთიელებმა ნახეს, რომ
ააცდინეს, მკვლელი სასწრაფოდ დაიჭირეს, თავიანთი კანონის მიხედვით გაასამართლეს და
დააჯარიმეს, რადგან ეს მხოლოდ მკვლელობის მცდელობა იყო, ტრავმის მიყენების გარეშე.
გენერალმა მას აპატია; მთიელი, რომელმაც ეს თავხედური სროლა გაბედა, შამილის ემისარი
იყო. გენერალი ანრეპი რომ მოეკლა, ტომი, რომელშიც ის ცხოვრობდა, იძულებული
იქნებოდა იარაღი აეღო, რადგან გენერლის მკვლელობის გამო რუსები უეჭველად შურს
იძიებდნენ. მკვლელობის მცდელობა პისტოლეტის უხარისრო დენთით დატენის გამო
ჩაიშალა, გენერალი პაატივისცემით იყო გარშემორტყმული და მთებში ექსკურსიის დროს მას
მხოლოდ მეგობრული გამომეტყველებით ხვდებოდნენ.
კავკასიის პროვინციებში მოსამართლეების შერჩევა მეტად ძნელია: თითქმის ყველა
მოსახლე ცალკე გაერთიანებას ეკუთვნის და მისი წევრი მოსამართლე სხვა გაერთიანების
წინააღმდეგ მუდამ თავის წევრებს ამართლებს. საქმის ამგვარი ვითარება ამყარებს
სიძულვილს და დაპირისპირებას; მკვლელობები იშვიათი არ არის, ხალხის მოტაცება კი
ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დანაშაულია: ზაქათალაში ვნახე ხუთი თუ შვიდი
მთიელი, როლებსაც ქალებისა და ახალგაზრდა გოგონების მოტაცების გამო
ასამართლებდნენ.
სასამართლო სისტემა
გენერალი ანრეპი უჩიოდა სამოქალაქო ადმინისტრაციას, რომელიც კავკასიის
გუბერნიაში იმპერიის სენატორმა, ბარონმა განმა, დაამკვიდრა. ადრე მთელ სამხედრო და
სამოქალაქო ხელისუფლებას გენერალ-გუბერნატორი ასრულებდა; ბარონ განის გეგმის
მიღების შემდეგ კი ორი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი ადმინისტრაცია შეიქმნა.
სამოქალაქო საქმეები გადაეცემათ მოსამართლეებს და ქალაქებსა და ოლქებში შექმნილ
სასამართლოს. თუ განსახილველი საქმე 100 რუბლს (400 ფრანკი) აღემატება, ის
სასამართლოს ტიფლისში უნდა გადაეცეს, რომელიც საბოლოო ინსტანციაა. გენერალი
ანრეპი წინასწარმეტყველებდა, რომ ამგვარი ადმინისტრირების თანმდევი დაგვიანება
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მთიელების უკმაყოფილებას გამოიწვევდა. ადრე ისინი სამხედო მეთაურების წინაშე უნდა
წარმდგარიყვნენ სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოსატანად, ორივე მხარე წარადგენდა
სადავო საკითხს და ნებისმიერ გადაწყვეტილებას უსიტყვოდ იღებდნენ. მთიელებს საკითხის
მყისიერი გადაწყვეტილება სურთ; მათ ეჯავრებათ კანცელარიის მწერლები და ხშირად ისე
მიდიან, რომ არ ემორჩილებიან სასამართლო პროცედურას, რაც წერილობით
გადაწყვეტილებას მოითხოვს. მე სრულიად დარწმუნებული ვიყავი იმაში, რომ კავკასიის
გუბერნიაში სამხედრო ადმინისტრაცია ბოროტად იყენებდა ძალაუფლებას და სრულიად
ვიზიარებდი
გენერალ
ანრეპის
სიფრთხილეს.
რუსეთის
მოხელეები
ისეთი
კორუმპირებულები და ანგარებიანები არიან, რომ მათი რაოდენობის გაზრდით უწესრიგობა
მატულობს.
მთიელები
არავითარ
სამართლიანობას
არ
უნდა
ელოდონ
იმ
სასამართლოებისგან, რომლებსაც მათ აქვემდებარებენ. მოსამართლემ, რომელიც ივანე
მრისხანემ 21 მექრთამეობაში დაადანაშაულა, უპასუხა: „მეფეო, მე მდიდრების უფრო მჯერა,
ვიდრე ღარიბებისა“. რუსეთში არსებულ ამჟამინდელ ვითარებაში ვერავინ ვერ გაბედავს
ამგვარი პასუხის გაცემას და მიუხედავად ამისა, ცოტაა ისეთი მოხელე, რომელიც ამ
პრინციპით არ იმოქმედებს. ხმლის ძალას და მარტივი კანონების სისტემას (რაც
განსახორციელებლადაც მარტივია, რადგან მიყენებული ზიანის ვერცხლის ფულით
შეფასებას ეყრდნობა) მიჩვეული კავკასიის მოსახლეობა საგულდაგულო გამოძიებისა და
დაუსრულებელი სასამართლო გარჩევების პირისპირ უნდა წარსდგეს; სამოქალაქო
მოხელეები მათ ციხეში ამწყვდევენ საქმის გამოსაძიებლად, ყველასგან იღებენ ფულს და
არავის არ ინდობენ.
ახალი ადმინისტრაცია ზრდის სიძულვილს, რომელიც მხოლოდ მიძინებულია და
დაარღვევს ქვეყნის სიმშვიდეს. მშვიდობისმოყვარე და აპათიური ხალხი, სომხები და
ქართველები, შიშით უყურებენ რუსეთის სამოქალაქო სისტემის შემოტანას. ისინი
საფუძვლიანად შიშობენ, რომ მათ სამხედრო სამსახურს აიძულებენ, რომლისგანაც აქამდე
განთავისუფლებულები იყვნენ. ჩემი მხრიდან აღარ არის საჭირო იმის დამატება, რომ ყველა
სამხედრო ხელისუფალი სინანულით უყურებს მათ გვერდით ახალი ხელისუფლების
ზრდას, მაგრამ რადგან ვერ ბედავენ იმპერატორის მიერ დამტკიცებულ ცვლილებებზე
აშკარა თავდასხმას, ფარულად იბრძოლებენ სამოქალაქო მოხელეების წინააღმდეგ და ამ ორ
ხელისუფლებას შორის ხშირი იქნება კონფლიქტები, გაიზრდება სამართალდარღვევა და
კატასტროფულ უწესრიგობას გამოიწვევს რუსეთის ხელისუფლებისთვის. მთელი რუსეთის
სინდისიერი ნაწილი აღიარებს, რომ სასამართლო ადმინისტრაცია აშკარად არღვევს
უფლებამოსილებას. ეს მანკიერება რუსეთმა ყველა ხერხით უნდა აღმოეფხვრას მანამდე,
ვიდრე ამ სასამართლო სისტემას კავკასიის ქრისტიან თუ მუსლიმ ხალხს მიაღებინებს. ხოლო
კავკასიის პროვინციებს მათი მიღება მაშინ უნდა დაავალდებულონ, როდესაც კანონების
განმარტება მოხელეების სიხარბეზე აღარ იქნება დამოკიდებული; მაგრამ სანამ ეს რეფორმა
არ განხორციელდება, ამ ხალხების კანონებს, თავისი სამართლიანობითა და სიმარტივით,
მუდამ ექნებათ უპირატესობა რუსეთის კანონებზე.
ზაქათალიდან წასვლისას მე კავკასიონის ქედს გავუყევი, ვენახში ჩაფლულ სოფლებზე
გავიარე და ელისუმდე 22 მიმავალ ხეობას გავუყევი. ესკორტად ათი მთიელი მილიციელი და
ივანე IV, მრისხანე (1530-1584) – გაერთიანებული რუსეთის პირველი რუსი მეფე 1547-1584 წლებში.
ელისუს სასულთნო – ძველი ჰერეთის აღმოსავლეთი განაპირა თემი, მდინარეების ყანი-ყობასა და
ყაფიუჩაის შორის მდებარე ტერიტორია, რომელიც 1604 წელს შაჰ აბას I-მა კახეთის მეფეს,
კონსტანტიონე I-ს გამოსთხოვა საჩუქრად. ეს ტერიტორია შაჰმა საგამგებლოდ წახურელ ალიბეგს
უწყალობა, სულთნობა უბოძა და თავისი მფარველობის ქვეშ გამოაცხადა (სხვა მოსაზრებით,
გამაჰმადიანებულ ქართველ თავად ვახვახიშვილს უწყალობა). ელისუს სულთანთა ხელისუფლება
ფაქტობრივად კახეთში შემავალი წუქეთის მოურავების ხელისუფლების გაგრძელება იყო. ამით
21
22

71

ორი კაზაკი გვყავდა. რამდენიმე ნაკადული გადავიარე, რომლებიც ალაზანში ჩაედინება და
ბრინჯის ნათესებს რწყავს. გზაზე მდებარე სოფლების მოსახლეობა ჩვენს შესახვედრად
გამოდიოდა, მთავაზობდა გემრიელ ყურძენს, ატამს, მსხალს და უარს ამბობდა ჩემს მიერ
შეთავაზებული ფულის აღებაზე, რამაც ძლიერ გამაოცა.
საქართველოს მმართველების შეფასება.
თავად დადიანის შერისხვა
ისე მომეჩვენა, რომ გენერალი გოლოვინი მიხვდა იმ უპირატესობას, რისი მიღებაც
მთავრობას ისეთი მდიდარი და ნაყოფიერი ქვეყნიდან შეეძლებოდა, როგორც საქართველოა;
იგი ჩიოდა, რომ მას არ ჰქონდა საკმარისი კაპიტალი, რომელიც მტკვრის გასწვრივ ველების
დამუშავების საშუალებას და კარგ მოსავალს მისცემდა, თუ რა თქმა უნდა, ამჟამად მშრალ
მიწებს საირიგაციო სისტემით მორწყავდნენ. მთავარსარდალი იძულებული იყო ეღიარებინა,
რომ ყველა გაუმჯობესება მხოლოდ პროექტის სახით არსებობდა და მიტოვებული იყო
სპარსეთთან და თურქეთთან ომის გამო, რუსეთის მიერ ოკუპირებული ეს ტერიტორიები კი
უყურადღებოდ იყო მიტოვებული.
კავკასიის გუბერნატორებს არასოდეს არ აკლდათ კეთილი ნება; ყველას სურდა თავისი
სახელის დაკავშირება დიდი წამოწყებისთან, რომელიც მათ პოპულარულებს გახდიდა.
ყველა მთავარსარდლიდან ყველაზე გამოჩენილი სამოქალაქო და სამხედრო მოღვაწე
გენერალი ერმოლოვი 23 იყო. გენერალმა პასკევიჩმა 24 ჩაატარა რამდენიმე წარმატებული
ლაშქრობა, მაგრამ მას სრულიად არ აინტერესებდა მისთვის ჩაბარებული ხალხის ბედი.
ბარონმა როზენმა და მის შემდეგ გენერალმა გოლოვინმა კი მიიღეს მმართველობა, მაგრამ ის
მოითხოვდა ცოდნას, ხედვისა და განსჯის უნარს, ამ გენერლებს კი ეს არასოდეს არ
გამოუჩენიათ.
რუსეთს, რომელსაც ასეთი ერთგულებითა და ხელოვნებით ემსახურებიან
დიპლომატიური აგენტები, აკლია ხალხი, რომელსაც მთავრობის მაღალ თანამდებობეზე
სამსახური შეეძლებოდა. იმპერატორი ხშირად არის იძულებული გუბერნატორის
თანამდებობაზე ის ხალხი დატოვოს, რომლითაც უკმაყოფილოა, რადგან შემცვლელი არ
ჰყავს. არავითარი კონტროლი არ არსებობს მოხელეებზე, რომლებიც არ ასრულებენ
მიღებულ ბრძანებებს და მეტად აღმაშფოთებელ დარღვევებს სჩადიან. 1837 წელს,
იმპერატორის მიერ გაგზავნილი საგამომძიებლო კომისიის შემდეგ, რომელსაც მისთვის
სრული ინფორმაცია უნდა წარედგინა არსებული ვითარების შესახებ საქართველოში, სადაც
იმპერატორი ჩასვლას ფიქრობდა 25, აღმოაჩინეს, რომ პრინცი დადიანი26, კავკასიის გენერალკახეთს აღმოსავლეთი კედელი მოერღვა და საფუძველი ჩაეყარა ელისუს სასულთნოს, რომელიც
შემდგომში საქართველოს წინააღმდეგ აღმდგარი მტრული ძალების ფორპოსტი გახდა (ნ.
ბერძენიშვილი, საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, III, თბილისი, “მეცნიერება”, 1966; მ. დუმბაძე,
აღმოსავლეთ კახეთის (საინგილოს) ისტორიიდან. თბილისი, “მეცნიერებს”, 1953; თ. პაპუაშვილი,
ჭარბელაქანი. თბილისი, “მეცნიერებს”, 1972; И. Петрушевский, Джаро-белаканские вольные общества в
первой трети ХIХ столетия, Тифлис, 1934).
23 ალექსი ერმოლოვი (1777-1861) – რუსი გენერალი და სახელმწიფო მოღვაწე, საქართველოს
მთავარმართებელი 1816-1827 წლებში.
24
ივანე პასკევიჩი (1782-1856) – რუსეთის იმპერიის სამხედრო მოღვაწე, საქართველოს
მთავარმართებელი 1827-1831 წლებში, რუსეთ-ირანისა (1826-1828) და რუსეთ-თურქეთის (1828-1829)
ომების დროს იყო კავკასიის ჯარების მთავარსარდალი.
25
რუსეთის იმპერატორი ნიკოლოზ I-ი თბილისში 1837 წლის ოქტომბერში ჩავიდა. მისი
მოგზაურობის მიზანი საქართველოს, როგორც რუსეთის ერთ-ერთი გუბერნიის, ინსპექტირება იყო.
26 თავადი ალექსანდრე დადიანი, დადიანოვი (1800-1865), ბარონ როზენის სიძე, დაიბადა სიმბირსკის
გუბერნიაში. მისი მამა ლევან დადიანი, დედა კი მარიამ ნარიშკინა იყო. ალექსანდრე დადიანი
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გუბერნატორის, ბარონი როზენის სიძე, პოლკის ჯარისკაცებს თავის კუთვნილ მიწას
ამუშავებინებდა და ნებისმიერი სახის იძულებითი გადასახადებით აკოტრებდა იმ ოლქის
გლეხებს, სადაც დაბანაკებული იყო. თავადი დადიანი გადაყენებულ იქნა, იმპერატორმა მას
მთელი აღლუმის წინაშე, მთავარსარდლის, ბარონი როზენის, თვალწინ მოჰგლიჯა თავისი
ადიუტანტობის ნიშანი, აქსელბანდები და ციხესიმაგრეში გაგზავნა განაჩენის გამოტანამდე,
რომლის თანახმად მას ჩამოართვეს ჩინები და ჯარისკაცად ჩამოაქვეითეს. ვერავინ ვერ
იტყვის, რომ თავადი დადიანის საქციელი არ მსახურებდა მკაცრ სასჯელს; მაგრამ კავკასიაში
მყოფი ოფიცრების თქმით, თავად დადიანის დასჯის მიზეზი უფრო დაპირისპირება იყო
ბარონ როზენსა და საგამომძიებლო კომისიის უფროსს, მამხილებელ ბარონ განს შორის.
მსგავსი მაგალითი კი მრავლად იყო და უმეტეს შემთხვევაში მთავრობამ ამაზე თვალი არ
უნდა დახუჭოს.
რუსი ოფიცრების მოსაზრებები კავკასიაში წარმოებული
რუსეთის პოლიტიკის მიმართ
ტიფლისის მთელი მთავრობიდან, გაუზვიადებლად, ყველაზე ღირსეული კაცი
გენერალური შტაბის უფროსი, გენერალი კოცებუა. იგი იძულებულია კავშირი ჰქონდეს
ოლქის ყველა მმართველთან, უბრძანოს საჯარისო ნაწილების გადაადგილება, მაგრამ
სამწუხაროდ, არ შეუძლია ყველას გაკონტროლება; თუ არა რომელიმე მეთაურის კეთილი
ნება, მისთვის შეუძლებელია ყველა ბოროტმოქმედების აღკვეთა, რაც ადმინისტრაციის
ყველა შტოში არსებობს. გენერალი კოცებუ იზიარებდა გენერალ ანრეპის მოსაზრებას და
ძრახავდა დაპყრობის სისტემას; მას მიაჩნდა, რომ დაღესტნის საშიმშილოდ გაწირვის
ნაცვლად უფრო ადვილი მათი ვაჭრობაში ნელ-ნელა ჩაბმა იქნებოდა; ყველა ნახავდა მოგებას
და მთავრობაც არ იქნებოდა იძულებული, რომ კავკასიაში 160,000 კაციანი ჯარი ჩაყენებინა.
გაოცებული ვარ ჯარის გენერლებს შორის არსებული ერთსულოვნებით; ყველა გმობდა
დაპყრობის სისტემას, ვერავინ ვერ ხედავდა იმ შედეგს, რაც მათ მიერ გაწეულ რისკს
აუნაზღაურებდა. საქართველოში ჩემი პირველი მოგზაურობის დროს მეჩვენებოდა, რომ
ყველა სახელმწიფო მოხელე დარწმუნებული იყო საყოველთაო მშვიდობის მიღწევაში; დღეს
ყველა შეფიქრიანებულია და ისინიც კი გამოხატავენ განსაკუთრებულ გაღიზიანებას, ვინც
იმპერატორის დესპოტურ რეჟიმს ემორჩილება. ყველა წყევლის იმ დღეს, როდესაც რუსეთი
კავკასიის საზღვარს გასცდა. გზად შემხვედრი ყველა ოფიცრისგან მხოლოდ ჩივილი
მესმოდა; ხოლო თუ ისინი ჩივიან კავკასიაში სამსახურის გამო, ვინც ამ ომების შედეგად
სწრაფად დაწინაურდა, რა უნდა ითქვან საცოდავმა ჯარისკაცებმა, რომლებიც იმისთვის
გადაურჩნენ მტრის ხმალს, რომ მომაკვდინებელი სენით – ცუდი კვებისა და ცუდი
მკურნალობის გამო უნდა მოკვდნენ.
თექვსმეტი წლიდან მსახურობდა პრეობრაჟენსკის ლეიბ-გვარდიის პოლკში. მონაწილეონდა რუსეთირანის, რუსეთ-თურქეთის ომებში და ბრძოლებში მთიელების წინააღმდეგ. 1829 წელს მიიღო
პოლკოვნიკის ჩინი, იყო ფლიგელ-ადიუტანტი და ერევნის კარაბინერების (მოგვიანებით ლეიბგრენადერების) პოლკის მეთაური. 1837 წელს კავკასიაში ნიკოლოზ I-ის მოგზაურობის დროს,
სენატორმა პავლე განმა იმპერატორს მუქ ფერებში დაუხატა ამ მხარის მმართველობის მდგომარეობა.
პოლკოვნიკი დადიანი დადანაშაულებულ იქნა მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებაში, რაც
იმპერატორს მოახსენეს. 11 ოქტომბერს გამართული აღლუმის დროს, იმპერატორმა იგი მთელი
მწყობრის წინ გამოიძახა და ბარონ როზენის თანდასწრებით გრაფ ორლოვს მოახსნევინა მისი
აქსელბანტები და ორდენები, რომლებიც იმპერტორმა იქვე დააბნია როზენის შეცბუნებულ ვაჟს –
ბარონ ალექსანდრე როზენს. დადიანს ჩამოერთვა თავადის წოდებაც. ალექსანდრე II-მ თავისი
კორონაციის დროს, 1856 წელს, ლექსანდრე დადიანს ყოველივე ჩამორთმეული აღუდგინა (Н. И.
Лорер. Записки моего времени. Воспоминания о прошлом // Мемуары декабристов / А.С. Немзер,
Москва, "Правда», 1988, сс. 457-458).
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ბარონი განის რეფორმა
იმპერიის სენატორის, ბ-ნი განის მისია, რომელსაც იმპერატორმა რუსეთის სხვა
პროვინციებში არსებული სამოქალაქო სისტემის შეტანა დაავალა საქართველოში, ძლიერ
აღშფოთებას იწვევს. ყველა ოფიცერი კამათობს იმ უფლებამოსილების გაყოფის შესახებ,
რომელიც ახალ სისტემას უნდა მოჰყვეს. ის მოხელეები, რომლებსაც საქართველოში
გამოგზავნიან, – ამბობენ ისინი, – იმაზე მეტად გადააჭარბებენ ძალაუფლებას, ვიდრე ისინი,
რომლებსაც დღეს ამხელენ. სამართლინაობის აღდგენის ნაცვლად, ისინი ათასი წვრილმანი
მიზეზის გამო გააწვალებენ მოსახლეობას, რასაც დღემდე ერიდებოდნენ. ბ-ნი განი კი
ირწმუნება, რომ ახალი ადმინისტრაციის პირველი ნაბიჯები მიმართული იქნება რეალური
აყვავებისკენ და მკაცრ სასჯელს ვერავითარი უწესრიგობა და ძალაუფლების გადაჭარბება
ვეღარ გადაურჩება; დაბოლოს, მისი თქმით, სამართალი ბრძნულად და სწრაფად
განხორციელდება, ხოლო თავის მოხელეებზე იგი ისეთ უმკაცრეს ზედამხედველობას
დააწესებს, რომ ვერავინ შესძლოს თავისი ძალაუფლების გადაჭარბება. ბ-ნმა განმა, როგორც
საგამომძიებლო კომისიის თავმჯდომარემ, ერთი წელი გაატარა საქართველოში, მთელი
ქვეყანა შემოიარა და მიიჩნია, რომ საფუძვლიანად გაეცნო საქმის ვითარებას. მე ვერ
გავბედავ, სადავოდ გავხადო მისი დამსახურება; მხოლოდ იმას დავუმატებ, რომ ქვეყნის
კანონების შესაცვლელად (რაც უფრო ღრმა კვლევას მოითხოვს, რადგან ნებისმიერი
არასწორად გადადგმული ნაბიჯით სავალალო შედეგებამდე შეიძლება მისვლა) მოსულმა
ბარონმა ახალი მმართველობა 1841 წლის 1 იანვრიდან უნდა შეიყვანოს ძალაში. 31 მაისს ეს
კანონმდებელი ისე დაბრუნდება პეტერბურგში იმპერატორისგან ქების მისაღებად, რომ ვერ
შეიქმნის შთაბეჭდილებას, თუ როგორ ახორციელებენ სამოქალაქო მოხელეები მის
რეფორმებს. ხუთი თვე აღმოჩნდა საკმარისი საქართველოში ახალი მმართველობის
დასანახად. რა მნიშვნელობა აქვს, თუ ამ მმართველობის პროგრესულობა მოგვიანებით
შეფერხდა? დანაშაული იმას დაეკისრება, ვინც მასში მიიღებს მონაწილეობას და არა იმას,
ვინც ის ასე ადვილად შექმნა, რაც უვიცობის მეტად ხშირი პრივილეგიაა.
იმპერატორს სურს, რომ კავკასიის მმართველობა სრულიად დაემსგავსოს რუსეთის
პროვინციებისას; პირველი უკაზით 27 გაუქმდა სავაჭრო პრივილეგია, რომლითაც
საქართველო სარგებლობდა და შეანელა ის საქმეები, რომლებიც ტიფლისში იწყებოდა.
ერთადერთი ვინც იხეირა ამ უკაზით, რომელმაც გააუქმა ადრე საქართველოს საბაჟოებზე
არსებული დიდი მოგება, ის ზოგიერთი რუსი ფაბრიკანტი იყო, რომელმაც არ იცოდა სად
გაესაღებინა თავისი საქონელი. რუსეთის კანონების შესრულება დღეს როგორც ადათწესებით, ისე რელიგიით განსხვავებულ მოსახლეობას ეკისრება; რუსეთში მიღებული
გაწვევის სისტემა მალე საქართველოსა და სომხეთშიც განხორციელდება. რუსეთის
შემადგენლობაში შესულმა ხალხებმა, მისი პროვინციების მაცხოვრებლებმა მხოლოდ
თავიანთი მონობის წყევლა-კრულვა იციან, თავიანთი ბორკილების მოცილებას კი ვერ
ბედავენ.
ალბათ არც იმაზე უფრო მძიმე მდგომარეობა, რაც რუს გლეხს აქვს, არც იმაზე უფრო
მძიმე ტვირთი, როგორც მისი რეკრუტირებაა ცარის იმპერიაში. ჯარისკაცად გამხდარი
1821 წლის 8 ოქტომბრის უკაზის მიხედვით საქართველოს მხარეს მიენიჭა სხვადასხვა შეღავათები
და უპირატესობები. ამ უკაზის V პარაგრაფის მიხედვით, უცხო ქვეყნებიდან შემოსული ყოველგვარი
საქონელი მხოლოდ 5% დაიბეგრებოდა მათი ღირებულების ფასიდან. მიუხედავად ამისა,
ტრანზიტული საქონელი ოდესიდან და რედუტ-ყალედან მაინც ახერხებდა აზიაში შეღწევას,
რუსეთის ფაბრიკები კი კვლავ მოითხოვენ დაცვას, მფარველობასა და ხელშეწყობას; წინა წლებთან
შედარებით, ნიჟნი ნოვგოროდის ბაზრობის საქონელი რუსეთის ფაბრიკების ნაწარმით ვერ
აკმაყოფილებდა სპარსეთისა და საქართველოს მოთხოვნილებებს (Полное собрание законов
Российской Империи, Объемы 1-2;Том 6. СПб., 1832, c. 5).
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გლეხი სამუდამოდ უნდა დაემშვიდობოს თავის ოჯახს. ის აღარ არის იმ პირის
მფლობელობაში, რომელშიც მისი ოჯახია, ის სახელმწიფოს საკუთრება ხდება და არ
შეუძლია თავის ოჯახთან ყოფნა. 20 წლის განმავლობაში, ცუდად ნამკურნალები და ცუდად
გამოკვებილი, იგი ხან თავისი მეთაურის ამბიციის, ხან მისი სიხარბის მსხვერპლია, მისი
ცხოვრება კი მძიმე და დამქანცველია. თუ იმპერატორის მხრიდან კავკასიის მოსახლეობის
მიმართ კეთილგანწყობის გამოხატვა რუსებთან ასიმილირებაა, ვეჭვობ, რომ ეს წყალობა
გაგებული და დაფასებული იყოს. პირიქით, თუ იმპერატორს თავისი მმართველობისთვის ამ
მოსახლეობის უფრო მტკიცედ დაქვემდებარება ამავე ვალდებულებებითა და კანონებით
სურს, იგი იმის საწინააღმდეგო შედეგს მიიღებს, რასაც ელის: ხალხი, რომელიც დღეს ითმენს
რუსეთის უღელს, მონობის წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად მალე გაერთიანდება ჯერ კიდევ
დამოუკიდებელ ხალხებთან. რუსეთის მთავრობა რამდენჯერმე ეცადა ნაწილობრივ მათ
რეკრუტირებას. ქართველებისა და მუსლიმებისგან შედგენილი საჯარისო ნაწილები
წარმატებით მსახურობდნენ რუსებთან ერთად თურქეთისა და სპარსეთის წინააღმდეგ
ლაშქრობებში; მაგრამ ამავე ნაწილებმა უარი თქვეს ჩერქეზებისა ან დაღესტნელების
წინააღმდეგ გამოსვლაში და იძულებულები გახდნენ, რომ ისინი დაეთხოვათ.
ყველა ჭკვიანი და კეთილგონიერი ადამიანი აღიარებს, რომ რუსეთის იმპერიაში
ფუნდამენტური რეფორმებია გასატარებელი; მიუხედავად ამისა, ხელოსნებისა და ყმების
მდგომარეობა არ იცვლება. რატომ უნდა უნდოდეთ მშრომელ სომხებს და ლამაზ, ქველ
ქარველებს რუსეთის იმ ბარბაროსული კანონების დაქვემდებარება, რომლებსაც რუსებიც
გაჭირვებით იტანენ? დამორჩილებულ ხალხებთან თანამშრომლობის იმედი მხოლოდ
მათთვის სიმშვიდისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფით და მათი სოფლის მეურნეობის
განვითარებით იქნებოდა შესაძლებელი, რაც მისახედია თითქმის ყველგან და რითაც
რუსეთი იმ ტერიტორიული სიმდიდრის შექმნას შესძლებს, რომელიც მის საკუთარ მიწაზე
არ არსებობს. თუ ქართველები, სომხები და ყველა დამორჩილებული მუსლიმი ბედნიერი და
მდიდარი გახდება, მათი წარმატება მთიელებსაც მიიზიდავს. ისინი უყოყმანოდ აღიარებენ,
რომ მოგებას ვაჭრობა იძლევა და არა რამდენიმე თავი პირუტყვის მოტაცება ან მტრის
დარბევებში დახარჯული დრო. სამწუხაროდ, რუსეთის ბატონობის ხელში დღეს ხალხების
წინსვლა მხოლოდ ოცნებაა, მისი განხორციელება კი, როგორც ჩანს, ძალიან შორსაა.
ტიფლისის საზოგადოება
ტიფლისის საზოგადოება შედგება გენერლებისა და სახელმწიფო მოხელეებისაგან.
წარჩინებული ქართველების ოჯახები, რომლებიც მეტად მცირერიცხოვანია, თავის წრეში
უცხოელებს არ იღებენ; ისინი მხოლოდ საკმაოდ დიდი ინტერვალებით აწყობენ დიდ
მიღებებს, რომელის გაძღოლასაც მთავარსარდალს სთხოვენ. მე დავესწარი ერთ ასეთ
მონოტონურ და სერიოზულ ვახშამს, როგორც ყველა ის შეკრება, როდესაც ერთად არიან
ქართველები და რუსები და ეს უკანასკნელები ფიქრობენ, რომ პატივს სდებენ მოსახლეობას
მათთან ერთ მაგიდასთან ჯდომით. ამ ორი ხალხის ხასიათი იმდენად განსხვავებულია, მათ
შორის იმდენად მცირეა თბილი დამოკიდებულება, რომ არა მგონია დაახლოების
საშუალებას ეძებდნენ. უწარჩინებულესი ქართული ოჯახების ქალბატონები უფრო
ფრანგულად ლაპარაკობენ, ვიდრე რუსულად, მაგრამ მათ არც განათლება აქვთ და არც
საუბრის წარმართვა იციან. დიდი სამკაცრის გარეშე შემიძლია ვთქვა, რომ რუსი ქალები,
რომლებიც ტიფლისში ვნახე, იმავე საყვედურს იმსახურებენ. საბედნიეროდ, ზოგიერთ
ოფიცერთან საუბარში საოცარი და საინტერესო ცნობები შევაგროვე მმართველობისა და
საქმეების საერთო მსვლელობის შესახებ. ამიტომ, აღარ ვინანე საუბარი ქალებთან,
რომლებსაც თავი მაღალი წრის ქალბატონებად მიაჩნიათ, რასაც ვერ ამართლებენ ვერც
განათლებით და ვერც მანერებით.
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ტიფლისში ყოფნის დროს მიამბეს ერთი ამბავი, რაც წარმოდგენას იძლევა მთავრობის
რელიგიური
შემწყნარებლობის
შესახებ.
ერთმა
საწყალმა
ბერძნული
[მართლმადიდებელური] რწმენის მიმდევარმა ქალმა სიკვდილის წინ იხმო კათოლიკე
მღვდელი, მის ხელში უარყო თავის რელიგია, რომელსაც უფრო ჩვევის გამო მისდევდა
ვიდრე რწმენით და კათოლიკედ გარდაიცვალა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს უარყოფა მეტად
გასაიდუმლოებული იყო, მთავრობამ ის მაინც შეიტყო; მათ გამოუცხადეს მღვდელს, რომ თუ
ოდესმე კიდევ ჩაერეოდა ახალ მოქცევაში, მას ციმბირში გაგზავნიდნენ. რუსეთის მთავრობა
ერთიანი რელიგიისკენ ისწრაფის და სურს, მხოლოდ ერთ ხელში მოაქციოს საერო და
სასულიერო ხელისუფლება; ყოველი ადამიანი, რომელიც გაბედავს მის შეჩერებას, მტერია
და უნდა მოისპოს.
მთავარსარდლისგან მოვიპოვე ბრძანება, რომელიც ეკატერინოგრადის კარანტინისგან
მანთავისუფლებდა. ეს არის თოთხმეტდღიანი კარანტინი საქართველოდან შესულთათვის
და სავალდებულოა ყველა იმ პირისთვის, ვინც ხელისუფლებისგან ვერ ახერხებს ამის
თავიდან აცილების უფლების მოპოვებას.
ტიფლისში ყოფნის დროს მთავრობას მხოლოდ ვაქებდი; გენერლები გაცილებით
თავისეუფლები და თავდაჯერებულები იყვნენ, ვიდრე ვიფიქრებდი.
საქართველოს სამხედრო გზა
ტიფლისიდან სამხედრო გზას დავადექი, რომელიც საქართველოს რუსეთის სხვა
პროვინციებთან აკავშირებს. ორი კვირის წინ ეს კავშირი შეწყვეტილი იყო თერგის ადიდების
გამო, რომელმაც მთელი გზა ჩახერგა. ამ წინააღმდეგობის დასაძლევი საშუალება მხოლოდ
იმ რუსმა კურიერმა გამოძებნა, რომელსაც დეპეშები მიჰქონდა მთავარსარდალთან: მან ერთი
ნაპირიდან მეორეზე ბაგირი გადააგდებინა, რომელზეც დაკიდეს საკმაოდ მძიმე კალათა; ამ
ბაგირზე მოჭიდებით მან გადალახა ეს მძვინვარე დინება, რომელიც არაერთხელ დაემუქრა
მის ციცოცხლეს.
როგორც კი ტიფლისის საგუშაგოს გავცდი, მშრალ მხარეში შევედი. ზოგჯერ ბაღებით
და ზოგიერთი მდიდარი ქართველის სახლით დამშვენებულ მტკვრის ნაპირს მივუყვებოდი.
მცხეთის პირდაპირ, მტკვარზე, ხის ხიდით გადავედი. ამ სოფლის ციხესიმაგრე და ეკლესია
ქართველი სუვერენების მიერ იყო აშენებული; დაკბილული კედლები საკმაოდ მაგარი იყო
მთიელების თავდასხმისგან თავის შესაფარებლად.
ტიფლისისდან გასვლისას მხოლოდ 50 ვერსის 28 შემდეგ დაინახავ ტყეებს;
საქართველოს დედაქალაქის გარშემო მდებარე ტყეები რუსებმა გაანადგურეს და ეს ყოველ
წელს გრძელდება, იკაფება პატარა ქალაქის, დუშეთის, გარშემო მდებარე მთებიც. დუშეთის
შემდეგ, მაშინვე ხეობაში ჩავედით, რომლის ძირში არაგვი მიედინება; ანანურში მივედი,
სადაც კავკასიაში განლაგებული პოლკების შესავსებად განსაზღვრული რუსეთიდან
მომავალი საჯარისო ნაწილები ვნახე. ამ გზაზე, რომელსაც გრძელ და ვიწრო ხეობაში
მივუყვებოდი, ყველაზე ლამაზი ფასანაურის ლანდშაფტია; ის მთებითაა დაფარული,
რომელთა მწვერვალები შესანიშნავი ხეებითაა დაგვირგვინებული. არაგვი ახალისებს
პეიზაჟს, რომელსაც ბუნების დიდმა რყევებმა დიდებული ხასიათი მიანიჭა. დღე
იწურებოდა. ყოველი მხრიდან ვაჭრების ქარავნებისა თუ ჯარისკაცების ბანაკების კოცონები
ანათებდა და ხალხი მათ გარშემო თბებოდა მთების მეზობლობით გამოწვეული სიცივის
გამო.
ფასანაურის ხეობას მივყევით ბაიდარამდე, შემდეგ ნელ-ნელა აღმართი დაიწყო; მძიმე
სავალი და ცუდად მოვლილი გზით კაიშაურს მივაღწიეთ. აქ მცენარეულობა თითქმის აღარ
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იყო და ჩვენ ჯვრის მთის მწვერვალამდე, 14,000 ფუტის სიმაღლეზე უნდა ავსულიყავით.
შემდეგ კობისკენ დავეშვით; ამ მაღალმთიან რეგიონებში ყოველი მხრიდან მინერალური
წყაროები მოჩუხჩუხებს, რომლებიც, როგორც ამბობენ, მეტად მარგებელია. რუსები ძლიერ
აქებენ ამ მთების ეფექტს, მაგრამ მე არ შემეძლო აღვფრთოვანებულიყავი მათთან ერთად იმ
ხევებში, რომელსაც ძლივს ვარჩევდი: უნდა გამოვტყდე, რომ არიდული მთები არ მიყვარს.
ყაზბეგიდან ვლადიკავკაზამდე გზა დიდებულია... თერგი ახმაურით მიედინება
უზარმაზარი გრანიტის ბლოკებს შორის და მათ დიდი სისწრაფით ეხეთქება. ჩვენს ზემოთ
ამაღლებულია პერპენდიკულარული კლდეები და ჩვენი საფოსტო ეტლებისთვის მხოლოდ
ვიწრო გასასვლელია დატოვებული. თერგის ერთი ნაპირიდან მეორეზე ხშირად
გადავდივართ ხის ხიდებით. კლდის წვეტიანი ნაპირები მოსახვევებში ისე ავიწროვებენ
გასასვლელს, რომ მხოლოდ თერგის კონტურის მიყოლით ვარჩევთ სავალ გზას. დარიალის
საგუშაგოზე მივედი. კავკასიის კარის ყველაზე ვიწრო ადგილების დასაცავად აქ
ინფანტერიის და არტილერიის ერთი ასეული დგას; ამ საგუშაგოს მეთაურ ოფიცერს ჩვენი
პასპორტები წარვუდგინეთ.
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ედმონ დე ბარერი
Edmond de Barrère. „Salle de spectacle dans le style mauresque, conçue et exécute par le prince Grégoire
Gagarine, à Tiflis (Géorgie). L’Illustration, Journal Universel, 23 octobre, N 18, 1851. 261-262.
1851 წლის 23 ოქტომბერს გაზეთ – “L’Illustration, Journal Universel”-ში დაიბეჭდა თბილისში
საფრანგეთის მეორე კლასის კონსულის, ედმონ დე ბარერის, წერილი („მავრიტანული სტილის
თეატრი, შექმნილი და განხორციელებული ტიფლისში თავად გრიგორი გაგარინის მიერ“). –წერილს
ერთვის ორი ილუსტრაცია: ერთზე ასახულია 1851 წლის 12 აპრილს თეატრის გახსნასთან
დაკავშირებით გამართული მეჯლისი, მეორეზე წარმოდგენილია თეატრის მთავარი დარბაზი
„დასაბამითგან პირველად, ქართველებმა თავიანთი დედაქალაქის შუაგულში აღმართული
თეატრი იხილეს.
ეს თეატრი ალბათ ერთადერთია, რომელის ინტერიერი მთლიანად მავრიტანულ სტილში იყო
ნაგები და დეკორირებული. ის უდაოდ ერთ-ერთი ყველაზე ელეგანტური და დიდებულია, როგორიც
კი ამ ჟანრში შეიძლება წარმოიდგინო. მართლაც, საოცრებაა ამ მარგალიტის ბრწყინვალების ცქერა
ჭაღებისა და მოხდენილი, მსუბუქი არაბული შანდლებში სინათლის შუქზე.
ზოგადი ფორმა წარმოადგენს ნახევარწრეს, რომელშიც პარტერის გარდა ლოჟების ორი რიგი და
ამფითეატრია, ყოველივე კი უზარმაზარი შეისრული თაღით ბოლოვდება.
სცენის მოპირდაპირე მხარეს, შესასვლელი კარის თავზე აღმართულია საიმპერატორო ლოჟა. ეს
ლოჟა და ისინიც, რომლებიც საიმპერატორო ლოჟის დონეზე სიმეტრიულადაა განლაგებული ორი
მარჯვნივ და ორი მარცხნივ, აგრეთვე მათ ქვევით განლაგებული ლოჟები, ყველა ჭეშმარიტად
აღმოსავლურ სტილშია გადაწყვეტილი და შესანიშნავი ეფექტი აქვთ. ანსამბლი წარმოადგენს
ელეგანტურ ორსართულიან პავილიონს, რომელიც დომინირებს მთელი თეატრის ძირითად ნაწილზე.
პირველ რიგში (ზევით მდებარე) შეისრული თაღებია (ოგივეს); მეორე რიგში (პარტერის დონეზე)
შეერთების ადგილები დაფარულია კრისტალიზაციით, რაც ამ ლოჟების თაღებს ქმნის. ყოველივე
დაგვირგვინებულია წვეტიანი და მოოქროვილი სამყურებით, რომელთა შუა ნაწილში, საიმპერიო
ლოჟის თავზე ვხედავთ ნატიფ სპარსულ გუმბათს.
სხვა ლოჟების კედლებს ოქროს ვარაყიანი შეისრული (გოთური) თაღები, მრავაფეროვანი და
დახვეწილი გემოვნების არაბესკები ამკობენ.
რაც შეეხება ავანსცენის ლოჟებს, ქანდაკებების სიმდიდრე და სიუხვე, რომლებითაც მოფენილია
თაღები, დახვეწილი კონტურები და მოხდენილი ხაზები სცენის კედლებთან თაღების გადაკვეთას
მიანიშნებენ. სინათლისა და ფერების ჰარმონიული შერწყმა, რომლითაც დაფარული სვეტების
შვერილი და შიდა პრიზმები, ისევე როგორც ლოჟების ინტერიერი, ათას ერთი ღამის იმ მომხიბვლელ
სურათს ქმნიან, რისი წარმოდგენის საშუალებასაც გვაძლევენ არაბი პოეტები თავიანთ სანუკვარ
ოცნებებში. ის ოქროთი და ლაჟვარდით მბრწყინავი ალგამბრას 1 ერთ-ერთი ყველაზე მომხიბვლელი
სიუჟეტის გაცოცხლებას ჰგავს.
პირველი ლოჟების გარშემო და წინ პატარა სვეტებზე დაყრდნობილი რელიფიური შეისრული
თაღებია. ყოველ ნიშაში, ოქროს ფონზე ამობურცული აღმოსავლური ფორმის (ქართული, არაბული,
და სხვ.) ვერცხლის ლარნაკი გამოიყოფა. ამ ორი ელვარე ლითონის ერთმანეთზე დადება, რაც არ
შეურაცხყოფს ჰერალდიკის ხელოვნებას, ლამაზ ეფექტს ქმნის. ყოველი ლარნაკიდან აგრეთვე
რელიეფურად გამოდის ნატურალური ფერის ყვავილი, ჟასმინი, ვარდი, ფუქსია, შროშანი, ზამბახი და
ა.შ. და ა.შ. და მონაცვლებით ჩნდებიან ამ მსუბუქ, მბრწყინავ და ლამაზ თაღებზე.
მთელი ამფითეატრის გარშემო არაბული ფორმის (თეთრი და ოქრო) რკინის ცხაურია;
მოხდენილ, მოოქროვილ სვეტებზე დამაგრებული მსუბუქი და არაჩვეულებრივი კანდელაბრები
ცხაურის რკალს მიჰყვება და მთელ თეატრს თავზე სინათლის მოციმციმე გვირგვინად ადგას.
ალგამბრა – (ესპ. ალჰამბრა, არაბ. ءارمحلا – ალ-ჰამრა – „წითელი“) -– XIII საუკუნის არქიტექტურულსაპარკო ანსამბლი სამხრეთ ესპანეთში, გრანადის აღმოსავლეთ ნაწილში. ვრცელი კომპლექსის
შემადგენლობაში შედიოდა ციხესიმაგრის კედლები კოშკებითურთ, მეჩეთები, საცხოვრებელი
სახლები, აბანოები, ბაღები, საწყობები, სასაფლაო. ამჟამად ალგამბრა ისლამური არქიტექტურის
მუზეუმია.
1
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დარბაზის დიდი, საიმპერატორო ლოჟისა და ავანსცენის მცირე ზომის ჭაღები, ერთი სიტყვით
ყველაფერი, კორიდორების ნახატებისა და ორნამენტების ჩათვლით, სუფთა მავრიტანული სტილისაა,
მეტად მდიდრული და მეტად ელეგანტური.
ორნამენტები და ნახატები, რომლებითაც ფოიეს კედლებია შემკული, სპარსულ სტილშია
გადაწყვეტილი. ჭერის ორნამენტებსა და ფოიეს კედლებზე ერთმანეთის პირდაპირ მდებარე ორ დიდ
სარკეზე ფასეტები განსხვავებული ნახატებით ციალებენ.
თეატრის თაღი მთლიანად დაფარულია ვრცელი და მდიდრული არაბესკებით, რომელთა
ირგვლივ ოქროს ასოებით ბრწყინავს მთელ მსოფლიოში ცნობილი დრამატურგების გვარები: ესქილე 2,
პლავტუსი 3, შუდრაკა 4, შექსპირი 5, კალდერონი 6, მოლიერი 7, გოლდონი 8, გოეთე 9, გრიბოედოვი 10.
ფერების განლაგების ეფექტი მეტად ჰარმონიული და დიდებულია,. დომინანტი ფერია ოდნავ
მომწვანო ცისფერი, ნაზი ელფერით, რომელსაც ცერულეუმი (ცœრულეუმ) ეწოდება; ოქრო, თეთრი და
ვერცხლი სავსებით შეესაბამება გემოვნებით გადაწყვეტილ პროპორციებს.
დაწეული თაღები და კორიდორების აგურის წითელი ფერი, რომლებიც დარბაზში
შესასვლელად უნდა გაიარო, წინააღმდეგობრივი და კონტრასტულია, რაც დამატებით ეფექტს სძენს
ფორმებისა და ფერების ამ დიდებულ ჰარმონიას.
კორიდორები დაყოფილია სამ თანაბარ ნაწილად თეატრის შესასვლელებით ქვედა და ზედა
კორიდორებისთვის და სართულების დამაკავშირებელი კიბეების შესაყარი წერტილით. ამ წერტილში
მდებარეობს ნერვიურებით 11 გაყოფილი მშვენიერი კაბინეტები. არაბესკებით დაფარული მათი
თაღების მოოქროვილი ნერვიურები ქმნიან კონტურს; შემდეგ, მოხერხებული გეომეტრიული
კონბინაციით, ისინი სრულდებიან ელეგანტურ კონსოლთან (ცულ-დე-ლამპე), რომელიც
განსაზღვრავს მათი შეერთების წერტილს. კაბინეტების კარნიზები შექმნილია პრიზმული
კრისტალიზების შედეგად. შუა კაბინეტს (რომლზეც გადის საიმპერატოტო ლოჟის შესასვლელი) და
სხვა, მისგან მარჯვნივ და მარცხნივ მდებარე კაბინეტებს შორის, კორიდორის ნახევარწრის უკიდურეს
ნაწილებში, ვხედავთ არაბული სტილის ორ სვეტს. ამ სვეტების უკან თლილი ქვის კიბეა, რომლის
აღსანიშნავი ორგინალურობის თაღები, ისევე, როგორც თეატრის შენობა, ხელოვანი არქიტექტორის, ბნი სკუდიერის, ქმნილებაა.
ამ მოკლე კორიდორების გარშემო თეთრი და შავი კუფიური წარწერა ქმნის ფრიზს 12. ეს ნატიფი
და მშვენიერი წარწერა აღმოსავლეთმცოდნეებსა და განათლებულ მუსლიმებს ამცნობს დარბაზის
აშენების თარიღს, თავად ვორონცოვის, – რომლის განმანათლებლური მმართველობის დროს და
რომლის თაოსნობითაც აშენდა ეს დარბაზი, – თავად გრიგორი გაგარინისა 13 და სხვათა გვარებს.
მეცნიერმა აღმოსავლეთმცოდნემ ბ-ნმა ხანიკოვმა 14 თვითონ განახორციელა თავად გრიგორი
გაგარინის ეს გენიალური იდეა.
ესქილე (ძვ. წ. აღ. 525 – ძვ. წ. აღ. 456) – ძველი ბერძენი დრამატურგი, ევროპული ტრაგედიის მამა.
ტიტუს მაკციუს პლავტუსი (ძვ. წ. აღ. 254 – ძვ. წ. აღ. 184) – გამოჩენილი რომაელი დრამატურგი.
4 შუდრაკა – ინდოელი პრინცი, დრამატურგი, სანსკრიტული ლიტერატურის კლასიკოსი. ცხოვრობდა
ძვ. წ. აღ. VII საუკუნემდე.
5 უილიამ შექსპირი (1564?-1616) – მსოფლიო დრამატურგიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდებული
წარმომადგენელი.
6 პედო კალდერონი დე ლა ბარკი (1600-1681) – ერთ-ერთი უდიდესი ესპანელი მწერალი, მისი
შემოქმედება ბაროკოს ლიტერატურის მწვერვალია.
7 მოლიერი (ჟან-ბატისტ პოკლენი, 1622-16730) – ფრანგი დრამატურგი და თეატრალური მოღვაწე.
8 კრლო გალდონი (1707-1793) – ვენეციელი დრამატურგი და ლიბრეტისტი.
9 იოჰან ვოლფგანგ გოეთე (1749-1832) – გერმანელი მწერალი და მოაზროვნე.
10 ალქსანდრე გრიბოედოვი (1795-1829) – რუსი მწერალი და დიპლომატი.
11 ნერვიურა – თაღის გამობურცული წიბო.
12 ფრიზი — დეკორატიული კომპოზიცია ჰორიზონტალური ზოლის ან ლენტის სახით, რომელიც
აგვირგვინებს ან გარს აკრავს არქიტექტურული ნაგებობის ამა თუ იმ ნაწილს.
13 გრიგოლ გაგარინი (1810-1893) — თავადი, რუსი მხატვარი, ხელოვნებათმცოდნე, რუსეთის
იმპერიტორის კარის ობერგოფმეისტერი.
14 ნიკოლაი ხანიკოვი (1822-1878) – ცნობილი რუსი მეცნიერი-აღმოსავლეთმცოდნე.
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მშვენიერი
დეკორაცია
(ალგამბრას
ლომების
დარბაზი)
იშვიათი
ნიჭიერებითაა
განხორციელებული ჩვენი თანამემამულის, ბ-ნი ერბის მიერ თეატრის გახსნის წინ და მანვე გადააკეთა
სცენა მდიდრულ მავრიტანულ დარბაზად. დარბაზთან სრულ ჰარმონიაში მოყვანილმა ამ დეკორაციამ
და აღსანიშნავი სინატიფის ნამუშევარმა მშვენიერი ეფექტი გამოიწვია.
მთელი დარბაზი ჩაფიქრებული, შესრულებული და დასრულებული იქნა თავად გრიგორი
გაგარინის მიერ.
ისეთი ძეგლის შექმნა, რომელიც არ უნდა ყოფილიყო დასავლეთ ევროპის მონუმენტების
არასრულყოფილი და უმნიშვნელო ასლი;
აღმოსავლური წარმოდგენის გაოცება ამ მდიდრული, ელეგანტური და შესანიშნავი
არქიტექტურის არაჩვეულებრივი მაგალითით, რომლსაც შეუძლია მოხიბლოს ამ ქვეყნების ხალხები;
ამგვარად გამოაღვიძოს გემოვნება და სილამაზისადმი სიყვარული ძეგლით, რომლის
ელეგანტურობა და მშვენიერება გასაგები და შეფასებული იქნება ხალხის მიერ, რომლის მეზობლობამ
სპარსეთსა და ბიზანტიასთან ოდესღაც დაამკვიდრა ამ სახის არქიტექტურული სილამაზე, როგორც
ამას მოწმობს ზოგი სასახლე, მრავალრიცხოვანი მეჩეთები და უამრავი ეკლესია, რომელთა
კეთილშობილი და მოხდენილი იერსახე მოულოდნელად აოცებს და აღაფრთოვანებს მოგზაურს;
ერთი სიტყვით, წინააღმდეგობათა გადალახვის შედეგად შექმნილმა უნიკალურმა ქმნილებამ,
რომელიც დასავლეთის მხრიდან აღფრთოვანებასა და მიბაძვას იმსახურებს, აზიაში ხელოვნების
განვითარება და გამოცოცხლება შეუძლია გამოიწვიოს; ამგვარია ორმაგი სამსახური, რაც თავადმა
გრიგორი გაგარინმა გაუწია ზოგადად ხელოვნებას და განსაკუთრებით აღმოსავლეთს.
ამ ბოლო წლებში თავად გაგარინის მიერ ჩატარებული ღრმა და მრავალმხრივი (პრაქტიკული და
თეირიული) კვლევა ერთ დღეს, – იმედი მაინც უნდა ვიქონიოთ, – კიდევ უფრო მეტ სამსახურს
გაუწევს ხელოვნებას და ხელოვანთა სამყაროს ისეთსავე აღმოჩენას აზიარებს, როგორიცაა ბ-ნი
ზიეგლერის ბერძნული არქიტექტურის საშუალო დიამეტრი.
კომპეტენტური ხალხის ნათქვამიდან ჩანს, რომ თავადმა გაგარინმა დღეს მიაგნო სპარსული,
ბიზანტიური და მავრიტანული არქიტექტურისა და ორნამენტაციის დაკარგულ და უგლებელყოფილ
კანონებს, რომლებიც არაჩვეულებრივი სიმარტივისა უნდა ყოფილიყო და რომელთა ფარგლებიც
დიდი სიზუსტით იქნებოდა წარმოდგენილი.
ღირსებით სავსე ახალგაზრდა არქიტექტორმა, ბ-ნმა გრიმმა 15, რომელსაც უკვე ჰქონდა
საშუალება ადგილზე ადგილზე აეგეგმა მთელი რიგი ქართული და სომხური ეკლესიები, თავის მხრივ
მათი კონსტრუირების საგანგებო კანონები აღმოაჩინა. ბ-ნი გრიმი ფარგლით ხელში ამტკიცებს, რომ ამ
საგანგებო კანონებს დიდი მსგავსება აქვთ თავად გაგარინის მიერ მოძიებულ ზოგად კანონებთან და
ერთიცა და მეორეც კარგად ესადაგება არქიტექტურის იმ კანონებს რომლებიც, როგორც ცნობილია,
სწორედ ბიზანტიური არქიტექტურის განშტოებას წარმოადგენენ.
თუ როგორც სავარაუდოა, ეს ფაქტები დადასტურდება და თავადი გაგარინი თავის, ბ-ნი გრიმი
კი თავის მხრივ, მათ საზოგადოებას წარუდგენენ, ეს ნამდვილად შესანიშნავი აღმოჩენა იქნება და
მნიშვნელოვან სამსახურს გაუწევს ხელოვნებას“.

დავიდ გრიმი (1823-1898) – რუსი არქიტექტორი, „რუსული სტილის“ ერთ-ერთი შემქმნელი,
აკადემიკოსი, 1888-1890 წლებში პეტერბურგის არქიტექტორთა კავშირის თავმჯდომარე.
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ჟიულ-შარლ ტეიული
Jules Charles Teule. Pensées et notes critiques extraites du journal des mes voyages dans
l'empire du sultan de Constantinople,dans les provinces russes géorgiennes et tartares du Caucase et
dans le royaume de Perse. Arthus Bertrand, Librairie-Editeur, Paris, 1841.
საქართველოს მთავარმართებელი
კავკასიის ცალკეული კორპუსის მთავარსარდალი
ევგენი გოლოვინი (1837-1842)
(შემეცნებითი ტურიზმი)
ავტორის შესახებ: ჟიულ-შარლ ტეიული (1802-1869) – ფრანგი ექიმი, მედიცინის
დოქტორი. იგი თავისი თხზულების წინასიტყვაობაში აღნიშნავს, რომ დიდმა მწუხარებამ და
ემოციურმა განცდებმა, რაც გამოწვეული იყო 1833 წელს ცოლისა და ვაჟის გარდაცვალებით,
მას აზიაში მოგზაურობისკენ უბიძგა.
მოგზაურობის მიზანი: მოგზაური თხზულების წინასიტყვაობაშივე აღნიშნავს, რომ
იცნობდა შარდენის, ტურნეფორის, ვოლნეის, შატობრიანის, ანდრეოსის, მიშოს, პიუჟულას,
ლამარტენის, მურაჯა დ’ოსონის, შამპოლიონის როტიეს, გამბას, კლაპროთის, მაკდონალდ
კინეირის, მალკოლმის, მორიერის, ჟობერისა და სხვათა თხზულებებს, მაგრამ მისი მიზანი
მხოლოდ საკუთარი თვალით ნანახის აღწერა იყო და არა ადრე ნათქვამის გამეორება, რაც
მასა და მკითხველს შორის ერთგვარ ბარიერს აღმართავდა.
სრული მარშრუტი: საფრანგეთი, კონსტანტინოპოლი, ტრაპიზონი, ბათუმი, რედუტყალე, სოფელი ხორგა (სამეგრელო, ხობის მუნიციპალიტეტი), ქუთაისი, გორი, თბილისი,
ბაქო, დერბენდი, ასტრახანი, მაკარიევი (ნიჟნი ნოვგოროდი), მოზდოკი, ვლადიკავკაზი,
ყაზბეგი, კობი, კაიშაურში ანანური, დუშეთი, წიწამური, თბილისი, აღსტაფა, ნახჭევანი,
ერევანი,
თავრიზი,
თეირანი,
ისფაჰანი,
ქერმანშაჰი,
არზრუმი,
ტრაპიზონი,
კონსტანტინოპოლი, ევროპა.
მარშრუტი საქართველოში: ბათუმი, რედუტ-ყალე, სოფელი ხორგა (სამეგრელო, ხობის
მუნიციპალიტეტი), ქუთაისი, გორი, თბილისი; ყაზბეგი, კობი, კაიშაური, ანანური, დუშეთი,
წიწამური, თბილისი.
მოგზაურობის შედეგი: თუმცა თხზულებაში არ არის აღნიშნული მოგზაურობის
წლები, ზოგიერთი ცნობა მიანიშნებს, რომ ექიმმა ტეიულმა საქართველოში ევგენი
გოლოვინის მმართველობის დროს, სავარაუდოდ 1837-1841 წლებში, იმოგზაურა.
თხზულებაში ავტორის მარშრუტის მიხედვით დაწვრილებით არის ამოცემულია
ცნობები ბუნების, ფლორის, ფაუნის, მდინარეების, ხიდების, ციხე-სიმაგრეების, ეკლესიების,
სავარგულების, სოფლის მეურნეობის, სასოფლო განსახლების, მოსახლეობის ეთნიკური
შემადგენლობის, საქმიანობისა და ადათ-წესების შესახებ. დახასიათებულია რედუტ-ყალე,
ქუთაისი, თბილისი და თბილისის გარშემო მდებარე გერმანული კოლონიები, ყაზბეგი,
დუშეთი. აღნიშნულია გზად შემხვედრი სამხედრო საგუშაგოები. მოგზაური მკაცრად
აკრიტიკებს როგორც რედუტ-ყალეს, ქუთაისისა და თბილისის საბაჟოების მუშაობის
სისტემას და მის მოხელეებს. 1865-1866 წლებში საქართველოში მოგზაური ჰოლანდიელი
ტინკუს მარტინუს ლიკლამა ა ნეიჰოლტისგან განსხვავებით, ტეიულს მიაჩნდა, რომ რუსები
კავკასიის მთიელებთნ ბრძოლაში ცივილიზაციას და კაცობრიობას იცავდნენ.
ჟიულ-შარლ თეული ის ერთადერთი ავტორია, რომელმაც გაიარა რედუტ-ყალეს
კარანტინი და იუმორით, მეტად სახალისოდ აღწერს იქ არსებულ მძიმე მორალურ თუ
სანიტარულ ვითარებას და მას „პოლიტიკურ ბარიერს“ უწოდებს, სადაც უცხოელებს
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უთვალთვალებდნენ. გვაწვდის ცნობებს დაბა რედუტ-ყალეს შესახებ. მოგზაური სოფელ
ხორგას მაგალითზე აღწერს მეგრელების ყოფა-ცხოვრებას, საკვებს, საქმიანობას, სამოსს,
შეიარაღებას, მათ მეტად პრიმიტიულ ცხოვრების წესს, ამ რეგიონის ბუნებრივ სიმდიდრეს –
ტყეს. ფრანგი ექიმი ობიეტქურად აღნიშნავს, რომ ამ სანაპიროს მოსახლეობის ცხოვრების
შესაფასებლად საჭირო იყო ევროპელების უზრუნველყოფილი ცხოვრებიდან აბსტრაგირება
და იდენტიფიცირება მათ დუხჭირ სოციალურ მდგომარეობასთან. აღნიშნავს რომ ადრე ამ
სანაპიროს მთელ გაყოლებაზე, განსაკუთრებით კი ფოთში, მიმდინარობდა იყო ორივე სქესის
ადამიანებით ვაწრობა, რაც რუსების იქ დამკვიდრების შემდეგ შეწყვეტილი იყო.
დახასიათებულია ქუთაისის იერსახე; მოცემულია ცნობები ქალაქის ბაზრის, გასაყიდი
საქონლის და იქ მიმდინარე ვაჭრობის შესახებ, აღნიშნულია კათოლიკე მისიონერების
გავლენა ქუთაისის მოსახლეობაზე; მეგრელი ქალებისგან განსხვავებით, დადებითად
აფასებს იმერელი ქალების გარეგნობას, მაღალი საზოგადოების იმერელი კაცების
გალანტურობას კი ძველი დროის ფრანგი რაინდებისას ადარებს; აღნიშნულია ქუთაისში
კათოლიკეების ბირთვის არსებობა და მისიონერების გავლენა მოსახლეობაზე.
მოგზაური განსაკუთრებულ ყურადღებას თბილისისა და მის საქალაქო ცხოვრებაზე
ამახვილებს. მისი აზრით, ქალაქს დაკარგული ჰქონდა თავისი განსაკუთრებული იერსახე და
მას რუსეთის საკუთრებად ქცეულს უწოდებს. ტეიულმა გყურადღება მიაქცია თბილისის
განაშენიანების საკითხს, აღნიშნავს ძველი სახლების გვერდით სახლების კარგი აგურით
მშენებლობას, გრაფი სუზანეს მსგავსად, შენიშვნას გამოთქვამს ქალაქის არქიტექტურის
მიმართ და, ერთ-ერთ მომგებიან საქმედ სახლების შენებას და მათი არენდით გაცემას
ასახელებს, რასაც რუსების მიერ კავკასიის ახალი პროვინციების მიმართ გამოჩენილ
ყურადღებას უკავშირებს. ტეიულის დასკვნით, სანკტ-პეტერბურგიდან დაშორებისა და
დიდი ბუნებრივი ბარიერის წინააღმდეგობების მიუხედავად, თბილისი მნიშვნელოვნად
ითვისებდა იმპერიის ადათ-წესებს და იქვე წერს: „რომელი მთა არ იხრება ადამიანის წინაშე,
როდესაც საშუალებებს გონება მართავს!“
ექიმი საკმაოდ დაწვრილებით მიმოიხილავს თბილისში არსებულ ეკონომიკურ
მდგომარეობას, აღნიშნავს ხელოსნების ნაწარმისა და ყოველგვარი მომსახურების სიძვირეს
და ამის მიზეზებს. მისი აზრით, ქვეყნისთვის უბედურება იყო მმართველების ხშირი ცვლა,
რადგან ხშირად ორი გუბერნატორის იდეების შეუთავსებლობა ხელს უშლიდა დაწყებული
საქმის დასრულებას, ხოლო ადმინისტრირების რთული მექანიზმი მნიშვნელოვან
შეფერხებებს იწვევდა, მოხელეები კი არც კარგად მცოდნენი იყვნენ და არც საკმაოდ
მკვირცხლები.
საინტერესოა ტეიულის, როგორც ექიმის ცნობა იმის შესახებ, თბილისში „სამკურნალო
საქმე“ მხოლოდ უცხოელების, გერმანელების ხელში იყო და ყვავილის აცრა, როგორც ამ
საშინელი დაავადების ქმედითი შემცირების საშუალება, ინგლისელი ექიმის, ჯენერის,
აღმოჩენამდე, საქართველოდან შეიტანეს კონსტანტინოპოლში, საიდანაც ინგლისსა და
ევროპაში გავრცელდა.
ჟიულ-შრლ ტეიული მეტად დაკვირვებული მოგზაურია და მისი თხზულების მოკლე
მიმოხილვაში შეუძლებელია ყველა საინტერესო ცნობის წარმოდგენა.
***
ბათუმი– რედუტ-ყალე
ბათუმი, ასე მცირე რესურსებისა და მნიშვნელობის მქონე ადგილი, ნებისმიერ სხვა
ქვეყანაში მხოლოდ სოფლად თუ ჩაითვლება. მაგრამ ამ დაბას აქვს მომავალი: ეს ღრმა და
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სანდო ნავსადგურია; სავაჭრო ბრიგები1 აქ ადვილად შედიან და როგორც ამბობენ, ნაპირის
სიახლივეს ფრეგატებასც 2 უსაფრთხოდ შეუძლიათ ღუზაზე დადგომა. მისი მდებარეობა შავი
ზღვის სიღრმეში, სადაც ამ ნაპირზე სხვა თავშესაფარი არ არის, გარდა მოშორებით მდებარე
იმ მონაკვეთისა ბევრი გემი რომ ჩაძირული, იძლეებული ხარ იქ შეხვიდე, განსაკუთრებით
ცუდ ამინდში. მალე რიონის სწრაფ დინებას გადავეკვეთეთ და ვიდრე ღამე ჩამოწვებოდა,
პატარა მდინარე ხობის შესართავში შევედით, სადაც ერთბაშად გადაგვყლაპა რედუტ-ყალეს 3
საშინელი კარანტინის პუნქტის მყრალმა და ღია ხახამ.
ამგვარად, გრძელი თოთხმეტი დღის განმავლობაში მოწყენილი და ციებიანი პლაჟის
პატარა ნაგლეჯზე ვეგდე. ზღვის ლურჯი თუ შავი ჰორიზონტის, უძრავი პლაჟისა და მუდამ
მუქი მწვანე ტყესაკაფის გარდა, სხვა ნაკლებად სასიამოვნო არჩევანი დაცვის მუდამ
მთვრალი ჯარისკაცების ან ღარიბი ბერძენი მეზღვაურების, სომხებისა და თურქების ყურება
იყო, რომლებიც ჩემთან ერთად იზიარებდნენ ამ შერისხვას. საჭირო იყო სანიტარული
რეჟიმის მოწესრიგება და გარკვეული ეფექტურობის მიღწევა შავი ჭირის ინფექციის შეტანის
წინააღმდეგ: მომსვლელები თუ გამსვლელები, შესამოწმებელი თუ შემოწმებული და ორი
კვირის განმავლობაში მოსული ყველა მოგზაური უყურადღებოდ ირეოდა ერთმნაეთში;
სინამდვილეში, სხვაგვარად ვერც იქნებოდა. მაგრამ ეს კარანტინი უფრო პოლიტიკური
ბარიერია, თავისუფალ დროს უცხოელებს უთვალთვალებენ, სანამ მათ მიმართ
გადაწყვეტილებას მიიღებენ. გავიგე ერთი ინგლისელის ამბავი, რომელმაც კარანტინიდან
ჩუმად გასასვლელად რამდენიმე რუბლი გადაიხადა, მოსალოდნელზე უფრო ადრე ჩავიდა
ტიფლისში და თავისი სარეკომენდაციო წერილებით პოლიციის ერთ-ერთ უმაღლეს პირს
წარუდგა; მან კი, გაოცებულმა უცხოელის ამ სიმარდით და უკმაყოფილომ ამ შეხვედრით,
მაშინვე ბრძნა მისი, როგორც საეჭვო პირის, ქვეყნიდან გაძევება.
ეს უშენი ადგილი კენჭებთან შერეული მოძრავი ქვიშა იყო. ამ ნიადაგის თვისების
წყალობით შესაძლებელი იყო ვიწრო ფართობზე სეირნობა, რაც ადვილად მღლიდა. ამ
ასპარეზს გარს გამხმარი ტოტების დაბალი ცხაური ერტყა. კარანტინში მყოფთა
მეთვალყურეობას შიგნით და გარეთ ჯოხებით შეიარაღებული პოლიციის რამდენიმე გუშაგი
ასრულებდა: თოფით და ხიშტებით დარაჯობის პატივი არ დაგვდეს. ამ შეურაცხყოფისთვის
აღარაფერი იყო დასამატებელი; კარანტინისთვის უფრო სანდო რეჟიმს ვერც მოიფიქრებდი:
აქ არ არის ისეთი მაღალი კედლები, რომელსაც ჩვენი ლაზარეთის ამბოხებულები
შეუშინდებიან და არც მალტის პორტში აღმართული ისეთი საშინელი სახრჩობელები, რაც
ყველაზე შეუპოვარ დეზერტირებსაც კი დააფრთხობს.
ბრიგი (ინგლ. Brig, იტალიური Brigantinno-ს შემოკლებული ფორმა) – ორანძიანი საზღვაო გემი,
რომელსაც ორივე ანძაზე პირდაპირი აფრები აქვს. გავრცელებული იყო XVIII-XIX საუკუნეებში.
შეიარაღებული იყო 10-24 ზარბაზნით. იყენებდნენ ძირითადად დასაზვერად, სავაჭრო გემების
საბადრაგოდ და სხვა.
2 ფრეგატი — აფრებიანი, სამანძიანი, ერთგემბანიანი სამხედრო გემი, შეიარაღებული იყო რამდენიმე
ათეული ზარბაზნით.
3 რედუტ-ყალე, დღევანდელი ყულეევი, ხობისწყლის შესართავში დაარსდა 1804 წელს, როდესაც ამ
ადგილებში რუსეთის ჯარის ნაწილები განლაგდა, რედუტი მოეწყო და დასავლეთ საქართველოში
განლაგებული რუსეთის ჯარის მთავარ სასურსათო ბაზად იქცა და აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის
ის ერთ-ერთი ნავსადგური იყო, საიდანაც ამიერკავკასიაში ევროპული საქონელი შემოდიოდა. მისი
მნიშვნელობა განსაკუთრებით 1821 წლიდან გაიზარდა, როდესაც ამიერკავკასიაში შეღავათიანი
სატრანზიტო სავაჭრო ტარიფი დაწესდა. 1846 წელს დასახლებამ სანავსადგურო ქალაქის სტატუსი
მიიღო. ყირიმის ომის (1853-1856) დროს, 1854 წელს, რედუტ-ყალე ჯერ ოსმალეთის ესკადრამ დაბომბა,
შემდეგ რუსეთის ჯარებმა ააფეთქეს. პარიზის საზავო ხელშეკრულების (1856) თანახმად, 21 მარტს
ოსმალებმა დათმეს რედუტ-ყალე, მაგრამ ქალაქიდან გასვლისას, გადაწვეს. ამის შემდეგ მისი
მნიშვნელობა დაეცა.
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კარანტინის სადგომი შესანიშნავი მორით კარკასულად აწყობილი ერთმანეთისგან
დაცილებული ხუთი ბარაკისგან შედგებოდა. კარანტინში მყოფთათვის მხოლოდ ორი ბარაკი
იყო გამოყოფილი, რომლებიც ადრე მოსულებს ჰქონდათ დაკავებული, სხვა ორი შიდა
დაცვის ნაწილისთვის იყო განსაზღვრული, მეხუთე – სანიტარული პუნქტისთვის. მრავალი
ახალმოსული დროებით ნაპირზე გამწკრივებულ ნავებშივე რჩებოდა. ჩემი ტყვეობის
პირველი დღეებიც ასე უნდა გამეტარებინა და მთელი ჩემი თავშესაფარი კაიკის 4 ერთი
მხრიდან მეორეზე გადაგდებული ცხენის ძუის შავი გადასაფარებელი იყო, რომელიც
სამგლოვიარო ქსოვილგადაფარებულ კუბოს ჰგავდა. ბოლოს გამოვედი ამ დასასაფლევებელი
ყუთიდან, სადაც ჩაჭედილი ვიყავი და კარანტინის ერთ-ერთ ქოხში შევსახლდი: ჩემს ახალ
საცხოვრებელს ორ მეზღვაურთან და ახალგაზრდა მერცხლების ოთხ წყვილთან ერთად
ვიყოფდი და ამ სწორედ ლამაზი ფრინველების მადლობელი ვარ, ამგვარ საპატიმროში ჩემი
გულის ცემას კიდევ რომ ვგრძნობ. დღეს აქ, ერთმანეთზე მიდგმულ ჩემ სამგზავრო
სკივრებზე, მტვერში და ღარიბული სამზარეულოს კვამლში დავწვები; სწორედ აქ და ახლა
გამომყავს ეს სტრიქონები, ამოვისუნთქე კარანტინის დასრულების გამო და გულის
გადასაყოლებლად რჩევას ჩემ წიგნებში, მოგონებებსა და მომავალში ვეძებ.
ამასობაში ცოტა გავერთე მოულოდნელად გამოჩენილი საზოგადოებით – ცხაურს
მიღმა საუბრით ორ ევროპელთან, რომლებიც შემთხვევას სავაჭრო საქმეების გამო მოეყვანა
რედუტ-ყალეში: ერთი, ბ-ნი S-ი, ახალგაზრდა ფრანგი იყო და კარგად იცოდა რუსული; მან,
როგორც არაოფიციალურმა თარჯიმანმა, გარკვეული სამსახური გამიწია საბაჟოს უფროსთან;
მეორე ინგლისელი იყო, კოსმოპოლიტი გემოვნებით და ვითარებით. – ხშირად შემიმჩნევია,
რომ ფრანგებს მსოფლიოში მიმდინარე უსაშინელესი ამბების მხიარულად მოყოლა
შეუძლიათ, ჩვენი ზღვის იქითა მეზობლები კი, როგორც წესი, ხშირად ყველაფერს უკუღმა
აკეთებენ. მაგრამ დიდი ბრიტანეთიდან წამოყოლილი მთელი ღვარძლი მას ხანგრძლივი
მოგზაურობის განმავლობაში დაეხარჯა. – რაც ნაკლები იყო სასაცილო ამბავი, მას უფრო
მეტად ეცინებოდა; სამივე დაახლოებით ერთნაირ მდგომარეობაში ვიყავით საიმისოდ, რომ
გიჟურად არ გვემხიარულა და ერთად ყოფნის დროს ამ მდგომარეობის გასახალისებლად
ერთმანეთს აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ახალ ამბებს ვუყვებოდით.
კითხვებმა, რომლებსაც ერთმანეთს ვაძლევდით, ძალიან გამაკვირვა; ერთი მხრივ იმ
ამბავმა გამაოცა, რომ ევროპაში ასე ცუდად ვიყავით ინფორმირებული აზიაში მიმდინარე
ამბების შესახებ, მეორე მხრივ კი თითქმის არაფერი არ ვიცოდით აქაურ პროვინციებში
მიმდინარე დიდი ამბების შესახებ. ჩვენი საუბრის თემა ზოგჯერ ჩერქეზებთან რუსების
ამჟამინდელი ომი იყო; მაგრამ ეს მოვლენები ყოველთვის კარგად არ იყო ცნობილი, თუმცა ამ
ომის ერთ-ერთი ასპარეზი, აფხაზეთი, ჩვენგან ძალიან ახლოს იყო. მხოლოდ ის გავიგე, რომ
სიმამაცე არც მეალყეებს აკლდათ და არც ალყაში მოქცეულებს, ორივე მხარეს ბევრი
მოკლული იყო, მაგრამ გადამწყვეტი შედეგის გარეშე.ჩვენი კარანტინში ყოფნის დროს
სისხლი დაიღვარა მთიელებსა და გურიის მილიციას შორის, რომლებსაც ადგილობრივი
თავადები და კეთილშობილები მეთაურობდნენ. მთიელებმა დროებით დაკარგეს
ტერიტორიის მცირე ნაწილი, მაგრამ რუსეთის ჯარს გამარჯვება უფრო ძვირად დაუჯდა,
ვიდრე მათ მტრებს დამარცხება. ამას გარდა, ეს არის დაპირისპირების ჩვეულებრივი შედეგი,
რაც ორი მხარის ძალების განსხვავებით აიხსნება. სავარაუდოა, რომ მებრძოლთა
არათანაბარი რაოდენობისა და იმ არასაკმარისი რესურსების გათვალისწინებით, რაც
მთებშია, ასე ხანგრძლივი და დამღუპველი შეჯახებები რუსეთის წარმატებით და
უკანასკნელი ჩერქეზის განადგურებით დასრულდება. უეჭველია, კავკასიის ამ ამაყი ხალხის
ჰეროიზმი სხვა ბედის ღირსი უნდა ყოფილიყო: თავიანთი სიმამაცე მათ საკუთარი
4

კაიკი – ვიწრო, მსუბუქი, იშვიათდ იალქნიანი ნავი.
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ეროვნებისა და ქონების დასაცავად რომ გამოეყენებინათ, ისინი აღტაცებისა და
სიბრალულის ღირსები იქნებოდნენ, მაგრამ ჩვენ ვერ დავივიწყებთ, როგორი თავხედობით
ესხმოდნენ მიწათმოქმედების ოჯახებს და საშინელი ბარბაროსობით როგორ სიღარიბეში
აგდებდნენ ამ ხეობების მოსახლეობას. ნუ დავბრმავდებით მათი შეუპოვარი
წინააღმდეგობით და ყაჩაღების რამდენიმე ტომის მიხედვით ნუ შევქმნით მათგან გმირ
ხალხს. ჩემთვის, რომელმაც მოვიარე ოქროს საწმისის მდიდარი მხარეები და გადავკვეთე
კავკასიონის ველური მთები, სამართლიანობა და მოვალეობა მოითხოვს გამოვტყდე, რომ ამ
ამბიციური გეგმის წინ წაწევის თვალსაზრისით რუსებს აქვთ ბედნიერება დაიცვან
ცივილიზაცია და კაცობრიობა. დაე, ეს ხშირად მოხდეს; დაე, მათი დაპყრობების ამბიცია
ჩვენი ლამაზი სოფლების ნაცვლად ბარბაროსული აღმოსავლეთისკენ წარიმართოს და მათი
ასე ქებული დაჟინებულობა მომთაბარეების დასამოჩილებლად და ცენტრალური აზიის
უდაბნოების გარდასაქმნელად წარიმართოს!
კარანტინის დირექტორი ერთი ლოთი, უღირსი და უსინდისო კაცი იყო. მე
გაფრთხილებული ვიყავი და ჭოჭმანის გარეშე შევთავაზე თავისი სინდისის შესაფერისი
ფასი. ჩემი შეთავაზება ბედნიერად დასრულდა და კარანტინის კარის გახსნას ველოდებოდი,
როდესაც დირექტორსა და საჯარისო ნაწილების მეთაურს შორის გაუგებრობის გამო
წარმოშობილმა სირთულემ, ორივე აიძულა, რომ თავიანთ ქმედებებში მეტი სიფრთხილე
გამოეჩინათ.
კარანტინის მთავარი პირების გვერდით ტრიალებს ერთი გაიძვერა, რომელიც თურქებს
თარჯიმნად ემსახურება და მწერლის მოვალეობასაც ასრულებს; თავისი საქმიანობის
მიხედვით მას მხოლოდ მჯღაბნელს თუ ვუწოდებ. არ არის ისეთი ხერხი, რომელსაც ეს
გაიძვერა არ მოიგონებს – კარანტინის ფარგლებში შემოტანილ საქონელს თავის მოგებისთვის
იყენებს: ზოგს ეპირფერება, ზოგს აშინებს, ვიღაცას ტყუილ დაპირებას აძლევს, სხვას ნაღდი
ფულის სანაცვლოდ თავის სასაცილო მფარველობაში არწმუნებს; პირველ შემხვედრს
პატიოსან კაცად აჩვენებს თავს და გარკვეული გასამრჯელოს ფასად თავისი უფროსის
სახელითაც კი ვაჭრობს.
კარანტინის მოსამსახურეთა სიის დასასრულებლად, უნდა ვახსენო ის, ვისაც ხალხი
მიჰყავს კარანტინში; ეს არის არამზადა, რომელიც როგორც მოესურვება ისე სძალავს ფულს
საცოდავ მეზღვაურებს. ეს მაწანწალა, რომელმაც არ იცის რა არის ერთგულება, ხოლო
თურქეთში სინანულის გარეშე მიატოვა ცოლ-შვილი, მხოლოდ იმას ელოდება, რომ ახალი
დოყლაპიები შეაცდინოს. კარანტინის ამ აღწერიდან კარგად ჩანს, რომ რედუტ-ყალეს
მორალური ასპექტი მის ფიზიკურ მდგომარეობაზე უკეთესი არ არის.
ბოლოს, ჩემი განთავისუფლების დღეს მზემ დილიდან გამოანათა. იძულებული ვიყავი
ნება მიმეცა, რომ ჩემი სამგზავრო სკივრებიდან სამოსი ორთქლში გასატარებლად წაეღოთ. ამ
კრიტიკულ მომენტში, სიშიშვლის დასაფარად, ჩვეულებადაა ქცეული ჯარისკაცის
ნაცრისფერ ფარაჯაში გახვევა, რომელიც კარანტინში შესვლისას ერთიდან მეორეზე
გადადის; მე კი მზეზე ვარჩიე განწმენდის ეფექტის დალოდება, რათა სიტყვის სრული
მნიშვნელობით მესარგებლა ამ შესანიშნავი ახალი ვითარებით, სადაც სრულიად
მოკლებული ვიყავი ყოველგვარ სიკეთეს და სიტუაციის სრული ცოდნით გამერკვია
ცნობილი შეკითხვა ამქვეყნიური ამაოების შესახებ. შედეგი კი ის იყო, რომ დაბრუნებული
ტანსაცმლის აღება ვიჩქარე. შემდეგ ლაზარეთის დირექტორმა და მისმა მწერალმა ჩემი
ბარგის დათვალიერება მოისურვეს. რადგან ზუსტად არ ვიცოდი, რა ზომამდე ჰქონდათ
კონტროლისა და ცენზურის უფლება, დავთანხმდი. მაგრამ ძლივს დავაღწიე თავი მათ
ძარცვასა და ინსინუაციებს ჩემი პირადი რამდენიმე პატარა ნივთის გამო, როგორიცაა ჯაყვა,
სავარცხლები და ყოველივე ის, რაც მათ თავისთვის მოეწონათ.
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ყველა უსიამოვნებამ ჩაიარა და უკანმოუხედავად გავიქეცი; ერთ ნავს მივუახლოვდი,
რომელიც მდინარე ხობს ზევით უნდა აჰყოლოდა და აქედან მეოთხედ ლიეზე, დაბა რედუტყალეში, საბაჟოს შენობასთან ჩამოვედი. აქ ჩემთვის მოულოდნელი სერიოზული გართულება
დაიწყო, რის მოგვარებაში დიდი დახმარება ბ-ნმა S-მ გამიწია. ბევრი კამათისა და
განმარტების შემდეგ, მხოლოდ ჩემ ბარგში შერეული წიგნები ჩამომართვეს და თავიდან მათი
რუსეთში, ცენზურის კომიტეტში გაგზავნით დამემუქრნენ, მაგრამ შემდეგ დამიბრუნეს, ჩემი
სკივრები შეკრეს, დალუქეს და ნებაყოფლობით მოვაწერე ხელი, რომ ტიფლისში
ჩასვლისთანავე, ქალაქის დიდ საბაჟოზე, ეს ლუქები ხელუხლებელი იქნებოდა.
გონივრულად მივიჩნიე, რომ ჩემი ბარგის არც ერთ ნივთს არ მოვცილებოდი, დავთანხმდი
დალუქვის ხარჯების გადახდას და რამდენიმე დღის განმავლობაში იმ გაჭირვებისა და
შეზღუდვის ატანასაც, რასაც ეს თვითიზოლაცია განმაცდევინებდა. ჩემს მიმართ
სიფრთხილის ეს ზომები მებაჟეებისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა: ისიც უნდა
განმეცხადებინა, რომ ჩემი წიგნები არ იყო პოლიტიკური ხასიათის. ეს განცხადება ორ
ეგზემპლარად უნდა დამეწერა, რაც ტიფლისსა და სანკტ-პეტერბურგში გაიგზავნებოდა და
ჩემს პასპორტშიც აღინიშნებოდა.
ამ პატარა დეტალებს იმის საჩვენებლად ვუსვამ ხაზს, რომ დიდი სისასტიკით და
მოხერხებულად რუსებს დემოკრატიული იდეების დევნა უფრო შეუძლიათ, ვიდრე შავი
ჭირისა. მას შემდეგ, რაც ბევრი დრო დავუთმე ამ მომაბეზრებელ ამბებს, ვირების გამრეკის
მოძებნას ვეცადე, რომელიც ტიფლისში ჩამიყვანდა. ერთი ასეთი კაცი მომიყვანეს და მას
მეორე დღეს გამგზავრებაზე მოველაპარაკე. ცხრამეტი ვერცხლის რუბლის საფასურად მან
სამი ცხენი მომიყვანა; ორი კაცი ქვეითად გაუძღვებოდა ცხენებს, ისინი ჩემი გამყოლებიც
იქნებოდნენ და მომემსახურებოდნენ კიდეც.
დაბა რედუტ-ყალე აშენებულია ხობის მარცხენა ნაპირზე, იქ, სადაც მდინარე დიდი
ძალით მიედინება, ხშირად გადმოდის ნაპირებიდან და შლამიან წყალს მეზობელ ჭაობებს
ჰფენს; დაბა შედგება ხის სახლების რამდენიმე თითქმის სწორი რიგისგან; ნოტიო
ნიადაგისგან დასაცავად ყოველი სახლი რამდენიმე ფუტის 5 სიმაღლის ბოძებზეა შემდგარი.
სახლებს შორის მათი ერთმანეთისაგან გამომყოფი სივრცეა, რაც რეკომენდირებული
წინდახედულებაა ხანძრის შემთხვევაში და რაც ყველგან უნდა იყოს დაცული, სადაც
სამშენებლო მასალა საწვავია. ამას გარდა, ხანძრის შემთხვევაში, რადგან ქუჩები ფართოა,
მსუბუქი ხის სახლები კი პატარა, შესაძლებელია მათი გადატანა და დაწვას თავიდან
ასაცილებლად ისინი მაშინვე სწრაფად გადააქვთ რკინის კაუჭებით, ხოლო თუ
შესაძლებელია, სახლებს ქუჩის შუა ნაწილში თავისივე საყრდენებით აცურებენ. როგორც
წესი, სახლები დაბალი და ერთსართულიანია, ანუ სახლებს მხოლოდ rez-de chaussée 6 აქვს.
ტყეებში ძლიერი მცენარეულობაა. არის ისეთი მონაკვეთებიც, სადაც არასოდეს არავის
არ დაუდგამს ფეხი და რომელშიც ნაჯახისა და ცეცხლის გარეშე ვერ შეაღწევ. თუთა იქ
თავისით ხარობოს და სხვა ხეებსაც აჭარბებს. გულდაწყვეტილი ვუყურებდი ტყის
ყოველწლიური ფოთოლცვენის დროს დაკარგულ მის ძვირფას ფოთლებს, მისივე ნაყოფით
დაფარულ უკვე ასე მდიდარ და გამოუსადეგარ ნიადაგს და იმას, თუ როგორ შთანთქავდნენ
თუთას ღორების მრავალრიცხოვანი კოლტები. ეს ცხოველები პატარა და უსიამოვნო
შესახედია. – სამეგრელოს მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ ეს არ არის ძალიან ცხელი მხარე,
ხშირად წვიმს და ქარიც ხმელეთის შიგნით უფრო ხშირად უბერავს, ვიდრე ზღვაზე. ამ
პროვინციის ფიზიკური აგებულება და ჰავა ციებას იწვევს. ამ თვალსაზრისით, უკვე დიდი

5
6

1 ფუტი უდრის 30,48 სმ-ს.
სართული მიწის დონეზე.
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ხანია რაც კოლხეთი მედიცინის მისანმა გახადა ცნობილი7. ადრე ამ სამეფოს სახელწოდება
მოიცავდა სამეგრელოსა და გურიის მთელ დაბლობს 8, რომელზეც რიონი და მისი შენაკადები
მიედინება; ის წარმოქმნილია ამავე მდინარის ნატანით, რომელიც თავისი პირველქმნილების
გასაფართოვებლად დღესაც მოქმედებს.
ასე ქებული ხალხის ქვეყანაში ჩასულს, ყველაფერზე მეტად ცისფერი თვალების, სწორი
და გრძელი წაბლისფერი თმისა და ჯანმრთელი სახეების დანახვა გამიკვირდა; ძირითადად
ასეთია გურულების სახის ნაკვთები, რომლებიც მეზობელი ბორცვებიდან აქ საქმეების გამო
ჩამოდიან. ამ კაცების ქუდები პროვანსალელი გლეხებისას მაგონებს, მაგრამ ბევრად უფრო
პატარა, ძალიან პატარაც კი არის იმისთვის, რომ ნაციონალურ სამკაულად მიიჩნიო, ეს უფრო
სამოსის აუცილებელი დამატებაა. მეგრელებს, ქართველებს და კავკასიის სხვა ხალხებს
თავისი გემოვნების შესაფერისი ფერის მრგვალი ქუდი აქვთ, რომელსაც კიდეზე კრაველის
ბეწვი დაჰყვება. ერთნიც და მეორენიც ატარებენ მეტ-ნაკლებად მდიდრულად მოსირმულ
მოკლე სერთუკს 9, გულმკერდის ორივე მხარეს ნახევარი დუჟინი პატრონით. ამ მხარეში
მცხოვრებ სომხებს ახურავთ სპარსელებისთვის დამახასიათებელი კრაველის წვეტიანი
ქუდი, წელში ქამრით შემოჭერილი. მუქი ფერის დრაფის მუხლამდე გრძელსახელოებიანი
სერთუკი. ადგილობრივების სამოსი არის განიერი შარვალი, წინდის ნაცვლად ფეხებზე
შემოხვეული აქვთ ტილოს ან დრაფის ზოლები, ხოლო ფეხსაცმელ ტყავის ნაჭერი ცვლის,
რომელიც ფარავს ტერფს და თოკებით მაგრდება. მხოლოდ ამის მიხედვით შეიძლება
მიხვდე, რამდენადაა ჩამორჩენილი აქ ყველაზე უფრო მარტივი საჭირო ხელობა, ხოლო
ისეთიც კი, როგორიც ხარაზია, სოფლებში მხოლოდ ახლა ჩნდება.
სხვა აღმოსავლელების მსგავსად, კავკასიის მოსახლეობის ჩვეულებაა იყოს მუდამ
შეიარაღებული, რაც იმას მოწმობს, რომ საომარი მდგომარეობა მათთვის ჩვეულებრივი
ამბავია. მათი სრული აღჭურვილობაა ხანჯლი – ფართო და ორპირიანი ჯაყვის მაგვარი
იარაღი, რაც საკმაოდ ჰგავს ჩვენი მენაღმე ჯარისკაცის იარაღს, აგრეთვე კაჟიანი თოფი და
ზოგჯერ პისტოლეტიც.
რედუტ-ყალეში რამდენიმე თავზე დოლბანდმოხვეული თურქი დასახლდა; აქ იონიის
კუნძულებიდან 10 მოსულ ბერძნებსაც ნახავ. ერთსაც და მეორესაც ცუდი ვაჭრობა აქვს:
ბაზარი დიდია, მაგრამ მოწყენილი და ცუდად მომარაგებული.
მეგრელი ქალების განთქმული სილამაზის ამბავი უფლებას იძლევა, რომ მათ მიმართ
მომთხოვნიც იყო. ამ დაბაში ქალები დღისით საერთოდ არ ჩანან; ის ერთადერთი, ვინც ვნახე,
კოლხეთი „მედიცინის მისანში“ ავტორი კოლხეთის ლეგენდარული მეფის, აიეტის უმცროს ასულს,
მედეას, გულისხმობს.
8 დასავლეთ საქართველოს დიდი სახელმწიფოებრივი გაერთიანება – კოლხეთის სამეფო იგივე კოლხა
(ძვ. ქართული წყაროებით – ეგრისი) – ძველ ბერძნულ მითოლოგიაში აღწერილია როგორც აიეტისა და
მედეას სამშობლო და არგონავტების მოგზაურობის დანიშნულების ადგილი. უძველესი რეგიონი
მოიცავდა დღევანდელ აფხაზეთს, სამეგრელოს, სვანეთს, რაჭას, იმერეთს, გურიას, აჭარას, სოჭისა და
ტუაფსეს მხარეებს, თანამედროვე თურქეთის რიზეს, ტრაპიზონისა და გირესუნის პროვინციებსა,
ართვინის პროვინციის მნიშვნელოვან ნაწილს.
ბერძნულ სამყაროში „კოლხეთი“ (კოლხიდა) – სახელმა ადრე მოიპოვა ზოგადი, კრებთი
მნიშვნელობა და ხშირად აღნისნავდა შავიზღვისპირა ქვეყანას, კავკასიონის ქედიდან დაწყებულს,
ვიდრე დღევანდელ ტრაპეზუნის რაიონამდე (მარიამ ლორთქიფანიძე, ოთარ ჯაფარიძე, დავით
მუსხელიშვილი, როინ მეტრეველი, „საქართველოს ისტორია“ ოთხ ტომად. I ტომი – უძველესი
დროიდან ახ. წ. IV საუკუნემდე. თბილისი: გამომცემლობა პალიტრა L, 2012, 148).
9 მოგზაური ჩოხას გულისმობს.
10 იონიის კუნძულები — კუნძულთა ჯგუფი საბერძნეთის დასავლეთ და სამხრეთ-დასავლეთ
ნაწილში. ეს სახელი კუნძულთა ჯგუფმა მათი იონიის ზღვაში მდებარეობიდან გამომდინარე მიიღო.
ამ კუნძულებს ხშირად ეძახიან „შვიდ კუნძულს“.
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არ იყო ლამაზი და ამან მაფიქრებინა, რომ მეგრელი ქალების სილამაზე იშვიათი და საეჭვოა,
მაგრამ თავს შევიკავებ მათი განსჯისგან.
ძველად, ამ სანაპიროს მთელ გაყოლებაზე, განსაკუთრებით კი ფოთში, რომელიც
რიონზე მდებარეობს, დიდი ვაჭრობა იყო ორივე სქესის მონებით. მეგრელები, ქართველები
და კავკასიის სხვა ხალხები თავიანთი ოჯახის წევრებით ვაჭრობდნენ, გასაყიდად თავიანთი
ქალიშვილები ან დები მიჰყავდათ; ამ ვაჭრობაში აღებული ფულით უკან დაბრუნებული
მამაკაცები ბედნიერები იყვნენ იმაზე ფიქრით, რომ ამ საცოდავ ობლებს საშუალება
ეძლეოდათ გამხდარიყვნენ რჩეულები ძლიერთა ამა ქვეყნისა, რომლებიც მათ კარგად
გამოკვებავდნენ და ძვირფას სამოსს ჩააცმევდნენ, ნაცვლად განუწყვეტლივ მიმდინარე
ომების გამო მთელი ცხოვრების განმავლობაში ტყეებში თავის შეფარებისა 11.
ეს არის მეტად მდაბალი გრძნობა, რომელიც თავისი თვისტომის გაყიდვას შთააგონებს
და მოწმობს ზნეობრივი აღზრდის არქონას; სამართლიანად რომ შევაფასოთ მეგრელების
საქციელი, საჭირო იქნება ჩვენი უზრუნველყოფილი ცხოვრებიდან აბსტრაგირება და
იდენტიფიცირება იმ დუხჭირ სოციალურ მდგომარეობასთან, რაც უფრო ხალხის
ასოციალურობას ჰგავს და ჯამში ინდივიდუალურ არსებობას იწვევს.
რაც შეეხებათ მეგრელ და ქართველ კაცებს, რომლებსაც ადრე მონებად ჰყიდნენ
ბაზრებში და ძირითადად ახალწვეულებად მიჰყავდათ ეგვიპტის მამლუქთა რაზმებში, მათი
და მათი ლამაზი თვისტომების გაყიდვა ახლა იშვიათია და ისჯება მას შემდეგ, რაც რუსებმა
სამხედრო ძალით დაიკავეს შავი ზღვისა და არაქსის პირები.
რედუტ-ყალეში დუქნის მსგავსიც კი არაფერი არ არის; მიუხედავად ამისა, ფიცარნაგზე
მაინც იყო კაფე, სადაც ღამის გატარება მოვახერხე; პატრონმა იზრუნა და საჭმელიც მომცა;
მაგრამ ეს ყურადღებიანი კაცი, რომლის შესანიშნავი ბერძნული ყურს სიამოვნებდა, საჭმლის
მომზადების თვალსაზრისით ამაზრზენი მომწამვლელი და უმოწყალო ქურდი აღმოჩნდა.
მისი პატარა, ცუდი ოთახი, უგემური კერძები და ღამის გათევა 15 ფრანკი დამიჯდა! ამ
მეფური ხარჯის გამო კამათისა და მისი გადახდის შემდეგ, გზას გავუდექი.
ქუთაისი
იმერეთის შუაში ჩაკარგული ქუთაისი თითქოს იხრჩობა იმ უზარმაზარ
მცენარეულობაში, რომელიც გარს აკრავს; ეს რამდენჯერმე აღდგენილი პატარა ქალაქია,
მდებარე ლამაზ დაბლობზე, რომელსაც გარშემო რიონი უვლის. ქალაქი კარგი სანახავია,
როდესაც ტყიდან ერთბაშად გამოდიხარ იმ გზაზე, ყორღანებს რომ მიჰყვება და
შესაძლებელია ერთიანად დაინახო ქალაქის სწორი გეგმა და მდინარე, რომლის ბობოქარი
1840 წლის 7 აგვისტსოს «Ру́сский инвали́д»-ში აღნიშნული იყო, რომ მონებით სამარცხვინო
ვაჭრობის აღსაკვეთად გენერალ გოლოვინის ხელმძღვანელობით შავ ზღვაზე საგანგებოდ იყო
აშენებული რუსული ფორტები, 1845 წელს მიხეილ ვორონცოვმა ეს ვაჭრობა დაუშვა ჩერქეზებისთვის,
რადგან მშობლების მიერ გაყიდული მუსლიმი ქალიშვილები სიამოვნებით ცხოვრობდნენ
კონსტანტინოპოლის ჰარამხანებში, სადაც სულთნების დედებიც და დებიც ჩერქეზი ქალები იყვნენ
(Ivan Golovin, The Caucasus by Ivan Golovin, (London: Trübner & Co., 1854), 21. ამ დაშვების შედეგად,
1847-1848 წლებში ახალგაზრდა ქართველი და მეგრელი გოგონები თავიანთი ნებით თანხმდებოდნენ
ამ ვაჭრობას მდიდარი მუსლიმების ნდობის მოპოვებისა და შემდეგ სახლში სიმდიდრით დაბრუნების
იმედით. (Warner, Schamyl, le prophète du Caucase par le major Warner [pseud.] (Paris: Librairie nouvelle,
1854, 91-92). ჰოლანდიელი მოგზაურის, ტინკო მარტინუს ლიკლამა ა ნიეჰოლტის, ცნობითაც,
რუსეთის პირველი საზრუნავი თავისი მმართველოვის ფარგლებში ამ საზარელი ვაჭრობისთვის
ბოლოს მოღება იყო, რომელიც XIX საუკუნის 60-იანი წლების მხოლოდ ჩერქეზეთის მხარეს
გრძელდებოდა (Tinco Martinus Lycklama A Nijeholt, Voyage en Russie, au Caucase et en Perse exécuté
pendant les années 1866, 1867 et 1868. T. I (Paris-Amsterdam: Arthus Bertrand, C. L. Van Langenhuysen,
1872), t. I, 419).
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შხუილი ჯერ კიდევ მის დანახვამდე შემოგესმის. ბორცვის ძირიდან, რომელსაც მალე
მიადგები, გზა მიდის ხის ხიდისკენ, რომლის ქვევით შევიწროვებული და სწრაფი რიონი
შლამიან წყალს მიაგორებს.
იქ რუსი მებაჟეები იდგნენ, რომლებმაც ჩემი სკივრების ლუქების ხარისხის შემოწმების
ნაცვლად ადმინისტრაციული ხასიათის პრობლემები შემიქმნეს, საიდანაც ვერც ერთი სიტყვა
ვერ გავიგე. მათ ნამდვილად არ იცოდნენ თავიანთი მოვალეობები და უსაფუძვლო
შეფერხებით ტყუილად დამაყოვნეს. აქეთ-იქით ერთ საათზე მეტ ხანს მაიძულეს ბარგით
სიარული და ბოლოს თავი დამანებეს. ძლივს გავნთავისუფლდი და ახლა პოლიციამ იჩქარა
ჩემგან თავისი წილი ლანძღვა-გინების მოსმენა. ერთმა აგენტმა ჩემი პასპორტი აიღო და
სანაცვლოდ რუსული დათხუპნული ქაღალდის მოცემას დამპირდა, რომელიც
კანცელარიაში უნდა ამეღო და რომელიც მხოლოდ ორი დღის შემდეგ მოვიპოვე.
უსიამოვნებებს თავს დავაღწევდი, ამ პროვინციის მმართველი გენერალი 12 რომ მენახა,
რომელზეც ბევრი კარგი მითხრეს, მაგრამ სამწუხაროდ იგი კავკასიის ომის ოპერაციების
სახელმძღვანელოდ იყო წასული. ასეთი იყო ჩემი პირველი ურთიერთობა რუსებთან.
რამდენადაც შემეძლო, იძულებული ვიყავი მათთან გერმანულად მესაუბრა როდესაც ჩემს
თანამოსაუბრეს ეს ენა ესმოდა, ან თარჯიმნის დახმარებით თურქულად, მაგრამ მათ
მხოლოდ რუსული იცოდნენ. ეს საკმარისი არ იყო ადმინისტრაციული გაუგებრობებიდან
თავის დასაღწევად და ამის გამო ჩემი საქმეები მიგდებული და დაკარგული აღმოჩნდა. ამ
მდგომარეობიდან სწრაფად გამოსასვლელად საჭირო იყო შესაბამის ადმინისტრაციულ
სირთულეებში ჩაწვდომა, შესაფერისი მომენტის მოძებნა, ხელმოწერის მარჯვედ მოპოვება,
ბეჭდის დასმა, დაწესებულების ყველა თანამშრონლის გამოყენება და ადმინისტრაციის
მთელი მძიმე მანქანის შეზანზარება. როდესაც ყოველივე ამის გაკეთების შემდეგ
წარმოვიდგინე, რომ ამდენი ხმაური ამ პატარა საქმის, გავლის უფლებისათვის (passe-port)
იყო საჭირო, ჩემი თავი მეტად მნიშვნელოვან პიროვნებად წარმოვიდგინე.
ეს აბდაუბდა ქაღალდი ბედის წყალობით გაცნობილმა, ღირსებით სავსე ახალგაზრდა
უცხოელმა ოფიცერმა მომიტანა და მისი ძალიან მადლობელი ვიყავი.
ძლიერ გავვოცდი, როდესაც ქუთაისის ქუჩაში უბრალო ჯარისკაცმა მოულოდნელად
ჩემ მშობლიურ ენაზე მომმართა; იგი ისე სუფთად ლაპარაკობდა ფრანგულად, როგორც
ფრანგი. მისი შეთვალიერებისას ყოველივემ – გარეგნულმა იერმა, ჟესტებმა, მაღალი
საზოგადოების ჩვევებმა და თავაზიანობამ, შესანიშნავად აღზრდილი კაცი დამანახა.
მართლაც, ბ-ნმა X-მა მაშინვე მითხრა, რომ ჯარისკაცის ნაცრისფერი ფარაჯა შერისხვის
ნიშანი იყო და იგი აქ სასჯელს იხდიდა დუელის გამო, რაც მას ჭრილობად და დროებით
მაინც, ჯარში თავისი ჩინის დაკარგვად დაუჯდა. იმპერატორი ნიკოლოზი 13
დარწმუნებულია, რომ სიმამაცის გამოსავლენად ჩერქეზეთში ომი აკრძალულ დუელზე
უკეთესი საშუალებაა; იგი არ აყოვნებს დუელიანტების დასჯას მათთვის ჩინების
ჩამორთმევით და კავკასიაში საბრძოლველად გაზავნით მანამდე, ვიდრე თავიანთ
ეპოლეტებს ბრწყინვალე სამსახურით არ დაიბრუნებენ.
ქუთაისში შესვლისას თავს დატეხილი უსიამოვნებების შემდეგ საკმაოდ დიდი
სადარდელი ღამის გასათევის შოვნა იყო. მას შემდეგ, რაც მთელი ქალაქი კიდევ ერთხელ
ამაოდ შემოვიარე, ნანგრევებით სავსე, ჩამონგრეულჭერიანი ერთი დიდი ოთახი შემთავზეს.
ამგვარ დაწესებულებაში ცხოვრების ზიზღის მიუხედავად, არჩევანი არ მქონდა და იქ
ავტორი გულისხმობს აკიმ ესპეხოს (1792-1847) – რუსეთის იმპერიის ესპანელ გენერალ–მაიორს,
1837–1840 წლებში ქუთაისის სამხედრო და სამოქალაქო გუბერნატორს, იმერეთის, გურიის,
სამეგრელოსა და აფხაზეთის დროებით მმართველს.
13 ნიკოლოზ I (1796-1855), პავლე I-ის მესამე ვაჟი, იმპერატორ ალექსანდრე I-ის ძმა, რუსეთის
იმპერატორი 1835-1855 წლებში.
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მოვეწყე. ჩემი ოთახი ეკუთვნოდა ერთ კაფეს, რომლის მფლობელიც ადგილობრივი
კათოლიკე იყო. პატრონი, რომელმაც ასე მცირე თანხად მიმიღო, ჩემს სანახავად მოდიოდა
და იმდენს ლაპარაკობდა, რომ შევწუხდი. უფრო ხშირად რუსების შესახებ ცუდის
სათქმელად მოდიოდა და რატომ? რელიგიური სულისკვეთების გამო. ვფიქრობ, რომ
არასოდეს არ შემხვდერია ამ ახალგაზრდა კაცის მსგავსი მგზნებარე ფანატიკოსი. მას
განსაკუთრებული ქცევა ჰქონდა, რაც თავიდან მართობდა, მაგრამ ბოლოს უსიამოვნო და
სულელური მომეჩვენა.
ამ პატარა ქალაქში ძნელი იყო სამეფოს დედაქალაქის ამოცნობა. ოდესღაც ქუთაისს
ჰქონდა გარკვეული ბრწყინვალება, შემდეგ ის იყო იმერეთის პატარა მთავრების
რეზიდენცია, რომლებიც მეფის ტიტულს ითვისებდნენ 14. მათი სასახლეები, რომლის
ნაშთებიც მაჩვენეს და ერთი მონასტერი, რომელიც ბორცვებს შორის ჩანს ქალაქის თავზე 15,
იმდროინდელი მშენებლობების ერთადერთი ნაკვალევია. ამასთან, სავსებით შესაძლებელია,
რომ საზოგადო დაწესებულებებისგან განსხვავებით, ძველი ქუთაისი იმაზე ნაკლებად
გამძლე მასალებით იყო აშენებული, ვიდრე თანამედროვე ქალაქების ასაშენებლად იყენებენ.
ყველა სახლი ხისაა და ერთსართულიანი. ბაზარი დიდია, მაგრამ არ ეტყობა, რომ
იქაური ვაჭრობა მნიშვნელოვანი იყოს; გასაყიდად გამოტანილი საქონელი არ არის
მრავალფეროვანი. – როგორც ლაზეთში, აქაც შევამჩნიე, რომ კაცები თითისტარით ან
სართავი ჯარით ართავენ კანაფს და უხეში ბაწრის მსგავსს გრეხენ. – ჩემი შეფასებით,
ქუთაისის მოსახლეობა 3,000 კაცზე მეტია, ხოლო თუ ყაზარმების ფართობის მიხედვით
ვიმსჯელებთ, არც გარნიზონი უნდა იყოს მრავალრიცხოვანი. ქუთაისში ჩემი ყოფნის დროს
პოლონეთის საჯარისო ნაწილი იდგა. ჯარისკაცებს რიონზე ქვის ხიდის ასაშენებელი
მასალის მოსატანად ამუშავებდნენ.
ქუთაისში არის კათოლიკეების ბირთვი და პროზელიტიზმი 16 სხვა ქრისტიანული
სექტების ხარჯზე იზრდება, მაგრამ ნაკლებად აქტიურად; რუსები მოსახლეობას
რელიგიური შეხედულებების გამო არ სდევნიან. ამ პატარა სათვისტომოს, რომელსაც სჯერა
პაპის უცოდველობის, რომელიც არასოდეს არ უნახავს და რომელიც მათში ყველაზე უფრო
არაჩვეულებრივ აზრს იწვევს, ხელმძღვანელობს რომის პროპაგანდის მიერ გამოგზავნილი
ორი კაპუცინი მღვდელი. მომეჩვენა, რომ ამ ახალგაზრდა ბერებს თავიანთ მრევლზე დიდი
გავლენა აქვთ... ისინი არიან მოსამართლეები თავიანთი მრევლის დავების დროს, აძლევდნენ
მათ რჩევებს საქმეში, ამშვიდებდნენ ავადმყოფობისას და როგორც ექიმები და ღვთის
მსახურები, მათ ამქვეყნიურ და სულიერ დახმარებას უწევდნენ და მათთან მუდმივი
ურთიერთობით ოჯახებში ჭეშმარიტი ერთობა დაამყარა. ისინი მეტად გულითადად
იღებდნენ მათთან მისულ მოგზაურებს და მეც ისე გულღიად მიმიღეს, ისეთი წრფელი
გულით შემთავზეს თავიანთი მოკრძალებული საჭმელი, რომ უნდა დავთანხმებოდი. –
იმერეთის სამეფო წარმოიქმნა საქართველოს ფეოდალური მონარქიის პოლიტიკური დაშლის
შედეგად. ეს პროცესი საქართველოში მონღოლთა ბატონობის დამყარებიდან, XIII საუკუნის 30-იანი
წლებიდან დაიწყო და XV საუკუნის II ნახევარში დასრულდა, როდესაც 1490 წელს იურიდიულად
გაფორმდა საქართველოს დაშლა. ჯერ კიდევ დავით ნარინი XIII საუკუნის II ნახევარში არსებითად
იმერეთის მეფე იყო. იმერეთის სამეფოში შემავალი ოდიშისა და გურიის სამთავროები XVI საუკუნის
შუა წლებში ცალკე პოლიტიკურ ერთეულებად ჩამოყალიბდა. XVI საუკუნის დამდეგს იმერეთის
სამეფოს აფხაზეთის სამთავრო ჩამოსცილდა, უფრო გვიან კი – სვანეთისა. ამის შემდეგ იმერეთის
სამეფოს ტერიტორია საკუთრივ იმერეთითა და რაჭით შემოიფარგლა. ლეჩხუმი ხან იმერეთის მეფეს
ეპყრა და ხან ოდიშის მთავრებს (ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, IV, თბილისი, 1967;
საქართველოს მეფეები, მ. ლორთქიფანიძისა და რ. მეტრეველის რედაქცია, თბილისი, ნეკერი, 2000).
15 ავტორი ბარატის ტაძარს გულისხმობს.
16 პროზელიტიზმი – მისწრაფება თავის სარწმუნოებაზე სხვების მოქცევისაკენ, ან ახლად მიღებული
მოძღვრებისა, რწმენისამხურვალე ერთგულება.
14
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მონასტერი პატარაა და უღიმღამო. მის გვერდით თლილი ქვის ლამაზ ეკლესიას აშენებდნენ.
ქუთაისი მთელი გაზაფხულის განმავლობაში მეტად არაჯანსაღი ადგილია; კაპუცინები
მარწმუნებდნენ, რომ ციებ-ცხელება ხშირია და ძალიან საშიშიც.
ვისწრაფი ჯეროვნად დავაფასო კავკასიის ქალების სახელგანთქმული სილამაზე და მას
ხოტბა შევასხა; მაგრამ მას შემდეგ, რაც კონსტანტინოპოლსა და ტრაპიზონში ბევრი ლამაზი
ქალი ვნახე გამოსული ამ „სანერგედან“, საიდანაც ჩვენი რასაც წარმოიშვა, სულაც არ ვიყავი
გაკვირვებული და არაფერია გასაზვიადებელი: დახარისხების აუცილებლობის და მცირე
ღირებულების მინარევების გამოცალკევების გარეშე ბუნება ამგვარ სიმდიდრეს – არც ოქროს,
არც ალმასებს და არც მარგალიტებს – არსად არ გვთავაზობს. იმერელი ქალების სამოსს არ
აკლია არც ძვირფასი მორთულობა და არც გემოვნება, რაც აგრეთვე სამკაულია და ძალიან
იშვიათიც. იმ მოკრძალებულობას მკაცრი კანონები ან შესაწყნარებელი ახირებები აქვს
დროისა და ადგილის მიხედვით; ამიტომ არ გაწუხებს ქალების თეთრი ყელის დანახვა
კორსეტის გარეშე და ღრმად ამოჭრილი კაბა. – საუკეთესო საზოგადოების კაცები
თავაზიანები და გალანტურები არიან, ისეთი, როგორც ძველი დროის ფრანგი რაინდები.
მათი ზრდილობა მოითხოვს, რომ მათთვის პატივსაცემ ქალთან მისვლისას, მას ხელზე
ეამბორონ, ქალი კი თავის მხრივ უარობს ასეთ პატივს და მათ ლოყაზე კოცნის.
გორი
გორში კათოლიკური სალოცავი იყო . იქ მცხოვრები ორი კაპუცინიდან ერთ-ერთი
ბაზარში შემხვდა, ბერებისთვის დამახასიათებელი შემპარავი მანერით იტალიაზე სასიმოვნო
საუბარი გამიბა და გამომკითხა ვინ ვიყავი, საიდან მოვდიოდი და სად მივდიოდი. მის
კითხვებს კეთილგანწყობით ვპასუხობდი; მართლაც, ამ კეთილ მღვდელს, ერთადერთ
ევროპელს გორში, რომელიც კითხვებს მაყრიდა, ის კი არ აინტერესებდა საიდან მოვდიოდი,
არამედ მას მხოლოდ იმ ერთადერთზე სურდა საუბარი, რაც მის სულს აღელვებდა – კიდევ
ერთხელ მოესმინა რომის საოცრებებისა და ნეაპოლის მშვენიერების შესახებ. იტალიის
სილამაზეზე საუბრის დასასრულს, ჩემი მოგზაურობის გეგმების შესახებ გამომკითხა,
საქმიანი რჩევები მოეცა და ამ საუბრით გავემართეთ მონასტრისკენ, სადაც იგი რძიანი ყავით
გამიმასპინძლდა. მისგან კიდევ ერთი, უფრო სასიამოვნო საჩუქარი მივიღე – ჩემი ცუდად
გამომცხვარი კვერების სანაცვლოდ დიდი და გემრიელი თეთრი პური.
17

ტიფლისი
ტიფლისმა დაკარგა თავისი განსაკუთრებული იერი და რუსეთის საკუთრებად იქცა;
სინამდვილეში, ეჭვი მეპარება, რომ მან რაღაც დასანანი დაკარგა იმის მიხედვით თუ
ვიმსჯელებთ, რაც გადარჩა. ეს ქალაქი ააშენა და დააარსა ვახტანგ I-მა, რომელიც V საუკუნის
შუა წლებში ცხოვრობდა.
იმ დროიდან მოყოლებული, სახლები აშენებულია მიწაში ან ფიქლოვან ქვიშაქვაზე და
მათი პირქუში ფერი ძლივს გაირჩევა მიწიდან. ძველ გარეუბნებში კვლავ ბევრი მიწური
სახლია, ახალ ქალაქში კი, რომელსაც სწრაფი ზრდის გამო ძველ ქალაქთან შეერთების
ტენდენცია აქვს, სახლები კარგი აგურითაა აშენებული; ისინი დიდია, აკურატული და
კირით შეთეთრებული. მათი არქიტექტურის მიმართ შეიძლება შენიშვნა გამოითქვას,
რადგან ის ოდნავ მძიმეა ამ სახლებისთვის საიმისოდ, რომ თავისი კოლონებითა და
პილასტრებით 18 ერთბაშად გახდეს ამბიციური და ლამის მონუმენტური.
ტიფლისის მოსახლეობა ყოველდღიურად და ისე სწრაფად იზრდება, რომ ერთ-ერთი
მომგებიანი საქმე სახლების შენება და მათი არენდით გაცემაა. ამის მიზეზი ის ყურადღებაა,
17
18

გორის კათოლიკური ტაძარი აგებულია 1806-10 წლებში, 1920 წელს ის ძლიერ დააზიანა მიწისძვრამ.
პილასტრი – კედლის სვეტი.
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რასაც რუსები იჩენენ კავკასიის თავიანთი ახალი პროვინციების მიმართ და რომლის
შედეგები მრეწველობის განვითრების, ვაჭრობის დაცვისა და გზების უფრო მეტი
უსაფრთხოების იმედს იძლევა. ამ უკვე საკმაოდ ძლიერ მიზეზებს უნდა დაემატოს:
ტიფლისში საჯარისო ნაწილების კონცენტრაცია, რომლებიც თავიანთი ხელფასის უდიდეს
ნაწილს აქ ტოვებენ; მრავალი მოხელე თუ მოსამსახურე, რაც ზრდის სამრეწველო და
სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის მოხმარებას; ზოგიერთი საერთო კეთილდღეობა, რაც ამ
ქვეყნის მოსახლეობაზე მოსკოვის რჩეული საზოგადოების ბირთვის გავლენის შედეგია;
დაბოლოს, დიდი სამხედრო და ადმინისტრაციული უფლებამოსილების ენერგიული და
სწრაფი გამოყენება, რასაც პროვინციის გუბერნატორი უშუალოდ ცარისგან იღებს და სანკტპეტერბურგში მიღებული მითითებების მიხედვით ასრულებს.
გზები არ არის მოკირწყლული და როდესაც სიმშრალეა, აუტანელი მტვერი დგება,
წვიმის დროს კი ღრმა საფლობები ჩნდება. – არხების გათხრა დაგეგმილი და დაწყებულია,
რათა ბაზრის მიდამოებში შეკრებილმა ხალხმა უფრო ადვილად იმოძრაოს; მაგრამ ძველი
ქალაქის ყველა ქუჩის გასაფართოებლად და მოსაწესრიგებლად გასაკეთებელი ჯერ კიდევ
ბევრია.
ყველაზე ახალი და მდიდარი უბნები განლაგებულია მდინარის მარცხენა,
უსწორმასწორო მხარეს, რომელიც მტკვრისკენ ეშვება. მდინარის მეორე მხარეს მდებარე
გარეუბანებთან დასაკავშირებლად ხის ორი და თითქმის უვარგისი ხიდი არ არის საკმარისი;
ამ მნიშვნელოვანი ნაგებობების გასაუმჯობესებელი და მათი რაოდენობის გასაზრდელი
პროექტები შესწავლის პროცესშია.
ქალაქში კვლავ იყენებენ ყველა სახის ხელოსნობას და ისე ჩანს, რომ ისინი საკმაოდ
მომგებიანია. ამასობაში, ჯერ-ჯერობით მხოლოდ ვაჭრობა ყვავის, საპირისპიროდ, საწარმოო
დაწესებულებები ერთმანეთის მიყოლებით გაკოტრდა; ამის მიზეზი ან შესაძლებლობის
გაუთვალისწინებლად და საკმარისი ცოდნა გარეშე დიდი წარმოების დაწყებაა, ან
ადმინისტრაცია, რომელსაც იმაში ადანაშაულებენ, რომ ის საწარმოო საქმიანობას
საგულდაგულო ზედამხედველობას უქვემდებარებს.
ბაზრებში მიმდინარე საქმიანობა სასიამოვნი სანახავია: იქ დიდი საქმეები ტრიალებს.
სამწუხაროდ, კვირა დღეებისა და სადღესასწაულო დღეების გამო ვაჭრობა ნახევარი წლის
განმავლობაშია პარალიზებული. ეს ბაზრები აზიის ბაზრებს ჰგავს, მაგრამ ცვლილებისკენ
აქვთ ტენდენცია და ვხედავთ, რომ ცოტა ხნის წინ მის ერთ დახურულ გალერეაში ისეთი
ერთნაირი ფარდულები გაჩნდა, რომლებიც ევროპაში პასაჟის სახელით არის ცნობილი.
საქონელი ძირითადად სხვადასხვა გზებით ჩამოაქვთ მოსკოვიდან, განსაკუთრებით კი
მაკარიევიდან და ასტრხანიდან; ის, რასაც დღეს ტიფლისში აწარმოებენ, მხოლოდ ხანჯლები,
ქართული ქუდები და ნაციონალური კოსტიუმებია და უამრავი ასეთი სახელოსნო
რამდენიმე ქუჩაზეა განლაგებული.
ყოველ კვირას, დილით, ერევნის 19 ახალ დიდ მოედანზე იმართება მეტად ცოცხალი
ბაზრობა, სადაც გარნიზონის დაოსტატებული ჯარისკაცები საწოლებს, სკამებს და სხვა
უფრო მყარ, მაგრამ ნაკლებად მოხდენილ ავეჯს ყიდიან. მხოლოდ აქ ნახავ ბევრ ისეთ
რაღაცას, რაც ჩვენი, ევროპული ცივილიზაციის, მოთხოვნილებებს დააკმაყოფილებს:

1828 წელს იმპერატორმა ნიკოლოზ I-მა კავკასიის მთავარმართებლად და კავკასიაში მომქმედი
რუსეთის ჯარის მთავარსარდლად დანიშნულმა გენერალმა ივანე პარკევიჩმა 1828 წელს ერევნის
ციხესიმაგრე აიღო და მას მიენიჭა ერევნის გრაფის პასკევიჩ-ერივანსკის წოდება. გამარჯვებულ
გენერლისთვის თბილისის მოსახლეობის მიერ სადღესასწაულო შეხვედრის ადგილს, სადაც დღეს
თავისუფლების მოედანია, პასკევიჩ-ერევანსკის მოედანი ეწოდა. სახელწოდება „ერივანსკის“
„ერევნით“ შეცვლა შეცდომაა, რასაც ყველა მოგზაური უშვებს.
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განსაკუთრებით აღვნიშნავ წიგნებს რამდენიმე ენაზე, რომლებიც უწესრიგოდ ყრია მიწაზე
რკინის ჯართსა და ძველ ტანსაცმელს შორის.
მუშახელი იშვიათია და შესაბამისად, ძვირიც. ამასობაში, ტიფლისის მჭიდროდ
დასახლებული მოსახლეობის გამოსაკვები პირველი აუცილებლობის პროდუქტი საკმარისია
და არც ფასებია ძალიან მაღალი. სამაგიროდ ხელოსნების ნაწარმი და ყოველგვარი
მომსახურება, შინამოსამსახურეების ანაზღაურება და სხვ., ძალიან ძვირია. ამას გარდა,
ახალი საზოგადოება, რომელიც აქ ყალიბდება, განსაკუთრებით საინტერესოა ეკონომიკური
კუთხით, რადგან ის წარმოაჩენს ისეთ ფაქტებს, რომლებიც გამონაკლისია და დიდხანსაც ვერ
გაგრძელდება, მაგრამ იქამდე იარსებებს, ვიდრე მოსახლეობა და მის მიერ შესრულებული
სამუშაო არ განიცდის იმ მკვეთრ ცვლილებებს, რომლებიც მოულოდნელად და
გარდაუვლად მოქმედებს ხალხის ქონებაზე.
ქალაქის ქვედა ნაწილში, მტკვრის მარჯვენა ნაპირთან და ხევის პირას, რამდენიმე
თერმული წყარო გადმოსჩქეფს, რომელსაც ტიფლისი თავის სახელწოდებას უნდა
უმადლოდეს. აქაური აბანო ძვირია, იმ შემთხვევაში მაინც, თუ არ გსურს მუდამ უამრავი
ხალხთ სავსე საერთო ოთახით სარგებლობა; დროის ხანგრძლივობაზე წინასწარი
შეთანხმებით, ცალკე ოთახის დაჯავშნაც შეიძლება; რამდენიმე რუბლის ფასად ისიამოვნებ
გრძნობების იმ დახვეწილობით, რაც განაზებულმა რომაელებმა იმპერატორების შესანიშნავი
აბაზანებისთვის გამოიგონეს; იქ არ აკლია არც სანთლებით განათება, არც წყნარი
მელოდიები, არც დამათრობელი გრძნობები და არც ლამაზი ნიმფას დელიკატური
ყურადღება, რომელიც გუნდრუკს აფრქვევს აბანოს წამიერი ღმერთის წინშე და მას
ყოველგვარი ცნობილი ცდუნების თასს სთავაზობს.
ამ წყაროების ზევით ტიფლისის ულამაზესი ხედია; მეორე ადგილი, სადაც დიდხანს
გავჩერდი, ობსერვატორიის გვერდითაა; იქ ორი ვიწრო და ციცაბო ქუჩა მიდის. გზა,
რომლითაც ავედი, ჭეშმარიტი თხების ბილიკია; მის ბოლოს ციხესიმაგრის დანგრეული
კედლებია და მათზე აფოფხებაც შეიძლება. ამ შემთხვევით რომ მესარგებლა და აღარც
გრძელი და დამღლელი გზა გამევლო, მაშინვე გადავწყვიტე აქაური სამეცნიერო
დაწესებულების ნახვა. იქ შესვლა მხოლოდ დარაჯისთვის გასამრჯელოს მიცემის შემდეგ
მოვახერხე.
ეს იყო პატარა, საკმაოდ ჩვეულებრივი და სუფთა ბინა, სადაც მკვიდრი თლილი ქვის
ცოკოლზე ცალ-ცალკე იდო ოთხი ხელსაწყო; ძლიერ მსურდა მათი სახელწოდებების გაგება,
მაგრამ ისინი ტილოში იყო გახვეული და მათი ნახვის ნება არ მომცეს. ასტრონომი ქალაქში
იყო წასული; დარწმუნებული ვიყავი და ობსერვატორიაში შესვლისას უკვე მივხვდი, რომ
იგი ზეციურ საქმეებს ზოგჯერ მიწიერი საქმეების გამო უგულებელყოფდა. აი ურანიას 20
დამაბრმავებელი და მდიდრული თავსაფარი, მაგრამ მისი ბრწყინვალე ქვები ისე კარგად
არის მიმაგრებული, რომ ბაზარზე ფასი არ ექნება. დამკვირვებელმა ეს შეამჩნია და
შესაბამისად, ხალხს მისი ბრწყინვალება დაუტოვა, თავის ნებაზე მიატოვა ვარსკვლავები,
თვითონ კი ყველაზე დანგრეულ გზაზე მიწიერი საქმეებით დაკავდა.
ობსერვატორიის აღმოსავლეთით, ამ არიდულ კლდეებს შორის ლამაზი და პატარა
ბოტანიკური ბაღია. არ ვიცი, დაღლის შემდეგ კარგად მოვლილი ბაღების დანახვისგან
ტკბობა ისევე თუ მატულობს, როგორც ყველა სხვა სიამოვნებისგან, მაგრამ მე მოვიხიბლე
იმის გემოვნებით, ვინც მის გაშენებას ხელმძღვანელობდა. აქ ხშირად სეირნობენ.
მას შემდეგ, რაც საკმაო ხანს გავჩერდი ობსერვატორიის ზღურბლთან, რათა ზევიდან
დამენახა ტიფლისის გეგმა და მისი მიდამოები, დაჩრდილული და თვალწარმტაცი ბაღისკენ
დავეშვი, რომელიც თავისი მორთულობით მაღალი მთების ძირში მოქცეულ ვიწრო
20
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ფართობს ფარავდა; ეს მთები ქმნიან მტკვრის ხეობას და ახალ ქალაქს, რომელიც ამ მხრეს
ვრცელდება. ვინახულე კაპუცინების ბაღიც, რომელიც ულამაზესია. საკმაოდ დიდი
ეკლესიის მეზობლად მხოლოდ სამი მღვდელი ცხოვრობს; ეს ეკლესია მათ ეკუთვნით და
ტიფლისის ცენტრში მდებარეობს; ამას გარდა, თავიანთი ბაღის მახლობლად, პატარა
სამლოცველოც აქვთ სასაფლაოს შუაში.
მდინარის მაცხენა ნაპირზე, ტიფლისის აღმოსავლეთით და მისგან რამდენიმე ვერსის 21
დაშორებით, შეღობილი ადგილია, სადაც საქართველოში შემოტანილი სხვადასხვა
მცენარეების კულტივირებას ცდილობენ. იქ ვნახე საკმაოდ წარმატებით გახარებული ჩინური
ინდიგო, დირექტორი კი სასიამოვნო და განათლებული მომეჩვენა. მან ამ მცენარიდან
მიღებული საღებავის ძალიან ლამაზი ნიმუშებიც მაჩვენა. ამასობაში, მისი და ამ საჩვენებელი
ფერმის ხელმძღვანელის, ბ-ნ S-ის, რჩევების მიუხედავად, ამ სასარგებლო დაწესებულებამ
ქართველი გლეხების საქმიანობაზე ჯერაც ვერავითარი გავლენა ვერ იქონია. მეზობლად,
რამდენიმე ჭის ზედაპირზე, ნავთი ნახეს.
ახალ ტიფლისს დამცავი კედელი არა აქვს, მაგრამ მას აღარ უნდა ეშინოდეს იმ მტრის
მოულოდნელი შემოსევის, რომელიც აქედან უკვე შორაა, სუსტადაა შეიარაღებული და
არასოდეს არ მოუნდება რუსების მიერ აშენებულ მკვიდრ ყაზარმებზე მოთავსებული
ზარბაზნების წინ დადგომა.
პროვინციის გუბერნატორის 22 სასახლე ტიფლისის ყველაზე დიდი, ლამაზი და
თანამედროვე ნაგებობაა. მისი კოლონადები, პანდუსები და ყვავილნარი ჭეშმარიტად კარგ
ეფექტს ქმნის. კვირაში ერთხელ ან ორჯერ ეს ბაღი ღიაა საზოგადოებისთვის; სამხედრო
ორკესტრი იქ სამხედრო მარშებსა და საცეკვაო მელოდიებს უკრავს.
რუსეთის მთავრობა სანაქებო ყურადღებას აქცევს ახალგაზრდობის განათლებას და
კარგად აღზრდას. ტიფლისის გიმნაზია ისევეა მოწყობილი, როგორც მთელი იმპერიისა.
რუსულ ენასთან ერთად, საგანგებოდ ასწავლიან ასწავლიან ფრანგულს, გერმანულს,
ქართულს თუ თათრულს. იქვე აძლევენ კანონმდებლობისა და ზოგადი სტატისტიკის
გაკვეულ ცოდნას. გიმნაზიაში თითქმის ისეთივე მკაცრი დისციპლინაა, რაც ჩვენს
კოლეჯებში, საფრანგეთში. კეთილშობილი ქალიშვილები იმპერიის ხარჯზე იღებენ
განათლებას კერძო სასწავლებლებში23, რომლებიც რუსეთის ყველა დიდი ქალაქშია.
ტიფლისში დაარსებულს ერთი გარუსებული ფრანგი ხელმძღვანელობს. იმპერატორი
ნიკოლოზი მეტად სავალალოდ უჭერს მხარს თავისი ქვეყნის ეროვნულ ენას, რაც კიდევ ერთ
ყველაზე ხმამაღალ ხმად იქცევა ბაბილონის ქაოსში და რომლის ძალა კიდევ უფრო გაზრდის
იმ გაურკვევლობას, რომელიც მსოფლიოში უკვე ისედაც საკმაოდ დიდია.
ტიფლისმა, როგორც კი რუსული ქალაქი გახდა, სანკტ-პეტერბურგიდან დაშორების და
დიდი ბუნებრივი ბარიერის წინააღმდეგობების მიუხედავად, მნიშვნელოვნად შეითვისა
იმპერიის ადათ-წესები და ჩვეულებები. მაგრამ რომელი მთა არ იხრება ადამიანის წინაშე,
როდესაც საშუალებებს გონება მართავს!
ამჟამად რუსული ფული სპარსულთან ერთად მოძრაობს, რომელსაც ფართოდ
მოიხმარდნენ და რაც მისი გაქრობით დასრულდება. სპილენძის რუბლი იდეალური
ვალუტაა, ის 100 სპილენძის კაპეიკისგან შედგება. მაგრამ მისი ღირებულება ვერცხლის ან
ასიგნაციად წოდებული ქაღალდის რუბლის მიმართ ერთი გუბერნიიდან მეორეში მეტალის
ვერსი – სიგრძის საზომი ძველებური რუსული ერთეული. 1 ვერსი უდრის 1,06 კმ-ს.
ევგენი გოლოვინი (1782-1858) – გენერალი, რუსეთის სამხედრო და სახელმწიფო მოღვაწე,
საქართველოს მთავარმართებელი 1837-1842 წლებში.
23 1830 წელს პასკევიჩის ინიციატივით თბილისში გაიხსნა პანსიონი კეთილშობილ გოგონათათვის,
რომელიც 1840 წელს ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტად გარდაიქმნა, 1846 წელს
დაარსებულ იქნა წმინდა ნინოს სახელობის სასწავლებელი.
21
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და ქაღალდის ფულის სიუხვის მიხედვით მერყეობს, რაც ადგენს კურსს. ახალი რუსული
ფული ლამაზია, სპილენძისა – მძიმეა, ფულის კურსის მუდმივი ცვლილება კი –
შემაწუხებელი.
ყველაზე მდიდარი მაცხოვრებლების ეკიპაჟებს, ისევე როგორც ეტლებს, რაც ახალი
შემოსულია რუსეთიდან, დროშკების 24 მსუბუქი და ელეგანტური ფორმა აქვთ. ისინი, ჩემი
აზრით, მეტად მოუხერხებელია, ძალიან პატარაა ორი ადამიანისთვის და ამასთან ვერ
გიფარავს მზის, მტვრისა თუ ტალახისგან. ჩვეულებრივ, მასში ორი ცხენია შებმული, ერთი
ხელნაშია 25, რომელზეც დამაგრებულია ხის უღელი და მასზე წკრიალა ზანზალაკები ჰკიდია.
სასარგებლო დაწესებულების უმრავლესობა, რომელსაც დღეს ტიფლისში იმ მიწისქვეშა
ხვრელების ნაცვლად დაინახავ, სადაც მკვიდრი ხალხი ცხოვრობს, გახსენებს გენერალ
ერმოლოვის მმართველობას, რომლის ქება კვლავ ყველას პირზე აკერია. მისი გაწვევის
შემდეგ ტიფლისს ჰყავდა რამდენიმე სხვა კარგი მმართველი, მაგრამ ქვეყნისთვის
უბედურებაა მეთაურის ძალიან ხშირი ცვლა, რადგან ხშირად ორი გუბერნატორის იდეების
შეუთავსებლობა ხელს უშლის დაწყებული საქმის დასრულებას, ხოლო ახალი პროექტები
ხელს უშლის რომელიმე საქმის წამოწყებას.
მე სარეკომენდაციო წერილები მქონდა ბ-ნ X-თვის, სამოქალაქო ადმინისტრაციის ერთერთი გავლენიანი პირისთვის, გადასაცემად. მასთან ამ წერილებით მივედი; მან თავაზიანად
მიმიღო, მაგრამ ვინაიდან იგი ერთგვარ დიპლომატიურ თავშეკავებულობას ინარჩუნებდა, მე
კი რუსების უნდობლობის შესახებ ვიცოდი, უსაფუძვლო ეჭვისა და შეურაცხმყოფელი
ვარაუდების თავიდან ასაცილებლად, ისე მოვიქეცი, რომ ყოველგვარი ორაზროვნება
გამორიცხულიყო. ამ გულწრფელობით ნდობა დავიმსახურე და იმის ღირსიც გავხდი, რომ ბნმა X-მა თვითონ წარმადგინა პროვინციის გუბერნატორთან, მან კი პატივისცემით მიმიღო.
რუსეთში სახელწიფო მოხელეების ორგანიზაცია შემძლე ორგანიზაციაა, რომელიც
სამხედრო იერარქიის მკაცრ პრინციპებს ეფუძნება. ყველა სამოქალაქო მოხელე
ექვემდებარება რანგს, სუბორდინაციას, წოდებას, ხელფასს და მე ვფიქრობ, კოსტიუმსაც, ისე,
როგორც ჯარში სხვადასხვა რანგის ოფიცრები; ყოველი მოსამსახურე, ისევე, როგორც
ყოველი ოფიცერი, თავისი რანგის მიხედვით იღებს გარკვეულ დაფასებას და იმ რაღაც
წოდებას, რომლისკენაც ილტვის. – როდესაც ვიზიტით მიდიხარ დიდ კაცსთან, უნდა
საგანგებო ყურადღებით იყო მისთვის შესაფერისი ეპითეტებით მიმართვის გამო. ადვილი არ
არის ყველა ამ წოდების დამახსოვრება და ჩემთვის სრული სიახლეა ვუთხრა კაცს: თქვენო
აღმატებულებავ.
რედუტ-ყალეს საბაჟოზე დალუქული ჩემი სამგზავრო სკივრები ტიფლისის საბაჟოზე
მივატანანე და როგორც მევალებოდა, ნივთების ზუსტი სია შევადგინე. წესით, ისინი უნდა
ამოელაგებინათ, მაგრამ სულ ახალ-ახალი სირთულეები მაფერხებდა: ერთ დღეს კანონიც კი
გამოიყენეს, სხვა დროს ეს მხოლოდ ფორმალობები იყო, რამაც საბაჟოს თანამშრომლები
შეაცბუნა და დააბნია; შემდეგ წიგნებზე საბაჟო გადასახადი და სანკტ-პეტერბურგიდან
ცენზორების ვეტოც მოვიდა. ამ დაყოვნებების გამო დაღლილმა და რადგან ადმინისტრაციის
მხრიდან
შარის
მოდების
დასასრულსაც
ვერ
ვხედავდი,
გადავწყვიტე
მთავარმართებლისთვის მიმეწერა და ამ აბდაუბდა საქმის საბოლოოდ გადაწყვეტა მეთხოვა.
ამ დემარშის წყალობით სწრაფად მოვიპოვე სამართალი როგორც ბიუროკრატიის ტირანიის,
ისე პატარა ტირანებისგანაც: ჩემი სამგზავრო სკივრები ბაჟის გადახდისა და კონტროლის

დროშკა – ოთხბორბლიანი და ორადგილიანი რესორებიანი ღია ეკიპაჟი, რომელიც თბილისში 1820იან 1830-იან წლებში გამოჩნდა.
25
ხელნა – ურმის უბის ძირითადი შემადგენელი ნაწილი; წყვილი ხე, რომელთა თავები
შეტყუპებულია, უკანა ნაწილი კი სამკუთხოვნად არის გაშლილი.
24
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გარეშე დამიბრუნეს ერთი მარტივი ვალდებულებით – ჩემივე ხელმოწერით, რომ მოთხოვნის
შემთხვევაში მათთვის ხელახალა წარმედგინა ჩემი წიგნები.
საბაჟოებს ყველგან აქვთ აბსურდული მოთხოვნები, მაგალითად კრძალავენ ან მძიმე
სანქციას ადებენ იმ ზოგიერთ პროდუქტს, რომლის შემოტანა მხოლოდ გარედანაა
შესაძლებელი. რუსეთში ასე კრძალავან რამდენიმე სახის ევროპულ საქონელს; მაგალითად
რომი იქ მხოლოდ კონტრაბანდის გზით შედის და საბაჟომ თვითონ დანერგა ეს ამორალური
ვაჭრობა, რათა იმის კეთილდღეობა უზრუნველყოს, ვინც ამას საკმაოდ მოხერებულად და
ფრთხილად აკეთებს: ეს არის პირველი საყვედური ამ სამწუხარო რეჟიმის სავაჭრო
ბარიერების მიმართ.
თუ საბაჟოზე ზედამხედველების რაოდენობა გაიზრდება და ეს ხელს შეუშლის
კონტრაბანდას, მომხმარებელი იძულებული იქნება უარი თქვას იმ რამდენიმე სიამოვნებაზე,
რასაც ზოგიერთი ქვეყანაში დიდ თუ მცირე თანხად იძენენ და რასაც თავის ქვეყანაში მთელი
ქონების ფასადაც ვერ მოძებნიან; ამგვარად, ეს გაუთვითცნობიერებელ სიძულვილს იწვევს
სამშობლოს მიმართ და ამიტომ საბაჟო ანტისოციალურია.
ნატურალური პროდუქტი კარგია, ზოგიერთ სასმელს ისეთით ანაცვლებენ, როგორიც
არის რუსული რომი და ფიქრობენ, რომ აკმაყოფილებენ საზოგადოებრის მოთხოვნილებას,
როდესაც მის მოტყუებას ცდილობენ.
ადმინისტრირების რთული მექანიზმი მნიშვნელოვან შეფერხებებს იწვევს, იმდენად
დიდსაც, რომ მისი მოხელეები არც კარგად მცოდნენი ჩანან და არც საკმაოდ მკვირცხლები,
ძლიერ მმართველებს კი უმცირესი არეულობაც აწუხებს. ამბობენ, რომ ეჭვის შეტანამ
უიარაღო, უფულო და ღვინით მთვრალი კახელების შეთქმულებაში ეჭვის შეტანას მოჰყვა
გაუგებრობა 18,000 ფურცელზე, საგამომძიებლო დაკითხვების თხუპნა და ამას ცხრა თვე
დასჭირდა! 26
საკმარისად ვერც რუსი გადამწერების ხელოვნებას შევაქებ, რომელთა ამოცანა ბევრი
ფურცლის ადვილად დათხუპნაა; მაგრამ ღიმილისგან ვერ ვიკავებ თავს იმ სერიოზულობის
გამო, როგორითაც მართლმსაჯულება მოქმედებს და როდესაც ვფიქრობ, რომ რუსები
ცივილიზაციის მოდელად თავიანთ თავს სთავზობენ თურქებს, ვფიქრობ, რომ თურქებს
ამავე მიამიტობით შეუძლიათ მათთვის თავიანთი გამოცდილებისა და რამდენიმე
სასარგებლო რჩევის მიცემა მართლმსაჯულების სწრაფად განხორციელების შესახებ.
რუსული ადათ-წესი, რომელიც აღნიშვნის ღირსია, რელიგიის ძირითადი პრინციპების
დაკმაყოფილების ვალდებულებაა, რათა მავანი დაშვებულ იქნას მართლმსაჯულების წინაშე
ფიცის დასადებად. კათოლიკეები, მაგალითად, იძულებულები არიან წარადგინონ
აღსარების მოწმობა და ასეთივე მოთხოვნაა სხვა რელიგიის მიმდევრებისათვისაც. მთავრობა
მოთმინებით ეკიდება და იცავს ყველა რწმენას, მაგრამ ნებას არ აძლევს, რომ რთული
არჩევანის დროსაც კი შეიკავონ თავის ღვთისმოშიშობისგან და აგრეთვე უნდა მოერიდონ
ყველა სხვა რელიგიურ სწავლებას, რომელიც მას ეწინააღმდეგება.
ტიფლისში, ისევე, როგორც რუსეთის იმპერიის ყველა სხვა ადგილას, მიღებულია, რომ
ქრისტიანი კაცები და ქალები, რომლებიც აღდგომის დღესასწაულზე ხვდებიან, ერთმანეთს
მეგობრულად მოექცნენ და ამ სიტყვებით აკოცონ: ქრისტე აღსდგა. ეს წესი სქიზმატიკოს
ბერძნებსაც აქვთ და რუსებმა ის მათგან გადმოიღეს. მისთვის ჯეროვნად თავის არიდება
არავის, არც დიდსა და არც ლამაზს, არ შეუძლია, ეს კი იმას იწვევს, რომ ამ ერთმაც და
მეორემაც გადაწყვიტა გარეთ არ გავიდეს და ეს ჩვევა გაქრობას იწყებს 27.
ვტორი შეიძლება 1832 წლის შეთქმულებას გულისხმობს, მაგრამ ამის დაბეჯითებით თქმა,
შეუძლებელია.
27 ვერ გავიზიარებთ ექიმი ტეიულის ამ მოსაზრებას, რადგან სხვა ფრანგი და ფრანკოფონი
მოგზაურები გვაწვდიან ცნობებს, რომელთა თანახნად აღდგომის დღესასწაული საქართველოში,
26
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იმ მიზნით, რომ ამოვწურო ჩემი ცნობები ტიფლისელი რუსების შესახებ, ისღა დამრჩა,
ვინმესთვის მისართმევ „ხლებ-სოლზე“ (kleb-sol) ვისაუბრო. ეს ამ ხალხის საერთო წესი და
კეთილგანწყობის მნიშვნელოვანი ნიშანია; როდესაც ვინმე საცხოვრებელს იცვლის, მის
სანახავად პირველად მისულ ყველა მეგობარს მიაქვს პურის ან კვერის ნაჭერი და მარილის
მოზრდილი კრისტალი, რაც რუსულად პურ-მარილს ნიშნავს. ტიფლისის ერთმა
უმნიშვნელოვანესმა პიროვნებამ ვახშამზე დამპატიჟა და ამის საშუალებით შევიტყე
ზოგიერთი სრულიად რუსული წესის შესახებ. თურქეთში მცხოვრები ბერძნების მსგავსად,
მამაკაცები ქალბატონებს მკლავს არ სთავაზობენ და სასადილო ოთახში ყველა მარტო მიდის.
კედელზე მიდგმულ პატარა მაგიდაზე დაალაგებულია მლაშე ხიზილალა, ყველი, არაყი,
ღვინო და მხოლოდ ერთ ჭიქა. მაგიდის გარშემო ფეხზე მდგომნი მსუბუქად წაიხემსებენ
მადის მოსაყვანად, რასაც ზაკუსკას 28 (zakouska) უწოდებენ, ცოტა ხნის შემდეგ კი სავახშმოდ
სხვა
მაგიდასთან
სხედებიან.
სუფრის
მომსახურებაც
ჩვენთან
მიღებულისგან
განსხვავდებოდა: წვნიანი მხოლოდ ხორციანი კერძის შემდეგ მოიტანეს და ისე, როგორც
მოამზადეს – მოხარშული ძროხისა და ქათმის ხორცის ნაჭრებით; ეს ყველაფერი ერთად
იჭმეოდა. კერძები ერთი მეორეს მიყოლებით მოჰქონდათ; უამრავი კერძის გამო სტუმრები
ვახშმის ბოლომდე გაურკვევლობაში იყვნენ, ვერ აკეთებდნენ არჩევანს და წინდაუხედავად,
დიდხანსაც არ ელოდებოდნენ მადისაღმძვრელ ნაჭერს. ვახშმის დასაწყისიდან
დასრულებამდე მაგიდა სავსე იყო ტკბილეულით და დესერტით – სეზონური ხილით.
სასმელად კარგი ქართული ღვინო და კვასი 29 იყო, რომელსაც ღვინოსავით ვერ შევაქებ; კვასს,
ლუდის მსგავს სასმელს, წყალში ხორბლის ფქვილის ფერმენტაციის შედეგად იღებენ; ის
მოტკბო და საერთოდ, უსიამოვნოა იმათთვის, ვინც მას პირველად სვამს; ამასობაში, რუსებს
მის გარეშე არ შეუძლიათ. კვასს წვნიანის გსაკეთებლადაც იყებენებენ, რასაც საფრანგეთში
დიდი წარმატება არ ექნებოდა; ეს არის ჟულიენი, რომელშიც ბლომადაა ყოველგვარი
ერთმანეთთან კარგად და ცუდად შეთავსებადი ბოსტნეული, დიდი რაოდენობით ყინულის
ნაჭრებით. მაგრამ სამზარეულოში არაფერი განსაკუთრებით არ უნდა გაგიკვირდეს: მილანსა
და გენუაში მომართვეს ხორცის ნაჭრები, რომლებიც გამდნარ ყველში ცურავდა, უნგრეთში
კი შოკოლადის პუდრით მოყრილი კოტლეტები გეახელით. სადილის შემდეგ ავდექით;
ზოგიერთებმა სამადლობელი ლოცვა თქვეს და პირჯვარი გადაიწერეს, შემდეგ კი თავი
დაუკრეს მარჯვნივ და მარცხნივ მსხდომთ.
ქართველების წესით ის პირები, რომლებიც დასაფლავებას ესწრებოდნენ, შემდეგ
გარდაცვლილის სახლში უნდა მივიდნენ, სადაც მათ უმასპინძლდებიან. მუქთამჭამელებს
შეუძლიათ იხალისონ იმის თქმით, რომ ისინი გარდაცვლილის საკვებს ჭამენ; მაგრამ მათ,
ვინც არ არის საზიზღარი ღორმუცელა, როგორ შეუძლიათ მსგავსი საკვების გადამუშავება?
ტიფლისის მიდამოები დღემდე მცირედაა დამუშავებულია, მაგრამ ამ ქალაქის
მეზობლად არის კახეთის ოლქი, სადაც უხვად მოჰყავთ გემრიელი ხილი და წურავენ კარგი
კერძოდ თბილისში, დიდი ზეიმით ტარდებოდა (Pharamon Blanchard. Voyage de Tifllis à Stavropol, par le
défilé du Darial (1858). Entrée triomphale à Tiflis. – Costumes. – Fêtes de Pâques. – Le baiser. – Danse guerrière
des Touchines. Le Tour Du Monde. T. I-II. Paris. 1860, pp. 116; Henri Cantel: 1. „La Nuit des Morts, légende
géorgienne“. A M. le baron Paul Thénard. Revue des Deux Mondes, T. 36, 1861, 1002-1011; 2; Lycklama A
Nijeholt, Tinco Martinus. Voyage en Russie, au Caucase et en Perse exécuté pendant les années 1866, 1867 et
1868. T. I. Paris-Amsterdam: Arthus Bertrand, Libraire-Editeur/C. L. Van Langenhuysen, Libraire-Editeur,
1872, 415).
28 რუს. ზაკუსკა – საუზმეული.
29 ტრადიციული სლავური მჟავე სასმელი, რომელიც მზადდება ფქვილისა და ალაოს (ჭვავის, ქერის) ან
მშრალი ჭვავის პურისგან, ზოგჯერ დამატებით სურნელოვანი ბალახების, თაფლისა და ფიჭის
ჩათვლით.
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ხარისხის ღვინოს. – კავკასიის სოფლებში აკლიათ მიწათმოქმედებისათვის საჭირო
იარაღების დამამზადებელი მარჯვე ხელოსნები; ტიფლისიდან დაცილებული მეურნეობების
უმეტეს ნაწილში არა აქვთ ეფექტური საშუალებები მიწის დასამუშავებლად და სოფლის
მეურნეობაში ყველაზე საჭირო ხელსაწყოები. მე ვნახე გუთნები, რომლებსაც ორი კაცი
მიათრევდა, ეს პროცესი ნელა და ცუდად მიმდინარეობს და ხუთი წყვილი ხარის ძალას
საჭიროებს. ტიფლისშიც კი, ისეთი საჭირო პროფესიები, როგორიცაა ხურო, მეკასრე,
ზეინკალი, მჭედელი, მეთუნუქე და სხვა, ნაკლებობაა და არ არის საკმარისი ასეთი დიდი
მოსახლეობის
მოთხოვნილებების
დასაკმაყოფილებლად;
შესაბამისად,
იარაღები,
რომლებსაც ამზადებენ, ძალიან ძვირია.
მე არ ვიცი ტიფლისის მოსახლეობის ზუსტი რაოდენობა, მითუმეტეს, რომ ის სულ
იცვლება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ 40,000 სული უნდა იყოს.
ამჟამად ტიფლისში სამკურნალო საქმე მხოლოდ უცხოელების, გერმანელების ხელშია,
რომლებიც უკვე დიდი ხანია მსახურობენ ამ ქალაქის შესანიშნავ სამხედრო ჰოსპიტლებში.
ექიმებისა და მედიცინის შესახებ იმის თქმაც არ უნდა დავივიწყო, რომ ყვავილის აცრა,
როგორც ამ საშინელი დაავადების ქმედითი შემცირების საშუალება, რეკომენდირებული
ჯენერის30 აღმოჩენამდე, საქართველოდან შეიტანეს კონსტანტინოპოლში, აქედან კი
ინგლისში, საიდანაც ის ნელ-ნელა ევროპაშიც გავრცელდა.
გავიგე, რომ ზაფხულის ავადმყოფობები მთელ საქართველოში ძალიან მძიმეა. ამ
სეზონზე, განსაკუთრებით ტიფლისში, თავის გარსის (méninges) გაღიზიანება და ანთება თუ
მისი სხვა ავადმყოფობებში გადაზრდა, ფატალურ შედეგებს იწვევს. მიუხედავად ამისა,
ამტკიცებენ, რომ სინდიყის შემცველი მარილები და უფრო კი ჩვეულებრივი სინდიყის
ქლორიდი (calomel), რომლითაც დღეს ავადმყოფებს ჟღენთენ ინდოეთში მყოფი ინგლისელი
ექიმების მაგალითით, საუკეთესო შედეგს იძლევა. ამ საკითხზე ვესაუბრე ამ მეთოდით
მკურნალობის მეტად დიდი გამოცდილების მქონე პირებს; მათი აზრით, ზოგიერთი სახის
გარკვეული სიხშირის ციების სიმპტომების წინააღმედ ქინაქინა უფრო ძლიერი ქმედითი
საშუალებაა.
იმპერიის მიზნებისთვის სასარგებლო მრეწველობის გასავითარებლად, ტიფლისში
მოიწვიეს ნიჭით გამორჩეული რამდენიმე უცხოელი; მათ შორის ჩამოვიდა რამდენიმე
ფრანგიც, რაც აგრეთვე სასარგებლოა რუსეთისთვის. მაგრამ მოვლენებმა აჩვენა, რომ
შემთხვევა ყოველთვის სასიხარულო არ არის. პოლკის ძველი მესაყვირე, ჩვენი ჯარის
განადგურების შემდეგ 31 მოსკოვში დარჩა, გახდა რუსი და ბედის უდიდესი და
წარმოუდგენელი კეთილგანწყობით, ფრანგული ენის გრამატიკისა და მჭერმეტყველების
პროფესორად იქცა. ერთ დღეს შემთხვევამ იგი ერთი თანამემამულის სუფრასთან
შემახვედრა. სანამ ჩუმად იყო, მისი იერი პატივისცემას იწვევდა, მასში დარწმუნებულობა
იგრძნობოდა; ამასთან, მისმა შავმა ფრაკმა, ლიტერატურულ სარბიელზე ოცი წლის
მანძილზე გაწეული საპატიო შრომის აღსანიშნავმა საგანგებო ჯილდომ და მისმა
გაპურდულმა თავმა, რომელიც ღირსებით იყო სავსე, თავიდან მაფიქრებინა, რომ იგი
რომელიმე ემიგრირებული მარკიზი იყო, რომელიც თავისი ქონების აღსადგენად შრომობდა
და ამიტომ მთლიანად მუზებით იყო დაკავებული. მაგრამ როდესაც ლაპარაკი დაიწყო, თავი
გაამჟღავნა: შეურაცხყოფა მიაყება დიუმარსესა და ომონს 32, რომელთა მიხედვითაც
ასწავლიდა, რამდენიმე სავსე ჭიქის გადაკვრის შემდეგ კი ბევრი სხვა რამეც დაივიწყა; რაც
უფრო მეტს სვამდა, მით უფრო მეტი ავიწყდებოდა, მაგრამ სწორად გამოთქვამდა სანძღავ
ედუარდ ენტონი ჯენერი (1794-1823) – ინგლისელი მეცნიერი, რომელიც აღიარებულია ყვავილის
ვაქცინის შემქმნელად.
31 იგულისხმება 1812 წლის რუსეთის სამამულო ომი ნაპოლეონის წინააღმდეგ.
32 დიუმარსე (Dumarsais) და ომონი (Lhomond) – ლათინური ენის გრამატიკის ავტორები.
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სიტყვებს. ბოლოს, როდესაც დათვრა და თავისი ყოველდღიური ჩვეული ღეობის
მდგომარეობამდე დაეცა, სახლიდან გააგდეს.
უკვე რამდენიმე წელია, რაც ტიფლისის გარშემო გერმანიიდან ჩამოსული მშვიდობიანი
ფერმერები დასახლდნენ. ერთი, რომელიც ვიურტემბერგელებისგან შედგება, ქალაქიდან 15
წუთის სავალზე, მტკვრის მარცხენა მხარეს მდებარეობს, თითქმის ახალი ტიფლისის
პირდაპირ; მათ შეუერთდა ნაპოლეონის დიდი არმიის საინჟინრო ნაწილის ყოფილი
ჯარისკაცი, მამაცი კაცი, რომელსაც ყველა პატივს სცემს 33.
ამ კოლონიაში ორმოციოდე ოჯახი ცხოვრობს. განიერი ესპლანადის ორივე მხარეს
ჩამწკრივებულია ამდენივე საკმაოდ სუფთა პატარა სახლი. ყოველ მათგანს გარშემო
რამდენიმე მეტრი თავისუფალი ადგილი აქვს გამოყოფილი ბოსტნეულისა და
ყვავილებისთვის; ეს სასიამოვნო ბაღები ერთმანეთისგან მესერითაა გამიჯნული 34. სოფლის
ცენტრში პროტესტანტული ეკლესია დგას; ის ისევე პატარაა, როგორც მოსახლეობა,
რომელსაც ის იტევს და თავისი ფორმით ისევე სადაა, როგორც ლოცვა, რომელსაც იქ
მოისმენ. – კოლონიის საქმიანობა რეგულირდება ე.წ. ოჯახის საბჭოს მიერ და პროვინციის
გუბერნატორთან ერთად ყველას ინტერესს ითვალისწინებს.

ექიმი ტეიული გულისხმობს ნაპოლეონის არმიის ყოფილ ჯარისკაცს, ჟან პოლს, რომელმაც პირველი
სასტუმრო გახსნა თბილისში.
34 იგულისხმება იმპერატორ ალექსანდრე I-ის სახელობის გერმანულ კოლონია, ალექსანდერსდორფი,
რომელიც 1819 წელს დაარსდა მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე, დღევანდელი დიდუბის ადგილზე.
შარლ ბესის ცნობით, 1830 წელს იქ მცხოვრები 32 ოჯახი მეცხოველეობას მისდევდა და ქალაქის
ყასბებს რქოსანი პირუტყვითა და ხბოებით ამარაგებდა; მათი ქალები ტილოს ქსოვდნენ თავიანთი
ოჯახების საჭიროებისათვის, ამას გარდა ისინი დიდი რაოდენობით შინაურ ფრინველს,
განსაკუთრებით კი ინდაურებს, ზრდიდნენ (Jean-Charles de Besse, Voyage en Crimée au Caucase, en
Géorgie, en Arménie, en Asie-Mineure, et à Constantinople, en 1829-1830. Pour servir à histoire de Hongrie,
par Jean-Charles de Besse. Ouvrage orné de cinq planches lithographées. Paris, 1838, 37).
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ანრი პიერ ლეონ ფარამონ ბლანშარი
Pharamon Blanchard. Voyage de Tifllis à Stavropol, par le défilé du Darial (1858).
Le Tour Du Monde. T. II. Paris. 1860, 113-128.
კავკასიის მეფისნაცვალი ალექსანდრე ბარიატინსკი (1856/7-1862)
(საქმიანი ტურიზმი)
ავტორის შესახებ: ანრი პიერ ლეონ ფარამონ ბლანშარი (1805-1873) – ფრანგი მხატვარი,
ლითოგრაფი, მწერალი და ილუსტრატორი, 1819 წელს იგი ჩაირიცხა პარიზის სახვითი
ხელოვნების სკოლაში, ცნობილი ფერმწერის, ანტიუან-ჟან გროსა და გრავიორის, შარლაბრაამ შასელეს, სახელოსნოში. 1856 წელს იგი მხატვრად მიიწვიეს იმპერატორ ალექსანდრე
II-ს კორონაციაზე და შემდეგ მან იმპერატორის ოჯახთან ერთად იმოგზაურა ვოლგაზე. ამ
მოგზაურობის დროს აკვარელით დახატული სურათები მან იმპერატრიცა მარია
ალექსანდროვნას მიართვა.
მოგზაურობის მიზანი: კავკასიაში ბლანშარი ახლად დანიშნული მეფისნაცვლის,
ალექსანდრე ბარიატინსკის, მიწვევით და მასთან ერთად ჩავიდა.
სრული მარშრუტი: მოსკოვი, ნიჟნი-ნოვგოროდი, ასტრახანი, პეტროვსკი (დღეს
მაჰაჩყალა), თემირ-ხან-შურა, დერბენდი, ყუბა, ბაქო, შამახა, ნუხა, კახი, ზაქათალა,
ლაგოდეხი, ყვარელი, თელავი, წინანდალი, თბილისი, მცხეთა, დუშეთი, ანანური, კაიშაური,
დარიალის ხეობა, ყაზბეგი-ვლადიკავკაზი.
მარშრუტი საქართველოში: ლაგოდეხი, ყვარელი, თელავი, წინანდალი, თბილისი,
მცხეთა, დუშეთი, ანანური, კაიშაური, დარიალის ხეობა, ყაზბეგი.
მოგზაურობის შედეგი: თხზულებაში მოცემულია ცნობები თავად ბარიატინსკისთან
ერთად ბლანშარის მგზავრობა პეტროვსკიდან (მახაჩკალა) თბილისამდე, ბარიატინსკის
მეფისნაცვლად დანიშვნის გამო ადგილობრივი მოსახლეობის კმაყოფილება, მისი საგანგებო
მიღება და მის საპატივცემულოდ გამართული ოვაციები და ზეიმები თბილისამდე სავალ
გზაზე. აღწერილია მისი ესკორტის სამოსი და იარაღი, ბარიატინსკის შესვლა თბილისში,
ქალაქის მოსახლეობის, მოხელეებისა და ამქრების მიერ მისი დახვედარა, მის
საპატივცემულოდ გამართული მიღებები. თელავი დახასიათებულია როგორც „იტალიური
იერსახის მქონე თვალწარმტაცი“ ქალაქი, აღნიშნულია რომ წინანდალზე შამილის (1854
წლის 4 ივლისი) თავდასხმა, სასახლის გაძარცვას და ტყვედ „უბედური პრინცესების“ –
ორბელიანისა და ჭავჭავაძის გატაცება. ქართველები დასახელებული არიან მამაც ხალხად,
რომელიც სამუდამო პატივისცემას იმსახურებდა ამდენი საუკუნის განმავლობაში რწმენისა
და ეროვნების შენარჩუნების გამო. ფრანგი მხარტვის სხვა ცნობები ეხება თბილისიდან
რუსეთისკენ გამგზავრებას. მოცემულია ცნობები პოდოროჟნაიას – ოფიციალური
დოკუმენტის შესახებ, რომლითაც რუსეთში XV-XIX საუკუნეებში სარგებლობდნენ საფოსტო
სადგურებში სახაზინო ცხენების მისაღებად. მოგზაური მას „შესანიშნავი სეზამ გაიღეს“
უწოდებს და განმარტავს მის უპირატესობას, აღნიშნავს, რომ მეფისმაცვლის მიერ გაცემული
ამ დოკუმენტის მეშვეობით მან ძალიან სწრაფად – რვა დღიში და ხუთ საათში გაიარა
„ტიფლისსა და ნევის ნაპირებს შორისი მდებარე 2700 ვერსი“. თხზულებაში ავტორი აღწერს
მის მიერ გავლილი ადგილების ბუნებას, აღწერს დუშეთს, ანანურს, ფასანაურს და გზად
ნანახ ისტორიულ ძეგლებს.
სხვა ავტორთაგან განსხვავებით, ბლანსარი ბლანშარი თბილისის იერსახეს არ აღწერს,
მაგრამ ქალაქში ბარიატინსკის შესვლას „ჭეშმარიტად ტრიუმფალურს“ და ევროპული და
აღმოსავლური ზარ-ზეიმის ნარევს უწოდებს. აღწერს ქალაქის ქუჩებში შეკრებილი
სხვადასხვა ეროვნების მოსახლეობის და რუსული ჯარის სამოსს, განსაკუთრებულ
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ყურადღებას, სხვა მოგზაურთა მსგავსად, ქართველი ქალის თავის მორთულობის აღწერას
უთმობს.
ბლანშარი აღწერს ბარიატინსკის პატივსაცემად თავადაზნაურობის მიერ გამართულ
მეჯლისს გიმნაზიის შენობაში და ვაჭრების მიერ გამართულ მიღებას, „მდიდარი სომხის,
არცრუნის“ სახლში, სადაც იგი აღფრთოვანებული იყო იქ ნანახი აღმოსავლური ფუფუნებით,
გავწვდის ცნობას იქ მიწვეული ცნობილი მომღერლის, სათარას შესახებ და აღწერს საკრავ
ინსრუმენტებს.
საინტერესოა ბლანშარის ცნობა ბარიატინსკის მიერ წმინდა გიორგის დღესასწაულზე
სასახლის ბაღში ამ ორდენის მქონე ყველა რაინდის, დაახლოებით შვიდასი კაცის –
გენერლების, ოფიცრებისა და ჯარისკაცების მიწვევა, სადაც გამასპინძლება და მომსახურება
ყველასთვის ერთნაირი იყო, ყოველგვარი განსხვავების გარეშე.
ბლანშარი არ გვაწვდის ცნობებს თბილისის იერსახის შესახებ, მაგრამ აღწერს
თბილისში აღდგომის დღესაწაულს, რომლის დროსაც „ზუსტად ისე, როგორც საფრანგეთში“,
ყველას ან ხელში ეჭირა ან ჯიბეში ედო წითელი კვერცხები. აღნიშნავს, რომ აღდგომის
დღესასწაულზე აღმოსავლეთის ეკლესიისთვის დამახასიათებელი იყო ერთმანეთის
გადახვევა და გადაკოცნა, რიტუალური ფრაზა კი იყო „ქრისტე აღსდგა“, რომელსაც
ერთმანეთს მისალმების ნაცვლად ეუბნებოდნენ. თბილისის ცხოვრებიდან იგი აღნიშნავს
სომეხთა პატრიარქის, ნერსესის გარდაცვალებას.
საინტერესოა მისი ცნობა აღდგომაზე თბილისში ჩამოსული თუშებისა და ხევსურების
დელეგაციის შესახებ, რომლებმაც ნამესნიკს პეტიცია წარუდგინეს ერთ-ერთი თავიანთი
ბელადის შესაცვლელად, ბლანშარის კომენტარით რამდენიმე წლის წინ ეს საკითხი
დამნაშავის მოკვლით გადაწყდებოდა და ამ მხარეებში ადამიანებისა და სამართლის
პატივისცემა რუსეთის სასიკეთო გავლენის შედეგი იყო. დაწვრილებით აღწერს მათ სამოსს,
იარაღს და მათ მიერ შესრულებულ სამხედრო ცეკვას.
საინტერესოა მისი ცნობა იმის შესახებ, რომ დუშეთში, საკომუნიკაციო ნაწილის
ოფიცრის ოჯახში მას გაუმასპინძლდნენ ქარავნის ჩაითა და „პატარა ნამცხვრებით,
რომლებიც ვენის საცხობებსაც კი გაუწევდა კონკურენციას“. ფასანაურში კი, „ველური
ბუნების შუაგულში“, ბლანშარმა კომუნიკაციების პოლკოვნთან პარიზული სასადილოს
მსგავს, დელიკატესებით ელეგანტურად გაწყობილ მაგიდასთან ისადილა, შემდეგ კი მუსიკა
მოისმინა, რომელსაც სანკტ-პეტერბურგსა და პარიზშიც აღტაცებით დაუკრავდნენ ტაშს. მისი
კომენტარით, კავკასია კონტრასტების ქვეყანა იყო.
ტრეზელის, ფრეიგანგისა და ბელანჟეს მსგავსად, ბლანშარი ყაზბეგსი ესტუმრა
ყაზბეგების ოჯახს, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ეს ოჯახი მუდმივად ცხოვრონდა
მამაპაპისეულ ადგილზე.
ფარამონ ბლანშარი ის ერთადერთი ავტორია, რომელმაც საქართველოში გამოგზავნილ
მეფისნაცვალტან ერთად იმგზავრა და ეს ასახა თავის ნახატებში – „თავად ბარიატინსკის
შესვლა თბილისში“ და „ლეზგინკა“.
***
ტრიუმფალური შესვლა ტიფლისში. – აღდგომის დღესასწაული. – კოცნა. – თუშების
საბრძოლო ცეკვა.
1857 წლის 18-30 აპრილი. ტიფლისში ხუთნახევარი თვე გავატარე და გამგზავრების წინ
იმასაც ვიტყვი, აქ როგორ ჩამოვედი.
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თავადმა ალექსანდრე ბარიატინსკიმ 1 დამპატიჟა, რათა მასთან ერთად ჩავსულიყავი
კავკასიაში, სადაც მას ნამესნიკის – იმპერატორის მოადგილის თანამდებობა უნდა
დაეკავებინა. მას ნიჟნი-ნოვგოროდში დავხვდი და მისი სტუმართმოყვარეობის წყალობით
აღმოვჩნდი „ასტარასზე“, საიმპერატორო ფლოტის ორთქლის გემზე, რომელიც
ასტრახანიდან ჩამოვიდა ნამესნიკის ვოლგის შესართავამდე მისაყვანად; აქედან უკვე ერთად
გავემგზავრეთ საიმპერატორო ფლოტის ორი სხვა გემით; კასპიის ზღვით ხანმოკლე და
მშვიდი მგზავრობის შემდეგ პეტროვსკში 2 ჩავედით, სადაც კავკასიის მიწაზე პირველად
დავდგი ფეხი.
ამ დღიდან მოყოლებული განუწყვეტლივ ერთმანეთს ენაცვლებოდა ზეიმები. თავადის
დანიშვნას ყველა მოწონებით შეხვდა და ყველა თავის მოვალეობად მიიჩნევდა ამ ამბის გამო
კმაყოფილების გამოხატვას; მას ელოდნენ და შემდგომმა მოვლენებმა აჩვენა, რომ ეს
მოლოდინი საფუძვლიანი აღმოჩნდა. თავადმა თავისი სამხედრო სამსახური კავკასიაში
დაიწყო და იქვე მოიპოვა ყველა წოდებაც; მისთვის არც ადამიანები და არც გარემო –
არაფერი არ იყო უცხო ამ ქვეყანაში, რომლის სამართავად მას ისეთი ფართო
უფლებამოსილება ჰქონდა, როგორიც მანამდე არც ერთ ნამესნიკს არ ჰქონია. მიღება,
რომლიც მას გაუმართეს, მომავალი წარმატების საწინდარი, ამ მხარეების სრული
დამორჩილება, იყო, რომლის მეომარი მოსახლეობა რუსეთის სამხედრო ძალას ორმოცდაათი
წლის განმავლობაში უწევდა წინააღმდეგობას 3.
კორონაიზე 4 ასვლისას, საიდანაც დაღესტნის ქედის ის ნაწილი ჩანს, რომელიც კვლავ
შამილის ხელშია, ბრწყინვალედ დაიწყო იმ ოვაციების გრძელი წყება, რომელსაც თავადი
ტიფლისამდე უნდა გაეცილებინა. მეტად სანახაობრივი დღესასწაულები თემირ-ხან-შურაში,
დერბენდში, ყუბაში, ბაქოში და შამახაში გაიმართა. მთელი მგზავრობის განმავლობაში
ყოველ საღამოს დიდებულ ესკორტად მოგვყვებოდა გრძელ ჯოხებზე დამაგრებული ნავთის
ჩირაღდნებით შეიარაღებული ასიოდე ცხენოსანი. თავბრუდამხვევი სისწრაფით მოძრავი ამ
გრძელი მსვლელობისას, უცნაურ კოსტიუმებში ჩაცმული ცხენოსნებისა და ბნელ ღამეში
გზაზე ცეცხლით მოფენილი კაშკაშა მეტეორიტების მსგავსი უზარმაზარი ჩირაღდნების
დანახვაზე, იფიქრებდი, რომ შუა საუკუნეების ბალადა გაცოცხლდა და რაინდებს ცეცხლის
გრიგალი იტაცებდა.
შამახას შემდეგ მგზავრობა მტრულ მხარეს, მუდამ წინა ხაზზე უნდა გაგვეგრძელებინა
და თავი ლეკების თავდასხმისაგანაც უნდა დაგვეცვა. ზარბაზნებისა და ქველი მებრძოლების
დაცვის ქვეშ მყოფ თავადს თითქოსდა ტყეში აღმოცენებული ქალაქის – ნუხას, კახის,
ზაქათალას, ლაგოდეხისა თუ უღრან ტყეში მდებარე ციხესიმაგრეების მესვეურები
ორგინალობითა და მგზნებარებით სავსე სამხედრო ზეიმებს უწყობდნენ. ყვარელში, სადაც
საქართველო იწყება, ორასმა თავადმა ნამესნიკის გაცილების პატივი ითხოვა. ბრწყინვალე და
მდიდრულ სამოსში გამოწყობილმა, უძვირესი იარაღით აღჭურვილმა და ყაბარდოულ

ალექსანდრე ბარიატინსკი (1815-1879) – თავადი, რუსი ფელდმარშალი (1859), 1835 წლიდან კავკასიის ომების
აქტიური მონაწილე. 1856 წლის 22 ივლისიდან 1863 წლამდე იყო კავკასიის მეფისნაცვალი და კავკასიის
განსაკუთრებული კორპუსის მთავარსარდალი.
2 ქალაქი პეტროვსკი დაარსდა 1857 წელს, დღევანდელი ქალაქი მახაჩკალა.
3 ავტორი გულისხმობს გენერალ ბარიატინსკის მიერ ჩრდილო-აღმოსავლეთ კავკასიის მთიელთა ეროვნულგანმათავისუფლებელი ბრძოლის ჩახშობას. კერძოდ, ბარიატინსკიმ შეიმუშავა სტრატეგიული გეგმა, რომლის
მიხედვით მთიელთა დასახლებების დროდადრო დალაშქვრის ნაცვლად თანდათანობით უნდა დაეპყროთ მათი
მიწა-წყალი და მტკიცედ დამკვიდრებულიყვნენ ამ ტერიტორიაზე. ამ ქმედებით ბარიატინსკიმ გატეხა შამილის
წინააღმდეგობა და იგი აულ ღუნიბში დაატყვევა 1859 წლის 25 აგვისტოს. ბარიატინსკი კი წმინდა გიორგის მეორე
ხარისხისა და წნ. ანდრია პირველწოდებულის ხმლებიანი ორდენებით დააჯილდოვეს.
1

4

აული კორონაი ჩეჩნეთში მდებარეობს.
3

ცხენებზე 5 ამხედრებულმა ამ ესკადრონმა იტალიური იერსახის მქონე თვალწარმტაც
ქალაქამდე, თელავამდე, გაგვაცილა. გზად წინანდალი, მშვიდობიანი რეზიდენცია გავიარეთ,
რომელიც ძალადობისა და სისხლისღვრის მოწმე იყო: მცველების მოტყუებით, შამილი
შუაღამისას დაეცა სასახლეს, გაძარცვა და ტყვედ წაიყვანა უბედური პრინცესები –
ორბელიანი და ჭავჭავაძე 6.
ესკორტი, რომელიც აქამდე ჩვენს უსაფრთხოებას იცავდა, თელავიდან გასვლის შემდეგ
უკვე საპატიო ესკორტად იქცა. საქართველო ქრისტიანული ქვეყანაა, მოსახლეობა მამაცი და
მშვიდია; ისინი სამუდამო პატივისცემას იმსახურებენ ამდენი საუკუნის განმავლობაში
რწმენისა
და
ეროვნების
შენარჩუნებისათვის;
გარშემორტყმულთ
მუსლიმური
სახელმწიფოებით, რომელთაც მრავალგზის უცდიათ ამ ლამაზი ქვეყნის დაპყრობა, ის
ფერფლითაც დაუფარავთ და სისხლითაც მოურწყავთ, მაგრამ მათი დამორჩილება
ვერასოდეს შესძლებიათ.
მუხროვანი ის ბოლო ადგილია, სადაც გავჩერდით; მეორე დღეს თავად ბარიატინსკის
ტიფლისში ჭეშმარიტად ტრიუმფალური შესვლა ელოდა. ეს იყო ევროპული და
აღმოსავლური ზარ-ზეიმის ნარევი; რუსული ჯარის ლამაზი, მაგრამ სადა უნიფორმები
თავისი სიმკაცრით კონტრასტს ქმნიდა აღმოსავლური კოსტიუმების ბრწყინვალებასთან;
მართლაც აღსანიშნავი იყო საყოველთაოდ გამოხატული თავაზიანობა და ის ალბათ
მოყირჭებულ მუსლიმურ სულთანათზე 7 უფრო აღმაფრთოვანებელიც კი იქნებოდა, რომ არა
შემოდგომის კაშკაშა მზე.
ქალაქის შესასვლელში, უზარმაზარი ბრბოს შუაგულში, რომელსაც ძველი უბნის ვიწრო
ქუჩები გაევსო, ყველა ყურადღებით იყო, რომ კაზაკების ცხენების ფლოქვებს არ
გადაეთელათ; მე უგუნური ცნობისმოყვარეობით ავიწიე, რაც მსოფლიოში ოდესმე
არსებული უძნელესი ამოცანაა და გადმოკიდებულ აივნებს ვუყურებდი; სახლების ბრტყელი
სახურავები სავსე იყო ქალებითა და ბავშვებით, იმ ლამაზი ქართველი ქალებით, რომლებიც
მხოლოდ სმირნაში და კონსტანტინოპოლში მინახავს ვუალით შებურული და რომლებიც აქ
თავიანთი სილამაზის სრული ბრწყინვალებით დავინახე. სად იყვნენ დეკამპი 8 და მარილა 9,
ეს ორი ბრწყინვალე მხატვარი, რომლებმაც აღმოსავლეთი გვაჩვენეს!
გარს სხვადასხვა ეროვნების საინტერესო ბრბო გვერტყა. თათრული ფაფახისა 10 და
ბეშმეთის 11 გვერდით, ისეთის, როგორიც მთიულებსა და ხაზის კაზაკებსაც აცვიათ,
ერთმანეთში ირეოდა სპარსული წოწოლა ქუდები, შაქრის თავის მაგვარი ქართველებისა და
სომხების ფაფახი, რუსი ვაჭრის ნაციონალური კარტუზი და ხიფთანი, კავკასიური ბურკა 12
და ალის მიმდევრების გრძელი კაბა; შემდეგ გამოჩნდა ბაქოსკენ მოსალოცად მიმავალი
ავტორის შენიშვნა: „ამ ცხენებს შენარჩუნებული ჰქონდათ თვიანთი წინაპარი არაბული ცხენის უმეტესი
თვისება“.
6 წინანდლის სასახლე 1854 წლის 4 ივლისს, შამილის აჯანყების დროს დაარბიეს და გადაწვეს. ტყვედ წაიყვანეს
დავით ჭავჭავაძის ოჯახი და ნათესავები – სულ 24 ადამიანი: ბავშვები, დავითის მეუღლე ანა ბაგრატიონიჭავჭავაძისა, მისი და – ილია ორბელიანის მეუღლე ბარბარე თავის პატარა ვაჟთან, გიორგისთან ერთად, ნიკოლოზ
ბარათაშვილის და ნინო, ფრანგი აღმზრდელი ქალი ან დრანსე, ძიძა, ორი მოახლე და სხვ.
7 ავტორის შენიშვნა: „სულთანათი (Saltanat) – თურქულად ზარ-ზეიმი. აღმოსავლური ანდაზა ამბობს: ინდოეთის
სიმდიდრე, ევროპის გონება, ოსმალეთის ზარ-ზეიმი“.
8 ალექსანდრ-გაბრიელ დეკამპი (1803-1860) – ფრანგი მხატვარი. მისი ნამუშევრების მნიშვნელოვანი ნაწილი
დაცულია საფრანგეთისა და ინგლისის მუზეუმებში.
9 ჟორჟ-ანტუან-პროსპერ მარილია (1811-1847) – ფრანგი ორიენტალისტი-მხატვრების ჯგუფის ერთ-ერთი მთავარი
წარმომადგენელი.
10 ავტორის შენიშვნა: „papakha – ჩალმის ფორმის ბეწვის ქუდი“.
11 ავტორის შენიშვნა: „bechmet – წელში ვიწრო რედინგოტი, რომლის გულზეც ორივე მხარეს დამაგრებულია
სამასრეები; მას ჩერქეზსკასაც უწოდებენ“.
12 ავტორის შენიშვნა: „bourka – მჭიდრო და წყალგაუმტარი ქსოვილის მოსასხამი“.
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პარსი 13, რომელიც ბომბეის მიდამოებისათვის დამახასიათებელი ბრტყელი ჩალმით
გამოირჩეოდა; ბრბოს, რომელიც იქ ვეღარ ეტეოდა, ქურთები და თურქებიც შერეოდნენ.
ბაზრის მოედანზე გავლისას დავინახეთ მოკლეფეხიანი აზიური აქლემების თავები
აბურძგნული ნიდაოებით 14 და ორმაგი კუზებით, რაც უნაგირის მაგივრობას სწევს. რაც
შეეხება ქალებს, ისინი უმეტესად ქართველი და სომეხი ქრისტიანები იყვნენ და შესაბამისად
სარგებლობდნენ აღმოსავლეთში ასე იშვიათი პრივილეგიით – არ დაეფარათ სახე;
ვუყურებდი მათი თავის მომხიბლავ მორთულობას, თავსაკრავს (tassakravi) – ბარონის
გვირგვინის მსგავსად წვრილი მარგალიტით მოქარგულ ბრტყელ ლენტს, საიდანაც
მუსლინის აბლაბუდასავით მსუბუქი, ოქროთი ან ვერცხლით მოსირმული ვუალი ეცემა
ნიკაპამდე და სახეს აჩენს... კაშკაშა ფერის კაბები მთელ სიგრძეზე გახსნილი სახელოებით,
საშუალებას იძლევა დაინახო აბრეშუმის შიდა ძვირფასი სამოსი; წელზე შემოჭერილი
გრძელი ფრიალა ბოლოებიანი განიერი ლენტი თავსაკრავს ჰგავს; ზოგჯერ წელზე
კავკასიელი ოქრომჭედლის ნამუშევარი მოსევადებული ვერცხლის ქამარი უკეთიათ,
რომელზეც ჰკიდია პატარა ხანჯალი ან პისტოლეტი – საინტერესოდ ნამუშევარი უსაფრთხო
იარაღი; ამასობაში, მათმა მშვენიერმა მფლობელებმა იციან საჭიროების შემთხვევაში მისი
შეცვლა იმ უფრო სასიკვდილო იარაღით, რომელსაც კაცები 15 ატარებენ და არასოდეს არ
იხსნიან. ზამთარში ქართველ ქალებს ძვირფასი ბეწვით მორთული, მოქანავე სახელოებიანი
ალისფერი ხავედრის განიერი ზედა სამოსი აცვიათ, გულზე დიდი ზომის სამი
ბრანდერბურით 16 დამშვენებული. ეს ქალები ზაფხულში ბამბის თეთრ ქსოვილში ეხვევიან,
რომელსაც ჩადრი ეწოდება და მას თავზე მანტილიასავით იმაგრებენ; ის მიწამდე იცემა,
შემოჭერილი წელში და ქამრის ნაცვლად იდაყვებით იჭერენ.
ჩვენ თავად გაგარინის 17 მიერ ახლახან აღდგენილი უძველესი ტაძარის 18 შესასვლელთან
ჩამოვქვეითდით; თავადის მიერ კეთილსინდისიერად ჩატარებული სამუშაო წარმატებით
დაგვირგვინდა ტაძრის პირვანდელი სახის აღდგენით. როდესაც ნამესნიკის ბედნიერად
ჩასვლის გამო ღმერთს მადლობა შევწირეთ, კორტეჟი მთავრობის სასახლისკენ გაემართა,
სადაც ოფიციალური პირები თავად ბარიატინსკის ჩამოსვლას ულოცავდნენ; საღამოს
შესანიშნავი ვახშამი გაიმართა, რომელსაც კავკასიის მთავარი მოხელეები ესწრებოდნენ.
პირველი კერძის დასრულებამდე ვახშამი სალამურებისა და დაირების ხმამ შეწყვიტა.
სხვებთან ერთად მეც ავდექი სუფრიდან და სწრაფად გავემართე სასახლის პირველი
სართულის სვეტებიანი გალერეისკენ. იქ განსაკუთრებული სანახაობა მელოდა: მოედანზე
უამრავი ხალხი იდგა ხელში ანთებული პატარა სანთლებით. სინათლის გრძელი რიგი ყველა
ქუჩიდან უერთდებოდა ხალხის მთავარ მასას. ეს მუსიკითა და შემართული ალმებით
ნამესნიკისათვის ბედნიერად ჩამოსვლის მისალოცად მოსული ტიფლისის 19 ამქრები იყვნენ.
პარსები – ზოროასტრიზმის მიმდევარი ეთნოკომფესიური ერთობა ინდოეთში.
ნიდაო – ცხენის ან აქლემის კისრის დასასრული ბეჭების თავთან.
15 ავტორის შენიშვნა: „აზიაში რუსების წინა კამპანიის* დროს პრინცესა დადიანმა, სამეგრელოს სუვერენის
ქვრივმა და თავისი ვაჟის, პრინცი ალექსანდრე** დადიანის რეგენტმა, თავისი ქვეშევრდომები თურქეთის
ჯარისთვის დასაპირისპირებლად შეკრიბა და მათ თავად გაუძღვა. იგი ატარებს წმ. ანას დიდ ორდენს და წმ.
გიორგის სამხედრო მედალს, რომელსაც ბრძოლაში გამოჩენილი მამაცობისთვის ანიჭებენ“.
*იგულისხმება 1853-1856 წლების ყირიმის ომი.
**ფრანგი მხატვარი უზუსტობას უშვებს, დავით და ეკატერინე დადიანების უფროს ვაჟს ნიკო ერქვა.
16 ბრანდებურგი (brandebougs) – ზონრით შემოკერილი საღილე მუნდირზე.
17 გრიგოლ გაგარინი (1810-1893) – თავადი, რუსი მხატვარი, ხელოვნებათმცოდნე, რუსეთის იმპერატორის კარის
ობერგოფმეისტერი.
18 იგულისხმება სიონის ტაძარი.
19 ავტორის შენიშვნა: „ტიფლისში ყოველი ხელოსანი, ყოველი ვაჭარი ქმნის კორპორაციას, რომელსაც მათ მიერვე
არჩეული პირები მართავენ. შეიძლება ამ ორგანიზაციის საქმიანობის ეჭვქვეშ დაყენება; ფიქრობენ, რომ ისინი
ბოროტად სარგებლობენ თავიანთი მონოპოლიით“.
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როდესაც ბარიატინსკი გალერეაში გამოჩნდა, ვაშა დასძახეს და იმავე წუთს დამსწრეთაგან
რამდენიმე წრეც შეიკრა, გაისმა მეტად ხმამაღალი მუსიკა და ყოველი ამქრის წარმოსადეგმა
მოცეკვავეებმა თვითმყოფადი ცეკვა გააჩაღეს, ისეთი, როგორიც უკვე ხშირად მენახა
კავკასიაში. რუსები მას ლეზგინკას (lesguinka), ქართველები კი ლეკურს (lékoury) უწოდებენ.
ჩვეულებრივ, წრეში მხოლოდ ერთი მოცეკვავეა, იგი ერთ ადგილზე მოძრაობს, ფეხებს
აბაკუნებს და ხან ქუსლებზე, ხან კი თითის წვერებზე ცეკვავს, რაც საკმაოდ ჰგავს ესპანურ
ზაპატეადოს20; შემდეგ მოცეკვავე წინ გავარდება და ხელების ისეთი მოძრაობით, რაც ჩვენ
ძველ ტელეგრაფებს მაგონებს, სწრაფად შემოუვლის წრეს. ზოგჯერ ამ ბალეტის მონაწილე
ერთი კაცი და ერთი ქალია და ამ ცეკვას არც უმაღლესი ფენის წარმომადგენლები
თაკილობენ. მე ვნახე როგორ ბრწყინვალედ ცეკვავდნენ თავადი D*** და თავადის ქალები 0***,
T***, M***. – ეს კვლავ ის მოძრაობებია, რომლებიც უძველესი დროიდან მოდის: აპოლონი
მისდევს დაფნას, მაგრამ კეკლუც დაფნას არ სურს დაფნის ხედ გადაქცევა 21. არაფერი არ არის
უფრო დახვეწილი, ვიდრე ეს ცეკვა: ახალგაზრდა ქალს თვალები მუდამ დახრილი აქვს და
ყველაფერი, მისი კაბის რხევით დამთავრებული, უმწიკვლო და კეთილშობილურია.
რამდენიმე დღის შემდეგ თავადმა ბარიატინსკიმ წმინდა გიორგის დღესასწაულზე
სასახლის გრილ ბაღში ამ ორდენის მქონე ყველა რაინდი, დაახლოებით შვიდასი კაცი –
გენერლები, ოფიცრები და ჯარისკაცები 22 – დაჰპატიჟა. კავკასიაში, სადაც თითქმის ყოველ
დღე სამხედრო მოქმედებები მიმდინარეობს, ეს ციფრი გასაკვირი არ არის. გამასპინძლება და
მომსახურება ყველასთვის ერთნაირი იყო, ყოველგვარი განსხვავების გარეშე, სამხედრო
მუსიკამ კი მხიარული აქცენტები შეიტანა და ლეზგინკაც გაჩაღდა. ქურუქ-დარისა და
ბაშკადიკლარის 23 ომებში გამარჯვებულ მამაც გენერალთან, თავად ბებუთოვთან 24, ერთად
მაგიდებს შორის ვსეირნობდი, როდესაც გენერალს ჯარისკაცების ერთი ჯგუფი
მიუახლოვდა; ბებუთოვის წინააღმდეგობის მიუხედავად, მისმა ძველმა თანამებრძოლებმა
იგი ხელში აიტაცეს, სამჯერ ასწიეს ჰაერში და შემდეგ პატივისცემით დააყენეს. ამგვარად, მე
მისი დიდების შარავანდედით შემოსვის მოწმე ვიყავი.
მარხვის დასაწყისში მხცოვან ასაკში ტიფლისში გარდაიცვალა სომეხთა წინამძღოლი
და პატივცემული პატრიარქი, ნერსესი 25. მე დავესწარი მის ბრწყინვალე დასაფლავებას,
რადგან რამდენჯერმე წილად მხვდა პატრიარქის საზოგადოებაში ყოფნის პატივი და
ზაპატეადო (zapateado) – ცოცხალი ესპანური ცეკვა.
ბერძნული მითოლოგიის თანახმად, ხელოვნების მფარველ ღმერთს, აპოლონს, შეყვარდა, მდინარის ღმერთის,
პენევსის ასული ლამაზი ნიმფა დაფნე, რომელმაც მისი სიყვარული უარყო, გაიქცა და თავის მამას სთხოვა
დახმარება, რომელმაც ის მცენარედ აქცია. აპოლონმა დაფნის ფოთლები პოეტების ტრიუმფის სიმბოლოდ აქცია.
22 ავტორის შენიშვნა: „წმინდა გიორგის სამხედრო ორდენით აჯილდოვებდნენ სამხედრო მოქმედებების კარგად
და შესაბამისად შემსრულებელ პირებს. ყველაზე ღირსეულ ჯარისკაცებს ჯილდოს ბრძოლის დასრულების
შემდეგ აძლევდნენ. ამ ჯვრის კისერთან ტარება პიროვნების დიდი გამორჩეულობის ნიშანია; ერთი წლის წინ
დიდი ორდენი არ არსებობდა; უკანასკნელი რადეცკიმ* მიიღო. წინათ რაინდად ოცდახუთი წლის სამსახურის
შემდეგ აკურთხებდნენ, მაგრამ ალექსანდრე II-მ ეს წესი გააუქმა“.
*იოზეფ ფონ რადეცკი – (1766-1858), ავსტრიის ფელდმარშალი.
23 იგულისხმება ყირიმის ომის (1853-1856) დროს,1853 წლის 19 ნოემბერს (1 დეკემბერს) რუსეთისა და ოსმალეთის
ჯარებს შორის ბრძოლები ქალაქ ყარსიდან 35 კმ-ზე მდებარე სოფელ ბაშკადიკლართან (ბაშგედიქლარი) და 1854
წლის 24 ივლისს (5 აგვისტოს) სოფელ ქიურუქ-დარასთან.
24 ვასილ ბებუთოვი (ბებუთაშვილი, 1789-1858) – ინფანტერიის გენერალი, 1809-1811 წლებში მსახურობდა
საქართველოს მთავარმართებელთან, გენერალ ტორმასოვთან. მონაწილეობდა 1812 წლის სამამულო ომში. 1817
წელს გენერალ ერმოლოვს ახლდა ირანში. 1825 წელს დანიშნეს იმერეთის მმართველად. 1828 წელს პასკევიჩთან
ერთად მონაწილეობდა ახალციხის აღებაში, შემდეგ ახალციხის მმართველად დაინიშნა. 1843 წელს გენერალლეიტენანტის ჩინით სარდლობდა ჯარებს ჩრდილო და მთიან დაღესტანში. 1847-1853 წლებში იყო
ამიერკავკასიის მთავარი სამმართველოს და სამოქალაქო სამმართველოს თავმჯდომარე. 1853-1856 წლებში
მონაწილეონდა ყირიმის ომში. 1857 წელს სამხედრო სამსახურიდან გადადგა.
25 ნერსესი (1770-1857) – სომეხთა კათალიკოს-პატრიარქი.
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დაკრძალვაზე დასწრებით მისდამი ჩემი პატივისცემის გამოხატვა მინდოდა. წირვა ძველ
ტიფლისში, მტკვრის მახლობლად აღმართულ ძველ, გამაგრებულ სომხურ ტაძარში ისეთი
დიდი ამბით ჩატარდა, როგორიც ამაგვარ ვითარებაშია მიღებული; შემდეგ ღირსი
პატრიარქის ნეშტი უკანასკნელ განსასვენებლამდე ერევნის მახლობლად, არარატის მთის
ძირში მდებარე ეჩმიაძინის ტაძარში წაასვენეს, რომელიც სომეხი პატრიარქების მუდმივი
სამყოფელი, მათი ეპისკოპოსების რეზიდენცია და მათი სამუდამო განსასვენებელია.
ტიფლისში ჩემი ყოფნის მოგონებებს დავუმატებ რამდენიმე დღის შემდეგ თავად
ბარიატინსკის საპატივცემულოდ თავადაზნაურობის მიერ გამართულ მეჯლისს და
რამდენიმე დღის შემდეგ დუმისა 26 და ვაჭრების მიერ მოწყობილ მიღებას. ეს იყო
არაჩვეულებრივი სანახაობა, ევროპული და აზიური კოსტიუმების თავისებური ნაზავი:
რუსული უნიფორმები, ქართული და მუსლიმური კოსტიუმები, ევროპული კაბები ძალიან
დიდი კრინოლინებით და ტიფლისელი ქალბატონების დიდნაოჭებიანი განიერი სამოსი.
მეჯლისისთვის გიმნაზიის 27 დიდი ოთახები გამოიყო.
ჩემი განსაკუთრებული ყურადღება სპარსულ ყაიდაზე მოწყობილმა ერთმა დარბაზმა –
მიიპყრო. ყველა ფორმის ყალიონი 28, სარკეების ფანტასტიკური ჩარჩოები, ვერცხლის
მრავალნაირი ლარნაკი, საინტერესო ფერწერა, მდიდრულად მორთული იარაღი და მრავალი
სხვა რამ უხვად იდგა განიერ კარნიზზე, რომელიც ჭერიდან სამ ფუტზე 29 გარშემო უვლიდა
ოთახს; ოთახის მთელ პერიმეტრზე სანთლების რიგი ბრწყივანდა, კედლებზე ხასხასა და
ამავე დროს ჰარმონიული ფერების სპარსული ხალიჩები ეკიდა და ასეთივე ხალიჩებით
დაფარული დიდი ტახტი იდგა, ოთახის ბოლოში კი სპარსული ორკესტრი უკრავდა.
დუდუკები თუ სალამურები ჰობოების მსგავსს მყვირალა ხმებს გამოსცემდნენ; ჭიანურები –
უცნაური ფორმის ვიოლიონები, პერპენდიკულარულად უჭირავთ და მათზე ისე, როგორც
ვიოლონჩელოზე, ხემს ჰორიზონტალურად უსვამენ; ძალიან პატარა დაფდაფებს ფუნჯის
ტარის მსგავს ჯოხებს არტყამენ და ისინი ისეთ ხმას გამოსცემენ, როგორც შუშაზე ძლიერი
სეტყვის დაცემისას იცის: მას დიპლოპიტოს უწოდებენ. დაბოლოს სათარა 30, ცნობილი
სათარა, სპარსეთის რუბინი 31 და დიუპრე 32, რომლისთვისაც ზედა ოქტავის ბგერა დო
მხოლოდ და მხოლოდ თამაშია, რადგან ის ნამდვილად ოთხი-ხუთი ტონით მაღალ ბგერას
იღებს, მაგრამ ამ ტონამდე ასასვლელად ისეთ გრიმასებს აკეთებს, რომ სიმღერის დროს წიგნს
ეფარება დამსწრეებისგან სახის დასაფარად. ვაჭრების მიერ გამართული მეჯლისი ერთი
მდიდარი სომხის, არცრუნის მიერ ცოტა ხნის წინ აშენებულ სახლში გაიმართა, რომელშიც
არავინ არ ცხოვრობდა 33. იქ იგივე ხალხი იყო, რაც წინა დღესასწაულზე და რომ არა კაცებისა

ავტორის შენიშვნა: „მერია. დუმაში იგულისხმება შენობა, ქალაქის თავი – მერი და ქალაქის საკრებულო“.
ავტორის შენიშვნა: „ლიცეუმი“.
28 ავტორის შენიშვნა: „ნარგილეს* მსგავსი სპარსული ყალიონი“.
*აღმოსავლეთის ქვეყნებში გავრცელებული თამბაქოს მოსაწევი მოწყობილობა, რომელიც შედგება წყლის
ჭურჭლისა, ტყავის გრძელი მილისა და ჩიბუხისაგან.
29 1 ფუტი უდრის 30,48 სმ-ს.
30 სათარა (1829, არდებილი – გარდაიცვალა ტიფლისში, თარიღი უცნობია) – აზერბაიჯანის სახალხო მომღერალი.
ხშირად მღეროდა თავრიზისა და თეირანის შეკრებებზე. 1845 წლიდან საცხოვრებლად თბილისში გადავიდა. მის
გამოსვლებს მაღალ შეფასებას აძლევდნენ მირზა ფათალი ახუნდოვი, ხაჩატურ აბოვიანი, გიორგი ერისთავი,
ნიკოლოზ ბარათაშვილი, იაკობ პოლონსკი და იმჟამინდელი პრესა.
31 ჯოვანი ბატისტა რუბილი (1794-1854) – იტალიელი ტენორი.
32 ჟილბერ-ლუი დიუპრე (1806-1896) – ფრანგი ტენორი.
33 აღა-მაჰმად-ხანის შემოსევისას დანგრეული ქარვასლების ადგილზე XIX საუკუნეში ახალი ქარვასლები შენდება.
მეფე როსტომის მიერ 1650 წელს სიონის გვერდით აგებული ქარვასლის ნანგრევებზე აშენდა არცრუნის ქარვასლა.
რომელიც სერიოზულად დაზიანდა ხანძრისაგან და 1855 წელს გადაკეთდა (თ. კვირკველია, ძველთბილისური
დასახელებანი. თბილისი, საბჭოთა საქართველო, 1985, 99)
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და ქალების კავკასიური კოსტიუმები, რაც ორივე მეჯლისზე დიდ რაოდენობით იყო, ვერც კი
იფიქრებდი, რომ აზიაში ხარ.
მარხვამ
ჩვეული
სიმკაცრით
ჩაიარა
თავადი
ბარიატინსკისა
და
მისი
თანამორწმუნეებისთვის, მაგრამ არა უცხოელებისათვის, რომლებსაც შესანიშნავი
მასპინძლობა გაუწიეს. ბოლოს დადგა საზეიმო დღე, აღდგომა 34, რომელსაც ასე მოუთმენლად
ელოდა ხალხი თავისი დასუსტებული კუჭებით. ყველა სახლის ყველა მაგიდაზე ასე
დიდხანს აკრძალული კარაქი უზარმაზარი რაოდენობით და ყველა შესაძლო ფორმით იდო,
რომელთა შორის განსაკუთრებით ოსტატურად ბატკნის ფორმა იყო გაკეთებული. ზუსტად
ისე, როგორც საფრანგეთში, წითელი კვერცხები ყველას ან ხელში ეჭირა ან ჯიბეში ედო.
არაფერს ვიტყვი საჩუქრად მისაცემ ხისგან გამოჭრილ, ფაიფურის და უფრო ძვირფასი
მასალის კვერცხებზე; ეს წესი ჩვენს შორისაც იწყებს გავრცელებას. მაგრამ ის, რაც
აღმოსავლეთის ეკლესიას ამ დღეს ახასიათებს, ეს ერთმანეთის გადახვევა და გადაკოცნაა.
„ქრისტე აღსდგა“ ის რიტუალური ფრაზაა, რომელსაც ერთმანეთს მისალმების ნაცვლად
ეუბნებიან. ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ წოდებებს შორის ზღვარი იშლება, მაგრამ
ზემდგომები ქვემდგომებს, ბატონები კი თავიანთ მსახურებს მამობრივობისა და ღმერთის
წინაშე თანასწორობის ნიშნად იმ ბედნიერი მოვლენის აღსანიშნავად ეხვევიან, რომელსაც
ეკლესია ზეიმობს.
აღდგომაზე მოვიდა ქრისტიანი ხალხის, თუშებისა და ხევსურების დელეგაცია,
რომლებიც საქართველოს ჩრდილო დასავლეთში, დაღესტნის მაღალ მთებსა და ოსების
მხარეში ცხოვრობენ 35. რუსეთის იმპერატორის საგანგებო დაცვის გარდა, ჯაჭვის პერანგში
ჩაცმული ამ ხალხის ნახვის საშუალება სხვაგან არ მქონია. აქვე ვიტყვი, რომ შამილს,
რომელსაც მუდამ ასე ჩაცმულს წარმოადგენენ, ის არასოდეს არ უტარებია. არაფერია ამ
კაცების სამოსზე უფრო ორგინალური: მათ აცვიათ მოთელილი სქელი მაუდის ხარის
სისხლის ფერი გრძელსახელოებიანი ერთგვარი ტუნიკა; იმავე მასალის შარვალი
მუხლებამდე ტყავის გეტრებითაა დაფარული და ფერადი ძაფებით მოქარგული უცნაური
ნახატითაა მორთული. ფეხზე აცვიათ ჩექმა წაწვეტებული ცხვირით, რომელიც კოჭს ზემოთ
ფართოვდება. ზედა სამოსზე, რომელიც შუა საუკუნეების მეომრის ტყაპუჭს ჰგავს, აბჯარს
იცვამენ. რკინის მუზარადი მორთულია ფოლადის ლურსმნებით დამაგრებული სპილენძის
ზოლებით; ცენტრში იმავე ლითონის ღილია, საიდანაც გამოდის თასმა, რომელიც მაგრდება
კისერთან და ოდნავ ამაგრებს თავის ამ მორთულობას, საიდანაც ეშვება ჯაჭვები, რომლებიც
უკან მხრებამდე, წინ კი თვალებამდე სწვდება. ამგვარად, ყოველ მხარეს არის ასეთი
დანართი, რომელიც მკვიდრადაა დამაგრებული ტყავის თასმებით და ბრძოლის დროს სახის
დანარჩენ ნაწილს იცავს. საკუთრივ ჯაჭვის პერანგი ტუნიკის ფორმისაა და მას მთლიანად
ფარავს; შარვალიც ჯაჭვითაა დაფარული, მაგრამ მხოლოდ წინა მხარეს; თავდაცვის ეს
ნაწილი თეძოს გარშემო ტყავის თასმებით მაგრდება. ზოგ თუშს პატარა ზომის ჯაჭვები
ჩექმებზეც უკეთია. გულზე და ზურგზე გადაჯვარედინებულია ორი სამხრე: ერთი იჭერს
სავაზნეს, რომელშიც თორმეტი ვაზნა ეტევა, მეორე კი შაშკას – ხმალს, რომელსაც გლუვი
ტარი აქვს და ქარქაშში ბოლომდე არ დევს. ტყავის თასმები ლურსმნებით და ვერცხლის
ორმენტებითაა მორთული; ალაგ-ალაგ ჩამოკიდებული თასმები ვერცხლის ჯვრებით
ბოლოვდება. ტანზე მსგავსი ქამარი აქვთ შემოხვეული, რომელზეც მარჯვნივ ვერცხლის
ავტორის შენიშვნა: „მარხვას რუსეთში გაცილებით მეტად იცავენ, ვიდრე რომაული ეკლესიის მიმდევრები.
სამარხვო კვება მეტად მკაცრია, აღმოსავლეთის ეკლესია კრძალავს კვერცხის, კარაქის, რძის პროდუქტებისა და
თევზის მიღებას. საკვებს რუსეთის წარმოების მარცვლეულის ზეთზე ამზადებენ, ძირითადად ბოსტნეულს,
განსაკუთრებით კი სოკოს. ჩაის ნუშის ზეთით სვამენ“.
35 ავტორს ბუნდოვანი წარმოდგენა ჰქონდა მთის ხალხების ზუსტი განსახლების არეალის შესახებ. თუშეთი
ესაზღვრება დაღესტანს, დასავლეთით ფშავსა და ხევსურეთს, ჩრდილოეთით ჩეჩნეთს, სამხრეთით კახეთს.
ხევსურეთი თუშეთის დასავლეთით მდებარეობს.
34
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ყუთით იარაღის გასაპოხი ცხიმი, მარცხნივ კი ხანჯალი – გრძელი კავკასიური სატევარი
ჰკიდიათ, რომელსაც ამ ქვეყნის ყველა მამაკაცი ატარებს. კისერზე, გრძელ და წვრილ ტყავის
თასმაზე ჩამოკიდებული აქვთ ხის მრგვალი პატარა ფარი; მისი ზედაპირი ნაპირებში
დაფარულია რომბის ფორმის ლურსმნებით დაჭედილი და წრიულად განლაგებული რკინის
ზოლებით, ცენტრში კი ისეთივე ლურსმნით დამაგრებულია კვადრატული ფირფიტა რკინის
ოთხი გადაჯვარედინებული ზოლით, რაც მას სიმტკიცეს ჰმატებს; ფარს შიდა მხარეს ტყავი
აქვს გამოკრული, შუაში ხელის მოსაკიდებლით. ეს აღჭურვილობა სრულდება თხელი და
ვიწრო კონდახიანი გრძელი კავკასიური თოფით და დამასკური დამბაჩით, რომელსაც
ვერცხლის რგოლები იჭერს.
ამ დეპუტაციამ ნამესნიკს პეტიცია წარუდგინა ერთ-ერთი თავიანთი ბელადის
შესაცვლელად, რომელიც, ჩანს, ბოროტად სარგებლობდა მათ მიერვე მიცემული
ძალაუფლებით. რამდენიმე წლის წინ ეს საკითხი დამნაშავის მოკვლით გადაწყდებოდა: ამ
მხარეებში ადამიანებისა და სამართლის პატივისცემა რუსეთის სასიკეთო გავლენის შედეგია.
თხოვნის საფუძველზე, მათ თავიანთი სამხედრო ცეკვა შეასრულეს. სახეები ჯაჭვით
ჰქონდათ დაფარული, ჩაიმუხლეს და ისე, რომ ფეხი არ მოუცვლიათ მიწიდან, ორ-ორ
ჯგუფად გაიყვნენ და ბრძოლის იმიტაცია დაიწყეს. ერთმანეთზე რიგრიგობით მიიწევდნენ
და მოწინააღმდეგის ფარს რითმულად ურტყამდნენ ხმლის წვერს. არავითარი ბაქიობა,
თავდასხმის ან თავდაცვის მოჩვენებითობა; მათ შეეძლოთ არც კი დაეფარათ სახეებით,
რადგან სინამდვილეში დაჭრა არ ემუქრებოდათ.
ზოგიერთ მათგანს დღის მეორე ნახევარში, ბაზარში სეირნობის დროს შევხვდი;
გულგრილი გამომეტყველებით შენიღბულები, ისინი ხარბი ცნობისმოყვარეობით
ათვალიერებდნენ მათთვის უცნობ საგნებს; მათ განსაკუთრებულ ყურადღებას იარაღი
იქცევდა. ამ შეხვედრამ გამახსენა ვალტერ სკოტის რომანში “La Jolie fille de Perth” 36 მეტად
თავშესაქცევად აღწერილი იმ მთიელის ამბავი, რომელიც ქალაქში შეიპარა და ფარავდა
თავის გარშემო არსებული იმ ნივთების გამო მიღებულ შთაბეჭდილებას, რომელთა
გამოყენებაც არ იცოდა.
ტიფლისიდან გამგზავრება. – ტარანტასი. – პოდოროჟნაია.
აქ კვლავ გავაგრძელებ ჩემ შეწყვეტილ მოგზაურობას. თავადი ბარიატინსკი მუდამ
გამოხატავდა ჩემდამი ყურადღებას; მან მოისურვა, რომ სანკტ-პეტერბურგამდე ადვილად და
კომფორტულად ჩავსულიყავი და მისი თავაზიანობა დანიშნულების ადგილზე ჩასვლამდე
არ მომკლებია.
გრძელი გზა და ვრცელი სტეპები უნდა გამევლო; არც სატრანსპორტო საშუალებების
არჩევა იყო სულერთი. ტარანტასი 37 მართლაც ის სატრანსპორტო საშუალებაა, რომელიც
ყველაზე ნაკლებ ნჯღრევას იწვევს, ხეზე მომუშავე რუსი გლეხების საგანგებო ოსტატობა კი
მისი ყველგან შეკეთების მაქსიმალურ შესაძლებლობას იძლევა...
რუსეთში სწრაფად ჩასასვლელად ორი რამ არის აუცილებელი: ფული, განსაკუთრებით
კი პოდოროჟნაია (poderojnaïa) 38 – საფოსტო პასპორტი. როგორც წესი, გზაში ფულით
მიდიხარ, ფულით, რომელიც ომების მამოძრავებელია, მაგრამ მეორე უფრო ძნელი
მოსაპოვებელია და ყოველთვის ის არ არის, რაც გინდა. ჩვეულებრივი პოდოროჟნაიათი
შეიძლება რამდენიმე საათითაც კი დაყოვნდე სადგურში, იქ თუ ცხენები არ ჰყავთ. ცხენებს
ავტორი გულისხმობს უოლტერ სკოტის (1771–1832) ისტორიულ რომანს „პერტის ლამაზმანი, ან წმ. ვალენტინის
დღე“ (“The Fair Maid of Perth; Or, St. Valentine's Day”), რომელიც 1828 წელს გამქვეყნდა. მასში ასახულია შუა
საუკუნეების შოტლანდიის კოლორიტული სურათი, დაძაბული პოლიტიკური ბრძოლა და ხალხური ხასიათი.
37 ტარანტასი – გრძელი ოთხთვლიანი სამგზავრო ეტლი. რუსეთში XIX საუკუნის პირველ ნახევარში გავრცელდა.
იტევდა 4 მგზავრს.
38 პოდოროჟნაია (Подоро́жная) – ოფიციალური დოკუმენტი, რომლითაც რუსეთში XV-XIX საუკუნეებში
სარგებლობდნენ საფოსტო სადგურებში სახაზინო ცხენების მისაღებად.
36

9

დიდხანს კაზმავენ და რუსი გლეხების კარგ ცხენებს გაძლევენ და ძალიან ბედნიერი უნდა
იყო, თუ საათში საშუალოდ ექვსი-რვა ვერსის 39 სისწრაფით მიდიან. საფოსტო პასპორტით
არაფერი მსგავსის არ უნდა შეგეშინდეს; ამ დალოცვილი ქაღალდის დანახვაზე მთელი
ფოსტა ფეხზე დგას, ყველა მუშაობს, ცხენებს სწრაფად ამზადებენ და თან რა ცხენებს!
ცეცხლოვანს და ფიცხს, ისეთს, ზოგიერთი ელეგანტურ ეკიპაჟს რომ შეეფერება; ყოველი
ცხენი საჯინიბოს მსახურ ბიჭს მოჰყავს, ფოსტის უფროსი პატივისცემით გემშვიდობება,
იამსჩიკი თავის ადგილს იკავებს, გულმოდგიმედ იჭერს ლაგამს, აძლევს ნიშანს და ცხენები
თავის ნებაზე, უწესრიგოდ მინავარდობენ. მეეტლე მათ ნელ-ნელა იმორჩილებს, მაგრამ
მაინც აძლევს სწრაფი მოძრაობის საშუალებას და ეს მაგალითიც საკმარისია მათი რბოლის
შესახებ წარმოდგენის შესაქმნელად: საათით ხელში შესანიშნავი გზა, ოცდაექვსი ვერსი,
ორმოცდაცხრამეტ წუთში დავფარეთ.
ეს არის შესანიშნავი სეზამ გაიღე (Sezame ouvre-toi) 40 და ქაღალდების il bondo kani41,
რითაც უნდა დავმტკბარიყავი; კაცი, რომელსაც თავადმა ბარიატინსკიმ ჩემი სანკტპეტერბურგში კარგად ჩაყვანა დაავალა, მზად იყო; ამას გარდა, საშუალება მომეცა
მგზავრობის რვა დღისა და ხუთ საათის განმავლობაში გადამეკვეთა ტიფლისსა და ნევის
ნაპირებს შორისი მდებარე 2700 ვერსი.
ტიფლისიდან შესანიშნავი დღის მეორე ნახევარში გავედი. ცა ისეთი კამკამა იყო,
როგორიც მხოლოდ ატიკაში 42 მინახავს; საქართველოს დედაქალაქის გარშემო მაღალ
ბორცვებზე შორიდანვე ჩანდა ყოველი დეტალი. ახლად გაფოთლილი ხეები მხიარულად
შრიალებდნენ თოვლით დაფარული ყაზბეგის მაღალი მწვერვალებიდან დაბერილ გრილ
ნიავზე; მათ ჰორიზონტზე ვხედავდი და მალე უფრო ახლოსაც ვნახავ; სხვადასხვა ფერის
ყვავილებით მომინანქრებული ველები თავიანთ სურნელს გვიგზავნიდნენ; ჩვენი ორი
ტარანტასი თავბრუდამხვევი სისწრაფით მიფრინავდა, გზაზე მხოლოდ მცირე ბუღს
აყენებდა კეთილისმყოფელი წვიმის, გაზაფხულის იმ თბილი წვიმის წყალობით, რომელიც
დაუზარებლად წამოვიდა წინა დღით; ამ წვიმის მადლობელიც ვიყავი, რადგან მტვერი
გაფანტა, რომლის მსხვერპლიც რამდენიმე დღის წინ გახდნენ ჩემი თვალები კრასნაია
გორაზე (Krasnaïa Gora) 43 სახალხო ზეიმის დროს.
მე ვახსენე ორი ტარანტასი, რაც უნდა განვმარტო: გარდა იმ პირისა, რომელსაც სანკტპეტერბურგში ჩემი ჩაყვანა ევალებოდა, მე სიამოვნება მქონდა ვლადიკავკაზამდე გრაფ
ნოსტიჩთან, საიმპერიო არმიის კავალერიის ღირსეულ ოფიცერთან, ენთუზიასტ
ფოტოგრაფთან და აგრეთვე ტიფლისში ჩვენს შესანიშნავ კონსულთან, ბარონ ფინოსთან
ერთად მემგზავრა, რომელმაც სურდა იმ ქვეყნის დეტალურად შესწავლა, სადაც
მსახურობდა. ეს იყო მოგზაურობის შესანიშნავი და წარმატებული დასაწყისი სასიამოვნო
კომპანიასთან ერთად, რომლითაც მათთან დაცილებამდე დავტკბებოდი.
მტკვრის ხეობა. – მცხეთა: ეკლესია. – დუშეთი. სტუმართმოყვარეობა.
ტიფლისის მიდამოები უსწორმასწოროა; ეს ჯერ კიდევ არ არის მთები, მაგრამ მაღალი
ბორცვებია, რომლებიც გარს ეკვრის მტკვრის, ძველი ავტორების მიხედვით კიროსის ხეობას.
სიგრძის ძველებური რუსული ერთეული ვერსი უდრის 1,06 კმ-ს.
იგულისხმება პოდოროჟნაია.
41 ადრე ეს გამოთქმა აღნიშნავდა პიროვნებას, რომელიც იმდენად ღონიერი იყო, რომ მძიმე ტვირთს ატარებდა.
ამგვარად, ამ სიტყვას „ზურგის“ მნიშვნელობა აქვს.
42 ატიკა – სიტყვასიტყვცით „ზღვისპირა ქვეყანა“, ცენტრალური საბერძნეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთი ოლქი.
43 ავტორის შენიშვნა: „ეს არის ზეგანი, რომელიც მდებარეობს მაღალი ბორცვის თავზე მტკვრის მარცხენა ნაპირზე,
ტიფლისის პირდაპირ. იქ არის თავმოყრილი ბაზრობის ყველა გასართობი, განსაკუთრებით კი რუსეთში
პოლულარული გასართობი – ყოველგვარი საქანელა. სახელწოდება კრასნაია გორა (Krasnaia-Gora – წითელი მთა)
არ ნიშნავს იმას, რომ მთა ამ ფერისაა, წითელი რუსულად სილამაზის იდეის მატარებელია; ჩემი აზრით, ის უნდა
ითარგმნოს როგორც ლამაზი მთა“. ვვარაუდობთ, რომ ეს ადგილი დღევანდელი სამების ტაძრის უკან მდებარე
ტერიტორია იყო.
39
40
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ეს მდინარე კასპიის ზღვაში, ბაქოს სამხრეთით ჩაედინება, სანასნოდ გამოდასეგი კი მხოლოდ
სამას ვერსზეა საქართველოს დედაქალაქის ქვევით; მიუხედავად ამისა, ქალაქის ზევით
წყლის მასა, რომელზეც გადავიარეთ, განსაკუთრებით დიდი იყო, რადგან მაღალ
მწვერვალებზე თოვლი დნებოდა; მოყვითალო წყლები კლდეებით დასერილ თავის
კალაპოტში მიედინებოდა, ჯერ უზარმაზარ სიგანეზე, შემდეგ უფრო მაღლა, წყლები
თანდათანობით ექცევა კლდეებში და იმ ადგილამდე მიედინება, სადაც არაგვს ამ ორი
მდინარის შესაყარზე მდებარე პატარა ქალაქ მცხეთასთან უერთდება.
იქ მისვლამდე გზაზე შემოგვხვდა დონის კაზაკების ერთი პოლკი 44, რომელიც
განლაგების ადგილს იცვლიდა. უნიფორმა, რომელიც ასე მკაცრად არის დაცული
გარნიზონებში, მგზავრობისას გამონაკლისს წარმოადგენს და ეს გასაგებიცაა, თუ იცი, რომ
ყოველივე, ცხენის ჩათვლით, კაზაკის საკუთრებაა; ტულუპები45, ბურკები, ძველი ლაბადები!
ეს სანახაობა სამხედრო უნიფორმის თვალსაზრისით აგებს, თავისი თვალწარმტაცობით კი
იგებს. სათადარიგო ცხენები, ყოველგვარი ბარგი, სატვირთო ვაგონები, ტელეგები (télégas),
ტარანტასები, ოფიცრების კუთვნილი ეტლები გრძელ ზოლს ქმნიდა და გარშემორტყმული
იყო ხელში შუბმომარჯვებული ესკორტით, რომელიც მწყობრად მიჰყვებოდა დანარჩენ
პოლკს. ტილოზე გადასატანი არაჩვეულებრივი სურათია, მაგრამ განა ყველაფერი დასახატი
არ არის კავკასიის ამ თვალწარმტაც მხარეში?
მცხეთას, სადაც ამ შეხვედრის შემდეგ მალე ჩავედით, ადრე საქართველოსთვის დიდი
მნიშვნელობა ჰქონდა; ის მისი დედაქალაქი იყო მეექვსე საუკუნემდე, ახლა კი მხოლოდ
სოფელია, რომელიც თავისი ლამაზი ეკლესიის გარეშე ვერ მოგაგონებს გარდასულ
ბრწყინვალებას; საქართველოს მეფეების საძვალე დაკბილული კედლის შიგნითაა, მის
გასწვრივ ნაწილობრივ დანგრეული შენობების რიგია, რომლებიც ოდესღაც ამ პატივცემული
მონასტრის პატრიარქებისა და ბერების სამყოფელი იყო.
გზა პატარა ქალაქ დუშეთამდე, სადაც ღამე უნდა გაგვეტარებინა, არაფრით არ არის
საინტერესო, მაგრამ უკეთესად არის დამუშავებული, ვიდრე კავკასიაში აქამდე ნანახ
სოფლები. მის მარცხნივ, გზიდან გარკვეულ მანძილზე, ჩანს ორი ვერსის ფართობის პატარა
ტბა, რომლის ვერცერთი შენაკადი ვერ დავინახე.
დუშეთი პატარა ქალაქია, უზარმაზარი მოედნით და საკმაოდ განიერი მთავარი ქუჩით;
ის ისეა ნაგები, როგორც აქამდე ნანახი საქართველოს ქალაქები, აგურისა და ქვის
მონაცვლეობით საძირკველში. ისევე, როგორც ტიფლისში, ტერასული სახურავი აქაც ქუჩაზე
გადის და ქართული ოჯახის ცხოვრების ერთი ნაწილიც იქ მიმდინარეობს.
საკმარისი არ იყო იქ ჩასვლა, იქვე უნდა გვევახშმა და გაგვეთენებინა ღამე. სასტუმრო,
რომლის გვერდითაც ჩვენი ეკიპაჟები გაჩერდა, ძალიან ჰგავდა იმ დუქანებს, რომლებიც
გზაზე შემოგვხვდა; მე შეწუხებული სახე მქონდა, როდესაც დავრწმუნდი, რომ საკმაოდ
ცუდი საკვები და უძილო ღამე გველოდა. ჩემს თანამგზავრს იგივე აზრი ჰქონდა, მაგრამ იგი
უკეთესად იცნობდა ქვეყანას და ერთ-ერთი ქუჩისკენ გაემართა, რომელიც მოედანზე
გადიოდა და დამარწმუნა, რომ უფრო სასიამოვნოდ მომაწყობდა. ჩვენ მას მივყევით და
დაჩრდილულ ეზოზე გავლით, კარგ სახლში შევედით.
სახლის პატრონიც მაშინვე გამოჩნდა. ეს ჯერ კიდევ ახალგაზრდა, სასიამოვნო
გარეგნობის კაცი იყო, რომელსაც საკომუნიკაციო (ხიდები და გზები) ნაწილის ოფიცრების
განმასხვავებელი მწვანე ლამპასებიანი უნიფორმა ეცვა. ვიდრე მიმართავდნენ, მან მეტად
სასიამოვნო ღიმილით გვითხრა, რომ იმდენ ხანს ვიქნებოდით მისი სტუმრები, რამდენ
ხანსაც მოგვესურვებოდა მისთვის ჩვენი სტუმრობით პატივის დადება. მე მისი სიტყვებით
ავტორის შენიშვნა: „პოლკი; აქედან წარმოსდგება პოლკოვნიკი. პოლკი იყოფა გარკვეული რაოდენობის
ასეულებად (sotnias), რაც მომდინარეობს ასიდან (sto)“.
45 ავტორის შენიშვნა: „toulup – ცხვრის ტყავის ქურთუკი“.
44
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და ყურადღებით მოვიხიბლე; გულწრფელად მწყინს, რომ ვერ ვამბობ მის გვარს, რადგან
მოხარული ვიქნებოდი მისთვის საჯაროდ გამომეხატა ჩემი მადლიერება. რამდენიმე წუთის
შემდეგ სამოვარი მოიტანეს და ვახშმის მოლოდინში, ვრცელ, გრილ ფანჩატურში
ვტკბებოდით ქარავნის ჩაის 46 სმით და პატარა ნამცხვრებით, რომლებიც ვენის საცხობებსაც
კი გაუწევდა კონკურენციას.
ვახშამმა მეტად კომფორტულად ჩაიარა და დანარჩენი მასპინძლობაც იმდენად კარგი
იყო, რომ მეორე დღეს მხოლოდ დილას 11 საათზე გავუდექით გზას.
არაგვი. – ქართველების ოჯახი. – ლეგენდა. – ანანური. ფასანაური.
მხარე თანდათან უფრო დანაწევრებული ხდებოდა; გზა თითქმის გამუდმებით არაგვის
ნაპირებს მიჰყვებოდა; მდინარე თავის კენჭებიან კალაპოტში აქაფებული მიედინებოდა.
დაღმართის ბოლოში თვალწარმტაც შადრევანთან გაჩერებული ქართველების ოჯახი
შემოგვხვდა და ეს იმდენად მომხიბლავი სიუჟეტი იყო დასახატად, რომ ჩემს თავს
დავპირდი, არ დამევიწყებინა.
ჩვენს მარცხნივ მაღალი კლდეები იყო აღმართული, რომლებსაც ალაგ-ალაგ ზედა
ნაწილში უფრო შევიწროვებული მრგვალი საგუშაგო კოშკები აგვირგვინებდა. მოშორებით,
ბორცვის მწვერვალზე არწივის ბუდესავით შეფენილი ციხეკოშკის უფორმო ნანგრევები
შევამჩნიე, მაგრამ მასთან მიდგომა შეუძლებელი მომეჩვენა. ის გასული საუკუნის ბოლოს
მომხდარი იმ ერთ-ერთი მოვლენის მოწმე იყო, რომელთა განსაკუთრებული პრივილეგია
შუა საუკუნეებს ჰქონდა. ამ ციხეკოშკის მფლობელმა თავადმა კლდის ძირში მიმავალ გზაზე
წარჩინებული ოჯახის წარმომადგენელი ახალგაზრდა ქალი შეამჩნია, რომელიც მღვდლისა
და რამდენიმე მსახურის თანხლებით მგზავრობდა. თავისი დამქაშების თანხლებით თავადი
ქვევით ჩავიდა და კეთილშობილი მგზავრი ქალი მოიტაცა, ხოლო თავისი მსხვერპლის
ტანისამოსი მისი ოჯახის წევრებს გაუგზავნა. ამ სამარცხვინო ქმედებას საშინელი
შურისძიება უნდა მოჰყოლოდა. ახალგაზრდა პრინცესას ნათესავებმა შეკრიბეს თავიანთი
ვასალები, ალყა შემოარტყეს ციხეკოშკს და მიუდგომელი მდებარეობის მიუხედავად, აიღეს.
თავადის მომხრეები მოკლეს, გამტაცებლის მთელი ოჯახი გაანადგურეს, ბოროტმოქმედების
მოწმე კედლები კი როგორც სახელის გატეხვის სამუდამო სამახცხვინო დაღი, დაანგრიეს 47.
არაგვის ხეობაში იმ ადგილას შევედით, სადაც არაგვსა და კლდეს შორის მხოლოდ
ვიწრო გასასვლელი რჩება. ის დაცულია ანანურის ციხესიმაგრით, რომელიც XV საუკუნიდან
დგას და თავს დაჰყურებს მცირე მნიშვნელობის სოფელს.
ქარავნის ჩაიში (karavanskii-tchai – thé de caravane) იგულისხმება ჩაი, რომელიც სატრანსპორტო გზების
მოდერნიზაციამდე ჩინეთიდან რუსეთამდე აქლემებს გადაჰქონდათ.
47 ვვარაუდობთ, რომ ავტორი გადმოგვცემს ადგილზე შეტყობილ ამბავს, რომელიც შემდეგ ჰოლანდიელი
მოგზაურის, ლიკლამა ა ნიეჰოლტის, თხზულებაშიც მეორდება და აღწერილის პროფ. პ. ზაქარაიას მიერ: „ეს
ამბავი ანანურის ციხე ხშირად ექცეოდა ფეოდალური დაპირისპირებების ეპიცენტრში. მსგავსი მოვლენებიდან
აღსანიშნავია 1739 წლის ტრაგედია: როდესაც შანშე ქსნის ერისთავი რუსეთში იყო წასული, არაგვის ერისთავებს
მისი ძმის, იესეს ცოლი ყიზილბაშებისათვის გადაუციათ და ნამუსი აუხდიათ. რუსეთიდან დაბრუნებულ შანშეს
ოჯახის შეურაცხმყოფელნი სასტიკად დაუსჯია. საკუთარი და ლეკთაგან დაქირავებული ჯარით მისდგომია
ანანურის ციხეს, სადაც გამაგრებული ყოფილა არაგვის ერისთავი ბარძიმი ძმასთან ერთად. ბრძოლის შედეგად
უამრავი ლეკი და ქართველი დახოცილა. მოალყეებს ვერაფერი გაუწყვიათ და ბოლოს წყალსადენი გადაუჭრიათ.
ზაფხული ყოფილა, ციხეში მყოფთ უწყლოდ ძალიან გასჭირვებიათ და იძულებულნი გამხდარან სიცოცხლის
შენარჩუნების ფიცის სანაცვლოდ დანებებულიყვნენ. ბარძიმ ერისთავი ჩაბარდა, მაგრამ მისი შვილი არ დანებებია
და „შეუპოვარ” კოშკში გამაგრებულა. ქსნელებმა ფიცი დაარღვიეს და ბარძიმი მოკლეს. დაუხოცავთ მისი ოჯახის
სხვა წევრებიც; შემდეგ ციხე აუღიათ, „შეუპოვარი” კოშკისათვის ცეცხლი წაუკიდებიათ და შიგ მყოფნი ცოცხლად
გამოუწვავთ. არაგველებზე ისე უმოქმედია ამ შემთხვევას, რომ უზარმაზარი შვიდსართულიანი კოშკი
ამოუქოლიათ და დამწვართა სამარხად უქცევიათ. მხოლოდ ორასი წლის შემდეგ, 1939 წელს გახსნეს
არქეოლოგებმა. მათ საშინელი სურათი წარმოუდგათ თვალწინ, ნახაძრალი სავსე იყო დიდებისა და ბავშვების
დამწვარი ძვლებით, იარაღით და სხვადასხვა საოჯახო ნივთებით“ (პ. ზაქარაია. „ქართული
ცენტრალურგუმბათოვანი არქიტექტურა XVI-XVIII სს”, თბილისი, 1981, 239-267).
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მცხეთის მსგავსად, ანანურს აკრავს მრგვალი კოშკებით ფლანკირებული დაკბილული
ოთხკუთხედი გალავანი 48. ცენტრში კარგი ზომის ეკლესია დგას, მეორე კუთხეში სხვა
ეკლესია ჩანს; ორივე წმინდა Khitobel-ის 49 სახელობისაა. სოფელში არის მრევლი. ამ
ციხესიმაგრემ დაკარგა თავისი მნიშვნელობა, გზა ამჟამად უსაფრთხოა.
ადრე ანანური არაგვის ერისთავების 50 სამფლობელო იყო, რომლებიც საქართველოს
მეფეების დიდი ფეოდალები იყვნენ.
მგზავრობა ხეებითა და ბუჩქნარით დაფარული რბილ ფერდობებიანი მთებით
წარმოქმნილი ხეობით გავაგრძელეთ; დროდადრო გვხვდებოდა ტანდაბალი ჯორების
პატარა ქარავნები, რომლებიც ოსებს მიჰყავდათ. როდესაც გზაზე ჯოგად თავისუფლად
მიმავალ, ზურგზე მზრუნველობით დაბალანსებული ბარგით დატვირთულ პირუტყვებს და
თოფითა და ხანჯლით შეიარაღებულ მათ გამყოლებს ვხედავდი, ისე მეჩვენებოდა, რომ
კვლავ სერანია დე რონდას მთებში51 ვიყავი, სადაც ხშირად შეხვდები ელეგანტურ
ანდალუსიელ კონტრაბანდისტებს.
ფასანაურში, სადაც სადილობის დროს ჩავედით, შესანიშნავი მასპინძლობა გველოდა.
იქაც კომუნიკაციების ოფიცერმა მიგვიღო; ამჯერად ჩვენი მასპინძელი პოლკოვნიკი
კავკასიის ამ ნაწილის გზების უფროსი იყო. საოცარი იყო ამ ველური ბუნების შუაგულში
პარიზული სასადილო ოთახის მსგავსის ნახვა, დელიკატესებით ელეგანტურად გაწყობილ
მაგიდასთან სადილი, შემდეგ კი მუსიკის მოსმენა, რომელსაც სანკტ-პეტერბურგსა და
პარიზშიც აღტაცებით დაუკრავდნენ ტაშს. მაგრამ კავკასია კონტრასტების ქვეყანაა. ეს იმავე
საღამოს უნდა შემემჩნია.
ვიწრო ხეობა, რომელშიც ფასანაური მდებარეობს, მომხიბლავია; რაც შეეხება თვითონ
დაბას, მას მცირე მნიშვნელობა აქვს. აქ მთავრდება მიმზიდველი მხარე, რომელიც
ტიფლისიდან წამოსვლის შემდეგ გავიარეთ. ორი საათის სიარულის, უფრო კი დიდი
რბოლის შემდეგ, არაგვზე გადავიარეთ და დაბა ქვეშეთში, მაღალი მთის ძირში მივედით,
რომელიც ევროპაში შესასვლელად უნდა გაგვევლო.
მთები. – სადგური კაიშაური. – მწვერვალი. – მდინარე. – ჯვრის უღელტეხილი. –
ოსების ქარავანი.
სწრაფი სიარული გამორიცხული იყო: ტარანტასის გასაძლიერებლად მასში ხარები
შეაბეს. ცხენზე შევჯექი, რომელიც თავაზიანად შემომთავაზა გზებისა და კომუნიკაციების
ოფიცერმა; იგი თავადმა ბარიატინსკიმ ჩვენი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად გამოყო
შემდგომი რთული მოგზაურობის გამო. დაღამდა, ღამე ნათელი და გამჭვირვალე იყო;
იგრძნობოდა ყინულით დაფარული მწვერვალების გავლენა; ყოველი გუბიდან ბაყაყების
48 ანანურის ფეოდალური ხანის (XVI-XVIII სს) ციხესიმაგრის ანსამბლი საქართველოს გვიანფეოდალური ხანის
ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ძეგლში თავმოყრილია საკულტო, სამხედრო და საერო დანიშნულების ნაგებობები.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ბლომად მოიპოვება ამ ეპოქის ძეგლები, ასე ერთად
თავმოყრილი და შედარებით კარგად დაცული მხოლოდ რამდენიმეა.
49 ანანურის ციხის ანსამბლის მთავარი ნაგებობა – ღვთისმშობლის ეკლესია დგას „ხევსურული კოშკის”
აღმოსავლეთით. სამხრეთ ფასადის მარცხენა ნაწილზე არსებული ცხრამეტსტრიქონიანი სამშენებლო წარწერის
თანახმად, იგი 1689 წელს მდივანბეგ ბარძიმის დაკვეთით აუგია ბოქაულთუხუცეს ქაიხოსრო ბაღსარაშვილს.
სავარაუდოა, რომ ფრანგი ავტორისთვის ქართულად გამოთქმული „ღვთისმშობელი“ იქცა Khitobel-ად. იგივე
ფორმა ამ ეკლესიის ხსენებისას გვხვდება დიუბუა დე მონპერეს თხზულებაში. ჩანს, ფლორიან ჟილმა, ბლანშარმა,
ალექსანდრე დიუმამ და ლიკლამა ა ნიეჰოლტმა სწორედ დიუბუა დე მონპერეს ცნობებით ისარგებლეს. იგი წერს,
რომ ანანურის ორივე ეკლესია არის Sainte-Khitobel-ის სახელობის (F. Dubois de Montpéreux, Voyage autour du
Caucase, chez les Tscherkesses et les Abkhases, en Colchide, en Géorgie, en Arménie et en Crimée. Avec un Atlas
géographique, pittoresque, archéologique, géologique etc. Ouvrage qui a remporté le prix de la Société de Géographie de
Paris en 1838. par Frédéric Dubois de Montpéreux. Paris: Librairie de Gide, 1840, IV, 247).
50 ავტორის შენიშვნა: „ერისთავი (Eristaff) ქართულად ნიშნავს ხალხის თავს. საქართველოში კვლავ არის
ერისთავების, მთავრების ოჯახი; წოდება გვარად იქცა“.
51 სერანია–დე–რონდას მთიანი მხარე მდებარეობს მალაგას პროვინციაში.
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გამაყრუებელი ყიყინი ისმოდა; რამდენიმე თეთრი ლაქა სიბნელეში პირველ თოვლზე
მიგვანიშნებდა; ბოლოს, ციცაბო ფერდობზე ორი საათის ასვლის შემდეგ, გაბმულმა ყეფამ
მამცნო, რომ ჩემი მგზავრობის დასასრულს მივაღწიე და მივედი კაიშაურის სადგურში,
საიდანაც ნამდვილად საშიში მთები იწყებოდა.
ეს სადგური, სადაც მთავარი შენობის გარშემო რამდენიმე ქოხი დგას, ღარიბულად იყო
მომარაგებული; მაგრამ რადგან ჩვენ ცოტა ხნის წინ დავტოვეთ ფასანაური, ის ერთადერთი,
რაც ამ მგზავრობის შემდეგ ვითხოვეთ, დაძინება იყო; მთავარი ოთახის გარშემო მდგარი
ტახტებითა და პადუშკებით (ბალიშებით), – რისი ტარებაც რუსეთში მოგზაურობის დროს
გონივრულია, – საკმაოდ სწრაფად მოვიწყეთ იმპროვიზებული საწოლები, რომლებზეც
ჩაცმულები მივეგდეთ, რათა მზად ვყოფილიყავით ალიონზე გასამგზავრებლად.
მეორე დღეს ძნელსავალი გზა მზის ამოსვლამდე უნდა გაგვევლო და არ უნდა
დავლოდებოდით ცივი ღამით გაყინული და მზის თბილი სხივებით გამთბარი თოვლის
დნობას; წინააღმდეგ შემთხვევაში ზვავში მოვხვდებოდით. ამას გარდა, ორი ტარანტასიდან
ერთი, გრაფი ნისტიჩისა, ჩვენთან ერთად უნდა წამოსულიყო, მეორე კი მთის მეორე მხარეს
უნდა დაგვლოდებოდა. ჩვენი ბარგი ტელეგაზე დადეს; ჩვენს განკარგულებაში იყო
კაიშაურის სადგურის დონის კაზაკების ცხენები და პატარა ქარავანი მხნედ დაიძრა ცივ
ღამეში. ცაზე ვარსკვლავები ციმციმებდნენ, წინ ციცაბო გზა იყო, ხოლო ჩვენს მარცხნივ,
ბნელი ღამის მიუხედავად, მთების მაღალი ქედების მახლობლად თეთრი ნისლი ცაზე
გაურკვეველ ფორმებს ხატავდა.
სადგურიდან დაახლოებით სამ ვერსზე პირველი თოვლიანი მონაკვეთი შემოგვხვდა,
გაყინულ თოვლზე კაზაკების კარგად დაჭედილი ცხენები ყოჩაღად მიდიოდნენ, ისე,
როგორც ამგვარ გზაზე სიარულს შეჩვეული პირუტყვები. ნელ-ნელა თენდებოდა, ცა მსუბუქ
იასამნისფერად შეფერილიყო და გარემოს ეფინებოდა; მთები უფრო მკვეთრად გამოჩნდა;
ბოლოს, გავლილი და წინ მდებარე გზის დანახვაც შევძელი.
ჩვენ იმ უმაღლეს მწვერვალს მივაღწიეთ, რომელთანაც უნდა მივსულიყავით. ჩვენს
მარჯვნივ განიერი და დაკლაკნილი გზა მწვერვალებიდან ჩამონგრეული უზარმაზარი
კლდეების ნამსხვრევებს შორის გადიოდა; ჩვენს მარცხნივ ბინდში დავლანდე მთა, რომლის
მწვერვალები ცაში მაქმანებს ჰგავდა; ჩვენს ქვევით, დაახლოებით 1000 მეტრზე, ველურ
ხეობაში არაგვი მიედინებოდა; ამ ლამაზ მდინარეს, რომელსაც მცხეთიდან მოვუყვებოდით,
აქ შავი მდინარე ეწოდება. ჩვენ წინ წამოიმართა მთა გუდა 52 (Gouda Gora), რომლის ქართული
სახელწოდება, ჯვრის მთა, 1824 წლიდან შეიცვალა, როდესაც კავკასიის გენერალგუბერმატორმა, თავადმა ერმოლოვმა 53 წმინდა რუსეთის 54 მმართველობის დასტურად იქ
ჯვარი აღამართვინა.
გზა მოულოდნელად შევიწროვდა, ისეთი სიგანისა გახდა, რომ მასზე ერთი ეტლი თუ
გაივლიდა და ეს იმ ადგილას, სადაც ერთ მხარეს არაგვი მიედინებოდა ღრმა უფსკრულში,
მეორე მხარეს კი მთის ციცაბო ფერდობი იყო; მასზე თოვლი იყო დაგროვილი, ზოგ ადგილას
ნაპრალებიც ჩანდა; ამომავალი მზის სხივების სითბოში გარდაუვალი იყო ორი ან სამი
ზვავის ჩამოსვლა. ჩვენი გამყოლების რჩევით, ცხენები სრულ სიჩუმეში ავაჩქარეთ; მაგრამ
ყველაზე ვიწრო ადგილზე ოსების ქარავანი შემოგვხვდა, რომლებსაც დატვირთული
ჯორების ჯოგი მოჰყავდათ; რა მოხდებოდა ეტლი რომ შემოგვხვედროდა? ჯოგი ხევის პირას

ფრანგი და ფრანკოფონი მოგზაურები გუდგორას უწოდებენ გუდაურის მიდამოებში მდებარე მთა კუდებს და
ამ მონაკვეთს კაიშაურად მოიხსენიებენ.
53 ალექსი ერმოლოვი (1777-1861) – გენერალი, საქართველოს მთავარმართებელი 1816-1827 წლებში.
54 ავტორის შენიშვნა: „თავიანთ ქვეყანაზე საუბრისას, რუსები ხშირად ამბობენ წმინდა რუსეთი, ისევე, როგორც
ამბობენ დედა მოსკოვი (Moskiu Matouchka)“.
52
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ჩაამწკრივეს და გაგვატარეს; ამ გონიერი მთიელებისათვის ერთი წუთიც კი საკმარისი იყო,
მაგრამ ის კი არ ვიცი, თუ როგორ მოახერხებდნენ ჩვენს უკან მიმავალი ეტლების გატარებას.
ამ საშიშ შვერილზე ოთხი ვერსის გავლის შემდეგ იმ ბორცვის ძირს მივადექით,
რომელზეც ჯვარი იყო აღმართული და რომლის სახელობისაც ეს გზა გახდა. აქ ის
გაფართოვდა და ჩვენს წინ გაიშალა ხეობა, რომელშიც კვლავ ჩანდა ორმოცზე მეტი ზვავის
ახალი კვალი; ორი ზვავი წინადღით ჩამოსულიყო და ჩვენს მსვლელობას მათი ჩამოყოლილი
უზარმაზარი ქვა აძნელებდა. ტარანტასი და ტელეგა, რომლებიც ხეობის ქვედა ნაწილში
დავინახეთ, შავ წერტილებად ჩანდა; მიუხედავად ამისა, მათი შებმულობის თავისებურება
გავარჩიე. წყვილი ხარი ხელნას მიჰყავდა, უკან გრძელი ბაწრით მიბმული ოთხი წყვილი
ხარი კი მათ ღუზად და დამჭერად ემსახურებოდა; ხარების წინ გუთანი იყო მიმაგრებული.
ამ ადგილას რამდენიმე მგლის ღრეობას შევუშალეთ ხელი; ისინი საათნახევრის წინ
ჩვენს გზაზე შემხვედრი ოსების ჯოგიდან გადავარდნილ ერთ ჯორს ჯიჯგნიდნენ,
რომლისგანაც ძვლებიღა დარჩენილიყო.
ეშმაკის ხეობა. – ხვავი. კობი. – სიონი და ორსეთი. – დარიალის ხეობა. – ლარსი. –
ვლადი-კავკაზი.
ხეობას, რომელსაც მივუყვებოდით, რომანტიკული სახელწოდება, ეშმაკის ხეობა
(Tchortovaïa–Dolina), ჰქვია. ამასობაში, ლერმონტოვი გვარწმუნებს, რომ სახელწოდება
ეშმაკისგან კი არ წარმოშობილა, არამედ ჩერტადან (tcherta), რაც რუსულად საზღვარს
ნიშნავს, რადგან საქართველოს სადემარკაციო ხაზი წარსულში აქ გადიოდა. ვიღებ ამ
მოსაზრებას, მაგრამ გული მწყდება პირველ ვერსიაზე, რომელიც ვფიქრობ, კავშირშია ამ
ადგილის ველურ სისასტიკესთან.
1855 წელს, სწორედ ამ ადგილზე, კინაღამ დაიღუპა გენერალი ბართოლომეი55,
რომელსაც თურქი ტყვეები მიჰყავდა. მისი თანმხლები მრავალრიცხოვანი ნაწილი თოვლიან
ადგილებს გადიოდა, როდესაც გაისმა ყვირილი: ზვავი! ის ნელა მოდიოდა, მაგრამ
წინააღმდეგობას ვერ გაუწევდი და ყველას დამარხავდა; ისინი, ვინც არ იყო ძალიან
დაწინაურებული, სასწრაფოდ უკან წავიდა და ადვილად იპოვნა თავშესაფარი; ავანგარდს
არაფერი არ ემუქრებოდა; ქურქებში გახვეული გენერალი მარხილში იჯდა და მიხვდა, რომ
გადარჩენის იმედი აღარ უნდა ჰქონდა. „ჩემი სული უფალს მივანდე, – მითხრა მან ამ ამბის
მოყოლისას, – და ჩემს ბედს დაველოდე“. თოვლის მასით მოცული მარხილი ხეობის ძირში
გადაიჩეხა, რამდენჯერმე გადატრიალდა და გენერალი 2-3 საჟენის (4-6 მეტრი) სიღრმის
თოვლში დაიმარხა. მისი მსახური, რომელიც ამ განსაცდელს გადაურჩა, გაოგნებული იყო,
მაგრამ ყურადღებით უყურებდა ამ საშინელ სანახაობას. მისი მითითებით, განსაცდელს
გადარჩენილი ესკორტის თანმხლებმა კაზაკებმა და იქ შემთხვევით აღმოჩენილმა რამდენიმე
ოსმაც სასწრაფოდ დაიწყეს ადგილის გასუფთავება და დაახლოებით ერთი საათის მუშაობის
შემდეგ დაზარალებულსაც მიაგნეს, რომელიც საბედნიეროდ, მარხილის არ დაეშავებინა,
მიუხედავად იმისა, რომ მძიმე მარხილი დიდი სისწრაფით ჩაფლულიყო თოვლში. გენერლის
თქმით, ერთადერთი მოუხერხებელი მდგომარეობა ამ უდროო დამარხვის დროს ცუდად
მოხრილი მკლავი და ფეხი იყო. რაც შეეხება სუნთქვას, ის მას სულ აწუხებდა და სითბოს
უფრო გრძნობდა, ვიდრე სიცივეს.
ბუნების ამ კონვულსიის შედეგად 14 ადამიანი დაიღუპა.

ივანე ბართოლომეი (1813-1870) – რუსი გენერალ-ლეიტენანტი, არქეოლოგი და ნუმიზმატი, პეტერბურგის
აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი (1856). 1850 წლიდან მსახურობდა ჩეჩნეთში, აფხაზეთსა და თბილისში. 1853
წელს დიპლომატიური დავალებით გაემგზავრა სვანეთში და მონაწილეობა მიიღო რუსეთთან მისი შეერთების
საქმეში. შეაგროვა ქართული, ბაქტრიული, პართული და სასანური მონეტების მდიდარი კოლექცია, რომელიც
შემდგომ ერმიტაჟს გადასცა.
55
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როდესაც ოსებს ზვავი მოულოდნელად დაატყდებათ, ისინი მის წინ გარბიან და დიდ
მანძილებზე ხტებიან; შემდეგ, როდესაც ის მათ წამოეწევა, ისინი მასთან ერთად გარბიან და
თავიანთი მოქნილობისა და გამოცდილების წყალობით, განსაცდელს თითქმის ყოველთვის
აღწევენ თავს.
ოსური სოფელის – საცოდავი ქოხების გროვის გავლის შემდეგ, ყოველგვარი
საშიშროება დამთავრდა; ჩვენი ცხენები კარგ გზაზე სანავარდოდ მივუშვით და ცოტა ხნის
შემდეგ კობში, ხეობაში მდებარე მსხვილ დაბაში ჩავედით, სადაც დამუშავებული მიწების
კვალი შევამჩნიე.
აქ მცირე გულაცრუება გველოდა: გაუგებრობის გამო ტარანტასი, რომელსაც
ვლადიკავკაზში უნდა წავეყვანეთ, ჯერ კიდევ არ იყო მოსული; გრაფი ნოსტიჩი, რომელიც
გამგზავრებას ჩქარობდა, წინ წავიდა, ჩვენი კი სამ ბატონს, სამ მსახურთან და საკმაოდ დიდ
ბარგთან ერთად, ერთ დღეში 80 ვერსის დასაფარად მხოლოდ ორი ტელეგა გვქონდა.
ტელეგა, რუსული ეტლი, იმპერიის ყველა ნაწილში შეგხვდება. საფუძველი იგივე აქვს,
რაც ტარანტასს: ოთხი ან ხუთი ხარიხა ორ ხიდზე დევს, მაგრამ ისინი უფრო მოკლეა და
შესაბამისად, უფრო მოუქნელიც; ეტლის საბარგულის ნაცვლად ამ ურემს მარტივი, ვიწრო და
დაბალი საბარგული აქვს, რომელიც ზევით ფართოვდება და თოკებით მაგრდება. ამგვარი
ეტლით, რომელიც მრავლადაა ყველა სადგურში, სამთავრობო კურიერები უზარმაზარ
ფართობებს ფარავენ (ზოგჯერ 10,000-12,000 ვერსსაც), სხედან ცხენის ძუით გატენილ ტყავის
მძიმე ბალიშზე, რომელიც დაწნული თოკების უზურგო სკამზე დევს, მთელი მგზავრობის
განმავლობაში ებრძვიან ძილს, არასოდეს არც ერთ სადგურში არ ჩერდებიან და მკაცრად
აქვთ განსაზღვრული ცხენების შესაცვლელი დრო.
ტელეგები დაიტვირთა, რაც შეგვეხება ჩვენ, ბარგზე შევხტით და გზას გავუდექით.
ჩვენს თვალწინ თერგის ხეობა გადაიშალა; მარცხნივ ბაიდარის ხეობაა, სადაც იმავე
სახელწოდების თერგის ერთ-ერთი შენაკადი მიედინება; დიდებულმა სანახაობამ იმისთვის
შეგვამზადა, რაც ამ დღეს გადაიშლებოდა ჩვენს თვალწინ.
როგორც ყოველთვის, ტროიკა სრული სვლით მიგვაქანებდა; კეთილშობილ ცხოველებს
არც დაღმართი და არც ციცაბო ასასვლელი არ აფერხებდა; ჩვენი ოსი იამსჩიკები თავიანთი
შესანიშნავი ხელოვნებით კონკურენციას უწევენ რუს იამსჩიკებს. ისინი ყველაზე უფრო
საშიშ ადგილებში, ყველაზე უფრო ფრიალო ფერდობებზე და უფსკრულის პირასაც კი,
სწრაფად მიექანებოდნენ. სადგურიდან რამდენიმე ვერსზე ხეობა ჯერ გაფართოვდა, თერგი
აქაფებული მიედინებოდა კლდეებში თავის მიერვე გაჭრილ კალაპოტში, მაგრამ მალე გზა
ორ კლდეს შორის შევიწროვდა; თითოეულის წვერში ძველი ქართული სიმაგრე დგას. ის,
რომელიც მარცხნივ არის, თითქმის მთლიანად დანგრეულია. მის ძირში პატარა სოფელია.
მარჯვენა ციხეს სიონი ეწოდება, ის შესანიშნავ მდგომარეობაშია და გარს საკმაოდ მსხვილი
დაბა აკრავს; ოდნავ მოშორებით დგას წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ამ
ქვეყანაში პატივს სცემენ.
წინსვლასთან ერთად ბუნება უფრო დიდებული ხდებოდა – მარჯვნივ უფრო ციცაბო
მთები, მარცხნივ კი კლდეები იყო, რომლებსაც თერგი ეხეთქებოდა; გამოჩნდა კავკასიონის ამ
ნაწილის ბუმბერაზი თოვლიანი მწვერვალი, ყაზბეგი; ბოლოს და ბოლოს ის მთლიანად
დავინახეთ იმავე სახელწოდების სოფელში ჩასვლამდე, სადაც საფოსტო სადგური იყო.
აქ მთლიანად დაინახავ ამ ლამაზ მთას, რომელსაც ძლიერ გამოკვეთილი კონტურები
აქვს; ამ ადგილას ორ კლდეს შორის შევიწროვებული თერგი დიდი ძალით მაღლიდან
მოედინება. მდინარის მარჯვენა ნაპირზე მდებარე სოფელში არის ახლად აშენებული,
ქართულ-ბიზანტიური კომბინირებული სტილის ეკლესიის შესანიშნავი მაგალითი.
პირდაპირ, მარცხენა ნაპირზე, ცის სილურჯეს უპირისპირდება ყაზბეგი თოვლისა და
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ყინულის ქათქათა მოსასხამი. მისი სიმაღლე 16,533 ინგლისური ფუტია 56 და ოდნავ უფრო
მაღალია მონბლანზე 57, რომელის სიმაღლე 14,700 მეფის ფუტის 58 ტოლია. სახელწოდება
ყაზბეგი (Kasbek – ღირსების აღმნიშვნელი წოდება) ამ მთას, რომელიც ელბრუსის შემდეგ
კავკასიის ყველაზე მაღალი მწვერვალია, რუსებმა დაარქვეს. მისი ნამდვილი ქართული
სახელწოდება არის მყინვარი (Mkinvari), რაც ყინულის მთას ნიშნავს.
ყაზბეგის ღირსების მქონე პირი მხნე და ენერგიული მოხუცია; გადმოცემის თანახმად,
ოჯახის ნამდვილი გვარი გაქრა და ის წოდებით შეიცვალა. როდესაც 1837 წელს იმპერატორმა
ნიკოლოზმა კავკასიაში იმოგზაურა, მის კთხვაზე, ეს გვარი მთების მიხედვით იყო
წარმოშობილი თუ მისი წინაპრების მიერ იყო დარქმეული, კეთილმა მოხუცმა უპასუხა: „არ
ვიცი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მთა ჩემს გვარზე უფრო ძველია“.
მალე იწყება დარიალის ცნობილი ხეობა (კავკასიის კარი – Caucasi Pilae) ის ყველა იმ
უღელტეხილზე უფრო დიდებულია, რომლებზეც აქამდე გადამივლია; წარმოიდგინეთ
მარადიული თოვლის საზღვრამდე პერპენდიკულარულად აღმართული ორი უზარმაზარი
კლდის კედელი; ძირში აქაფებული, გაცოფებული დინება, რომელსაც მეზობელი მთების
მოგლეჯილი ნამსხვრევები ეღობება; ალაგ-ალაგ ათიოდე ფუტის სიგანის გზა, სიგანისა,
რომელის დასაძლევად მოხრილი უნდა გადახტე ციცაბო კლდის კედელზე; ასეთია სურათი.
კალამი ვერ გადმოსცემს ამ გადასასვლელის ველურ დიდებულებას, ის გაუვალი
თერმოპილესია 59, რომელთან ერთად ევროპიდან აზიაში მიმავალი სამხედრო გზის ბატონი
ხარ.
გზის მოსახვევში, ვიდრე ყველაზე ვიწრო ადგილს მივაღწევდით, დავინახეთ, რომ
ჩვენსკენ სამხედრო საინჟინრო ნაწილის ჯარისკაცი მორბოდა, რომელიც რაღაცას
გვანიშნებდა. იმავე წუთს, ჩვენგან მარჯვნივ მდებარე მთის ფერდობიდან ძლიერი აფეთქების
ხმა გაისმა, შემდეგ კი მტვრისა და ბოლის ღრუბელი გაჩნდა, რომლის შუაში ქვის
უზარმაზარი ბლოკები გამოჩნდა და თითქოს ნიშანს ელოდაო, ასეული ამგვარი აფეთქების
ხმა გაისმა, მათი ექო კი ათასჯერ გამეორდა კლდეებში. ისე მეჩვენებოდა, რომ ბუნების იმ
ძლიერ რყევას ვესწრებოდი, რომელიც ზოგჯერ კონტინენტის ფორმას ცვლის. ჩვენ მაშინვე
მივხვდით, რომ ამ ხმაურის მიზეზი იმ გზის ჩანაცვლება იყო, რომელზეც ვიმყოფებოდით და
რომელიც დიდი წყალდიდობის შედეგად ზოგჯერ მთლიანად წყლით იტბორებოდა.
გასასვლელის ბოლოს, მარცხენა ნაპირზე, კვლავ უძველესი ქართული ციხეკოშკის
ნაშთებს, მარჯვენა ნაპირზე კი რუსების მიერ ხეობის დასაცავად აშენებულ ახალ
ციხესიმაგრეს შეამჩნევ. ეს არის მორტირებით აღჭურვილი და დაკბილული კოშკებით
ფლანკირებული ოთხკუთხა შენობა. შეიძლება ითქვას, რომ ამჟამად არსებული სამხედრო
საშუალებებით ამ გასასვლელის აღება შეუძლებელია.
ლარსის სადგურამდე, რომელიც ბალთამდე მდებარეობს, გზა ორივე მხარეს უფრო
გახსნილია, მთები ნაკლებად მაღალია და ფერდობებიც უფრო შერბილებულია. ლარსში
მისვლამდე მდინარეზე თამამი და მოხდენილი კონსტრუქციის ხის ხიდით გადახვალ,
რომელმაც რამდენიმე წლის წინ დიდი წყალდიდობის შედეგად დანგრეული პორფირის
ლამაზი ხიდი უნდა ჩაანაცვლოს. ეს წყალდიდობები უძველესი დროიდან გარკვეული
სიხშირით მეორდება და ამ მხარეს დაახლოებით ყოველ შვიდ წელიწადში ერთხელ
ანადგურებს.

ყაზბეგის სიმაღლე 5047 მ-ია.
მონბლანის სიმაღლე 4810 მ-ია.
58 ფუტი – სიგრძის საზომი ერთეული. 1 ფუტი უდრის 30.48 სმ-ს.
59 თერმოპილი – ადგილი საბერძნეთში, სადაც უძველეს დროს ვიწრო სანაპირო გასასვლელი არსებობდა. თავისი
სახელწოდება მიიღო ცხელი გოგირდიანი წყლების გამო. ეს ის ვიწრო გასასვლელია, სადაც ჩვ. წ. აღ-მდე 480 წ.
სისხლიანი ბრძოლა გაიმართა ბერძნებსა და სპარსელებს შორის.
56
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ლარსის სადგური ვლადიკავკაზამდეა და იქ კვლავ არის დარჩენილი ძველი
ციხეკოშკის ნაშთები. სავალ გზაზე, ამ ადგილიდან მარცხნივ, ამწვანებულ სტეპს შეამჩნევ;
მარჯვნივ, მდინარის მხარეს, ლამაზი პეიზაჟია, რომელსაც მეტად თვალწარმტაც ინგლისურ
დაბლობს შევადარებდი; ჰორიზონტის ფონზე, ლამაზ მდელოებზე ხეების ჯგუფი და ტყით
დაფარული ფერდობები გამოიხატება. გზა ლარივით სწორია, მის ბოლოს მალე შევამჩნიეთ
ვლადიკავკაზის ეკლესიების მწვანე გუმბათები, რომლებიც ზევიდან დაჰყურებდა ქალაქს
გარშემო განფენილ სიწვანეს.
ვლადი-კავკაზი (სიტყვა სიტყვით კავკასიის მმართველი), სამხედრო ქალაქია, ამ
მხარეში არსებული ამჟამინდელი სიმშვიდე მას ახალ მომავალს მისცემს. ჩერქეზები მას
თერექ-ყალას (Terek-Kala) უწოდებენ. ის პოტიომკინმა 60 დააარსა და განსაზღვრული იყო
მთავარი შტაბისა და ჯარის შეკრების ადგილად, რომლის მარცხენა მხარე კასპიის ზღვამდე,
მარჯვენა კი შავ ზღვამდე უნდა გავრცელებულიყო. ეს ორი უკანასკნელი სახელწოდება
დამკვიდრდა, მაგრამ კავკასიაში რუსეთის ხელისუფლების რეზიდენცია ტიფლისში
გადაიტანეს და ვლადი-კავკაზმა თავისი მნიშვნელობის დიდი ნაწილი დაკარგა. თუ
განვიხილავთ იმ ფართობს, რომელიც მას თერგის მარჯვენა ნაპირზე უჭირავს, ჩვენთან ის
დიდ ბაღად მიიჩნევა, მაგრამ იქ იმდენად ვრცელი სასეირნო ადგილებია, ქუჩები იმდენად
განიერი, მოედნები ისე დიდი, სახლები კი დაბალი, რომ ის მეოთხე ან მეხუთე რიგის
ქალაქად შეიძლება ჩაითვალოს.

გრიგორი პოტიომკინი (1739-1791) – რუსი სახელმწიფო მოღვაწე, შავი
ზღვის სამხედრო ფლოტის შემქმნელი, გენერალ-ფელდმარშალი.
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ფლორიან ჟილი
Gille, Floriant. Lettres sur le Caucase et la Crimée, ouvrage enrichi de trente vignettes dessinées
d’après nature, et d’une carte dressée au dépot topographique de la guerre à St. Pétersbourg. Paris,
1859.
კავკასიის მეფისნაცვალი ალექსანდრე ბარიატინსკი (1856/7-1862)
(სამკურნალო შემეცნებითი ტურიზმი)
ავტორის შესახებ: ფლორიან ჟილი (1801-1864) – რუსეთში მოღვაწე შვეიცარელი
ისტორიკოსი, ხელოვნებათმცოდნე, მხატვარი. იმპერატორ ნიკოლოზ I-ის მემკვიდრეს –
მომავალ იმპერატორ ალექსანდრე II-ს ფრანგულ ენასა და გეოგრაფიას, იმპერატორის
ქალიშვილებს, დიდ მთავრებს მარიას, ოლგასა და ალექსანდრას – ისტორიას ასწავლიდა.
ფლორიან ჟილი იყო საიმპერატორო ერმიტაჟის I განყოფილების გამგე, იმპერატორის კარის
ბიბლიოთეკარი და ცარსკოე სელოს არსენალის გამგებელი. 20 წლის მანძილზე აქტიურად
მონაწილეობდა ერმიტაჟის ბიბლიოთეკის განვითარების საქმეში და ნუმიზმატური
კოლექციების შევსებაში; საფუძველი ჩაუყარა ორდენებისა და ორდენის ნიშნების
შეგროვებას, ერმიტაჟის კოლექციების სისტემატიზაციას და შეადგინა „საიმპერატორო
ერმიტაჟის მართვის ინსტრუქცია“.
მოგზაურობის მიზანი: თხზულების წინასიტყვაობაში ფლორიან ჟილი აღნიშნავს, რომ
ჯანმრთელობის აღსადგენად ექიმების რჩევით, კავკასიაში მოგზაურობა და „ასე ცნობილი
მხარის“ დათვალიერება გადაწყვიტა. იგი 1858 წლის ივლისში გაემგზავრა სანკტპეტერბუტგიდან კავკასიაში.
სრული მარშრუტი: სანკტ-პეტერბუტგი, მოსკოვი, პიატიგორსკი, ვლადიკავკაზი,
საქართველო, ერევანი, ეჩმიაძინი, საქართველო, ყირიმში, საბერძნთი, იტალია, ლუბეცი.
მარშრუტი საქართველოში: დარიალის ხეობა – ყაზბეგი, ჯვრის უღელტეხილი,
კაიშაური (გუდაური), ფასანაური, ანანური, დუშეთი, მცხეთა, თბილისი, ახალციხე,
ახალქალაქი, ქუთაისი, ფოთი, სოხუმი.
მოგზაურობის შედეგი: თხზულებაში ავტორის მარშრუტის მიხედვით დაწვრილებით
არის აღწერილი ბუნება – მისი თქმით, ევროპაში, სიცილიაშიც კი, არავითარი წარმოდგენა არ
ჰქონდათ თუ რა ფერების ნახვა შეიძლებოდა ამიერკავკასიაში. მოცემულია ცნობები მთების
გეოლოგიური შემადგენლობის, ფლორის, ფაუნის, მდინარეების, ხიდების, სავარგულების,
სოფლის მეურნეობის, სასოფლო განსახლების, მოსახლეობის – ოსების, ხევსურების,
ქართველების, სომხების, აფხაზების – საქმიანობის, ადათ-წესების, სამოსის, საკრავი
ინსტრუნენტებისა და სხვ. შესახებ, წარმოდგენილია მოხელეების ცოცხალი სახეები.
დახასიათებულია თბილისის, ახალციხის, ქუთაისის ბაზრები. მისი თხზულება მდიდარია
ისტორიული ძეგლების – ანანურის, მცხეთის, თბილისის, ახალციხის, ხერთვისის, აწყურის,
გელათის, ბორჯომის, სურამის, სოხუმის, ილორის და სხვ. – ეკლესიებისა და
ციხესიმაგრეების აღწერის თვალსაზრისით.
მნიშვნელოვანია ფლორიან ჟილის ცნობები საქალაქო ცხოვრების შესახებ. საგანგებო ყურადღება
ეთმობა თბილისის აღწერას, რომელიც ავტორის აზრით, ერთდოულად იყო აზიაც იყო და
ევროპაც. ქალაქის აღმოსავლური იერსახის ძირითად ცენტრად დასახელებულია ბაზარი,
მოცემულია ცნობები იქ მიმდინარე ცხოვრების, ფარდულების, ხელოსნების მუშაობის,
გასაყიდი საქონლის შესახებ, ტიფლისს კი აღმოსავლეთის ნუმიზმატიკურ საბადოს
უწოდებს, ეხება მეღვინეობის თემას. ავტორი გამოჰყოფს თბილისის რამდენიმე შენობას. იგი
წერს: „ტიფლისში არის ისეთი დაწესებულებები, მიძღვნილი ისეთი ინსტიტუტებისათვის,
რომელთა ხასიათი მხოლოდ ევროპის კუთვნილებაა, მაგრამ აღმოსავლეთის შთაგონებამ

მათი ინტერიერის ორნამენტებში რაღაც აზიური შეიტანა. ასეთია თეატრი“. ჟილი XIX
საუკუნეში საქართველოში ის პირველი ფრანკოფონი მოგზაურია, რომელიც იტალიური
დასის სპექტაკლს დაესწრო, რადგან მანამდე თბილისში მყოფი ფარამონ ბლანშარის
თხზულებაში თბილისის კულტურული ცხოვრების ეს მნიშვნელოვანი მხარე საერთოდ არ
არის ნახსენები. მეორე შენობა, რომლის ექსტერიერი ევროპული იყო, ინტერიერი კი
„ჭეშმარიტი აზია“, ეკუთვნოდა არშაკუნის. მესამე შენობა იყო ძველ თბილისში კიდევ
დარჩენილი ძველი სახლების ნახევრად მიწური ოთახი, რომელსაც ჟილი დარბაზს უწოდებს
და აგრეთვე დაწვრილებით აღწერს, მეოთხე – თბილისის აბანოა. თბილისის ინტელექტუარი
მნიშვნელობის დაწესებულებებიდან აღნიშმულია სამხედრო ტოპოგრაფიულ საცავი,
გეოგრაფიულ სექცია, პატარა მუზეუმი, მიხეილ ვორონცოვის მმართველობის დროს დაარსებული
„კავკასიის გაზეთი“ და „კავკასიის კალენდარი“, კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი.
ფლორიან ჟილის თხზულებიდან გამოვყოფთ ცნობებს ბორჯომის შესახებ, რომელსაც
იგი აღმოსავლეთის ბადენ-ბადენს უწოდებს და აღნიშნავს მისი მინერალური წყლების
მნიშვნელობას; აღწერს გელეთის სამონასტრო კომპლექსისა და იქ დაცული სასულიერო თუ
საერო ნივთებს; გვაძლევს ქუთაისისა და მისი მოსახლების, იმერული თიხის ჭურჭელისა და
გიშრისგან დამზადებულ ნივთების დახასიათებას, იმჟამად პატარა ქალაქების – ახალციხისა
და სოხუმ-ყალეს აღწერას.
ფლორიან ჟილის მოგზაურობა, გამომდინარე მისი საქმიანობიდან, ადგილზე
შესწავლილი მასალის სამუზეუმო სტილით აღწერის ძალიან კარგი მაგალითია. მისი
თხზულება არის კრებითი ნაშრომი, სადაც კავკასიის სიძველეების ფონზე ნაჩვენებია XIX
საუკუნის 50-იანი წლების ბოლოს, ყირიმის 1853-1856 ომის შემდეგ, რუსეთის იმპერიის
სამხრეთი გუბერნიების ცხოვრება.
წინასიტყვაობაში ავტორი აღნიშნავს: „ვფიქრობ, რომ ჩემი ესკიზები ჩემს ნაწერს
სჯობია. ბლანშარი, ხელოვანი მეტრი, ცნობილი კავკასიაში თავისი მოგზაურობით,
დამთანხმდა ჩემი ჩანახატების გამოცემაში დახმარებას, რომელებიც მისი თქმით, რეალობას
ასახავდა“. მისი თხზულება ილუსტრირებულია თვისივე ნახატებით. საქართველოს თემას
ასახევს შემდეგი ნამუშევრები: „ხევსური“, „დარიალი“, „სიონი თერგის ხეობაში“, „ანანური“,
„ტიფლისი“, „ფაზისი-რიონი“, „სოხუმ’ყალე“.
***
Gille, Floriant. Lettres sur le Caucase et la Crimée, ouvrage enrichi de trente vignettes dessinées
d’après nature, et d’une carte dressée au dépot topographique de la guerre à St. Pétersbourg. Paris,
1859.
ტიფლისი.
ტიფლისის შესასვლელთან გზა მოსახვევში საკმაოდ სწრაფად ეშვება და მის კუთხეში
აღმართული ლამაზი რკინის ჯვრის დანახვაზე ტარანტასიდან ჩამოვედი მის ძირში
გაკეთებული წარწერის წასაკითხად. მასში ნათქვამი იყო, რომ განგების ხელმა ამ ადგილას
დაიცვა ნიკოლოზ I-ის სიცოცხლე, როდესაც ტიფლისიდან წასვლისას, გზის ამ საშიშ
ადგილას მისი ეტლი ცხენებმა გაიტაცეს (1837 წლის 12 ოქტომბერი) 1.
ის, რაც მაშინვე თვალში მოგხვდება, ქალაქის მდებარეობაა ორ პატარა მთას შორის,
ძაბრის ფორმის სივრცეში, სადაც მტკვარი მიედინება.
მდინარის მარცხენა ნაპირზე, რომელიც მეტად შევიწროვებულია ფიქლოვან კლდეებს
შორის, ქალაქის უძველესი ნაწილი, ავლაბრის გარეუბანი და მეტეხის ცნობილი ეკლესია

ავტორის მიერ აღწერილი შემთხვევის გამო, აღნიშნულ ადგილზე (გმირთა მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე,
მანქანების სამრეცხაო ბენზინგასამართი სადგურის უკან) 1846 წელს დიდი ჯვარი დადგეს, რომელიც ლავრენტი
ბერიას ბრძანებით მოედნის რეკონსტრუქციის დროს აიღეს.

1

მდებარეობს. მარჯვენა ნაპირზე, რომელიც უფრო დანაწევრებულია და წმინდა დავითის
მთის ციცაბო ძირამდე ცრცელდება, ქალაქის სხვა ნაწილი მდებარეობს.
ამ ადგილის შერჩევა, ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, გასაკიცხია. ამ ძაბრში ჰაერი
იხუთება და ზაფხულის დიდი სიცხის დროს შეძლებული მაცხოვრებლები ქალაქიდან
გადიან და თავს მეზობელი მთების სიგრილეს აფარებენ.
შენობების იერსახე და თვითონ ქალაქი ერთდოულად აზიაცაა და ევროპაც. ძველი
ტიფლისი მუდამ აზიურია თავისი ძველი ეკლესიების კამარის მსგავი გუმბათებითა და
ბაზრით, რომელმაც მთლიანად შეინარჩუნეს აღმოსავლური იერი. მაგრამ უკანასკნელი 25
წლის განმავლობაში ახალმა ტიფლისმა ევროპული იერსახე შეიძინა თავისი გრძელი
ბულვარით, ერთმანეთისაგან დაცილებული ელეგანტური სახლებითა და მდიდრული
მაღაზიებით.
ქალაქის გალამაზება ნელ-ნელა მთავრდება. ამგვარად, მადათოვის ძველი მოედანი,
ახლა კი ალექსანდრესი 2, იმ იმპერატორის სახელობისა, რომელმაც მეფისნაცვალს ამ
გალამაზებისაკენ უბიძგა, დიდ საჯარო ბაღად გარდაიქმნება და ახალი მშენებლობებით
შეიცვლება. ეს მოედანი ახალი ტიფლისის მშვენება გახდება. მასთან მისვლა შესაძლებელია
თავად ვორონცოვის მმართველობის დროს მტკვარზე გადებული შესანიშნავი ხიდით 3.
თავად ვორონცოვის შემცვლელი, თავადი ბარაიატინსკი, იქ მის ძეგლს დაადგმევინებს,
რომელიც დაამშვენებს ხიდის გამზირს.
თავდაპირველად რამდენიმე სიტყვას ყველაზე უფრო გამორჩეული ორი ეკლესიის
შესახებ ვიტყვი. სიონის ძველი საკათედრო ტაძარი, დღეს მართლმადიდებლური
ღვთისმსახურების ტაძარი, ძველ ტიფლისში, ბაზრის უბანში მდებარეობს. ეს ერთ-ერთი
უძველესი ქრისტიანული ეკლესია ბიზანტიური ეკლესიის ნათელი გამოხატულებაა4,
როდესაც მის შიდა თაღებს დაინახავ. ისინი ოდნავ მახსენებენ ვენეციის წმინდა მარკოზის 5
თაღებს. მრავალჯერ შემუსრულსა და დანგრეულს, მას მუდამ ძველი გეგმის მიხედვით
აღადგენდნენ. თავადმა გაგარინმა 6 შეუძლებელი გააკეთა 1795 წელს განადგურებულ მის
თაღებზე ძველი მხატვრობის აღსადგენად. ყველაზე ძვირფასი რელიკვია, რომელსაც
ეთაყვანებიან, წმინდა ნინოს ჯვარია, რომლითაც მან ხალხი დალოცა. ეს ჯვარი ვაზის ორი
ლერწმისაგანაა გაკეთებული და წმინდანის თმებითაა შეკრული.
წმინდა დავითის ეკლესია, პატარა, სრულიად სადა და პატივცემული, იმ მთის
კალთაზე მდებარეობს, რომელიც ტიფლისს თავზე ადგას. ის იმავე ადგილზეა, სადაც IV
საუკუნეში სირიიდან საქართველოში ქრისტიანული რელიგიის საქადაგებლად ჩამოსული
ერთ-ერთი მამის, ამ წმინდანის, სენაკი იყო 7. იგი დიდხანს ცხოვრობდა ამ სენაკში და
გარდასაცვლელად ტიფლისისდან 50 ვერსზე 8, იმ ადგილას წავიდა, რომელსაც გარეჯინსკაია
2 იგულისხმება ალექსანდრე II-ს (1855-1881) სახელობის ბაღი, რომელიც 1859 წელს არქიტექტორ ო. სიმენსონის
პროექტით აშენდა. 1865 წელს ბაღმა საბოლოო სახე მიიღო. 2000 წლიდან იწოდება გიორგი ლეონიძის სახელობის
ბაღად.
3
1844-1854 წლებში ამიერკავკასიაში მეფისნაცვლის, მიხეილ ვორონცოვის, დავალებით იტალიელმა
არქიტექტორმა ჯოვანი სკუდიერიმ შეადგინა ხიდის პროექტი, რომლის მშენებლობა დაიწყო 1848 წელს და
დასრულდა 1853 წელს. ის ერთადერთი ხიდია მტკვარზე, რომელმაც ჩვენამდე პირვანდელი სახით მოაღწია.
4 თბილისის სიონის ჯვაროვან-გუმბათოვანი ტაძარი ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლია.
5 წმ. მარკოზის ტაძარი XIV-XV საუკუნეების იტალიური გოთიკური არქიტექტურის მონუმენტი მდებარეობს
ვენეციაში, წმ. მარკოზის მოედანზე, დოჟის სასახლის გვერდით.
6 გრიგოლ გაგარინი (1810-1893) – თავადი, რუსი მხატვარი, ხელოვნებათმცოდნე, რუსეთის იმპერიტორის კარის
ობერგოფმეისტერი.
7 ასურელი მამები — საეკლესიო მოღვაწეთა ჯგუფი, რომელიც საქართველოში VI საუკუნეში მოსულა სირიიდან.
ასურელი მამების საქართველოში მოღვაწეობის მიზანი ქრისტიანული რელიგიის დაცვა-განმტკიცება იყო. ერთერთი ასურელი მამა იყო დავით გარეჯელი (ბაბილინა ლომინაძე, ქსე, I, თბილისი, 1975, 661-662).
8 ვერსი – სიგრძის საზომი ძველებური რუსული ერთეული. 1 ვერსი უდრის 1,06 კმ-ს.

პუსტინიას (Gharedjinskaia Pousttnia, le désert de Gharedja – გარეჯას უდაბნო) უწოდებენ და

სადაც მისი ნეშტი განისვენებს.
მე ამ ეკლესიის ძირში ჩამოვჯექი ბრწყინვალე რუსი პოეტის, გრიბოედოვის საფლავთან,
რომელიც თავისი სუვერენის მინისტრი იყო სპარსეთში და მოსახლეობის ბუნტის დროს იქ
1829 წელს გარდაიცვალა. მისმა ქვრივმა, ქალიშვილობაში ჭავჭავაძემ 9 ძეგლი აღამართინა მის
საფლავზე, იმ ტერასის ქვევით, რომელზეც ეკლესია დგას. ქვევით, მამა იოსებთან, 1810
წლიდან ამ ეკლესიის მღვდელთან ერთად, ჩავედი. გაოცებული ვიყავი ამ მღვდლის ლამაზი
სახის სიმშვიდით.
ის, რაც ტიფლისში სრულიად აღმოსავლურია, ბაზარია; აზიაში ხარ. უამრავი,
ერთმანეთზე მიდგმულ სხვადასხვა ფარდულში გამოფენილია ყოველივე, რაც აღმოსავლური
ხელოსნობისათვისაა დამახასიათებელი. კაცისა და ქალის ყველანაირი სამოსის, შალავარების
(chalvars – განიერი შარვლების), ახალუხებისა და ქართული მკვეთრი ფერების ტუნიკების10
თერძები, ჩექმეთებისა (tchekmettes) და ბეშმეთების (béchemettes) 11 მკერავები, ოქროსა და
ვერცხლის სირმების ოსტატები, მქარგავები, მეიარაღეები, ხილის გამყიდველები და სხვ.
ყოველივე ეს ასე ვთქვათ, სუფთა ჰაერზეა, ხალხის ბრბოში და იმ ვიწრო გასასვლელებში,
სადაც ზოგჯერ წყლის დამტარებლებს დაეჯახები, რომლებსაც თავიანთი სითხე
უზარმაზარი ტიკებით დააქვთ; ვირზე ან ცხენზე გადაკიდებულ გატყავებულ სველ
პირუტყვს დაკრუნჩხული შესახედაობა აქვს. აქ ნახავ ჩრდილოეთისა თუ სამხრეთის,
კავკასიის მცხოვრებთა ყველა კოსტიუმს და მათი პატრონების ფიზიონომიების უამრავ
თავისებურებას. ფარდულებში არ არის ვიტრინები, აღმოსავლურად ფეხმორთხმული
ხელოსნები თქვენ წინ მუშაობენ. საღამოს ეს ფარდულები ხის დარაბებით იხურება და
ხმაურიანი ბაზარი გაუდაბურებული და ჩუმი ხდება. ის ღამის დარაჯებისთვისაა
მინდობილი, ისევე, როგორც კონსტანტინოპოლში ან სადმე აღმოსავლეთში.
მე მიყვარდა იქ სეირნობა. რამდენიმე კარგი იარაღიც შევიძინე, განსაკუთრებით ყამა12
და შაშკა 13, ყაბარდოული და ჩეჩნური პირებით. ყურადღებით უნდა იყო, რომ არ შეცდე
ჩეჩნური პირების გამო. ტიფლისში მათ მსგავსს ძველ დამღას ადებენ, ისევე, როგორც ბევრ
სხვა რამეს, რათა შეგაცდინონ და სინანულით უნდა ვთქვა, რომ ტიფლისი ყალბი
არქეოლოგიური ნივთების ფაბრიკაა. ამგვარად აკეთებენ პერსეპოლისურ ცილინდრებს14
ყველა ფიგურით და ლურსმული წარწერითაც კი, რომელიც ამ ცილინდრებს აქვთ. ამას
კოლექციონერების საყურადღებოდ ვამბობ. სამაგიაროდ, ვიჩქარი ვთქვა, რომ ტიფლისი არის
აზიის ის ერთ-ერთი ქალაქი, სადაც შესანიშნავ ძველ მონეტებს გადააწყდები.
მეიარაღე გიორგის, რომელიც ცნობილია ტიფლისში, სახელოსნოში მივაკითხე და არა
ბაზრში. იგი სანადირო დანის განსაკუთრებით კარგ პირებს ამზადებს და დახელოვნებულია
რკინაზე სპარსული გემოვნების ოქროს ორნამენტების კეთებაშიც. სპარსული ლამაზი
ქსოვილები, ათასფერი ხალიჩები და სხვა საქონელი თეატრის გარშემო განლაგებულ დიდ
მაღაზიებში იყიდება, რაც ახალი ტიპის ბაზარს ქმნის. ყურადღებით უნდა იყო, რომ წმინდა
ალექსანდრე გრიბოედოვი (1795-1829) – რუსი დიპლომატი და დრამატურგი, 1829 წლის 30 იანვარს თეირანში
მოკლეს. თავისი მეუღლის საფლავზე ნინო ჭავჭავაძემ (1812-1857) ძეგლი აღმართვინა წარწერით: „საქმე და ჭკუა
შენი უკვდავია რუსთა ხსოვნაში... მაგრამ რატომ ცოცხლობს შენზე დიდხანს ჩემი სიყვარული?“
10 იგულისხმება ჩოხა.
11 ჩექმეთი და ბეშმეთი – ჩრდილო კავკასიასა და შუა აზიაში გავრცელებული ახალუხი, მაგრამ უფრო მოკლე
კაცის ზედა სამოსელი.
12 ყამა – ხანჯლის ტიპის ცივი იარაღი.
13 შაშკა – ხმლის ერთ-ერთი სახეობა.
14 იგულისხმება კიროსის ცილინდრი — აქემენიდი კიროს II დიდის (დ. დაახ. ძვ. წ. 590 ან 576 – გ. აგვისტო, ძვ. წ.
530) ცილინდრის ფორმის თიხის აქადურ (სემიტურ ენათა ჩრდილო-აღმოსავლურ შტო) ენაზე სოლისებრი
დამწერლობით შესრულებული მანიფესტი და დეკლარაცია, რომელიც თარიღდება ძვ. წ. VI საუკუნით.
აღმოაჩინეს 1879 წელს ბაბილონის ნანგრევებში. ინახება ბრიტანეთის მუზეუმში.
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სპარსული საქონელი გაარჩიო შამახურისაგან, რომელიც ძლიერ ჰგავს სპარსულს, რადგან
ტრანსკავკასიის 15 ამ ქალქში წარმოებული აბრეშუმის ქსოვილები თითქმის ისევე ლამაზია.
მიუხედავად ამის, არის განსხვავება.
სწორედ ამ ახალ ბაზარში შეიძლება ისწავლო ოთახის იატაკის საკმაოდ დიდი, 1,500
ფრანკის ღირებულების სპარსული ხალიჩის განსხვავება იმავე ზომისა და თითქმის მსგავსი
ხალიჩისაგან, რომელიც 300 ფრანკი ღირს. მსგავსი ხალიჩა ერთი ან ორი წლის განმავლობაში
იქსოვება მთელი ოჯახის მიერ სპარსეთის ერთ-ერთ სოფელში, სადაც ქალებმა იციან ამ
ათასფრად მოელვარე, მუდამ ჰარმონიული ფერების შერევის საიდუმლო, რომლებიც ამ
ლამაზ ხალიჩებზე ბრწყინავს. თუ ვივარაუდებთ, რომ 1,500 ფრანკში შედის ტრანსპორტი,
ხოლო ვაჭრის მოგება ფასის მესამედი უნდა იყოს, 1000 ფრანკი მხოლოდ ნედლეულით
მთელი ოჯახის მიერ შესრულებული სამუშაოს ფასი უნდა იყოს. იგივეა ცნობილი ინდური
შალებისთვისაც, რომელსაც ევროპელი ქალები ასეთ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ.
რამდენი რამ შეიძლება განვითარდეს ამ ლამაზ მხარეში! სომხური ელემენტი, ჭკვიანი,
აქტიური და შეუპოვარი (ეს მათი დამახასიათებელი თვისებაა), აქ ძალიან საქმიანია. ეს
თვალსაჩინო ერი თავის გავლენის გაზრდას სიმდიდრის მეშვეობით ცდილობს. მაგრამ მათ
მიმართ სიმპათიის მიუხედავად, სასურველია, რომ ეს გავლენა არ იყოს ერთადერთი და
ექსკლუზიური, ხოლო მათ დასაბალანსებლად და ქვეყნის სასარგებლოდ რუსეთიდან და
უცხოეთიდან მოიწვიონ კარგი ხალხი. საქართველოში უნდა მიიზიდონ კაპიტალი და
წაახალისონ კონკრეტული კომპანიები. ვფიქრობ, რომ დღევანდელი მიწის ფასი, რომელიც
ჩემი აზრით 25 წელიწადში გასამმაგდება, იმის ნიშანია, თუ რა ელის მომავალში ამ ქვეყანას
კარგი მმართველობის პირობებში.
ტიფლისში არის ისეთი დაწესებულებები, რომლებიც მხოლოდ ევროპაშია, მაგრამ
აღმოსავლეთის შთაგონებამ მათი ინტერიერის ორნამენტებში რაღაც აზიური შეიტანა.
ასეთია თეატრი 16, სადაც ოპერას წარმოადგენენ. – რაც შეეხება თვითონ ოპერას, ეს იტალიაა
მთელი თავისი მუსიკის მომხიბვლელობით. მე „ნორმას“ წარმოდგენას დავესწარი.
შესანიშნავი ბანი ვერსინგი, რომელიც მე პეტერბურგში მოვისმინე, მადამ შტოლცი 17 (ნორმა),
მეორე პრიმადონა, ვფიქრობ, ვენეციელია. ძალიან კარგი ტენორი, შესანიშნავი ორკესტრი;
მოკლედ, შესანიშნავი ანსამბლი. ჩემი თავი ლა ფენიჩეში 18, ვენეციაში, მეგონა. რაც შეეხება
დარბაზს და განსაკუთრებით კი დეკორს, ნამდვილად აზიაში ვიყავი. როდესაც წარმოვიდგენ
ჭერის ფერს და ორნამენტების სტილს, ერთ-ერთ იმ ტილოთაგანს, რომელზეც მხატვარმა
აღმოსავლეთის შესახებ თავისი წარმოდგენა განასახიერა და რომელსაც წამიერად მოჰკრავ
თვალს ბენგალური ცეცხლით განათებული ოპერის ფინალურ სცენაში – აი ეს დავინახე
მეფისნაცვლის19 ლოჟის სიღრმიდან. ეს ასე ლამაზი და ორიგინალური ხასიათის დარბაზი,
რომელიც სულთანსაც კი დააკმაყოფილებდა, თავად გაგარინის ქმნილებაა.

ტერმინი „ტრანსკავკასია“ (ამიერკავკასია) რუსული „ზაკავკაზიე“-დან მოდის და ნიშნავს კავკასიონის ქედს
მიღმა არსებულს. დღეს ფართოდ გამოიყენება ტერმინი – სამხრეთ კავკასია. პოლიტიკურად იგი მოიცავს სამ
დამოუკიდებელ სახელმწიფოს – სომხეთს, აზერბაიჯანს და საქართველოს.
16 თბილისის პირველი თეატრის მშენებლობა 1844-1854 წლებში კავკასიის მეფისნაცვლის, მიხეილ ვორონცოვის,
თაოსნობით 1847 წელს დაიწყო. შენობის პროექტი ჯოვანი სკუდიერის, გაფორმება კი გრიგორი გაგარინს,
ეკუთვნოდა. თეატრის მშენებლობა 1851 წელს დასრულდა. შენობა 1874 წელს დაიწვა.
17 ტერეზა შტოლცი (1834-1902) – XIX საუკუნის მეორე ნახევრის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი დრამატული
სოპრანო. მისი დებიუტი შედგა თბილისში 1857 წელს.
18 ლა ფენიჩე (la Fenice) – ოპერის თეატრი ვენეციაში, რომელიც 1792 წლის 16 მაისს.
19 ალექსანდრე ბარიატინსკი (1815-1879) – თავადი, რუსი ფელდმარშალი (1859), 1835 წლიდან კავკასიის ომების
აქტიური მონაწილე. 1856 წლის 22 ივლისიდან 1863 წლამდე იყო კავკასიის მეფისნაცვალი და კავკასიის
განსაკუთრებული კორპუსის მთავარსარდალი. მან გატეხა შამილის წინააღმდეგობა და იგი აულ ღუნიბში
დაატყვევა 1859 წლის 25 აგვისტოს.
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აზიური ელემენტების ბრწყინვალე მოწმობა ახალი ტიფლისის შუაგულში და მის
სრულიად ევროპულ ბულვარებზეც არის. ის იმდენად თვალსაჩინოა, რომ უნდა ვახსენო. ეს
ეხება ერთ სახლს, უფრო კი სასახლეს, რომელიც იქ ახლახანს ერთმა მდიდარმა სომეხმა
ააშენა.
შენობის ექსტერიერი ნარევია – აზიურიცაა და ევროპულიც, უფრო კი ევროპულია,
მაგრამ ინტერიერის თურქული და სპარსული გემოვნების ორნამენტების სინდიდრის
თვალსაზრისით ნამდვილი აზიაა. ზამთრისა და ზაფხულის ბაღები, შადრევნები, ლამაზი
მცენარეები, ფანჩატურები, გალერეები, მისაღები და საკონცერტო დარბაზები და სხვა
ოთახები, კაბინეტები, აბაზანები, მოჩუქურთმებული ხე, სარკის ფასეტებით20 დაფარული
კედლები და ჭერი, ასეთივე ნიშები. და ყოველივე ამის შუაში, დეტალების მორთულობის
ათასი კაშკაშა მოციმციმე ფერი ინდოეთისა და სპარსეთის ხალიჩების, შალებისა და
ქსოვილების ელვარე ფერებთანაა შერწყმული. – აი რა ვნახე სასახლეში, სადაც
ორმოცდაათამდე დიდი და პატარა ოთახია. არა ვარ დარწმუნებული, რომ სპარსეთის
მმართველ შაჰსაც21 კი ჰქონდეს ასეთი ლამაზი საცხოვრებელი.
ევროპაში ასეთი სასახლე უჭველად ძალიან ძვირი ეღირებოდა. ტიფლისში, სადაც
ევროპული საქონელი უძვირესია, მაგრამ აზიური კვლავ იაფია, ამ სასახლის პატრონმა,
თითქმის ექსკლუზიურად, კარგად მოიფიქრა ტრანსკავკასიაში მყოფი უამრავი თურქი და
სპარსელი კვალიფიციური ხელოსნის შედარებით მინიმალური თანხად დაქირავება.
ამასობაში, როგორც მითხრეს, მილიონერის ეს ახირება 400 000 რუბლი დაჯდა (1,600,000
ფრანკი).
შორისმჭვრეტელმა მეპატრონემ ექსტერიერზეც იფიქრა. შენობა რომ არ დაფარულიყო,
მან წინასწარ იყიდა გარშემო მდებარე ადგილი. მიწა დაქანებულია. უკანა მხრიდან სასახლეს
დაჰყურებს წმინდა დავითის მთა, საიდანაც ივსება მისი რეზერვუარები და შადრევნები.
შენობის ფასადი მდინარეს გადაჰყურებს. ძირს, სადაც დიდი სივრცეა და ბაღის გაშენებაც
შეიძლება, მაღაზიებია. მდიდარ სომხებს იქ ახალი ბაზრის გამართვა შეუძლიათ. მაგრამ რა
ელის სასახლეს, რომელშიც, ჩემი აზრით, მხოლოდ სუვერენმა შეიძლება იცხოვროს? აი რას
ვეკითხები ჩემს თავს. ეს ალბათ მისი საიდუმლოა. თუკი ეს მხოლოდ ახირებაა, ეს დიდ
ფუფუნება და კარგი გემოვნებაა.
ეს სომეხი, რომელსაც ჰყავს ცოლი, მაგრამ უშვილოა, გვარად არშაკუნია 22. ის
ტიფლისელი ვაჭრების თავი (golova), წარჩინებული ბურჟუაა და ქონება სალიანის
თევზჭერით იშოვნა 23.
ამასობაში, ძველი ტიფლისი ნელ-ნელა ქრება და საძებნელი ხდება ძველი სახლების
ქვედა სართულის ნახევრად მიწური დარბაზები, რომლებიც ადრე მრავლად იყო და სადაც
ზაფხულის დიდი სიცხის დროს, ესპანური შიდა ეზოს მსგავსად, ხალხი სიგრილეს აფარებდა
თავს.
ბატონმა მელიქ-ბეგლიაროვმა 24, ჩემმა თავაზიანმა მასპინძელმა, ძველი სახლის
ხეებიანი ეზოს სიღრმეში ერთ-ერთი ასეთი დარბაზი მაჩვენა. – აქ მხოლოდ ერთი კარია
ფასეტი – ირიბად ჩამოხრილი, დაცერებული გვერდითი წახნაგი რისამე, მაგ. სარკის.
იგულისხმება ირანის შაჰი ფათჰ-ალი (1797-1834).
22 ვარდან არშაკუნის სასახლე XIX საუკუნის 50-იან წლების ბოლოს აშენდა არქიტექტორ გრიგორი ივანოვის
პროექტით. 1869-1886 წლებში ამ სახლშო „საარტისტო წრე“ იყო, 1922 წლიდან, კი მასში სამხატვრო აკადემია
ფუნქციონირებს. 1858–1860 წლებში ვარდან არშაკუნი ტიფლისის მერი იყო.
23 ავტორის შენიშვნა: „სალიანის მეთევზეობა, რომელიც ბოლო წლებში ძლიერ განვითარდა, მდებარეობს
დელტის ზედა ნაწილში, რომელსაც მტკვრის ტოტები ქმნის შესართავში. იქ უხვადაა რამდენიმე ჯიშის თევზი. იქ
იჭერენ თევზს დახვეწილი არომატით, ქაშაყის ზომისას, რომელსაც ნაკლებად ჰგავს. სპარსელები მას “თევზების
შაჰს”, შამაიას, უწოდებენ. ის ასეა ცნობილი ტიფლისში, სადაც მას დამარილებულს ყიდიან“.
24 გენერალ ერმოლოვის მმართველობის დროს შამირ მელიქ-ბეგლიაროვმა სამსახური სპარსული ენის თარჯიმანი
იყო. მონაწილეობდა რუსეთ-სპარსეთის 1826-1828 წლების ომში პორუჩიკის წოდებით, 1827 წელს კაპიტნის,
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მეტად სქელ კედელში, ოთახში სინათლე ორ რიგად გამოჭრილი თაღიანი ფანჯრებიდან
შედის, იატაკის ნაცვლად ქვის ლამაზი ფილებია; ფანჯრებზე დიდი ორიგინალურობით
გაკეთებული ხის გისოსები ოთახების მხარეს იხსნება; ნიშებზე ფარდებია ჩამოფარებული,
ავეჯად გრძელი, ხის სვეტზე მოოქროვილი ლურსმებით დაჭედებული, დიდი გემოვნებით
მოჩუქურთნებული განიერი ტახტებია. – ეს ნამდვილი გალიაა სახლის სიღრმეში, შიდა
კარებით; სიგრილის გამო ის მიწის დონეზეა, მაგრამ იმგვარად, რომ ორი სართული
დაიკავოს და იქ ბევრი ჰაერი შენარჩუნდეს; ის მთელი ოჯახის შიდა თავშესაფარი, შეკრების
ცენტრია. – აი რას უწოდებენ ტიფლისში დარბაზს (darbazi). ამ ქვეყანაში სადაც ზაფხულში
დიდი სიცხეები იცის, ეს ერთერთი ის საუკეთესად მოწყობილი რამაა.
მე ცნობილ თბილ აბანოებსაც ვესტუმრე. ისინი იმ გოგირდიანი წყლებით იკვებება,
რომლებსაც ქალაქი თავის სახელს უნდა უმადლოდეს. აბანოები ტიფლისის ძველ უბანში,
ვიწრო ქუჩების ლაბირინთშია, ძალიან ახლო მდინარე წავკისთან, რომელიც მტკვარში
ჩაედინება. იქ გემსახურებიან სპარსელები, ამ უცნაური მანიპულაციების ერთადერთი
მცოდნენი. ამ აღმოსავლური სიამოვნების მოყვარულები მათ ემორჩილებიან და შეიძლება
გეგონოს, რომ ბაღდადში ან „ათას ერთი ღამის“ რომელიმე სხვა ქალაქში ხარ – თაღები, სადაც
საღმოობით ლამპები გრილ სინთლეს აფრქვევენ, რამდენიმე ოთახი, რომლებშიც სხვადასხვა
ტემპერატურაა, ონკანები, რომლებიდანაც გამუდმებით მოსჩქეფს მინერალური წყალი,
ღუმელები – საიდუმლო მოწყობილობები, მარჯვე, რბილი ხელები, რომლებიც გეხება,
გაუთავებელი მოძრაობების მთელი სერიით სიჩუმეში გიტარებენ ყოველგვარ შესაძლებელ
მანიპულაციას და თითქოს გეუბნებიან „ნება მომეცით“: ყოველივე ეს, როგორც ბევრი სხვა
რამ, აღმოსავლეთისთვისაა დამახასიათებელი. ერთი მოქმედება ისეთია, თითქოს ჯალათის
ხელში ხვდები; როდესაც მეაბანოე კაცს ყველანაირად დაზელს და აქეთ-იქით დაატრიალებს,
შემდეგ მას ზურგზე დააჯდება და პირველის თავი მეორეს კეფას ისე ეხება, როგორც
უგოლინოს თავი არქიეპისკოპოსისას 25. – შემდეგ ფეხის ქუსლებს ზურგზე გაჭერს და მთელ
სიგრძეზე დასრიალებს, ზურგს მომრგვალებული ხელისგულით ურტყამს, რაც ყრუ ხმას
გამოსცემს. ეს წინას ბოლო ოპერაციაა. ბოლო პროცედურა გრილი წყალის ჭავლია. ასე
ხანგრძლივი და რთული ბანაობის ფასი მინიმალურია; მაგრამ არის გასამრჯელო – ბახშიში,
რომელსაც აღმოსავლური წესის თანახმად, დიდი პატივისცემით იღებენ და შემდეგ ის იყოფა
აბანოში მომუშავე ყველა კაცს შორის, რომლებიც ჩემი აზრით, კორპორაციას ქმნიან.
ტიფლისში საკმაოდ დიდი ინტელექტუარი მოძრაობაა; აქ არის სამხედრო
ტოპოგრაფიული საცავის სექცია, სადაც დაცულია შესანიშნავი რუკები, რომლებიც
მეფისნაცვლის ბრძანებით დიდ და საშუალო მასშტაბში გამოაქვეყნდა და კავკასიის ყველა
ქვეყანას მოიცავს.
ტიფლისში არის გეოგრაფიული სექცია, რომლის შრომებიც ქვეყნდება. პატარა
მუზეუმი ბ-ნ ბერჟესთან 26 ერთად მოვინახულე. იქ კავკასიის სხვადასხვა ეთნოგრაფიული
ნივთი ვნახე, მათ შორის მთიელების – ხევსურების კოსტიუმები, რომლებზეც ჯვრია
გამოსახული; კავკასიის მინერალებისა და მწერების საკმაოდ ძვირფასი კოლექცია, რომელთა
შორის არის უცნობილესი, თეფშივით დიდი მახინჯფალანგიანი ობობა-მორიელი –
ხოლო 1828-1829 წლებში რუსეთ-თურქეთის ომში გამოჩენილი მამაცობისთვის ვიცე-პლკოვნიკის, 1847 წელს კი
კავალერიის პოლკოვნიკის წოდება მიენიჭა. 1850 წელს გადადგა სამსახურიდან გენერალ-მაიორის წოდებით.
25 სამშობლოს ღალატისათვის არქიეპისკოპოლმა რუჯერიმ გრაფი უგოლინო (1220-1289) მასთან ერთად კი მისი
შვილები და შვილიშვილებიც დაატყვევა, კოშკში გამოკეტა და შიმშილით ამოხადა სული. ეს ფაქტი დანტეს (12651321) მოხსენიებული აქვს „ღვთაებრივ კომედიაში“. გუსტავ დორეს (1832-1883) მინიატურა – დანტე და
ვერგილიუსი ჯოჯოხეთშო შეხვდნენ გრაფ უგოლინოს და არქიეპისკოპოს რუჯის. გრაფი უგოლინო რუჯის
თავზე კბენს. ფლორიან ჟილი სწორედ ამ ეპიზოდს გულისხმობს.
26 ადოლფ ბერჟე (1828-1886) – რუსი ისტორიკოსი-აღმოსავლეთმცოდნე, არქეოგრაფი, არქეოლოგი, კავკასიის
არქეოგრაფიული კომისიის თავმჯდომარე 1864-1886 წლებში.

მორიელის მტერი, რომელსაც ის სამკვდროდ ებრძვის და მუდამ იმარჯვებს. ბ-ნმა ბერჟემ
მაჩვენა ლამაზ შენობაში განთავსებული საჯარო ბიბლიოთეკა, რომელიც მოიცავს
ტიპოგრაფიას, სადაც ბეჭდავენ „კავკასიის გაზეთს“ (Gazette du Caucase) და „კავკასიის
კალენდარს“ (le Calendrier du Caucase) – (Kavkazskii Kalendar) 27, მეტად საინტერესო კრებულს,
რომელიც უკვე 13 წელია გამოდის და რომელიც ბევრ საინტერესო ცნობას მოიცავს კავკასიის
ისტორიის, გეოგრაფიისა და ეთნოგრაფიის შესახებ, აგრეთვე ზოგიერთი მეცნიერისა და
კეთილსინდისიერი მწერლის, მათ შორის ბ-ნი ბერჟეს, – მოსკოვის უნივერსიტეტის
კურსდამთავრებულის, – ნაშრომებს. ბ-ნ ბერჟეს ღირსეული ადგილი უჭირავს ბიბლიოთეკის
დირექციასა და მეფისნაცვლის კანცელარიაშიც.
სასწავლო დაწესებულებებიდან უნდა ავღნიშნო კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი,
რომლის დათვალიერება პეტერბურგშიც მირჩიეს. ის მარშალმა პასკევიჩმა 28 დააარსა. მისი
დირექტორი ქალბატონი კნიპერია, რომელმაც ორჯერ მაჩვენა სახლის ინტერიერი. შენობა
ქალაქის ზედა ნაწილში, მეტად ჯანსაღ ადგილზე მდებარეობს. მას შესანიშნავი ბაღი აქვს და
ის წმინდა დავითის მონსტრიდან ჩანს. 3-15 ოქტომბერს აღსაზრდელებს ამ ბაღში ლამაზი
მტევნებით დახუნძლული ვაზის ტალავერში სეირნობა შეუძლიათ. პირველად ვახშმის
დროს მივედი და დავრწმუნდი, რომ საკვებ პროდუქტებს ჰიგიენის სრული დაცვით
უდგებოდნენ. ამ ინსტიტუტში საწოლი ოთახები ფართო და კარგად განიავებულია, საკლასო
ოთახები, მასწავლებლების შერჩევა და ყოველივე სხვა კარგადაა ერთმანეთთან შერწყმული;
იქ ტრანსკავკასიის 150 კეთილშობილი ქალიშვილი სწავლობს და ის იმპერატრიცა
ალექსანდრა ფეოდოროვნას 29 პატრონაჟის ქვეშაა.
რამდენიმე სიტყვა უნდა ვთქვა ამ ქვეყნის სხვადასხვა სიმდიდრეებზეც, რომლის
განვითარდება ამჟამინდილი ხელისუფლების საქმეა.
საქართველოში მოჰყავთ მრავალგვარი შესანიშნავი ხილი: სხვადასხვა სახეობის
ალუბალი, ლეღვი, ბროწეული, გარგარი, ატამი, მსხალი, კაკალი, ნუში, კომში და სხვ.
შესაძლებელია, რომ კულტივირებამხილის ზოგიერთი სახეობა დიდად გააუმჯობესოს
კიდეც. როდესაც სამდინარო და სხვა კომუნიკაციები გემრიელი ხილის ექსპორტის
საშუალებას მისცემენ, სავარაუდოდ, ხილის ზოგიერთ სახეობას კასპიის გზით
პეტერბურგშიც შეიტანენ.
არც ღვინო უნდა დავივიწყოთ. საქართველოში მას დიდი რაოდენობით აწარმოებენ,
ძირითადად კახეთში (ის დიდ ვენახს შეიძლება შეადარო), რომლის ღვინო ნამდვილად არის
იმ უმაღლესი რეპუტაციის ღირსია, რაც ისედაც ცნობილია. ის, რაც დღემდე უშლიდა ხელს,
რომ ეს ღვინო რუსეთშიც გამხდარიყო ცნობილი, ძირითადად მისი ტრანსპორტირების
სირთულეა. კავკასიის ჩრდილოეთში მას არ სვამენ და ამასთან ის რაც ფისით დაფარული
ტიკებით ჩააქვთ, აფუჭებს ღვინის არომატს. მხოლოდ ტიფლისში აქვთ ის ღვინო, რომელსაც
უზარმაზარი ჭურჭლიდან იღებენ და რომლებშიც მას კახელები ინახავენ. ეს ჭურჭელი ცალკე
ხსენებას იმსახურებს.
ლეგენდის თანახმად, ჰერაკლეს მხრებზე შემოგდებული ტახის დანახვაზე შეშინებული
ევრისთევსი ჭურჭელში დაიმალა. ძველი სტილის ამ ამფორაზე ეს სცენაა ასახული, – მიკენის
მეფე მასში ნახევრადაა ჩაფლული, საიდანაც მისი ხელები და ძლიერ შეშინებული თავი ჩანს

ორივე ბეჭვდითი ორგანო მიხეილ ვორონცოვის მმართველობის დროს დაარსდა.
ივანე პასკევიჩი (1782-1856) – რუსეთის იმპერიის სამხედრო მოღვაწე, გენერალ-ადიუტანტი (1825), გენერალფელდმარშალი (1829). რუსეთ-სპარსეთის 1826-1828 და რუსეთ-თურქეთის 1828-1829 წლების ომების დროს
კავკასიის ჯარების მთავარსარდალი, რუსეთ-სპარსეთის ომში გამარჯვებისათვის გრაფის წოდება მიენიჭა.
29 ალექსანდრა ფიოდოროვნა (1798-1860) – რუსეთის იმპერატორის, ნიკოლოზ I-ის მეუღლე. რუსეთის
იმპერატრიცა 1825-1855 წლებში.
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და შეიძლება იფიქრო კიდეც, რომ ეს სცენა გაზვიადებულია 30. ასეთ ჭურჭელს საბერძნეთში
კადოსი ეწოდება. ასე რომ, კახური ქვევრი (kwéwri) ევრისთევსის თანამედროვე კადოსია,
მაგრამ კიდევ უფრო დიდი, რადგან მისი სიმაღლე დაახლოებით 9 ფუტი 31, დიამეტრი კი 5
ფუტია და მას 10,000 ბოთლის დატევა შეუძლია. ამ ჭურჭელს მის ჩასაფლობად
განსაზღვრულ ადგილზევე ამზადებენ, ის თიხის რამდენიმე ნაწილისაგან შედგება,
რომელსაც ერთმანეთს ადგამენ და ბათქაშით აკავშირებენ. მის გარშემო ღუმელს აშენებენ და
გამოწვავენ.
სწორედ ამ ქვევრებში ინახავენ წითელ და თეთრ ღვინოებს, განკუთვნილს იქ
მიმსვლელი ევროპელი ცნობილი ადამიანისათვის, საექსპორტოდ კი სხვა ხერხით
ამზადებენ. წითელი ღვინო ბურგუნდიულ ღვინოზე უკეთესიც მგონია. ის არ არის
მათრობელა და მისი სმა სერიოზული შედეგის გარეშე შეიძლება. დაბოლოს, ამბობენ, რომ ის
პოდაგრისაგან გიცავს.
ჩემი აზრით, კახეთში დაწურული ღვინის რაოდენობა 50 მლნ. ბოთლს აღემატება.
საქართველოში ძალიან ბევრ ღვინოს სვამენ. სასმელი ჭურჭელი განსაკუთრებულია. არის
აზარფეშა 32 დიდი ციცხვი, რომლითაც ნექტარს იღებენ. მდიდრებს ის ვერცხლისა აქვთ,
მორთული საინტერესო ორნამენტებით. შემდეგ არის კულა, აგრეთვე ვერცხლისა,
დამშვენებული ჭედურობით, რომელზეც ნადირობის სცენებია გამოსახული. მასში ერთი
ბოთლიც კი ეტევა. მის მუცელს მსხლის ფორმა აქვს, კუდი ჰაერშია, ყელი მოხრილია, სამმაგი
სპირალით, საიდანაც სითხე ბუყბუყით გადმოდის. ის ერთი ამოსუნთქვით უნდა დაილიოს,
ტუჩებიდან ოდნავი დაშორებით და მსმელების გასართობია ქართველების ბაკქანალიის
დღესასწაულზე.
რამდენიმე სიტყვას ნაციონალური გარეგნობის, ადათ-წესებისა და კოსტიუმების
შესახებაც ვიტყვი.
საქართველოში არის უამრავი მუსიკალური ინსტრუმენტი: თარი, გიტარის მსგავსი
ოთხსიმიანი საკრავი, ჩონგური აგრეთვე გიტარის სახეობა, მაგრამ მას მხოლოდ ერთი დეკა
აქვს, ჭიანური – ვიოლინო, რომელიც ვიოლონჩელოსავით იყენებენ, დუდუკი და სალამური
რომლებიც ცვლიან ჰობოის და ფლეიტას, დაირა და დიპლიპიტო – დაფდაფი ორი ძირით.
ახლა შეაერთეთ ჰარმონიის ეს ყველა ელემენტი; ერთ მშვენიერ საღამოს სახლის
ბრტყელი სახურავები – მსგავსი ნეაპოლის მიწისზედა დარბაზებისა – ოჯახის ყველა წევრისა
და სუფთა ჰაერის სასუნთქად მისული მათი მეგობრების თავშეყრის ადგილია; –
წარმოიდგინეთ ეს სცენა. იქ არის მთელი ორკესტრი და იმპროვიზირებული ცეკვა –
ლეზგინკა (lesghienne), რომელზეც სხვაგან ვისაუბრებ და რომელსაც უწოდებენ ლეკურს.
ახლა კოსტიუმები. კაცები, თითქმის მუდამ ვიწრო წელით, მდიდრული ხანჯლით
ქამარზე, თავზე შავი, თეთრი ან ნაცრისფერი კრაველის ფაფახით – კარგი ხარისხის ბეწვი
ფუფუნების საგანია; ახალუხი – ერთმანეთში გადახლართული ოქროსა და ვერცხლის
სირმებით მოარშიებული, როგორსაც მხოლოდ კავკასიაში აკეთებენ და სხვაგან ამაოდ
ეცდებიან მის მიბაძვას; განიერი შალვარი (chalvar) ფეხსაცმლის წაწვეტებულ წვერს სწვდება.
ამას დაუმატეთ ლამაზი სახე და შავი თვალები, რაც მამაცობით სახელგანთქმული ხალხის –
ქართველის ხასიათის სიმტკიცეს გამოხატავს.
არანაკლებ აღსანიშნავია ქალების კოსტიუმი. აბრეშუმის გულისპირი, რომელიც,
როგორც ამას სახელი მიუთითებს, გულის ჭრილს ფარავს; ის მკვეთრი ფერისაა, მაგალითად
ფლორიან ჟილი აქ ჰერაკლეს მეოთხე გმირობას გულისხმობს. ევრისთევსის დავალებით, ჰერაკლეს
ერიმანთოსის ტახი უნდა მოეკლა. ჰერაკლე დიდხანს დასდევდა ტახს, ბოლოს ცოცხლად დაიჭირა და მიკენში
ჩაიყვანა. როდესაც ევრისთევსმა ეს საზარელი ცხოველი დაინახა, შიშით ბრინჯაოს დიდ ჭურჭელში დაიმალა.
31 1 ფუტი უდრის 30,48 სმ-ს.
32 იგულისხმება აზარფეშა – ვერცხლის გრძელტარიანი სასმისი.
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ვარდისფერი შავ კაბაზე; ქათიბი – ზემოდან მოსაცმელი მოკლე კაბაა, ბროწეულისფერი
ხავერდის, გრძელი ჩამოკიდებული სახელოებით, მსხვილი, მოჩუქრთმებული ვერცხლის
ღილებით; შემდეგ ის, რაც ასე დამახასიათებელია – თავსაკრავი – აბრეშუმის ქსოვილის
ჭეშმარიტად დედოფლის საკადრისი გვირგვინის მსგავსი; უმაღლესი ელეგანტურობის
ნიშანია არასოდეს არ გაიკეთო ორჯერ ერთი და იგივე თავსაკრავი. ახალგაზრდა ქალების
თავსაკრავი ხასხასა ფერის ყვავილებით ნაქსოვი აბრეშუმისაა, უფრო ასაკოვანი ქალების
თავსაკრავი თეთრი ხავერდისაა, მასზე ამაგრებენ ალმასებიან ქინძისთავს ან ყვავილებით
მომინანქრებულ ოქროს ფირფიტას – ხელოვნების შედევრებს, რომელთა შექმნით
განსაკუთრებით სპარსელი ხელოსნები გამოირჩევიან. თავსაკრავზე დამაგრებულია
მსუბუქი, თეთრი ფერის გამჭვირვალე ქსოვილის ვუალი – ლეჩაქი; დაბოლოს, სახლიდან
გასვლისას აქვთ დიდი ვუალი – ჩადრი, რომელსაც არასოდეს არ ატარებენ ქათიბთან ერთად.
მასში მთლიანად ეხვევიან. ის სრულიად უბრალოა როგორც მდიდრების, ისე
ღარიბებისათვის და მხოლოდ ქსოვილის სინაზით განსხვავდება. ქართველი ქალები
თავიანთ კოსტიუმზე ზოგჯერ მოსევადებულ ვერცხლის ქამარს ატარებენ, რომელზეც პატარა
ელეგანტური ხანჯალი ან პისტოლეტი ჰკიდია.
მე უკვე ვთქვი, რომ ის, რაც გამოარჩევს ქართველი ქალების თავებს, არის ნატიფი
ნაკვთები. განსაკუთრებით ლამაზი მათი არაჩვეულებრივი თვალებია, სქელი თმა კი
ნაწნავებად ეშვება მხრებზე.
გადატანილი უბედურებები და ნგრევა დროს მოითხოვს, რათა საქართველოც და
საერთოდ ტრანსკავკასიაც აღმოსავლეთის მარგალიტი გახდეს რუსეთის იმპერიის
გვირგვინში; ამ მდგოამრეობას ამ შესანიშნავ მხარეს მისი ის შუალედური მდებარეობა
მოუტანს, რომელიც ტრანსკავკასიას უძველესი დროიდან ჰქონდა და კმუნიკაციის
თვალსაზრისით ბუნებრივადაც უნდა ჰქონდა როგორც აზიასა და ევროპას შორის
სატრანზიტო ვაჭრობისა და გაცვლის რეგიონს და რაც რუსეთის მმართველობის პირობებში
უფრო და უფრო ვითარდება.
ტიფლისი აღმოსავლეთის ნუმიზმატიკური საბადოა.
საქართველოში და ზოგადად ამიერკავკასიაში ამდენი ხალხის მოძრაობამ და სავაჭრო
ურთიერთობებმა დატოვა ნიშნები, რომლებიც მოვლენების უკუღმართობამ იქვე დაიმარხა.
ამგვარად, მიწა ანტიკური, თითქმის ყველა აღმოსავლური დინასტიისა და შუა საუკუნეების
ევროპული მონეტების საცავად იქცა. იქ ნახავ ვენეციური მეტაპანებ33, ვენეციური ცეხინებს,
არაგონელი და კასტილიელი ფერდინანდისა და ისაბელას 34 გამოსახულებებიან ოქროს
მონეტებს.
ამ ჩამარხული მონეტების საცავს დროდადრო სამიწათმოქმედო სამუშაოებისა და
საინჟინრო საქმიანობისას აწყდებიან. ხშირად შეხვდები ე. წ. პატარა მონეტას – „კოლხურს“,
ოქროს ბიზანტიურ მონეტებს და ჰერაკლესა35 და მისი მემკვიდრეების ვერცხლის მონეტებს,
რომლებიც ასე იშვიათია ევროპულ კოლექციებში; შემდეგ, მრავლადაა ხალიფებისა და
კონიელი სელჯუკების 36 დირჰამები 37, აგრეთვე ზოგიერთი სპარსული ფელსი38,

მეტაპანი (matapans) – ვენეციური გროში, პირველი იტალიური მონეტა, რომელიც მოჭრეს დაახლოებით 1202
წელს ვენეციის დოჟის, ენრიკო დანდოლოს მმართველობის დროს.
34 ისაბელ I კასტილიელი (1451-1504) – კასტილიის დედოფალი 1474 წლიდან, 1469 წელს ცოლად გაჰყვა
ფერდინანდ II არაგონელს.
35 ჰერაკლე I (575-641), ბიზანტიის იმპერატორი 610-641 წლებში, ჰერაკლიდების დინასტიის დამაარსებელი.
36 რუმის, იგივე კონიის სასულთნო (1077-1307).
37 შუასაუკუნეებში გავრცელებული არაბული ვერცხლის ფული
38 ფელსი – არაბული სიტყვაა და ნიშნავს სპილენძის მონეტას.
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ჰულაგუიდების 39, ჯალაირიდების 40, ყარა-ყოიუნლუს41, აყ-ყოიუნლუსა 42 და სპარსული
მონეტები. ოსმალური მონეტები უფრო ნაკლებადაა, რაც გაფიქრებინებს თურქების
ლაშქრობებზე აზიაში XVI, XVII და XVIII საუკუნეებში.
აქ ხშირად გვხვდება ისეთი ქართული მონეტები, როგორიცაა დემეტრე I-ის, გიორგი IIIს, დედოფალ თამარისა და მის ქალიშვილის, რუსუდანის, სპილენძისა და აგრეთვე
ვერცხლის მონეტები და სხვ. საპირისპიროდ, ორი დავითის, დემეტრე II-ს და
განსაკუთრებით კი ვახტანგ III-ს 43 მონეტები უკიდურესად იშვიათია.
ის რაც ძნელი ასახსნელია, ეს XVI საუკუნის ბოლოსა და XVII საუკუნის დასაწყისის
პოლონური ვერცხლის მონეტების სიუხვეა, რომელსაც იქ შეხვდები.
ერთერთმა ჩემმა მეგობარი, გენერალმა ბართოლომეი 44, რომლის გვარიც კარგადაა
ცნობილი აღმოსავლურ ნუმიზმატიკასთან, ძირითადად კი არშაკიანებისა 45 და სასანიანების 46
მონეტებთან დაკავშირებით, რა საქმეშიც იგი ავტორიტეტია, ტრანსკავკასიის სამხედრო
სამსახურში ყოფნისას თავისუფალ დროს ძველ მონეტებს აგროვებდა. ორი წლის
განმავლობაში (1857-1858) მან სანკტ-პეტერბურგის ერმიტაჟის მუზეუმის აღმოსავლური
განყოფილებისათვის სხვადასხვა ძველი და ყველა ეროვნების დაახლოებით 700 ამგვარი
მონეტა მოაგროვა.
ამ მრავალ უკიდურესად იშვიათ მონეტებს შორის, რომლებიც მან დანიშნულებისამებრ
გაგზავნა, შემოვიფარგლები ისეთი სრულიად უნიკალურის აღნიშვნით, როგორიცაა
საქართველოს მეფის, ბაგრატ IV-ის 47, ვერცხლის მონეტები. მე ძლიერ ბედნიერი ვიყავი, რომ
ტრანსკავკასიაში მოგზაურობის დროს შევაგროვე ძველი და შუა საუკუნეების მონეტების
საკმაოდ დიდი რაოდენობა, ზოგიერთი მათგანი მეტად იშვიათია, რომლებიც უკლებლივ
გავგზავნე იმავე დანიშნულებით.
ახალციხე
ახალციხეში საღამოს ჩავედი. ვალდებულები იყვნენ, რომ ჩემი ჩასვლის შესახებ 10
ოქტომბერს ეცნობებინათ. ქალაქის მახლობლად მდებარე ფოსტის სადგურში გუბერნიის
ოფიცერი დამხვდა. მან მაცნობა, რომ ჩემთვის უკვე მომზადებული იყო ბინა კავკასიის ხაზზე
კაზაკთა პოლკის ყოფილი ოფიცრის, სომეხი ბატონის, მარტიროს მარქაროვის, სახლში.
ქალაქში შერეული მოსახლეობაა, დაახლოებით 3,000 სული. იქ ცხოვრობენ სომხები, მათ იქ
39 ჰგულაიდები (ილხანები) – მონღოლური დინასტია. ჩინგის ხანის, შვილიშვილის, ხულაგუს შთამომავლები,
რომელიც XIII-XIV საუკუნეებში მართავდა ახლო და შუა აღმოსავლეთში.
40 ჯალაირიდები – სულთნების დინასტია (340-1410 წწ.) წინა აზიაში, რომელიც წარმოსდგა ჯალაირის
მონღოლური ტომიდან.
41 ყარა-ყოიუნლუ (თურქ. შავბატკნიანები), ოღუზი თურქების (თურქმანების) მომთაბარე ტომების გაერთიანება;
სახელწოდება უკავშირდება მათ დროშაზე გამოსახულ შავ ცხვარს. ფეოდალური სახელმწიფო აზერბაიჯანსა და
დასავლეთ ირანში (1410-1468).
42 აყ-ყოიუნლუ (თეთრბატკნიანები) – ოღუზი თურქების (თურქმანების) მომთაბარე ტომთა გაერთიანება მდინარე
ტიგრის ზემოწელში (დიარბექირსა და სივასს შორის), XV საუკუნის დასაწყისიდან ფეოდალური სახელმწიფო
XIV-XV საუკუნეებში (დედაქალაქი დიარბაქირი).
43.დემეტრე I – საქართველოს მეფე 1125-1156 წწ.; გიორგი III საქართველოს მეფე 1156 წლიდან; თამარ მეფე
საქართველოს მონარქი 1184 წლიდან; რუსუდანი – საქართველოს მეფე 1223-1245 წწ.; დავით VII ულუ
საქართველოს მეფე 1247-1270 წწ.; დავით VI ნარინი – საქართველოს მეფე 1245 (1247)-1293 წწ.; დემეტრე
(დიმიტრი) II, თავდადებული – საქართველოს მეფე 1270-1289 წწ.; ვახტანგ III – საქართველოს მეფე 1298 ან 1299
და 1302-1308 წწ..
44 ივანე ბართოლომეი (1813-1870) – რუსი არქეოლოგი და ნუმიზმატი, გენერალ-ლეიტენანტი, პეტერბურგის
აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი (1856). 1850 წლიდან მსახურობდა კავკასიაში. შეაგროვა ქართული, ბაქტრიული,
პართული და სასანური მონეტების მდიდარი კოლექცია, რომელიც შემდგომ გადასცა ერმიტაჟს.
45 არშაკიდების დინასტია, არშაკიანები პართიული დინასტია ირანში ძვ. წ. 250 – ახ. წ. 228 წლებში.
46 სასანიანები – სამეფო დინასტია ირანში (224-651).
47 ბაგრატ IV – საქართველოს მეფე 1027-1072 წლებში.

216 სახლი აქვთ, თურქები და თათრები. ეს ქალაქი, რომელიც ოდესღაც მნიშვნელოვანი იყო,
დღეს დაკნინებულია.
11 ოქტომბერი. – დილაადრიან ავდექი. რამდენიმე საათი მქონდა ქალაქისა და მისი
საკმაოდ ღარიბი ბაზრის დასათვალიერებლად.
1828 წლის ივლისს გენერალი პასკევიჩის არმიამ ახალციხე მოულოდნელად,
ბრწყინვალე იერიშით აიღო. როდესაც თურქებს მისი ჩაბარება მოსთხოვეს, მათ ძველი
ანდაზით უპასუხეს: „ყარსის ერთი მაცხოვრებელი სამ ერევნად, ორი მაცხოვრებელი – ერთ
ახალციხედ ღირს“ და დაუმატეს: „ჩვენ ახალციხის ხალხი ვართ“.
ციხესიმაგრე 48 ისევე დარჩა, როგორც 1828 წელს იყო. ჩემ წინ მისი თეთრი კედლები და
კოშკები – თვალწარმტაცი სანახაობა იყო. ციხესიმაგრე რამდენიმე საათის განმავლობაში
გახსნილი ცეცხლის შემდეგ აიღეს. თურქები გაქცევას თოკების მეშვეობით ცდილობდნენ
კედლიდან; მრავალი მათგანი მდინარის კლდეებზე დაიღუპა. მე ჩავხატე ამ საინტერესო
მიდამოს ესკიზი.
ახალციხის მთელ ზეგანზე თითქმის არ არის ხეები. 25 ვერსის გავლის შემდეგ ქვევით
დავეშვი. მარცხნივ დავინახე არაჩვეულებრივი ხედი, რომელიც იძირება მტკვრის ხეობაში,
მდინარე კი იასამნისფრად მიიკლაკნებოდა მთებსა და ზურმუხტისფერ ჭალებს შორის. ეს
სურათი სრულებით არ არის გაზვიადებული. ევროპაში, სიცილიაშიც კი, არავითარი
წარმოდგენა არა აქვთ თუ რა ფერების ნახვა შეიძლება ტრანსკავკასიაში. თვალწინ მაქვს
სრულიად განსხვავებული ბუნება. მე იმ მთებისა და ხეობების ლაბირინთში ვიყავი,
რომლებიც ახალციხის ზეგანს ახალციხისაგან 2,000 ფუტით უფრო ქვევით გამოჰყოფენ.
შესანიშნავი დღე იდგა (11-23 ოქტომბერი); უღრუბლო ცა, კვლავ დაცხა, ეს ზაფხულის
სიცხე იყო.
ხერთვისამდე 30 ვერსი უნდა გამევლო. გზა, რომელზეც ჩემი ტარანტასის მოძრაობა
ადვილი არ იყო, ასე თუ ისე, მაინც სავალია; მაგრამ ყოველ წუთს დამუხრუჭება, ხშირად კი
ბორბლების ორი მუხრუჭით დაჭერა იყო საჭირო.
ხერთვისში, ქართველი ათაბაგების მიერ აშენებული ციხესიმაგრეში მისვლის შემდეგ, –
რომელიც ორ პირქუშ მთას შორის მდებარეობს, ერთი მოტიტვლებულია, მეორე კი ტყიანი, –
800 ფუტით დავეშვით და მეტად მდიდარი მცენარეულობა აღმოვაჩინეთ. თავი ინდოეთში
მეგონა, მითუმეტეს, რომ გზად შემხვედრ ჩალმიან კაცებს, რომლებსას ურემი მიჰყავდათ,
აღმოსავლური გარეგნობა ჰქონდათ.
ბოლოს და ბოლოს რეგიონის დაბლობს მივაღწიე. ჩემს მარჯვნივ დავინახე ძველი
ციხესიმაგრე 49 და დროც მქონდა მისი თვალწარმტაცი ნანგრევების ჩასახატად; შემდეგ
ქვევით დავინახე ლამაზი ბაღი, რომლის ხეების ხასხასა შეფერილობამ და ტანწერწეტა ალვის
ხეებმა ერევნის ბაღები გამახსენა. მე ასპინძის სადგურის საგუშაგოს წინ ვიყავი, სადაც
ჭალებს შორის ვახუშტის რუკის მიხედვით ლამაზი მდინარე ასპინძის წყალი მიიკლაკნება
და უფრო შორს, მტკვრის მარჯვენა ნაპირთან ჩაედინება. მე მის ნაპირამდე მივედი.

ახალციხე წყაროებში XII საუკუნიდან იხსენიება, როცა სამცხის ათაბაგებმა, ჯაყელებმა, აღადგინეს და
განაახლეს ციხესიმაგრე ლომისი და მას ეწოდა ახალციხე. XIII-XVII საუკუნეებში ციხე-ქალაქი სამცხის ათაბაგ
ჯაყელს ეკუთვნოდა. 1578 წელს ოსმალებმა დაიპყრეს, ხოლო 1628 წლიდან ახალციხის საფაშოს ცენტრი
გახდა.1829 წლის სექტემბერში ანდრიანოპოლის საზავო ხელშეკრულებით თურქეთმა რუსეთს გადასცა
ახალციხის საფაშოს ნაწილი. ახალციხეს ქალაქის სტატუსი მიენიჭა 1840 წელს.
49 ავტორის შენიშვნა: „ამ ციხის ჭეშმარიტი სახეწოდების გაგება ვერ მოვახერხე. ადგილობრივი მოსახლეობა მას
„თურქულ ციხეს“ უწოდებს. ვახუშტის რუკაზე ის აღნიშნულია, მაგრამ როგორც ციხე, ტექსტში კი წერს, რომ
ასპინძის (Aspindza) ჩრდილოეთით მდებარეობს დიდი და კარგი ციტადელი მგელ-ციხე* (Mgel-Tzikhé)“.
*მგელ-ციხე – IX-X საუკუნეებში აგებული ციხესიმაგრე ისტორიულ ჯავახეთში, ახლანდელი თურქეთის
ტერიტორიაზე, მდინარე მტკვრის პირას.
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რვანახევარი საათის განმავლობაში 45 ვერსი გავიარე, შესანიშნავ ამინდი იყო, მაგრამ
აწყურამდე კვლავ 30 ვერსი მქონდა დასაძლევი.
აწყურში მისასვლელად, მარცხნივ მოვიტოვე მტკვარი, რომელიც მკვეთრად უხვევს
დასავლეთით ახალციხისაკენ და გარს უვლის მთებს. 30 ვერსის გასავლელად 8 საათი
მჭირდებოდა. იმ გზას გავუყევი, რომელიც მთებს, ხეობებსა და ტყეებს კვეთს. ამ გზას
ცარსკაიას (სამეფო – Tzarskaia, impériale) უწოდებენ, ვფიქრობ, ის 1838 წელს გაიყვანეს 50 ამ
მხარეში იმპერატორ ნიკოლოზ I-ის მოგზაურობის სამახსოვროდ.
აწყურის საგუშაგოს მხოლოდ ღამის ორ საათზე მივაღწიე. წყლის შხუილი მაუწყებდა,
რომ დიდი მდინარის პირას ვიყავი.
12 ოქტომბერი. – დილის 6 საათზე, გარიჟრაჟზე ავდექი. მტკვრის ხმაურმა გამაღვიძა.
მზე ჯერ არ იყო ამოსული. მდინარის მეორე ნაპირზე, ჩემ წინ, აწყურის ციხე იდგა (ის
ზღვიდან 3,185 ფუტზე, თითქმის იმავე სიმაღლეზე მდებარე, როგორც ახალციხის ციხესიმაგრე – 3,124). დილის ბინდში მის დიდ უხეშ კედლებზე აღმართული კოშკები
იკვეთებოდა, უზარმაზარი კლდეების შვერილებზე რომლებიც მის საფუძველს ქმნიდნენ,
ხის ხიმინჯებზე ორივე ნაპირის დამაკავშირებელი შვიდთაღიანი ხიდი იდგა რაც
თვალწარმტაცი სანახაობას ქმნიდა. მე მისი ესკიზი ჩავხატე 51.
ამ ძველ ციხესიმაგრეში იყო უძველესი და ცნობილი ეკლესია, რომელიც თურქებმა
დაანგრიეს. იქ ინახავდნენ აწყურის ღვთისმშობლის სასწაულებრივ გამოსახულებას, რომლის
ფლობაც მრავალი ომის მიზეზი ყოფილა და რომელიც ქართველებმა XVI-ე საუკუნეში
წაართვეს. ეს სახელგანთქმული ხატი დღეს გელათის მონასტერშია, სადაც მალე მივალ 52.
სტრატეგიული კავშირის თვალსაზრისით, აწყურს მნიშვნელოვანი პოზიცია აქვს.
მე გავიარე ხიდზე და ძალიან კარგი გზით (საგუშაგოს გზა, რომელიც გორიდან
ტიფლისში მიდის) ჩავედი მტკვრის მარცხენა ნაპირზე, რომლის ხეობა ყოველ წამს იცვლება.
მდინარე მდიდრული ტყით დაფარულ მთებს შორის მიედინება. ქვედა ნაწილში მუხა
იზრდება, მწვერვალებს კი ლამაზი ფიჭვნარი ფარავს. ზოგიერთ ადგილას ამ ფერდობების
სწორ ხაზზე გაჭრილ მდინარემდე მისასვლელ კორიდორებზე, – ისე როგორც შვეიცარიის
ალპებშია, – ლამაზი ტყეები დავინახე. ამ ხეებს ტივების გასაკეთებლად იყენებენ,
რომლებითაც მტკვრით ტიფლისამდე მიცურავენ.
ბორჯომი
ბორჯომთან მიახლოებისას გზა გადის ტერასებზე, საიდანაც მდინარე ჩანს. შესანიშნავი
ხედია. ბორჯომი ხეობაა, უფრო კი მრავალი ხეობის შესაყარია. ისე მგონია, თითქოს
შვეიცარიის ხეობებს ვხედავ, მაგრამ აღმოსავლურ გარემოში. მტკვარზე კარგი ხიდია
გადებული. ფოსტის სადგური და რამდენიმე სახლი მდინარის მარცხენა ნაპირზეა, მაგრამ
ბორჯომის მინერალური წყლები და ყველა ვილა, დასასვენებელი სახლი, სოფლის სახლი და
კოტეჯი, რომლებიც აცოცხლებენ გარემოს, მდებარეობს მარჯვენა ნაპირზე მთავარ ხეობაში,
რომელიც ირწყვება შავი წყლით53 დაახლოებით 20 ვერსის სიგრძეზე.
ბორჯომის მინერალური წყლები უკვე საკმაოდაა ცნობილი. ის სხვადასხვა ჯგუფის
წყაროებისაგან შედგება.

ავტორის შენიშვნა: „გული დამწყდა, რომ იძულებული ვიყავი უარი მეთქვა საფარას ცნობილი მონასტრის
ნახვაზე, რომელიც რამდენიმე საათის სავალზე მდებარეობს ახალციხის მხარეს, მტკვრის მარცხენა ნაპირზე“.
51 ავტორის შენიშვნა: „Caucase pittoresque-ში* არის აწყურის ციხის ლამაზი ჩანახატი“.
*ავტორი გულისხმობს გაგარინის ნახატების ალბომს – „Le Caucase pittoresque. Dessiné d'après nature par le Prince
Grigori Grigorievitch Gagarine. Texte par le Comte Ernest Stackelberg. Paris: Imprime par Plon Freres, 1847“.
52 ავტორის შენიშვნა: „ბ-ნმა ბროსემ ინახულა აწყურის ეკლესია და თავის Voyage en Transcaucasie-ის ატლასში
მოგვცა ამ ეკლესიის დასავლეთი კედლის ჩანახატი“.
53 იგულისხმება მდინარე ბორჯომულა.
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იქ არის ევგენიას წყარო (რკინა და სოდა – fer et soude), რომელსაც ასე კავკასიის
ადრინდელი გუბერნატორის, გენერალ გოლოვინის მეუღლის, საპატივცემულოდ ეწოდება 54.
არის სხვა წყაროც, ეკატერინესი 55 (შეიცავს სოდას და გოგირდს).
ეს თვალწარმტაცი ადგილი 1842 წლით თარიღდება 56. წარწერა წაკვეთილ სვეტზე
აბანოების დაარსების ამბავს იუწყება. ეს აწ გარდაცვლილი თავადის, ვორონცოვის
ქმნილებაა, რომელსაც ყოველ წელს უყვარდა მარგებელი წყლის სმა 57, განსაკუთრებით კი
ომისა და ადმინისტრირებისგან დაღლილს, რამდენიმე კვირის განმავლობაში იქ დასვენება.
ამგვარმა პატრონაჟმა ბორჯომი შეიძლება რჩეულ ადგილადაც აქციოს, სადაც
ტიფლისისა და ტრანსკავკასიის კარგი საზოგადოება ჩავა. ბორჯომის მიმართ ერთი,
შეიძლება უცნაური, შენიშვნა მაქვს: – ეს არის ვილებისა და სახლების დიდი სიძვირე. მე
ვიკითხე გამქირავლებისაგან ამ ლამაზი საცხოვრებლების ფასი. ის ძალიან მაღალია
რამდენიმე თვიანი ერთი სეზონისათვის. ბორჯომი აღმოსავლეთის ბადენ-ბადენია.
სწორედ ეკატერინეს წყაროს პირდაპირ მდებარეობს სამი ლამაზი ვილა, რომელიც
თავად ვორონცოვსა და მისი ამალას ემსახურებოდა. თავადი ბარიატინსკი, მისი მემკვიდრე,
რომელსაც ამ ლამაზი ადგილის მიმართ წინამორბედის დამოკიდებულება აქვს, ამ ვილებში
თავის ამალასთან ერთად ცხოვრობს, როდესაც იქ რამდენიმე კვირას ატარებს ომისა და
ადმინისტრირების დაღლილობისაგან. მე მეფისმაცვლის მიერ დაარსებულ ლამაზ პარკში
გავისეირნე. შესანიშნავ ხეებს შორის უამრავი ბილიკი ჩამალულა, კლდეებს შორის პატარა
ნაკადულები მორაკრაკებენ, კასკადებს ქმნიან და შავ წყლამდე (ბორჯომულა) ჩადიან.
ყველგან საამო ჩრდილი და სიგრილეა, რაც განსაკუთრებულად სასიამოვნოს ხდის
აღმოსავლეთის ცხელ ჰავას. ოქტომბერში ეს ადგილი კვლავ საამურია და ისეთივე ცხელოდა,
როგორც ზაფხულში. თითქმის ყველა ხეს ჰქონდა შენარჩუნებული ფოთლები, რომლებსაც
ოდნავ შეჰპარვოდათ შემოდგომის ფერები.
მე არ მქონდა დრო, რომ ამ დაბის მონასტრამდე მივსულიყავი, მაგრამ ცხენით წავედი
შავი წყლის ხეობაში მდებარე ორ ძველი ქართული ეკლესიის სანახავად.
პირველი, წმინდა გიორგის სახელობისა 58, ბორჯომიდან რამდენიმე ვერსზე, ძველ
სოფელ სადგერში მდებარეობს, სადაც ამჟამად მხოლოდ ექვსი სახლია და სადაც ცოტა ხნის
წინ დამკვიდრებული მალოროსების 59 დასახლებაც ვნახე.
მეორე, მაცხოვრის სახელობის ეკლესია 60, თითქმის მსგავსი კონსტრუქციისაა, მაგრამ
უფრო თვალწარმტაც ადგილას ტყეებს შორის, მთებში არსებულ მღვიმეში მდებარეობს და ის
ყველაზე უფრო საოცარი მონუმენტია, რომელიც მინახავს.
ექსკურსია ხუთ საათს გაგრძელდა. მე ამ დეპარტამენტში გამოგზავნილი მეტყევე
მახლდა. მას სანკტ-პეტერბურგის სატყეო ინსტიტუტი ჰქონდა დამთავრებული და ჩემთვის
ძვირფასი იყო მისი საუბარიცა და ცოდნაც. იმ ტყეებში, რომელზეც გავიარეთ, მან მაპოვნინა
54 ევგენი გოლოვინი (1782-1858) – საქართველოს მთავარმართებელი 1837-1842 წლებში. ავტორი უზუსტობას
უშვებს, რადაგან გენერალ გოლოვინის მეუღლე იყო ელიზავეტა ფონვიზინა. ბორჯომის აღნიშნულ წყაროს კი
გენერლის სახელი უწოდეს და არა მისი მეუღლის.
55 ბორჯომის წყლებით გენერალი გოლოვინის ქალიშვილი, ეკატერინე, მკურნალობდა.
56 ბორჯომის ადგილას XV-XVIII საუკუნეებში იყო რამდენიმე სოფელი, ოფიციალურ წყაროებში სახელი
ბორჯომი XIX საუკუნეში იხსენიება. 1825 წელს რუსეთის იმპერიის ჯარისკაცებმა შემთხვევით აღმოაჩინეს
ბორჯომის წყალი, რომელმაც მალე მთელს იმპერიაში გაითქვა სახელი.
57 ავტორის შენიშვნა: „ექიმმა ანდრეიევსკიმ, თავად ვორონცოვის ნდობით აღჭურვილმა ექიმმა, გამოაქვეყნა ამ
მინერალური წყლების აღწერა“.
58 იგულისხმება სოფელ სადგერის მახლობლად შემონახულია ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი – XV
საუკუნის წმინდა გიორგის ეკლესია.
59 მალოროსები (Малоро́ссы) – რუსულ-სლავური ხალხის სამხრეთი შტო. რელიგიის მიხედვით ძირითადად
მართლმადიდებლები არიან, მაგრამ მათ შორის არიან კათოლიკეები და პროტესტანტები.
60 იგულისხმება ბორჯომიდან 13 კმ-ზე მდებარე ჭობისხევში მდებარე მაცხოვრის სახელობის ეკლესია.

Pinus Normania, ფიჭვის ახალი ჯიში, რომლითაც ექიმმა ნორდმანმა 61 გაამდიდრა ბოტანიკის

სფერო. ერთი ტოტი მოვტეხე და ექსკურსიის სამახსოვროდ შევინახე. უკან სხვა გზით,
აღნიშნული პარკის ბილიკებით დავბრუნდით.
ბორჯომი ჩემი მოგზაურობის ყველაზე სასიამოვნო ადგილია. მაგრამ ვჩქარობდი, უნდა
წავსულიყავი. საბედნიეროდ გზაც კარგი იყო და ამინდიც. ყველაფერი ჩემ სასარგებლოდ
ეწყობოდა.
სურამი
სოფელ სურამთან დასრულდა დიდი გზა, რომელიც გორში და შემდეგ ტიფლისში
მიდის. კარგი გზა მივატოვეთ და იმ გზის მსგავსს დავადექი, რომელიც იმერეთის
მიმართულებით ახალციხიდან აწყურში ლიხის უღელტეხილზე გადის და მას
საქართველოსაგან გამოჰყოფს.
ეს გზა მუდამ სავაჭრო უნდა ყოფილიყო და სავარაუდოა, რომ შავი ზღვის ბერძნულ
კოლონიებში აღმოსავლეთის საქონელით დატვირთული ქარავნებიც მასზე გადიოდა.
სურამის ძველი ციხე 62 კლდეზეა აღმართული. მის მშენებლობასთან დაკავშირებულია
ლეგენდა, სავარაუდოდ მეორე საუკუნით თარიღდება. მის თანახმად, ციხის კედელი
გამუდმებით
იმ
დღემდე
იშლებოდა,
ვიდრე
სიზმარში
გამოცხადებას
არ
დაემორჩილებოდნენ და მის საძირკველში ადგილობრივი მოსახლის ერთადერთ ვაჟიშვილს
არ ჩააყოლებდნენ. არჩევანი ერთი ღარიბი ქვრივის ვაჟზე შეაჩერეს. მას ზურაბი ერქვა. ამ
საშინელი მოქმედების დროს მისი ხმა ისმოდა, იგი თავის დედას ეძახდა. მისი ბოლო
სიტყვები გამომშვიდობებისა იყო. იგი ყვიროდა:
„ვაიმე დედავ, გავთავდი“!
„ვაჰმე, დედა, ვკვდები“. ეს ლეგენდა მოყვანილია გრაფი შტაკელბერგის 63 მიერ Caucase
pittoresque-ში ამ ძველი ციხის ხედის ტექსტად.
გზამ, რომელსაც მთებში მივუყვებოდი, რამდენჯერმე მათქმევინა: „აი მძიმე სამუშაო!“
(hic labor!) ეს ერთ-ერთი ისეთივე მეტად თვალწარმტაცი გზაა, როგორც აწყურისა, მაგრამ,
უფრო მძიმე სავალია. უღელტეხილის გადავლის შემდეგ კვლავ მთებზე გადავედით და
შემდეგ სწრაფად დავეშვით ხეობებით ქედებზე, რომლებიც შორაპანის ქედებს უერთდება.
ჩემი საბრალო ტარანტასი მაინც კარგად მიდიოდა. ჩემმა მსახურმა, ნიკოლამ, რომელსაც
გონიერება არ აკლდა, მითხრა, რომ ტარანტასი, როგორც მოხუცი ერთგული მსახური,
პენსიას იმსახურებდა.
მცენარეულობის ეს მდიდრული შეფერილობა უკიდურესი სინოტივისა და ძლიერი
სიცხის კომბინაციის შედეგია, როგორიც არის კიდეც იმერეთის ჰავა.
ქუთაისი-გელათი
14 ოქტომბერი. – ქუთაისის გუბერნატორთან, გენერალ ივანოვთან მივედი, რომელიც
უკვე გაფრთხილებული იყო. მან ყველგვარი დახმარება გამიწია გელათში ექსკურსიაზე
წასასვლელად, რისთვისაც მზად ვიყავი. დასაკარგი დრო არ მქონდა. ფოთში ყოველ წუთს
ალექსანდრე ფონ ნორდმანი (1803-1866) – ბოტანიკოსი, ზოოლოგი და პალეონტოლოგი, რუსეთის იმპერიის
ქვეშევრდომი.
62 სურამის ციხე – შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე აღმოსავლეთ საქართველოში, შიდა ქართლში, ხაშურის
მუნიციპალიტეტის დაბა სურამის ჩრდილოეთ ნაწილში, მდინარე სურამულის მარცხენა ნაპირზე, როგორც
სტრატეგიული პუნქტი იხსენიება 1625 წლიდან, როდესაც ის გიორგი სააკაძემ გაამაგრა სპარსელთაგან თავის
დასაცავად. უძველესი დროიდან სურამის ციხეზე არსებობს თქმულება, თითქოს მისი უძლეველობის მიზეზი მის
კედლებში ცოცხლად ჩაკირული დედისერთა ვაჟი. მის საფუძველზე დაიწერა დანიელ ჭონქაძის „სურამის ციხე“.
63 ერნსტ ფონ შტიკელბერგი (1814-1870) – რუსეთის არმიის არტილერიის გენერალი, გრიგორი გაგარინის
ნახატების ალბომს – – „Le Caucase pittoresque. Dessiné d'après nature par le Prince Grigori Grigorievitch Gagarine. Texte
par le Comte Ernest Stackelberg. Paris: Imprime par Plon Freres, 1847“. – ერთვის მისი მეტად საინტერესო გამოკვლევა
კავკასიის შესახებ.
61

ელოდნენ ორთქლის გემის ჩასვლას, რომელიც შავი ზღვის ნაპირს უნდა მისდგომოდა და
რომელზეც უნდა ავსულიყავი.
გელათი, ტრანსკავკასიის ყველაზე ცნობილი მონასტერი, ქუთაისიდან აღმოსავლეთით
10 ვერსზე, მთიან და ტყიან მხარეში მდებარეობს; იქ ძნელსავალი, ლამის პირველყოფილი
გზა მიდის, მაგრამ ჩვენი საზიდარი პირუტყვის მეშვეობით ეს მანძილი სწრაფად გავიარეთ.
მე ქუთაისის გუბერნატორის მოხელე, მეტად მცოდნე კაცი, ბ-ნი მიზანდოროვი მახლდა.
ამგვარი ექსკურსიის დროს სიძნელეებს უფრო მეტი ხიბლი აქვს, რკინიგზა კარგი
გამოგონებაა ბებერი ევროპის მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად, მაგრამ მისი
სისწრაფის გამო, საბოლოო ჯამში, ჩვენ არ ვმოგზაურობთ. შვეიცარიასა და იტალიაში
სილამაზე უკვე დამახინჯებულია, ერთ დღეს მას აღმოსავლეთშიც გაანადგურებენ.
წარმოიდგინეთ არარატთან ან თებეს 64 მონუმენტებთან რკინიგზით მისვლა! მოგზაურობის
ხიბლი არის მისტერია – უდაბნო, ქარავანი და ათასი ეპიზოდი ამ ადგილების პოეზიის
წარუშლელ კვალს ტოვებს და მის გარეშე დაიკარგება; დარჩება მხოლოდ უფერული
ძეგლები, საოცარი კოლოსები და კიდევ უფრო გაოცებული მოგზაური.
მეფე დავით II ბაგრატიონმა 65 აღმდგენმა თუ აღმაშენებელმა, გელათი XI-ე საუკუნის
ბოლოს დააარსა იუსტინიანეს66 დროინდელი პიცუნდის 67 ცნობილი ეკლესიის გეგმის
მიხედვით 68. მონასტერი მდებარეობს მდინარე წყალწითელას მარცხენა ნაპირთან, რიონის
შენაკადთან, არც თუ შორს მოწამეთას ეკლესიიდან (მეორე ნაპირზე), სადაც 749 წელს
წამებული დავითისა და კონსტანტინეს 69 საფლავებია. ის წმინდა ქალწულის დაბადების
სახელობისაა. ის ალბათ საზაფხულო რეზიდენცია და პიცუნდის პატრიარქების
თავშესაფარი იყო თურქების მიერ მათი მეტროპოლიის დანგრევის შემდეგ.
არქიმანდრიტი გაბრიელი იქ არ იყო და მე მამა დანიელმა, სასიამოვნო მცხოვანმა ბერმა
მიმიღო, რომლის უბრალოებამ ჩემზე იმოქმედა. წმინდა განძის მცველ მოხუცს, წლების გამო
წელში მოხრილ ბერს, სხვა ასკეტური შესახედაობის ბერები ახლდნენ.
მონასტრის დიდ ეზოში სამი ეკლესიაა. შუაში აღმართულია წმინდა ქალწულის,
აღმოსავლეთით და დასავლეთით უფრო პატარა, წმინდა გიორგისა და წმინდა ნიკოლოზის
ეკლესიებია, ეს უკანასკნელი განსაკუთრებით პატარაა 70.
მე მხოლოდ ქალწულის ეკლესიის სიწმინდეების აღწერით შემოვიფარგლები.
იქ შესვლისას, მზერა ძლიერ მიიზიდა გუმბათის თაღმა (la voûte du chœur) ოქროს
ფონზე თავისი ლამაზი მოზაიკით, რომელზეც ქალწული და ყრმა იესო იყვნენ გამოსახული
მთავარანგელოზ გაბრიელსა და მიხეილს შორის. ეს იმპერატორ ალექსი კომნენოსის 71

თებე – ძველი ეგვიპტის დედაქალაქის (ძვ. წ. XX XX სს) ბერძნული სახელწოდება, მდებარეობდა ნილოსის
აღმოსავლეთ სანაპიროზე, თანამედროვე ქალაქ ლუქსორის ადგილას.
65 ავტორი აქ და შემდეგაც უზუსტობას უშვებს, უნდა იყოს დავით IV საქართველოს მეფეს 1089-1125 წლებში.
66 იუსტინიანე I — ბიზანტიის იმპერატორი 527–565 წლებში.
67 ბიჭვინთა.
68 ბიჭვინთის საეპისკოპოსოს ღვთისმშობლის სახელობის საკათედრო ტაძრის (X ს.) გარეგნული იერსახე
საქართველოს სხვა ძეგლებისაგან განსხვავებით, გარკვეულ მსგავსებას ამჟღავნებს ბიზანტიურ შენობებთან.
69 ავტორი გულისხმობს არგვეთის მთავრებს დავითსა და კონსტანტინეს, რომლებმაც არ უარყვეს ქრისტიანობა.
740 წლის 2 (15) ოქტომბერს ისინი მურვან-ყრუს ბრძანებით აწამეს.
70 ავტორის შენიშვნა: „ბ-ნი ბროსე Voyage archéologique ში გვაძლევს გენათის (Ghénathi) მთავარი ეკლესიის
ჩანახატს და ყველა წარწერის ინტერპრეტაციას. თავის ატლასში დიუბუა დე მონპერემ წარმოადგინა მონასტრის
სხვადასხვა დეტალები და ხედი. Caucase pittoresque-ში არის ლამაზი ნახატი, სადაც წარმოდგენილია წმ.
ქალწულის ეკლესიის ფრესკები. ეჭვს იწვევს ამ გამოსახულებების წარწერებიდან შემორჩენილი ზოგიერთი
წარწერის სიზუსტე. ჩანს, ფიგურები ნაწილობრივ უფრო გვიან უნდა გადაეღებათ. დავით II-ს ფიგურა, რომელსაც
მარცხენა ხელში უჭირავს თავის მიერ აღდგენილი ეკლესიის მოდელი, მან ეჭვს არ იწვევს“.
71 ალექსი კომნენოსი (1056-1118) – ბიზანტიის იმპერატორი 1081-1118 წლებში.
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საჩუქარი იყო დავით II-თვის. ამგვარი უნდა ყოფილიყო წმინდა სოფიოს მოზაიკა, რომელიც
თურქულმა კირმა გადაფარა.
კედელი დამშვენებულია ფეხზე მდგომი დავით II-ეს, მისი წინაპრების, ბაგრატ IV-ის,
მისი ცოლის – ელენეს, მისი ქალიშვილის რუსუდანის, მისი მამის – გიორგი II-ს, მისი
შთამომავლის – გიორგი III-ის, თამარის მამისა და დავით II-ს შვილიშვილის ფრესკებით.
თამარის ბრწყინვალე მეფობამ საქართველო სრულიად დამოუკიდებელი გახადა და მას
ქართველები თამარ მეფეს უწოდებენ.
გაოცებული ვიყავი გამოსახულებების სილამაზით, ტრიფტიქის უდიდესი ნაწილი
ბაჯაღლო ოქროთი იყო გამოჭედილი. დავასახელებ რამდენიმეს: პირველ რიგში აწყურის
ღვთისმშობლისას, რომელიც მოოქროვილი ვერცხლისაა შუაში ბაჯაღლო ოქროსი, შემდეგ
გელათის მფარველი ქალწულის დიდ გამოსახულებას; ქალწულის სხვა, ვერცხლით ჭედური
გამოსახულებას, რომელიც ბაგრატ III-ის საჩუქარია თურქების მიერ გადამწვარი ქუთაისის
ეკლესიისათვის, სხვა დიდი ტრიფტიქი, ბაჯაღლო ოქროთი ნაჭედი, წარმოადგენს ქალწულს
ლოცვისას და ხახულის 72 ცნობილ ღვთისმშობელს.
პატიოსანი თვლებით შემკული ოქროს სიწმინდეების გარდა, პატრიარტების ჯვრები,
ქართველი მეფეების შენაწირები, დავით II-ს ცერის ბეჭედი, პატრიარქების ყვავილებითა და
პატიოსანი თვლებით შემკული ძვირფასი ქსოვილების და აბრეშუმის სამოსი; სხვა,
ოქრომკედით ხავერდზე მოქარგული ფიგურებიანი სამოსი, მორთული ზურმუხტებით; –
მარგალიტებიანი აბრეშუმის ეპიტრაქილზე 73 გამოსახული იყო მთავარანგელოზების
ფიგურები რვა დიდი ფრთით, რამაც გამაოცა, რადგან სრულიად გავს კონსტანტინოპოლის
წმ. სოფიოს ტაძრის თაღზე გამოსახულ ფიგურებს და რომლების თავები არქიტექტორმა
ფოსატიმ 74 თურქების მიერ შეთეთრებული ფენის ქვეშ აღმოაჩინა; – ამას გარდა, ბიზანტიური
ხელოვნების შედევრი, იმერეთის მეფეების ქუდის ფორმის გვირგვინი, ოქროქსოვილი,
მორთული მარგალიტის ფოჩებითა და პატიოსანი თვლებით შემკული ჯვრით, აბრეშუმზე
მარგალიტითაა მოქარგული მთავარანგელოზების, წმინდა წიგნის დამწერი ოთხი
მახარობლის ფიგურები; წინ ქალწულია, იესო რომელიც ფეხებს ბანს მოციქულებს და
მაცხოვარი საიდულო სერობაზე, ამას ვიმეორებ, რათა წარმოვადგინო ბიზანტიური
ხელოვნების უმაღლესი იდეა.
ჩემზე კიდევ უფრო დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა X საუკუნის ხელნაწერი სახარების
დანახვამ, რომელიც საკურთხეველზე იდო. ოქროს ყდის შუა ნაწილში ტიხრული მინანქრით
არის გამოსახული დამჯდარი ღვთისმშობელი ფეხზე მდგომ ორ ანგელოზს შორის. როდესაც
დავრწმუნდი, რომ ჩემი აზრით თვალწინ ცნობილი ბიზანტიური ხელოვნების ულამაზესი
ნიმუში მქონდა და როდესაც კეთილ მცველ მამაოს ვაჩვენე არაჩვეულებრივი ნამუშევარი
ოქროს ტიხარში, ბრწყინვალე და ხელუხლებელი ალბათ მისი არსებობის ათასი წლის
განმავლობაში და ვუთხარი, რომ გელათის მონასტერი ფლობდა ისეთ შედევრს, რომლის
ბადალი ევროპაში არ მოიძებნებოდა, მისი თვალები წმინდა სიხარულმა გაანათა და
ვფიქრობ, რომ ცაში ამაღლებისას მისი მოხრილი ტანი ერთბაშად გაიმართება.
ვერცხლის რელიეფურ ყდაში ჩასმულ და პატიოსანი თვლებით დამშვენებულ სხვა
სახარებაზე გამოსახულია მოციქულების ფიგურები. ის არაჩვეულებრივი ვინეტებითაა

ავტორის შენიშვნა: „ეს გამოსახულება, ძლიერ სათაყვანო გენათში, ადრე ქართლის ერთ-ერთ ეკლესიაში იყო.
თავისი XI ანგარიშის მე-19-ე გვ-ზე ბ-ნი ბროსე გვაძლევს მის წარწერას. გადმოცემით, ის შემკული ყოფილა
მუსლიმი სულთნისათვის ომის ველზე წართმეული პატიოსანი თვლებით. გენათის გამოსახულებების
ჩამონათვალში, ბ-ნი ბროსე უმატებს ბიჭვინთის ღვთისმშობლისას“.
73 მღვდლის სამოსი.
74 იგულისხმება შვეიცარელ-იტალიელი არქიტექტორი გასპარ ფოსატი (1809-1883).
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დამშვენებული. სხვა ხელოვნებით ნამუშევარ თუ ჭედურ საგნებს შორის შევამჩნიე მრგვალი
ოქროს ფირფიტა, რომელზეც გამოსახული იყო წმინდა გერასიმე 75.
გელათში დაცული წმინდა ნივთების სიმდიდრის მრავალფეროვნების, აგრეთვე
მონასტრის მდებარეობის გამოც, გელათი ის თავშესაფარი იყო, სადაც ტრანსკავკასიის
სხვადასხვა ეკლესიებს თავიანთი სიმდიდრის შენახვა შეეძლოთ; შეიძლება, ინახებოდეს იქ
პიცუნდის საგანძურიც.
მე ვნახე სამლოცველო, სადაც 1125 წელს გარდაცვლილი დავით II აღმაშენებლის
ნეშთია დაკრძალული. მითხრეს, რომ მისი საფლავიც ასევე სადაა და მას ადევს ფირფიტა
ქართული წარწერით: „აქ არის ჩემი განსასვენებელი, მე ის მომწონს, მე იქ განვისვენებ“ 76.
ამ სამლოცველოში ჩანს კედელთან,არის დავით II-ს ვაჟის, დემეტრე I-ის ნეშტი ერთერთი რკინის კარიბჭესთან, რომელსაც დერბენდისას უწოდებენ. ეს არის 11 ფუტის
სიმაღლის და 5,5 ფუტის სიგანის კარი თავის საკიდებზე. ის შვიდ ჰორიზონტულ ზონად
იყოფა, რომელთაგან ორზე კუფური წარწერაა. ეს კარი (მეორე დაკარგულია) დავით II-ს
ნადავლია; ბ-ნ ბროსეს მიხედვით, ის განჯის კარია, წამოღებული დემეტრე I-ის მიერ 1139
წელს 77.
საინტერესო არქიტექტურული შენობის ნაშთია ბერების ქვის სატრაპეზოა. საუკუნეების
განმავლობაში სწორედ ამ კედლებზე ცდილობა აცოცებას ათასი საცეცით მწვანე გობელენი,
ყველაზე დიდი სურო, რომელიც კი არსებობს – ეს შეყვარებული მცენარის ფენომენია,
რომლის საიდუმლოს გაგებას ამაოდ ვეცდებით.
მე ყურადღებით დავათვალიერე ეს არაჩვეულებრივი სურო, რომელიც ჩემი აზრით
10,0002 ფუტს 78 მოიცავს თავისი საწყისის ძებნაში იმ ქვის კედლებში, რომლებიც მისმა
ტოტებმა გაარღვია, უფრო შორს მიეკრა სხვა ქვებს და იქ ახალი ფესვები გაუშვა. ეს
შესანიშნავია. ამის შესახებ ადრეც მითხრეს, მაგრამ ნანახმა ყოველგვარ მოლოდინს
გადააჭარბა, იშვიათი სანახაობაა. მე მოვტეხე სუროს ერთი ფრაგმენტი და შევინახე –
ხელოვანი აკვარელისტის მიერ ყველა დეტალით შექმნილი მისი სურათი მეტად საინტერესო
ბოტანიკური ნიმუში იქნება.
კეთილმა მამებმა მონასტრის გალერეაში მიმაპინძლეს– სასადილო ოთახში სუფთა
ჰაერზე და ალბათ უნიკალურზე იმ ხედის გამო, რომლითაც ტკბები. თვალი სიმწვანის
ოკეანეში ეფლობა, რომელიც ჰორიზონტისკენ ეშვება 79 და როგორც მითხრეს, ნათელ დღეს იქ
შავ ზღვასაც კი შეამჩნევ. სწორი ხაზით ეს მანძილი დაახლოებით 100 ვერსია. კეთილ
მამებთან ტრაპეზის დროს მე ვნახე იმერული კულა, რომელიც განსხვავდება ქართული
კულასაგან, ის დიდი ღუმელის მილს გავს. ამ კულით იქაური ღვინო დავლიე, რომელიც
კარგია, მაგრამ კახურს ვერ შეედრება. მონასტრის ფურნეში აცხობენ მრგვალი ფორმის ქერის
შესანიშნავ პურს, მას უწოდებენ გომიჯს 80 ანუ „საფუარის გარეშე“.
ღირსი მამა გერასიმე იორდანელი (V ს.) მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდანი, წარმოშობით იორდანიის
ლიკიიდან (მცირე აზია), ბერად აღიკვეცის შემდეგ თებაიდის უდაბნოში (ეგვიპტე) განმარტოვდა, გამოირჩეოდა
განსაკუთრებული ასკეტიზმითა და უბრალოებით. უდაბნოში მყოფმა მამა გერასიმემ უმკურნალა ლომს,
რომელსაც თათში ხიჭვი შერჭოდა, გამოკეთების შემდეგ ლომი წმინდა მამას აღარ მოშორებია.
76 დავით აღმაშენებლის საფლავის ქვაზე ამოკვეთილია ფსალმუნის სიტყვები: „ქრისტე, ესე არს განსასუენებელი
ჩემი უკუნითი უკუნისამდე, რამეთუ მთნავს ესე, ამასა დავემკვიდრო მე“ (ბ. ლომინაძე. გელათი. თბილისი,
„ცოდნა“, 1959, გვ. 7)
77 ჭიშკარზე აბმული იყო რკინის კარი, რომელიც მეფე დემეტრე პირველს, დავით აღმაშენებლის შვილს, 1138-1139
წელს განძის აღების შემდეგ ქალაქისთვის მოუხსნია და აქ მოუტანია როგორც ნადავლი (ბ. ლომინაძე - გელათი.
თბილისი, გამომცემლობა "ცოდნა", 1959, გვ. 9)
78 1 კვადრატული ფუტი უდრის 0.093 მ-ს. 10,000 კვადრატული ფუტი უდრის 930 მ2-ს.
79 ავტორის შენიშვნა: „მცენარეებს შორის გამოარჩევ დაფნას, ბზას, ბაძგს (ჩხერს), წიფელს, ცირცელს, ვაზს და სხვ.,
რომლებიც ლაბირინთს ქმნიან“.
80 გომიჯი – საფუარის გარეშე ნაღვერდალში გამომცხვარი უმარილო მრგვალი პური.
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ქუთაისში მხოლოდ რამდენიმე ათასი მაცხოვრებელია. მოსახლეობა შედგება
ქართველების, ებრაელების, სომხების, რუსი მოხელეებისა და სამხედროებისაგან.
იქ უხვადაა ყოველგვარი აუცილებელი საქონელი. ღვინო, წითელი და თეთრი, სამი
ბოთლის მოცულობის მანერკა 81 მხოლოდ 40 კაპეიკი (1 ფრანკი, 60 სანტიმი) ღირს. 1 ბათმანი
(23 ლივრი82, დაახლოებით 10 კგ) ხორბალი – 40 კაპეიკი, ხოხბები – 30-დან 40 კაპეიკამდე. ამ
მხარეში მოჰყავთ სიმინდი, თამბაქო, ყოველგვარი ბოსტნეული და კარგი ხილი: ვაშლი,
ბროწეული, ლეღვი და სხვ. იქ შესანიშნავი ქვიშაქვაა სამშენებლოდ. ამაში დავრწმუნდი,
როდესაც ვნახე ახალი მართლმადიდებლური ეკლესია – საკათედრო ტაძარი. ცოტა ხნის წინ
იქ ესვენა ნეშტი ერთ-ერთი მამაცი გენერლის, თავად გაგარინისა 83, რომელიც 1854 წელს
ყარსის კედელთან დაიჭრა და რომელიც 1856 წელს გავიცანი პეტერბურგში, სადაც მას
ახლდა ახალგაზრდა მეუღლე, საქართველოს უწარჩინებულესი ოჯახის შვილი. ქუთაისის
სამხედრო გუბერნატორად დანიშნული, მთლიანად დაკავებული ქვეყნის კეთილდღეობით,
იგი განგმირა სვანი მთავრის ხანჯალმა 84, რომელმაც თავისი სულელური სიამაყე
შელახულად ჩათვალა და დაისაჯა კიდეც ამ თავდასხმისათვის.
ბაზარი ადგილობრივი ნაწარმის ძებნაში მოვიარე. იმერულ ჭურჭელი თავისებურია.
ზოგიერთი კლასიკურ ფორმის მსგავსია, მაგალითად დოქი– წყლის გრაფინი, რომლის
მუცელი სრულიად გავს ამფორისას, მაგრამ მხოლოდ ერთი ყური აქვს; ჭინჭილა (tchintchili),
ღვინის დასალევი პატარა ჭურჭელი. დანარჩენ ჭურჭელს სრულიად აღმოსავლური ფორმა
აქვს, როგორც სურას, რომელსაც განიერი მუცელი აქვს და გრძელი სწორი ყელი, ეს ჭურჭელი
თიხისაა; მდიდარ ხალხს ჭურჭელი ვერცხლისა აქვს; ის მოსკოველი ოქრომჭედლების
ნამუშევარია, რომლითაც მათ ამარაგებენ.
მოვაგროვე რამდენიმე კარგი აღმოსავლური მონეტა და ზოგიერთი ლამაზი ანტიკური
მედალიონი. იქ ხშირად ნახავ პატარა მონეტებს, რომლებსაც კოლხურს უწოდებენ.
შევიძინე გიშრის რამდენიმე კრიალოსანი, რომელიც ასე მოსწონთ კავკასიელ
ქალბატონებს. გიშერი წიაღისეულია, ლიგნიტის 85 სახეობა, მკვრივი და შავი, მეტად მაგარი.
ის კარგად პრიალდება და იმდენად ელსატიურია, რომ მისგან კრიალოსნისათვის პატარა
ბურთულების გამოჭრაა შესაძლებელი. გიშრისგან ჯვრებს და პატარა სამკაულებს
ამზადებენ. გიშერი დიდი რაოდენობითაა საჩხერეს ოლქში, ტყიბულის მეზობლად,
ქუთაისის მახლობლად.
ბ-ნ ივანოვთან სახლში გავიცანი მეტად ნიჭიერი რუსი ხელოვანი, ბ-ნი ვასილიევი,
სანკტ-პეტერბურგის ხელოვნების აკადემიიდან, ქუთაისის გუბერნიის არქიტექტორი. მან
ორი ლამაზი ნახატი და საფარის ძველი მონასტრის არქიტექტონიკის დეტალები მაჩვენა, რაც
ძველი ქართული სტილის მეტად ძვირფასი მოდელია და რომლის წყარო უეჭველად
ბიზანტიური სტილი იყო, ისევე, როგორც სომხური ეკლესიებისა, მაგრამ ქართულმა
ხელოვნებამ აქ თავისი შთაგონება შეურია და მას საგანგენო ხასიათი მიანიჭა. ამის მოდელია
ქუთაისის მიტროპოლიის ძველი ეკლესია. დიუბუას ატლასში მოცემულა სერია,

მანერკა (la manerka) – სალაშქტო მეტალის მათარა თავსახურით, წყლის ან ღვინის დასალევად.
1 ლივრი დაახლოებით 0,5 კგ-ს ტოლია.
83 იგულისხმება რუსეთის არმიის გენერალ-ლეიტენანტი, ქუთაისის გენერალ-გუბერნატორი თავადი ალექსანდრე
გაგარინი (1801-1857), მისი მეორე ცოლი იყო ანასტასია (1825-1907), ქართველი თავადის, დავით ორბელიანის
ქალიშვილი.
84 კონსტანტინე დადიშქელიანმა (1826-1857), სვანეთის უკანასკნელი მთავარმა, 1857 წელს ცარიზმის მიერ
სვანეთის სამთავროს გაუქმებასა და მთავრის საქართველოდან გასახლების განზრახვასთან დაკავშირებით მოკლა
ქუთაისის გენერალ-გუბერნატორი ალექსანდრე გაგარინი და მისი სამი მხასური. 1857 წლის შემოდგომაზე
სამხედრო-საველე სასამართლოს გადაწყვეტილებით დადიშქელიანი ქუთაისში დახვრიტეს.
85 ლიგნიტი – დაბალი ხარისხის მურა ქვანახშირი.
81
82

არქიტექტურა, სადაც ამ ეკლესიის ნანგრევების და მისი მისი ორნამენტების დეტალების
მრავალი სურათია.
რამდენიმე საათის განმავლობაში გენერალ ივანოვის მასპინძლობითა და მისი
სასიამოვნო სტუმრის კამპანიით ვტკბებოდი. ეს ქალბატონი თავად სვიატოპოლსკ-მირსკის
მეუღლის86 და, თავადის ქალი ორბელიანია.
ქუთაისის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი ისევე, როგორც ტიფლისისა, წმინდა
ნინოს სახელობისაა 87.
სოხუმ-ყალე
სოხუმ-ყალე და მისი მიდამოები 17 ოქტომბერს დავათვალიერე. ეს პატარა ქალაქია
საკმაოდ ღარიბი ფარდულებით. ყოველ ნაბიჯზე ვხვდებოდი აფხაზების ბოროტ მზერას,
სწორ ნაკვთებს, მაგრამ ველურ ფიზიონომიებს. თავიანთი მთებიდან ისინი სავაჭროდ
ჩამოდიან და თუკი შემთხვევა მიეცემათ, მუდამ მზად არიან საყაჩაღოდ. ამასობაში, ამ ღარიბ
ფარდულებში აღმოვაჩინე რამდენიმე კარგი ანტიკური მედალი, რომლებსაც თითქმის მთელ
კავკასიაში შეხვდები. ამ მედლების სიყვარული ყველას იპყრობს. სოხუმ-ყალეში გარნიზონის
ოფიცრებზე მიმაგრებულ ერთ-ერთ დაგამწერთან კარგი რომაული მედლები ვნახე. ის მათ
შესწავლას ცდილობდა და მე მას რამდენიმე რჩევა მივეცი.
მოვინახულე თურქული სიმაგრე 88, ოთხკუთხედი ფორტი, ისეთი, როგორიც ფოთის
ციხეა, საკმაოდ ლამაზი ჭიშკრებით; განსაკუთრებით ერთი მათგანი, რამდენიმე არკადიანი,
ქონგურებითა და თურქული რელიეფური წარწერით.
ვისეირნე ბოტანიკურ ბაღში, რომელიც იმ თავად გაგარინის მზრუნველობითაა
დაარსებულია, რომელიც ქუთაისზე საუბრისას ვახსენე. 20 გრადუსზე ჩრდილში ასკილი
ძალიან ლამაზად ყვაოდა. ყველგან არაჩვეულებრივი მცენარეულობაა 89, ყველგან ლამაზი
ხეები და ყვავილებია, მაგრამ, ვაგლახ! ამ მცენარეულობასა და ყვავილებს შორის, ამ თითქმის
უდაბნო სანაპიროს გასწვრივ სიკვდილია დამალული – აქ აფხაზური ციებ-ცხელების
საშინელი მიკრობები ღვივის.
სანაპიროდან 200 ფუტით ზევით, სამხედრო ჰოსპიტალში ავედი. იქ ერთ საათზე მეტი
გავატარე და ერთი ოთახიდან მეორეში გავდიოდი, სადაც უამრავი რუსი ჯარისკაცი ლოგინს
იყო მიჯაჭვული. მათ არ აკლდათ ადმინისტრაციის შესანიშნავი სამედიცინო მომსახურება
და ყურადღება.
ჰოსპიტლებში ჯანსაღი გარემოს პირველი პირობა სისუფთავეა, შემდეგ სუფთა ჰაერი
და სივრცე. სოხუმ-ყალეს ჰოსპიტალი ჭკვიანურად დაყვეს რამდენიმე იზოლირებულ
შენობად და ასევე იზოლირებულ ოთახებად, შეათეთრეს, საწოლები კი საკმაოდ დიდი
მანძილით დააშორეს ერთმანეთის. ერთი შენობიდან მეორეში გადასვლისას ავადმყოფების
თავთან დამაგრებულ დაფაზე განუწყვეტლივ ვკითხულობდი ციებ-ცხელების საბედისწერო
დასკვნას. კარგი შენობისა და სუფთა ჰაერის მიუხედავად, ერთადერთი ცნობილი
გამოსავალი ციებ-ცხელების წინააღმდეგ ქინაქინაა. ის ბაზრის მრავალ ფარდულში,
კავკასიის, ყირიმისა რუსეთ-თურქეთის ომების მონაწილე რუსი გენერლის, თავად დიმიტრი სვიატოპოლსკმირსკის (1825-1899) მეუღლე იყო სოფიო იაკობის ასული ორბელიანი (1831–1879), რომელსაც ათი და ჰყავდა.
ძნელი დასადგენია, რომელ მათგანს შეხვადა ფლორიან ჟილი.
87 ქუთაისის წმინდა ნინოს სახელობის გიმნაზია დაარსდა 1847 წელს.
88 1724 ოსმალებმა აქ არსებული ციხესიმაგრე კიდევ უფრო გაამაგრეს და სუხუმ-კალე (სოხუმის ციხე) უწოდეს.
1810 სოხუმი რუსეთის ჯარმა გაათავისუფლა. XIX საუკუნის 30-იან წლებში დაიწყო სოხუმის აღორძინება. 1832
წელს გაიხსნა საბაჟო. 1846 ნავსადგურად გამოცხადდა. 1847 წლიდან ქალაქის სტატუსი მიიღო.
89 ავტორის შენიშვნა: „ამ მხარის მცენარეულობა გამორჩეულია. ევროპისა და აღმოსავლეთის ხეხილი იქ
ველურად ხარობს: ვაშლი, ქლიავი, კაკალი, თხილი, ატამი, გარდარი, კომში, ლეღვი, ბროწეული. აყვავებულ
ბუჩქებს შორის ხარობს დაფნა, ჟასმინი და სხვ. ტყეები შესანიშნავია, მთებში მუხა, წიფელი, იფანი, ნაძვი
იზრდება, დაბალ რეგიონში – ფიჭვი; საუკეთესო ბზა, რომელიც სამეგრელოში ხარობს, ევროპასთან სავაჭრო
საქონელია. აფხაზები სამ ფუთ ბზას ერთ ფუთ მარილში ცვლიან“.
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გულმოდგინედ დახურულ ფლაკონებში საფრანგეთის აფთიაქების ეტიკეტებით იყიდება.
ჩემი აზრით, სოხუმ-ყალეს ჰოსპიტალს არაფერი არ აკლდა. ადმინისტრაციის შესანიშნავი
გადაწყვეტილებით მისი ზედამხედველობა დავალებული აქვთ კავკასიის არმიის ყოფილ
სერჟანტებს.
სოხუმ-ყალეს რეიდი კარგია, მაგრამ ნაკლებად სანდო. მითხრეს, რომ ფსკერი, რომელიც
ძალიან დახრილია, ვერ იჭერს ღუზა და ხშირად იქიდან ქარიშხალი გემებს სდევნის. შავი
ზღვა ამ ნაწილში ძალიან ღრმაა და ეს ძველ დროშიც იცოდნენ.
ამ სანაპიროების სამხრეთში და ჩრდილოეთში ორი ქრისტიანული ეკლესიაა,
სამხრეთში, კოდორსა და ენგურს შორის – ილორის ეკლესიაა 90, რომლის დეტალებიც ბ-ნმა
ბროსემ მოგვცა; ჩრდილოეთში პიცუნდის, ვახუშტის მიხედვით გუმბათიანი და იმპერატორ
იუსტინიანეს მიერ უხვად მორთული ეკლესიაა. თავიდან ეს საეპისკოპოსო იყო, შემდეგ
აფხაზი მეფეების დროს ის კათოლიკოსის რეზიდენცია იყო, სადაც კათოლიკოსი თავის
ფუნქციებს ასრულებდა. ამჟამად იქ მხოლოდ ერთი მღვდელია, რადგან აფხაზებმა არც
რწმენა და არც რელიგია არ შეინარჩუნეს.

XI საუკუნის ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი, ილორის წმ. გიორგის ეკლესია, აგებულია სოფ. ილორის
(ოჩამჩირის მუნიციპალიტეტი) შუაგულში, შუასაუკუნეების საქართველოს უმნიშვნელოვანეს სალოცავს
წარმოადგენდა.
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ტინკო მარტინუს ლიკლამა ა ნიეჰოლტი
Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt, Voyage en Russie, au Caucase et en Perse exécuté pendant
les années 1866, 1867 et 1868, t. I, Paris-Amsterdam, Arthus Bertrand, Libraire-Editeur/C. L. Van
Langenhuysen, Libraire-Editeur 1872.
კავკასიის მეფისნაცვლი მიხეილ რომანოვი (1862-1881)
(შემეცნებითი ხანგრძლივი მოგზაურობა)
ავტორის შესახებ: ტინკო მარტინუს ლიკლამა ა ნიეჰოლტი (1837-1900) – მოგზაური და
მწერალი, ფრიზიაში (ჰილანდია) მდიდარ და არისტოკრატიულ გარემოში აღიზარდა, ოჯახი
ფლობადა მიწებს, ჩართული იყო ტორფის მრეწველობაში. იგი თავის დედას უმადლიდა
უცხო ენებისა და კულტურის შესწავლისადმი თავის ინტერესს. 1856 წელს იგი გრონინგენის
უნივერსიტეტში სამართალს, 1861 წლიდან კი პარიზის აღმოსავლური ენების სკოლაში
სწავლობდა და სწორედ პარიზში გადაწყვიტა ახლო აღმოსავლეთში მოგზაურობა. მას
განსაკუთრებით ირანი და სირია, ლევანტისა და მესოპოტამიის კულტურა აინტერესებდა.
იგი 1865 წლის აპრილში გაემგზავრა პარიზიდან და სამშობლოში 1868 წლის ოქტომბერში
დაბრუნდა. ამგვარად, მან სამი წლის განმავლობაში იმოგზაურა. ნაცლად იმისა, რომ ახლო
აღმოსავლეთში თურქეთის გავლით ჩასულიყო, მან უფრო გრძელი გზა აირჩია რუსეთისა და
კავკასიის გავლით, რაც ჟან-ბატისტ ტავერნიეს (1605-1689) თხზულების წაკითხვამ
განაპირობა. აღმოსავლეთში შეძენილი ნივთები და თავის მიერ ჩატარებული
არქეოლოგიური გათხრების შედეგად იგი მეტად მდიდარი არტიფაქტებით დაბრუნდა
ევროპაში და ერთ-ერთი პირველი ჰოლანდიელი აღმოსავლეთმცოდნეს სახელი მოიხვეჭა.
1875 წელს მან ცოლად შეირთო ჰოალმდიელი ბარონესა და ისინი მალე საფრანგეთში, კანში,
გადასახლდნენ. თავის მიერ შეგროვებული აღმოსავლური სურათების შესანიშნავი
კოლექცია 1877 წელს მან კანს შესწირა და ის ამ ქალაქის ისტორილ ნაწილში, XI საუკუნის
დროინდელი ბერების მონასტრის შენობში განთავსებული de la Castre-ის მუზეუმის
კოლექციის შემადგენლობაშია. ამ მუზეუმის ექსპონატების ერთი ნაწილი ეკუთვნის
ხელოვნებათნცოდნესა და მოგზაურს, ჟან დე ლა კოშს, მეორე – ტინკო ლიკლამას. ლიკლამა ა
ნიეჰოლტი გარდაცვალებამდე კანის მოქალაქე და ლაჟვარდოვანი სანაპიროს მაღალი წრის
ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა იყო.
მოგზაურობის მიზანი: 1. ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში მოგზაურობა; 2. კავკასიონზე
მოგზაურობა, რაც გამოწვეული იყო შამილის 1 ბრძოლით რუსების წინააღმდეგ. ლიკლამა ა
ნიეჰოლტს იმედი ჰქონდა რომ, კავკასიონზე მოგზაურობის დროს შეხვდებოდა „ვინმეს,
დარჩენილს იმ გამბედავი ხალხიდან, რომლის ჰეროიკულმა ბრძოლამ აღტაცებაში მოიყვანა
ევროპა“.
სრული მარშრუტი: პარიზი, ბერლინი, კენიგსბერგი, რიგა, სანკტ-პეტერბურგი,
მოსკოვი, ნიჟნი ნოვგოროდი, ყაზანი, სომბირსკში, ხვალინსკი, ვოლსკი, სარატოვი, ცარიცინი,
ყალმუხების მხარე – ჯენოტაევსკში, ასტრახანი, ბაქო, თბილისში, დარიალის ხეობა –
კავკასიონი, თბილისი, კოჯორი, მანგლისი თეთრიწყარო, სამშვილდე, თბილისი, ერევანი,
ნახჭევანი, თავრიზი, პერსეპოლისი, შირაზი, ბენდერ-ბუშეჰრი, ბასრა, ბაღდადი, ქერბალა,
შამილი (1797-1871) და მისი 400 თანამებრძოლი 1859 წელს ტყვედ ჩაბარდნა რუსებს. იმავე წლის შემოდგომაზე
შამილი საცხოვრებლად კალუგაში გადაასახლეს. 1866 წელს კალუგის თავადაზნაურობის შეკრებაზე მან და მისმა
ვაჟებმა, ღაზი მოჰამადმა და მოჰამად შაფიმ, რუსეთის ერთგულების ფიცი დადეს. იმავე წელს შამილი დიდი
მთავრის, მომავალი ალექსანდე III-ს ქორწილში დაპატიჟეს და მას თავადის წოდება უბოძეს. ჯანმრთელობის
გამო, 1868 წელს, შამილი ოჯახთან ერთად კალუგიდან კიევში გადაიყვანეს, 1869 წელს კი ალექსანდრე II-მ მას
მექაში სალოცავად გამგზავრების ნება მისცა. 1870 წელს შამილი მედინაში ჩავიდა და 1871 წელს იქვე
გარდაიცვალა.
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თეირანი ქერმანშაჰი, ჰამადანი, სირია, ალეპო, სინა, სულეიმანიე, ქირქუქი, მოსული,
დიარბექირი, ორფა, ანტიოქია, ალექსანდრეტა (ისკანდერუნი),პალესტინა,ლატაკია,
ტრიპოლი, ბეირუთი, სენ-ჟან დ’აკრი, იაფა. ნაზარეთი, იერუსალიმი, დამასკო, პალმირა.
ბეირუთი, ვარნა, პეშტი, ვენა, ჰოლანდია.
მარშრუტი საქართველოში: თბილისში, დარიალის ხეობა – კავკასიონი, თბილისი,
კოჯორი, მანგლისი თეთრიწყარო, სამშვილდე, თბილისი.
მოგზაურობის შედეგი: თხზულებაში ავტორის მარშრუტის მიხედვით ძალიან
დაწვრილებით არის ღწერილი ბუნება როგორც კავკასიონზე მოგზაურობის დროს, ისე
თბილისიდან თეთრწყარომდე. მოცემულია ცნობები: ფლორის, ფაუნის, მდინარეებისა და
ხიდების შესახებ; აღნიშნული და დახასიათებულია საფოსტო სადგურები – მცხეთა,
წილკანი, დუშეთი, ანანური, ფასანაური, კობი, ყაზბეგი; საექსკურსიო პუნქტები – კოჯორი,
მანგლისი თეთრიწყარო, სამშვილდე, გერმანული კოლონია; გზად ნანახი ისტორიული
ძეგლები – ეკლესიები და ციხესიმაგრეები. დიდ ადგილი ეთმობა თბილისის მოსახლეობის –
ქართველებისა და სომხების ადათ-წესები, სამოსის, საკვების, საკრავი ინსტრუნენტების,
რელიგიური დღესასწაულებისა (აღდგონა, ეპიფანია, ნინაობა) და თბილისში მყოფი
უცხოელების – რუსებისა და ევროპელების ცხოვრების აღწერას, მოცემულია ცნობები
ზოგიერთი მაღალი რანგის უცხოელი მოხელის შესახებ (ბარონი ნიკოლაი, მისი ძმა
გენერალი ნიკოლაი, საფრანგეთის ელჩი ჰერცოგი დ’ისლი და სხვ.). გვაწვდის ცნობებს
თბილისის ბაზრების, აბანოსა და თბილისის კულტურულ ცხოვრების შეასხებ – იგი
დაესწრო ერთ მეჯლისის, ღარიბთა სასარგებლოდ გამართულ ერთ კონცერტს, აღტაცებით
არწერს თბილისის თეატრის შენობის ინტერიერს, მაგრამ საშუალოზე დაბალი დონისას
უწოდებს იმჟამად თბილისში მყოფ იტალიურ საოპერო დასს. გავძლევს თბილისის
დაარსებასთან დაკავშირებული ლეგენდის ალბათ ადგილზე შეტყობილ, განსხვავებულ
ინტერპრეტაციას. ავტორი აღნიშნავს, რომ გული სწყდებოდა ტურისტების გამო, რადგან
მათთვის საქართველოს ამ ძველ დედაქალაქში ყველაზე დიდი ხიბლი სწორედ მისი აზიურ
იერსახიდან გადარჩენილი ნაწილი იყო.
1865 წლის აგვისტოში კავკასიონზე მოგზაურობიდან თბილისში დაბრუნებისას
ლიკლამა ა ნიეჰოლტი ორჯერ შეხვდა გადასახლებაში მიმავალი ჩერქეზების ჯგუფს –
ლარსის სადგურში მისვლამდე დიდი ყაბარდოდან მომავალ ჩერქეზებს, რომელთა
რაოდენობა დაახლოებით 2,000-3,000 იყო, მეორედ ფასანაურის მიდამოებში. მისი თქმით,
იგი მადლობელი იყო თავისი „ბედნიერი იღბალის“, რომელმაც ოცდაათწლიანი ომით
ცნობილი მოსახლეობის ნაშთებთან შეახვედრა.
XIX საუკუნის მეორე ნახევარში საქართველოში ჩამოსულ ფრანგ და ფრანკოფონ
მოგზაურთა შორის, ტინკო მარტინუს ლიკლამა ა ნიეჰოლტი ერთ-ერთი ის პირია, რომელიც
ექვსი თვის მანძილზე ცხოვრობდა თბილისში. ფარამონ ბლანშარის თხზულებიდან
განსხვავებით, მის ნაწერებში დიდი ადგილი ეთმობა თბილისისა და მისი მოსახლეობის
ადათ-წესების აღწერას. მოგზაური დაწვრილებით აღწერს თბილისს და მას ხუთ მთავარ
უბნად ჰყოფს. ორი უბანი მტკვრის მარცხენა ნაპირზე მდებარეობდა, პირველი
განსაკუთრებით ქართული იერსახის ქალაქის უძველესი უბანი, ავლაბარი იყო, მეორე –
მეორე გერმანული კოლონია.
დანარჩენი სამი უბანი მტკვრის მარჯვენა ნაპირზე მდებარეობდა. მათგან პირველი,
ქართველებით, თათრებითა და სპარსელებით დასახლებულ უბანში შენარჩუნებული იყო
თითმყოფადი ხასიათით; მეორე, თითქმის მთლიანად რუსულ უბანი იყო სოლოლაკი,
რომელსაც ევროპული იერსახე ჰქონდა, მაგრამ იქაც იყო შენარჩუნებული აზიური
ელემენტები. მესამე ანუ ევროპული უბანი, მოიცავდა ერივანსკი მოედანს და გოლოვინის
პროსპექტს. მოგზაური აღნისნავს, რომ შარდენი და კლაპროტი, რომლებმაც საქართველოს
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დედაქალაქს შესახებ ნაკლებ სასიამოვნო სურათები დაგვიტოვეს, ახლა რომ
დაბრუნებულიყვნენ, ქალაქს ვეღარც კი იცნობდნენო.
სხვა ავტორთაგან განსხვავებით, ლიკლამა ა ნიეჰოლტმა თბილისიდან იმოგზაურა
თეთრწყაროში. იგი საინტერესო ცნობებს გვაწვდის მანგლისის, თეთრიწყაროსა და
სამშვილდეს ისტორიული ძეგლების შესახებ. აღსანიშნავია, რომ თეთრწყაროში იმჟამად იყო
დიდი მთავრის, მიხეილის, წითელი აგურის სახლი, რომლის შესახებ ნაკლებად არის
ცნობილი.
ტინკუს მარტინუს ლიკლამას თხზულება მეტად მნიშვნელოვანი წყაროა XIX საუკუნის
60-იანი წლების მის მიერ მოვლილი საქართველოს მხარეებისა და განსაკუთრებით
თბილისის საქალაქო ცხოვრების შესახებ.
***
ტიფლისი
მეფე ვახტანგ გორგასალმა ტიფლისი 455 წელს დააარსა 2 და იქ გადაიტანა
საქართველოს დედაქალაქი მცხეთიდან, რომელიც რელიგიურ ცენტრად დარჩა. ქართულად
ამ ქალაქს ეწოდება Tibilis-Kalaki რაც ნიშნავს თბილ ქალაქს თერმული წყლების გამო, რაც
უძველესი დროიდან იყო ცნობილი.
ქალაქი ტიფლისი შეიძლება ხუთ მთავარ უბნად დაიყოს, ორი მტკვრის მარცხენა
ნაპირზეა – ავლაბრის უბანი, განსაკუთრებით ქართული იერსახით და მისი გაგრძელება –
გერმანული კოლონია, რომელიც თავის მხრივ ქმნის ცალკე უბანს. ეს კოლონია შედგება
პატარა ბაღებით გარშემორტყმული სახლების ორი რიგისგან, რომლებიც ტიფლისის ელისეს
მინდვრების – სახაზინო ბაღისკენ 3 მიმავალ გზას ებჯინება; მის უკან იპოდრომია, რომელიც
ხშირადაა ხმაურიანი რუსების და ქართველების შეჯიბრებების გამო. გერმანული კოლონია 4
ქალაქის ყველაზე ნესტიან და ციებიან ადგილზე მდებარეობს, რაც არ ვარგა ახალი
ჩამოსულებისთვის. დანარჩენი სამი უბანი მარჯვენა ნაპირზეა. პირველი, ერთდროულად
თათრების, სომხებისა და ქართველების უბანი, მტკვრიდან ერევნის 5 მოედნამდე
სახელმწიფოებრივი მშენებლობის გზაზე ვახტან გორგასლის (449-494) უმნიშვნელოვანესი ღონისძიება ახალი
დედაქალაქის, თბილისის, საფუძვლის ჩაყრა იყო. ლეონტი მროველის თქმით, „თბილისი ააშენეს “ციხედ ციხისა”
ე. ი. თბილისი ააშენეს მცხეთის მისასვლელ გზაზე, მის გასამაგრებლად. თბილისის ტერიტორიაზე ციხის აგება,
ამავე ისტორიკოსის მიხედვით, ქართლის მეფე ვარაზ-ბაკურის დროს, ე. ი. დაახლოებით ახალი წელთაღრიცხვის
IV საუკუნის მეორე ნახევარში მომხდარა. ასე რომ, IV საუკუნის მეორე ნახევარში თბილისი, მანმადე უკვე
მჭიდროდ დასახლებული ადგილი, სამხედრო სტრატეგიული თვალსაზრისით მნიშვნელოვან გამაგრებულ
პიუნქტად იქცა“. (შ. მესხია, დ. გვრიტიშვილი, მ. დუმბაძე, ა. სურგულაძე. თბილისის ისტორია. თბილისი, 1958,
გვ. 7).
3 ავტორი გულისხმობს „მუშტაიდის“ ბაღს. „აყა მირ ფათაჰი იყო თავრიზის მოჯთაჰედი*. 1828 წელს რუსეთირანის მეორე ომის დროს ის დაეხმარა რუსებს თავრიზის დამორჩილებაში, რის შემდეგაც თბილისში
გადმოსახლდა და რუსეთის ხელისუფლებისგან საჩუქრად მიიღო მიწის დიდი ნაკვეთი მტკვრის მარცხენა
ნაპირზე, იმდროინდელი ქალაქის გარეთ. ნაბოძებ მიწაზე მან გააშენა ბაღი, რომელიც 1853 წელს ხაზინის
საკუთრებაში გადავიდა და საზოგადოებრივი გახდა. XIX საუკუნის მანძილზე ეს ბაღი თბილისელთა საყვარელი
დასასვენებელი და გასართობი ადგილი იყო. ის დღესაც არსებობს და ხალხში ცნობილია „მუშტაიდის“
(დამახინჯებული მოჯთაჰედი) სახელწოდებით. (საქართველო ყაჯართა პერიოდის სპარსულ წყაროებში.
სამოგზაურო და მემუარული ლიტერატურა. კრებული შეადგინა, ტექსტები სპარსულიდან თარგმნა, შესავალი
წერილი და კომენტარები დაურთო მარინა ალექსიძემ. თბილისი, „არტანუჯი:, 2016, 45). 1853 წლიდან ბაღი
სახაზინო საკუთრება გახდა. აქ სისტემატურად ეწყობოდა სახალხო სერინობები, გამოფენები, სპექტაკლები.
*შიიტი კანონმცოდნე, მაღალი რანგის სასულიერო პირი.
4 ავტორი გულისხმობს ორ გერმანულ კოლონიას – „ახალ ტიფლისს“, რომელიც დღევანდელი დავით
აღმაშენებლის გამზირსა და კუკიაზე მდებარეობდა.
5 1828 წელს იმპერატორმა ნიკოლოზ I-მა კავკასიის მთავარმართებლად და კავკასიაში მომქმედი რუსეთის ჯარის
მთავარსარდლად დანიშნა გენერალმა ივანე პარკევიჩი, რომელმაც 1828 წელს ერევნის ციხესიმაგრე აიღო და მას
ერევნის გრაფის – პასკევიჩ-ერივანსკის – წოდება მიენიჭა. გამარჯვებულ გენერლისთვის თბილისის
მოსახლეობის მიერ სადღესასწაულო შეხვედრის ადგილს, სადაც დღეს თავისუფლების მოედანია, პასკევიჩ2
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ვრცელდება. იქ ნახავ თათრულ მეჩეთებს და მის გვერდით ეკლესიას, რომელიც თავიანთი
ბატონობის ნიშნად რუსულ ტაძრად აქციეს, ბაზარს და სპარსულ ქარვასლას; სწორედ აქ არის
ცხელი წყლის აბანოები, რომლებმაც სახელწოდება მისცეს ქალაქს. შემდეგ სოლოლაკის
უბანია, თითქმის მთლიანად რუსული, სადაც მთავარი საკუთარი საცხოვრებლები, სახლები
და სასტუმროებია; იქ არის საქართველოს უკანასკნელი მეფეების მემკვიდრე ბატონიშვილის
სასახლეც 6. სწორედ იქ ცხოვრობენ სპარსეთისა და საფრანგეთის კონსულები, კომერსანტებს
კი იშვიათად ნახავ. მესამე და უკანასკნელი უბანი მოიცავს ერევნის მოედანს და გოლოვინის 7
პროსპექტს, სადაც გენერალ-გუბერნატორის სასახლე დგას. ძირითადად სწორედ ამ
მოედანზე და ბულვარის გასწვრივ დამკვიდრდნენ ფრანგი, გერმანელი, იტალიელი და სხვა
ვაჭრები, რომლების საკმაოდ მრავლად არიან ტიფლისში.
იმ უამრავი უბედურების გამო, რომელიც თავს დაატყდა ამ ქალაქს, მას იერსახეც
ხშირად უნდა ეცვალა. ის გზა, რომელსაც დღეს ადგას, შემდეგ საუკუნეში მოიტანს სრულ
გარდაქმნას. გული დამწყდება ტურისტების გამო, რადგან მათთვის საქართველოს ამ ძველ
დედაქალაქში ყველაზე დიდი ხიბლი ის არის, რაც მისი აზიურ იერიდან გადარჩა. ოდნავ
ცივი სიდიადის ნიშანი რუსეთმა ადგილობრივი მთავრობის მიერ აშენებულ ყველა
საზოგადოებრივ შენობაზე აღნიშნა. ახალი შენობები ევროპულ ყაიდაზე შენდება ჰავის გამო
შეტანილი აუცილებელი ცვლილებებით: ეს არის ყოველი სართულის გარშემო დახურული
შუშაბანდები მზისგან თავდასაცავად. მხოლოდ ძველ უბნებში შეგხვდება სახლები,
რომელთა სახურავი ტერასას წარმოადგენს და სადაც ქართველები ნახევარ ცხოვრებას
ატარებდნენ. საღამოს იქ ჰაერზე არიან, საუბრობენ, იცინიან, უკრავენ და ცეკვავენ. ეს არის
სალონი, სადაც იღებენ სტუმრებს და სადაც ლამაზი ქართველი ქალები, – მოგზაურმა
ყველაფერი უნდა თქვას, – თავიანთ თაყვანისმცემლებს უნიშნავენ შეხვედრებს.
ჯერ ძველი ტიფლისი მოვიაროთ. ყოველგვარი ქრონოლოგიური თანამიმდევრობის
გარეშე, ამ მიმოხილვას ძველი ბაზრით დავიწყებ. ის მტკვრის მარჯვენა ნაპირზე, მეტეხის
ციხესიმაგრის გვერდით, სომხური ქუჩის გზაჯვარედინზე მდებარეობს, რომელიც
ევროპული უბნიდან გამოდის და აბანოს ქუჩიდან ერევნის კართან და მტკვარზე გადებული
სამიდან იმ ყველაზე მნიშვნელოვან ხიდთან მიდის, რომელიც ძველ ტიფლისს ავლაბრის
უბანთან და გერმანულ კოლონიასთან აკავშირებს. მრავალი პატარა ქუჩა აგრეთვე ამ
უსწორმასწორო მოედანთან იყრის თავს, სადაც ბაზარი – მეიდანი (Maïdan) იშლება; მის
გარშემო სხვადასხვა ზომის ბნელი ფარდულებია, რომელთა უდიდესი ნაწილი
აღმოსავლური საქონლით სავსე ხვრელებს ჰგავს. სწორედ აქ არის საქმიანი ცენტრი,
გამოცოცხლება და ქალაქის ცხოვრება. ვაჭრები თავიანთ საქონელს გთავაზობენ
ფარდულებში, ვიწრო გასასვლელებში, რომლებიც ბაზარს სერავს, სუფთა ჰაერზე
თავისუფალ ადგილებზე და ქუჩებში. აქ არიან ყველა სახის ხელოსნები, თერძები,
მქარგავები, იარაღის ხელოსნები, საოცრებათა ოსტატები და სხვ., რომლებიც თქვენ წინ
მუშაობენ; ერთნი ფეხზე დგანან, სხვები აღმოსავლურად ფეხმორთხმულები სხედან.
ყოველგვარი ხილი, მთელი საკვები, ქვეყნის მთელი სურსათი აქ არის თავმოყრილი. ყველგან
მეტად თავისებური და ძლიერ ჭრელი ბრბო მიდი-მოდის: საქმიანი ხალხი აჩქარებული
ნაბიჯით, ვიღაც ნელა და ზანტად, სხვანი კი მნიშვნელოვანი პერსონაჟებივით
დარბაისლურად. ამ ბრბოში წარმოდგენილია ყველაზე უფრო განსხვავებული ჯგუფები,
რომლებიც თავიანთი სამოსის სიჭრელით და შესახედაობით გაოცებულ მზერას
ერივანსკის მოედანი ეწოდა. სახელწოდება „ერივანსკის“ „ერევნით“ შეცვლა შეცდომაა, რასაც ყველა მოგზაური
უშვებს.
6 ავტორი ალბათ მტკვრის მარჯვენა ნაპირზე მდებარე თეკლე ბატონიშვილის სასახლეს გულისხმობს.
7 ევგენი გოლოვინი (1782-1858) – გენერალი, რუსეთის სამხედრო და სახელმწიფო მოღვაწე, საქართველოს
მთავარმართებელი 1837-1842 წლებში. 1840-იანი წლებიდან „რუსეთისკენ მიმავალ გზას“ გოლოვინის სახელი
უწოდეს (თ. კვირკველია, ძველთბილისური დასახელებანი, თბილისი, 1985, 26).
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კალეიდოსკოპის ეფექტს უქმნის. ქართველები, მეგრელები, სპარსელები, თათრები,
ყაბარდოელები, ლეკები თუ ქურთები კაზაკ და რუს ჯარისკაცებში ირევიან. ყველა
ეროვნების შებურული თუ თავშიშველი ქალიც სწორედ იქ სეირნობს თავისი ასე
თვალწარმტაცი სამოსით. სხვადასხვა ერების, მყიდველებისა და ვაჭრების ამ ნარევში,
რომლებიც ამ მუდმივ ბაზრობას ქმნიან, ისეთი ხმაური, უწესრიგობა და აურზაურია,
რომლის შესახებ ძნელია წარმოდგენის შექმნა.
ის, რაც ტიფლისის ამ ბაზარშია აღნიშვნის ღირსი, ეს აბრეშუმის ქსოვილები, ხალიჩები
და იარაღია, დამზადებული სპარსეთში, თურქეთსა და საქართველოში. ჩემს შესაცდენად
ტიფლისში ვნახე კარგი ხალიჩები და ჩემს ფანტაზიას, ვყოფილიყავი მისი ბედნიერი
მფლობელი, მხოლოდ იმით ვუწევდი წინააღმდეგობას, რომ უკეთესს იმ ქვეყანაში
შევიძენდი, სადაც მათ ქსოვენ. მიუხედავად ამისა, ვიყიდე უმაღლესი წრთობის
ორგინალური ფორმის რამდენიმე იარაღი, რომლებსაც ადგილს ჩემს ყველაზე ძვირფას
კოლექციაში მივუჩენ.
ამ დიდი ბაზრის გარდა ტიფლისში კიდევ ორია ბაზარია, სადაც რუსეთის წარმოების,
განსაკუთრებით კი მოსკოვის მანუფაქტურის საქონლის გვერდით, შორეული
აღმოსავლეთიდან, მონღოლეთიდან და ჩინეთიდან შემოტანილი საქონელია თავმოყრილი.
ეს სხვადასხვა ბაზრები იმ დიდი ქარვასლიდან მარაგდება, რომელსაც მტკვრის მიერ
შექმნილ ნახევარკუნძულზე დაინახავ8. ეს არის ყველა ქარავნის შეხვედრის ადგილი,
რომლებიც საქართველოში შემოდგომაზე ჩამოდიან ერევნის გზით, მას ყოველგვარი
საქონლით ამარაგებენ და საქონელიც აქედანვე გააქვთ სხვა ქვეყნებში. საბითუმო ვაჭრობა
თითქმის მთლიანად სომხების ხელშია, რომელთაც დიდი ქონება აქვთ დაგროვილი. აქ,
მეტად უბრალო ფარდულების გვერდით, რომლებშიც დიდი სიმდიდრეა დაგროვილი,
ანგარები ააშენეს ქარავნებისთვის. მეტად საინტერესო სანახავია ჭრელ კოსტიუმებში
გამოწყობილი კუშტი სპარსელი, თათარი და ქურთი გამყოლების თანხლებით აქლემების
დაუსრულებელი მსვლელობა. იმისგან დამოუკიდებლად, ეს საქონელი ტიფლისში
განაწილდება თუ მის მიდამოებში გაიტანენ, ამ ქარავნებს ყოველ წელს მოაქვთ ბამბის
ათასობით ფუთა, რომლებიც შემდეგ დიდი ურმებით ან ქარავნებით გადააქვთ შავ ზღვაზე
ფოთში, იქიდან კი აზიის დასავლეთ ნაწილში მოყვანილი ბამბა ევროპაში გააქვთ. ტიფლისის
მთელი ვაჭრობა მხოლოდ ბაზრებში არ არის თავმოყრილი. ძველ უბნებში არის
ფარდულებით სავსე ქუჩები, სადაც სხვადასხვა ხელობის ხალხი ერთდროულად
გამყიდველიც არის და ხელოსანიც; ისინი ხალხს თავიანთ დამზადებულ საქონელს
სთავაზობენ. რაც შეეხება ახალ უბნებს, ვახსენებ ევროპულ მაღაზიებსაც, რომლებიც ავსებენ
იმ რესურსებს, რასაც საქართველოს დედაქალაქი თავის მოსახლეობას და უცხოელებს
სთავაზობს.
ის, რაც ტიფლისში ჩასვლისას გაოცებს, სპარსული ციხესიმაგრის თვალწარმტაცი
ნანგრევებია, რომლებიც კვლავაც დგას მტკვრის მარჯვენა ნაპირზე, კლდის შვერილზე
მეტეხის პირდაპირ. მას ნარიყალას9 ციხე ეწოდება. ის შესანიშნავ ადგილზე ააგეს მდინარის
სავარაუდოა, რომ ავტორი არცრუნის ქარვასლას გულუსხმობს (სიონის ქ. N8). პირველი ქარვასლა აქ ჯერ კიდევ
როსტომ მეფემ ააშენა 1650 წელს და მოგვიანებით თბილელ ეპისკოპოსს უბოძა. 1795 წელს აღა მაჰმად ხანის
შემოსევისას დანგრეული შენობის ადგილას XIX საუკუნის I ნახევარში ძველი საძირკვლის გამოყენებით
არწრუნის ქარვასლა აშენდა. 1855 წელს მომხდარი ხანძრის შემდეგ ნაგებობა გადააკეთეს. ქარვასლამ
თავდაპირველი ფუნქცია 1920-იან წლებამდე შეინარჩუნა.
9 ნარიყალა (სპარს. ნარინყალა – ციტადელი, შიდაციხე), თბილისის ციხის – კალას გვიანდელი სახელწოდებაა.
მდებარეობს გოგირდის აბანოებსა და ბოტანიკურ ბაღს შორის. ციხესიმაგრე IV საუკუნეში დაფუძნდა როგორც
„შურის ციხე“. დავით აღმაშენებელმა ის მნიშვლელოვნად გააფართოვა. მონღოლებმა (XIII ს.) მას ნარინ ყალა –
„მცირე ციხე-სიმაგრე“ უწოდეს. დღემდე მოღწეული ძირითადი გამაგრებები XVI-XVII საუკუნეებით თარიღდება.
XVII საუკუნემდე ციხის შიდა ტერიტორიაზე, შემოსასვლელ გვირაბთან, განლაგებული ყოფილა „მეფის სასახლე“.
XVII საუკუნეში სპარსელების ბატონობის დროს საქართველოში თბილისის დედაციხეც მათ ხელში იყო; ის
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დინებისა და ქალაქის სხვა ნაწილების გასაკონტროლებლად. მართლაც, ეს ციხესიმაგრე
ყველაფერს ზევიდან დაჰყურებს და სიფრთხილის გამო, საქართველოს მჩაგვრელებმა იქ
კედელი ააშენეს, რომელიც მდინარის ნაპირთან ეშვებოდა და ხელს უშლიდა სამხრეთისა და
ჩრდილოეთის უბნების კავშირს. ნარიყალას გალავანი, აკროპოლისის თუ კრემლის მაგვარი,
მოიცავდა ციხე-სიმაგრეს, რამდენიმე საცხოვრებელს და სამხედრო ნაგებობებს; ერთი
სიტყვით, ეს იყო კალად წოდებული შიდა ქალაქი.
დღეს რამდენიმე კოშკამდე და დანგრეულ კედლამდე დამცრობილი სპარსული
ციხესიმაგრის პირდაპირ, კლდეზე, სადაც მეტეხის ეკლესია დგას, მდებარეობდა ძველი
ქართული ციხესიმაგრე მეტეხი, რომელიც შეიძლება ქალაქისა და აგრეთვე მეტეხად
წოდებული ეკლესიის დაარსების დროსაა აშენებული. ისევე, როგორც ნარიყალას ციხე, ის
მდინარის დინებას მეთვალყურეობდა, რაც მოწმობს, რომ არაფერი არ იყო
უგულებელყოფილი ბუნების მიერ უკვე გამაგრებული პოზიციიდან სარგებლობის
მისაღებად, ხოლო რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში წარმოებული სამუშაო მას
მიუდგომელს ხდიდა. ახალი მშენებლობები და თანამედროვე ციხესიმაგრე იმას
ადასტურებს, რომ ამ დომინანტური პოზიციის ფლობა რუსეთის მთავრობამ ყოველგვარი
მოულოდნელობის თავიდან ასაცილებლად მოისურვა.
ვიდრე ძველ უბანს დავტოვებ, ისღა დამრჩა ვახსენო თბილი წყლის აბანოები, რამაც
სახელი მისცა ტიფლისს. ისინი ქალაქის უკიდურეს ნაწილში, მტკვრის ნაპირზე მდებარეობს,
იმ ადგილას, სადაც პატარა მდინარე წავკისი მტკვარს უერთდება. მრავალი წყარო
ბუნებრივად გამოდის მთის ფერდობებიდან, ისინი გოგირდიანია, მეტად ცხელი და
პიატიგორსკის წყაროებზე უფრო მაღალი ტემპერატურის მქონეა, რადგან 30-60 გრადუსს
შორის მერყეობს, თუმცა არის ერთი თუ ორი ცივი წყაროც. ისინი უძველესი დროიდანაა
ცნობილი და მათი აღმოჩენა ლეგენდებად დადის ხალხში. ამბობენ, რომ ერთ მწყემსს ჩვევად
ჰქონდა თავისი ფარის ამ ადგილას ძოვება. მან შეამჩნია, რომ მუნით დაავადებული ცხვრები
განიკურნენ ამ საძოვარზე, რომელიც დასერილი იყო ბუნებრივი აუზით და რომელშიც
ცხვრები აუცილებლად ჩადიოდნენ. როდესაც მან ამ დაკვირვების შესახებ თქვა, ეს ადგილი
გამოიკვლიეს, მალე დაადგინეს წყლის სამკურნალო ძალა და ამ ადგილზე აბანოები
დააარსეს, სადაც ბევრი ხალხი დადიოდა10. დღეისთვის ტიფლისის ეს თერმული
დაწესებულება შედგება წყაროებზე აგებული დიდი და უსახური შენობებისგან; ისინი
რამდენიმე ოთახადაა დაყოფილი, რომელთაგან ზოგიერთი კლდეშია გამოკვეთილი. იქ არის
აბაზანები, საორთქლავი, ძალიან დიდი ოთახის გარშემო დასასვენებელი ადგილებია;
შენობას დიდი გუმბათი ადგას, საიდანაც დღის სინათლე შედის. მაგრამ ვიმეორებ, რომ ის
არაფერი მონუმენტური არ არის და საკმაოდ უხეშადაა მოწყობილი. უეჭველია, რომ,
ამჟამინდელ მთავრობას ენდომება ამ მართლაც განსაკუთრებული წყაროებიდან
სარგებლობის მიღება და იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ კავკასიიური რუსეთის ამ
დედაქალაქში აღნიშნულ შენობებს მალე უფრო ღირსეული დაწესებულებებით შეცვლიან.
ეჭვი არ მეპარება, რომ ტიფლისის აბანოები შეიძენენ იმ მნიშვნელობას, რაც დღეს სრულიად
არა აქვთ.
ევროპული უბანი ძველ ქალაქს, ბაზარს, სიონის ტაძარს და სპარსულ ციხესიმაგრეს
სოლოლაკის უბნით უერთდება, რომელიც უკვე დაიპყრო ევროპამ, მაგრამ სადაც
შენრჩუნებულია აზიური ელემენტები. ბაზრიდან მომავალი გრძელი გზა კვეთს სოლოლაკის
უბანს და მიდის ერევნის ლამაზ მოედნამდე, რომელიც თანამედოვე მშენებლობების
შეუკეთებია როსტომ-ხანს და იქ სპარსული გარნიზონები ჩაუყენებია. 1747 წელს ერეკლე II-მ ის სპარსელებისაგან
გაანთავისუფლა, ხოლო ქართლ-კახეთის რუსეთთან შეერთების შემდეგ (1801) მან დაკარგა ადრინდელი
მნიშვნელობა. 1827 წელს ციხის გალავნის დიდი ნაწილი მიწისძვრამ დააზიანა და დაანგრია.
10 ფრანგი ავტორი თბილისის ლეგენდის ახალ ინტერპრეტაციას გვაძლევს, რაც სავარაუდოდ, თბილისში შეიტყო.
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ცენტრია. რუსეთი ტიფლისს მხოლოდ საუკუნის დასაწყისიდან ფლობს. ამ მოედანზე და მის
მიდამოებში უკანასკნელი ორმოცი წლის განმავლობაში ჩატარებული ყველა სამუშაო
შესრულდა სამი ყველაზე გამოჩენილი მმართველის – გენერალი ერმოლოვის, გრაფ
ვორონცოვისა და თავად ბარიატინსკის 11 – ენერგიულ ძალისხმევით, რომელთაც
სამართლიანად უნდა დაემატოს დიდი მთავარი, მიხეილი 12, კავკასიის დღევანდელი
მმართველი. ახალი ქალაქის გენერალური გეგმა ამ ხელსაყრელ და თავისუფალ მიწაზე,
რომელიც ერევნისა და სპარსეთის გზის მიმართულებით ვითარდება, შეჩერებულია;
მონიშნეს დიდი მოედნები, სწორი და ფართო ქუჩები, სახაზინო ბაღები და სხვ. ზოგიერთი
მოგზაურის აზრით, დღემდე ცოტაა გაკეთებული. მე არ ვიზიარებ ამ მოსაზრებას და
ვფიქრობ, რომ შარდენი და კლაპროტი, რომლებმაც საქართველოს დედაქალაქს შესახებ
ნაკლებ სასიამოვნო სურათები დაგვიტოვეს, ახლა რომ დაბრუნებულიყვნენ, ქალაქს ვეღარც
კი იცნობდნენ. უკვე საკმაოდ ბევრი შენობაა აგებული, კავკასიის დამორჩილების შემდეგ კი
ახალი ტიფლისის მნიშვნელობა სწრაფად იზრდება, თუმცა ევროპული უბანი არ ბრწყინავს
ორგინალურობით. ეს უფრო სანკტ-პეტერბურგისა და მოსკოვის ახალი უბნების რუსეთია
თავისი სტანდატრული, სწორი, მაგრამ ცივი არქიტექტურით. თუ არა ვერანდების ან
ჩარდახის მსგავსად დახურული აივნები, რაც სახლების ყოველ სართულს ეკვრის,
იფიქრებდი, ამ ორი ქალაქიდან ერთერთში ხარ.
ერევნის მოედნიდან იწყება გოლოვინის პროსპექტი, რომელიც გრძელდება
სამეგრელოს კარამდე. ეს ბულვარი, იქ დარგული ხეებით, მეტად ლამაზი სასეირნო
ადგილია; მას საკმაოდ დიდი სიგრძეზე მიჰყვება ბაღებით შემოსასაზღვრული სასტუმროები
და სახლებიც, რომელთა ქვედა სართული მაღაზიებს ეთმობა. იგივეა მოედანზე და მისკენ
მიმავალ ზოგიერთ ქუჩაზე, სადაც ისევე, როგორც ბულვარზე, უამრავ ფარდულსა და
რამდენიმე დიდ მაღაზიასაც კი ნახავ, რომლებიც ევროპელებს, რუსებს, ფრანგებს,
გერმანელებს, იტალიელებსა და ბერძნებს ეკუთვნით. ზოგიერთი მათგანი შესანიშნავადაა
მომარაგებული და ჩვენი დიდი ქალაქების ყოველგვარი ფუფუნების საგნებითაა
დამშვენებული. ტიფლისში არის ფრანგული კოლონია, რომელიც წარმატებით ვაჭრობს
პარიზული საქონლით. ამ კოლონიაში ჯერ კიდევ 1858 წელს იყო 150 ადამიანზე მეტი. ესენი
ძირითადად აბრეშუმით მოვაჭრეები, იუველირები, მექუდეები და მკერავები – ძირითადად
მოდისტკები, არიან; რუსი ქალბატონები ტიფლისშიც ნახულობენ იმ ყოველივეს, რაც
ფრანგული მოდისადმი მათ გემოვნებას დააკმაყოფილებს და რაც ყოველდღიურად იკიდებს
ფეხს ქართველ და სომეხ ქალბატონებს შორის. ამ ახალი ქალაქის ყველაზე დიდ მაღაზიებს
შორის დავასახელებ მხოლოდ მადამ დელსოლმეს (MM. Delsolmes) მოდური საქონლის
მაღაზიას, შესანიშნავი ვიურტემბერგელის – ბ-ნი გლეზერის (M. Glaser), – რომელმაც ათასი
პატარა სამსახური გამიწია, – ძვირფასი კავეულის მაღაზიას და წიგნების დიდ გერმანულ
მაღაზიას, სადაც შარდენის მოგზაურობის ათი ტომი ვიყიდე, დიდი სიამოვნებით წავიკითხე
მის მიერვე ასე კარგად აღწერილ ქვეყანაში. არის მუსიკალური მაღაზიებიც, მეტად კარგად
შერჩეული პიანინოებით, ისეთით, ევროპაში რომ ქირაობენ და ბედნიერი ვიყავი საკუთარი
თავისთვის ამ გასართობის მიცემით, რაც მით უფრო ძვირფასი იყო ასე შორეულ მხარეში,
სადაც სასიამოვნო ცოტაა.

გენერალი ალექსი ერმოლოვი საქართველოს მთავარმართებელი 1816-1827 წლებში; გრაფი მიხეილ ვორონცოვი
– კავკასიის მეფისნაცვალი 1844-1854 წლებში; გენერალი ალექსანდრე ბარიატინსკი – კავკასიის მეფისნაცვალი
1856-1863 წლებში.
12 მიხეილ რომანოვი (1832-1909) – იმპერატორ ნიკოლოზ I-ის მეოთხე ვაჟი, კავკასიის მეფისნაცვალი 1863-1881
წლებში, მთავარსარდალი და სახელმწიფო მოღვაწე. გენერალ-ფელდმარშალი (1878), სახელმწიფო საბჭოს
თავმჯდომარე (1881-1905).
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გოლოვინის ბულვარის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი შენობა რა თქმა უნდა,
მთავრობის მეთაურის სასახლეა 13. ტიფლისი მთელი სამხედრო, სამოქალაქო და
სასამართლო ადმინისტრაციის ცენტრია და სწორედ აქ არის მეფისნაცვლის რეზიდენცია,
რომელიც თითქმის შეუზღუდავ ძალაუფლებას ფლობს ამ აგლომერაციის თითქმის ხუთ
მილიონ ადამიანზე, რომლებიც კავკასიონის ორივე მხარეს არიან გაფანტულები. 1865 წელს
ამ მაღალ თანამდებობაზე დაინიშნა და ახლაც ასრულებს მას იმპერატორ ალექსანდრეს ძმა 14,
ჭეშმარიტი vice-roi – მეფისნაცვალი; რუსეთის პრესტიჟის შესანარჩუნებლად მას ჰყავს
თავისი კარი, რომელიც არა მხოლოდ სრულიად დამორჩილებული ხალხის, არამედ
მეზობელი თურქების, სპარსელებისა და კასპიისპირეთში მცხოვრებთა დასანახებლადაა.
დიდი მთავარი მიხეილ ნიკოლაევიჩი, რომელიც განაგებს ტიფლისს, დაბადებულია 1832
წელს და ალექსანდრე II-ს მესამე ძმაა. მან ცოლად შეირთო პრიცესა სესილია-ავგუსტა,
ბადენის დიდი ჰერცოგის, შარლ-ლეოპოლდის ქალიშვილი და ბადენის ამჟამინდელი დიდი
ჰერცოგის და არის. 1866 წელს მათ უკვე ჰყავდათ ხუთი შვილი, ორი შვილი კი კავკასიაში
შეეძინათ 15. ჩემი ჩამოსვლის დროს ეს კარი ძლიერ გლოვობდა და ამიტომ ყველა მიღება
შეწყვეტილი იყო; 6 ივლისს დიდი მთავრის მეუღლეს გარდაეცვალა დედა, სოფივილჰელმინა – შვედეთის მეფის, გუსტავ-ადოლფ IV-ს ქალიშვილი, ბადენის დიდი ჰერცოგის
ქვრივი.
სასახლე, რომელშიც დიდი მთავარი ცხოვრობს, დიდებულია, მას არც კოლონები აკლია
და არც ქანდაკება, მაგრამ რუსეთის ორივე დედაქალაქის უამრავი სასახლიდან არც ერთს არ
ჰგავს. მე ვერ შევძელი მისი ინტერიერის ნახვა, რომელზეც ამბობენ, რომ ის დიდი
ფუფუნებითაა მორთული ნახევრად აზიურად და ნახევრად ევროპულად 16. იქ არის ლამაზი
დარბაზები და როგორც ამბობენ, განსაკუთრებით გამოირჩევა პატარა სპარსული დარბაზი,
ნამდვილი მარგალიტი, მორთული უიშვიათესი ავეჯით, ულამაზესი ხალიჩებით და
უძვირფასესი ქსოვილებით. ის, რაც ამ სასახლის ექსტერიერს განასხვავებს, არის
კოლონადებიანი არაჩვეულებრივი გალერეა პირველ სართულზე, ხედით ერევნის მოედანზე,
რადგან ეს შენობა ამ მოედანსა და ბულვარზე გადის. სასახლის წინ არის დიდი სახაზინო
ბაღი 17, სადაც ზოგჯერ ორკესტრი ევროპულ საოპერო არიებს და საცეკვაო მელოდიებს
უკრავს. იქ არის ბუფეტი-კიოსკი, სადაც ჩაის და სხვადასხვა გამაგრილებელ სასმელებს
ყიდიან, რომელსაც პატარა მაგიდებთან მიირთმევენ და თან მუსიკას უსმენენ. ტიფლისში
თბილისში 1845-1847 წლებში სემიონოვის პროექტით აშენდა საქართველოს მეფისნაცვლის, მიხეილ
ვორონცოვის, სასახლე. ეს იყო რუსული კლასიცისტური სტილის შენობა, ფრონტონით დასრულებული
სვეტებიანი თეთრი ფერის მთავარი ფასადით, გამოდიოდა გოლოვინის პროსპექტზე. ამ სასახლეს XIX საუკუნის
1860-იან წლებში არქიტექტორ ო. სიმონსონის პროექტის მიხედვით რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა. ეს ნაგებობა 18651867 წლებში საფუძვლიანად გადაკეთდა. ადრინდელი ნაგებობის კლასიცისტური ფასადი რენესანსულმა
შეცვალა. ორსართულიანი შენობის რენესანსული სტილის თაღოვანი ფასადი პროსპექტზე გამოდის, მის წინ
გაზონი იყო მოწყობილი (ბერიძე ვ. თბილისის ხუროთმოძღვრება 1801-1917, თბილისი, 1963, II, 35). დღეს ის
მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლეა.
14 ავტორი უზუსტობას უშვებს. დიდი მთავარი მიხეილი კავკასიის მეფისნაცვლი იყო 1862 წლის 6 თებერვალს
დაინიშნა.
15 საქართველოში დაიბადა დიდი მთავრის, მიხეილის, სამი ვაჟი: დიდი მთავარი ალექსანდრე (სანდრო) დაიბადა
თბილისში 1866 წელს, გარდაიცვალა 1933 წელს საფრანგეთში; დიდი მთავარი სერგეი დაიბადა 1869 წელს
ბორჯომში, გარდაიცვალა 1918 წელს პერმის გუბერნიაში; დიდი მთავარი ალექსეი დაიბადა 1875 წელს
თბილისში, გარდაიცვალა 1895 წელს იტალიაში.
16 მაქს ფონ ტიელმანის ცნობით, რომელმაც საქართველოში 1872 წელს იმოგზაურა, გუბერნატორის სასახლე
ლამაზი იყო, მაგრამ არა მონუმენტური, აღსანიშნავი კი მისი ინტერიერი იყო, კერძოდ, სარკეებით დამშვენებული
დიდი დარბაზი სპარსულ სტილში; სხვა ოთახილამაზი ხალიჩებითა და ნაალაფევი იარაღით იყო მორთული,
დიდი მთავრის საბინეტის პანოს კავკასიის შესანიშნავი რელიეფური რუკა იკავებდა. სასახლის უკან იყო კარგად
გაშენებული, გულმოდგინედ მოვლილი და მორწყული ბაღი (Thielmann, Le Caucase, la Perse, 175-176).
17 იგულისხმება ალექსანდრე II სახელობის ბაღი.
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საერთოდ არ არსებობს დასავლური ტიპის კაფეები; მხოლოდ გოლოვინის ბულვარზეა
რამდენიმე ტრაქტირი ჯარისკაცებისა და მდაბიოებისთვის.
ტიფლისში, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ იმ დიდი არმიის მთავარი შტაბ-ბინა იყო,
რომელიც ოცდაათი წელი იბრძოდა კავკასიის დაპყრობის დასასრულებლად, დღეს კვლავაც
მეტად მნიშვნელოვანი სამხედრო ადმინისტრაციის მთავარი ქალაქია; რამდენიმე სამხედრო
დაწესებულება ძირითადად ევროპულ უბანშია განლაგებული; იქ არის მთავარი გენერლების
სახლები, ძალიან კარგად მოვლილი კადეტების სასწავლებელი 18 და ვრცელი ყაზარმები
საჯარისო ნაწილებისათვის, რომელიც არმიის კორპუსისგან უფრო შედგება, ვიდრე
გარნიზონისგან. ყველაზე დიდი და მართლაც ლამაზი ყაზარმა, ბულვარის უკიდურეს
ბოლოში, სამეგრელოს კარის მახლობლად ააშენეს.
ის, რაც არქიტექტურული თვალსაზრისითაა მნიშვნელოვანი ახალი ქალაქის ყველა
შენობას შორის, დიდ მოედანზე მდებარე თეატრია; საგანგებოდაა აღასანიშნავი მისი
ინტერიერი, რომელიც აღმოსავლური და დასავლური მხატვრული ხელოვნების ყველაზე
უფრო ბედნიერ ნაზავს წარმოგვიდგენს19. ეს ლამაზი შენობა გრაფი ვორონცოვის
მმართველობის დროს, სიონის ტაძრის რესტავრატორის, თავად გრიგორი გაგარინის
ხელმძღვანელობით აშენდა, რომელმაც დიდი მონაწილეობა მიიღო კავკასიის უმეტეს
სამშენებლო და სარესტავრაცია სამუშაოებში.
ტიფლისი მეტად მაღალი ორიგინალობის ხასიათის მქონე და ამავე დროს, ჭეშმარიტად
დიდი ქალაქია. უზენაესის განგებით, კავკასიონის ქედი ბუნებრივ საზღვარს ქმნის ევროპასა
და აზიას შორის; ქართული ტიფლისი, რომლის გადაკეთებითაც რუსები არიან
დაკავებულები, ორი ცივილიზაციის გადაკვეთის წერტილი ხდება, რაც დღემდე სადაო
საკითხის. ათი სხვადასხვა ხალხის მიერ თანმიმდევრობით დაპყრობილს, მას დღეს რუსეთი
აძლევს უსაფრთხო თავშესაფარს, სადაც ქართველებს შეუძლიათ ისარგებლონ იმ
რელიგიური და სამოქალაქო თავისუფლებით, რაც დიდი ხნის განმავლობაში არ ჰქონდათ.
მე სოლოლაკის დიდი ქუჩის კუთხის სახლში დავსახლდი. ეს ქუჩა დიდი ბაზრიდან და
ერევნის მოედნიდან იწყება. სწორედ იქ აღმოვაჩინე ჩემი მოსაწონი ბინა, რომელიც ოთხი
ოთახის – შემოსასვლელის, მისაღების, ორი საძინებლისა და სამზარეულოსგან შედგებოდა.
ბინა პირველ სართულზე იყო და ერთდროულად გადიოდა ქუჩაზეც და მოედანზეც, სადაც
სახაზინო ეტლების, დროშკების, ფაეტონებისა და სხვ. სადგური იყო; ეს ჩემთვის ძლიერ
მოსახერხებელი იყო. სახლის უკან თავლაც აღმოვაჩინე ჩემი ცხენებისთვის და ამგვარად
ყველაფერი
ახლოს
მქონდა
ჩემი
გემოვნების,
გატაცებისა
და
სეირნობის
დასაკმაყოფილებლად. ამ ბინის ოთახების აღნიშვნის დროს არ უნდა ავუარო გვერდი იმ
დეტალს, რამაც გადაწყვიტა ჩემი არჩევანი: ეს დახურული აივანია, რომელშიც მისაღები
ოთახის შემინული კარი გადიოდა და სადაც დღის საუკეთესო საათებს, განსაკუთრებით კი
საღამოებს ვატარებდი ერევნის ამ ლამაზ მოედანზე ფეხით მოსიარულეების, ცხენოსნებისა
და ეტლების ყურებაში; იქ ისეთივე სიცოცხლე და ხმაური იყო, როგორც ევროპის
ხალხმრავალ მოედნებზე. ამ დეტალებს იმიტომ კი არ ვეხები, რომ ისინი პირადულია,
არამედ იმიტომ, რომ ისინი გვაცნობენ ტიფლისში ევროპელების ცხოვრებას და არსებობას.
რაც შეეხება იმ სახლს, სადაც თავშესაფარი ვპოვე, აქვე დავასრულებ ამ თემას, მეტად რომ
აღარ მივუბრუნდე. სინამდვილეში, ეს შენობა სიმბოლური იყო. ძველი და ახალი ქალაქების
საზღვარზე მდებარე, ისევე როგორც თვითონ ქალაქი, ეს სახლი აზიასა და ევროპას
კადეტთა კორპუსი 1860-იანი წლების დასაწყისს მიეკუთვნება.
მიხეილ ვორონცოვის ინიციატივით 1847-1851 წლებში ერივანსკის მოედანზე აშენდა პირველი ქართული
თეატრი. შენობის არქიტექტორი იყო იტალიელი ჯოვანი სკუდიერი, ინტერიერი გააფორმა გრიგოლ გაგარინმა.
თეატრი აშენდა თბილისელი ვაჭრის, გაბრიელ თამამშევის, სახსრებით. ნაგებობა ქარვასლასაც შეიცავდა. ეს
შენობა 1874 წელს დაიწვა და შემდეგ აღარ აღუდგენიათ.
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წარმოადგენდა და როგორც შიგნიდან, ისე გარედან, ქართულიც იყო და ევროპულიც. ჩემთან
მისასვლელად იძულებული ვიყავი გამევლო ქუჩასა და შიდა ეზოს შორის მდებარე rez-de
chaussée 20. ეზოს კუთხიდან ხის კიბე ხის მოჩუქურთმებულივე სახურავით მიემერთება
დახურული გალერეისკენ, რომლის ზევით არის ჩემი და ჩემი სახლის პატრონის ბინები.
სახლის პატრონი თავადის ქალი სუმბათოვია. იგი მსუქანი და ფუმფულა სომეხია,
რომელშიც პირველი გაღიმებისთანავე შევიცანი ნაკლებად თავაზიანი და იმაზე უფრო
მეტად ანჩხლი და ხარბი ქალი, ვიდრე ეს ასე წარჩინებულ ქალს, თუნდაც სომეხს, შეეფერება
(ამ თვალსაზრისით მხოლოდ ახლა ვამბობ როგორია მისი ერის რეპუტაცია) 21. ეზო
გაყოფილია საჯინიბოს, რომელიც მე დამითმეს და პატარა სადგომს შორის, რომელშიც
ღარიბი ქართველები ცხოვრობენ და რომელთა სამი მომხიბლავი ბავშვი აცოცხლებს ამ ბნელ
ინტერიერს. პრინცესა სუმბათოვის მოგება მცირე არ იყო. მართლაც, როდესაც პრინცესა
პირველ სართულზე ბატონობდა, რომელსაც ვიყოფდით და რომლის ანტიკვარული ავეჯიც
მიანიშნებდა ოჯახის გარკვეულ ფუფუნებაზე, მას თავისი rez-de chaussée-ს ერთი ნაწილი
ღვინით მოვაჭრე ქართველი კაცისთის ჰქონდა მიქირავებული, რომელსაც იქ პატარა, მუდამ
სავსე, ზოგჯერ კი მეტად ხმაურიანი დუქანი მოეწყო. მაგრამ კვლავ გავიმეორებ, რომ ის,
რამაც მომხიბლა, ეს იყო აივანი და მალე ის ჩემი ბინის მთავარ ოთახად იქცა. იქიდან,
როგორც
შესანიშნავად
მდებარე
ობსერვატორიიდან,
ჩემს
ნებაზე
შემეძლო
დამეთვალიერებინა საქართველოს დედაქალაქის მოსახლეობის ასე განსხვავებული
ელემენტები, რომელთა კარგად შესწავლას ვეცდები.
კავკასიაში უკვე ევროპელებიც მრავლად არიან; უმრავლესობას, ბუნებრივია, რუსები
შეადგენენ. დანარჩენი ნაწილი მეტად შერეულია, რადგან ესმით, რომ ისინი თავიანთი
სახსრებით ვერ ცხოვრობენ და ასე შორეულ მხარეში პირიქით, ყველა საშუალებით ფულის
შოვნას ცდილობენ. მიუხედავად ამისა, ევროპელთა შორის არის მეტად ღირსეული
გამონაკლისი, რომელიც ტიფლისში ცდის თავის ბედს; დავასახელებ რამდენიმე მათგანს და
უმადური რომ არ გამოვჩნდე, აქვე უნდა ვახსენო ბ-ნი შმიტი, ფარმაცევტი სოლოლაკის
უბანში, რომელიც მეტად კეთილი იყო ჩემს მიმართ. საქართველოში იყო კათოლიკური
მისიები, მაგრამ დღეს მხოლოდ რამდენიმე პოლონელ და გერმანელ მღვდელს თუ შეხვდები,
რაც ბევრის მთქმელია. ტიფლისში ცხოვრება შეუდარებლად იაფია, ვიდრე რუსეთის სხვა
დიდ ქალაქებში, კერძოდ, სანკტ-პეტერბურგსა და მოსკოვში. ამიტომ არის, რომ ყველა
დონის მრავალი მოხელე აქ ითხოვს გამოგზავნას და აქ არჩევს ცხოვრებას, ნაცვლად ამ ორი
დედაქალაქისა, სადაც ისინი კოტრდებიან წარმომადგენლობითი ხარჯების გამო. როგორც
ინდოეთში ინგლისელები, რუსებიც ისევე არიან წამოჭიმულები კავკასიაში, მაგრამ მეტი
თავმდაბლობით და სახელმწიფოს მართვის არანაკლები ხელოვნებით. ტიფლისში,
ევროპულმა ცხოვრებამ თავისი ხასიათი შეინარჩუნა, გარდა იმ ცვლილებებისა, რაც
დაკავშირებულია ამ ქვეყნის ჰავასთან, ადათ-წესებთან და რესურსებთან.
ეს კლიმატური პირობები დიდ ზომიერებას ითხოვს ყველაფერში და განსაკუთრებით
კი სიფრთხილეს რაციონში. პირველ ხანებში საკვები სასტუმრო „ევროპიდან“ (l'Hôtel
d'Europe) 22 მოჰქონდათ, მაგრამ რადგან ცხოვრება ამ ქვეყნის წესის მიხედვით მინდოდა,
ბევრი აღარ დავაყოვნე და ნახევრად სომეხი ნახევრად სპარსელი, მზარეული ავიყვანე, რასაც
ბევრი ევროპელიც მიმართავს. მე ძალიან მომეწონა ქართული სამზარეულო, ნაკლებად
Rez-de chaussée სართული მიწის დონეზე.
ავტორი სახლის პატრონს რუსული ფორმის მიხედვით პრინცესა სუმბათოვად მოიხსენიებს, თუმცა
სუმბათაშვილები ქართველი თავადები იყვნენ. შეიძლება ეს სუმბათაშვილზე გათხოვილი სომეხი ქალი იყო.
22 დავით ხოშტარიას გამოკვლევის თანახმად, ერივანსკის მოედანზე მდებარე სასტუმრო „იტალიას“ (l’hôtel
d’Italie”) 1864 წელს სახელი შეეცვალა და დაერქვა „ევროპა“ (l’hôtel d’Europe). მას იტალიელი ნაპოლეონ სიენი და
ფრანგი არსენ ბარბერონი მართავდნენ (დ. ხოშტარია, თბილისი. ძველი სასტუმროები. თბილისი: „არტანუჯი“,
2011, 31-32).
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თავსატეხი, მაგრამ შესანიშნავი თავისი სიმარტივით, რამაც ბუნებრივად წარმოშვა მასზე
საუბრის თემა.
საქართველოში ბევრი სანადირო ადგილია, მაგრამ გაცილებით მეტია სამეგრელოში.
ტიფლისის მიდამოებში, როგორც მაღლობში, ისე დაბლობში არის კაკაბი და პატარა
ფრინველი, დიდი ცხოველებიდან კი გაზელი, ფურირემი, ტახი, ძალიან ბევრია კურდღელი.
მიირთმევენ კარგ და გემრიელ თევზს, რომელსაც ყოველდღიურად იჭერენ მტკვაში,
განსაკუთრებით მის ზედა ნაწილში, სადაც თევზი იმ კლდეებს შორის დაცურავს, რომელსაც
წყალი ეხეთქება; ეს მას იმ ხარისხსა და დახვეწილ გემოს აძლევს, რომლითც გამოირჩევა.
ზღვის თევზი ტიფლისში იშვიათია და შავ ზღვაში მეტს იჭერენ, ვიდრე კასპიის ზღვაში.
ბოსტნეული იგივეა რაც ევროპაში – კარტოფილი, კომბოსტო, ყვავილოვანი კომბოსტო,
ბადრიჯანი, ლობიო და ბარდა; ამას უნდა დაემატოს კიდევ რამდენიმე მცენარის ფესვი და
ადგილობრივი ბალახი, რომელსაც ზეთით ან კარაქით ამზადებენ. ხილი მართლაც
შესანიშნავია. საქართველოში ყველა ის ხილი არის, რაც ჩვენთან, მსხალი, ატამი, გარგარი,
ვაშლი, კაკალი და სხვ. იღებენ მუსკატის ჯიშის გემრიელი ყურძნის მოსავალს; მხოლოდ
ერთი შენიშვნა მაქვს, ის მეტად ტკბილია და დესერტად ჩვენი ყურძენი შეუდარებლად
უკეთესია. მაგრამ ჩვენ არაფერი გვაქვს ისეთი, რაც სურნელით იმ დიდ თეთრ და წითელ
თუთას შეედრება, რომელსაც ტიფლისში მიირთმევენ. რაც შეეხება საზამთროსა და ნესვს, აქ
ისეთი მიწაა, რომ მის მოყვანას არავითარი შრომა არ სჭირდება და ისე ბარაქიანადაც მოდის,
რომ მათ გროვად ყიდიან ბაზრებსა და ქარვასლებში, სადაც მათი მართლაც რომ ორმეტრიანი
მთები დგას. ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი მუქთადაა; მოსახლეობა მას უზომო რაოდენობით
ჭამს, რაც მათზე ცუდად არ მოქმედებს, მაგრამ მოქმედებს ევროპელებზე და თუ
გაუფრთხილებლებით ბევრს შეჭამ, აუცილებლად გამოიწვევს სიცხეს. ქართველები აგრეთვე
ბევრ მსხლსა და ვაშლს ჭამენ და უმწიფარი ხილის დაკრეფის ცუდი ჩვევაც აქვთ.
კახური ანუ კახეთის ღვინო ტიფლისში გავრცელებული სასმელია. შეიძლება ითქვას,
რომ ეს მხარე დიდი ვენახია. ხეობები და ბორცვები მთლიანად მცოცავი ვენახითაა
დაფარული ან ის ბუნებრივად ეხვევა ხეებს და თითქმის მოუვლელად იძლევა ღვინოს,
თავისი ხარისხით და დაბალი ფასით კი ხსნის ლოთობისადმი ქართველების მიდრეკილებას.
აქ ორი ჯიშია, წითელი – მაგარი და ძლიერ შეფერილი, რომელიც ოდნავ ბუგუნდიის
ღვინოებს გვაგონებს და თეთრი. თეთრი ღვინოებიდან ყველაზე დაფასებული არის ოქროს
ღვინო (vin d'or), რომელსაც ეს სახელწოდება ქარვის ფერის გამო აქვს. შირაზში, სპარსეთსა
და ლიბანში მოჰყავთ ამ ოქროს ღვინის [დასაწური] ყურძენი. კახური მადერას23 თუ
მარსალას 24 ჰგავს, თუმცა ნაკლებად თბილი და მაგარია. ჩვეულებრივი მაგიდის ღვინო იაფია,
კარგი ხარისხისაა და მეტად სასიამოვნოა დასალევად. კახეთსა და დანარჩენ საქართველოში
წარმოებული ღვინის რაოდენობა ნამდვილად უზარმაზარია – 40 მლნ ბოთლი, რომელიც არ
გადის ქვეყნიდან და აქვე ისმება ყოველწლიურად. ვერც ძველ ღვინოს ნახავ, ან იმიტომ, რომ
ძნელი შესანახია, ან უფრო იმიტომ, რომ ქართველებისთვის ღირსების საქმეა მუდამ
ჰქონდეთ ეს უხვი სასმელი, რომლითაც განგებამ დააჯილდოვა. უნდა გამოვტყდე, რომ
ყველაფერი კეთდება ღვინის გემოს შესანარჩუნებლად. ქართულ ღვინოს, მართლაც,
საგანგებო მნიშვნელობა აქვს მსმელისთვის; მისგან არ მძიმდება თავი დიდი რაოდენობით
დალევის შემდეგაც და საერთოდ არ იწვევს ფატალურ შედეგს, რაც დასავლეთში აღინიშნება
ღვინის უზომო სმის შემდეგ და ევროპელები, რომლებიც ამას შეჩვეულები არ არიან,
თავიანთი წინდახედულობით ღვინოს ზომიერად სვამენ. კახეთის ძველი მეფეების
კუთვნილი მამულებიდან რუსეთის მთავრობამ საჯარო ვაჭრობით 17 ვენახი გაყიდა.
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მადერა – ერთგვარი მაგარი ღვინო, პორტუგალიის კუნძულ მადეირას სახელის მიხედვით.
მარსალა – სადესერტო ღვინო, იწარმოება სიცილიაში.
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აღნიშნულის შემდეგ, ყველაზე ცნობილი სამარკო ღვინოები ეკუთვნით თავადებს
ჭავჭავაძესა 25 და ბებუთოვს 26.
ერთ საკმაოდ საინტერესო დეტალსაც შევეხები კვების თემის დასასრულებლად.
რუსები, ქართველები და სომხები მეტად მკაცრად იცავენ მარხვას, მაგრამ წინა სამ ხსნილ
დღეს, უეჭველად მომავალი მძიმე თავშეკავების გამო, რასაც მათგან ადათ-წესები ითხოვს ან
შეიძლება ხორცის შესაზიზღებლად, წინასწარ ეძალებიან მას და როგორც ამბობენ, ორმოცი
დღისას წინასწარ ჭამენ.
არაფერს ვიტყვი ჩემი საშინაო ცხოვრების შესახებ; მას მეტად მშვიდად უძღვებოდნენ
აქაური მსახურები, რომლებიც თითქმის ჩუმად და სრული მორჩილებით გემსახურებიან,
რაც ცვლის ერთგულებას და რაც ხშირი არ არის, მაგრამ მათ ეს არც მოეთხოვებათ. ჩემი
ერთადერთი უსიამოვნება ჩემი მუდამ საჩხუბრად განწყობილი სომეხი თავადის ქალის
ხასიათი იყო, რაც მისი ყვითელი, პატარა, მახინჯი და ავი ძაღლისას ჰგავდა, ექვსი თვის
განმავლობაში ფეხებში რომ მედებოდა და ეზოზე გავლისას მუდამ საშინლად რომ მიყეფდა.
ძაღლების შესახებ ერთსაც ვიტყვი: აქ ნახავ ძაღლების საგანგებო ჯიშს, რომელსაც
„ტიფლისის ძაღლებს“ უწოდებენ და ისინი ძალიან ჰგვანან შოტლანდიურ ტერიერს –
გრძელი, თეთრი ბეწვით და ყვითელი ლაქებით. ეს ძაღლები, რომლებსაც არ ამახინჯებენ
კუდის და ყურების დაჭრით, ძალიან ერთგულები და მეტად ჭკვიანები არიან. ქართველებს,
ამ ჯიშის ძაღლების განსაკუთრებით დიდ მოყვარულებს, სახლებში ჰყავთ სრულიად
მოშინაურებული შვლებიც, რომლებიც ეთამაშებიან ბავშვებს და არც უცხოს მოსვლა
აშინებთ. ყოველგვარი შესავლის გარეშე სხვა თემაზე გადავდივარ.
ღვინის გამყიდველი, რომელიც ჩემ ქვევით ცხოვრობდა, ხშირად ჭეშმარიტი
ხელოვნებით უკრავდა უცნაურ ინსტრუმენტზე. ეს ერთგვარი მანდოლინა ან უფრო
მინიატურული გიტარაა, რომელიც ჰგავს ჩვეულებრივ გიტარას27. იგი ჩემთან მივიწვიე, რათა
გამეგო ის სრულიად განსაკუთრებული ეფექტი, რომელიც შორიდან მესმოდა. იგი
სიამოვნებით დამთანხმდა და ამ საკრავის თანხლებით მიმღერა კიდეც თავის ქვეყნის
რამდენიმე სიმღერა, რომელთა შინაარსი ქართველებისთვის ორი ძვირფასი რამ, სიყვარული
და ღვინო, იყო. ეს არის არსებითად ეროვნული ინსტრუმენტი; ის ყველა იმ პატარა
იმპროვიზებული ორკესტრის შემადგენლობაშია, რომლის თანხლებითაც საღამოობით
სუფთა ჰაერზე, ტერასაზე ცეკვავენ. მისი ხმა შორიდან უწყვეტი მეჩვენებოდა და ის ახლოც
უწყვეტია იმ უდიდესი სისწრაფის გამო, რომლითაც თითები უკრავენ და ამღერებენ ამ
პატარა სიმებს. როდესაც ხმამაღლა უკრავდა, ინსტრუმენტის ხმა მკვეთრი და მაღალი იყო,
მაგრამ როდესაც სიმებს თითის წვერებით ძლივს ეკარებოდა, მეტად დაბალი პიანო
ხდებოდა.
სწორედ ტიფლისში შევისწავლე სპარსული ენა, საკმაოდ არასრულყოფილად, მაგრამ
საკმარისად სპარსეთში მოგზაურობის დასაწყებად. პროფესიონალი მასწავლებლის აყვანა არ
მინდოდა. ჩემი მსახურები, რომლებიც საგანგებოდ ავირჩიე მათი ენის გამო, საკმარისი იყო.
მე მათ ყოველი საგნის სახელს ვეკითხებოდი და იქამდე ვამეორებინებდი, ვიდრე სწორად არ
წარმოვთქვამდი. შემდეგ თვითონ ვცდილობდი მათ ზუსტ გამეორებას. ერთი თვის შემდეგ
ვამბობდი ფრაზებს და სამი თვის ბოლოს კი თვითონაც მესმოდა, რასაც მეუბნებოდნენ,
ტიფლისიდან წასვლისას კი იმდენი ვიცოდი, რომ დიალოგშიც მიმეღო მონაწილეობა. მაგრამ
ალბათ ახსნა არ სჭირდება იმას, რომ იგულისხმება სალაპარაკო სპარსული; რაც შეეხება

ავტორი გულისხმობს ალექსანდრე ჭავჭავაძის ვაჟის, რუსეთის არმიის გენერალ-ლეიტენანტის, დავით
ჭავჭავაძის (1818-1884), მამულში დაწურულ ღვინოს.
26 ავტორი შეიძლება გულისხმობს გენერალ ვასილ ბებუთოვის ვაჟის, ნიკოლოზის მამულში დაწურულ ღვინოს.
27 ავტორი ალბათ ჩონგურს გულისხმობს.
25
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უფრო დახვეწილ მეტყველებას და სალიტერატურო სპარსულს, ის რთულია და გასაგებია,
რომ მის შესასწავლად გაცილებით მეტი დროა საჭირო.
ტიფლისში ჩემი ცხოვრება წყნარი და მდორე იყო. საღამოებს ხშირად სახლში
ვატარებდი, დაკავებული ვიყავი სპარსულის სწავლით და ბოლო პერიოდში კი იმ წიგნებზე
მუშაობით, რომელთა მიღება ადვილი იყო თითქმის სპარსეთის საზღვარზე მდებარე ამ
ქალაქში. წავიკითხე სხვადასხვა თხზულებები კავკასიისა და სპარსეთის შესახებ, ისინი,
რომლებიც თან მქონდა და ისინიც, რომლებიც ერევნის მოედანზე მდებარე გერმანულ
ბიბლიოთეკაში მოვიძიე. მაგრამ ძირითადად ჩემი ძველი შარდენით ვტკბებოდი, რომელიც
წინასწარ მამოგზაურებდა იმ ქვეყნებში, სადაც გამგზავრება მსურდა. ძალიან გახარებული
ვიყავი, როდესაც გასაქირავებელი პიანინო მოვძებნე. უნდა დავუმატო, რომ ამდენი
არასოდეს არ დამიკრავს და ვერ ვბედავ ცუდის თქმას იმის შესახებ, რასაც ჩემს უცხვირპირო
სახლის პატრონში იწვევდა ჩემი დაკვრა, გვიან ღამემდე რომ გრძელდებოდა. მაგრამ ამას
ვინაზღაურებდი ჩვენი მეზობლის, მედუქნის, აშკარა მოწონებითა და კმაყოფილებით,
რომელიც თვითონაც გატაცებული იყო მუსიკით.
ჩემს თავს ნებას ვაძლევდი ავყოლოდი ჩემს მოულოდნელ ახირებას და ყოველდღე
ვსეირნობდი ხან ფეხით, ხან ცხენით და ხანაც ეტლით. მიყვარდა უმიზნო ხეტიალი
ტიფლისის ძველ ქართულ, სომხურ და თათრულს უბნებში, ასე ორიგინალური ხასიათის
დუქნებში, სადაც გამყიდველების ყვირილი მჭედლების, მეიარაღეების, ხარაზების,
განსაკუთრებით კი იმათ ხმაურში ირეოდა, ვინც სპილენძზე მუშაობდა და ვინც იმდენივე
ხმაურს გამოსცემდა, როგორც ყველა დანარჩენი. ზოგჯერ, საღამოობით, ბაზრებში
დავდიოდი, რომლებიც ასე საოცრად იყო განათებული საშინელი ზეთის ლამფებით; ისინი
წითლად ანათებდნენ ამ საცოდავი ფარდულების ქვედა ნაწილებს და შიგნით ისეთ ეფექტს
ქმნიდნენ, რაც ასე უყვარდათ ჰოლანდიელ და ფლამენდიელ მხატვრებს. გაზი ჯერ კიდევ არ
შეჭრილა ტიფლისში და ახალ ქალაქშიც კი მხოლოდ გარე განათებშია გაყვანილი. როდესაც
ძველ უბანში მიდიხართ, თან გახლავთ მსახური, რომელიც რამდენიმე ნაბიჯით წინ მიდის
და ფარნით გინათებთ გზას. ამ ცუდი განათების მიუხედავად, ქუჩები უსაფრთხოა და ღამე
ქალაქში უსიამოვნო შეხვედრის არ უნდა გეშინოდეს. მაგრამ გონივრული არ არის
ქალაქიდან გვიან გასვლა, რადგან ასეთ მოსიარულეებს მთებიდან ჩამოსული მაწანწალები
ადვილად ესხმიან თავს გასაძარცვად. ერთ დილას, როდესაც ბაქოს კარიდან გავედი, გზის
პირას სისხლის დიდი გუბე დავინახე; მითხრეს, რომ წინა დღით ამ ადგილას ერთი საწყალი
თათარი მოკლეს. მაგრამ სხვა შემთხვევაში სწორედ თათრები იყვნენ მკვლელები. იმ ციხის
დათვალიერების დროს, რომელიც ახალი ციხესიმაგრის შემადგენლობაშია, მაჩვენეს ბოლო
ხანებში დაპატიმრებული თათრების ჯგუფი, რომლებთან ერთად იქ სხვადასხვა ეროვნების
საკმაოდ ბევრი ბოროტმოქმედი იყო. მათი გამომეტყველება არაფერ კარგს არ მოასწავებდა
და მერჩივნა ისინი აქ მენახა, ვიდრე, უკაცრიელ ქუჩაში, განსაკუთრებით ღამით.
ზამთარი თბილისში ერთადერთი თეატრალური სეზონია. ბევრ სპექტაკლს არ
დავსწრებივარ, რადგან მხოლოდ საშუალოზე დაბალი დონის იტალიური დასი გამოდიოდა,
ნაკლებად შესაფერისი ტიფლისის ამ თეატრში მოსასმენად, რომელიც ნამდვილი
მარგალიტია. თუკი ეს საშუალო პროპორციების დარბაზი სულ არ გამოიჩევა ექსტერიერით,
სამაგიეროდ მისი ინტერიერის დეკორაციაა პოეტურად ორგინალური და ის თავისთავად
არის პირველი სპექტაკლი იმისთვის, ვინც იქ პირველად შედგამს ფეხს. ჭერი, ფარდა, სცენის
გაფორმება, გალერეის პერიმეტრი აჩვენებს სიუხვეს და ამავე დროს ნახატი და ფერები ისეა
შერჩეული, რომელიც „ათას ერთ ღამის“ ფანტაზიებს აღგიძრავთ. ეს მართლაც სპარსეთია,
გაჯერებული დასავლური წესებით. აუცილებლად ჯეროვნად უნდა დავაფასოთ თავად
გაგარინის ნიჭი, რომელმაც მორთო და მოხატა ტიფლისის ეს ლამაზი დარბაზი. საგანგებოდ
კი მის კარგ გემოვნებას შევაქებ. მან ისეთი დეკორაცია შექმნა, რომელიც სურდა, რომ
13

სრულიად აღმოსავლური ყოფილიყო და ამასთან მან შესძლო იმ გაზვიადების შეკავება,
რომელიც ახასიათებს ჩვენი ევროპელი მხატვრების უმრავლესობის კომპოზიციებს და
რომლებიც აცხადებენ, რომ აღმოსავლეთით არიან შთაგობენულები. აქ ყოველივე ზომიერი,
მარტივი და ამავე დროს მეტად მდიდრული, განსაკუთრებით კი უზომოდ ელეგანტურია.
თითქმის არ არის ოქრო, არავითარი მკვეთრი ტონები, უფრო ელფერია ვიდრე ფერები და
ხშირადაა გამოყენებული სპარსული კოლორიტი, რომლებსაც ელფერის იერი აკლია და მათი
შეგნებული სიმკრთალე ასე ხავერდოვანი, ასე სასიამოვნოა თვალისთვის. ფარდა მთლიანად
ალეგორიულია და მხატვარ თავადს რუსეთისა და საქართველოს კავშირის გამოხატვა
სურდა. შუაში წარმოდგენილია ორივე ერის ქალი. მარცხნივ, შორეულ პერსპექტივაში
ვხედავთ სანკტ-პეტერბურგსა და ნევას, კრემლსა და მოსკოვის სხვა ძეგლებს; ქვევით
რუსეთის იმპერიის რელიგიური, სასოფლო-სამეურნეო და სავაჭრო ემბლემებია. მარჯვნივ
ტიფლისია, რომელიც აგრეთვე შორს ჩანს თავისი ძველი ციხეკოშკით, ანტიკური
ეკლესიებით, ბაზრით, მდინარის ციცაბო ფერდობებით და როგორც სიმბოლო ქართული
იარაღი, ოქრო-ვერცხლის ჭურჭელი, შესანიშნავი ქსოვილებია წარმოდგენილი. ვიმეორებ,
რომ ყოველივე ეს დაჯგუფებულია დიდი ხელოვნებით და მეტად წარმატებული
პოეტურობით 28.
სახლი, სადაც განსაკუთრებული კეთილშობილებით და ამავე დროს იმ თავაზიანობით
მიმიღეს, რომლის ფრანგული ტრადიცია კვლავ ცოცხლობს რუსეთში, ეკუთვნის
სახელმწიფო მდივანს, ბარონ ნიკოლაის 29, რომლის სახელიც გვახსენებს მის წარმოშობას და
რომელიც თვასლაჩინო მოხელეა დიდი მთავრის სამოქალაქო ადმინისტრაციაში. საღამოებს
უფრო ხშირად სწორედ მასთან ვატარებდი და იქ თავს არა მხოლოდ ევროპელთა შორის,
არამედ პარიზულ სალონში ვგრძნობდი სახლის პატრონის მომხიბლავი გონიერების
წყალობით. ბევრჯერ მინახავს მისი ძმაც, ბარონი გენერალი ნიკოლაი 30, რომელსაც
1859 წლის იანვარში ლექსანდრე დიუმამ თეატრის ეს დარბაზი ზღაპრულ სასახლეს შეადარა, ფარდის მეტად
დეტალური აღწერა კი ამ სიტყვებით დაასრულა: “რუსეთი – პირქუში მბრძანებელი, რომელსაც თავისი სიდიადე
ვერ ახალისებს. საქართველო – ბედნიერი მონა, რომელსაც თავისი მორჩილება ვერ დააღონებს” (Alexandre Dumas.
Le Caucase: journal de voyages et romans (Paris: Librairie théatrale, 1859), 143). მასთან ერთად მოგზაური ფრანგი
მხატვარი, ჟან-პიერ მუანე, რომელიც თბილისში ოდნავ პრიმიტიული თეატრისა და პროვინციის პატარა
ქალაქებისთვის დამახასიათებელი პატარა სცენის ნახვას ელოდა, თეატრის დათვალიერების შემდეგ წერდა:
„მხატვრის მიერ ამაზე მოხდენილი დეკორაცია არ შექმნილა. მისი აღწერა თითქმის შეუძლებელია“ (Moynet, JeanPierre. “Voyage à la la mer Caspienne et à la mer Noir. De Bakou à Tiflis 1859”. (Inédit). Texte et dessins de M. Moynet. Le
Tour du monde, (1860), I, 119.
29. ბარონი ალექსანდრე ნიკოლაი (1821-1899) – რუსეთის იმპერიის სახელმწიფო მოღვაწე. 1848 წელს დაინიშნა
მიხეილ ვორონცოვის სალაშქრო კანცელარიის დირექტორად, 1852 წელს – კავკასიის მხარის მთავარი
სამმართველოს საბჭოს წევრად და კავკასიის სასწავლო ოლქის მზრუნველად. 1859 წელს მეფისნაცვლის საბჭოს
წევრის, 1860 წელს დაინიშნა ამიერ და იმიერ კავკასიის სოფლის მეურნეობისა და მრეწველობის უფროსად. მისი
მეუღლე ალექსანდრე ჭავჭავაძის უმცროსი ქალიშვილი, სოფიო (1833-1862) იყო. მათ შეეძინათ ერთი ქალიშვილი,
მარიამი (1859-1919), რუსეთის იმპერატორის კარის ფრეილინა, ცოლად გაჰყვა თავად გიორგი შერვაშიძეს
(Николаи, Александр Павлович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб.,
1890-1907; Альманах современных русских государственных деятелей. СПб.: Тип. Исидора Гольдберга, 1897, 21-22;
Список гражданским чинам первых трех классов. Исправлен по 1-е октября 1893 года. – СПб., 1893, 3-4).
30 ბარონი ლეონტი ნიკოლაი (1820-1891) 1857-1860 წლებში კავკასიის არმიის მთავარსარდლის განკარგულებაში
იყო, მონაწილეობას იღებდა 1859 წლის ექსპედიციაში, რომელიც შამილის დატყვევებით დასრულდა. 1860 წელს
მან გენერალ ლეიტენანტის წოდება მიიღო და დაინიშნა კავკასიის გრენადერთა დივიზიის მეთაურად. 1862 წელს
დაინიშნა გენერალ-ადიუტანტად და დააჯილდოვეს ბრილიანტებით მორთული ოქროს ხმლით, წარწერით
„მამაცობისთვის“. ამ თანამდებობაზე იგი 1867 წლამდე მსახურობდა, შემდეგ წელს კი თამანდებობოდან გადადგა
და თადარიგში გავიდა. 1868 წელს პროტესტანტმა გენერალმა კათოლიკობა მიიღო, შევიდა კარტეზიანელთა
ორდენში ჟან-ლუის სახელით და ბერად აღიკვეცა გრენობლის მახლობლად მდებარე La Grande Chartreuse-ის
მონასტერში (Кавказская старина: материалы для истории Кавказской войны: Вып. 1-14. Тифлис: Тип. гл. упр.
Наместника Кавк., 1872-1874; Николаи, Леонтий Павлович, барон // Минный офицерский класс – Нисса. СПб.;
28
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დავუმეგობრდი და ტიფლისში ყოფნის განმავლობაში მასთან ურთიერთობა ჩემთვის
ჭეშმარიტად დიდი წარმატება იყო. მართლაც, იგი, ძლიერ გონიერი, მრავალმხრივი და
შეიძლება ითქვას, მეტად ფართო ცოდნის მქონეა; თავის ძმაზე არანაკლებ დახვეწილი
მანერებით, გენერალი ნიკოლაი ძველ ფრანგ დიდგვაროვნებს მაგონებდა, რომელთა ხსოვნა
ჯერ კიდევ ნარჩუნდება ევროპის სხვადასხვა კარზე. რუსეთში მცხოვრები ნიკოლაები თუმცა
კათოლიკეები არ არიან, მათი ერთ-ერთი წინაპარი, მეტ-ნაკლებად შორეულ წარსულში,
რუსეთის სამსახურში ჩადგა და მის ოჯახს დიდი პატივისცემით ეპყრობოდნენ... ძალიან
გამიგრძელდებოდა და არც მკითხველისთვის იქნებოდა საინტერესო ყველა იმ პირის
დასახელება, ვისაც ტიფლისში ვხვდებოდი, რომლებთანაც მეგობრობით ძლიერ ბედნიერი
ვიყავი და რომლებსაც შემდეგ ევროპაშიც შევხვდი. გენერალ ჩერნიაევის ოჯახში
მომხიბლავი საღამოები გავატარე, აგრეთვე ხშირად დავდიოდა გერმანულ კოლონიაში გრაფ
და გრაფინია კოკსულების შესანიშნავ კოტეჯში, სადაც ლივონიის 31 წარჩინებულებისთვის
ჩვეული გულთბილი თავაზიანობით მიღებდნენ.
ის უკანასკნელი სახლი, რომელიც სხვებთან ერთად განსაკუთრებით სტუმართმოყვარე
იყო ჩემს მიმართ და რომელსაც ვერ ავუვლი გვერდს, საფრანგეთის საკონსულოა. მას
განაგებს თავისი ქვეყნის თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და საუკეთესო
გვარის წარმომადგენელი კაცი. ეს ისლის ჰერცოგი 32, მარშალ ბიუჟოს ვაჟი იყო, რომელიც
დიპლომატად არ იყო დაბადებული. თავისი ცხოვრება მან აფრიკის ჯარში დაიწყო
ჯარისკაცად, სადაც ასე პოპულარული იყო მისი სახელოვანი მამა. მაგრამ მას თავგამოდება
აკლდა და ქონებრივი მოუწესრიგებლობის გამო იძულებული გახდა უფრო მომგებიანი
სამუშაო მოეძებნა; იგი ტიფლისში, მნიშვნელოვან საკონსულოში გაამწესეს იმპერატორ
ნაპოლეონ III-ს საგანგებო პირადი პროტექციით (ეს არის სამართლიანობა, რაც მინდა
უბედურებაში მყოფს მივაგო), რომელიც ქვეყნისთვის გაწეული სამსახურისათვის იმ
ოჯახებსაც კი აჯილდოვებდა, რომლებიც მისი მომხრეები არ იყვნენ. ჰოლანდიას არ ჰყავს
დიპლომატიური წარმომადგენლობა საქართველოში, სპარსეთსა და იმ ქვეყნების უმეტეს
ნაწილში, რომელთა ნახვაც მსურდა; ამიტომ, მოგზაურობის დროს ევროპული მხარდაჭერის
მოპოვების მიზნით, პარიზიდან წამოსვლისას ვიზრუნე საფრანგეთის დაცვის ქვეშ მყოფის
საბუთის მოპოვებაზე, რომელიც მსოფლიოში ყველა სხვა ქვეყნისას მერჩივნა. ჰერცოგმა
დ’ისლიმ მეტად თავაზიანად მიიღო საერთაშორისო მნიშვნელობის ეს წერილი; მისი სახლის
კარი ჩემთვის ღია იყო და ბოლოს ლამის ჩემი საკუთარი გახდა.
რუსეთის იმპერატორის ძმის კარი ძლიერ გლოვობდა და ტიფლისში მთელი ჩემი
ყოფნის განმავლობაში ის მთელი სიმკაცრით გაგრძელდა... ამიტომ, დიდი მთავრისთვის
წარდგენილი არ ვყოფილვარ და ვერაფერს ვიტყვი უშუალოდ მისი კარის შესახებ, რომელსაც
აღწერენ როგორც მეტად მარტივს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ხოლო იმპერატორის
მოადგილე მეფის საკადრის ბრწყინვალებას იმ ვითარებისთვის აჩენს, როდესაც ამ შერეული
მოსახლეობისათვის რუსული ძალაუფლების შესახებ მაღალი წარმოდგენის შექმნაა საჭირო.
კარის ეს მდგომარეობა ტიფლისის საზოგადოებისთვისაც მეტად საგრძნობი იყო.
მაგრამ მე მაინც შევძელი დავსწრებოდი რამდენიმე დღესასწაულს, სხვათა შორის, ერთ
მეჯლისს და ღარიბების სასარგებლოდ გამართულ ერთ კონცერტს. მეჯლისი
განსაკუთრებით ბრწყინვალე იყო და ამ შეკრებაზე ვნახე ტიფლისის რჩეული, მეტად
Москва, Тип. И. Д. Сытина, 1914, 619; Военная энциклопедия под ред. К. И. Величко [и др.], 1911-1915, т. 16;
Николаи, Леонтий Павлович // Русский биографический словарь в 25 томах. СПб.– М., 1896-1918).
31 ლივონია – ისტორიული მხარე აღმოსავლეთ ბალტიისპირეთში.
32 თბილისში საფრანგეთის კონსულის, შარლ ბიუჟოს (1834-1868) მამამ, ტომა რობერ ბიუჟომ, მარკიზმა დე ლა
პიკონერიმ, (1784-1849), საფრანგეთის მარშალმა 1843 წლიდან, 1844 წელს მაროკოს აღმოსავლეთში მდებარე
მდინარე ისლისთან მაროკოელებზე ბრწყინვალე გამარჯვების მოპოვების ნიშნად ისლის ჰერცოგის ტიტული
მიიღო.
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მრავალრიცხოვანი და მეტად ელეგანტური საზოგადოება, სადაც რუსი და ქართველი
ლამაზი ქალბატონები ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ თავიანთი ტუალეტებითა და
გრაციოზული მანერებით. მეჯლისის ერთ-ერთი საოცრება ეროვნული ცეკვა, ლეზგინკა, იყო,
რომელსაც შუაღამისას ზოგიერთი ქართველი ქალბატონი და პრინცესა ასრულებდა. ამ
ცეკვას მრავალი ვარიანტი, ან მრავალი ილეთი მაინც უნდა ჰქონდეს. ის ლეზგინკა, რომელიც
იქ ვნახე, ესპანური ფანდანგოს33 მსგავსი იყო, შესრულებული მხოლოდ ქალების მიერ.
კაცებმა მათ გარშემო წრე შეკრეს და მხოლოდ ტაშს უკრავდნენ. ეს მეჯლისი ტიფლისის
უწარჩინებულესი ქართველი და რუსი ქალბატონების მიერ მოწყობილი ლატარიის
გათამაშებით დასრულდა. კონცერტზე ვნახე ტუალეტების გამოფენა, რაც ტიფლისში ფრანგი
მკერავებისა და მოდისტკების ყოფნაზე მიუთითებდა, რომლებიც, მართლაც, ისევე
აძლევდნენ მოდის ტონს კავაკასიაში, როგორც ევროპის ქალაქებში. ყოველდღიურად ქრება
ასე ორგინალური, ასე მოხდენილი ეროვნული კოსტიუმი და მას ევროპული მოდა
ანაცვლებდა. ღარიბების სასარგებლოდ გამართულ ამ კონცერტზე მოყვარული
შემსრულებლები გამოდიოდნენ. დიდი მთავრის მეუღლის ერთმა ფრეილინამ ჭეშმარიტი
ნიჭი დაგვანახა. სხვებზე აღარაფერს ვიტყვი, ჩვენ არა გვაქვს უფლება მომთხოვნები ვიყოთ
კეთილი საქმის მიმართ მხარდაჭერის გამომხატველი მაღალი წრის წარმომადგენლების
მიმართ.
ამ ორივე შეკრებაზე და თეატრშიც შევამჩნიე, რომ ის, რაც ეროვნულ კოსტიუმს შეეხება,
კაცები ქალების გაკვალულ გზას მიჰყვებიან. ცოტაა ისეთი ქართველი კაცი, რომელიც
ევროპულ შეკრებაზე გამოჩნდება თავისი მთლიანად ოქრომკერდით დაფარული
ბრწყინვალე სამოსითა და შესანიშნავი იარაღით, რომელსაც არასოდეს არ იხსნიდნენ. დღეს
შარვალსა და ფრაკს ისევე დაინახავ ტიფლისის სალონებში, როგორც პარიზის, ლონდონისა
და ბერლინისაში; ჭეშმარიტებაა, რომ ეს თავადაზნაურობა ამ სამოსს დიდი ბუნებრიობით
ატარებს, თუმცა ტრადიციულ სამოსში მათ გაცილებით დიდებული შესახედაობა აქვთ. ამის
შესახებ ჩემს ნაცნობ ქართველებს ვსაყვედურობდი, რადგან მრავალ წარჩინებულ ოჯახთან
ახლო და საკმაოდ სასიამოვნო ურთიერთობა მაკავშირებდა, ისინი კი ერთგვარი შეცბუნებით
მპასუხობდნენ, რომ მართალი ვიყავი, მაგრამ ევროპელთან მსგავსება მოდური იყო. ასე
გაგებული პატივმოყვარეობისა და ეგოიზმის წინაშე ტრადიცია სწრაფად გაქრება და ძველი
კოსტიუმი, როგორც ქალების, ისე კაცების, ცნობისმოყვარეობის საგნადღა იქცევა.
თეთრიწყარო – მანგლისი – სამშვილდე
ყველაზე უფრო სრულყოფილი ექსკურსია კოჯრის გავლით მანგლისსა და
თეთრწყაროში (Biélikloutch) მქონდა და ის საგანგებო თხრობას მოითხოვს. ნაშუადღევს ჯერ
კოჯორში ავედი ღამის გასათევად, რომელიც შუა გზაზე მდებარეობს. ქალაქიდან გასვლის
შემდეგ ძალიან დაქანებული ფერდობია, რომელიც მეტად ცვალებადი და მრავალფეროვანი
მოხაზულობის ციცაბო კლდეებს შორის მიდის. მაგრამ გზის სირთულეს მისი სილამაზე
გინაზღაურებს. ორ დიდ მასივს შორის, ხეობის ძირში ყოველ წუთს ვხედავდი ტიფლისს და
მტკვარს, რომელიც მზეზე როგორც ვერცხლის ზოლები, ისე ბრწყინავდა. კვირა დღე იყო,
გზა კი სავსე ქალაქიდან გასული თუ იქ მიმავალი ხალხით. ტიფლისის მიდამოების გზები
ნამდვილი ბილიკებია, რომლებიც მარჯვნივ ან მარცხნივ იტოტება და ხშირად იკვეთება იქ
სხვადასხვა სოფლებისაკენ მიმავალი გზებით. თავიდან ჯერ კოჯორში ჩასვლას ვფიქრობდი,
მაგრამ გზა შემეშალა და მის პირდაპირ მდებარე მთაზე აღმოვჩნდი. ამ შეცდომის გამო
სეირნობა გამიგრძელა, ანუ გააგრძელა ჩემი სიამოვნება, რადგან ლანშაფტი თვალწარმტაცია.
კოჯორი, მანგლისი და თეთრიწყარო ის სამი ადგილია, სადაც ზაფხულში, წლის ყველაზე
ცხელი სეზონის დროს, მაღალი წრის რუსები აფარებენ თავს. გადავწყვიტე ტიფლისის მეტად
ფანდანგო (fandango) – წყვილების ესპანური ხალხური ცეკვა; ასრულებენ გიტარისა და კასტანიეტების
აკომპანიმენტით.
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თავაზიანი მაცხოვრებლის, ამას წინ გაცნობილი ბ-ნი შმიტის, – რომელსაც კოჯორში აქვს
სააგარაკო სახლი, – დაპატიჟებით მესარგებლა, მაგრამ იგი იქ არ იყო; იძულებული ვიყავი
ვახშმად და დასაძინებლად საცოდავ დუქანში მივსულიყავი, სადაც საშინელი ღამე გავატარე,
რადგან ვებრძოდი გაუმაძღარი ბაღლონჯოების ლეგიონებს, რომლებთანაც შერკინება
აღმოსავლეთში მოგზაურობის დროსაც მომიხდა, სადაც ისინი მრავლადაა.
მეორე დღეს მანგლისისკენ გავემგზავრე. სიმართლე რომ ვთქვა, მანგლისი არის
სტანიცა 34 ანუ გარკვეული მნიშვნელობის სამხედო დასახლება. ეს სამხედრო კოლონია
ძალიან კარგად არის გაშენებული, ქუჩები ფართოა, სახლები – სუფთა; სამხედრო ნაწილების
გარდა იქ 4,000-5,000 მაცხოვრებელია. ერთი სამხედრო ნაწილი მანგლისიდან უნდა
გასულიყო და მეორე დღეს მე დავესწარი ამ ჯარისკაცების წასვლას, რომლებიც, უეჭველად
ტიფლისში მიდიოდნენ; დიდი სიცხეების დროს მათ მთიან ადგილებში გზავნიან, სეზონი კი
უკვე მთავდებოდა. ბინის შოვნა ძლიერ გამიჭირდა, რადგან აქ სასტუმროს კვალიც კი არ
არის. თავშესაფრის პოვნა რუსი ჯარისკაცის კუთვნილ სახლში მოვახერხე, რომელიც არ
გამოირჩეოდა შოტლანდიური სტუმართმოყვარეობით: საკმაოდ ცუდ ვახშამში ძვირი
გადამახდევინა, დასაწოლი კი საშინელი იყო. მანგლისში არის თვალწარმტაცი, XI საუკუნეში
აშენებული ეკლესია, რომლის აგება გიორგი I-ს 35 მიეწერება: მასზე ჩანს ქართული წარწერები
და სტილი, რომელიც შემდეგ საუკუნეში სრულყოფილი გახდა 36.
ბევრი თავისუფალო დრო მქონდა და ჩემი ექსკურსიის გაგრძელება გადავწყვიტე.
მანგლისიდან გასვლისას თეთრიწყაროსკენ, დიდი მთავრის, მიხეილის, ერთ-ერთი
საზაფხულო რეზიდენციისკენ გავემართე. თავიდან თორმეტიოდე ვერსის მანძილზე სავალ
გზას პატარა მდინარის პირას მდებარე სამხედრო საგუშაგომდე გავუყევი, რომელიც მას
კვეთს და შემდეგ ტყეზე გამავალი გზა იწყება. კავკასიონის ქედზე ასეთი სილამაზე არსად არ
მინახავს. თუკი იქ პეიზაჟი უდაოდ ძლიერ დიდებულია, მის მეორე მხარეს ხეები არ არის ისე
ძლიერად განვითარებული, როგორც ტიფლისის ფერდობებსა და მის მიდამოებში. მუხა,
არყის ხე, წიფელი და სოჭი უღრანი ტყის მოულოდნელი პოეტური ახირებულობის გამო ხან
ერთმანეთთან ახლო, ხან კი დაცილებულია. მე ხარბად ვისუნთქავდი ამ ასე სუფთა და გრილ
ჰაერს, როგორიც მხოლოდ ტყეშია. დაღმართში ერთი საათის დაშვების შემდეგ თეთრწყაროს
მივადექით.
უკვე დაღამებული იყო როდესაც იქ მივედით. პირველივე შემხვედრს სასტუმროს
მისამართი ვკითხე. კაცმა მეტად მოკრძალებულ ტრაქტირთან მიმიყვანა და ეს იყო ჩემი
ბედნიერი ვარსკვლავი. იქ დამხვდნენ რუსეთის არმიის ოფიცერი, ბატონი კლეისტი (Kleist)
და ქართველი კეთილშობილი თავადი, სალაღოვი (Salagoff)37. მათ მეტად თავაზიანად და
სიხარულით მიმიღეს და აუცილებლად მოისურვეს ჩემი გამასპინძლება. მე კვლავ მახსოვს ამ
ორ საიამოვნო კაცთან ერთად გატარებული საღამო, რომლებთანაც ჩემი მოგზაურობის
34 სტანიცა არის ადმინისრტაციული ერთეული, რომელიც შედგება კაზაკების ერთი ან რამდენიმე დასახლებისგან.
1795 წელს აღა-მაჰმად-ხანის შემოსევის შედეგად, მანგლისი და მანგლისის მხარე გაუკაცრიელდა. 1824 წლისთვის
იქ იდგა ერევნის მეცამეტე გრენადერთა პოლკი, რომელმაც მოახდინა დაუსახლებელი ტერიტორიის
კოლონიზაცია.
35 გიორგი I (998 ან 1002 – 1027) – საქართველოს მეფე 1014-1027 წლებში.
36 მანგლისის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის (მანგლისის სიონის) ადგილზე ისტორიული წყაროების
მიხედვით ქვის პირველი ტაძარი ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების პერიოდში, IV საუკუნის
30-იან წლებში, აუგიათა. VII საუკუნეში მანგლისი ბიზანტიის იმპერატორ ჰერაკლეს შემოსევების დროს
აოხრებულა და აქ დაცული სიწმინდეებიც გაუტაცებიათ. მოგვიანებით, X საუკუნეში, როდესაც ამ მხარეში
კლდეკარის ერისთავები გაბატონდნენ (ისინი გადმოვიდნენ იმერეთიდან, კაცხიდან, სადაც მათი საძვალეა),
ბაღვაშებს ეკლესიისთვის კაცხის ტაძრისთვის დამახასიათებელი წახნაგოვანი ფორმა მიუციათ. იმ დროს გაკეთდა
ტაძრის მინაშენი და მას შემდეგ ტაძრის ნაგებობაზე რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება არ განხორციელებულა.
ეკლესია იმ პერიოდშივეა მოხატული, ფრესკები მხოლოდ გუმბათშია შენარჩუნებული.
37 იგულისხნება გვარი სოლოღაშვილი.
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მიზნის შესახებ გერმანულად და ფრანგულად ვსაუბრობდი. დავთანხმდი მათ შემთავაზებას,
რომ მეორე დღეს აქედან ერთ ლიეზე მდებარე სამშვილდეს მონასტრის 38 ნანგრევებთან
პიკნიკზე გავყოლოდი; როგორც მითხრეს, ის მართლაც საინტერესო და ნახვის ღირსი იყო.
დილით გავედით, გადავხედე თეთრწყაროს, რომელიც ბორცვის ფერდობზე აშენებული
სამხედრო სოფელია. ყველა ეს სტანიცა განიერი ქუჩებითა და აკურატულად შეთეთრებული
დაბალი სახლებით, ერთნაირია. მეფისნაცვლის რეზიდენციას მეფურის არაფერი ეტყობა, ეს
არის წითელი აგურით ნაგები ლამაზი სახლი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ
დასასვენებელი ადგილია, სადაც იგი თავის ოჯახთან ერთად ჩადის და იქ არავის არ იღებს.
თეთრიწყაროდან სამშვილდეში მიმავალი გზა ისეთი დიდებული არ არის, როგორც
წინა დღით გავლილი. ჩვენ მონასტრის ნანგრევებისა და მისი დამცავი ციხე-კოშკისკენ
გავემართეთ, რომელიც ორი ვერსით უფრო შორს, იმ სწრაფი ნაკადულის მეორე მხარეს
მდებარეობს, შორიახლო რომ უერთდება მდინარე ხრამს. იქამდე მისაღწევად ციცაბო
ფერდობზე უნდა დაეშვა, რომელიც ამ დინებასთან დაგხვდება, მასზე ფონით გადახვალ,
შემდეგ კი პირდაპირ მდებარე ბორცვზე ციცაბო ბილიკით აფოფხდები და ზოგჯერ ისე
გგონია, რომ ცხენი თავის მხედარს ზედ უნდა დაეცეს. როდესაც ზედა პლატოს მივაღწიეთ,
ვენეხითა და კაკლის ხეებით გაშენებულ ბაღში გაკვალულ ბილიკს გავყევით, გავუარეთ
პატარა ძველი იერსახის ეკლესიას და მალე მივედით თავადური ციხეკოშკის მიმდებარე
მონასტრის ანტიკურ კედელს, რომლისგანაც მხოლოდ უფორმო ნანგრევები დარჩენილიყო;
ისინი აგვირგვინებდნენ კლდეს, რომელთანაც კუთხეს ქმნის მდინარე ხრამისა და უკვე
ნახსენები სწრაფი ნაკადულის დინება 39. ამ შვერილიდან, სადაც ამაყად აღმართულა
ციხეკოშკი, ველური ხედი ამ არწივის ბუდეზე კარგად მორგებულ ჩარჩოს ჰგავს. კლდის
ძირში ხრამი გაშმაგებით მიედინება უზარმაზარ ქვებზე, რომლებიც მას გზაზე ეღობება,
მთის მეორე მხარეს შეამჩნევ დიდ ხვრელებს, რაც სხვა არაფერია, თუ არა დათვების
ბუნაგები, რომლებიც ძალიან ბევრია ამ მხარეში.
ჩემმა თანამგზავრებმა არ შემაცდინეს. ეს მონასტერი და ციხეკოშკი ყველაზე
საინტერესოა, რაც კი კავკასიაში მინახავს და დეტალურ აღწერას იმსახურებს, რასაც მე
ძალიან მოკლედ გადმოვცემ. ჯერ მონასტრის გალავანში შევედით, რომელიც თითქმის
მთლიანად საფლავებით დაფარულ სასაფლაოს ეჭირა, რომელთაგან ზოგი კარგ
მდგომარეობაში იყო, ზოგი კი – დანგრეული. შუაში ეკლესია იდგა, რომელიც არაფერით არ
არის აღსანიშნავი, მაგრამ რომელსაც გარშემო მცხოვრები მთელი მოსახლეობა დიდ
სათაყვანს სცემდა 40. შიგნით ვნახეთ დიდი ქვა, ორნამენტის გარეშე, სრულიად გამოფიტული,
რომელსაც გადმოცემით თანახმად სპარსელების ბატონობის დროინდელ ლეგენდას
მიაწერენ და რომელიც არ მიამბეს. ამ ეკლესიის გარშემო უზარმაზარი კაკლის ხეებია,
რომელთა ჩრდილი დიდ მანძილზე ფარავს ტაძრის გარშემო ჩამწკრივებულ საფლავებს და
ისინი უეჭველად ამ მონასტერში მცხოვრები სასულიერო პირების საფლავები იქნებოდა.
ზოგიერთი საფლავი ძალიან კარგად არის შენარჩუნებული. ყოველი მათგანის ქვაზე, მეტნაკლებად ღრმად, ბერძნული ჯვარია ამოტვიფრული. არის ისეთებიც, როლებზეც ნახატები
თუ მეტად უცნაური ფორმებია გამოსახული. ისინი ძირითადად სრულიად პრიმიტივისტი
სამშვილდე – ერთ-ერთი უძველესი ისტორიული ციხე-ქალაქი საქართველოში, ახლანდელი სოფელი
სამშვილდის მახლობლად, ისტორიულ ქვემო ქართლში. ციხე-ქალაქი შემორჩენილია ნანგრევების სახით.
ქალაქისათვის შერჩეული იყო მდინარე ჭივჭავისა და ხრამის შესართავში მდებარე ბუნებრივად გამაგრებული
კონცხი, რომლის ორ მხარეს კლდოვანი, შვეული ხრამებია, მესამე მხარეს მას გალავანი შემოუყვება. ნაქალაქარში
მრავალი საფორტიფიკაციო, საკულტო და სხვა დანიშნულების შენობათა ნანგრევებია, რომელთაგან ყველაზე
მნიშვნელოვანია VIII საუკუნის ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი, ცენტრალურ-გუმბათოვანი დიდი
საეპისკოპოსო ტაძრის სამშვილდის სიონი.
39 მდინარე ჭივჭავა.
40 სავარაუდოა, რომ ავტორი სამშვილდეს წმ. გიორგის ეკლესიას გულისხმობს.
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ხელოსნის ნამუშევარია, რომლის ბუნებრივი ნიჭი ექცენტრიულობისკენ იყო მიდრეკილი. რა
თქმა უნდა, შევეხები ყველაზე უფრო უცნაურ საფლავს. მასზე მეტად უხეშად გამოკვეთილი
ქვის ცხენი დგას; მის ორივე მხარეს იმავე გამოუცდელი ხელით შესრულებული
ბარელიეფებია, რომლებშიც მოქანდაკეს ალეგორიის გამოხატვა სურდა, მაგრამ მის აზრსაც
ვერ ჩავწვდი. მარცხენა მხარეს მან გამოსახა იარაღითა და აბჯრით გარშემორტყმული
საომრად შემართული მებრძოლი; ამ ბარელიეფის ზევით ბერძნული ჯვარი ჩანს. მარჯვენა
მხარეს ორი ცხენია, ერთ-ერთს თავზე ჩიტი აზის. რას ნიშნავს ეს ქანდაკებები? რა
ისტორიულ ან ლეგენდარულ ამბავზე მიანიშნებდა? ამის თქმა ვერც ჩემმა თანამგზავრებმა
და ვერც სხვებმა შესძლეს.
ციხესიმაგრის გალავანი სასაფლაოს კედელს ესაზღვრება. იქ შესვლისას მოხვდები დიდ
ეზოში, რომელიც შენობის წინ იშლება და დღეს მთლიანად ბუჩქნარითაა დაფარული.
შენობაში შედიხარ უზარმაზარ კოშკში გაჭრილი კარით, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში
ამ შესასვლელს შეუღწეველს ხდიდა. ციხეკოშკი და დამხმარე შენობები ნანგრევების გროვაა,
ძლიერი ბატონების საცხოვრობელი კი მტაცებელი ფრინველების, ტურებისა და დათვების
თავშესაფარი გახდა. გაბზარულ კედელში ბარონმა დე კლეისტმა ყურადღება მიმაქცევინა
ბუნაგზე, სადაც ორი წლის წინ სამშობიაროდ დათვი მისულა. მას ნანგრევებიდან ესროლეს
და მთელი მონაგარი გაუნადგურეს, მაგრამ თავისი ბელების საფრთხეში მოხვედრით
გაცოფებულმა დედა დათვმა ძლიერ დატორა ამ საშიში ბრძოლის მონაწილე ჯარისკაცი. თუ
გენეალოგიას დავუჯერებთ, წარსულში სამშვილდეს ციხესიმაგრე საქართველოს ერთ-ერთი
უძველესი ოჯახის მთავარი, უძველესი ფეოდი, იყო. მინდა ვისაუბრო თავად ორბელიანების
შესახებ. მათი წარმოშობა ქვეყანაში ქრისტიანობაზე სამი საუკუნით უფრო ძველია.
გადმოგვცემენ, რომ მანდარინების 41 ოჯახი იძულებული გახდა ჩინეთიდან გაქცეულიყო ამ
იმპერიის სუვერენის წინააღმდეგ აჯანყების შემდეგ 42. ამ თვალსაზრისით, როგორც არ უნდა
იყოს, ის კი არის, რომ ორბელიანების ოჯახი მუდამ პატივით იყო წარმოდგენილი
საქართველოს ყველაზე უძველეს ავთენტურ ანალებში, რომლითაც მთელი ერი იწონებს
თავს. ორბელიანების აშენებულია იქვე მდგარი მონასტრი, მათი ძლიერი ციხეკოშკის
ჩრდილში კი შეიძლება ითქვას, რომ ეს მონასტერი მას იმ დღემდე იცავდა, ვიდრე ეს
შესანიშნავი ნაგებობა მუსლიმების შემოსევამ ნანგრევებად არ აქცია.
სადილის გასაშლელად ეკლესიის გარშემო მდგარი შესანიშნავი კაკლის ხეებით
დაჩრდილული ეს ოთახი ავირჩიეთ. ეს ალბათ არ იყო აქ მიძინებული გარდაცვლილების
მიმართ დიდი პატივისცემის გამოხატვა, მაგრამ არც ერთ ჩვენგანს ეს ცუდი აზრით არ
გაუკეთებია, რადგან სრულიად მოტიტვლებულ პლატოზე მზე აჭერდა და სხვა არჩევანი არ
გვქონდა. მიუხადავად იმისა, რომ იქ ძალიან ბევრი საფლავი იყო, ეს იყო მეტად სასიამოვნო
ჭეშმარიტი პიკნიკი ბალახზე. მიწაზე მოკალათებულებს, საქართველოს წარსულის,
ამჟამინდელი მდგომარეობასა და მომავალზე საუბარში სწრაფად გაგვიფრინდა ორი საათი.
ჩემ ორ თანამგზავრს შორის არსებული გულითადობისა და საქართველოს მომავლის შესახებ
მათი თვალნათელი ურთიერთგაგების გამო, ადვილად დავასკვენი, რომ ამ ორ ერს შორის
დღეს სრული თანხმობაა. მუსლიმური უღლიდან გამოსვლის შემდეგ რუსების მმართველობა
მანდარინი – მინისტრი, მოხელე ჩინეთის იმპერატორის კარზე.
ცნობილია, რომ ორბელიანები ჩინელებს აცხადებდნენ წინაპრებად. ასევე უცხოელობდნენ წინაპრებით
ამილახვრები, ერისთავები, ციციშვილები და სხვ. პროფესორი იასე ცინცაძე სამართლიანად აღნიშნავს (რუსეთის
ადრეფეოდალური სახელმწიფო, თბილისი 1968, გვ. 26), რომ გვარის არარსებულ ისტორიას იმისათვის
თხზავდნენ, რომ ადგილობრივი გაბატონებული წრეებისაგან განსხვავებულიყვნენ და სხვებისაგან განსხვავებით
მფლობელობის უფლებები მათ წინაპრებს თითქოს იმთავითვე უცხო ქვეყანაში ჰქონოდეთ მინიჭებული.
აკადემიკოს გიორგი მელიქიშვილის აზრით "ხშირად ასეთ შემთხვევაში მხოლოდ მმართველი ფენის, დინასტიის
წარმომავლობას ეხებოდა საქმე, რომელიც ამით ცდილობდა კიდევ უფრო მკვეთრად გამიჯვნოდა თავისი ხალხის
ძირითად მასას" (საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, თბილისი, 1970, ტ. I, 313).
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ხსნა და უსაფრთხოებაა; ქართველები მადლიერებას გამოხატავენ იმის მიმართ, რაც რუსეთმა
მათთვის უკვე გააკეთა, განსაკუთრებით კი სავსენი არიან იმ იმედით, რისი გაკეთება
შეუძლია და რაც კვლავაც უნდა გაკეთოს.
გრიგალი იწყებოდა და სამშვილდედან უნდა წავსულიყავით. თეთრიწყაროსკენ სხვა,
საკმაოდ საინტერესო, მაგრამ ნაკლებად სანდო გზას დავადექით. უკვე გვიან იყო. პირველი
წვეთები გზაში დაგვეწია, რამდენიმე წამში კოკისპირული წვიმაც წამოვიდა და გვაიძულა
თავი შეგვეფარებინა გზის პირას მდებარე ქართველების პატარა სახლში, სადაც
თვალწარმტაცი ინტერიერი მელოდა; ის გონებაში ჩამებეჭდა, მას ხშირად წარმოვიდგენ
ხოლმე და გული მწყდება, რომ მისი ფანქრით ჩახატვა არ შემეძლო. ეს იყო ოჯახი, რომელიც
შედგებოდა ქმრის, ცოლის, ასაკოვანი ქალის, – რომელიც ერთ-ერთის დედა უნდა
ყოფილიყო, ორი უკვე დიდი გოგონას, ბიჭისა და ტყუპებისგან, რომლებიც ახალგაზრდა
დედას ეჭირა ხელში. აქ წარმოდგენილი იყო ქართული ტიპი, ასაკისა და სქესის ნუანსებით
და ნამდვილად გაზვიადების გარეშე (ხშირად ადანაშაულებენ მოგზაურებს, რომლებიც
სიმართლეს ამბობენ) ეს მოსახლეობა მინიმუმ, როგორც წესი, იმსახურებს ქართველების
სილამაზის ტრადიციულად ქცეულ სახელს. ამ ჯგუფის შუაში მომღიმარი ჩვილებით ხელში
მდგარი ახალგაზრდა ქალი იდეალურად ლამაზი იყო. მას რომ მხოლოდ ერთი ბავშვი
სჭეროდა ხელში, ჩარჩოდან გადმოსულ აღმოსავლელ ღვისმშობლად მიიჩნევდი. თვალს ვერ
ვწყვეტდი, ის კი ყოველგვარი მორცხვობის გარეშე იღებდა ჩემს მდუმარე აღტაცებას.
გამოიდარა, მადლობა გადავუხადეთ ამ კეთილ ხალხს, რომელთაც ვერ შევურაცხყოფდით
რაიმეს შეთავაზებით და ერთი საათის შემდეგ უკვე თეთრწყაროში ვიყავით. მეორე დღეს
წამოსვლა მინდოდა, მაგრამ ადვილად დავყევი თავაზიანი ბატონების თხოვნას, ვისაც
მოგზაურების იღბალმა – შემთხვევამ, შემახვედრა და სასიამოვნოდ გატარებული მომდევნო
დღის შემდეგ ერთმანეთს ძველი მეგობრებივით დავცილდით, ბედნიერები ამ შეხვედრით
და მომავალში ერთმანეთის ნახვის იმედით.
გზა, რომელიც თეთრწყაროს ტიფლისთან აკავშირებს გაცილებით მეტად იმსახურებს
გზის სახელს, ვიდრე ის, რომელმაც იქ მანგლისის გავლით მიმიყვანა. ისიც მართალია, რომ
ჩემმა ცოტა არ იყოს თავგადასავლიანმა სიარულმა გზა საგრძნობლად გაართულა. უკანა
გზაზე სოფლის სულ სხვა ნაწილი გავიცანი, სადაც კვლავ დამხვდა საინტერესო სანახაობა და
მათგან რამდენიმეს გამოვყოფ. თავიდან გზა დიდ ტყეზე გადის, შემდეგ მეტად დაბურული
ახალგაზრდა ტყეა, დაბოლოს კი დამუშავებული ხეობა; ერთ-ერთ მათგანში დაფუძნებული
იყო გერმანული კოლონია, რომლის სახელწოდება ელისაბედის კოლონიაა 43. იქ მისვლამდე,
შემოგვხვდა აგრეთვე დანგრეული და სამშვილდისაზე უფრო დაზიანებული მონასტერი. აქ
კვლავ დგას ეკლესია და საკმაოდ კარგადაცაა შენარჩუნებული, მაგრამ მის გარშემო მხოლოდ
ქვის ნატეხები, კარნიზებისა და კოლონების ფრაგმენტები ჩანს არეული ადამიანის ძვლებში,
რომლებიც დრომ თუ ბილწმა ხელებმა ამოთხარ საფლავებიდან, ქვები კი დაამტვრია. მე
წამიერად შევჩერდი ნაყოფიერი ხეობის ძირში მდებარე და კარგად დაცულ გერმანულ
სოფელთან. ჩემი მოგზაურობის დროს უპირატესობას ასე კარგად მოვლილ და
სტუმართმოყვარე დასახლებებს ვანიჭებდი. ამ კოლონიაში გამიმასპინძლდნენ რძით,
განსაკუთრებით შესანიშნავი იყო კარაქი ძალიან თეთრ პურთან და ორ ჭიქა საუკეთესო
ხარისხის ჩაისთან ერთად იყო. საღამოს სასტუმრო „ევროპაში“ მივედი; აღფრთოვანებული
ვიყავი ამ მრავალფეროვნებით და მოულოდნელობებით აღსავსე ექსკურსიით, რომელმაც
ქვეყნის ის დიდი და საინტერესო მხარე გამაცნო, რომელიც ტიფლისის უფრო შორი მიდამოა.

გერმანული კოლონია ელისაბეტპოლი, რომელსაც ასე იმპერატრიცა ელიზავეტა ალექსეევნას, იმპერატორ
ალექსანდრე I-ის მეუღლის პატიცსაცემად ეწოდა, დაარსდა ასურეთში, რომელიც 20 კმ-ზეა თეთრიწყაროდან.
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