ფრანგი ავტორების ცნობები მე-19
საუკუნის საქართველოს შესახებ (4)

მომზადდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გაცემული
გრანტის „აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის ირანელი და ფრანგი ავტორები
მე-19 საუკუნის საქართველოს შესახებ“ (№FR/269/1-10/14) ფარგლებში

მოამზადა ირინე ნაჭყებიამ

ჟან-პიერ მუანე
კავკასიის მეფისნაცვალი ალექსანდრე ბარიატინსკი (1856/7-1862)
(შემეცნებითი ტურიზმი)
1858 წლის ოქტომბრის მეორე ნახევარში საქართველოდან ფლორიან ჟილის
გამგზავრების შემდეგ, იმავე წლის დეკემბერში, რუსეთიდან ბაქოს გავლით საქართველოში
ჩამოვიდნენ ალექსანდრე დიუმა (1802-1870) და მისი თანამგზავრი ჟან-პიერ მუანე (18191876) – ფრანგი მხატვარი, დეკორატორი და ლითოგრაფი.
ფრანგი მოგზაურები 1859 წლის დეკემბერში თავიანთ თარჯიმანთნ, მოსკოველ
სტუდენტთან, კალინოსთან ერთად ბაქოდან თბილისში ჩვიდნენ, სადაც ოთხი კვირა
დაჰყვეს. თუმცა მუანე აღნიშნავს, რომ თეატრის მოედანზე ახლად გახსნილი იყო ფრანგული
სასტუმრო (l’Hôtel Français), ისინი თეატრის მოედანზე მდებარე მდიდარი ქართველის, ივანე
ზუბალოვის, შესანიშნავ სასახლეში დაასახლეს, სადაც მათ განკარგულებაში ორი საწოლი
ოთხი და ერთი მისაღებ ოთხი იყო 1. 1859 წლის 11(23) იანვარს მოგზაურები თბილისიდან
ფოთში გაემგზავრნენ, იქიდან კი გემით კონსტანტინოპოლსა და ევროპაში.
მუანეს მარშრუტი კავლასიაში: ასტრახანი, ყიზლარი, დერბენდი, ბაქო, თბილისი,
მცხეთა, გორია, სურამი, ქუთაისი, გელათი, მარანი, ფოთი.
მოგზაურობის შედეგი: რუსეთსა და კავკასიაში მოგზაურობის დროს ჟან-პიერ მუანემ
მრავალი ჟანრული სცენა და პეიზაჟი დახატა, მაგრამ არანაკლებ საინტერესოა ამ
მოგზაურობის შესახებ დაწერილი მისი თხზულება, რაც აქამდე ცნობილი არ იყო. მუანე
გვაწვდის ცნობებს თბილისის ქუჩების, შენობების, ბაზრისა და აბანოს შესახებ. ქუთაისს
მიმზიდველ ქალაქს უწოდებს, მაგრამ განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მასზე გელათის
მონასტერმა და იქ დაცულმა წმინდა ხატებმა და ნივთებმა დატოვა. ფრანგი მხატვარი
პოლკოვნიკ როტიეს მსგავსად აღნიშნავს მარანში სკოპცების, სექტანტების დასახლებას
დააღწერს აღწერს ფოთს, რომელსაც უკვე ჰქონდა მინიჭებული ქალაქის სტატუსი.
თხზულებას ერთვის ილუსტრაციები: „ტიფლისიდან შავ ზღვამდე“; „ტიფლისი“
(ფოტოგრაფია ტერონის ნახატიიდან), „თამარ მეფის ციხე“, „ქართველების კოსტიუმები“,
„გორის ციხე“, „სურამის მწვერვალები“, „რიონის შესართავი შავ ზღვასთან ფოთის
მიდამოებში“, „რიონის ნაპირები“ 2.
***
Jean-Pierre Moynet, “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, I, 1860.
ჩვენ ჭენებით მივაღწიეთ ბოლო ბორცვის იმ მწვერვალს, რომელიც ტიფლისს
გვიფარავდა და სანახაობაც ერთბაშად შეიცვალა. ტიფლისის დანახვაზე სამივემ აღტაცებით
შევყვირეთ. ხეობის სიღრმეში შევამჩნიეთ მტკვარი და ქალაქი, მთის ორ ფერდობზე
შეფენილი ერთმანეთზე ჩამოკიდებული სახლებით, რომლებიც კლდეს ეჭიდებოდნენ და
სადაც მხოლოდ ციცაბო, თითქმის გაუვალი ბილიკით თუ მოხვდებოდი; რუსების, სომხების,
სპარსელების სახლები, აქა-იქ ერთმანეთისგან ისევე განსხვავებული ეკლესიები 3, როგორც
Alexandre Dumas, Le Caucase suire de en Russie (Paris: Edition François Bourin, 1990), 336.
Moynet, Jean-Pierre. “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, I, (1860), 318-337.
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მათი მიმდევრების რიტუალები; ყოველივე ეს იმაზე უფრო თვალწარმტაცი და სახალისოა,
ვიდრე წარმოიდგენთ, მაგრამ გულდასაწყვეტი იმისთვის, ვისაც 6 კმ-ზე გაჭიმული ქუჩები
და ერთ ხაზზე ჩამწკრივებული სახლები უყვარს.
ჩვენ ასევე სწრაფად ვეშვებოდით და ჩვენი აღტაცებაც ყოველ ნაბიჯზე მატულობდა.
ყველაფერი დეტალურად ჩანდა, დაბრმავებულები ვიყავით მთელი ამ ათასფერი სამოსით.
გადავჭერით დიდი მოედანი, რომელიც სავსე იყო დიდი სენიორების გამომეტყველების
მქონე სპარსელებით, სომხებით, ქართველებით; მეგრელ კაცებს მოხდენილად ეკეთათ
თავიანთი მოსახვევი, რომელიც ნაციონალური სამკაულად ექციათ. თეთრ დიდ ქსოვილში
გახვეული ქართველი ქალები მას ისე ატარებენ, როგორც ესპანელები თავიანთ მანტილიას;
თათრები, ლეკები, ქურთები, რუსები, ამ ბრბოს შუაგულში კი მხედრები თავიანთი
ნუქერებით – ბატონებისა და მსახურების შესანიშნავი იარაღი მზეზე ბრწყინავდა; ამ
შეუდარებელ სურათს, დაწყებული საქონლით დატვირთული აქლემებით, ასეულებდნენ
ჭრელ ძონძებში გახვეული მათხოვრები, რომლებიც თავიანთ სიღარიბეშიც კი
თვალწარმტაცები იყვნენ.
ჩვენმა ტარანტასმა ამ ხალხს შორის გაიარა თეატრის მოადანზე მისასვლელად, სადაც
ჩვენი თანამემამულის, ტიფლისში საფრანგეთის კონსულის, ბარონი ფინოს მზრუნველობით
ჩვენი საცხოვრებელია მომზადებული.
პირველ დღეს დავისვენეთ და ვისაუბრეთ. გავიგეთ, რომ ტიფლისის ფრანგულ
კოლონიაში იყო 153 ადამიანი და რომ ამ საღამოს თეატრში ოპერა „ლომბარდიელებსაც“
წარმოადგენდნენ, რასაც ვენც უნდა დავსწრებოდით. სტეპებსა და მთებში ხუთი თვის ცხენის
ჭენების, თავგადასვლებისა და ველურად ცხოვრების შემდეგ ვერც კი წარმოვიდგენდით, თუ
როგორ გვესიამოვნებოდა ცივილიზებულ ცხოვრებაში დაბრუნება.
ჩვენ ოდნავ პრიმიტიული თეატრის და პროვინციის პატარა ქალაქის მოკრძალებული
სცენის ნახვას ველოდით და ძლიერ გაოცებულები ვიყავით, როდესაც ისეთ ერთ-ერთ
ულამაზეს დარბაზში მოვხვდით, როგორიც ოდესმე გვინახავს. მხატვრის წარმოსახვას ამაზე
ელეგანტური დეკორაცია არ შეუქმნია, მისი აღწერა თითქმის შეუძლებელია. მხატვარი
შთაგონებული იყო სპარსული არქიტექტურით და შეძლო მისი მისადაგება იმ სრულიად
თანამედროვე საჭიროებისთვის, რასაც თეატრი ეწოდება. ტიფლისი თავად გაგარინს უნდა
უმადლოდეს ამ საოცრებასაც და სიონის კედლის მხატვრობასაც.
იმ მხატვრისთვის, რომელიც რაღაც თვალწარმტაცს ეძებს, გეომეტრიულ კორექციას კი
ფანტაზია ურჩევნია, ტიფლისი რა თქმა უნდა, საოცრებაა. მტკვარი ქალაქს ორ ნაწილად
ჰყოფს, რომლებიც ერთმანეთს ხიდებით უკავშირდება. ყოველი სახლი დგას მიწაზე,
რომელიც მდინარიდან დაწყებული ზევით მიიწევს არა დაქანებულ უწყვეტ ფერდობად,
არამედ უსწორმასწოროდ, ისე, რომ ზოგ უბანში რომელიღაც სახლის სახურავის თავზე სხვა
სახლის საფუძველი დგას. ზოგიერთი სახლი ისე შეერწყა მოწას, რომ თვალი ვეღარ არჩევს
და კლდის ნაწილი გგონია. თითქმის ყველა სახლის სახურავი ტერასაა და ყოველ სართულს
გარშემო აივანი აქვს. ქალაქის ზედა ნაწილში უფრო ხელსაყრელი რელიეფის პირობებში
არისტოკრატიული სახლები ერთმანეთის პარალელურადაა განლაგებული. დიდი ბულვარი,
სადაც ბარიატინსკის სასახლე მდებარეობს, სწორ ხაზად გრძელდება საკმაოდ დიდი
მანძილზე; იქ ხეებია დარგული, ის შესანიშნავი სასეირნო და ქალაქის ის ერთადერთი
ადგილია, სადაც ოფიციალური წესრიგის შესაქმნელად უარი თქვეს ფანტაზიის ახირებაზე.
მაგრამ დავუბრუნდეთ ქვედა, ჭეშმარიტ ქართულ ქალაქს.
თეატის მოედნიდან ქვევით დაკლაკნილი ქუჩებით ეშვებით, რომელთა ორივე მხარეს
ფარდულებია, სადაც ხელოსნები თავიანთ ნაწარმს ამზადებენ. პირველ რიგში მეიარაღეები

არიან, შაშკებითა და ხანჯლებით, პისტოლეტებითა და თოფებით, შესანიშნავად მორთული
მოზარნიშებული ვერცხლით. ყველა ეს ორნამენტი ბიზანტიური სტილისაა და მეტად
გემოვნებიანია. თუ საყიდლად მიხვალთ, ხელოსანი მოსცილდება თავის სამჭედლოს,
მოგყიდით ნივთს და ისევ თავის სამუშაოს დაუბრუნდება. ის არ სარგებლობს შუამავლით,
თავის ნაწარმს ის თვითონ ამზადებს და თვითონვე ყიდის. იგივეა სხვა ხელოსნებთანაც:
ასრტახანული კრაველის ქართული ფაფახების, ჩექმეთებისა და ბეშმეთების4 მკერავები
მწარმოებლებიც არიანდა გამყიდველებიც.
მტკვრისკენ დაშვებასთან ერთად პროფესიები თანამიმდევრობით იცვლება, სხვადასხვა
ჯგუფებად და ცალ-ცალკე სახელოსნოებად იყოფა ისე, როგორც ჩვენთან იყო შუა
საუკუნეებში. ქუჩებს სახელწოდებები რომ ჰქონოდათ, ეს შეიძლება ყოფილიყო იქ მომუშავე
პროფესიების დასახელებები; ხოლო როდესაც ტიფლისში, რომელიც უკვე იქცა საკმაოდ დიდ
დედაქალაქად, დანომრავენ სახლებს და ქუჩებს მისცემენ სახელწოდებებეს, ისე იქნება
როგორც პარიზში – მექუდის ქუჩა, ზეინკლის ქუჩა, ოქრომჭედლების ქუჩა და სხვ.
ღვინის გამყიდველების ქუჩა ორგინალური სანახავია. კასრები ტიფლისში უცნობი
რამააა, ღვინოს კამეჩისა და ცხვრის ტყავეს ტიკებში (outres de peau) ასხამენ და არაფერია იმ
გაბერილ ტყავზე უფრო საინტერესო სანახავი, რომელიც თითქმის ინარჩუნებს ცხოველის
თავდაპირველ ფორმას.
არანაკლებ საინტერესოა ის წესი, როგორითაც ტიფლისში წყალი დააქვთ. ცხენს
აკიდებული აქვს კამეჩის ტყავისგან გაკეთებული წაგრძელებული კონუსის ფორმის ორი
ჭურჭლით, რომლებიც სპილოს ხორთუმის მსგავსი ორი მილით მთავრდება. რომელიმე
სახლთან მისული ცხოველის გამყოლი მილს ასავსებ ჭურჭელში ყოფს და წყალი ამგვარად
მიედინება ცხენის ზურგიდან კლიენტთან.
წყლის ასე გადატანა ნაკლებად დამღლელია, ვიდრე მისი ვედროებით თრევა,
ქართველი კი პირველ რიგში იმას ცდილობს, რომ არ დაიღალოს და მთელი დატვირთვა
საცოდავ ცხოველზე მოდის. როდესაც ცხოველი გარკვეული დროის განმავლობაში
ასრულებს ამ სამუშაოს, ჭურჭლიდან გამოჟონილი წყალი მუდმივად უსველებს ზურგს,
ტყავს ბეწვი სცილდება, რაც ძლიერ საცოდავი სანახავია.
ხილის გამყიდველის ფარდულები საგანგებოდ უნდა აღიწეროს. ისინი მეტად
სასიამოვნო სანახავია. დაუდევრად დაყრილი ხილის ნაცვალდ, ის ფოთლებთან ერთდ
გირლიანდებად არის აკინძული და ჩრდილში ჰკიდია და ძლიერ ეფექტურია.
მივედით ტიფლისის ქარვასლაში, დიდ შენობაში, რომელშიც ტიფლისში ჩამოსული
უამრავი ქარავანი ბინავდება.
აქ ჩვენ თვალწინ არიან ვაჭრები და აქაური ვაჭრობაც გაცილებით უფრო
მნიშვნელოვანია, ვიდრე ქუჩის მოკრძლებულ ფარდულებში. მთელი საქონელი
ფაბრიკებიდან მოაქვთ და ის ფარდულები, სადაც საქონელია თავმოყრილი, მაღაზიებია,
სადაც მას ყიდიან. მათი მოკრძალებული შესახედაობის მიუხედავად, იქ დიდი საქმეები
კეთდება და ამ პატარა, ბნელ, ვიწრო ფარდულებში აზიის მთელი საქონლის დიდი
რაოდენობა ინახება დ იკრიბება. მათი გაანალიზებით შესაძლებელია აზიის ხალხების
წარმოების შესწავლა და იმის გარკვევაც, ვართ თუ არა დასავლეთელები მათზე წინ ყველა
თვალსაზრისით.
ტიფლისის ბაზარი

ჩექმეთი და ბეშმეთი – ჩრდილო კავკასიასა და შუა აზიაში გავრცელებული ახალუხი, მაგრამ უფრო მოკლე კაცის
ზედა სამოსელი.
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ტიფლისის ბაზარში ათასობით სპარსული ხალიჩაა: ორიოდე თუ დავინახეთ ცუდი
ნახატისა და ფერის, ელფერის თვალსაზრისით ყველა ჰარმონიულია. სპარსელები თავს არ
არიდებდნენ ხალიჩაში მკვეთრი ფერების შეტანას, მაგრამ ფერები ისეთი ხელოვნებით და
იმგვარად არის განლაგებული, რომ მზერას არასოდეს არ დაღლის. უნდა აღინიშნოს, რომ
სპარსელები ძალიან არ იკლავენ თავს გაფორმების გამო, ბუნების ზედმიწევნით იმიტაციაზე
და ზუსტად იმას ასახავენ, რისი გამოსახვაც სურთ. ყვავილის გამოსაყვანად მათთვის
საკმარისია ხალიჩის ფონზე ერთი ან ორი ეკფერის დელიკატურად დადება. ისინი ჩვენსავით
არ უყურებენ რა გამოვა ხალიჩიდან შუქ-ჩრდილების კონტრასტით. პირველ რიგში ისინი
საერთო ეფექტზე ფიქრობენ.
როდესაც ვაჭარს სპარსული ხალიჩის ხარისხი ფრანგულთან შევადარებინეთ, მან
ფარდულის სიღრმეში შეგვიყვანა და იატაკზე რამდენიმე ხალიჩა გვაჩვენა, რომელთა შორის
ერთი ფრანგული იყო. ოთახი, რომელშიც გვემსახურებოდნენ, ერთდროულად სასადილო და
საერთო ოთახი იყო: ფრანგული ხალიჩა თითქმის მთლიანად გაცვეთილი იყო, სხვებს კვლავ
ჰქონდა შენარჩუნებული თავიანთი ბრწყინვალება; ვაწარმა დაგვარწმუნა, რომ იატაკზე
ყველა ხალიჩა ერთ დღეს დააფინეს, რაც რამდენიმე სხვა პირმაც დაგვიდასტურა.
ბაზარში ვნახეთ და ვიყიდეთ ხორასნული ხალიჩები. ისინი ქეჩისაა, ფერადი შალის
ჩანართებით. მიუხედავად იმისა, რომ მეტად იაფად ყიდდნენ, ისინი საკმაოდ თბილი და
ლამაზია. ამგვრი ქსოვა საფრანგეთში სრულიად უცნობია.
სპარსული და თურქული აბრეშუმის ნაწარმი ტიფლისში მთელი თავისი ფუფუნებითაა
წარმოდგენილი. მაგრამ რუს და ქართველ ქალბატონებს ფრანგული აბრეშუმი ურჩევნიათ.
ამასობაში, ავეჯზე გადასაკრავი ქსოვილები, მეტად ორიგინალური ნახატით, ჩვენთან
იმპორტირების ღირსი იქნებოდა.
ჩვენ ვიყავით ორ სხვა ბაზარშიც, სადაც ერთმანეთის გვერდით გროვებად იყო
სპარსული, მონღოლური, ჩინური, თურქული, ციმბირული და რუსული საქონელი. ამდენი
ხალხის ნაწარმს შორის ევროპული საქონელი რამდენიმე იშვიათი ნიმუშებითაა
წარმოდგენილი. მხოლოდ მოსკოვი ცდილობს თავისი უხარისხო საქონლის გაყიდვას, სხვა
საქონელი გაჩერებულია საბაჟოზე, რომელიც მათ უზარმაზარ ბაჟს ადებს. ამასობაში,
ზოგიერთმა ჩვენმა თანამემამულემ გაბედა ტიფლისში ჩასვლა და ფრანგული საქონელი
ნელ-ნელა შედის ამ ქვეყანაში; ის, რაც მათ იზიდავს, ეს ქალების ფუფუნების საგნებია.
ლამაზ ქართველ ქალებს არ უთქვამთ უარი თავიანთ შუა საუკუნეების სამოსზე, მაგრამ მათი
კაბები და განიერი ლენტები 5, რაც მათი სამოსის უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი ნაწილია,
ლიონის სახელოსნოებიდან მოაქვთ. ნელ-ნელა მათ სხვა საგნებიც მიიზიდავს და
საფრანგეთის კოლონიაც გაიზრდება.
ბარზებიდან გავედით და მტკვარზე ხის ხიდით გადავედით. თუ მდინარისკენ
მარცხნივ გაიხედავ, დაინახავ ქვიშიან დიდ მოედანს, სადაც სამასი თუ ოთხასი აქლემია
დაბანაკებული. ეს საქონლის გადასატანი სატრანსპორტო საშუალებაა და იქ კლიენტების
შეკვეთებს ელოდებიან. ლაპარაკობენ რკინიგზის გაყვანაზე, რაც აქლემებს ფუნქციას
წაართმევს.
მოშორებით მდებარეობს გარეუბნები ავლაბარი და ისანი, რომელთაც დაჰყურებს
ციხესიმაგრე და თბილისის უძველესი ეკლესია 6.
ჩვენ მივედით იმ ადგილზე, სადაც კვირაობით ხარახურის (bric-à-brac) დიდი ბაზრობა
იმართება: ფრანგულს ენაში არავითარი სხვა სიტყვა არ ვიცი ამ უცნაური ნაკრების, ამ
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იგულისხმება კაბის სარტყელი.
იგულისხმება ნარიყალა და მეტეხის ეკლესია.

სხვადასხვა წარმოშობის უცნაური ნივთების, ამ სიმდიდრის ნაშთებისა თუ სამწუხარო
სიღარიბის მბრწყინავი რელიკვიების აღსაწერად, რაც სიძველემ გააერთიანა. აღმოსავლეთის
მთელი ფანატზიები ამ ადგილზე შეიკრიბა. რა წარმატება გვარგუნა ბედმა! რა ძვირფასი
ნივთებია! რამდენი ატელიეს მორთვა შეიძლება ამ საუნჯით და რა ორიგინალურობით! რა
სამწუხაროა, რომ ყველაფერს ვერ წავიღებთ! ჩვენი ენთუზიაზმით ვირჩევთ და ვყიდულობთ;
ვერ ვბედავთ იმაზე ფიქრს, რომ ვზრდით ისედაც საკმაოდ დიდ ბარგს და შემდეგ ეს
სანანებელი არ გაგვიხდეს.
მსვლელობა განვაგრძეთ ტიფილის-ქალაქისკენ Tiphilis-Kalaki), რაც თბილ ქალაქს
ნიშნავს (ამ სახელწოდებას ის თავის აბანოებს უნდა უმადლოდეს); ქალაქი უძველესია,
მაგრამ როგორც ყველა მნიშვნელოვანი მდებარეობის მქონე ადგილი, ის ამბიციების
სათამაშო იყო და ბედის მრავალი უკუღმართობა გადაიტანა. 489 წელს ის ვახტანგ
გორგასალმა (Verktang Gourgaslan) მგელ-ლომმა (le loup-lion) აღადგინა, მალე დაინგრა და
ხელახლა აშენდა ამირა აგარიანის მიერ 7.
დღეს ტიფლისის 60,000 მოსახლე, სასახლეები, ეკლესიები რუსეთის მფარველობის
ქვეშაა და ახალი ბედისკენ მიემართება. მისი მდგომარეობა განვითარების და პროგრესის
საწინდარია. მომხიბვლელი სანახავი უსწორმასწორო ადგილზე მდებარე ძველი ქალაქის
გვერდით კავკასიის გუბერნატორმა, ერმოლოვმა, დიდად შეუწყო ხელი ახალი ქალაქის
აშენებას. უკვე აშენებულია დიდი მოედნები, ლამაზი ქუჩები და უამრავი სპარსული
ელეგანტური სახლი, აივნებით ყოველ სართულზე და შენობის გარშემო. მოსახლეობა ყოველ
დღე მატულობა, ჩვენი ქალაქში ყოფნის დროს დიდი ფრანგული სასტუმრო (un grand hôtel
français) გაიხსნა.
საღამოს სპარსულ აბანოებში წასვლით ვასრულებთ: ისინი ქალაქის ბოლოში
მდებარეობს. თერმულ წყალს მუდამ ერთი ტემპერტურა არა აქვს; ზოგის ტემპერატურა 30,
35, 40 გრადუსია და 60 გრადუსამდეც ადის. ისინი ბუნებრივად გადმოედინება მთის
ფერდობიდან. იმ ადგილზე, სადაც წყალი მიწაზეა, რამდენიმე ოთახად დაყოფილი დიდი
შენობა ააშენეს, რომელსაც თავზე ადგას გუმბათი და საიდანაც შედის სინათლე.
ცენტრალური ოთახი სხვებზე დიდია. ჩვეულებრივ, სწორედ აქ იხდიან და ისვენებენ.
ფულის გადახდის შემთხვევაში შესაძლებელია საწოლიანი ოთახის ცალკე დაქირავებაც. იქ
დიდი ვესტიბიულის გავლის შემდეგ ყოჩაღ სპარსელს გავყევით, რომელმაც სქელ ორთქლში
გახვეულ მობანავვების ოთახზე გაგვატარა და დიდ ოთხში შეგვიყვანა; იქ ხის ოთხი საწოლი,
უფრო კი ოთხი მაგიდა იდგა, რომლებზეც ხალიჩები და დიდი თეთრი ტილოს ქსოვილები
ეფარა; ოთახი მთლიანად ქვისა იყო, ყოველგვარი ორნამენტის გარეშე, იქ დაგვასვენეს. ამ
ოთახის ნოტიო სქელ ორთქლში, ისევე როგორც მთელ დაწესებულებაში, ძლივს ანათებდა
ერთი დუჟინი სანთელი; როცა გავიხადეთ, სპარსელმა საბანაო ოთახში გაგვიყვანა. აუზში
პირველი ალექსანდრე დიუმა ჩავიდა, მაგრამ სიცხისგან გაგუდული, თითქმის მაშინვე უკან
ამოვიდა, ყოველმა ჩვენგანმაც იგივე გაიმეორა. მაგრამ ჩვენმა კონსულმა, რომელიც
შეჩვეული იყო მაღლ ტემპერატურას, მაგალითი მოგვცა და ჩვენც მივყევით. მეორე, აგრეთვე
ქვის ოთახში, სადაც ორთქლი კედლებიდან გამოდიოდა, შუაში სამი ხის საწოლი იდგა,
ხოლო სამ დიდ, მიწაში ამოთხრილ და ქვით მოპირკეთებულ აუზში სხვადასხვა
ჟან-პიერ მუანე სარგებლობს კლაპროთის ცნობებით. შდრ: H. J. Klaproth, Voyage au Mont Caucase et en Géorgie par
M. Jules Klaproth, professeur royal des langues et de la littérature asiatique et membre du conseil de la Société asiatique de
Paris, I-II Paris, (Paris: Librairie de Charles Gosselin, 1823), II, 2-3; Alexandre Dumas. Le Caucase: journal de voyages et
romans (Paris: Librairie théatrale, 1859), 499.
*ამირა აგარიანში იგულისხმება 735-737 წლებში საქართველოშიმურვან ყრუს შემოსევა.
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ტემპერატურის ცხელი წყლის ნაკადები ჩაედინებოდა. ყველაზე მაღალი ტემპერატურა 40
გრადუსი იყო, 60 გრადუსი მხოლოდ საორთქლავ ოთახშია. მობანავეები როგრიგობით
ჩადიოდნენ ერთი აუზიდან მეორეში, რაც წამებას ჰგავდა.
სპარსელი მეაბანოეს მიერ ყველა პროცედურეს ჩატარების შემდეგ, კვლავ პირველ
ოთახში აღმოვჩნდით, დიდ ხალათებში გახვეულები, ყალიონებით შესანიშნავ არომატულ
აღმოსავლურ თამბაქოს ვეწეოდით და ხალიჩებზე სრულ განცხომაში ვიწექით. ამასობაში კი
ჩვენი სპარსელები ფრთით უკრავდნენ მოგრძო ფორმის, რკალივით მოხრილი აბანოზის
სპილენძის სიმებიან ინსტრუმენტზე. ერთ-ერთი მათგანი აღმოსავლეთის ცნობილი პოეტის,
საადის, ლექსებს მღეროდა. ასე გატარებული ერთი საათის შემდეგ, ნახევრად მძინარე
მდგომარეობაში, რაც ხელს არ გვიშლიდა მუსიკის მოსმენაში, აბანოდან გამოვედით, მეორე
დღეს კი კვლავ მივბრუნდით.
ტიფლისი ღამით არ არის განათებული, მხოლოდ მთავარ ქუჩებზე დაინახავ ალაგ-ალაგ
რამდენიმე ფარანს, რომ გამვლელმა კისერი არ მოიტეხოს. მაგრამ თუ ქუჩები ჩაბნელებულია,
სამაგიეროდ თითქმის ყველა სახლის სახურავი და აივანი განათებულია და ხალხიც იქ არის
თავმოყრილი. დღისით დიდი სიცხეა და ხალხი დილიდან საღამომდე სახლში იკეტება მზის
მცხუნვარებისგან თავის შესაფარებლად; საღამოს მოახლოებასთან ერთად ქალაქი იღვიძებს,
აივნები და ტერასები ხალხით ივსება და თითქოს ჯადოსნური კვერთხის დაქნევაზე ჩნდება
სხვა, ნათელი, ტიფლისი. ლამაზი ქართველი ქალები ცეკვავენ და ყოველი მხრიდან სიმღერა
და მუსიკის ხმა ისმის.
ქართველი ქალები მსოფლიოს ულამაზეს ქალებად ითვლებიან: ისინი არიან ამ
სახელის ღირსები. მათი სილამაზე მშვიდი და პროპორციულია, ისეთი, როგორი ტიპიც
საბერძნეთმა დაგვიტოვა უკვდავ მარმარილოში. მათი კოსტიუმები კი ძლიერ ჰგავს ჩვენი
შუა საუკუნეების დედოფლებისას.
ახალი წლის გამო თავად ბარიატინსკისთან გამართულ ერთ-ერთ მიღებაზე საშუალება
გვქონდა ქალები თავისუფლად დაგვეთვალიერებინა. დარბაზებში ბევრი ხალხი იყო და
ყოველ მათგნს სურდა კავკასიის მეფისნაცვლის მისალმება.
ერთ-ერთი ჩვენი მეგობარი, თავადის ადიუტანტი, ჩვენ მიმართ მეტად ყურადღებით
იყო:
– „რას უყურებთ?“ – გვკითხა მან.
– პოლკოვნიკო, უშნო ქალს ვეძებთ.
– და იპოვნეთ?
– არა, ზოგი ლამაზია, სხვები მომხიბლავები არიან.
– ვფიქრობ, იგივეს იშვიათად იტყვით პარიზის სალონებზე.
– ამასობაში , პოლკოვნიკო...
– ამასობაში რა?
–უკვე დიდი ხანია რაც საქართველო დაიკავეთ და აქ მხოლოდ იმ რუსებს ვხედავთ,
რომლებიც აქ მსახურობენ. როგორც კი თავს დაღწევთ აქაურობას, მაშინვე ჩვენ
პარიზულ სალონებში მოხვალთ...“
ქართველი ქალის თავის მორთულობა შედგება მკვეთრი ფერების თავსაკრავისნ,
რომელსაც გვირგვინის ფორმა ჰქონდა; მასზე დამაგრებულია ვუალი, რომელიც ნიკაპამდე
სწვდება 8. ორი დიდი ნაწნავი ლამის ფეხებამდე ეშვება. არაფერია არ არის ერთდროულად
თავსაკრავი ნაპირებგადაკეცილი ქსოვილის განივ ზოლს წარმოადგენდა. თავსაკრავის მასალად სხვადასხვა
ფერის აბრეშუმს და ხავერდს იყენებდნენ. ლეჩაქი თავსაბურის ყველაზე თვალსაჩინო ელემენტად ითვლებოდა.
ლეჩაქად იხმარებოდა მეტად თხელი, და გამჭვირვალე ქსოვილები. – გვათუა, ჩაცმულობის ისტორიიდან, 25, 27.
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იმაზე უფრო მოხდენილი და კეთილშობილი, როგორც ეს თავის მორთულობა. მეეჭვება, რომ
ჩვენი ფრანგული მოდა შეძლებს ამის დავიწყებინებას.
ყველაზე მდიდრული ფერების გრძელი სარტყელი მათი ქამარია და მიწამდე ეცემა
კაბის წინ. ქუჩაში ისინი ეხვევიან თეთრ დიდ ქსოვილში, რომელიც მათ მზისგან იცავს და
რომელსაც მეტად ელეგანტურად ატარებენ.
ქართველი კაცები ძირითადად აგრეთვე ლამაზები არიან; კავკასიური ტიპი მათში
თითქმის უცვლელად შენარჩუნდა; ქუჩაში საკმაოდ ხშირად ვხედავდი კაცებს, რომლებიც
აპოლონ ბელვედერელის ორგინალად გამოდგებოდნენ.
ქართველები მამაცები და რაინდულები, მაგრამ იმავე დროს უყვართ თავის გამოჩენა და
ფუფუნება, ისინი ხელგაშლილები და მფლანგველები არიან; მრავალი მათგანი, შეიძლება
ითქვას თითქმის ყველა, ისე იღუპავს თავს, თითქოს ამაზე არც ფიქრობს.
მათ მოსწონთ მდიდრული, ოქრომკედით და ვერცხლით მოქარგული სამოსის და
ელვარე იარაღის ტარება; მათი უდიდესი გატაცება ცხენებია.
ამბობენ, რომ ისინი ყველანი თავადები ან კეთილშობილები არიან, და მათი
დიდებული წარმოსადეგობის დანახვაზე არავის არ მოუვა აზრად ეჭვი შეიტანოს მათ
წოდებაში.
მათი სისუსტე კახური ღვინის ძლიერი სიყვარულია. ის კი სიმართლეა, რომ ეს
ეროვნული ღვინოა და ისინი მას ვაჟკაცურად იტანენ.
შობას, რომელიც ბერძნებისთვის წლის ერთ-ერთი უდიდესი დღესასწაულია, მთელი
ქალაქი მხიარულობს. ღამე შეუძლებელია დაძინება; ქუჩებში, ფანჯრებიდან და სახლების
აივნებიდან თოფებს ისვრიან, რაც საშინლად ხმაურიანია; ბედნიერი უნდა იყო, როდესაც ამ
ხმაურს გაეცლები, რადგან ქართველი ტყვიის გარეშე გასროლას სროლად არ მიიჩნევს და
არც ის არის იშვიათი, რომ ამ მხიარულების ამგვარ გამოხატვას მსხვერპლიც მოჰყვეს. მაგრამ
ეს ის დეტალია, რომელსაც არავინ არ აქცევდა ყურადღებას და სრულებით არ უშლის ხელს
ამ დადაგენილ ჩვეულებას.
რამდენიმე დღის შემდეგ თავად ბარიატინსკისთან ახალი წლის ცერემონიას
დავესწარით.
შუაღამის დადგომამდე რამდენიმე წუთით ადრე მსახურებმა შამპანურითა და კახური
ოქროს ღვინით სავსე ჭიქები ლანგით შემოიტანეს. შუაღამეს დარეკილი პირველი ზარის
ხმაზე ნამესნიკმა რამდენიმე სიტყვით ადღეგრძელა იმპერატორი, მას ბედნიერი
მმართველობა უსურვა, ტუჩებით ოდნავ შეეხო სასმისს და ის მის გვერდით მდგომი
ქალბატონებიდან ერთ-ერთს გადასცა. ასევე მოიქცნენ ლანართან ახლო მდგომი კაცები.
რამდენიმე წვეთი მოსვეს, გვერდით მდგომ ქალბატონებს მიაწოდეს და ჭიქები ამგვარად
გადადიოდაა ხელიდან ხელში; ახალ წელს ყველა ერთმანეთს ულოცავდა, მეგობრები და
ნათესავები ერთმანეთს კოცნიდნენ. ამ ჩვეულებაში არის რაღაც მშობლიური და
ამაღელგებელი, მეგობრული ურთიერთობები მტკიცდება, უფრო ახლობლები ხდებიან
უცხოებიც და ეტიკეტის მოთხოვნებსაც ივიწყებენ; ყველას გული ერთდროულად ივსება
სიხარულით და ზეიმი, ჩვეულებრივ, მთელი ღამე გრძელდება 9.

9

Jean-Pierre Moynet, “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, I (1860): 318-320, 326;

ალფრედ კეშლენ-შვარცი
კავკასიის მეფისნაცვლი მიხეილ რომანოვი (1862-1881)
(შემეცნებითი ხანგრძლივი მოგზაურობა)
ავტორის შესახებ: ალფრედ კეშლენ-შვარცი (1829-1895) – ფრანგი მრეწველი და
პოლიტიკური მოღვაწე. მისი წინაპრები, მეწარმე კეშლენები ჰოტინგენიდან (ციურიხის
კანტონი), დასახლდნენ მიულუზში (ელზასი), განავითარეს მოჩითული ქსოვილების
საწარმო, მას ქიმიური ღებვა და ლოკომოტივების მშენებლობა დაუმატეს. ოჯახი ხელს
უწყობდა ქალაქის განვითარებას და აქტიურ მონაწილეობას იღებდნენ მის პოლიტიკურ
ცხოვრებაში. ალფრედ კეშლენს გვარი შვარცი 1856 წელს დაემატა ქიმიკოს ლეონარდ შვარცის
ქალიშვილზე, ემაზე, ქორწინების შემდეგ 1. 1887 წელს, იმჟამად პარიზის VIII რაიონის მერი,
ალფრედ კეშლენ-შვარცი თავისი სამოქალაქო სტატუსის თანახმად უძღვებოდა ორლეანის
ოჯახის ერთ-ერთი პრინცესას საქორწინო ცერემონიას, რომლის დროს მონსენიორის
წარმოთქმის გამო მას ძლიერ აკრიტიკებდნენ რესპუბლიკური გაზეთები და მის
გადადგომასაც ითხოვდნენ, მაგრამ მთავრობამ იგი მხოლოდ „ბულანჟისტების“ 2 (1888)
მოძრაობასთან დაკავშირების შემდეგ გაათავისუფლა. 1888 წელს იგი საფრანგეთის
ჩრდილოეთი მხარის დეპუტატად აირჩიეს, ამ ვადის დასრულების შემდეგ კეშლინ-შვარცი
ანტიბის კონცხზე დასახლდა თავისი ქონების სამართავად.
მოგზაურობის მიზანი: თხზულების წინასიტყვაობაში ალფრედ კეშლენ-შვარცი წერს:
„ჩვენ, ფრანგებს, სწორედაც რომ სამართლიანად გავდანაშაულებენ იმაში, რომ არა ვართ
მოგზაურები; ჩვენ იმდენად კარგად ვგრძნობდით თავს საფრანგეთში, რომ გვიჭირდა
ქვეყნიდან გასვლა... ჩვენი კერის მიმართ ასეთი მიჯაჭვულობისა და იმის გამოც, რომ არ
ვიცით რა ხდება ჩვენს მეზობლებთან, 1870 წლის მოვლენებმა სასტიკად დაგვსაჯა 3“. კეშლენშვარცმა, რომელიც რამდენჯერმე იყო ნამყოფი რუსეთში, 1879 წლის ზაფხულში მოსკოვიდან
ვოლგით კასპიისპირეთსა და კავკასიაში მოგზაურობა გადაწყვიტა. მისი მიზანი
თანამოძმეთათვის მოგზაურობის შედეგების გაცნობა და ამ ქვეყნების მიმართ მათი
დაინტერესებაიყო. ალფრედ კეშლენ-შვარცის თხზულება კარგად იკითხება, იგრძნობა
იუმორის კარგი გრძნობაც. მისი მარვალი ჩანახატებიდან კი მხოლოდ ერთი – „ტიფლისის
ბაზარი“ – მოვიძიეთ.
სრული მარშრუტი: მოსკოვი, ნიჟნი ნოვგოროდი, ყაზანი, სიმბირსკი, სამარა, სარატოვი,
ასტრახანი, კასპიის ზღვა, პეტროვსკი (მახაჩკალა), დერბენდი, ბაქო, შამახა, ელისაბეტპოლი,
თბილისი, ქუთაისი, ბორჯომი, თბილისი, ვლადიკავკაზი, რუსეთი,
მარშრუტი საქართველოში: თბილისი, მცხეთა, გორი, სურამი, მდ, ყვირილა, ქუთაისი,
ბორჯომი; თბილისი, მცხეთა, დუშეთი, ანანური, მლეთა, გუდაური, კობი, ყაზბეგი, ლარსი,
ბალთა, ვლადიკავკაზი.
***
Alfred Koechlin-Schwartz. Un touriste au Caucase: Volga, Caspienne, Caucase. Paris, J. Hetzel
&Cie Editeurs, 1881.
ტიფლისი

ემა შვარცი (1838-1911) შემდგომში ცნობილი ფრანგი ფილანთროპი, 1870-1871 წლებში გერმანელების მიერ
ოკუპირებულ ელზასში ბავშვებს ასწავლიდა ფრანგულ ენას, 1880 წელს გახდა ქალების განათლების პროპაგანდის
პრეზიდენტი, 1881 წელს დაარსა ქალთა კავშირი, რომლის პრეზიდენტიც იყო 1906 წლამდე და სხვ.
2 ბულანჟიზმი – უკიდურესი მემარჯვენე მოძრაობა საფრანგეთში 1880 წლების ბოლოს, რომელიც გერმანიის
წინააღმდეგ რევანშისტური ომის ლოზუნგით გამოდიოდა და 1875 წლის კონსტიტუციის გადახედვას
მოითხოვდა. მოძრაობას ხელმძღვანელობდა გენერალი ჟორჟ ბულანჟე.
3იგულისხმება საფრანგეთ-პრუსიის 1870-1871 წლების ომი.
1

ტიფლისი, საქართველოს მთავრობის რეზიდენცია, ამფითეატრივით არის განფენილი
მტკვრის ორივე ნაპირზე, რომელიც მთელ სიგრძეზე მიედინება და ქალაქს ორ ნაწილად –
რუსულ და ძველ – ქალაქად ჰყოფს. მდინარის მარჯვენა ნაპირზე სულ ახლახანს აშენებული
რუსული ქალაქი მოგზაურისთვის დიდად საინტერესო არ არის. ის დიდი ბულვარის 4
გასწვრივ ვრცელდება ლამაზი ქვის სახლებით და ევროპული მდიდრული მაღაზიებით.
იმპერატორის ძმის, კავკასიის მეფისნაცვლის, დიდი მთავრის, მიხეილის 5, სასახლე რუსული
ქალაქის არქიტექტურის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია 6, თუმცა არაფერ საგანგებოს არ
წარმოადგენს. უფრო საინტერესო ის ბაღია, რომლის შუაშიც ის დგას. ბაღი კარგად არის
მოვლილი და იქ უამრავი ლამაზი ხე ხარობს. სასახლის წინ არის კარგად დაჩრდილული
ვრცელი სკვერი. ქუჩები კარგადაა გაყვანილი, ფართო ტროტუარები გაზითაა განათებული 7,
სათანადოდაა მოვლილი და უზრუნველყოფილი. ქალაქში, რომლის მთავრობამაც ყოველივე
შესაძლებელი გააკეთა, რათა ის ჭეშმარიტ დედაქალაქად ექცია, სრულიად ევროპულ
ცივილიზაციას გადააწყდები.
როგორც მითხრეს, სულ ცოტა ხნის წინ სამ და ოთხ სართულიანი სახლების შენება
დაიწყეს. ამის მისაღწევად ადმინისტრაციის მიერ გამოყენებული საშუალება საკმაოდ
ორგინალურია და ეს უნდა აღინიშნოს. როდესაც ადმინისტრაციამ ტიფლისში ამ
დროისთვის ერთადერთი დიდი ბულვარი დააარსა, მან იმაზეც იზრუნა, რომ ყველა
მიმდებარე მიწა შეესყიდა, შემდეგ კი ის იაფად იმ მკაცრი პირობით გაყიდა, რომ
მყიდველები იქ მაშინვე ააშენებდნენ სახლებს, რომელსაც un rez-de-chaussée 8 მაინც ექნებოდა.
ამ მყიდველებმა ივალდებულეს რამდენიმე წლის შემდეგ მათი ერთსართულიანი სახლებით
ჩანაცვლება, მოგვიანებით კი ორ და სამ სართულიან სახლებს დადგამდნენ. ამგვარად,
ხელშეკრულება სრულდება და მეპატრონეებს, სურთ თუ არა, იძულებულები არიან ეს
განეხორციელონ სახელმწიფოს მხრიდან ექსპროპრიაციის თავიდან ასაცილებლად. ქალაქის
ამგვარად გასალამაზებელი, უფრო კი მისი მოდერნიზაციის პროცესი, რაც ერთი და იგივე არ
არის, განა ერთდროულად ახალიც და ორგინალურიც არ არის? მიუხედავად ამისა, ჩემი
აზრით ძალიან სასიხარულოა, რომ ეს პროცესი აქამდე არ ხორციელდებოდა და არც დიდი
მასშტაბი ჰქონდა, რადგან ასე ლამაზი, თვალწარმტაცი და ტურისტებისთვის მიმზიდველი
ტიფლისი მალე დაკარგავდა მისთვის დამახასიათებელ ორგინალურობას.
რუსულ ქალაქში ბევრი სასტუმროა, მათ შორის სასტუმრო „გრანდ ოტელი კავკაზი“
(Grand hôtel du Caucase) 9, რომელშიც გავჩერდით. სასტუმროს პატრონმა, სამხრეთელმა
ფრანგმა, რომელიც ადრე თავის სამშობლოში შეფმზარეული ყოფილა და უკვე მრავალი
წელია აქ ცხოვრობს, შესანიშნავად მიგვიღო. მისი სასტუმრო კარგ მდგომარეობაშია…
კავკასიის კვალობაზე; ნომრები დიდი და მოხერხებული, საწოლები კარგი, ჭერი მაღალი,
იგულისხმება გოლოვინის პროსპექტი.
მიხეილ რომანოვი (1832-1909) – იმპერატორ ნიკოლოზ I-ის მეოთხე ვაჟი. მთავარსარდალი და სახელმწიფო
მოღვაწე. გენერალ-ფელდცეიჰმეისტერი (1852), გენერალ-ფელდმარშალი (1878), კავკასიის მეფისნაცვალი 1863
წლიდან 1881 წლის მაისამდე. სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარე (1881-1905).
6 XIX საუკუნის 1860-იან წლების რეკონსტრუქციის შემდეგ, არქიტექტორ ო. სიმონსონის პროექტის მიხედვით,
სასახლის კლასიცისტური ფასადი რენესანსულით შეიცვალა და 1869 წელს მეფისნაცვლის სასახლის
რეკონსტრუქცია დასრულდა (ვ. ბერიძე, თბილისის ხუროთმოძღვრება 1801-1917. თბილისი, 1963, II, 35).
7 1875 წელს გაიმართა ქალაქის თავის არჩევნები, რომელშიც ცნობილმა საზოგადო მოღვაწემ, დიმიტრი ყიფიანმა,
გაიმარჯვა. მისი მმართველობის პერიოდს უკავშირდება „ერევნის მოედნის“ (თავისუფლების მოედანი)
კეთილმოწყობა, მათ შორის ქალაქის გაზის ნათურებით განათება.
8 un rez-de-chaussée – სართული მიწის დონეზე.
9 სასტუმრო „კავკაზი“ ერივანსკის მოედანზე 1858 წელს გახსნა ერთმა ფრანგმა, ვინმე გიიომმა. 1865 წელს
სუმბათშვილების სახლში მირზოევებმა შეიძინეს და სასტუმრო იჯარით მისცეს ფრანგ მარიუს მარტენს. ამ
დროიდან სასტუმროს ოფიციალურად ეწოდებოდა l’Hôtel du Caucase, Place d’Erivan. Maison Mirsoieff, temu par
Marius Martin (დ. ხოშტარია, თბილისი. ძველი სასტუმროები. თბილისი: „არტანუჯი“, 2011, 35-37).
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სამზარეულო შესანიშნავია, ისევე, როგორც ღვინო; მეტი რაღა უნდა ვითხოვოთ? სასტუმროს
პირდაპირ ადრე დიდი თეატრი იდგა, ლამაზი დარბაზით, რომელიც, მე მგონი, თავად
გოლიცინის 10 გეგმით იყო აშენებული. მაგრამ თეატრი რამდენიმე წლის წინ დაიწვა და ის
აღარ აღუდგენიათ. არის მეორე თეატრიც, მაგრამ ის იმდენად უმნიშვნელოა, რომ არც კი
ვახსენებდი, იქ ერთი აღნიშვნის ღირსი საინტერესო ადგილი რომ არ მეპოვა. დარბაზი გადის
ბაღში, რომელიც ფოიეს მაგივრობას სწევს; ანტრაქტის დროს, კარგ ამინდში, დარბაზიდან
ბაღში გადიან ნაყინის მისართმევად, სადაც ორკესტრი უკრავს.
თუ ევროპულ ქალაქში არაფერი გასაოცარი არ არის, საინტერესო სწორედ ძველი
ქალაქია და ამ დროს ახალ ქალაქს აღარ აქცევ ყურადღებას, ის სრულიად ქრება. როდესაც
მტკვარს მარჯვნივ მოიტოვებ და შესანიშნავი შთაბეჭდილებით სავსე ქალაქში წინ მიიწევ,
შედიხარ გარეუბანში და პირველი ნაბიჯებიდანვე ბაზრის ცენტრში ხვდები, მაგრამ ეს არ
არის მოწესრიგებული ბაზარი ლარივით გაჭიმული რიგებით, რომლებსაც კარგად
მორგებული ჭილოფი მზისგან იცავს; არაფერი მსგავსი; აქ უდიდესი უწესრიგობაა
დედოფალიც და დიასახლისიც: ეს სომხური ბაზარია, სადაც სახლები, რომლებიც
უსწორმასწორადაა განლაგებული, ბობოქარი ზღვის ტალღებს ჰგავს. თავიანთი საქონლის
გამოსაფენად ვაჭრები საუკეთესო ქუჩების გამო დავობენ; სხვადასხვა სახის საქონელი
ერთმანეთის გვერდითაა; ვაჭრები აქ არ ჩანან იმ აღმოსავლური აპათიით მოცულები, რაც
ხელს უშლის მყიდველის მომსახურებას; პირიქით, ისინი გარს გეხვევიან, გიხმობენ,
გარწმუნებენ და ისე მარდად მიგაქანებენ, რაც არ შეეფერება იმ ჩალმას ან ფაფახს, თავზე რომ
ახურავთ. მზისგან თავის შესაფარებლად ყველგან რაღაც ჩვრები აქვთ ჩამოფარებული.
ხალხისა და პირუტყვის რა ჭყლეტაა! მათ შორის არიან წყლის დამტარებლებიც, ისინი
გეჯახებიან თავიანთი შავი და წებოვანი ტიკებით, რომლებითაც ზურგით დაატარებენ
წყალს. გზები ჩახერგილია ურმებით, ცხენებით, კამეჩებით, ვირებით, აქლემებით და
საქონლის ხელით დამტარებელი მოვაჭრეებით; იქ არის მოძრაობა, ყვირილი, ღმუილი,
მტვერი, რომელიც გაბრმავებთ, სხვადასხვა სუნი, რომელიც ყელში გიჭერთ და თაკარა მზე,
რომელიც კინკრიხოზე გაწვებათ. რა შესანიშნავი ტიპაჟებია! რა ფერებია! მზად ხარ იყვირო:
მომეცით პალიტრა! ღვთის გულისათვის, პალიტრა! მაგრამ რა ვქნათ? ყოველივე ეს ძალიან
ლამაზია ტილოზე გადასატანად. წინსვლასთან ერთად შესანიშნავი თავის დასაღწევია:
მარჯვნივ მტკვარი, მარცხნივ – ციხემდე მიმავალი ბილიკები; ნცვიფრდები, ბრმავდები,
ჯადოვდები… და ეს ბაზრობა ამგვარად იწელება დაახლოებით 2 კმ-ს მანძილზე. ეს ქუჩები
მოკირწყლულია წვეტიანი კენჭებით, რომლებიც გიტანჯავენ ფეხებს, ამის გარდა, შუა
ქუჩებზე აქა-იქ ორმოებია, რის გამოც ეტლი ისე ყანყალებს, თითქოს მთვარემდე გაგდებს;
რაც შეეხება მორწყვას, ამაზე არავინ არ ფიქრობს.
მტკვრის ორივე ნაპირი ერთმანეთს სამი ხიდით უკავშირდება: ორი რკინისაა 11, ისინი
იმ ადგილებზეა განლაგებული, სადაც კლდეები უფრო ახლოსაა ერთმანეთთან; სხვა,
ქვისაა 12, ის დინების ზევით, ქალაქის დაბალ ნაწილშია, ევროპული ქალაქის ქვევით; ერთერთი რკინის ხიდი ერთმანეთთან აკავშირებს თათრულ და სომხურ ბაზრებს.
ავტორი აქ უზუსტობას უშვებს, გოლიცინის ნაცვლად უნდა იყოს გაგარინი, რომელმაც გააფორმა თეატრი.
თბილისის პირველი თეატრის მშენებლობა 1847 წელს მიხეილ ვორონცოვის თაოსნობით დაიწყო, მისი
პროექტეკუტვნოდა იტალიელ არქიტექტოტს, ჯოვანი სკუდიერის, თეატრის მშენებლობა 1851 წელს დასრულდა.
თეატრის შენობა 1874 წელს დაიწვა.
11 1870 წელს ინჟინერ ზაზემანის პროქტით ავლაბრის ხიდის ადგილზე აიგო ახალი, ლითონის ხიდი, სადაც
ფეხით მოსიარულეების გარდა ურმები, ეტლები და სხვა სატრანსპორტო საშუალებები მოძრაობდა. 1870 წელსვე
ძველი ხიდის ადგილზე მეორე ლითონის ხიდი აშენდა ინჟინერ ორდიშის პროექტით. მასზე მხოლოდ ფეხით
მოსიარულეებს და სახედრებს შეეძლოთ გადაადგილება, ამის გამო მეტეხის ხიდს, „ვირის ხიდსაც“ ეძახდნენ.
12 მეფისნაცვალ მიხეილ ვორონცოვის დავალებით არქიტექტორმა ჯოვანი სკუდიერიმ შეადგინა ხიდის ახალი
პროექტი. ნაგებობა ორი, დიდი და მცირე ხიდებისაგან შედგებოდა, მტკვრის ძირითად კალაპოტსა და მის
მარჯვენა ტოტზე. მშენებლობა 1848 წელს დაიწყო, თუმცა რამდენიმეჯერ შეფერხდა: იცვლებოდნენ
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ტიფლისის მშვენიერებით დამტკბარი, სასტუმროში დავბრუნდი ტანსაცმლს
გამოსაცვლელად, რათა კავკასიის ვიცე-გუბერნატორის, თავად მირსკის 13, სანახავად
წავსულიყავი, რომელიც დიდი მთავარს, მიხეილს, მისი არყოფნის დროს ცვლიდა. მისთვის
სარეკომენდაციო წერილი მქონდა გადასაცემი და ვიცოდი, რომ ხვალ იგი წყლებზე
მიემგზავრებოდა. ზაფხულში ტიფლისში აუტანელი სიცხეა და როგორც კი ეს დრო დგება,
ყველა მოხელე ერთმანეთის მიყოლებით გარბის; ეს არის საერთო პანიკა.
მეტი რაღა ვთქვა, შესანიშნავი ფიაკრია 14 და სანკტ-პეტერბურგისა და მოსკოვის
ფიაკრებს სჯობია; ამას გარდა, ტიფლისში არის, იშვიათი რამ – ტარიფი, რაც სულაც არ
უშლის ხელს უცხოელების უღირსად გატაცებას. ამგვარად, შესანიშნავმა ფიაკრმა თავადთან
მიმიყვანა, რომელიც გარეგნულად საკმაოდ მოკრძალებულ სასახლეში ცხოვრობს დიდი
მთავრის, მიხეილის, სასახლის მახლობლად. ის იმ ქუჩის მარცხნივ მდებარეობს, რომელიც
ბულვარიდან პერპენდიკულარულად ეშვება მდინარემდე. კართან ორი მცველი დგას. მე
ვესტიბიულში შევედი, მისმა მდივანმა სავიზიტო ბარათი გამომართვა და მაშინვე მასთან
შემიძღვა.
თავადი მირსკი ვრცელ კაბინეტში იჯდა დიდ საწერ მაგიდასთან და წერდა. მან
შესანიშნავად მიმიღო და მაშინვე დამპატიჟა სავახშმოდ, თან მოიბოდიშა, რომ მეორე
დღისათვის უნდა გადაედო ჩემი წარდგენის სიამოვნება თავისი მეუღლისთვის, რომელიც
კოჯორში, სოფელში იმყოფებოდა და თვითონაც იქ უნდა წასულიყო, რაც მეც შემთავაზა.
საუბარი სასიამოვნოდ გაგრძელდა. მე ვუამბე მოგზაურობისას ჩემ მიერ გადატანილი
უსიამოვნებებისა და კანონის დარღვევის ამბავი ბაქოს გენერალ-გუბერნატორის 15 მიერ,
რომელმაც უარი მითხრა პოდოროჟნაიათი16 ცხენებით სარგებლობაზე. კომპენსაციის
მიზნით თავადი დამპირდა, რომ ჩემი აქ ყოფნის განმავლობაში ყველაფერი კარგად
მომიგვარდებოდა ფოსტების გენერალურ დირექტორთან, გენერალ პაპარიგოპულოსთან 17.
შემდეგ საფრანგეთის, რუსეთისა და კავკასიის პოლიტიკის შესახებ ვისაუბრეთ. მომეჩვენა,
რომ იგი საკმაოდ ლიბერალურად იყო განწყობილი, მაგრამ როგორც დიდი მთავრის შემდეგ
მეორე ოფიციალურ პირს, მას არ აქვს უფლება იქონიოს, უფრო ნაკლებად კი გამოხატოს
თავისი პირადი მოსაზრებები; მეფისნაცვლის არყოფნის დროს მან ისე უნდა მართოს ქვეყანა,
თითქოს თვითონ დიდი მთავარი მართავს.
მირსკის ცნობით, ტიფლისის მოსახლეობა სრულიად მშვიდია, მხოლოდ დაღესტანი
ღელავდა და თავადი დარწმუნებული იყო, რომ ამ რეგიონის ხალხი უფრო რელიგიური
მოვალეობის გამო ჯანყდებოდა, ვიდრე შინაგანი მოთხოვნილებით. კავკასიელი მუსლიმები
რუსეთის მიმართ აღარ არიან ისე მტრულად განწყობილები, როგორც ოდესღაც იყვნენ: მათ
ქმედებებს არასოდეს არ გამოუწვევია სერიოზული შიში, მაგრამ ჰქონდა მნიშვნელოვანი
უარყოფითი მხარე, რადგან რუსეთი ამ მხარეში 40,000 კაცის ჩაყენებაზე აიძულა, რომლებიც
მოიჯარადეები, 1849 წელს მდინარემ წაიღო ხის ხიდი, 1851 წელს ტაძრის მშენებლობისას დაიღუპა არქიტექტორი
სკუდიერი. სკუდიერის გარდაცვალების შემდეგ დიდი ხიდის პროექტი გადაამუშავა ინჟინერმა ს. ბლიკსმა,
რომელმაც ხის მალები აგურის კამარებით შეცვალა. მშენებლობას სათავეში ჩაუდგა ქართველი ინჟინერი ვახტანგ
ბაგრატიონ-მუხრანსკი (1817-1892). მიხეილის დიდი ხიდი საზეიმოდ 1853 წელს აპრილში მიქაელ
მთავარანგელოზის ხსენების დღეს გაიხსნა და იკურთხა.
13 თავადი დიმიტრი ივანეს ძე სვიატოპოლსკ-მირსკი (1825-1899) – კავკასიისა და ყირიმისა ომების მონაწილე,
რუსი გენერალი. 1875 წელს იგი კავკასიის მეფისნაცვლის, დიდი მთავრის, მიხეილის, თანაშემწედ დაინიშნა. მისი
მეუღლე იყო სოფიო იაკობის ასული ორბელიანი (1831-1879).
14 ფიაკრი – დასაქირავებელი ეტლი.
15 ავტორი გულისხმობს გენერალ-ლეიტენანტ ვალერი პოზენს (1875-1882).
16 პოდოროჟნაია (Подоро́жная) – ოფიციალური დოკუმენტი, რომლითაც რუსეთში XV-XIX საუკუნეებში
სარგებლობდნენ საფოსტო სადგურებში სახაზინო ცხენების მისაღებად.
17 ალექსანდრე პაპარიგოპულო (1821-1890) –კავკასიის მეფისნაცვლის საგანგებო დავალებათა მოხელე, საიდუმლო
მრჩეველი, 1873 წელს დაინიშნა კავკასიის ოლქის ფოსტის უფროსად.

ყარსში ან სხვაგან უფრო საჭირონი იქნებოდნენ. იგი იმაშიც გამოტყდა, რომ ყარსის
კამპანიაში ისინი სულ ცდებოდნენ: თურქები მათ ცუდად შეიარაღებული ეგონათ, ისინი კი
შესანიშნავად იყვნენ მომზადებულები; ამბობდნენ, რომ მათი რესურსები მთავრდებოდა და
მიუხედავად იმისა, რომ რუსებმა მათგან დიდძალი აღჭურვილობა აიღეს, თურქებს
არასოდეს არ მოჰკლებიათ იარაღი. მათ რომ კარგი ხელმძღვანელობა ჰყოლოდათ, რუსები
დამარცხდებოდნენ, განსაკუთრებით, თუკი პორტა ოსმან ფაშას თავიდანვე მისცემდა
თავისუფალი მოქმედების უფლებას; მაგრამ მან კონსტანტინოპოლიდან მიიღო დალუქული
ბრძანება, რომელიც მას თავისი გადაწყვეტილებით მოქმედებას უკრძალავდა.
როდესაც ვკითხე, თუ რა გზით ფიქრობდა რუსეთი კავკასიის სრულ დაშოშმინებას და
მებრძოლი ტომების განიარაღებას, მან მიპასუხა, რომ მისი აზრით მათი შემორიგებისთვის
ყველაზე კარგი საშუალება მათთვის გზების დაგება, რკინიგზის გაყვანა და სკოლების გახსნა
იყო, ერთი სიტყვით, მათი განთავისუფლება ბარბაროსული უმეცრებისაგან და
მეზობლებთან ვაჭრობის გაადვილება. ამ ხალხებს ძალიან ეხერხებათ ვერცხლზე მუშაობა და
მათ შორის შესანიშნავი ხელოსნები არიან. საჭიროა ქვეყანაში ხელოსნობის დანერგვა. აი, ეს
არის ჭეშმარიტი ხერხი მათ დასამშვიდებლად, ამაზე უკეთესი არ არის. საუბედუროდ,
რუსეთში ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები უდავოდ სასწრაფოდ
მოსაგვარებელ საკითხებზე, ქვეყნის დიდად საზარალოდ უფრო ხშირად უვადოდ არის
გადადებული.
იქიდან საფრანგეთის კონსულის, გრაფი შაპედელენის, სანახავად წავედი. ამ ვიზიტების
შემდეგ წვრილმანების საყიდლად ბაზარში დავბრუნდი. ვერ ვიტყვი, რომ იქ დიდი
რაოდენობით ნახავ ძველ საოცრებებს, არა, ისინი უნდა ეძებო. მაგრამ მთლიანობაში, ეს ისე
საინტერესოა, რომ არ გასვენებს. მე ყველა ფარდულში შევედი, არა მხოლოდ საქონლის ახლო
სანახავად, არამედ მათი დამზადების საყურებლადაც. ამგვარად, შევედი მცხობელთან და
ვნახე როგორ აცხობდა პურს, რასაც ნამდვილად არ აკლდა ორგინალურობა. მცხობელები
სუფთა ჰაერზე მუშაობენ. ასეთი ღუმელები ჩვენთან არ არის 18. აქ ის ჩაანაცვლეს 2-2,50 მ-ის
სიმაღლის დიდი თიხის ჭურჭლით, რომელსაც კედლები აქვს ამოშენებული ან ისეა
ჩაფლული მიწაში, რომ იქიდან ზედაპირზე დაახლოებით 70-75 სმ-ზე ამოდის. ჭურჭლის
ძირში დიდ კოცონს ანთებენ, როდესაც შეშა დანახშირდება და ღუმელი კარგად გახურდება,
სპარსელი ქარგალი, სრულიად შიშველი ტორსით, ისე, როგორც ჩვენი მცხობელები, ცხვირზე
და პირზე ცვირსახოცშემოხვეული, ხელში იღებს პურის გამოსაცხობად განსაზღვრული
ცომს; ქარგალი ღუმელში მთელი ტანით ეკიდება, ცომს მის კედელზე აკრავს, შემდეგ
ამოიწევა, მეორე ცომსაც იმავე წესით აკრავს და ეს მოქმედება მანამდე გრძელდება, ვიდრე ის
არ გაივსება. შემდეგ ღუმელს ფიცარს აფარებენ და როდესაც პური გამომცხება, მეპურე მას
იმავე წესით, ხელით იღებს და სულ ასე გრძელდება. სისტემა მეტად მარტივია, მაგრამ
ძლიერ დამღლელიც სიცხისა და ღუმელიდან ამოსული ორთქლის გამო. ერთი წამით
გადავიხარე მასზე, მაგრამ მხოლოდ ის მოვახერხე, რომ უკან ნახევრად გაგუდული
გადმოვიწიე.
საინტერესო სანახავია მეღვინეების მაღაზიები, განსაკუთრებით კი სარდაფები. ამ
ქვეყანაში კასრები უცნობია, ყოველ შემთხვევაში ეს უჩვეულოა, იყენებენ ხარის ტყავს,
შიგნით ბეწვით; ღვინოს ტიკში კისრიდან ასხამენ, შემდეგ კი მაგრად უკრავენ პირს, ისე, რომ
ჰაერი არ შეიპაროს. სარდაფში დაინახავ ამგვარად დალაგებულ ტიკებს, რაც უცნაურ ეფექტს
ქმნის. ღვინით სავსე ეს ტყავი, ოთხი გრძელი ფეხით, დამხრჩვალ ცხოველს ჰგავს, რომელიც
დიდხანს იყო წყალში, მაგრამ ამგვარად შენახული ღვინო წლების მანძილზე ინახება.
მევენახეები და საერთოდ ყველა, ვინც ღვინოს აწარმოებს, მას სხვანაირად ინახავს; მათ
აქვთ გამოუმწვარი თიხის დიდი, 2-3 მეტრის სიღრმის განიერი დოქები, რომელსაც იმდენად
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იგულისხმება თონე.

დიდი თავი და მუცელი აქვს, რომ მასში კაცს შეუძლია ჩასვლა. ზოგი დოქი ისეთი დიდია,
რომ მასში ორი და სამი კაციც კი ეტევა. დოქები მიწაშია ჩაფლული და მისი მომზადება დიდ
დროს მოითხოვს იმ მდგომარეობამდე მის მოსამზადებლად, რომ მასში ღვინო შეინახო.
ისინი გამომწვარი არ არის და ამიტომ ფორები აქვს. მასში წყალს ასხამენ, როდესაც ის სულ
შეიწოვება, მიწის ცუდი გემოს მოსაცილებლად შიგ დაპრესილ ყურძენს ყრიან, ჯერ დაბალი
ხარისხის ღვინოს ასხამენ და მხოლოდ ამის შემდეგ – კარგს, ჭურჭელს პირამდე ავსებენ და
ყელს მჭიდროდ დადებული ქვით ბეჭდავენ. ასე დაყენებული ღვინო მრავალი წლის
მანძილზე ინახება. როდესაც მისი ამოღება მოუნდებათ, შიგ თოკზე მიმაგრებულ ვედროს
უშვებენ; ამ თვალსაზრისით, კარგია იმის ცოდნა, რომ კავკასიაში ისე არ აყენებენ ღვინოს,
როგორც ევროპაში. მტევნებს ხელით წურავენ და არა პრესით, ღვინოში არასოდეს არ
ტოვებენ გამოწურულ მტევნებს და მისგან შესანიშნავ არაყს ხდიან.
ამასობაში, ბევრი მეღვინე ეცადა საქმის გაადვილებას და ყურძნიდან მეტი წვენის
გამოწურვას; მაგრამ მათი ღვინო იმდენად მწკლარტე გახდა, რომ აღარ ივარგა დასალევად
და ამ ხერხზე უარის თქმა მოუხდათ. კავკასიელი გამყიდველებისთვის უცხო არ არის ღვინის
ფალსიფიცირება; ყველაზე უბრალო ის ღვინოა, რომელიც ხელმეორედ იღებს ფერს, წითელი
ღვინო ველური ვაზის მარცვლებით, თეთრი კი გახუხული პურით, ძალიან კარგია. მათი
წითელი ღვინოები ძალიან ცუდად ინახება: პირველი იმიტომ, რომ ისინი არ არის კარგად
დაყენებული, მეორე იმიტომ, რომ მათში ძალიან ცოტაა ალკოჰოლი და ტანინი. თეთრი
ღვინო უკეთესად ინახება. კახური წითელი საზოგადოდ საუკეთესოა და არ არის ძვირი, 1
ლიტრი დაახლოებით 15 კაპეიკი ღირს. მისი ტრანსპორტირება არა მხოლოდ ძვირია, არამედ
მის ხარისხსაც ძლიერ აფუჭებს; ევროპაში წითელი ღვინო იშვიათად ჩადის კარგ
მდგომარეობაში.
ბაზარში ყველა ხელოსანი სუფთა ჰაერზე მუშაობს: თერძები იქვე კერავენ ტანსაცმელს
და იქვე აუთუებენ დიდი გაცხელებული ქვებით, ფაფახების ხელოსნები, ხარაზები,
სარაჯები, მეიარაღეები, მეთუნუქეები, მინაზე მომუშავეები, კავეულის ხელოსნები, ჩაის,
ხილის, სუნელების გამყიდველები და ა.შ. და ა.შ. ყველა მუშაობს ან თავის საქონელს
სთავაზობს აგზნებულ ბრბოს, რომელიც გარბის და ფუსფუსებს. ზოგიერთი ქუჩა მთლიანად
ასეთ მაღაზიებს უჭირავს; ამგვარად, ერთმანეთის გვერდით ხედავ ოც მეიარაღეს, ფაფახის
ორმოცდაათ ხელოსანს, ორმოცდაათ ხარაზს და სხვ.
ეს ბაზარი ლაბირინთს წარმოადგენს; იქ პატარა ქუჩებში, კიბეებზე, მოსახვევებსა თუ
ეზოებში იხლართები და თითქოს ყოველივე ეს საკმარისი არ არის, გზაზე ყველგან
გადასატანი ფარდულებია; ეს სახელწოდება დაერქვათ იმ პირებს, რომლებიც ვირებივით
არიან დატვირთულები და ყველაფერს ყიდიან. ძირითადად ეს ჰერაკლეს აღნაგობის ლამაზი
ჭაბუკები არიან, რომელთაც ერთ მხარზე მოსასხამი, მეორეზე ნახევრად შეხსნილი
ქსოვილები, კისერზე მძივები, ჰალსტუხები და ნახევარი დუჟინი ლენტი ჰკიდიათ, ქამარში
ხანჯლები, პისტოლეტები და დანები აქვთ გარჭობილი; ამას დაუმატეთ მხარზე
გადაკიდებული რამდენიმე თოფი, მკლავებზე უკეთიათ ყოველივე, რისი დამაგრებაც
შეიძლება და ხელებიც სავსე აქვთ. ასეთები არიან ეს კავკასიელი დამტარებლები, რომლებიც
ყიდიან ყველაფერს, დაწყებული საპნის ნაჭრით, ოდეკოლონით, ნემსებითა და ძაფებით,
დამთავრებული ჟაპის 19 დასაქოქი საათებით, ძველი ლაგმით, რევოლვერით, მუსლიმური
კრიალოსნით, ფაფახებით, ვინ იცის კიდევ რით... და მათ ყოველ ნაბიჯზე ხვდები.
მტკვრის მეორე ნაპირზე სპარსელებისა და თათრების ბაზრებია; ისინი
განსხვავებულია, ყოველ ბაზარს თავისი ქვეყნის დაღი ადევს. სპარსულ ბაზარში ძალიან
მაღალი თაღებია და სინათლე ზევიდან შედის; ის 10 მ-ის სიმაღლისა და 12-15 მ-ის სიგანის
ფედერიკ ჟაპიმ (Japy) 1771 წელს საათების სახელოსნო გახსნა ბოკურში, ბურგუნდიაში. XIX საუკუნეში “ძმები
ჟაპების” ფირმა თავიანთი ნაწარმით შევეიცარიის საათების დიდი სახლების უმრავლესობას ამარაგებდა.
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ლაბირინთია. ყოველი ქუჩის ორივე მხარეს ფარდულები სპარსული და სხვა
პროვინციებიდან ჩამოტანილი საქონლითაა სავსე; მრავლადაა სპარსული, შემახური და
ტიფლისის გარეუბნებიდან მოტანილი ხალიჩებიც. პარიზში ყარამანულის 20 სახელით
სწორედ შემახურ და ტიფლისურ ხალიჩებს თუ პორტიერებს ყიდიან, მაგრამ ლამაზი
საქონელი იშვიათია. ნაქარგების, სპარსული და შამახური აბრეშუმის ქსოვილების გვერდით
ერთმანეთში ირევა აღმოსავლური ქსოვილები, კეშლენ-ბაუმგარტნერის მოჩითული ბამბის
ქსოვილები ლორაჰიდან 21, შალეული მოსკოვიდან და სხვ.
ვიდრე ამ გრძელ, მხოლოდ შუადღის მქრთალი შუქით განათებულ გალერეებში
დადიხარ, შესანიშნავ ეგზემპლარებს პოულობ; მაგრამ თუ ყიდვას გადაწყვეტ, ის სინათლეზე
უნდა ნახო ან უკეთესია, თუ სასტუმროში მოგიტანენ, რადგან სპარსელები გაქნილი
თაღლითები არიან. ტიფლისში არის ანდაზა, რომ სამი ქრისტიანია საჭირო ერთი ებრაელის
გასაცურებლად, სამი ებრაელი – ერთი სომხის და სამი სომეხი ერთი სპარსელის შესაცდენად.
რაც შეეხება ხალიჩებს, ტიფლისში მინახულა ბ-ნმა აზარმა, რომელიც Bon Marchéსათვის 22 ყიდულობს ხალიჩებს. იგი მუდამ გზაშია, დაუღლელი თავის ძიებებში და
განუწყვეტლივ ახლის აღმოჩენაში; მისი თქმით, ამ ქვეყანაში ხალიჩებზე დიდი
მოთხოვნილება იყო, ვეღარაფერს მოძებნიდი, ხოლო თუ აღმოაჩენდი, ის იმაზე ძვირი
ღირდა, ვიდრე პარიზში. რაც შეეხებოდა ყარამანულ ცნობილ პორტიერებს, რომლებმაც უკვე
რამდენიმე წელია პარიზი წალეკა, ისინი ტიფლისის გარეუბნებში იყო დამზადებული;
როგორც წესი, მისგან ორმაგ ხურჯინებს კერავენ, რომლებსაც საკვების გადასატანად
იყენებენ და ცხენებს და საზიდარ პირუტყვს ჰკიდებენ.
ბაზარში ერთ-ერთი სეირნობის დროს საკმაოდ მოულოდნელი სიურპრიზი მელოდა,
როცა ერთმა ახალგაზრდა სპარსელმა სუფთა გერმანულით მითხრა: Was wollen sie Kauffen
mein Herr? – რისი ყიდვა გსურთ, ბატონო? ათი ნაბიჯის დაცილებით კი მეორემ იგივე
ფრანგულად მკითხა. ეს, უეჭველად, ის ერთადერთი კითხვა იყო, რაც მათ ამ ენებზე
იცოდნენ, მაგრამ ძალიან გამაკვირვა ფაფახის თუ სპარსული ქუდის პატრონისგან
მოსმენილმა ფრანგულმა და გერმანულმა ფრაზამ.
მეიარაღეებთან ამაოდ ვეძებ ლამაზ, ძველებურ პირიან იარაღს; მათ აქვთ
პისტოლეტები, თოფები, დანები, ხანჯლები, მაგრამ არაფერი ისეთი, რაც მომხიბლავდა,
რასაც მნიშვნელობა ექნებოდა; იმას კი, რასაც ყიდდნენ, სასაცილოდ ძვირად მთავაზობდნენ.
იგივეა იუველირებთან; ისინი უხვად ასევადებენ ვერცხლს, მაგრამ წასაღებად ვერაფერი
საინტერესო ვერ ვნახე გარდა რამდენიმე ჭედური თასისა, რომლებზეც უარი ვთქვი, რადგან
ისინი უზომოდ ძვირი დამიფასეს.
ბაზარში ბევრია ახლად დაკრეფილი ხილი, მაგრამ უვარგისია გარდა ზოგიერთი
პატარა, მუშტისოდენა უკურკო ნესვისა, რომელიც უკეთესი მომეჩვენა.
სრულიად გასაკვირია, რომ ტიფლისში სიარულისას ვერ ვნახე შადრევანი ან წყალი;
ქალაქში არ არის წყალგაყვანილობა, მიუხედავად იმისა, რომ წყალი არის და ადვილი
იქნებოდა მისი დაგროვება რეზერვუარში, რომელსაც მაღალ უბანში ააშენებდნენ; წყალი
ცხენების ზურგზე აკიდებული დააქვთ. ხშირად დაინახავ მდინარის პირას ჩამწკრივებულ
ოცდაათ-ორმოც საცოდავ ცხოველს იმ დროს, როდესაც კაცები წყლით ავსებენ ტყავის
ტიკებს, ზურგზე ჰკიდებენ მათ და ტიფლისის ყველა უბანში წყლის მისატანად ამ მძიმე
ტვირთით დაეხეტებიან დაკლაკნილ ბილიკებზე.
ყარამანია – პროვინცია თურქეთის აღმოსავლეთში.
კეშლენ-ბაუმგარტნერის (Kœchlin-Baumgartner) ტექსტილის საწარმო დაარსდა XIX საუკუნის დასაწყისში, 1806-1807
წლებში, ქალაქ ლორაჰში, რომელიც მდებარეობს მდინარე რაინის პირას, შვეიცარიისა და გერმანიის საზღვარზე.
22 Le Bon Marché – დიდი სავაჭრო ცენტრი პარიზში, დაარსდა 1838 წელს, 1869 წელს შენობა გააფართოვეს ფრანგმა
ინჟინრებმა ბუალომ და ეიფელმა. Le Bon Marché აღწერილია ემილ ზოლას რომანში „ქალთა ბედნიერება“.
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გარეუბნის უკიდურეს ბოლოში, მტკვრის მარცხენა ნაპირზე, ელიზავეტპოლის
საპირისპირო გზაზე, ბოტანიკური ბაღია 23, სადაც სუფთა ჰაერზე საღამოობით მაღალი
საზოგადოება დადის. იქ მისასვლელად გენერალ ვორონცოვის24 მიერ აშენებულ ქვის ხიდზე
უნდა გადახვიდე; იგი ყველაზე ჭკვიანი იყო კავკასიის ძველ გენერალ-გუბერნატორებს
შორის, ქვეყანაში საუკეთესო მოგონებები დატოვა და ხალხი მასზე დიდი პატივისცემით
საუბრობს.
ვორონცოვის ძეგლი 25 ხიდის მახლობლად მდებარე მოედანზე დგას. შემდეგ გაუყვები
გრძელ ქუჩას, რომლის ორივე მხარეს ევროპული ტიპის სახლები დგას პატარა შეღობილი
ბაღებით. ეს რუსეთის შტაბის უმაღლესი მოხელეების უბანია. შემდეგ ფოთში მიმავალი
რკინიგზის სადგურს ჩაუვლი, გადაკვეთ სამხედრო პლაცს და ბოტანიკურ ბაღს – ტიფლისის
ბულონის ტყეს – ეს არის ქალაქის ბოლო 26.
თამარ დედოფლის სასახლიდან 27 მთელ ქალაქსა და მის შემოგარენზე შესანიშნავი და
ფართო ხედი იშლება. ტიფლისიდან იქ ასასვლელი გზა მეტად ციცაბოა, მაგრამ როდესაც
წვერში ახვალ, სრულიად დაკმაყოფილდები: მთელი ქალაქი შენ ფეხქვეშაა. შეგიძლია
დაინახო მტკვრის კლაკნილი, რომელიც ზოგან გადატვირთულია ერთმანეთზე მიმდგარი
ტივებით, გვერდებზე დიდი ბორბლებით – ეს ადგილობრივი წისქვილებია, ორგინალური
და თვალწარმტაცი.
ქალაქში სომხების უბნის გავლით დავეშვი. ინტერესის გამო უბრალო, მდაბიო ხალხის
კაფეში შევედი, სადაც ჩაის სვამენ. თავი ისეთ გამოქვაბულში მეგონა, სადაც ალი-ბაბამ 28
ორმოცი ყაჩაღი დაინახა. რა ტიპაჟებია! ტიფლისში ყველა პროვინციის მამაკაცი ჭეშმარიტად
ძალიან ლამაზია. რაც შეეხება ქალებს, ვერ გავბედავ საქართველოს დედაქალაქის ქალებზე
საუბარს და მიუხედავად ამისა, დიდი სურვილი მექნებოდა, მაგრამ მეშინია რაიმე
საშინელება არ დავწერო. იმასღა ვიტყვი, რომ ცოტა ქართველი ქალი ვნახე და ისინი ვერ
ამართლებდნენ იმ სახელს, რაც ჰქონდათ, ზოგიერთი გამონაკლისის გარდა, გამონაკლისი კი
ყველგან გვხვდება. ისინი ყველანი ერთმანეთს ჰგვანან: დიდი შავი ნუშისებრი თვალები,
მორკალული წარბები, თეთრი კანი, მაგრამ მათ რაღაც აკლიათ, რაღაც ისეთი, რის გარეშეც
ქალი არ არის ნამდვილად ლამაზი.
აქ მხოლოდ იმ ხალხზე, იმ ქალებზე ვსაუბრობ, რომლებსაც ქუჩაში, ბაზარში, ყველგან
ხედავ. საგანგებოდ, სრულიად საგანგებოდ უნდა ვახსენო სომხური ბურჟუაზიის
წარმომადგენელი ქალები. ისინი ქუჩაში, სტუმრად თუ ბულვარზე მდებარე მაღაზიებში
ფეხით მოსიარულეები დავინახე. მაქმანებსა თუ მუსლინის ვუალებში გახვეულები, რაც მათ
ნახევრად ფარავს, ისინი მაღლები და ლამაზები არიან; ხშირად ელეგანტურად და
სოლოლაკის ქედის სამხრეთით მდებარე ყოფილ სამეფო ბაღს 1845 წლის 1 მაისს კავკასიის მეფისნაცვლის,
გრაფ მიხეილ ვორონცოვის ბრძანებით „ბოტანიკური ბაღი“ ეწოდა და მას 100 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში
გერმანელი სწავლულები მართავდნენ.
24 მიხეილ ვორონცოვი 1844-1854 წლებში იყო კავკასიის მეფისნაცვალი.
25 მიხეილ ვორონცოვის ძეგლი შეუკვეთეს სამხატვრო აკადემიის პროფესორს, ნიკოლაი პიმენოვს (1812-1864),
მაგრამ იგი გარდაიცვალა და ძეგლი დაამთავრა მისმა მოწაფემ, მხატვარმა ვიაჩესლავ კრეიგანმა. ძეგლი ჩამოასხეს
პეტერბურგში და თბილისში 1866 წელს ჩამოიტანეს. ალექსანდრე II-მ ამ ძეგლისთვის 3,000 რუბლი გადაიხადა.
წარწერა: “Князю Михаилу Семеновичу Воронцову. 1845 — 1854”. ძეგლის გარშემო იყო ჯაჭვის ზღუდე და იდგა
ქვემეხები. «Открытие памятника в Тифлисе Светлейшему князю Михаилу Семеновичу Воронцову 25 марта 1867 г.»
Тифлис. Напечатано в типографии главного управления наместника кавказского 1867 г. Автор, известный
тифлисский журналист, сотрудник газеты «Кавказ» Николай Львович Дункель-Веллинг (1850-1860 гг.); H.
Cammartin. “Caucase. – Inauguration, à Tiflis, de la statue du prince Woronzoff”. Le monde illustré, 1867, N 527, 18 Mai,
pp. 300, 302.
26 ამ ბოტანიკურ ბაღში ავტორი მუშტაიდის (მოჯთაჰედის დამახინჯებული ფორმა) ბაღს გულისხმობს.
27 როგორც ჩანს, ალფრედ კეშლენ-შვარცს ნარიყალას ციხე თამარ-მეფის ციხედ დაუსახელეს.
28 ალი-ბაბა – არაბული ზღაპრის „ალი-ბაბა და ორმოცი ყაჩაღი“ მთავარი პერსონაჟი. ეს ზღაპარი შესულია „1001
ღამის“ ზღაპრების კრებულში, ევროპაში ცნობილი გახდა XVIII საუკუნეში.
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გემოვნებითაც არიან ჩაცმულები, მაგრამ რატომ მიათრევენ შლეიფიან კაბას მტვერში? რატომ
მიათრევენ მუყაოსავით მკვრივ გახამებულ ქვედაბოლოს, რომელიც მიწას ეხახუნება და
მტვრის კორიანტელს აყენებს?
ოფიციალური საზოგადოების წარმომადგენელი ქართველი და მეგრელი თავადის
ქალების დახასიათებისგან რა თქმა უნდა თავს შევიკავებ; ძალიან ცოტანი ვნახე, რადგან
მაღალი საზოგადოება უკვე გავიდა ტიფლისიდან; მაგრამ ვინც ვნახე, მომხიბლავი, ლამაზი
და მახვილგონიერი ქალები არიან. აქ არც ერთი გვარის დასახელება არ მინდა, თორემ
სხვაგვარად პირველ რიგში დაბეჯითებით დავასახელებდი ქალბატონ პაპარიგოპულოს. იგი
უდავოდ ყველაზე გრაციოზული და მახვილგონიერი მეგრელი პრინცესაა29, რომელიც კი
შეიძლება შეგხვდეს და მცირედი აქცენტის გარეშე, შესანიშნავად საუბრობს ფრანგულად.
ტიფლისში მეტად ცნობილი თერმული წყლებია. ადგილობრივი გემოვნების
მიხედვით, აბანოების შენობები ძალიან მარტივი მავრიტანული არქიტექტურის სტილშია
აგებული, სუფთაა და კარგად მოვლილი, მომსახურებაც შესაბამისია. ჩემთვის უსიამოვნო არ
იყო ყოველ დღე დამებანა, გავსუფთავებულიყავი და მასაჟი გამეკეთებინა. ძლიერი სიცხის
გამო, რომელიც ყველას აწუხებს, იქიდან გაგრილებული და გაცოცხლებული გამოდიხარ.
ვინახულე სახაზინო ჰოსპიტალი, დიდი და ლამაზი შენობა, რომლის ოთახები კარგად
არის მოწყობილი, კორიდორები განიერია.
უკვე რამდენიმე წელია, რაც ტიფლისში არსებობს კავკასიის მუზეუმი 30 რომელიც
დააარსა და რომელსაც ხელმძღვანელობს მავანი დოქტორი რადე 31. როგორც ამბობენ,
მუზეუმი საკმაოდ საინტერესოა; სამწუხაროდ, ვერ შევაფასებ. ორჯერ მივედი კართან და
ორივე ჯერზე დოქტორმა რადემ, რომელსაც ჩემი სავიზიტო ბარათი წინასწარ გავუგზავნე,
საკმაოდ უხეშად მითხრა, რომ ეს არ იყო მუზეუმში მისვლის დრო და მას არც მუზეუმის
ჩემთვის ჩვენების დრო ჰქონდა. არ უნდა დავივიწყო იმის თქმა, რომ ეს თავაზიანი დოქტორი
გერმანელია, ბერლინიდან; როგორც ჩანს, მან ჩემში ფრანგი, ყოველივე პრუსიულის მტერი,
დაინახა 32.
ტიფლისის ფრანგული კოლონია საკმაოდ მრავალრიცხოვანია. როგორც თითქმის
ყოველთვის აღმოსავლეთში, პარიკმახერები, მოდისტკები, მკერავები და სხვ. ფრანგები
არიან; ზოგიერთს ლამაზი მაღაზია აქვთ და საქმეც კარგად მისდით. იმასაც ავღნიშნავ, რომ
კავკასიაში დიუმას მოგზაურობის შემდეგ პარიკმახერის ფასი დაეცა; იგი ამბობს, რომ
იძულებული იყო სამი რუბლი გადაეხადა თმის შეჭრაში, რაშიც მე მხოლოდ 30 კაპეიკი
მომთხოვეს, ის კი მართალია, რომ მას დიდ თმა ჰქონდა, რითიც მე თავს ვერ მოვიწონებ.
ქუთაისი
29 ქალბატონ პაპარიგოპულოს შესახებ მხოლოდ სახელი და მამის სახელი მოვიძიეთ – ელენე დავითის ასული
სახელი; იგი გარდაიცვალა 1919 წელს, დასაფლავებულია სანკტ-პეტერბურგში, ნიკოლსკის სასაფლაოზე,
მეუღლისა და ვაჟის გვერდით.
30 კავკასიის მუზეუმი 1852-1919 წლებში მეცნიერებისა და კულტურის ერთ-ერთი კერა იყო საქართველოსა და
ამიერკავკასიაში. ის, როგორც კომპლექსური სამხარეთმცოდნეო დაწესებულება, დაარსდა რუსეთის
გეოგრაფიული საზოგადოების კავკასიის განყოფილებასთან მწერალ ვლადიმერ სოლოგუბის ინიციატივით. მის
შექმნაში მონაწილეობდნენ ადოლფ ბერჟე, ი. ბარტოლომეი, ნიკოლოზ ხანიკოვი, ალექსანდრე ნიკოლაი, გრიგოლ
ორბელიანი, დიმიტრი ყიფიანი, გიორგი და რაფიელ ერისთავები და სხვ. 1853 წელს კავკასიის მუზეუმის
დირექციის თავმჯდომარე იყო ა. ნიკოლაი, ზედამხედველი – ა. ბერჟე. 1855 წლის სექტემბერში გაიხსნა პირველი
გამოფენა. 1864 წელს კავკასიის მუზეუმი დაიხურა და აღდგენილ იქნა 1865 წელს გუსტავ რადეს ინიციატივით (გ.
ჟორდანია, კავკასიური მუზეუმის დაარსება, თბილისი, 1951).
31 გუსტავ ივანეს ძე რადე (1831-1903) – რუსეთში მოღვაწე გერმანელი ბუნებისმეტყველი, მოგზაური, გეოგრაფი,
ნატურალისტი და ეთნოგრაფი, პეტერბურგის აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი. რადე იყო კავკასიის მუზეუმისა
და თბილისის საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორი.
32 საფრანგეთ-პრუსიის ომში (1870-1871) გამარჯვებას შედეგად მოჰყვა გერმანიის გაერთიანება, ნაპოლეონ III-ს
ტახტიდან ჩამოგდება და საფრანგეთის მესამე რესპუბლიკის დაარსება.

რადგან მატარებლით 33 მივემგზავრებით, დიდი მზადება საჭირო არ არის. სადგური
ისეთივეა, როგორც ყველა რუსული სადგური და ის საკმაოდ შორს, ქალაქგარეთ
მდებარეობს; ეს ხის საცოდავი კონსტრუქციაა, სრულიად არასაკმარისი ამ ხაზის
მნიშვნელობისთვის. მგზავრების მოზღვავება უზარმაზარია, გზა გასაკვლევია. ბოლოს და
ბოლოს, ხანგრძლივი ლოდინის შემდეგ, დავიძარით.
რკინიგზა მტკვრის ხეობის გასწვრივ, მდინარის აყოლებით იწყება. ჯერ
ალექსანდერდორფის, აყვავებული გერმანული სასოფლო სამეურნეო კოლონიის წინ
გავდივართ, რომელიც ამ ქვეყანაში უკვე 60 წელია არსებობს 34. ეს კოლონისტები, ჩანს, კარგი
მშრომელები არიან და კარგი რეპუტაციითაც სარგებლობენ. ამ ქვეყანაში მათი ნათესები
საუკეთესოა შესანიშნავი საირიგაციო სისტემის – მათ მიერ გაჭრილი ორი არხის წყალობით,
საიდანაც მტკვრის წყალს იღებენ; ტიფლისის ბაზარზე მათ მთელი წლის მანძილზე დააქვთ
რძე, კვერცხი, ახალი კარაქი, ზაფხულში კი – ხილიც.
რკინიგზა მიუყვება მტკვარს და ვლადიკავკაზის გზას მცხეთამდე; დღეს მცხეთა პატარა
ქალაქია, მაგრამ დიდი ხნის განმავლობაში საქართველოს მეფეების რჩეული რეზიდენცია
იყო. ვლადიკავკაზისკენ მიმავალი გზა მცხეთაში რკინიგზიდან უხვევს და მარჯვნივ მიდის.
უფრო მოშორებით, მტკვარზე რკინის ხიდით გადახვალ; მარცხნივ არის კლდეში
გამოკვეთილი სოფლის კვალი და მდინარეზე ციცაბოდ წაწეულ კონცხს ქმნის. დღეს
გაუდაბნოებული ეს სოფელი უძველესია; ამის აღნიშვნა საჭიროც კი არ არის, ამას
საკმარისად ადასტურებს მისი სახელწოდება ანუ მისი კლდეში გამოკვეთილი ოთახები,
რომლებიც ზემო ეგვიპტის ზოგიერთ საფლავს გვაგონებს. ამ სოფელს უწოდებენ
უფლისციხეს (Ouplos siché) 35. შორიდან გეჩვენება, რომ ის სხვა ნანგრევებს ჰგავს, მაგრამ თუ
მიუახლოვდები, შეამჩნევ, რომ კედლები და შიდა ტიხრები აგრეთვე კლდეშია
გამოკვეთილი. იქ დაახლოებით ამგვარი ოცდაათი თუ ორმოცი სახლია, ყოველი მათგანი
დაყოფილია სამ ან ოთხ სექციად. ზოგ ადგილას უხეში ძეგლებია, რაც არაფერ ნაცნობს არ
გაგონებს, ეს კონსტრუქციები სხვებს დაჰყურებენ და როგორც ჩანს, ორნამენტებად
ემსახურებოდა... ამ ნანგრევების გვერდით, ბორცვის ფერდობზე ქართული სოფელი
ამფითეატრივითაა განფენილი.
რამდენიმე ვერსის 36 შემდეგ მატარებელი გორში, გამოკვეთილი იერსახის მქონე პატარა
ქალაქში გაჩერდა, რომელიც დაბლობზე მდებარე მთის ფერდობზე სართულებად ადის და
ლამაზი ხეების ფარდით არის გარშემორტყმული. ძალიან მაღალი ციცაბო კლდის
შავი და კასპიის ზღვების დამაკავშირებელი სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობა 1865 წელს დაიწყო.
პირველმა მაგისტრალმა, რომელიც საფრანგეთში, „ბონეფონის“ (Ch. Bonnefond près Paris) ქარხანაში დამზადდა,
1981 წელს გაიარა რკინიგზის მონაკვეთი ფოთი-ყვირილა (ამჟამად ზესტაფონი), ხოლო პირველი მატარებელი
თბილისიდან ფოთში 1872 წლის 10 ოქტომბერს ჩავიდა. სწორედ ეს თარიღი ითვლება საქართველოს რკინიგზის
„დაბადების დღედ“. შემდეგ აიგო რკინიგზის მონაკვეთები სამტრედია-ბათუმი (1883), რიონი-ქუთაისი (1887),
რიონი-ტყიბული (1887) და ზესტაფონი-ჭიათურა (1895). 1890 წლის 16 სექტემბერს დასრულდა წიფის
ორლიანდაგიანი გვირაბის მშენებლობა, რომელიც დღესაც ერთ-ერთი უნიკალურ ნაგებობათა რიცხვს
განეკუთვნება. ამიერკავკასიაში რკინიგზის მშენებლობაში განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა გამოჩენილმა
ქართველმა საზოგადო მოღვაწემ, ნიკო ნიკოლაძემ. ფოთი-თბილისის რკინიგზის მშენებლობის პროცესში
შეტანილი წვლილისათვის იგი „ოქროს სამკერდე ნიშნით“ დაჯილდოვდა.
34 იგულისხმება იმპერატორ ალექსანდრე I-ის სახელობის გერმანულ კოლონია, ალექსანდერსდორფი, რომელიც
1819 წელს დაარსდა მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე, დღევანდელი დიდუბის ადგილზე.
35 უფლისციხე – კლდეში ნაკვეთი ქალაქი, კავკასიის ერთ-ერთი უძველესი დასახლება და საქალაქო ცენტრი.
მდებარეობს ქ. გორის აღმოსავლეთით მე-10 კმ-ზე, მდინარე მტკვრის მარცხენა ნაპირას. წერილობით წყაროებში
პირველად VII საუკუნეში იხსენიება. უფლისციხესა და მის შემოგარენში დაცულია არქეოლოგიურ და
ხუროთმოძღვრულ ძეგლთა ჯგუფი, რომელთაგან უძველესი ადრინდელი ბრინჯაოს ხანისაა და მტკვარ-არაქსის
კულტურის წრეს განეკუთვნება (ნამოსახლარები ლაშეთხევში, გუდაბერტყაზე, გორთან). შუა ბრინჯაოს ხანის
მიწურულისაა ყათლანიხევის გორასამოსახლოს ქვედა ფენა.
36 ვერსი – სიგრძის საზომი ძველებური რუსული ერთეული. 1 ვერსი უდრის 1,06 კმ-ს.
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ფერდობზე, თითქმის მწვერვალზე, ციხესიმაგრე 37 ანუ ბუნებრივი დაცვა დგას, რომელზეც
გამოიხატება ნანგრევებად ქცეული მნიშვნელოვანი ციხესიმაგრის მრგვალი კოშკებით
ფლანკირებული დაკბილული კედელი. ამგვარად დაგვირგვინებული ეს ბნელი კლდე
იმდენად გრანდიოზულ ეფექტს ქმნის, რომ ბუნებამ ის შესანიშნავი სურათის ცენტრში
მოაქცია. სანამ ჩემი თანამგზავრები საუზმობდნენ, სწრაფად ვიხატავდი ესკიზებს. პატარა,
გამაგრებული ქალაქის, სურამის მხარეს, ქვევით, რამდენიმე მნიშვნელოვანი გზის
გადაკვეთაა. სურამში 1,500 მოსახლეა.
ხანგრძლივი გაჩერება. ვსარგებლობ და ჯერ ჩანახატს ვაკეთებ, შემდეგ ბუფეტში
მივდივარ, რომელიც მართლაც კარგად არის გამართული. შეგვთავაზეს კომბოსტოს
გემრიელი წვნიანი, საფანელში ამოვლებული დაკეპილი ხორცის კოტლეტები, ცხვრის
ბარკალი, ლობიო, დაკეპილი ხორცი და ბოსტნეული მაგრად მოხარშული კვერცხით, მწვანე
ლობიო, შემწვარი ცხვრის ხორცი – შეუხედავი მაგრამ გემრიელი ქართული კერძი, შემწვარი
წიწილები და ნამცხვრები. ყველაფერი კარგად იყო გამომცხვარი და ლაზათიანად
მორთმეული შესანიშნავ კახურ ღვინოსთან ერთად, რომელიც ასჯერ სჯობს ცუდ ბორდოს ან
ბურგუნდიულს, ანუ იმ საშუალო ხარისხის ღვინოებს, რომლებსაც პარიზის საუკეთესო
რესტორნებშიც გთავაზობენ.
სურამის სიმაღლეების შემდეგ სამეგრელოში 38 შევედით. ჩვენ გადავიარეთ რიონის
მთავარი შესართავი, მომხიბლავი მდინარე ყვირილა; მისი წყლები ნათელი და
გამჭვირვალეა, ზოგჯერ ციცაბო კლდეებს შორისაა მოქცეული, ზოგჯერ ლამაზ საძოვრებზე
გადის, სადაც უამრავი საქონელი ძოვს, განსაკუთრებით ბევრია ღორი. ისე ჩანს, რომ ეს
მომთაბარე ღორებია, რომლებსაც თავგადასავლებისადმი სიყვარულის შესაჩერებლად
კისერზე ყელსაბამივით უმაგრებენ ორ ერთმანეთზე დამაგრებულ ჯოხს, რაც მოძრაობას არა,
მაგრამ ღობეებში გაძრომას კი უშლის ხელს.
ირგვლივ სოფლები, მეურნეობები, განცალკევებულად მდგომი სახლები და მთის თუ
ბორცვების თავზე დანგრეული ციხეკოშკები ჩანს. ასე გავიარეთ თავად აბაშიძის
ციხეკოშკთან, კლდის მწვერვალზე ამაყად მდგარ და მდინარე ყვირილაზე გადმოკიდებული
არწივის ჭეშმარიტ ბუდესთან. ძველი, თვალწარმტაცად დახეთქილი ციხეკოშკიდან მხოლოდ
ოთხი დიდი კედელიღა დარჩა; მის პირდაპირ, შიდა ეზოში, უფრო თანამედროვე შენობები
დგას; იქ კვლავ ცხოვრობს ამ ოჯახის წარმომადგენელი ერთ-ერთი თავადი.
ორი ძმიდან უფროსი ციხეკოშკში ცხოვრობს, უმცროსი, ნესტორი, მგზნებარე ბუნების,
მეომარი და დაუოკებელი, შარაგზის ყაჩაღია. ის გზაზე აჩერებდა ხალხს, ძარცვავდა და
ამგვარად მოპოვებულ ნაძარცვს, გიჟური ხელგაშლილობით გასცემდა, თავისთვის კი
არაფერს არ იტოვებდა. იგი ყველას უყვარდა და უცნობი მეგობრები მას რამდენჯერმე
ციხიდან გაქცევაშიც კი დაეხმარნენ. მას არასოდეს არავინ არ მოუკლავს, გარდა თავდაცვის
მიზნით მის დასაჭერად გაგზავნილი ჯარისკაცებისა. – მან სამი თუ ოთხი ჯარისკაცი მოკლა.
ორნახევარი წლის წინ, ოცდახუთკაციანი რაზმით გარშომორტყმული, იგი ლომივით იცავდა
თავს, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს დაჭრილი დაიჭირეს და ხელფეხშეკრული ეტლით
გორის ციხე — ისტორიული ციხესიმაგრე ქართლში, ქალაქ გორის ცენტრში, მაღალ კლდოვან ბორცვზე.
ჩრდილოეთ ფერდობზე შემორჩენილი ნანგრევები და არქეოლოგიური მონაცემები მოწმობს, რომ აქ ძვ. წ. I
ათასწლეულის უკანასკნელ საუკუნეებში ძლიერი სიმაგრე, მის გარშემო კი მოსახლეობა ყოფილა. „გორის ციხედ“
წყაროებში პირველად XIII საუკუნეში იხსენიება. გორის ციხე მნიშვნელოვან სტრატეგიულ სიმაგრეს
წარმოადგენდა; მისი დაუფლება ნიშნავდა პოლიტიკურ ბატონობას მთელ შიდა ქართლზე. საუკუნეების
მანძილზე გორის ციხე არაერთხელ განახლებულა და გადაკეთებულა. ძირითადი ნაწილი აღდგენილია XVII
საუკუნის 30-იან წლებში როსტომ მეფის მიერ. დღევანდელი სახე ციხემ 1774 წელს მიიღო, როდესაც იგი
საფუძვლიანად შეაკეთა მეფე ერეკლე II-მ. ქართლ-კახეთის რუსეთთან შეერთების (1801) პირველ წლებში გორის
ციხე კიდევ ასრულებდა თავის სტრატეგიულ ფუნქციას – აქ რუსეთის არმიის გრენადერთა ბატალიონი იდგა.
შემდგომში მან დაკარგა ადრინდელი მნიშვნელობა.
38 ავტორი უზუსტობას უშვებს. უნდა იყოს: „იმერეთში შევედით“.
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ქუთაისში გადაიყვანეს. ამ ახალი ამბის გამო ქალაქის ქუჩები ხალხით გაივსო მისთვის
ოვაციების მოსაწყობად; ქალები ფანჯრებიდან მის სახელს ყვიროდნენ, ყვავილებს ესროდნენ
და განთავისუფლებას ჰპირდებოდნენ, რამაც არ შეუშალა ხელი მის ციმბირში გაგზავნას; იგი
კვლავ იქ არის და არ არის ერთადერთი იმ ქართველ თავადთაგან, ვინც ყაჩაღობდა.
დამისახელეს თავადი ტატო წულუკიძეც, რომელიც ტიფლისსა და მის მიდამოებში
ოცკაციანი ბანდით ხალხს უყოყმანოდ კლავდა და ძარცვავდა. თავადი ტატო მამაცი,
წარმოუდგენლად თავდაჯერებული და მეტად საშიში იყო. მის შესახებ სასაცილო ამბავი
მიამბეს. ერთ დღეს მან თავის ხალხს ტიფლისში ერთი პირის სახლის გადაწვა უბრძანა.
როდესაც ცეცხლი აგიზგიზდა, აღმოჩნდა, რომ კაცები შეცდნენ და ცეცხლი მეზობლად
მდებარე სახლს წაუკიდეს. თავადმა მაშინვე მისწერა წერილი ტიფლისის გაზეთებს,
რომლებმაც ის დაუყოვნებლივ გამოაქვეყნეს; წერილში თავადი ხსნიდა თავისი
თანამზრახველების შეცდომას და უდანაშაულო მსხვერპლს ემუდარებოდა, რომ ერწმუნა
მისი ღრმა სინანული და პატიების თხოვნა.
თავადი ტატო ტიფლისელი ქალბატონების რჩეული იყო. იგი ოცჯერ იყო დაჭერილი
და ოცჯერვე გაიქცა; ირწმუნებიან, რომ ეს მუდამ ტიფლისელი ქალბატონების წყალობით
ხდებოდა. მაგრამ, ერთ მშვენიერ დღეს იგი ყარსის მიდამოებში დაიჭირეს და ამჯერად
ადვილად ვეღარ გადარჩა. ეს ამბავი ცოტა ხნის წინ მოხდა. ტრიუმფალური იყო ტიფლისში
ხელფეხშეკრული და ეტლში დაბმული ამ თავადის შეყვანაც. დაპატიმრების შემდეგ იგი
დარწმუნებული იყო, რომ გაიქცეოდა და შურს იძიებდა იმ ოფიცერზე, რომელმაც იგი
დააპატიმრა და უთხრა: „შენ 24 წლისა ხარ, არასოდეს არ გახდები 25 წლის“. თავადი
ნესტორის მსგავსად, მასაც ციმბირში გადასახლება მიუსაჯეს, სადაც ორივეს შეუძლია
ადამიანის ბედის უკუღმართობაზე დაფიქრება.
მნიშვნელოვანი ქალაქებიდან რკინიგზა ყველგან 6-8 ვერსით არის დაცილებული.
მთავარი ხაზის ქუთაისზე გატარება ადვილი იქნებოდა, მაგრამ შეცდომას ძალიან გვიან
მიხვდნენ და საჭირო გახდა ამ განშტოების გაყვანა.
მთელი დღე ნელა მივდიოდით. გაჩერებები ხანგრძლივი და ხშირი იყო. ქუთაისში
გვიან ღამით ჩავედით და ყველა უსიამოვნებასთან ერთად, ამინდიც აირია, ქარიშხალი
ამოვარდა და ეტლიდან გადმოსვლის დროს უკვე კოკისპირულად წვიმდა.
ორი ეტლი, რომელსაც აქ ფაეტონს უწოდებენ, გადასახდელი თავით, ბაქოს საცოდავ
ტარანტასს მაგონებს; ეტლმა სასტუმრო „კოლხიდაში“ (l’Hôtel de Colchide) მიგვიყვანა.
სახელწოდება საკმაოდ ლამაზია, მაგრამ პირველი შთაბეჭდილება – არა. ის კი სიმართლეა,
რომ ამ ამინდში ძაღლს არ გააგდებ გარეთ, მაგრამ როდესაც გალუმპული ხარ,
შემწყნარებელი ვერ იქნები.
სასტუმრო ერთმანეთზე სწორი კუთხით მიდგმული ორი შენობისგან შედგება და ერთი
მხრივ პატარა ეზოში, ლამაზი ყვავილებით სავსე ბაღში გადის, მეორე მხრივ – ქუჩაში.
საწოლი ოთახები პირველ შენობაშია და ყველა დიდ გალერიაში გადის, რომელიც წინკარი,
მისაღები თუ რაც კი გინდა ყველაფერია: სწორედ იქ გაგვაჩერეს. იმას ვაკეთებდით, რასაც
სხვები – გალერეაში წვიმის ხმას ვუსმენდით და ცოტა არ იყოს, შევწუხდით. წვიმა არ
წყდებოდა და ამიტომ დასაძინებლად წავედით. ჩვენი ოთახები დიდია, მაგრამ ცხელი;
თუნუქის ჭერი კვლავ დღის სიცხითაა გახურებული. იძულებულები ვიყავით, კარი და
ფანჯრები გაგვეღო. ამ იძულებითი ნდობის გამოჩენა იმ ქვეყანაში, სადაც ყოველი კაცი
თვითონაა არსენალი და სადაც ყაჩაღები საუკეთესო საზოგადოებას მიეკუთვნებიან, საკმაოდ
ძვირად დაგვიჯდა, მაგრამ ყველაფერს ეჩვევი. ღამის განმავლობაში, როდესაც წვიმის
ტყაპუნს ვუსმენდი, მომაკითხეს. ეს ჯერ უზარმაზარი ადგილობრივი ბულდოგი იყო,
რომელიც ფანჯრიდან შემოვიდა, ჩემი ოთახის ინსპექცია ჩაატარა და კარიდან გავიდა.
შემდეგ ჩემს ფეხებთან, საწოლზე, კატა მოკალათდა და წასვლა არ უნდა. ამ დილით ამინდი

კვლავ მოღრუბლული და ავდრიანია, მაგრამ წვიმა შეწყდა და ქალაქის დასათვალიერებლად
გავედით.
ქუთაისის მოსახლეობა დაახლოებით 25,000 სულია. სწორედ აქ არის სამეგრელოს
მთავრობის რეზიდენცია და დედაქალაქი39. ქალაქი მომხიბლავია და კავკასიაში ერთ-ერთ
საუკეთესო საცხოვრებელ ადგილად მიიჩნევა. მისი ჰავა ძირითადად ჯანსაღია, თუმცა
ზოგჯერ აქ დიდი სიცხე იცის ფოთთან სიახლოვის გამო, რომელიც რეგიონში ყველაზე მავნე
ადგილია და სადაც მთელი შავი ზღვის სანაპიროზე ყველაზე მეტად არის გავრცელებული
ციება. ქუთაისს კვეთს რიონი, რომელიც სწრაფად და ფართოდ მიედინება. მასზე რკინის ორი
ხიდია გადებული. ჩანს დაკიდებული ხიდის ნაშთებიც, რომლის ფენილი ნაწილი რამდენიმე
წლის წინ მასზე მიმავალ ეტლთან ერთად წყალში ჩავარდნილა.
ქალაქს ნახევრად აზიური, ნახევრად ევროპული იერსახე, მაგრამ საკუთარი ხასიათი
აქვს და კავკასიაში აქამდე ნანახ არც ერთ ქალაქს არ ჰგავს. ქუჩები სწორია, განიერი და
კარგად გამართული; სახლების უმეტესობა ბაღებითაა გარშემორტყმული, ეს ქუთაისს
გრილსა და მხიარულს ხდის და განსაკუთრებულ კონტრასტს ქმნის მზით დამწვარი
ტიფლისის სიმშრალესთან.
ქუთაისის მოსახლეობა შედგება ქართველებისა და იმერლებისაგან – ასე ფოთის
მიდამოებში მცხოვრებ კავკასიელებს უწოდებენ. აქ ყველას, კაცს თუ ქალს, მდიდარს თუ
ღარიბს, ეროვნული ტანსაცმლი აცვია: კაპიუშონიანი გრძელი ხალათი 40, შავი ან ფერადი,
თეთრი პიკესიც კი, წინ დუგმებით დამაგრებული, წელში მოჭერილი, შემოტმასნილი, წელზე
ნაოჭების გარეშე, სწორი საყელოთი, მეტად მჭიდრო კისერთან, რომელიც მთლიანად ფარავს
პერანგის საყელოს ან ჰალსტუხს. ქურთულის სიგრძე ერთადერთი საშუალებაა ქართველისა
და იმერელის განსასხვავებლად. ქართველებისა ოდნავ სცილდება მუხლს, იმერლებისა –
კოჭებამდეა. კაცების უმრავლესობას აქვს გრძელი და ხვეული თმა, რომელსაც ქარი უწეწავს.
თავზე პატარა ასრტახანული ფაფახი ახურავთ, მაგრამ სხვა ორგინალური ქუდი, რომელიც
მხოლოდ ქუთაისში ვნახე, ფაფანაკია (papanak). ის ძირითადად თეთრი ქსოვილისაა, ოქროს
ძაფებით მოქარგული, ორი ხელის გულზე უფრო პატარა და ბრტყელი; ფორმით პეპლის ორ
ფრთას ჰგავს. ფაფანაკს კინკრიხოზე იდებენ და არავინ არ იცის, როგორ იჩერებენ და ის
უფრო თავის მოსართავია. როდესაც გარეთ გადიან, ზევიდან ყაბალახს (bachlik) იკეთებენ,
ძალიან მოხერხებულ კაპიუშონს, გრძელი ქამრებით, რომელსაც კისრის გარშემო იხვევენ.
კაცებს ვიწრო, შემოტმასნილი შარვლები აცვიათ, რომლებიც მაღალ რბილ ჩექმებში
აქვთ ჩატანებული, ზოგჯერ ის ნაოჭებად ეცემა შავ ან ფერად ბაბუშებს 41. საერთო ჯამში,
მთელი სამოსი მეტად მოხდენილია. მაგრამ არ უნდა დამავიწყდეს მნიშვნელოვანი დამატება
– უზარმაზარი დანა, რომელიც ძალიან ვიწრო ქამარზე 42 მუცელთან ჰკიდიათ. მსახურებიც
კი, რომლებიც ფეხსაცმელს გიპრიალებენ ან ერთ ჭიქა ჩაის მოგართმევენ, ასევე არიან
ჩაცმულები და მათაც უზარმაზარი დანები ჰკიდიათ.
ქართველ და იმერელ კაცებს ძირითადად მოხდენილი, ხმელი, პროპორციული, კარგი
აღნაგობა აქვთ, განსაკუთრებით იმერლებს, რომლებიც მავნე ჰავაში და ამასთან ღარიბად
ცხოვრობენ. მეგრელები, შედარებით ჯანმრთელი და მდიდარი პროვინციის შვილები, უფრო
1846-1917 წლებში ქუთაისის გუბერნია, ცენტრით ქალაქ ქუთაისში, რუსეთის იმპერიის ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეული იყო. 1848 წელს ქუთაისის გუბერნიის შემადგენლობაში შევიდა სამურზაყანოს
ოკრუგი, 1853-1856 წლების ყირიმის ომის დროს გაერთიანდა ქუთაისის გუბერნიის სამოქალაქო და სამხედრო
ხელისუფლება და 1856 წლის აგვისტოში შეიქმნა ქუთაისის საგენერალგუბერნატორო. 1867 წელს ქუთაისის
გუბერნიაში შევიდა ყოფილი სამეგრელოს სამთავრო (ზუგდიდის, სენაკისა და ლეჩხუმის მაზრები), 1883 წელს –
ბათუმისა და სოხუმის ოკრუგები.
40 ავტორი ახალუხს გულისხმობს.
41 ბაბუშები (babouches) – ტყავის თურქული უქუსლო ფეხსამოსი წვეტიანი ცხვირით.
42 იგულისხმება ხანჯალი.
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მკვრივები არიან და მათ იმაში ადანაშაულებენ, რომ მუშაობა არ უყვართ, რაც მათ სრულიად
არ უშლის ხელს იყვნენ უკიდურესად გაუმაძღრები.
ქალაქის მახლობლად მდებარე ბორცვისკენ რამდენიმე ცუდი, მეტად ციცაბო გზა
მიდის, მაგრამ ამის კომპენსაცია ეკლესიის ნანგრევებია43, რომელიც ძალიან ლამაზი უნდა
ყოფილიყო იმის მიხედვით თუ იმსჯელებ, რაც მისგან გადარჩა. ეკლესიის ახლოს დგას
ციხესიმაგრე, რომელიც აგრეთვე დანგრეულია და ჯერ კიდევ არის შესაძლებელი მის
ნახევრად დანგრეულ კოშკზე ასვლა; იქიდან საკმაოდ საინტერესო ხედი იშლება ქალაქსა და
მის მიდამოებზე. პანორამა მოიცავს დიდ ფართობს და შესანიშვან სურათს. თქვენ ფეხქვეშაა
ქალაქი თავისი ყველა მრწამსის ეკლესიით – სომხურით, ბერძნულით, კათოლიკურით,
ბაღებით, ბაზრებით, ნანგრევებად ქცეული უძველესი აბანოების შესანიშნავი კოლონებით. –
ქუთაისში, ისევე, როგორც მთელ კავკასიაში, არის მეტად სასარგებლო მინერალური წყლები.
– ხეობაში მოხდენილად მიიკლაკნება რიონი. ამ წუთს ამ ლამაზი სანახაობის გამოცოხლებას
მხოლოდ ერთი შეუცვლელი ელემენტი აკლია: მზე!
ბორცვზე, ნანგრევების გვერდით, დიდი შენობა – ვაჟების გიმნაზია მდებარეობს 44,
რომელიც ისევე ძალიან კარგი სანახავია, როგორც ქალაქში ნანახი ქალთა გიმნაზია 45.
წვიმს. პირველი, რაც სასტუმრო „კოლხიდის“ შესვლელთან გვაოცებს, კართან მდგარი
პატარა ბიჭია. ჩვენ კითხვაზე გვპასუხობენ, რომ ის სამეგრელოს მეტად მდიდარი მთავრის
გრუმია 46. ბავშვი თავისუფლად ატარებს თავის კოსტიუმს: ეს არის უსაყელო, წინ გახსნილ
ყავისფერი ქურთუკი გულზე ვერცხლის ორი სამასრით; ქურთუკის შიგნით, კისერთან
ოქროს ზონრებით შემოჭერილი ცისფერი აბრეშუმის პერანგი ჩანს, მისი გრძელი და
ფართხუნა სახელოები ყავისფერ სახელოებზე უფრო გრძელია; მის მეტად ვიწრო ცისფერ
შარვალს გვერდებზე ვერცხლის ზონრები დაჰყვება; წელზე, გამონასკვული აქვს ცისფერი,
წითელი, ყვითელი და თეთრი ფერების სირიული აბრეშუმის ქამარი, რომლის ფოჩები
მოხდენილად ეცემა სხეულს. ქამარზე ყოველგვარი იარაღი ჰკიდია: დანები, პისტოლეტები
და სხვ., შავი ტყავის ჩექმას ძალიან წვეტიანი აპრეხილი წვრილი ცხვირი აქვს, მხრებზე
დაუდევრად მოუგდია მოვერცხლი წითელი ყაბალახი. ამგვარი იყო ამ კარგი აღნაგობის
ბავშვის კოსტუმი; ამ ტანსაცმელს იგი თავმომწონედ და შნოიანად ატარებდა. რა თქმა უნდა,
ამ კავკასიელ ბიჭს თავის თავზე დიდი წარმოდგენა აქვს.
საუზმე ისეთი მხიარული არ არის, როგორც ყოველთვის – ცუდი ამინდია და ყველა
მოწყენილია. რადგან საშინელი ტალახის გამო საუზმის შემდეგ ქალაქშიც ვერ გავალთ,
გადავწყვიტეთ ქრისტიანების ტაძრის, გელათის მონასტრის დათვალიერება, რომელიც X თუ
XI საუკუნეებში აშენდა47. ის ქუთაისიდან 9 თუ 10 ვერსზე მდებარეობს და დაგვპირდნენ,
43 ავტორი გულისმობს ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარს, რომელიც 1003 წელს, ბაგრატ III-ის (9751014) მეფობის დროს აიგო ქუთაისში, უქიმერიონის გორაზე. ძეგლი წარმოადგენს ქართული შუასაუკუნეების
საეკლესიო არქიტექტურაში საეტაპო მნიშვნელობის ტაძარს, როგორც თავისი არქიტექტურული გადაწყვეტით,
ასევე ისტორიული და სიმბოლური მნიშვნელობითაც.
44 1830 წელს ქუთაისში, მდინარე რიონის მარცხენა ნაპირზე, საშუალო ტიპის სამაზრო სასწავლებელი დაარსდა,
რომელიც 1850 წელს ქუთაისის გუბერნიის შექმნასთან დაკავშირებით, გიმნაზიად გადაკეთდა. 1878-1879
სასწავლო წლიდან კლასიკური ენების – ლათინურისა და ძველი ბერძნულის სწავლების შემოღების გამო,
სასწავლებელს კლასიკური გიმნაზია ეწოდა. ახლად დაარსებულ გიმნაზიას საკუთარი შენობა არ გააჩნდა, რის
გამო სასწავლებლის ადმინისტრაცია იძულებული იყო კერძო პირთა საცხოვრებელი სახლები დაექირავებინა
იმერეთის მეფის სასახლის – “ოქროს ჩარდახის” მიდამოებში. გიმნაზიის შენობა 1881-1887 წლებში ააგეს.
45 ქუთაისის წმინდა ნინოს სახელობის ქალთა სასწავლებელი დაარსდა 1847 წელს საქველმოქმედო საზოგადოების
ინიციატივით კერძო შემოწირულობების ხარჯზე. 1876 წელს ის გიმნაზიად გადაკეთდა.
46 დასავლეთ ევროპასა და რევოლუციამდელ რუსეთში გრუმი არის ბიჭი-ლაქია, რომელიც ცხენით ახლდა
მხედარს ან ეკიპაჟის კოფოზე იჯდა.
47 გელათის მონასტერი აგებულია ქუთაისის ჩრდილო-დასავლეთით 11 კმ-ზე, მდინარე წყალწითელის ხეობაში.
დაარსებულია 1106 წელს დავით აღმაშენებლის თაოსნობით. შემოზღუდულია გალავნით. ანსამბლში შედის
სხვადასხვა დროინდელი, ძირითადად XII-XII საუკუნეების, შენობები.

რომ გზა კარგია. ამ მიზნით, ორი ფაეტონი დავიქირავეთ და ორივე მეეტლეს მოველაპარაკეთ
მგზავრობის საფასურზე – 15 რუბლი თითოეულ მათგანს მონასტერში ჩვენს წასაყვანად.
გავიარეთ ქუთაისის შემოგარენზე, ჭეშმარიტ გეტოზე, რომელიც თითქმის მთლიანად
ებრაელებითაა დასახლებული. მათ იგივე ადათ-წესები, ცხოვრების სტილი და ტანსაცმელი
აქვთ, რაც ქართველებს, გარდა საკმაოდ უშნო მაღალი ქუდისა. როგორც ყველა ებრაელი,
ისინიც შრომისმოყვარეები არიან, ყოველგვარ ვაჭრობას ეწევიან, დიდი რაოდენობით
ზრდიან შინაურ ცხოველებს, მათ შორის დიდი ღორებსაც, რომლებსაც ქართველებზე
ყიდიან.
ქალაქიდან გასვლისას რიონის ნაპირს გავუყევით და შედარებით ასატან გზას
დავადექით, თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ 24 საათის განმავლობაში შეუჩერებლად
წვიმდა. რაც უფრო მაღლა ავდიოდით, გზად გავუარეთ ქვანახშირის საბადოს, რომელიც
მთლიანად მიწის დონეზე იყო და შესანიშნავი ხარისხისა ჩანდა. უფრო მოშორებით, დიდ
ტრანშეაში რამდენიმე მეტრის სისქის შესანიშნავი ძარღვი ვნახეთ48. ძალიან ძნელი გასაგებია,
რატომ არ სარგებლობენ ამ ნახშირით, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ვიცით, რომ ფოთისა
და ტიფლისის სარკინიგზო ლოკომოტივებისთვის ისეთი დიდი რაოდენობით წვავენ ხეტყეს, რომ ხალხის თქმით, ასე თუ გაგრძელდა, ქვეყანაში ხე აღარ დარჩება. მაგრამ აი
საიდუმლოს გასაღებიც: ჩანს, მრავალმა კონცესიონერმა ვერ მოახერხა მთავრობის კუთვნილი
ნახშირის ამ საბადოს დამუშავების უფლების მოპოვება არა მოთხოვნილი ერთი მილიონი
რუბლის გამო, არამედ იმიტომ, რომ ყველამ უარი თქვა ხელშეკრულების გასაფრომლებლად
დიდი მოხელეების მიერ მოთხოვნილი თანხის გადახდაზე, რაც ბევრად აღემატებოდა
დადგენილს. როდესაც მაღლა ავაღწიეთ, ჩვენ წინ, მთის ტყიან ფერდობზე მონასტერი
დავინახეთ, ფართო ხეობის ძირში კრასნი-რიკა (Krassni-Riga) ანუ წითელი მდინარე 49
მიედინება. წვიმით გადარეცხილი ხიდის ბაქნის შესაკეთებლად იქ დიდი ტოტები
მოეგროვებინათ. კარგი შეკეთებაა, ღმერთმანი!
ქვევით, მდინარის პირას პატარა სოფელია, სადაც ჩვენ მეეტლეებსა და რამდენიმე
გლეხს შორის ხანგრძლივი საუბარი გაიმართა. აი ამ მოლაპარაკებების შედეგი: 1.
„მდინარეზე ხიდი არ არის. ადრე იყო ხის ხიდი, მაგრამ ის წყალდიდობამ გაიტაცა
წლინახევრის წინ და მისი ჩანაცვლება გადაავიწყდათ“. 2. „მდინარე ძალიან დიდია
საიმისოდ, რომ მასზე ეტლით გადასვლა იფიქროთ. დინება აუცილებლად გაგიტაცებთ“.
ამ ამბის გამო ადვილი წარმოსადგენია ჩემი გაბრაზება. ჩვენი არამზადა მეეტლეები
გვატყუებდნენ. ისინი ადგილობრივები არიან და თითქმის ყოველდღე ამ გზით
დაჰყავდათ უცხოელები მონასტერში, ამიტომ კარგად იცოდნენ, რომ წყალწითელზე
ხიდი არ იყო და დიდი წვიმის შემდეგ რამდენიმე დღე იყო საჭირო მასზე ფონით
გადასასვლელად. ამგვარად, მათ შეგვაცდინეს, როდესაც გელათში წაყვანა შეგვთავაზეს.
მართალია, ისინი უარობდნენ შეცდომაში ჩვენს შეყვანას და დიდხანს უაზროდ
ამტკიცებდნენ თავიანთ სიმართლეს. მე ჩემს აზრზე ვდავრჩი. ახლა ქ-ნი დიუბურგის
ჯერი დადგა. იგი მეტად აღშფოთებულია. მას ჯერ კიდევ კარგად ახსოვს მდინარე,
რომელზეც მე ის ანაზდად გადავიყვანე. იგი ეტლიდან ჩამოვიდა და განაცხადა, რომ
უფრო შორს არც ოქროსა და არც ვერცხლის გულისთვის არ წავიდოდა. მე მარტო
წაყვანა მოვითხოვე. ჩემმა მეეტლემ კატეგორიულად იუარა, რომ არაფრის ფასად არ
წავიდოდა. ერთმა გლეხმა თავისი ცხენის მოქირავება შემთავაზა რა თქმა უნდა, ჩემი
საკუთარი რისკის ფასად. ჩემი ცხენი, – მითხრა მან, – ყოჩაღია, შესანიშნავი მოცურავე,
წყალწითელა ქუთაისისკენ ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოედინება. როგორც ჩანს, წვის გამო დაზიანებული
გზების გამო მეეტლემ ავტორი და მისი თანამგზავრები, დიუბურგები, გელათში მისასვლელად უფრო შორი
გზით წაიყვანა და ტყიბულის საბადოს მახლობლად გაატარა.
49 იგულისხმება მდინარე წყალწითელი.
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თქვენ სოლიდური იერი გაქვთ და რა ეშმაკმა უნდა შეგიშალოთ ხელი, რომ ერთად ვერ
გადალახოთ მდინარე, რომელიც მართალია, განიერია, მაგრამ მისი სიღრმე სულ ერთი
არშინია50. კარგი მოცურავე ცხენის შეთავაზებამ მაშინვე დამამშვიდა და ბრძნული
გადაწყვეტილება მივიღე: ქუთაისში ვბრუნდებით და მონასტერში ვიზიტზე უარს
ვამბობთ.
სასტუმროში დაბრუნებულებს, მეეტლეების გასტუმრებასთან დაკავშირებით ერთი
ამბავი გადაგვხდა. ამ თემაზე დიდი დისკუსია გაიმართა. გელათში მიყვანისთვის
თითოეულს მეეტლეს 15 რუბლს დავპირდით, მაგრამ მათ ეს ვერ შეასრულეს, ამიტომ
თითოეულს 10 რუბლზე მეტი არ ეკუთვნოდა, მაგრამ მათ ფულის დაბრუნება არ უნდოდათ
და კიდევ ორი საათი იკამათეს ბ-ნ კუნეჟელთან და სასტუმროს პატრონთან; ბოლოს იმით
დავასრულეთ, რომ თითოეულს 12 რუბლი მივეცით და ისინი თაღლითებად მივიჩნიეთ.
ვიდრე ჩვენი ვახშამი მზადდებოდა, მზის გამონათებით ვისარგებლე ბორცვზე მდებარე
ნანგრევებამდე ასასვლელად. როდესაც დავბრუნდი, ძალიან გაკვირვებული დავრჩი; ბ-ნი და
ქ-ნი დიუბურგები სასადილო ოთახში მოკალათებულიყვნენ და მაღალ, გამხდარ, ძალიან
კარგ შესახედ ქართველს ესაუბრებოდნენ, რომელიც ისე ლაპარაკობდა ფრანგულად, თითქოს
პარიზიდან არასოდეს არ გაედგა ფეხი. საუბარი ჩემს მოლოდინში გაებათ. ეს სწორედ ის
თავადი აბაშიძე იყო, რომლის ძველი ციხეკოშკი დავნახეთ ყვირილას ნაპირზე და რომლის
ძმაც, ნესტორი, გმირი ყაჩაღი, იმჟამად ციმბირში იყო. თავადი შესანიშნავად საუბრობს,
მახვილგონივრულად, ბევრ საინტერესო დეტალს გვიყვება თავისი ქვეყანის შესახებ და
ბოლოს, უახლოეს დღეებში, ქუთაისიდან ჩვენი გამგზავრებისას, თავისი ციხეკოშკის
დასათვალიერებლად დაგვპატიჟა.
ამ საუბრის დროს დარბაზში მეორე ქართველი შემოვიდა, რომელიც წინა საღამოსვე
შევამჩნიეთ სასტუმროს გალერეაში თავად აბაშიძის, ქალბატონებისა და ბატონების
მრავალრიცხოვან კომპანიაში. შემოსვლისას ახალმოსულმა მეტად ლამაზი მოძრაობით
მოიხადა ყაბალახი, რომელიც ფაფანაკზე ეხურა; ჩვენი თავადი მას ქართულ ენაზე და თავის
დაქნევით მიესალმა.
– „იცნობთ ამ ბატონს?“ – საკმაოდ ხმამაღლა შეჰყვირა ქ-ნმა დიუბურგმა.
– შესანიშნავად, – უპასუხა თავადმა, – ის ჩემი ერთ-ერთი კარგი მეგობარია.
– ოჰ! ძალიან გთხოვთ, სთხოვეთ ჩემი სახელით, რომ დაიხუროს და თავიდან მოიხსნას
ყაბალახი, როგორც მან ეს შემოსვლისას გააკეთა; მისი ჟესტი შესანიშნავი, შეუდარებლად
ელეგანტური იყო“.
ქ-ნი დიუბურგის თხოვნა თავადმა ახალმოსულს მაშინვე უთარგმნა ქართულად;
მოსულმა ეს უსიტყვოდ, მსოფლიოში ყველაზე უფრო მომხიბლავი ღიმილით შეასრულა,
გამოგვემშვიდობა და მაშინვე გავიდა დარბაზიდან.
„ეს თავადი მამა გურიელია“. – გვითხრა თავადმა აბაშიძემ, როდესაც მისი მეგობარი
გავიდა.
ეს გვარი ბევრის მთქმელი იყო. თავადი მამა გურიელი მართლაც კარგად ცნობილი
პერსონაჟი იყო კავკასიაში. იგი ახალგაზრდა, კარგი მხედარი, მამაცი, მეტად მდიდარი და
ქალების რჩეული იყო, მისი წარმატებების ამბები კი ლეგენდად დადიოდა. მან მსოფლიო
მოიარა, ცხოვრობდა პარიზში, კარგად იცნობდნენ პეტერბურგში, ვენასა და თითქმის
ყველგან 51. აქამდე მისი ცხოვრება მუდამ წარმატებული იყო. ტიფლისში მასზე ხშირად
გვესაუბრებოდნენ, ჩვენც მოხიბლული ვიყავით ასე ცნობილი გმირის ხილვით.

ძველი რუსული საზომი, 1 არშინი უდრის 71,12 სმ-ს.
ავტორი უზუსტობას უშვებს, რადგან მამია გურიელის ბიოგრაფიაში არ არის ცნობები სანკ-პეტერბურგსა და
ევროპაში მისი მოგზაურობის შესახებ.
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ვახშმის დროც მოვიდა. თავადი აბაშიძე დაგვემშვიდობა, რადგან სხვაგან იყო
დაპატიჟებული და ჩვენთან ერთად ვერ ივახშმებდა. ჩვენმა მასპინძელმა თავი მოიკლა, რომ
ჩვენთვის თავისი ხელობა დაემტკიცებინა და მართლაც, აქამდე კავკასიაში არსად არ
გვიჭამია ისე გემრიელად, როგორც აქ. თავიდან ღვინის მარინადში ჩადებული ცხვრის
ხორცის მწვადი მოგვართვეს, რაც ძალიან დახვეწილია, შემდეგ კი ხის შამფურზე, –
რომელსაც პატარა ბიჭი სულ ატრიალებდა, – შემწვარი საქონლის ხორცის ფილე, რომელიც
კარგად შემწვარი და ნაზი იყო, ერთი სიტყვით, გემრიელი. ბოლოს, „ქართულად“ შემწვარი
ბადრიჯანი მოგვართვეს. ეს ნამდვილი ოცნებაა. სწორედ რომ დროა თქვა: აჰ! ბადრიჯანი, რა
კარგია კარგი ბადრიჯანი!
საღამომ ამ საუბარში ჩაიარა. ჩვენ-ჩვენ ოთახებში წავედით, საუბედუროდ მახრჩობელა
სიცხე იყო და ყველაფერი ისევე ღია უნდა დაგვეტოვებინა, როგორც წინა ღამეს.
ჩემი ფანჯრიდან ხუთ ნაბიჯში ისევ ის საზოგადოება შეიკრიბა, რომელიც გუშინ
საღამოსაც იყო. ამ ჯგუფში შევიცანი ჩვენი ორი თავადი – აბაშიძე და გურიელი; ყველა
სვამდა, ეწეოდა, მღეროდა და ჯოჯოხეთური ხმაური იდგა. თვალს ვერ მოხუჭავდი. იმის
გაგება მაინც შემძლებოდა, რას ლაპარაკობდნენ; ქართულად საუბრობდნენ, ზოგჯერ
რუსულადაც. ცოტა ჩავთვლიმე, როდესაც უეცრად ხმამაღალმა საუბარმა გამომაღვიძა,
ცარიელი ბოთლების რაოდენობა მატულობს და საზოგადოებაც უფრო და უფრო იღზნება.
მოულოდნელად, ორი სკანდალისტის ხმა მესმის, კაცისა და ქალის, რომლებიც შესანიშნავი
ფრანგულით ხმამაღლა საუბრობდნენ.
„დიახ, – ამბობდა ქალი დამსწრეთა მოურიდებლად, – დიახ, კარგად ვხედავ, რომ არ
გიყვარვართ და მიუხედავად ამისა, თქვენი გულისთვის ყველაფერი მივატოვე, რაც ჩემი
იდეალი, ჩემი ცხოვრება იყო“.
მეორეს, რამდენადაც შეეძლო, თავს იცავდა და ამბობდა, რომ კვლავ უყვარდა, მაგრამ
ვერ ენდობოდა გათხოვილი ქალის გრძნობას, რომელმაც ქმარს უღალატა…
შეყვარებულების ჩხუბი დიდხანს გაგრძელდა ამ ტონალობაში, მე კი ბოლოს ჩამეძინა.
მეორე დილით ჩემი პირველი საზრუნავი ის იყო, გამეგო, ვინ იყვნენ ეს თავაზიანი მსმელები,
ღამის ეს გალანტური მოჩხუბრები, კერძოდ კი ორი ფრანგულად მოსაუბრე ადამიანი.
ჩვენ მასპინძელს თითქოს გაუკვირდა, რომ ამ ამბავს ყურადღება მივაქციე; მე მას,
უეჭველად ოდნავ გულუბრყვილო მოვეჩვენე და იგი მარწმუნებდა, რომ კავკასიაში ადათწესები პატრიარქალური არ იყო, ამგვარი სასიყვარულო ამბები ყოველდღე ხდებოდა და მან
მიამბო საშინელი დრამის შესახებ, რომელიც რამდენიმე თვის წინ მოხდა ტიფლისში,
საიდუმლოებით მოცული დრამა, რომელზეც ჯერ არ მითქვამს.
ერთი 22 წლის ქალიშვილი, მეტად მდიდარი და წარჩინებული ოჯახის შვილი, ერთ
საღამოს მოიტაცეს, მოკლეს და მტკვარში გადააგდეს; მისი გვამი მეორე დილას იპოვნეს.
ბევრი ხალხი დააპატიმრეს, მათ შორის მისი სიძე – დის ქმარი, ერთადერთი, რომელსაც
პირდაპირი დაინტერესება ჰქონდა მის სიკვდილთან, რადგან მოკლულის მემკვიდრე მისი
ცოლი ხდებოდა. დააპატიმრეს სიძის მოურავი და ორი სხვა პირიც. სასამართლო განხილვა
დიდხანს მიმდინარეობდა და მთელი ტიფლისი ააფორიაქა. ბოლოს, სიძე გაათავისუფლეს,
მხოლოდ მოურავი გააციმბირეს, სადაც ახლაც იხდის სასჯელს. ამგვარად, მთავარი
დამნაშავე გაანთავისუფლეს, მაგრამ ხალხი, რომელსაც პირს ვერ აუკრავ, ამბობდა: „რა
ინტერესი ჰქონდა მოურავს დანაშაულის ჩასადენად, თუ ვერავითარი ქურდობა ვერ
დაუმტკიცდა? და თუ მას პირადი ინტერესი არ ჰქონდა, რატომ იმოქმედებდა სხვისთვის?
მამია (მამიკონ) გურიელი (1836-1891) – ქართველი პოეტი, ასზე მეტი ლექსის ავტორი. იონა მეუნარგისას
ცნობებით, იგი „არ ყოფილა დახელოვნებული ევროპიელი კავალერი, ნაყოფი საფრანგეთის განათლებისა“ და სხვ.
1878-1884 წლებში მამია გურიელს კაპიტანის წოდება ჰქონდა და ქუთაისის კონნო-ირრეგულიარნი პოლკში
მსახურობდა (https://burusi.wordpress.com/2009/09/11/mamia-gurieli-iona-meunargia).

ერთადერთი, ვინც დაინტერესებული იყო, სიძეა“… მსჯელობა ლოგიკური იყო და
განთავისუფლების ბრძანების მიუხედავად, ზოგი მას ნამდვილ დამნაშავედ მიიჩნევდა,
ზოგი კი უდანაშაულოდ. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ამბავი ის არის, რომ სკანდალისტები,
რომლებმაც შემაწუხეს, სწორედ ამ მოკლული ქალიშვილის და, და მისი ქმარი, იყვნენ.
ბორჯომი
ბორჯომამდე 29 ვერსი ანუ ორი საფოსტო სადგურია, გზა ლამაზია, განიერი, კარგად
მოვლილი; ამაში არაფერია გასაკვირი, როდესაც იცი, რომ ის კავკასიის გენერალგუბერნატორის რეზიდენციისაკენ მიდის.
სადგურიდან გასვლის შემდეგ ჯერ დაბლობზე მივქრივართ, შემდეგ კი ხეობაში
შევდივართ, რომელსაც აღარ ვტოვებთ… მხარე ლამაზია, ტყიანი და სოფლებით
გახალისებული. ბოლოს, ერთი საათის შემდეგ, ვჩერდებით სასტუმრო „შევალიეში“ (Hôtel des
Cavaliers), სადაც ბ-ნმა მურიემ მოგვაკითხა.
ბორჯომი კავკასიის ბადენია, მაგრამ მისი მინერალური წყლები საკმარისი არ არის, რომ
მოდური გახდეს. დიდმა მთავარმა მიხეილმა ამ მხარეში 20 კვადრატული ლიე 52 იყიდა და იქ
შესანიშნავი ვილა ააშენებინა, რომელიც თვალწარმტაცად დგას ლამაზ პარკში; იქ მოაწყვეს
ხეივნები, მისი ბრძანებით ააშენეს პავილიონები და სახლები, შემდეგ ერთგვარი მეტად
კომფორტული kurhaus-ი 53 საცურაოდ. დაბოლოს, დიდ მთავარს ჩვევად აქვს თავის ოჯახთან
ერთად ყოველ წელს აქ ჩამოსვლა და რამდენიმე თვის ბორჯომში გატარება.
ბუნებრივია, ეს საკმარისია უამრავი ხალხის მისაზიდად, რომელსაც ენდომება დიდ
მთავართან მისვლა; ერთნი იქ საცხოვრებელ ვილებს ააშენებენ, სხვები კი მიწას შეიძენენ
სპეკულაციისა და გაქირავებისთვის; ამგვარად, ბორჯომი უკვე შემდგარი კურორტია.
როდესაც დიდი მთავარი იქ არის, იქ დაახლოებით 500-მდე მოცურავე და დამსვენებელია და
ეს რიცხვი ყოველ წელს მატულობს.
წელს მთავარი ბადენშია თავის მეუღლესთან ერთად, რომელიც ბადენის დიდი
მთავრის და არის და უფროს, ოცი წლის ვაჟთან 54, ერთად. მისი სამი ვაჟი ბორჯომში
მსახურებთან ერთად დატოვეს, მაგრამ დედა მათ შორიდან მეთვალყურეობს და მითითებებს
აძლევს. ჩემი იქ ყოფნის დროს მათი სანადიროდ წასვლის საკითხი იდგა. საჭირო იყო დიდი
მთავრის მეუღლისთვის ტელეგრაფირება მისგან ნებართვის მისაღებად… და ასეა ყველა
საკითხზე.
კურზალში ჩვენი ვიზიტის შემდეგ, სადაც ყოველმა ჩვენგანმა შესანიშნავი აბაზანა
მიიღო თეთრი მარმარილოს აუზში, ფეხით დიდხანს ვისეირნეთ ხეობის სიღრმეში მდებარე
ტყეში.

ლიე – სიგრძის ძველებური ფრანგული საზომი, უდრის დაახლოებით 4,5 კმ-ს.
კურზალი, კურჰაისი (გერმ.Kursaal, Kurhaus ) – დასვენებისა და კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების
ჩასატარებელი შენობა კურორტზე.
54 დიდ მთავარ მიხეილს ექვსი ვაჟი და ერთი ქალიშვილი ჰყავდა. მისი უფროსი ვაჟი, ნიკოლოზი (1859-1919)
შემდეგში ინფანტერიის გენერალი, ენტომოლოგი და ისტორიკოსი იყო. საქართველოში დაიბადა დიდი მთავრის
სამი ვაჟი – დიდი მთავარი ალექსანდრე (სანდრო) (1866-1933) და ალექსეი (1875-1895) თბილისში, სერგეი კი
ბორჯომში (1869-1918) დაიბადნენ.
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ჟანა-პაულა დიეულაფუა
კავკასიის მეფისნაცვლი მიხეილ რომანოვი (1862-1881)
სამეცნიერო მივლინება
ავტორის შესახებ: ჟანა-პაულა დიეულაფუამ (1851-1916) – ფრანგმა მწერალმა,
ჟურნალისტმა, არქეოლოგმა და ფოტოგრაფმა, თავის მეუღლესთან, ინჟინერ მარსელ-ოგიუსტ
დიეულაფუასთან ერთად იგულუსხმება ირანი შაჰის, ნასერ ად-დინის მმართველობის
პერიოდში (1848-1896) ორჯერ, 1881 და 1884 წლებში, იმოგზაურა ირანში. მათი მიზანი
აღმოსავლური და დასავლური არქიტექტურის ურთიერთგავლენის შესწავლა იყო. 1881
წლის მარტში ფრანგები ბათუმიდან მატარებლით ჩავიდნენ თბილისში და იქიდან ერევნის
გავლით ეტლით გაემგზავრნენ ირანში. აქ ქვეყნისკენ მიმავალი ორი მარშრუტიდან,
რომელდან ერთი ერთი კასპიისპირეთზე გადიოდა, რომელიც ადვილი სავალი და
უზრუნველყოფილი იყო ცხენების გასაცვლელი სადგურებით, მაგრამ არქეოლოგიური
თვალსაზრისით არ იყო საინტერესო. მეორე კავკასიაზე გამავალი გზა კი, რომელიც რუსების
მიერ ცოტა ხნის წინ ანექსირებულ ძველ ქალაქებზე გადიოდა, მოფენილი იყო ძველი
ძეგლებით და მათ გაზაფხულის უამინდობის მიუხედავად, სრორედ ეს გზა აირჩიეს.
მოგზაურის მეტად მოკლე ცნობები საქართველოს შესახებ მოცემულია თხზულების
შესავალში. მათი ლაკონურობის მიუხედავად, ისინი საკმაოდ ინფორმატიულია. თხზულებას
ერთვის ილუსტრაციები: „ფოთის ნავსადგური რიონის შესართავში“; „გვირაბი ფოთიდან“,
„ქართველი თავადი“ და ჟან-პიერ მუანეს ნახატი „ტიფლისი“.
მოგზაურობის მიზანი: ჟანა დიეულაფუას მეუღლე, მარსელ დიეულაფუა
დარწმუნებული იყო, რომ სასნიანების ირანს უდიდესი გავლენა ჰქონდა მუსლიმური
არქიტექტურის გენეზისზე და საჭირო იყო იმდროინდელი ძეგლების შესწავლა.
საქართველო სატრანზიტო გზა იყო.
სრული მარშრუტი: კონსტანტინოპოლი, ტრაპიზონო, ფოთი, თბილისი, ერევანი,
ნახჭევანი, ჯულფა, მარანდი, თავრიზი, თეირანი, ყუმი, ისფაჰანი, შირაზი...
მარშრუტი საქართველოში: ფოთიდან მატარებლით მგზავრობა თბილისში.
Jane Dieulafoy. – La Perse, la Chaldée et la Susiane, par Mme Jane Dieulafoy, Chevalier de la
Légion d’honneur, officier d’Académie, relation du voyage, Paris, : Librairie Hachette et C˚, 1887.
სტამბოლიდან სპარსეთამდე ყველაზე მოკლე გზა ტიფლისზე გადის.
სტამბოლში რუსულ გემზე ავედით. მეზღვაურები ძირითადად რუსები იყვნენ.
მეორე დღეს კარგად გავიარეთ ფოთის თავთხელი. ამინდმა გაგვიმართლა, რადგან
წელიწადის სამი მეოთხედის განმავლობაში პორტში შესვლა იმდენად ძნელია, რომ რუსეთის
კომპანიის გემები თავიანთ მგზავრებს ჩვეულებრივ ბათუმში, იმ რეიდზე გადასხამენ ხოლმე,
რომელიც ბოლო ომის დროს1 თურქებს წაართვეს.
ფოთი პატარა სოფელია; იქ რამდენიმე ხის სახლი და ლერწმის ქოხი დგას, მოსახლეობა
ღარიბი და დაავადებულია. ეს მხარე დაბლობია, მისი ჰავა არაჯანსაღია, ის ყოველ წელს
დამდგარი წყლით იტბორება და იქ ციებ-ცხელებაა გავრცელებული. საფრანგეთს ფოთში
ვიცე-კონსული ჰყავს. საბედნიეროდ, იგი თავის პოსტზე აღმოჩნდა. მან მეტად დიდი
სამსახური გაგვიწია და რუსეთის საბაჟოს ინსპექციის გვერდის ავლით გაგვიყვანა,

რუსეთ-თურქეთის 1877-1878 წლების ომი დასრულდა სან-სტეფანოს ხელშეკრულებით, რომლის თანახმად
რუსეთის შემადგენლობაში გადავიდა არტაანი, ყარსი, ბაიაზეთი და აჭარა ბათუმითურთ.
1

მომართული მაქვს ფოტოაპარატ Gélatino-bromure-ის2 ობიექტივიც. ეს დელიკატური საქმე
დამთავრდა და ჩვენ ტიფლისის რკინიგზის კომფორტულ ვაგონში მოვკალათდით 3.
თავიდან გზა აქა-იქ ტყეებით დასერილ და ჭაობიან დაბლობებს მიუყვებოდა,
რომლებიც ფოთის უკან ვრცელდება. სადგურისა და რამდენიმე საცოდავი სოფლის გარდა,
მხარე თითქმის უდაბურია; მხოლოდ ნახევრად გაველურებული ღორის უთვალავი კოლტი
წიწკნიდა ლელქაშს და ძნელად ემორჩილებოდა საკმაოდ ველური მწყემსების ყვირილს.
ჭაობების გავლის შემდეგ ვიწრო და სწრაფი ნაკადებით დასერილი ხეობების ციცაბო მთებს
გავყებით. გზები დაქანებულია, გვირაბი კი – უამრავი. ამიტომ კარგია, რომ მატარებელი
დროდადრო საკმაოდ ნელა მიდის და საშუალებას გვაძლევს დავინახოთ ჩვენს გასწვრივ
გრუნტიან გზაზე ხანჯლებით, თოფებითა და ხმლებით შეიარაღებული ქართველი
მხედრები.
„ქართველები ყველანი თავადები, მაგრამ ყველანი ღარიბები არიან, – მითხრა ჩვენმა
თანამგზავრმა ბერძენმა ნეგოციანტმა, – ისინი ათივე ერთად ეძგერებიან ხოლმე
გაძვალტყავებულ ქათამს და მას სიამოვნებით შთანთქავენ ძვალ-რბილიანად.“
მთიდან გასვლის შემდეგ მანქანამ პატიოსნად შეჰკივლა: ჩვენ ტიფლისში შევიდით.
სპარსეთის საქართველოს ამ ძველმა დედაქალაქმა 4 გარეგნულად დაკარგა თავისი
ორგინალური ხასიათი.
მას შემდეგ, რაც ტიფლისი იმპერიის სამხრეთი პროვინციების გენერალ-გუბერნატორის
ოფიციალური რეზიდენცია გახდა და იქ მრავალრიცხოვანი გარნიზონები ჩააყენეს, ქალაქში
ძალით მიმდინარეობს რუსიფიკაცია, თუ, რა თქმა უნდა, ეს ნებით არ ხდება. განიერი და
კარგად მოკირწყლული ქუჩები, ძვირადღირებული სახლები, თითქმის კარგად მოვლილი
ბაღები, დიდი მთავრის, კონსტანტინესა 5 და მისი გენერლების სასახლეები, მონუმენტური
შესახედაობის მუზეუმი 6 და უამრავი ყაზარმა მას ოფიციალური დედაქალაქის იერს სძენს.
მხოლოდ ბაზრებსა და მდაბიოთა უბნებში ნახავ მკვიდრ მოსახლეობას, რომლის
დახვეწილობა და ელეგანტურობა სადავოდ არ ხდის ქართველი ქალების სილამაზის
სამართლიან სახელს.
ჩვენი ჩასვლის მეორე დღეს პეტერბურგიდან მოსულმა დეპეშამ ქალაქში უბედურება
და დაბნეულობა შეიტანა: მეფე ალექსანდრე მოკლეს 7. ქუჩებში და კაფეებში შეკრებილი
ოფიცრებისა და თავზარდაცემული მოხელეების ჯგუფები ოცნაირად ყვებოდნენ ამ
2 1871 წელს ლონდონელმა ექიმმა, ფოტომოყვარულმა რიჩარდ ლიჰ მედდოკმა გამოაქვეყნა სტატია „ექსპერიმენტი
ბრომოჟელატინით“, რომელშიც ჟელატინის გამოყენებით ფოტოფირფიტების დამზადების თავის მიერ
შემუშავებული გამოგონებას აღწერდა.
3 შავი და კასპიის ზღვების დამაკავშირებელი სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობა 1865 წელს დაიწყო.
პირველმა მაგისტრალმა, რომელიც საფრანგეთში, „ბონეფონის“ (Ch. Bonnefond près Paris) ქარხანაში დამზადდა,
1981 წელს გაიარა რკინიგზის მონაკვეთი ფოთი-ყვირილა (ამჟამად ზესტაფონი), ხოლო პირველი მატარებელი
თბილისიდან ფოთში 1872 წლის 10 ოქტომბერს ჩავიდა. სწორედ ეს თარიღი ითვლება საქართველოს რკინიგზის
„დაბადების დღედ“. შემდეგ აიგო რკინიგზის მონაკვეთები სამტრედია-ბათუმი (1883), რიონი-ქუთაისი (1887),
რიონი-ტყიბული (1887) და ზესტაფონი-ჭიათურა (1895). 1890 წლის 16 სექტემბერს დასრულდა წიფის
ორლიანდაგიანი გვირაბის მშენებლობა, რომელიც დღესაც ერთ-ერთი უნიკალურ ნაგებობათა რიცხვს
განეკუთვნება. ამიერკავკასიაში რკინიგზის მშენებლობაში განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა გამოჩენილმა
ქართველმა საზოგადო მოღვაწემ, ნიკო ნიკოლაძემ. ფოთი-თბილისის რკინიგზის მშენებლობის პროცესში
შეტანილი წვლილისათვის იგი „ოქროს სამკერდე ნიშნით“ დაჯილდოვდა.
4 ჟანა დელაფუას ამ ცნობაში საქართველოს მიმართ ევროპელი მოგზაურების სტერეოტიპული გავლენა იგრძნობა.
5 ავტორი აქ უზუსტობას უშვებს, რადგან კავკასიის მეფისმაცვალი 1862 წლიდან 1881 წლის 23 ივლისამდე დიდი
მთავარი მიხეილი იყო.
6 იგულისხმება კავკასიის მუზეუმი, რომელიც 1852-1919 წლებში მეცნიერებისა და კულტურის ერთ-ერთი კერა
იყო საქართველოსა და ამიერკავკასიაში.
7 ალექსანდრე II (1818-1881) – რუსეთის იმპერატორი (1855-1881) წლებში, ნიკოლოზ I-ის ვაჟი. 1881 წლის 1 (13)
მარტს იგი მოკლეს ორგანიოზაცია „ხალხის ნების“ წევრებმა.

დანაშაულის დეტალებს, ხალხი კი, ინდიფერენტული, თავის ყოველდღიურ საქმიანობას
აგრძელებდა.
როდესაც პირველი ემოცია ჩაცხრა, დამნაშავეების გამოაშკარავება გადაწყვიტეს;
იმპერიის ერთი ბოლოდან მეორეში ტელეგრაფით 8 ყველა უცხოელის თვალთვალის ბრძანება
გაიცა; ქალაქიდან გასვლა აეკრძალა ყველა უცნობს, რომელიც მკვლელად თუ არა,
სულისჩამდგმელად მაინც მიიჩნეოდა. ტიფლისში დანაშაულის წინა საღამოს ჩასულებს,
ჩვენი პასპორტები უნდა წარგვედგინა და საფრანგეთის კონსულის მოსვლა მოგვეთხოვა. რვა
დღის განმავლობაში კი ხელისუფლების განკარგულებაში დარჩენა გვებრძანა.
ეს დისკომფორტი მეფის დაკრძალვის პატივსაცემი ცერემონიისა და ახალი მეფის9
საზეიმო გამოცხადების სანახაობამ ამინაზღაურა.
ეს დაუსრულებელი პროცესია სამხედრო აღლუმის დროს მეტად იმპოზანტური იყო
მხრებამდე თმებით, ოქროს ტიარებსა და მანტიებში გამოწყობილი, ჯვრებით ხელში
მღვდლების მსვლელობის გამო! გენერლები სახარებას კოცნიდნენ და ფიცს სდებდნენ;
სასულიერო პირების შემდეგ ჯარისკაცებისგან იღებდნენ ერთგულების ფიცს; ამ დროს
ისმოდა გუნდის ჰარმონიული გალობა, რომლის საიდუმლო, ერთადერთმა, მხოლოდ
რუსულმა ეკლესიამ იცის.
მეფე მოკვდა, გაუმარჯოს მეფეს!
ამ ცერემონიიდან რვა დღის შემდეგ მოგზაურებისთვის ქალაქის კარიბჭეები გახსნეს,
მატარებლები და დილიჟანსები კი თავიანთ ჩვეულ განრიგს დაუბრუნდნენ.
ჩვენ კვლავ გვქონდა არჩევანი ორ გზას შორის. ერთი კასპიისპირეთისაკენ მიდიოდა; ის
ადვილი სავალი და უზრუნველყოფილი იყო ცხენების გასაცვლელი სადგურებით, მაგრამ
არქეოლოგიური თვალსაზრისით არ იყო საინტერესო. მეორე კავკასიაზე, არარატის მთასთან
გადიოდა და თავრიზამდე, აზერბაიჯანის დედაქალაქამდე, მიდიოდა. ის რუსების მიერ
ცოტა ხნის წინ ანექსირებულ იმ ძველ ქალაქებზე გადიოდა, რომლებიც საკმაოდ კარგ
მდგომარეობაში შენარჩუნებული ძველი ძეგლებით იყო მოფენილი. საყოყმანო არ იყო:
მიუხედავად იმისა, რომ თოვლის დნობა მთის მისადგომებთან მისვლას ართულებდა და
უცხოელების მიერაც ამ გზის მიტოვების გამო საფოსტო სადგურებიც საკმაოდ
არასტუმართმოყვარე იყო, ჩვენ მაინც კავკასიის გზა ავირჩიეთ.
მგზავრობა სასიამოვნო რომ ყოფილიყო, ჩვენ უბრალო ურმის ნაცვლად ენთუზიამით
დავიქირავეთ ბერლენი 10 – რვა ცხენიანი ეტლი. საბარგულში ექვსი დღის სამყოფი საკვები
მოვიმარაგეთ და გზას გავუდექით საიმპერიო პოდაროჟნაიათი 11 – ერთგვარი პასპორტით,
რომელიც ყოველ სადგურში ცხენების მოთხოვნის უფლებას გვაძლევდა. ფოსტის უფროსს
თუ დაეჯერებოდა, სპარსეთის საზღვართან ოთხი დღე უნდა დაგვეცადა.
თავიდან ყველაფერი შესანიშნავად იყო. მძიმე ბერლენი ქარიშხალივით მიჰქროდა
ბორცვებსა და ხეობებში. საფოსტო საყვირის გამაყრუებელი ხმის გაგონებაზე ყველა მეეტლე
ჩერდებოდა და გზას გვითმობდა და ჩვენ ქედმაღლურად თუ გადავხედავდით ძლიერ
ოთხბორბლიან ურმებს, რომელებიც ხის სამაგრებზე გადაფარებული ქსოვილით იყო
1858 წელს სიმენსების ფირმამ ამიერკავკასიაში გაიყვანა პირველი ტელეგრაფი კოჯორი-ტიფლისი, 1860 წელს –
ტიფლისი-ქუთაისი-ფოთი, 1865 წელს – ტიფლისი-ერევანი-ჯულფა, 1868 წელს – ტიფლისი-ბაქო. 1869 წელს
კარლ სიმენსმა საქართველოში, შავ ზღვაში გასატარებელი ტელეგრაფის წყალქვეშა კაბელი ჩამოიტანა. ეს
სამუშაოები 1870 წელს დასრულდა და ის ე.წ. „ინდოეთის ტელეგრაფის“ – სოხუმი-ქუთაისი-ტიფლისი-ერევანიჯულფა – მსოფლიოში ყველაზე გრძელი სახმელეთო ხაზი იყო. საქართველოს ტერიტორიაზე დიდხანს იყო
შემორჩენილი ამ ტელეგრაფის ლითონის ბოძები წარწერებით “Siemens-Patent-London”.
9 ალექსანდრე III (1845-1894) – რუსეთის იმპერატორი 1881-1894 წლებში, ალექსანდრე II-ს ვაჟი.
10 ბერლენი – ორ ან ოთხ კარიანი დახურული სატრანსპორტო საშუალება, რომელსაც თავი არ ეხდება.
11 პოდოროჟნაია (Подоро́жная) – ოფიციალური დოკუმენტი, რომლითაც რუსეთში XV-XIX საუკუნეებში
სარგებლობდნენ საფოსტო სადგურებში სახაზინო ცხენების მისაღებად.
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გადახურული. ეს გამძლე სოფლური ტრანსპორტი სავსე იყო ოფიცრებით, რომლებიც
ბალიშებსა და ლეიბებზე იწვნენ. შემდეგ ძლიერ ვინანე ჩემი უადგილო სიამაყის გამო!
გამგზავრების დღეს სურათი შეიცვალა: ჩვენთვის ცხენების მოცემის ნაცვლად,
მეჯინიბეებმა ეტლი სახლის ეზოში შეაგორეს. მეეტლეს, რომელსაც დიდი რეკომენდაცია
გაუწიეს, როგორც იტალიურად და სპარსულად მოლაპარაკეს, ფენელონის 12, დანტესა 13 და
საადის 14 ენებზე მივმართე, მაგრამ იგი უცვლელად მპასუხობა sitchas (ახლავე) და Niet (არა).
მისი ჟესტების მიხედვით ის მაინც გავიგე, რომ ჩვენს განკარგულებაში სადგურში მხოლოდ
სამი გასავათებული ცხენი იყო. საჭირო იყო დავლოდებოდით რამდენიმე ეტლის
დაბრუნებას და დაღლილი ცხენების დასვენებას. ოცდაოთხი საათის განმავლობაში უქმად
გაჩერებულ ეტლში უმოქმედობითა და მოუხერხებლად ჯდომით გახევებულები, ფეხებს ვერ
ვშლიდით.
ბარგი და საკვები გადმოტვირთეს და ყოველივე ივანე მრისხანეს დროინდელი
ზღაპრების მსგავს, კირით შეთეთრებულ დიდ ოთახში შეიტანეს. იქ მხოლოდ
გავარვარევული ღუმელი, მაგიდა, რომელზეც ნავთის ლამფა ბჟუტავდა და ორი სალაშქრო
საწოლი დაგვხვდა. საჯინიბოსა და გამჭვარტლული ოთახის გარდა, სადაც ფორეიტორებს 15
ეძინათ, ეს საფოსტო სადგურის ერთადერთი ოთახი იყო. საშინლად გავწვალდი, ვიდრე ბ-ნ
Niet-ს გავაგებინე, რომ ლეიბები და ლოგინის თეთრეული მჭირდებოდა. იგი სწრაფად
წავიდა და მალევე დაბრუნდა ეტლის ბალიშებით დატვირთული, რომლებიც სალაშქრო
საწოლებზე დადო და იმ კაცის გამარჯვებული სახით შემხედა, რომელმაც ზეციდან მიიღო
შთაგონება.
ვახშმობა გვინდოდა. სანოვაგით დატვირთული კალათები გახსნილი იყო; ქათამი და
უმი კვერცხები ამოვიღე, ბოლოს და ბოლოს Niet-ის ყურადღებაც მივიქციე და ეს საკვები
ფრთხილად გავშალე ღუმელის წითელი ალის წინ. Niet-ს ჰქონდა ენებისადმი მიდრეკილება:
მან მიპასუხა, რომ არც შამფური ჰქონდა და არც ქვაბი. გაოგნებული ვიდექი: რა უნდა მეთქვა,
ნუთუ საფრანგეთიდან წამოსვლისას თან უნდა წამომეღო ჩემი საწოლი და სამზარეულოს
მოწყობილობა! სირთულეები და გაჭირვება ჰორიზონტზე მგზავრობის დასაწყისიდანვე
გამოჩნდა. საბედნიეროდ, ჩვენ ბარგში აღმოჩნდა ნადირობისათვის საჭირო ნივთები,
კონსერვები, რომლების გათბოდა შეიძლებოდა ცეცხლზე, ჯარისკაცის ქვაბი, დანა-ჩანგალი
და თეფშები.
საღამოხანს ის ტელეგა დავინახეთ, რომელსაც დილით ჩავუარეთ; მასში შესაბმელად
ორი ცხენი იყო საჭირო, რომლებიც მაშინვე მოიძებნა. ჩვენი და ამ ტელეგას ბედნიერი
მფლობელების ბედის შედარება გასახარელი არ იყო. ბოლოს საჯინიბოს საქმე მოგვარდა და
ჩვენს ეტლს თორმეტი მარდი ცხენი შეაბეს, რადგან აქიდან მოყოლებული, თოვლით
დაფარული გზა ძნელად სავალი იყო, ჩვენმა Niet-მა კი საყვირს ტრიუმფალურად ჩაჰბერა.
მთაში მიმავალი გზა უზარმაზარი ხეებით დაფარულ ციცაბო ქედებზე გადიოდა. რაც
უფრო ზევით ავდიოდით, ტემპერატურა უფრო და უფრო ცივდებოდა, ყინულივით ცივი
ქარი კი ეტლში იჭრებოდა და ყელში გვიჭერდა. ვიდრე უღელტეხილს მივაღწევდით,
თოვლიან მხარეში შევედით, გამუდმებული ძალისხმევის გამო ცხენები მძიმედ სუნთქვდნენ,
ძალიან უჭირდათ მძიმე ეტლის გაწევა და მისი შემდეგ სადგურამდე მიყვანა. ცხენები
გამოცვალეს და შუადღის სამ საათზე საყვირმა გამგზავრების ნიშანი მისცა. ცა ტყვიისფერი
იყო, მთები და ხეობები კი ქათქათა თოვლით იყო დაფარული. ამ თეთრმა სიმფონიამ

ფრანსუა ფენელონი (1651-1715) – ფრანგი მწერალი, პოეტი და თეოლოგი.
დანტე ალიგიერი (1265-1321) – იტალიელი მოაზროვნე, „ღვთაებრივი კომედიის“ ავტორი.
14 საადი (1184-1294) –დიდი ირანელი პოეტი.
15 ფორეიტორ-ი [გერმ. Vorreiter] –წინა ცხენზე მჯდომი მეეტლე.
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მთლიანად მოგვიცვა. მხოლოდ სევანის შავი წყალი გმოირჩეოდა თეთრი მთების ფონზე,
რომლებიც ამ ტბის გარშემო ქათქათა სარტყელს ქმნიდნენ.
თოვა იმ დროს დაიწყო, როდესაც Niet-ი ამაოდ და ძალიან ცდილობდა ჩემთვის ძველი
ლეგენდის მოყოლას, გამუდმებით ახსენებდა რა ნოესა და მისი ვაჟების სახელებს. ქარბუქით
დაბრმავებულმა ფორეიტორებმა გზის დაკარგვაც არ დააყოვნეს და ორმოში არმოვჩნდით.
ჯერ მარჯვნივ, მერე მარცხნივ გადავქანდი და ბოლოს იატაკზე, უფრო კი ჩემს ქმარზე
აღმოვჩნდი: ეტლი გადაბრუნდა. არც ერთი ძვალი არ გაგვბზარვია. მეეტლეებმა ჯერ ეტლი
განტვირთეს, მის ოთხ ბორბალზე დაყენებას ცდილობდნენ და თან სამოთხის ყველა
წმინდანს დახმარებას ევედრებოდნენ, მაგრამ ამაოდ. შემდეგ, მაშველის მოყვანის მიზეზით
ცხენებს მოახტნენ და გაქუსლეს.
Niet-მა არ მიგვატოვა; ის საცოდავად ალაგებდა ბარგს ერთმანეთზე და ჩემთვის
წარმოვიდგინე, თუ როგორ თხზავდა სამწუხარო ელეგიას მარტის ქარბუქში მოხვედრილი
ხალხის შესახებ.
სინამდვილეში, ეტლში გაყინულებს, კიდევ ერთი დღე უნდა დაგვეცადა თუ გზის
გამწმენდი მუშები გზას არ გაანთავისუფლებდნენ. მათი სოფელი ახლოს იყო, მაგრამ ისე
გავუარეთ, რომ ვერ შევამჩნიეთ. მიწაში დაახლოებით ოთხი მეტრის სიღრმემდე შეჭრილი
გამოქვბულები, რომლებისკენაც ციცაბო ბილიკები მიდიოდა, თოვლის საფარში ჩაფლულ
ბუჩქებში ჩაიკარგა და ისე ჩანდა, რომ ყოველივე ეს დიდ ფართობზე ვრცელდებოდა. ღამეში
მეტად ძნელი იქნებოდა კაცობრიობის ამ ჭიანჭველების ბუდის მნიშვნელობის შეფასება.
ჩვენმა გადამრჩენებმა უკეთეს მდგომარეობაში მყოფ ქოხში მიგვიყვანეს.
ახალგაზრდა ქალმა, რომელსაც თავზე ვერცხლის მონეტებიანი დიადემა ეკეთა, ცხელი
ჩაი მოგვიმზადა. როდესაც ბოლოს და ბოლოს ხელ-ფეხი გაგვითბა, ღუმელთან შეჯგუფულმა
ბავშვებმა თავიანთ გვერით ადგილი დაგვითმეს, შემდეგ ნაბდებიც მოგვცეს, ორი გლეხი კი
სწრაფად წავიდა ჩვენი ბერლენის სადარაჯოდ.
გულის გამგმირავმა ყვირილმა და ჭერის ცენტრიდან შემოჭრილმა სინათლის სხივმა
გამაღვიძა. ეს ღამის დარაჯი ყვიროდა, რომელსაც ყოველი სახლის ზედა ნაწილში მდებარე
მრგვალი ხვრელის გახსნა და აისის დადგომის მცნება ევალებოდა. ისე ჩანდა, რომ დღე
ნათელი იქნებოდა. ჩვენ ბერლენისკენ გავიქეცით, ბარგი და სანოვაგე ხელუხლებელი იყო.
მალე ფორეიტორებიც მოვიდნენ და ცხენებიც მოიყვანეს, მაგრამ ისევე როგორც წინა
საღამოს, მათი მცდელობა კვლავ ამაო აღმოჩნდა. თოვლსა და ღრანტეებთან გამკლავება
პატივად უღელში შებმულ ხარებს ერგოთ. დატვირთული ეტლის გადაყვანაზე უარის თქმა
და ბარგიანად იმ ერთ-ერთ ურემზე გადატანა მოგვიხდა, რომელსაც ცოტა ხნის წინ ამრეზით
ვუყურებდით, Niet-ი კი დაჟინებით ცდილობდა ჩვენი პომპეზური ეტლის ამუშავებას.
ერევნამდე საცოდავი სადგურები იყო. მარხილით მგზავრობა, გადასაბრუნებლად
მუდამ მზად მყოფი ბერლენი, გაუთავებელი გაჩერებები საფოსტო სადგურებში, სადაც არც
ცხენებია და არც საკვები – ასე გაგრძელდა ათი დღე.
ჩვენი ტანჯვის დეტალების მოყოლა მოსაწყენი იქნება. ამიტომ, ჩემს ჩანაწერებს პირველ
ირანულ ძეგლთან განვაახლებ. ჯერ არ გადამიკვეთია შაჰინშაჰის იმპერიის პოლიტიკური
საზღვარი, ვინაიდან ომის ღმერთმა ტრანსკავკასიაში 16 რუსების ომი გამოიწვია, მაგრამ მე
ნამდვილად სპარსეთში ვარ თუ კოსტიუმების, მეტყველების, ბაზრისა და შენობების
მიხედვით ვიმსჯელებ.
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ტერმინი „ტრანსკავკასია“ (ამიერკავკასია) რუსული „ზაკავკაზიე“-დან მოდის და ნიშნავს კავკასიონის ქედს

მიღმა არსებულს, ანუ სწორედ რუსეთის ხედვას ასახავს. დღეს ფართოდ გამოიყენება უფრო ნეიტრალური
ტერმინი – სამხრეთ კავკასია. პოლიტიკურად იგი მოიცავს სამ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს – სომხეთს,
აზერბაიჯანს და საქართველოს.

ერნესტ ორსოლი
კავკასიის მთავარმართებელი ალექსანდრე დონდუკოვ-კორსაკოვი (1882-1890)
შემეცნებითი ტურიზმი
ავტორის შესახებ: ერნესტ ორსოლის (1858-?), ბელგიელი სტუდენტის, შემდეგში
აღმოსავლეთმცოდნესა და ლიეჟის სპარსული ენის პროფესორის შესახებ მეტად მწირი
ცნობები გვაქვს. ავტორის შესახებ ის ინფორმაცია მოვიძეთ, რომ 1882 წლის ივლისში
ბრიუსელის მახლობლად მდებარე ჩრდილოეთის სადგურში დედას დაემშვიდობა და თავის
თანამგზავრთან, ნილჰეინთან (M. Ad. Nihlein), ერთად გაემგზავრა აღმოსავლეთისკენ.
მოგზაურობის მიზანი: ირანში მოგზაურობა. ერნესტ ორსოლის ხშირად იუმორით
აღწერილი ეპიზოდები კარგად იკითხება და ავსებს სხვა მოგზაურთა ცნობებს.
სრული მარშრუტი: ბრიუსელი, კრაკოვი, ოდესა, სევასტოპოლი, ფოთი, ქუთაისი,
გელათი, თბილისი, ბაქო, ირანი.
მარშრუტი საქართველოში: ფოთი, ქუთაისი, ქუთაისის მიდამოები, გელათი, თბილისი.
Ernest Orsolle. Le Caucase et la Perse. Plon, Nourrit et Cie, Paris, 1885
ქუთაისი
ფოთი-თბილისის რკინიგზის ხაზი კავკასიაში პირველია; მისი მშენებლობა 1867 წელს
დაიწყო და 1872 წელს დასრულდა1; ამჟამად ის ბაქომდე მიდის, ორი განშტოება მას
ბათუმთან და ქუთაისთან აკავშირებს. სადგურიდან გასვლისთანავე ადვილად შეამჩნევ, რომ
ამ რკინიგზის გაყვანა ადვილი არ უნდა ყოფილიყო. ჩვენ რუსი ინჟინერი დაგვემგზავრა და
ყველა იმ სირთულის შესახებ გვიამბო, რაც რკინიგზის ამ მონაკვეთის გაყვანის დროს უნდა
გადაელახათ – რკინიგზის ყრილი ამაღლებისთანავე იშლებოდა, მოხალისე მუშები არ
გამოჩნდნენ და ამიტომ მიწას ჯარისკაცებს ათხრევინებდნენ; ისინი ასობით კვდებოდნენ
ციების გამო, ინჟინრებიც დაავადდნენ, რამდენიმე კი ყაჩაღებს ემსხვერპლა. მან ისიც
გვითხრა, რომ ინჟინრების უმრავლესობა ინგლისელი იყო, ხოლო მოძრავი შემადგენლობა
და რკინის ხიდები იმ უამრავ მდინარეზე, რომელზეც მატარებელი გადიოდა, ლონდონის
სავაჭრო სახლების მიერ იყო მოწოდებული.
ქუთაისის სადგური, რა თქმა უნდა, საკმაოდ შორსაა ქალაქიდან; ეს წმინდა-რუსეთის
წესია, რაც მათ მკაცრად შემოიტანეს კავკასიაში და რაც შეიძლება ქალაქების გაფართოებისა
და ბრწყინვალე მომავლის მეტად ძლიერი რწმენით აიხსნას, რაც ყოველთვის არ იმსახურებს
ამ მაღალ აზრს მათი მომავალი ბედის შესახებ.
საბედნიეროდ, ფაეტონების ნაკლებობა არ არის; ერთ-ერთი ჩვენი ბარგით დაიტვირთა
და ჩვენ მას სასტუმრო „კოლხიდამდე“ (l’Hôtel de Colchide) ისე მივყევით, რომ
მხედველობიდან არ დაგვეკარგა.
ქუთაისის ამ სასტუმროს ხმამაღალი სახელწოდება არაფრით არ გაგახსენებდა ოქროს
საწმისს; ის შედგებოდა და ალბათ კვლავაც შედგება, ერთსართულიანი ხის ორი შენობისგან,
რომლებიც შიდა ეზოში ერთმანეთს სწორი კუთხით კვეთდნენ და მუდმივი დაპირისპირების
ასპარეზია წეროსა და დათვის ბელს შორის; ეს უკანასკნელი გამუდმებით ებლანდებოდა
ფეხებში ფრთოსანს და მოგზაურებს. უზარმაზარი ხანჯლით შეიარაღებული ერთი ბიჭი
დიდი გაჭირვებით მოსწყდა ამ საინტერესო სანახაობას და ჩვენი ოთახებისკენ მიმავალი გზა
შავი და კასპიის ზღვების დამაკავშირებელი სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობა 1865 წელს დაიწყო.
პირველმა მაგისტრალმა, რომელიც საფრანგეთში, „ბონეფონის“ (Ch. Bonnefond près Paris) ქარხანაში დამზადდა,
1981 წელს გაიარა რკინიგზის მონაკვეთი ფოთი-ყვირილა (ამჟამად ზესტაფონი), ხოლო პირველი მატარებელი
თბილისიდან ფოთში 1872 წლის 10 ოქტომბერს ჩავიდა. შემდეგ აიგო რკინიგზის მონაკვეთები სამტრედიაბათუმი (1883), რიონი-ქუთაისი (1887), რიონი-ტყიბული (1887) და ზესტაფონი-ჭიათურა (1895).
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გვაჩვენა; იგი დიდი ინტერესით შევათვალიერეთ, ამ პერსონაჟმა კი ქედმაღლურად
განგვიცხადა, რომ იგი კნიაზი იყო და არ სურდა, რომ მსახურად მიგვეღო; ჩვენ არ ვანდეთ
ჩემოდნები ამ დიდებადაკარგულ კეთილშობილს. ოთახები სპატრანული სისადავით უფრო
ბრწყინავდა, ვიდრე აღმოსავლური ფუფუნებით: აქ მხოლოდ მინიმალური ავეჯი იდგა – ორი
მორყეული სკამი, საწოლი თხელი ლეიბით და შალის საბნით, დასაბანადაც არაფერი არ იყო;
კნიაზმა დამატებით რიგ-რიგობით მოგვიტანა დოქი წყალი და სპილენძის ტაშტი, რითაც
მაშინვე ვისარგებლეთ. ამ მოკლე განბანვის შემდეგ ვახშამზე უნდა გვეფიქრა; ავეჯისა და
მომსახურების სიმაღლეზე აღმოჩნდა სამზარეულოც; როგორც ჩანს, შეფ-მზარეული
საგანგებო პატივს სცემდა და ეთაყვანებოდა თავის მფარველსა და თანამემამულეებიდან
ყველაზე ცნობილს – მომწამვლელ მედეას; ამ არამზადას კერძის მომზადება ისე არ შეეძლო,
რომ შიგ დიდი რაოდენობით არ ჩაედო, არც ვიცი რომელი, მაგრამ გულის ამრევი ბალახები,
რომელთა სუნიც კი ზიზღს იწვევდა.
ეს ქეიფი იმერულად (à l’imérétienne) ერთ ხანდაზმულ ფრანგ ქალბატონთან საუბრით
გაგვიმხიარულდა; მისი ქმარი მარგანეცის მომპოვებელ კომპანიაში მსახურობდა. იგი ბევრს
ჩიოდა
იმერლებისა
და
ადგილობრივი
მოსახლეობის
სიბოროტისა
და
არაკეთილსინდისიერების შესახებ; მისი თქმით „ყველა თავადი იყო, მაგრამ უფულო
თავადი“. მისთვის რომ გესმინა, უკვე მოეკლათ რამდენიმე ევროპელი ინჟინერი და მოხელე
და არც ეს მხარე იყო უსაფრთხო. ეს დეტალები, რომლებსაც ჩვენ დიდი ყურადღება არ
მივაქციეთ, ერთმა რუსმაც დაგვიდასტურა რომელმაც გაგვაფრთხილა, რომ საღამოს
ხალხმრავალ უბნებს არ გავცილებოდით.
დანაყრებულები და ამ დამაიმედებელი საუბრით გამხნევებულები, ქალაქის
დასათვალიერებლად წავედით.
ქუთაისი, რომელიც ნაწილობრივ რიონისკენ რბილად დახრილ ტყიან ფერდობებზე,
ნაწილობრივ კი ამ მდინარის ვიწრო ხეობაში მდებარეობს, თვალწარმტაცი ქალაქია; მისი
ქუჩები ფართო და სწორია, მოედნებზე ხეებია დარგული, ბაღები, რომლებიც სახლებს
ეკვრის, მხიარული და სასიამოვნო სანახავია, ხოლო შთამბეჭდავი მთა ხომლი, რომელიც
ქალაქს დაჰყურებს, პეიზაჟს მთლიანობაში დიდებულ ხასიათს ანიჭებს.
ზღაპრული სიძველის მიუხედავად, ქუთაისში არავითარი ძველი ძეგლი არ
შენარჩუნებულა; ციხესიმაგრისა და აფხაზებისა და ქართველების მეფის, ბაგრატ IV-ს მიერ
1032 წელს აშენებული ლამაზი ტაძრის2 გარდა, მხოლოდ ნანგრევებიღაა დარჩენილი; რაც
შეეხება თანამედროვე ეკლესიებს, არაფერი საინტერესო არ არის, ყველაზე აღსანიშნავი
სომხების კათოლიკური ეკლესიაა.
აღმოსავლეთის ბევრი ქალაქის მსგავსად, ცხოვრება აქაც ბაზარშია კონცენტრირებული,
სადაც ხის დახურულ გალერეას ფარდულების გრძელი რიგები მიჰყვება. ისინი
ერთდროულადაა სახელოსნოც და მაღაზიაც; ვაჭარი და მისი შეგირდები გამვლელების
თვალწინ ამზადებენ ნაწარმს და არ ეშინიათ თავიანთი ხელოვნების საიდუმლოებების
ჩვენება. საოცარი საყურებელია, როგორი ხელოვნებით ხმარობენ ისინი თავიანთ სრულიად
პრიმიტიულ იარაღებს. ვერც ერთ მაღაზიაში ვერ დაინახავ ქალს; ისე ჩანს, რომ ყველა
ხელობა ძლიერი სქესის ხელშია და ისეთიც კი, ნაკლებად რომ შეეფერება. გავვოცდით, რომ
დიდი და ბრგე წვეროსნები კერვით იყვნენ დაკავებულები, თავიანთი ხანჯლებით ჭრიდნენ
ქსოვილებს და ნემსებს თავიანთი უწყინარი სამასრეებიდან იღებდნენ.

ავტორი გულისხმობს ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარს, რომელიც 1003 წელს, ბაგრატ III-ის (9751014) მეფობის დროს აიგო ქუთაისში, უქიმერიონის გორაზე. ძეგლი წარმოადგენს ქართული შუასაუკუნეების
საეკლესიო არქიტექტურაში საეტაპო მნიშვნელობის ტაძარს, როგორც თავისი არქიტექტურული გადაწყვეტით,
ასევე ისტორიული და სიმბოლური მნიშვნელობითაც.
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არანკლებ საინტერესო დასათვალიერებელია ბაზარში მოსეირნე ხალხი: ქართველები,
მეგრელები, იმერლები; ყველას ჩოხა აცვია – წელში ვიწრო, მუხლამდე სიგრძისა და გულზე
მოსევადებული ვერცხლის სამასრეებით მორთული გრძელი რედინგოტი; ძალიან ვიწრო
შარვალი რბილ ჩექმებში აქვთ ჩატანებული; თავზე ახურავთ პატარა ასტრახანული ფაფახი;
ხმალი, ხანჯალი, ქამარში გარჭობილი ერთი ან ორი კაჟიანი პისტოლეტი ასრულებს მათ
ეროვნულ კოსტიუმს, რომელსაც მთელ კავკასიაში მხოლოდ ზოგიერთი უმნიშვნელო
ცვლილებებით ატარებენ; დამავიწყდა ყაბალახი, კაპიუშონის მსგავსი რამ, რომელიც ფართო
ტოტებით არის განასკვული გულზე და გარემოების მიხედვით მზისა და სიცივისგან იცავს.
ნაკლებად აღსანიშნავი არც ქალების ჩაცმულობაა: ფერადი, ხშირად ლურჯი ან
იისფერი ქსოვილის ქვედატანი, რომელსაც განიერი კრინოლინი იჭერს, ღია მოკლე ჟაკეტი
შიგნით მოქარგული კოფტით; თავზე ხავერდის მრგვალი და ბრტყელი ქუდი, მორთული
ოქრომკედით, რომელზეც დამაგრებული თეთრი გაზის ვუალი მხრებზე ეცემა, გრძელ
ნაწნავებად დაწნული თმა კოჭებამდე სწვდება. უნდა გამოვტყდე? ზოგიერთი მოგზაურის
მიერ ასე ნაქები ქართველი ქალების სილამაზემ სრულებით არ აღგვაფრთოვანა; სახის ოვალი
შესანიშნავია, წუნდაუდებელია კეხიანი ცხვირი, პატარა პირი, დიდი და კარგი ჭრილის
თვალები; მაგრამ ამ ასე სწორ მთლიანობას აკლია გამომეტყველება და სიცოცხლე; ყველა
სახეზე ეს ასე სრულყოფილი ნაკვთები მუდამ ერთი და იმავეს გამოხატავს, რაც ერთნაირი და
დამღლელია; ჩემი მოკრძალებული აზრით, ქართველი ქალები ოდნავ ცოცხალ ქანდაკებებს
ჰგვანან; ხოლო ქუთაისელი ლამაზი ქალები, მათი გულგრილი გამომეტყველების მიხედვით,
სრულებით არ უნდა ჰგავდნენ შარდენის მიერ „დედამიწაზე ყველაზე ბოროტ, ამაყ,
გულზვიად, ვერაგ, ცბიერ, სასტიკ, უტიფარ“ ქალებად წარმოდგენილ წინაპრებს. შემდეგ
შარდენი ასე აგრძელებს: „არ არსებობს ისეთი საძაგელი საქციელი, რომელსაც ის არ
მიმართავს საყვარლის შესანარჩუნებლად და დასაღუპად. (...) როდესაც კაცი თავის ცოლს
საყვარელთან ფაქტზე წაასწრებს, უფლება აქვს საყვარელი აიძულოს, რომ მას ღორი
მიუყვანოს და ჩვეულებრივ სხვა შურისძიებას არ მიმართავს. ღორს სამივე ერთად
შეექცევა…“3.
სხვა დრო, სხვა ადათ-წესები; თუ ქართველი ქალები დღეს თავიანთ ქმრებს აღარ
უმართავენ ასე გულის ამაჩუყებელ ქეიფს, სამაგიეროდ ისინი დიდ მიდრეკილებას ავლენენ
ცოდნის მიღებისა და ევროპული ენების მიმართ; წმინდა ნინოს ინსტიტუტში 4, რომელიც
ღიაა ყველა მიმდინარეობის ქრისტიანი ქალიშვილისთვის, მოსწავლეთა რაოდენობა
ყოველწლიურად მატულობს. იმერეთის ადრინდელი დედაქალაქი დღესაც არის
ქართულენოვანი ხალხის კიდევ ერთი ინტელექტუალური ცენტრი. ქართველები მუდამ
ძლიერ მიჯაჭვულები იყვნენ ეროვნულ ლეგენდებზე; მათი ლიტერაურის ოქროს ხანიდან,
მეთორმეტე საუკუნიდან, დაწყებული რუსთაველის დიდი ეპოპეით – ვეფხისტყაოსნით,
საქართველოში პოეზიას მუდამ დიდ პატივს სცემდნენ; არ არის თუნდაც წერა-კითხვის
უცოდინარი ქართველი, ზეპირად რომ არ იცოდეს ორბელიანის, წერეთლის, ერისთავების,
ბარათოვისა და განსაკუთრებით კავკასიის ბერანჟედ 5 წოდებული თავად ჭავჭავაძის 6

შარდენის ეს ცნობა მეგრელ ქალებს ეხება, ორსოლი კი მას იმერელ ქალებს მიაწერს (Chardin, Voyages du chevalier
Chardin, en Perse, et autres lieux de l’Orient, Amsterdam, 1740, I-II, 135-136).
4 ქუთაისის წმინდა ნინოს სახელობის ქალთა სასწავლებელი დაარსდა 1847 წელს საქველმოქმედო საზოგადოების
ინიციატივით კერძო შემოწირულობების ხარჯზე. 1876 წელს ის გიმნაზიად გადაკეთდა.
5 პიერ-ჟან დე ბერანჟე (1780-1857) – ფრანგი პოეტი და სიმღერების ავტორი, ცნობილია თავისი სატირული
ნაწარმოებებით.
6 ერნესტ ორსოლი ილია ჭავჭავაძეს (1837-11907) გულისხმობს.
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ზოგიერთი ლექსი. გაზეთებიც სულ უფრო და უფრო ვრცელდება; „დროება“ 7 –
ყოველდღიური გაზეთია, „იმედი“ 8 – პერიოდული ჟურნალი; „ივერია“ 9 – ყოველთვიური
ჟურნალი, ყველაზე მეტი პატივისცემით სარგებლობს. მითხრეს, რომ ქუთაისის კოლეჯის
ერთი პროფესორი მოლიერის კომედიებს თარგმნიდა 10, მეორემ კი მეცნიერული ნაშრომებში
გამოყენებული ტექნიკური ტერმინების ეკვივალენტური სიტყვები შექმნა.
ამ ინტელექტუალურ მოძრაობას ახლავს ეროვნული გრძნობების გამოღვიძება.
ზოგიერთი აღგზნებული ადამიანები იმაზეც კი ოცნებობდნენ, რომ სხვადასხვა
ქართველური ხალხები რუსეთის დაცვის ქვეშ მყოფ ავტონომიურ სამეფოდ
გაერთიანებულიყვნენ. განა საჭიროა იმის თქმა, რომ ეს იდეები ქიმერებადვე დარჩება? ამის
განხორციელება უბედურება იქნება საქართველოსთვის, რადგან ერთმანეთის მოქიშპე
სამეფო ოჯახები სწრაფად ჩაერთვებიან სამოქალაქო ომებში, რასაც მათი ისტორიის ამდენი
გვერდი უჭირავს.
საღამოს, ჩვენ საცოდავ ქოხში დაბრუნებულებმა, სასტუმრო „ბათუმის“ („l’Hôtel de
Batoum“) 11 ზღურბლზე უცნაურ კოსტიუმში გამოწყობილი ახალგაზრდა გოგო შევამჩნიეთ:
აბრეშუმის ლურჯი ქურთუკი მოოქროვილი ქილებით, ოქრომკედით მოქარგული
ვარდისფერი ჟილეტი, ჩინური კრეპის ქამარში გარჭობილი ხანჯალი და ინკრუსტირებული
პისტოლეტი, ცისფერი ვიწრო შარვალი, ოქროს ფოჩებიანი რბილი ჩექმები, თავზე პატარა
ბრტყელი აბრეშუმის ფაფანაკი, რომელიც ღმერთმა იცის როგორ ჩერდებოდა! ჩვენს
კითხვაზე გვიპასუხეს, რომ ეს გამოწყობილი გოგო ბიჭი იყო, მეგრელი თავადის ნუქერი ანუ
პაჟი.
ვახშამი სადილზე უარესი იყო. ოთახში შესვლისას, როგორც კი დავწექი მაშინვე
შევამჩნიე, რომ ღამე უომრად არ ჩაივლიდა; საწოლში სხვადასხვა ენტომოლოგიური
სახეობები ირეოდნენ, რომელთა შორის დაწიანურებული ბაღლინჯოები იყვნენ; პირველი
მცდელობა ენერგიული იყო, მეორე – დაუძლეველი; ავდექი და სკამზე დაძინება ვცადე,
მაგრამ კვლავ სამხედრო მოქმედებები დაიწყო; გმირული წინააღმდეგობის მიუხედავად,
ცისკრის პირველი სხივის ამოსვლისას უკვე ძალაგამოცლილი და დამარცხებული ვიყავი.
ჩემს თანამგზავრებსაც იგივე ბედი გაეზიარებინათ. მალე უკვე მზად ვიყავით სოფელ
გელათში წასასვლელად, სადაც ქრისტიანი ქართველების უძველესი ეროვნული ტაძარი იყო
აღმართული.
იქით მიმავალი გზა ჯერ ებრაელების უბანზე გადის, რასაც მათი წოწოლა ქუდების
მიხედვით შეიცნობ; ორჯერ თუ სამჯერ მეეტლე იძულებული იყო გაეჩერებინა ცხენები,
რათა ამ ჭუჭყიანი გეტოს ტალახში მწოლიარე ღორები არ გაესრისა. ქალაქიდან გასვლისას
გზა რიონის ხეობას მიჰყვება, რომელიც ტყით დაფარულ მაღალ მთებს შორისაა მოქცეული;
7 პოგრესულ-დემოკრატიული მიმართულების ქართული პოლიტიკური და ლიტერატურული გაზეთი „დროება“
დაარსდა თბილისში 1866 წლის 4 მარტს. 1866-1874 წლებში გამოდიოდა კვირაში სამჯერ, 1877 წლიდან –
ყოველდღიურად.
8 ქართული ხალხოსნების ყოველკვირეული ლიტერატურული და პოლიტიკური ჟურნალი „იმედი“ გამოდიოდა
თბილისში 1881 წლის იანვრიდან 1883 წლის ივნისამდე, სულ დაიბეჭდა 29 ნომერი 29 წიგნად.
9 პოლიტიკური და ლიტერატურული პერიოდული გამოცემა „ივერია“ 1877 წლის 3 მარტიდან თბილისში
ყოველკვირეულ გაზეთად, 1879-1885 წლებში – ჟურნალის სახით, 1886 წლიდან კი ყოველდღიურ გაზეთად
გამოდიოდა. მისი დამაარსებელი და რედაქტორი იყო ილია ჭავჭავაძე.
10 მოლიერი (ჟან-ბატისტ პოკლენი, 1622-1673) — ფრანგი დრამატურგი და თეატრალური მოღვაწე. მისი „სკაპენის
ოინები“ თარგმნა აკაკი წერეთელმა, სათაურით „სკაპენის ცუღლუტობა“. ივანე ერისთავმა თარგმნა და 1852–1853
წლებში გიორგი ერისთავის თეატრში დადგა მოლიერის პიესა „უნებლიეთ ექიმი“; 1878 წელს გიორგი
თუმანიშვილის თარგმანის მიხედვით ქუთაისში დადგეს „ჟორჟ დანდენი“; 1880 წელს გორში გ. არვიცაშვილის
თარგმანის მიხედვით დაიდგა „ძუნწი“და სხვ.
11 ვფიქრობთ, რომ ავტორი უზუსტობას უშვებს და სასტუმრო „ბათუმი“ ნაცვლად უნდა იყოს სასტუმრო
„კოლხიდა“.

აქა-იქ ფერდობებზე სოფლებს და ციხეკოშკის ნანგრევებს შეამჩნევ, რომელშიც ოდესღაც
მებრძოლი და მძარცველი თავადები ცხოვრობდნენ. გზა მდინარეს ნელ-ნელა შორდება და
ვიწრო უღელტეხილისკენ ადის, საიდანაც ტყით დაფარულ მთის ფერდობზე ამაყად მდგარ
მონასტერს დაინახავ. საკმაოდ სახიფათო დაშვების შემდეგ, ფართო და ღრმა მდინარეს,
წყალწითელას მივადექით; ხიდის გაფუჭებული იყო და მასზე ფონით გადავედით, რაც
უსაფრთხო არ იყო; მეორე ნაპირზე ქართველების ოჯახი ამ ძნელ ადგილზე გადასვლამდე
ცხენებს ასვენებდა. კბილებამდე შეიარაღებული ბატონი და მისი ოთხი ნუქერი, ქალები
გრძელი ვუალებით და მორთული დიადემებით, პაჟები ხელზე შევარდნებით და მღვდელი
ხელში დიდი ლოცვანით – ადგილობრივი კოლორიტით სავსე მდინარის პირას მყოფმა ამ
ჯგუფმა თითქოს შუა საუკუნეებში გადამისროლა. უღელტეხილზე ხანგრძლივი ასვლის
შემდეგ სრულიად დანგრეული გზით მივდიოდით, სადაც უზარმაზარ სალ კლდეებზე
ცხენები ყოველ ნაბიჯზე ცურდებოდნენ. მონასტრის კართან დიდებული წვერით
დამშვენებული ბერი დაგვხვდა, რომელის ცილინდრული ფორმის ქუდიდან გრძელი შავი
ვუალი ეშვებოდა. სამგლოვიარო შესახედაობის ეს პიროვნება რუსულად ლაპარაკობდა;
თავიდან მან ორ პატარა, წმინდა გიორგისა და წმინდა ნიკოლოზის სახელობის
სამლოცველოებში შეგვიყვანა, შემდეგ დახურულ შადრევანთან მიგვიყვანა, რომლის წყალი,
მისი თქმით, სავსე იყო სამკურნალო ღირსებებით, მაგრამ იმჟამად, პროზაულად, იქ ბერების
ღვინო ცივდებოდა.
ეკლესია ბიზანტიური არქიტექტურის შესანიშნავი ნიმუშია 12; ფანჯრები და პორტალი
დამშვენებულია ელეგანტური ქანდაკებებით, კლიროსის გუმბათი მორთულია ლამაზი
მოზაიკით (ალექსი კომნენოსის საჩუქარი დავით III-ს), რომელიც გამოსახავს დატირებას
(pieta) და მთავარანგელოზებს მიხეილსა და გაბრიელს. კედლები დაფარულია
დაზიანებული ფრესკებით, ბიზანტიელი და გენუელი მხატვრების მდარე ნამუშევრით,
მაგრამ ისინი მეტად საინტერესოა, რადგან მათზე გამოსახულია იმერეთის მეფეებისა და
ეპისკოპოსების უძველესი კოსტიუმები; სხვა მხატვრობა გვახსენებს სხვადასხვა ისტორიულ
ეპიზოდებს; კანკელი თანამედროვეა, მაგრამ გამოსახულებები ძველია და უმრავლესობას
მაინც, მხატვრული ღირებულება აქვს; ზოგიერთი, მასიურ ოქროში გამოკვეთილი,
პატიოსანი თვლებითაა მოოჭვილი; წმინდანების ფიგურების გამომსახველი მინიატურები
ტიხრულ მინანქარზე ბერძნული წარწერით, როგორც ჩანს, ბიზანტიური ხელოვნების
გაფურჩქვნის პერიოდს მიეკუთვნება.
საცავმა, რომელიც შემდეგ ვინახულეთ, შესასვლელშივე მეტად სამწუხარო წარმოდგენა
შეგვიქმნა ბერების წესრიგისა და სისუფთავის შესახებ. მთლიანად მტვრით დაფარული
ფერადი ილუსტრაციებით შემკული ძვირფასი ხელნაწერები მიწაზე, სხვები კი დაზიანებულ
სკივრში ეყარა უწესრიგოდ. საბედნიეროდ, ოდნავ მეტი ზრუნვით იყო შენახული იმერეთის
ეპისკოპოსების მანტიები, მიტრები და იმერეთის ძველი მეფეების მთლიანად ობოლი
მარგალიტებით დაფარული სამოსი. სამეფო გვირგვინმა, თავისი სიმდიდრის მიუხედავად,
ნაკლებად გაგვაოცა, ვიდრე გოლიათის თითისთვის დამზადებულმა ბეჭედმა და ლუი XV-ის
დროინელმა ქუსლიანმა პატარა, მარგალიტებით მოქარგულმა ფეხსაცმელებმა. სუდარა,
რომელზეც ქალწულის ნაკვთებია გამოსახული და კავკასიაში წმინდა ანდრიას მიერ არის
მოტანილი, არაფრით არ ჩამორჩება მთელ ამ სიმდიდრეს; ეს მონასტერი სწორედ ამ
რელიკვიის საპატივცემულოდ იქნა აგებული.

გელათის სამონასტრო კომპლექსი არის ქართული ხუროთმოძღვრების ბრწყინვალე ნიმუში და საქართველოს
ოქროს ხანის სიმბოლო. დაარსებულია 1106 წელს დავით აღმაშენებლის თაოსნობით. ანსამბლში შედის
სხვადასხვადროინდელი, ძირითადად XII-XII საუკუნეების, შენობები. მონასტერი შეტანილია იუნესკოს
მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სიაში.
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მეფე დავითის13, მონასტრის დამაარსებლის საფლავი მონასტრის მიმდებარე მეტად
დაზიანებულ სამლოცველოსთან მდებარეობს; საფლავის ქვაზე უძველესი ასოებითაა
ამოთვიფრული საინტერესო წარწერა: „აქ არის ჩემი განსასვენებელი; ის მე ავირჩიე და აქ
მსურს დარჩენა“ 14. საფლავის გვერდით მიწაზე ეგდო მუხის კარი, რომელსაც რკინის
ფირფიტები ჰქონდა შემოვლებული; გადმოცემის თანახმად, როდესაც დავითმა იერიშით
აიღო განჯა (ელისაბეტპოლი), წამოიღო კარი 15 და გარდაცვალებამდე ბრძანა, რომ ეს
დიდებული ნაალაფევი მის განსასვენებელთან დაედოთ.
ბერები საკმაოდ შელახული ხის სახლებში ცხოვრობენ. არქიმანდრიტთან მიყვანამდე,
ჩვენი დაუზარებელი ჩიჩერონე 16 სხაპასხუპით სვამდა კითხვებს ჩვენი მოგზაურობისა და
ეროვნების შესახებ; ეს ბოლო კითხვა მისთვის გამოცანად დარჩა, რადგან ჩვენი მცდელობის
მიუხედავად ვერ დავარწმუნეთ, რომ არსებობდა სამეფო, სახელწოდებით, ბელგია.
არქიმანდრიტი შეუძლოდ იყო და ვერ მიგვიღო; თავი დავიმშვიდეთ მისი სახლის
ვერანდიდან გადაშლილი დიდებული პეიზაჟით, საიდანაც წყალწითელას და ცხენისწყლის
მხიარული ხეობები, სამეგრელოსა და იმერეთის მთები და ხომლის დიდებული მასივი
ჩანდა. როგორც ბერმა დამარწმუნა, ნათელ დღეს შესაძლებელი იყო შავ ზღვისა და ფოთის
გარჩევა; მაგრამ ვინ არის ის მეტად ბედნიერი მოგზაური, რომელიც თუნდაც ერთხელ, იმ
ცნობილ ნათელ დღეს დაინახავს იმას, რისი დანახვაც სინამდვილეში შეუძლებელია?
ამ საინტერესო ექსკურსიის შემდეგ საღამომ ნაკლებ სასიამოვნოდ ჩაიარა. ვახშმობის
შემდეგ, თავისი თანამემამულეების მსგავსად პოეტურად გამწყობილმა და მთვარის შუქის
დიდმა მოყვარულმა ჩვენმა გერმანელმა მეგობარმა ღამის ვარსკვლავებით განათებული
ქალაქის პანორამითა და მისი მიდამოებით დასატკბობად ქუთაისიდან გასვლა შეგვთავაზა.
ჩვენ მას გავყევით და ათი წუთის შემდეგ ქალაქგარეთ აღმოვჩნდით; ნახევარი საათის შემდეგ
მომეჩვენა, რომ ქალაქს საკმაოდ დავცილდით; მთვარე არ ჩანდა. მისი გამოჩენის
მოლოდინში გერმანელმა უფრო შორს წასვლა მოისურვა; ჩვენ მას გავყევით... ერთი საათის
სიარულის შემდეგ ტყეში აღმოვჩნდით; არასოდეს არ ყოფილა ცა ისე ბნელი, როგორც იმ
ღამეს; შორიდან ქუთაისის სინათლეები ციალებდა და დაბრუნება გადავწყვიტეთ: ამაზე
უკეთესს რას ვიზამდით? გზად განცალკევებით მდგარი დუქანი დავინახეთ; იქ იმერლები
საღამოს სმასა და სამი მოცეკვავე ბოშა ქალის ყურებაში ატარებდნენ; საინტერესო სანახაობა
იყო და ჩვენც შევჩერდით; ამ ბატონების ჯგუფს ერთ-ერთი, არისტოკრატიული მანერების
მქონე ახალგაზრდა კაცი გამოეყო; მან ჩვენში უცხოელები შეიცნო და ქართული
სტუმართმასპინძლობის წესით მიგვიწვია; ამის შემდეგ ეზოს მძიმე კარი ჩაირაზა, მაგრამ იმ
მომენტში ამისთვის ყურადღება არ მიგვიქცევია. დასვენებულები და გაგრილებულები,
წასასვლელად მოვემზადეთ; ჩვენმა თვითმარქვია მასპინძელმა საშიში რამ გამოგვიცხადა; ავი
კაცები, – თქვა მან, – გზაზე გველოდებიან. საფრთხე მართლაც დიდი იყო, მაგრამ არა გზაზე,
არამედ ამ ეზოში, სადაც გამომწყვდეულები აღმოვჩნდით ჩვენი ახალი მეგობრების მიერ,
რომლებიც შემოსასვლელთან შეგროვდნენ, ერთი არამზადა კედელზე მიძვრებოდა მათ
დასახმარებლად. მდგომარეობა აღარ გვხიბლავდა; მისი ვერაგობით მეტად შეწუხებულებმა
დავით IV აღმაშენებელი (1073-1125), საქართველოს მეფე 1089-1125 წლებში.
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)
15 ჭიშკარზე აბმული რკინის დავით აღმაშენებლის ვაჟმა, კარი მეფე დემეტრე I-მა, 1138-1139 წელს განჯის აღების
შემდეგ მოხსნა ქალაქს და საქართველოში ჩამოიტანა როგორც ნადავლი (ბ. ლომინაძე - გელათი. თბილისი,
გამომცემლობა "ცოდნა", 1959, გვ. 9)
16 ჩიჩერონე – ძველი ტერმინი, რომლითაც აღინიშნება ექსკურსიების გამძღოლი, გიდი. სიტყვა მომდინარეობს
რომაელი პოლიტიკოსის, ადვოკატისა და პოლიტიკური მოაზროვნეს, ძველი რომის ყველაზე სახელგანთქმული
ორატორისა და კონსულის, მარკუს ტულიუს ციცერონის (ძვ. წ. 106 – ძვ. წ. 43) სახელის მიხედვით.
13
14

კარის გაღება მოვითხოვეთ, ჩვენი მასპინძელი კი ამ გაიძვერებს ჩაუდგა სათავეში; არ ვიცი,
რა აჩერებდათ, ალბათ ჩვენი რევოლვერები; ქარქაშებიდან ხანჯლები და ხმლები ამოიღეს; მე,
აღმოსავლური იარაღის მოყვარულს, ამ მომენტში ისინი მეტად უშნო მომეჩვენა; ჩვენს უკან,
ეზოს კუთხეში შეშინებული ბოშა ქალები ტიროდნენ. ჩვენ მათ ვკითხეთ უკანა მხრიდან თუ
იყო გასასვლელი; მათ გვითხრეს რომ არ იყო; საწინააღმდეგოში დარწმუნებულმა –
კავკასიაში ყველა სახლს ორი შესასვლელი აქვს, ჩვენ ეს საცოდავები დავიჭირეთ, გერმანელი
კი მათ უხსნიდა, რომ მთელი ბანდის მაგივრად პირველი ტყვია მათ მოხვდება; გასასვლელი
კარი ჯადოსნურად გაიღო; როგორც კი მძიმე მორით დავხურეთ კარი, მას ეს მასხარები
ეცნენ… ჩვენ ტყისკენ მოვკურცხლეთ ქუთაისისკენ მიმავალ გზამდე მისაღწევად. ამ საღამოს
სასტუმრო „კოლხეთი“ შესანიშნავ ადგილად მომეჩვენა.
ტიფლისი
დილით ტიფლისში მივემგზავრებით. ტიფლისის სადგურში, დიდი ქალაქის ხის
მახინჯ ნაგებობაში, გაჭირვებით მოვძებნეთ ჩვენი ბარგი, რადგან იქ საშინელი უწესრიგობა
და ჭედვა იყო; ბოლოს ბარგი მოვიპოვეთ და მშიერ-მწყურვალებმა სასტუმრო „ევროპის“ 17
(L’hôtel de Europe) სტუმართმოყვარე კარს მივაღწიეთ.
მტკვრის ნაპირებზე შესანიშნავი ფერებისა და რელიეფის, მაგრამ სრულიად მშრალ
მთებს შორის ღრმა ხეობაში მდებარე ტრანსკავკასიის 18 დედაქალაქი კონტრასტების ქალაქია.
მის ახალ, რუსულ ქალაქში ადვილად იფიქრებდი, რომ სანკტ-პეტერბურგში ან მოსკოვში
ხარ, ძველ ქართულ და სპარსულ უბნებში კი წმინდა აზიური იერსახე უცვლელადაა
შენარჩუნებული. უკვე გაევროპელებული ერევნის 19 მოედანი ნეიტრალური სივრცეა
აღმოსავლურ და რუსულ ქალაქებს, წარსულის ტიფლისსა და მომავლის ტიფლისს, შორის.
ამ მოედნიდან მტკვრის აყოლებით სოლოლაკის რუსული უბანი და გოლოვინსკის
ლამაზი პროსპექტი იშლება. ახალ ქალაქში ქუჩები ფართოა, კარგად მოკირწყლული;
მაღაზიებს, – ბევრი მათგანი ფრანგებს ეკუთვნით, – შეუძლიათ Perspective-Neusky-სა 20 და
Bolshaya Sadovaya-ს21 მაღაზიებს გაეჯიბრონ; არისტოკრატულ უბნებს იქ კარგად მოვლილი
სკვერები ახალისებენ. გუბერნატორის სასახლე აღმართულია მოედანზე, დიდი პარკის წინ,
სადაც ხშირად დადის ხალხი; ამ შენობის ექსტერიერში არაფერია აღსანიშნავი, მაგრამ
აპარტამენტები, რომელთაგან ზოგი ევროპული, სხვები კი სპარსული სტილის სრული
სინატიფით და დახვეწილობითაა გაფორმებული, თანაბრად წამოადგენს უძვირფასესი
დახვეწილობის ნიმუშს. ტიფლისში ძალიან უყვართ აზიური სტილი; საოცრებებს ამბობენ
ერევნის მოედანზე მდებარე დიდი თეატრის დეკორაციის შესახებ; სამწუხაროდ, ჩვენი აქ

17 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).
18 ტერმინი „ტრანსკავკასია“ (ამიერკავკასია) რუსული „ზაკავკაზიე“-დან მოდის და ნიშნავს კავკასიონის ქედს
მიღმა არსებულს, ანუ რუსეთის ხედვას ასახავს. დღეს ფართოდ გამოიყენება ტერმინი – სამხრეთ კავკასია.
პოლიტიკურად ის მოიცავს სამ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს – სომხეთს, აზერბაიჯანს და საქართველოს.
19 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
მიენიჭა ერევნის გრაფის პასკევიჩ-ერივანსკის წოდება. გამარჯვებულ გენერლისთვის თბილისის მოსახლეობის
მიერ სადღესასწაულო შეხვედრის ადგილს, სადაც დღეს თავისუფლების მოედანია, პასკევიჩ-ერივანსკის მოედანი
ეწოდა. სახელწოდება „ერივანსკის“ „ერევნით“ შეცვლა შეცდომაა, რასაც ყველა მოგზაური უშვებს.
20 ავტორი გულისხმობს სანკტ-პეტერბურგის ერთ-ერთ პირველ და ცნობილ გამზირს.
21 იგულისხმება 1816 წელს მოსკოვის ჩრდილო-დასავლეთით დიდი მიწაყრილის ადგილზე გაშენებული ბაღები,
ქალაქის ცენტრალური მაგისტრალი (М. И. Востпышев, Москва: все улицы, площади, бульвары, переулки. М.осква:
Алгоритм, Эксмо, 2010, 497-498, 688).

ყოფნის დროს ის დაკეტილი იყო 22. არისტოკარატიულ კლუბ „კრუჟოკს“ 23 პროსპექტზეც აქვს
სასტუმრო, რომელიც დიდი ხელგაშლილობით მთლიანად სპარსული გემოვნებითაა
მორთული სურათებით, ოქროს ვარაყით, მოზაიკითა და სარკის ფასეტებით, რაც მას „ათას
ერთ ღამეში“ აღწერილი ზღაპრული სასახლეების იერსახეს აძლევს 24. ამ მხარეში, სადაც
„სობრანიე“ 25 მდებარეობს, სადაც ხშირად დადიან სომხური მაღალი სავაჭრო წრეების
წარმომადგენლები, არის საზაფხულო ადგილი – ლამაზი ბაღი დიდი დარბაზით; იქ კვირაში
რამდენჯერმე დადიან საცეკვაოდ.
ასევე რუსულ ქალაქშია კავკასიის ეთნოგრაფიის, ფლორისა და ფაუნისადმი
მიძღვნილი მუზეუმი; ყველაზე აღსანიშნავი ექსპონატებია ჯიხვი ელბრუსის მთებიდან და
ორი ვეფხვი ლენქორანიდან; ამ მუზეუმს ხელმძღვანელობს გერმანელი მეცნიერი, დოქტორი
რადე, რომლის სახელი და ნაშრომები კარგად არის ცნობილი ევროპაში 26.
ქალაქის ცენტრში მდებარე სამივე მთავარი სასტუმროს მეპატრონეები ფრანგები არიან;
რადგან ბედეკერს27 ჯერ კიდევ არ გამოუცია კავკასიის ცნობარი, ალბათ სასარგებლო იქნება
რამდენიმე სიტყვის თქმა.
სასტუმრო „ევროპა“ 28 ერევნის მოედანზე ყველაზე ცნობილია; მის კაფეს ის პრივილეგია
აქვს, რომ ტიფლისში ფრანგებისა და გერმანელების შეხვედრის ადგილია, რომლებიც
თავიანთ ნაციონალურ წყენას 29 გამბრინუსის 30 თაყვანისცემის გამო იქ ივიწყებენ. როგორც
ამბობენ, სასტუმრო „კავკაზში“ (l’hôtel du Caucase) 31 ყველაზე კომფორტული აპარტამენტები
თამამშევის ქარვასლას, სადაც თეატრი იყო განთავსებული 1851-1874 წლებში. 1874 წელს თეატრის დაწვის
შემდეგ, 1879 წელს ქარვასლის შენობა თეატრალური სათავსოს გარეშე აღადგინეს და შიგ უამრავი მაღაზია იყო.
ამდენად, თეატრი დაკეტილი კი არა, სამწვარი იყო და ორსოლი მის ნახვს ვერ შესძლებდა.
23 ორსოლი უზუსტობას უშვებს, როგორც ჩანს მას ქუჩები აერია, რადგან „კრუჟოკი“ (Groushok) გოლოვინის
პროსპექტზე არ მდებარეობდა. 1869-1886 წლებში ის განთავსებული იყო ვარდან არშაკუნის სასახლეში, რომელიც
XIX საუკუნის 50-იანი წლების ბოლოს აშენდა არქიტექტორ გრიგორი ივანოვის პროექტით და აღმოსავლური
ფუფუნებით იყო მორთული. ჩანს, ორსოლი ამ შენობას გულისხმობს „დიდი ხელგაშლილობით მთლიანად
სპარსული გემოვნებით“ მორთულ სასტუმროში. 1922 წლიდან, ამ შენობაშიი სამხატვრო აკადემია
ფუნქციონირებს. ეს შენობა კარგად არის აღწერილი ფლორიან ჟილის თხზულებაში.
24 ფასეტი – ირიბად ჩამოხრილი, დაცერებული გვერდითი წახნაგი რისამე, მაგ. სარკის.
25 სობრანიეში (Sobranie) ავტორი გულისხმობს გოლოვინის პროსპექტზე მდებარე სომხურ კლუბს.
26 კავკასიის მუზეუმი 1852-1919 წლებში მეცნიერებისა და კულტურის ერთ-ერთი კერა იყო საქართველოსა და
ამიერკავკასიაში. 1864 წელს კავკასიის მუზეუმი დაიხურა და 1865 წელს აღდგენილ იქნა გუსტავ რადეს (18311903) რუსეთში მოღვაწე გერმანელი გეოგრაფი, ნატურალისტი, ეთნოგრაფი და მოგზაურის, ინიციატივით (გ.
ჟორდანია, კავკასიური მუზეუმის დაარსება, თბილისი, 1951).
27 მსოფლიო ტურისტული ბიზნესის პიონერმა, კარლ ბედეკერმა (Karl Baedecker, 1801-1859), 1827 წელს
კობლენცში (ქალაქ დასავლეთ გერმანიაში) დაიწყო ამა თუ იმ ქვეყნის შესახებ ცნობარების ბეჭდვდა
რუკებითურთ. მათში მოცემული სპეციალისტების ნაწერების მიხედვით იყო ინფორმაცია მსოფლიოს სხვადასხვა
ქვეყნების ღირსშესანიშნაობების შესახებ, გამოირჩეოდა დიდი სიზუსტით და გამოცემის მაღალი ხარისხით. ამ
ცნობარებს ბედეკერად მოიხსენიებდნენ. მის ტურისტული ცნობარი ფრანგულ  eენაზე, რაც ბიბლიოგრაფიული
იშვიათობაა, 1893 წელს იქნა გამოცემული (Karl Baedeker. La Russie, Complet des 11 cartes dépliantes et des 16 plans.
Leipzig, Karl Baedeker éditeur, 1893).
28 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).
29 ავტორი საფრანგეთ-პრუსიის 1870-1871 წლების ომს გულისხმობს.
30 გამბრინუსი (ლათ. Gambrinus) – ლეგენდარული მეფე, რომელიც ლუდის ხარშვის გამომგონებლად ითვლება.
31 მაქს ფონ ტიელმანი მეტად დადებიტად აფასებდა სასტუმრო „კავკაზს“ და მის სამზარეულოს, მაგრამ
უკამყოფილო იყო მისი „კავკასიური“ ფასებით, რას შვეიცარიის საუკეთესო სასტუმროების ფასებს 3-4-ჯერ
აღემატებოდა (Le Caucase, la Perse, et la Turquie d'Asie D’apres la relation de M. Le Baron De Thielmann, par Le Baron
Ernouf. Ouvrafe enrichi d’une carte et de vingh gravurs. Paris, Plon & Cie, Imprimeur-Editeurs, Paris, 1876, 176).
სასტუმრო „კავკაზი“ ერივანსკსის მოედანზე 1858 წელს გახსნა ერთმა ფრანგმა, ვინმე გიიომმა. 1865 წელს
სუმბათშვილების სახლში მირზოევებმა შეიძინეს და სასტუმრო იჯარით მისცეს ფრანგ მარიუს მარტენს. ამ
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და ყველაზე მაღალი ფასებია; მისი პატრონი, ბ-ნი დელალანდი, რომელიც უფრო ჰეკტორის
სახელითაა ცნობილი, ჯერ კიდევ ვერ დამშვიდდა იმის გამო, რომ ბ-ნმა ტიელმანმა თავისი
„მოგზაურობაში“ მას gâte-sauce 32 უწოდა; gâte-sauce მეტისმეტია, მაგრამ ერთი კვირის
განმავლობაში სამი პიროვნებისათვის ცხრაასი რუბლის გადახდა ერთგვარ შურისძიებას
მოითხოვდა 33. სასტუმრო „ლონდონი“ (L’hôtel de Londres) 34 უფრო დაცილებული და
სასიამოვნოა მახლობლად მდებარე სკვერისა და მისი ბაღის სიგრილის გამო, რომელიც
ტერასებად ეშვება მტკვრისკენ; ის მაღალი საზოგადოების წარმომადგენელი რუსებისა და
ქართველების სასტუმროა და ოდნავ ტიფლისის Café Anglais 35 არის, რაც ხელს არ უშლის ბ-ნ
და ქ-ნ ლე კონტებს თავაზიანები და მეტად ყურადღებიანები იყვნენ ყველაზე
მოკრძალებული ტურისტების მიმართაც.
სასტუმრო „ლონდონიდან“ რამდენიმე ნაბიჯზე, დიდი ხიდის მახლობლად, გენერალგუბერნატორის, ვორონცოვის ბრინჯაოს ძეგლი დგას 36; მისი სახელი ისევე პოპულარულია
კავკასიაში, როგორც ყირიმში. ეს ხიდი, რომელსაც ვორონცოვის ხიდს უწოდებენ, ქალაქს
აკავშირებს კოლონიასთან, ვიურტემბურგელებით დასახლებულს გარეუბანთან, რომლებიც
რელიგიური დევნის გამო თავიანთი სამშობლოდან დაახლოებით 60 წლის წინ წამოვიდნენ;
ლამაზი სახლები, წინ პატარა ბაღებით, რასაც ამ ემიგრანტების შთამომავლებიც მიეჩვივნენ,
ამ კოლონიას, ასე დაცილებულს მდინარე რაინიდან, პატარა გერმანული ქალაქის კოპწია
იერს სძენს. ევროპის ბაღი, სადაც ზაფხულში ხალხი საღამოობით ერთობა, რაინიდან
კოლონიის ცენტრამდე ვრცელდება; იქ იმართება ნიღბიანი მეჯლისები, რომელიც მე
მოსაწყენი მომეჩვენა და იმ საღამოების დროს, როდესაც ეს გასართობი არ არის, ოთხი თუ
ხუთი მუსიკოსისგან შემდგარი აზიური ორკესტრი ქართულ და რუსულ მელოდიებს და
სიმღერებსაც კი ასრულებს, რაც მკაცრი სასჯელია აღმოსავლურ მუსიკას შეუჩვეველი
ევროპელების ყურებისთვის.
მუშტაიდი 37 – ტიფლისის ბულონის ტყე, გერმანული კოლონიისა და ქალაქის
უკიდურეს საზღვარზეა. მაღალი საზოგადოება თითქმის ყოველ საღამოს მოდის სუფთა
დროიდან სასტუმროს ოფიციალურად ეწოდებოდა – l’Hôtel du Caucase, Place d’Erivan. Maison Mirsoieff, temu par
Marius Martin (დ. ხოშტარია, თბილისი. ძველი სასტუმროები. თბილისი: „არტანუჯი“, 2011, 35-37).
32 Un gâte-sauce – ცუდი მზარეული. რაც შეეხება
33 ორსოლი აქ უზუსტობას უშვებს, რადგან მაქს ფონ ტიელმანის ცუდ მზარეულად (Un gâte-sauce) ფრანგ
დელალანდს, როგორც ქუთაისის სასტუმროს „ფრანციას“ (l'Hôtel de France) პატრონს, ახსენებს. ტიელმანი და მისი
თანამგზავრები უკმაყოფილონი იყვნენ ამ სასტუმროთი, რომელიც სრულებით არ იყო კომფორტული და დღეში 7
რუბლი ღირდა (Le Caucase, la Perse, et la Turquie d'Asie D’apres la relation de M. Le Baron De Thielmann, par Le Baron
Ernouf. Ouvrafe enrichi d’une carte et de vingh gravurs. Paris, Plon & Cie, Imprimeur-Editeurs, Paris, 1876, 55-56).
34 სასტუმრო „ლონდონი“ (L’hôtel de Londres) 1875 წელს გაიხსნა მადათოვის ქუჩის N 21 სახლში და იმჟამად
ალექსანდრე ზუბალაშვილს ეკუთვნოდა, შემდეგ მის ძმას – კონსტანტინეს, ხოლო 1901 წელს კონსტანტინეს
გარდაცვალების შემდეგ, მემკვიდრეობით ერგო მის მესამე ვაჟს, პეტრეს (დ. ხოშტარია, თბილისი. ძველი
სასტუმროები. თბილისი: „არტანუჯი“, 2011, 41-42).
35 ფრანგული რესტორანი Café Anglais 1822 წელს გაიხნა პარიზში, Opéra Comique-ის მახლობლად. მეორე იმპერიის
დროს (1852-1870) ის ყველაზე ბრწყინვალე და პოპულარული ევროპული კაფე იყო. დაიხურა 1913 წელს.
36 მიხეილ ვორონცოვის ძეგლი შეუკვეთეს სამხატვრო აკადემიის პროფესორს, ნიკოლაი პიმენოვს (1812-1864),
მაგრამ იგი გარდაიცვალა და ძეგლი დაამთავრა მისმა მოწაფემ, მხატვარმა ვიაჩესლავ კრეიგანმა. ძეგლი ჩამოასხეს
პეტერბურგში, თბილისში კი 1866 წელს ჩამოიტანეს. ალექსანდრე II-მ ამ ძეგლისთვის 3,000 რუბლი გაიღო.
ძეგლზე იყო წარწერა: „Князю Михаилу Семеновичу Воронцову. 1845 – 1854“, ძეგლის გარშემო კი იყო ჯაჭვის
ზღუდე და იდგა ქვემეხები («Открытие памятника в Тифлисе Светлейшему князю Михаилу Семеновичу Воронцову
25 марта 1867 г.» Тифлис. Напечатано в типографии главного управления наместника кавказского 1867 г. Автор,
известный тифлисский журналист, сотрудник газеты «Кавказ» Николай Львович Дункель-Веллинг (1850-1860 гг.); H.
Cammartin. “Caucase. – Inauguration, à Tiflis, de la statue du prince Woronzoff”. Le monde illustré, 1867, N 527, 18 Mai,
pp. 300, 302).
37 აყა მირ ფათაჰი იყო თავრიზის მოჯთაჰედი*. 1828 წელს რუსეთ-ირანის მეორე ომის დროს ის დაეხმარა რუსებს
თავრიზის დამორჩილებაში, რის შემდეგაც თბილისში გადმოსახლდა და რუსეთის ხელისუფლებისგან საჩუქრად

ჰაერის სასუნთქად ამ ლამაზ, ნაკადულებით დასერილ პარკში, რომლებიც დღისითაც
ინარჩუნებენ სასიამოვნო სიგრილეს; ეს ელეგანტური ქალბატონებისა და ბატონების რჩეული
სასეირნო ადგილია პარიზის ბოლო მოდისა და ცხენების უზადო აღკაზმულობის
დემონსტრირებისთვის.
თუ რუსი მოხელეებისა და ოფიცრებისთვის ევროპული ქალაქების იერსახის ნახვა
ახალ ტიფლისშია სასიამოვნო, ტურისტს სხვა სახის ცდუნება იზიდავს; მისთვის გაცილებით
უფრო საინტერესო მტკვრის მარცხენა ნაპირზე მდებარე ძველი ქართული ქალაქი ავლაბარი,
დანგრეული ციხესიმაგრე და ვახტანგ გორგასლის მიერ მეხუთე საუკუნეში ტიფლისთან
ერთად აშენებული ძველი ეკლესია მეტეხი-საყდარია, ვიდრე ბუნდოვანი მოგონებები და
ევროპის იმიტაცია. მტკვრის ციცაბო ნაპირებზე გადებული ხიდი ავლაბარს სომხურ და
სპარსულ უბნებთან აკავშირებს, რომლებიც ნარიყალას ძველი ციხიდან იმ ღრმა ხევამდე
ეშვება, სადაც მდინარე მიედინება. აქ თავს ისევე შორს გრძნობ ევროპიდან, როგორც
ბომბეისა ან იაზდში; მონაცრისფრო ტერასებიანი სახლები ერთიმეორეზეა მიდგმული
დაქანებული ქუჩების ლაბირინთში, რომლებიც ერთმანეთში მეტად უცნაურად იხლართება
და ირევა. ევროპელები იშვიათად იბნევიან ამ ნაწილში, როდესაც გოგირდიანი წყლის
აბანოებთან მისვლა სურთ; ამ აბანოებმა სახელწოდება მისცა ტიფლისს – ტიფლის-ქალაქი,
თბილი ქალაქი; სპარსელი ქალები თავიდან ფეხებამდე ეხვევიან ცისფერი ბამბის ქსოვილის
ჩადრში, თათარი ქალები სახეს წითელ მოსასხამებში მალავენ და ნელა მიუყვებიან მდუმარე
ქუჩებს, რომლებსაც უცვლელად აქვთ შენარჩუნებული საუკუნეების წინანდელი აზიური
შესახედაობა.
ამ აზიურ უბანში მდებარეობს მეიდანი; ის ვრცელდება და ფართოვდება ერთმანეთში
გადახლართული ქუჩებით, რომლებიც სომხურ ბაზარს ქმნიან; ფარდულები ყოველი ქუჩის
გასწვრივ, ერთმანეთის გვერდითაა ჩამწკრივებული; ისინი ერთდროულადაა სახელოსნოცაა
და ფარდულიც, რადგან ყოველი ნივთი მყიდველებისა და მოსეირნეების თვალწინ
მზადდება. ხელოსნობის ზოგიერთი ისეთი დარგი, როგორიცაა ბეწვეულის თუ თიხის
ჭურჭელი, ცალკე გამოყოფილ რიგებშია თავმოყრილი, უფრო საინტერესოა იარაღისა და
ვერცხლის რიგები, სადაც მეიარაღეები და იუველირები არიან განლაგებულები; მეტად
პრიმიტიული ხელსაწყოებით შეიარაღებული ეს კავკასიელი მხატვრები ვერცხლს და
ფოლადს დახვეწილი გემოვნებით და წუნდაუდებელი ფორმებით ასევადებენ.
ნატიფი სამშვენისების მოყვარულმა სწორედ აქ, აბრეშუმისა და ქსოვილების ბაზარში
უნდა მოიკრიბოს მთელი თავისი ვაჟკაცობა, რომ ცდუნებას გაუძლოს; ნუხასა და შამახას
ფარჩა, ოქროს ინკრუსტაცია სპილოს ძვალზე ყაზიყუმუხიდან 38, ზარნიშიანი ხანჯლები
ყუბაჩიდან, ვერცხლის მოსევადებული სალტეებიანი თოფები და პისტოლეტები შურადან,
ცისფრად მოელვარე იატაგანები დაღესტნიდან, ერევნის პროვინციის ქურთი ქალების
მოქსოვილი ხალიჩები, აღარაფერი რომ აღარ ვთქვათ იშვიათი და ძვირფასი ნივთების
შესახებ სპარსეთიდან, თურქეთიდან, თურქესტანიდან და ბუხარისა თუ ჰერათის შორეული
სამეფოებიდანაც კი, რაც რუბლების დასამჩატებელი და საოცარი ნივთებით გამდიდრების
საშუალებაა!
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 დაგასართობი 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.
*შიიტი კანონმცოდნე, მაღალი რანგის სასულიერო პირი.
38 ყაზიყუმუხის სახანო დაღესტანთან.

ყოველი ეს ფარდული ჟანრული ტილოს სიუჟეტია და თუ ოდესმე ვინანე რომ მხატვარი
არა ვარ, ეს სწორედ ტიფლისის ბაზრებში ხეტიალისას იყო. ბრბო, რომელიც იქ სეირნობს,
ძლიერ ჭრელი და მრავალფეროვანია; რუსი მოხელეები უნიფორმებში, თათრები
ბეშმეთებში 39 და კონუსის ფორმის ფაფახებით, სომხები ბრტყელი ქუდებით, რაც უცნაურ
კონტრასტს ქმნის მათ აზიურ მოკლე ხიფთანის ჩამოკანწიალებული სახელოებთან, ძველი
შვაბიური კოსტიუმების ერთგული ვიურტენბერგელები, ფუსტანელიანი ალბანელები40,
ბერძენი მათხოვრები, განიერშარვლიანი თურქები, ოსები თავიანთი შავი ფეტრის ქუდებით,
სპარსელები – ერთნი ნაციონალურ კოსტიუმებში, თავზე გრძელი ასტრახანული წოწოლა
ქუდებით, სხვები ახალი ხელთათმანებითა და უკანასკნელი პარიზული პეწით ჩაცმულები,
ლეკები არწივისებრი პროფილით, თურქმანები ტრანსკავკასიის სტეპებიდან, ჩერქეზკაში
გამოწკეპილი ქართველები – მზის ამოსვლიდან დაღამებამდე ყველანი ჩქარობენ, ერთმანეთს
ეჯახებიან ბაზრის ვიწრო ქუჩებში და ხერგავენ მათ. ზოგჯერ საქონლით დატვირთული
აქლემების გრძელი ქარავანი სპარსეთიდან, კახური ღვინით გაბერილი ტიკებით სავსე
ურმები და ცხენები მტკვრის წყლით აკიდებული ტიკებით, გზის გაკვალვას და მოძრაობას
ცდილობენ მოზღვავებული ბრბოს ენით აუწერელ ხმაურსა და დავიდარაბაში.
თათრული და სპარსული ბაზარი მტკვრის მეორე მხარესაა და მეტად ფართო და
მაღალთაღიანი დერეფნებისგან შედგება. თავისი ფარდულის შესასვლელთან მჯდარი
ვაჭარი მყიდველების მოლოდინში ყალიონს, სპარსელების ნარგილეს ეწევა ან სწრაფად
მარცვლის ყვითელი ქარვის კრიალოსნით ალაჰის ას სახელს. ამ ვაჭრების უმრავლესობა
სპარსეთიდან ჩამოტანილ აბრეშუმსა და ხალიჩებს ყიდის, რომლებსაც მყიდველების წინაშე
იქამდე შლის, ვიდრე ის არჩევანს არ გააკეთებს და ღმერთმა იცის, არის თუ არა ადვილი რამე
შეარჩიო ამ ერთიმეორეზე უფრო ლამაზ ნიმუშებს შორის.
სინამდვილეში ტიფლისი სამი განსხვავებული – რუსული, კოლონიისა და აზიური –
ქალაქისგან შედგება; მისი მოსახლეობაც მეტად განსხვავებულია და ვფიქრობ, ნაკლებადაა
ერთმანეთში შერეული. რუსი მოხელეების, ოფიცრებისა და ნეგოციანტებისთვის ის
დროებითი საცხოვრებელი, ლამის გადასახლებაა, ისინი თავიანთი სამსახურის დასრულების
ან ქონების შეძენისთანავე ესწრაფვიან იქიდან რაც შეიძლება სწრაფად წასვლას. პარიზი ან
სანკტ-პეტერბურგი, აი მათი მიზანი. კოლონიაში მცხოვრები გერმანელები კი პირიქით,
ისევე, როგორც მათ მეზობლად მდებარე მარიენფელდისა 41 სხვა სოფლებში მცხოვრები
გერმანელები, არ რუსდებიან და ინარჩუნებენ აშკარად გამოკვეთილ ნაციონალურ
ინდივიდუალობას; მათ აქვთ თავიანთი ტაძრები, სკოლები, ლაპარაკობენ გერმანულად,
მათმა ქალებმა რუსულიც კი არ იციან, ხოლო რადგან ერთმანეთში ქორწინდებიან, სავსებით
შესაძლებელია, რომ ისინი დიდხანს უცვლელად შეინარჩუნებენ თავიანთ ეროვნულ
ხასიათს, განსხვავებით იმათგან, ვინც ამერიკის შეერთებულ შტატებში წავიდა, სადაც
გერმანულმა ელემენტმა ასე სწრაფად შეითვისა დომინანტი მოსახლეობის ადათ-წესები და
ენა. მაგრამ, როგორც მოელოდნენ, ამ კოლონიებმა ვერ იქონიეს გავლენა რუსებზე და
თათრებზე. ყველა გერმანული სოფელი წარმატებული და აყვავებულია, მათი მოსახლეობა
და ქონება ყოველწლიურად იზრდება, მათი დაუდევარი მეზობლები კი კვლავ უმეცრებაში,
თავიანთ აპათიასა და ტრადიციულ ჭუჭყში ცხოვრობენ; ძლიერ ზარმაცები საიმისოდ, რომ
მიბაძონ გერმანელებს, რომლებისაც შურთ და მათი სიძულვილით კმაყოფილდებიან.

ბეშმეთი – ჩრდილო კავკასიასა და შუა აზიაში გავრცელებული ახალუხი, მაგრამ უფრო მოკლე კაცის ზედა
სამოსელი.
40 ფუსტანელა – ქვედა ბოლო, ზოგირთი ბალკანელი ხალხის ტრადიციული ჩასაცმელი.
41 მარიენფელდი – იმპერატორ პავლე I-ის მეუღლის, ვიურტემბერგელი პრინცესას, მარია ფეოდოროვნას,
სახელობის კოლონია დაარსდა სართიჭალაში.
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მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს, ბუნებრივია, ქართველები, შეადგენენ; მათი
უმრავლესობა კეთილშობილია და ეს არ არის მათი ხასიათის ის ერთადერთი ნიშანი,
რომელიც მათ ესპანელებთან აახლოებს; მათსავით ამაყები, სულგრძელები, ისინი თავიანთი
ქონებასა და წარმომავლობას არ უფრთხილდებიან; მაგრამ მათ ამ თვისებებს სამწუხაროდ
ემატება გადაულახავი მიდრეკილება ლოთობისკენ, სიზარმაცე და სიძულვილი ნებისმიერი
სამუშაოს მიმართ, გარდა სამხედრო საქმისა; ქართველები თუმცა კი ღარიბები არიან, ისე
ცხოვრობენ, როგორც მოსწონთ ანუ ძალიან ცუდად; მდიდარს კი ფუფუნებისა და
სიამოვნებისადმი სიყვარული ხშირად თავისი შესაძლებობებზე მეტს ახარჯვინებს და ხარბი
სომეხი კრედიტორების ხელში ხვდება; გაკოტრებული კი სიცოცხლეს არად აგდებს და
ზოგჯერ ყაჩაღი ხდება; უძველესი ქართული ოჯახების წარმომადგენელი ახალგაზრდა
ვაჟები სახელს შარაგზაზე იხვეჭენ, რაც სრულიად არ ვნებს მათ რეპუტაციას, მაგრამ ხშირად
ციმბირით მთავრდება 42. აღნიშნული ნაკლოვანებების მიუხედავად, ეს ჭკვიანი, სიმპათიური
ერია, რომლისგანაც ბევრს უნდა ველოდოთ, როდესაც ის სრულად ეზიარება ევროპულ
ცივილიზაციას.
ქართველების შემდეგ ყველაზე მრავალრიცხოვანი სომხები არიან. ისინი ყველა სახის
ხელობას მისდევენ იმ პირობით, რომ ის მომგებიანი იქნება; ბუნებრივი მიდრეკილება მათ
ვაჭრობისა და საბანკო საქმისკენ უბიძგებს, ხოლო მომჭირნეობითა და შრომით ხშირად დიდ
ქონებასაც იგროვებენ. ნებისმიერ სომეხს – მოხელეს, ოფიცერს, ბანკირს თუ მევახშეს,
მხოლოდ ერთი მიზანი აქვს: ფული. ებრაელის მსგავსად, მას კარგად ესმის, რომ ეს ის
უდიდესი ძალაა, რომელიც თანამედროვე საზოგადოებაში ბატონობს და მისი მთელი
მცდელობა, როგორც წესი, ამ მიზნისკენ არის მიმართული, რისთვისაც დაუღლელად და
ხშირად არაკეთილსინდისიერადაც იღწვის და უსარგებლოს ხდის კავკასიაში ებრაელების
თუნდათ მცირე რიცხვის არსებობას. სომხები ებრაელებისგან მხოლოდ ერთი თვისებით
განსხვავდებიან: ებრაელები არსად არ მისდევენ მიწათმოქმედებას, სომეხი გლეხები კი
საგულდაგულოდ ამუშავებენ მშობლიურ მიწას; მამამისეული მიწისადმი სიყვარული მათი
დანაწევრებული სამშობლოს კულტშია შერეული – ისინი აღმოსავლეთის ჭეშმარიტი
პოლონელები არიან. ამგვარად, თავიანთი შრომის წყალობით სომხები მდიდრდებიან,
ქართველების კი ღარიბდებიან, მათი უმეტესობა მაინც.
არსებითად, ეს ორი ასე განსხვავებული ერი ერთმანეთის მიმართ საკმაოდ მტრულად
არის განწყობილი და ძალიან იშვიათად ქორწინდება ერთმანეთში; ქართველი სომეხთან
დაქორწინებას მეზალიანსად 43 მიიჩნევს, რაც არ უშლის ხელს, რომ გაღარიბებულმა თავადმა
თავისი ფინანსური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად რომელიმე მდიდარი მევახშის
ქალიშვილი შეირთოს ცოლად. ამგვარი ქორწინებების უგულებელყოფა საკმაოდ სამწუხაროა,
რადგან ამ ორი ერის კავშირი და შერევა უეჭველად წარმოშობს იმ შთამომავალს, რომელსაც
ორივე ერისგან მემკვიდრეობით მიიღებული თვისებები და მიდრეკილებები ხელს შეუწყობს
უკეთესი ცხოვრებისთვის ბრძოლაში.
ტიფლისში ათი-თორმეტი ათასი სპარსელიც ცხოვრობს; ამ მოსახლეობის ძირძველი
ნაწილი ალბათ საქართველოში ირანის მეფეების ბატონობის დროინდელია, მაგრამ ეს ძველ
ფენას მუდმივად ემატებოდა უამრავი ემიგრანტი, რომლებიც ბედის საძებნელად სპარსეთის
ჩრდილოეთიდან კავკასიაში ჩადიოდნენ. სპარსელების უმრავლესობა ვაჭარი და გაქნილი
თაღლითია, თუ ეს ანდაზა სანდოა: „ერთი სომხის გასაქურდად საჭიროა ორი ებრაელი,
ერთი სპარსელის გასაქურდად კი ორი სომეხი“. მათ ტრანსკავსიაში ყველაზე ხელოვანი
კალატოზების სახელი აქვთ. რაც შეეხებათ ერევნის პროვინციის სპარსელებს, ცარის
ქვეშევრდომებს 1828 წლიდან, ისინი თავიანთი ნებით მსახურობენ ჯარში და რუსეთის
42
43

ასეთი იცნობები არის ალფრედ კეშლინ-შვარცის თხზულებაში.
უთანასწორი ქორწინება დაბალი სოციალური მდგომარეობის მქონე პირთან.

ადმინისტრაციაშიც; აღმოსავლური ენების ცოდნის გამო ისინი საჭირონი არიან აზიურ
პროვინციებში; ისინი არიან რა მოხერხებულები და ჭკვიანები, მათი დიდი ნაწილი ქცევით
და იდეებით სრულიად ევროპელი გახდა და ხშირად მნიშვნელოვან თანამდებობებსაც
აღწევენ; ამასთან, ისინი შესანიშნავი ჯელტლმენები არიან, მრავალი მათგანი შესანიშნავად
ლაპარაკობს ფრანგულად.
თათრები თითქმის იმდენივე არიან, რამდენიც სპარსელები; ეს ღარიბი მაგრამ უბრალო
და მშრომელი ერია; ისინი საკმაოდ დამღლელ ხელობებს მისდევენ, ერთნი მეაბანოეები
არიან, ნაკლებად ბინადარი ნაწილი აქლემებისა და ჯორების ქარავნების გამყოლია – ეს
ქარავნები კავკასიასა და სპარსეთს შორის ვაჭრობის ერთადერთი ხელმისაწვდომი
სატრანსპორტო საშუალებაა. თათრები კანონსაწინააღმდეგო საქმიანობასაც ეწევიან, სწორედ
მათგან იკრიბება ქურდებისა და მკვლელების ბანდები და მათ მიერ ჩადენილი
ბოროტმოქმედებების ამბები პერიოდულად ავსებს ტიფლისის გაზეთების სვეტებს.
ევროპული კოლონია საკმაოდ მრავალრიცხოვანია და ძირითადად ფრანგებისგან
შედგება, რომელთა უმრავლესობა მოდური საგნებით, ზოგიერთი კი აბრეშუმით ვაჭრობს;
იტალიელები და ბერძნები ხელოსნები არიან, გერმანელები სავაჭრო სახლებში მსახურობენ,
რამდენიმე ინგლისელი ინდოევროპული ტელეგრაფის44 ბიუროებშია დასაქმებული.
ახლახანს ჩამოსული ორი თუ სამი იაპონელი აქ ჩაის კულტურის შემოტანას ცდილობს,
მაგრამ ვფიქრობ, რომ დიდი წარმატების გარეშე.
ტიფლისი იმ ერთ-ერთ ქალაქთაგანია, სადაც მხატვარს შეუძლია რამდენიმე თვით,
ტურისტი კი რამდენიმე კვირით დარჩეს დაუღლელად – ერთი დახატავს, მეორე
დაათვალიერებს. მაგრამ დრო განსაზღვრული გვქონდა და ჩვენს ნებზე ხანმოკლე ყოფნის
შემდეგ, გამგზავრებაზეც უნდა გვეფიქრა; ამასთან, დამთრგუნველი სიცხე იდგა და ისე
ჩანდა, რომ კიდევ უფრო დაცხებოდა. მაგრამ კავკასიაში მოგზაურობა არც ისე ადვილია; ჩვენ
ვიცოდით, რომ ტიფლისიდან წასვლისას დიდი ხნით უნდა დავმშვიდობებოდით
ცივილიზაციას და საჭირო იყო შესაბამისი ზომების მიღება. ჩვენი გერმანელი მეგობარი
ევროპისკენ გაემგზავრა, ჩვენ კი არ ვლაპარაკობთ რუსულად და კიდევ უფრო ნაკლებად
თათრულად ან სპარსულად; ჩვენი პირველი საზრუნავი დრაგომანის დაქირავება იყო;
ყველამ, ვინც კი იმოგზაურა აღმოსავლეთში, იცის, რომ დრაგომანის არჩევანზე დიდად არის
დამოკიდებული მოგზაურობიდან მიღებული სიამოვნებაც და იქ გაწეული ხარჯებიც.
ბელგიის კონსულმა, ბატონმა რელომ ჩვენი ჩამოსვლის პირველი დღიდანვე ძველი
მეგობრებივით მიგვიღო და თავისი რჩევებით ბევრ საქმეში დაგვეხმარა; მისი წყალობით
მაშინვე მოვძებნეთ იტალიელი დრაგომანი, ჟერომ რეალინი, რომელიც ფრანგულის გარდა
რუსულად, თურქულად, სომხურად, ქართულად, სპარსულად, ქურთულად და თათრულად
ლაპარაკობდა. მრავალი მოგზაურობის დროს მას კარგად შეესწავლა მთელი კავკასია, მცირე
აზია და სპარსეთი: ეს იმაზე მეტიც იყო, რაც გვჭირდებოდა; რაც შეეხება მის პატიოსნებასა
და საქმიანობას, ეს მრავალი მოწმობებით და Times-ში გამოქვეყნებული საქებარი
წერილებით იყო დადასტურებული: Times-ის კორესპონდენტს, ბ-ნ ფორბს, იგი რუსების
კამპანიაში ახლდა მცირე აზიაში; ერთი ინგლისელი ოფიცერი მასზე დიდი

1858 წელს სიმენსების ფირმამ ამიერკავკასიაში გაიყვანა პირველი ტელეგრაფი კოჯორი-ტიფლისი, 1860 წელს –
ტიფლისი-ქუთაისი-ფოთი, 1865 წელს – ტიფლისი-ერევანი-ჯულფა, 1868 წელს – ტიფლისი-ბაქო. 1869 წელს
კარლ სიმენსმა საქართველოში, შავ ზღვაში გასატარებელი ტელეგრაფის წყალქვეშა კაბელი ჩამოიტანა. ეს
სამუშაოები 1870 წელს დასრულდა და ის ე.წ. „ინდოეთის ტელეგრაფის“ – სოხუმი-ქუთაისი-ტიფლისი-ერევანიჯულფა – მსოფლიოში ყველაზე გრძელი სახმელეთო ხაზი იყო. საქართველოს ტერიტორიაზე დიდხანს იყო
შემორჩენილი ამ ტელეგრაფის ლითონის ბოძები წარწერებით “Siemens-Patent-London”.
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კეთილგანწყობით საუბრობდა სპარსეთსა და თურქესტანში მოგზაურობის შესახებ
გამოცემულ თხზულებაში Clouds in the East 45.
ჟერომის დახმარებით მაღაზიებსა და ბაზრებში სირბილი დავიწყეთ, რათა პირველი
აუცილებლობის საგნები მოგვეძებნა იმ ქვეყანაში, სადაც მოგზაურისთვის ერთადერთი
გასაჩერებელი ადგილი საფორტო სადგურებია; იქ მხოლოდ ცარიელი ოთახი და სამოვრი
დაგხვდება თან წაღებული ჩაის დასაყენებლად. ამიტომ, გვჭირდებოდა სამზარეულოს
პატარა ქურა, გადასატანი საწოლი, შაქარი, ჩაი, კონსერვები, პური, კახური ღვინით სავსე
ტიკი, სამგზავროდ კარგად შერჩეული აფთიაქი და რამდენიმე ბოთლი კონიაკი წყლის
გასაზავებლად; პატრონებით სავსე ყუთი ასრულებდა ჩვენი აზრით უზარმაზარ ბარგს,
თუმცა ის მხოლოდ აუცილებელ ნივთებს მოიცავდა.
დაგვრჩა ყველაზე მთავარი რამ, პოდოროჟნაია 46; რუსეთში ვერავინ ვერ მიიღებს
საფოსტო ცხენებს, თუ არა აქვს ეს საგზაო ფურცელი, რომელზეც აღწერილია მისი მარშრუტი
და ცხენების ის რაოდენობა, რომლის მოთხოვნის უფლებაც აქვს. არის ორი კლასის
პოდოროჟნაია: უბრალო და საფოსტო ორი მეეტლით; პირველის მინუსი ის არის, რომ
მოგზაური ელოდება თავისი რეგისტრაციის რიგს, რაც შეიძლება რამდენიმე დღესაც კი
გაგრძელდეს; მეორეს მიხედვით კი ურიგოდ მიიღებს ცხენებს, თუნდაც ყველაზე ბოლოს
მივიდეს. ჩვენ ძლიერ გვსურდა ამ მეორე, ორ მეეტლიანი ბედნიერი პოდოროჟნაიას
მოპოვება, რომელიც ბევრ დროსა და ფულს დაგვიზოგავდა; ამის მოცემა ჩვენთვის მხოლოდ
კავკასიის გენერალ-გუბერნატორს, თავად დონდუკოვ-კორსაკოვს 47, შეეძლო; საბედნიეროდ
ბატონმა დე ბლაუდავმა, ბელგიაში რუსეთის საქმეთა რწმუნებულმა, უიჰლეინს
სარეკომენდაციო წერილი მისცა ამ მაღალი რანგის მოხელისთვის გადასაცემად, რომელიც
ტიფლისიდან ერთ თუ ორ ლეიზე, მთებში მდებარე კურორტის, კოჯრის, სანატორიუმში
ისვენებდა; ეს იყო ხელსაყრელი მომენტი, ან ამ დოკუმენტს ვერასოდეს ვერ მოვიპოვებდით.
კოჯორი
ოთხშაბათს, 23 აგვისტოს, კარგად მოვლილი გზით, რაც იშვიათია კავკასიაში,
ფაეტონმა საკმაოდ სწრაფად ჩაგვიყვანა კოჯორში. მე ახლად აღმოცენებული
სანატორიუმების დათვალიერებით გავერთე. გულწრფელად რომ ვთქვა, ეს საკმაოდ
უმნიშვნელო სოფელია, რომლის მთელი მომხიბვლელობა პატარა ტყეა; კოჯორს არა აქვს
სხვა ღირსება, დიდი სიცხის დროს ციებისა და კოღოებისგან იქ თავის შეფარების გარდა,
რადგან ზაფხულის სიცხეში ტიფლისში ცხოვრება აუტანელი და საშიშია. ამ სადგურის
მომავალი მნიშვნელობის ერთადერთი წინაპირობა ზოგიერთი სააგარაკო და მშენებარე თუ
უკვე აშენებული საკმაოდ საცოდავი შესახედაობის მქონე განცალკევებით მდებარე სახლია.
ასეთი მოსაწყენ ადგილზე ყოფნა და ბორჯომის, ამ კავკასიური კურირტის გრილი ჩრდილის
მიტოვება, მხოლოდ თბილისიდან ბორჯომის დაცილებთ შეიძლება აიხსნას.
როგორც კი კოჯრის მწირი რესურსების შესწავლა დავამთავრე, უილჰეინიც მოვიდა;
გუბერნატორი მეტად თავაზიანი იყო და მან არა მხოლოდ საფოსტო პოდოროჟნაია და ღია
წერილი მოგვცა, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში კაზაკების ესკორტის მოთხოვნის ნებას
გვაძლევდა, არამედ თავის კანცლერს, ბ-ნ შაბას, ჩვენთვის სარეკომენდაციო წერილების
მოცემა უბრძანა პროვინციების, მათ შორის თექეს, გუნერნატორებისთვის გადასაცემად.
საღამოს ყველა დოკუმენტი თვითონ ბ-ნმა შაბამ მოგვიტანა. ჩვენ დიდხანს ვისაუბრეთ; მან
Valentine Baker. Clouds in the East: travels and adventures on the Perso-Turkoman frontier. London, Chatto & Windus,
1876.
46 პოდოროჟნაია (Подоро́жная) – ოფიციალური დოკუმენტი, რომლითაც რუსეთში XV-XIX საუკუნეებში
სარგებლობდნენ საფოსტო სადგურებში სახაზინო ცხენების მისაღებად.
47 ალექსანდრე დონდუკოვ-კორსაკოვი (1820-1893) – კავკასიის მთავარმართებელი 1882-1890 წლებში, კავალერიის
გენერალი და სახელმწიფო მოღვაწე, შამილთან და ოსმალეთთან ომების მონაწილე. კავკასიის მთავარმართებელი
1882-1890 წლებში.
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უამრავი რჩევა მოგვცა ჩვენი მოგზაურობის გამო და ასე დაასკვნა: „აუცილებლობის
შემთხვევაში, თათარს ზედმეტად არ შეხედოთ, არ გამოაჩინოთ დიდი თანხა, რამდენიმე
რუბლის გადახდის დროსაც კი ისეთი სახე მიიღეთ, თითქოს დიდ მსხვერპლს გაიღებთ;
ახლა კი ბედნიერ მგზავრობას გისურვებთ და მშვიდობით, უფრო კი, შეხვედრამდე!“

ჟიულ-ნაპოლეონ ნეი
კავკასიის მთავარმართებელი ალექსანდრე დონდუკოვ-კორსაკოვი (1882-1890)
(საქმიანი ტურიზმი)
ავტორის შესახებ: ჟიულ-ნაპოლეონ ნეი (1849-1900) – ნაპოლეონ I-ის ცნობილი
მარშლის, ნეის, შვილიშვილი, სამხედრო პირი, მოგზაური, ჟურნალისტი და მწერალი,
საფრანგეთ-პრუსიის 1870-1871 წლების ომის მონაწილე, საპატიო ლეგიონის ოფიცერი (1872),
მსხურონდა ალჟირსა და ტუნისში (1878-1883). სამხედრო სამსახურიდან გადადგომის
შემდეგ, 1886 წელს, იგი ამერიკაში მშვიდობის ქანდაკების ინაგურაციაზე მიწვეული
საფრანგეთის დელეგაციის წევრი იყო, ხოლო როგორც საფრანგეთ-რუსეთის მეგობრობის
დიდი მხარდამჭერი, 1896 წელს იგი მოსკოვში დაპატიჟეს ნიკოლოზ II-ს კორონაციაზე
დასასწრებად, ხოლო 1888 წელს – სამარყანდში ტრანსკასპიის რკინიგზის ხაზის გახსნაზე
მიიწვიეს.
მიუხედავად იმისა, რომ ნაპოლეონ ნეიმ მხოლოდ რამდენიმე დღე გაატარა თბილისში,
მისი ცნობები მეტად ინფორმატიული ხასიათისაა. თბილისის შესახებ მისი ცნობების მიმართ
ინტერესს მოწმობს 1899 წელს ამ მასალი ცალკე წიგნად გამოცემაც – Napoléon Ney. Tiflis.
[précédé d'une notice par Charles Simond. Paris, Plon, 1899, – რომლის წინსიტყვაობა ეკუთვნის
შარლ სიმონს (1837-1916), ცნობილ ფრანგ ჟურნალისტს, პუბლიცისტსა და მწერალს.
მოგზაურობის მიზანი: 1888 წელს ტრანსკასპიის რკინიგზის ხაზის გახსნაზე დასწრება.
სრული მარშრუტი: პარიზი, ვენა, ყირიმი – ოდესა, სევასტოპოლი (სებასტოპოლი),
თეოდოსია, ქერჩი, ბათუმი, თბილისი, ბაქო, კასპიის ზღვა, ამუდარია, სამარყანდი, ბუხარა,
კასპიისპირეთი, ბაქო, თბილისი, საქართველოს სამხედრო გზა, ვლადიკავკაზი, კიევი,
კრაკოვი, ვენა, მიუნჰენი, პარიზი.
***
Napoléon Ney. En Asie Central à la vapeur. Preface de Pierre Véron, dessins de Dick de
Longlay, avec deux cartes. Paris: Garnier Frères - Editeurs, 1888.
კავკასია
კავკასია
მსოფლიოს
ერთ-ერთი
მეტად
საინტერესო
მხარეა
საბადოების
თვალსაზრისით. ის იმდენად მიმზიდველია, რომ უკვე რამდენიმე წელია, რაც ჩვენი
უმაღლესი სამთო სკოლის სტუდენტების დიდი ნაწილი სასწავლო მოგზაურობის მიზნით
კავკასიას ირჩევს. ამიერიდან კავკასიაში მოგზაურობა ისევე იქცა წინსვლის საწინდრად,
როგორც ადრე ეს ალჟირის და მოკავშირე ქვეყნების საჯარისო ნაწილებში სამსახური იყო,
როგორც ამას სენ-სირის 1 საუკეთესო კურსანტები ირჩევდნენ...
მაგრამ აზია გვიხმობს... ოთხ დღეში ჩვენ კასპიის სანაპიროზე გადავალთ. ხოლო რაც
დრო დაგვრჩება, უნდა ვინახულოთ ტიფლისი, ტრანსკავკასიის 2 ასე საინტერესო
დედაქალაქი. ეს ვიზიტი ორ დღეს დაიჭერს... რა ვქნა? უყურე! მიშელ სტროგოვის 3 ნათქვამის
მიხედვით, „შენ თვითონ შეხედე, შეხედე“. ჩვენც ასე მოვიქცევით!

სენ-სირის სამხედრო სკოლა (École spéciale militaire de Saint-Cyr) ფრანგი ოფიცრებისა და ჟანდარმების
მოსამზადებელი უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება იყო, რომელიც ნაპოლეონმა 1802 წელს დაარსა
ფონტენბლოში არსებული სამეფო სამხედრო სკოლის სანაცვლოდ.
2 ტერმინი „ტრანსკავკასია“ (ამიერკავკასია) რუსული „ზაკავკაზიე“-დან მოდის და ნიშნავს კავკასიონის ქედს
მიღმა არსებულს, ანუ რუსეთის ხედვას ასახავს. დღეს ფართოდ გამოიყენება ტერმინი – სამხრეთ კავკასია.
პოლიტიკურად იგი მოიცავს სამ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს – სომხეთს, აზერბაიჯანს და საქართველოს.
3 ავტორს მოჰყავს ჟიულ ვერნის სათავგადასავლო რომანის გმირის, მიშელ სროგოვის (Michel Strogoff) სიტყვები:
„Regarde de tous tes yeux, regard“ (Jules Verne. Michel Strogoff. Bibliothèque d'Éducation et de Récréation J. Hetzel, 1876,
t. II, 79).
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შავი ზღვით მოსული მოგზაური კავკასიაში სწორედ ბათუმიდან შედის. ქედების
თოვლიანი მწვერვალები წინა საღამოსვე გამოჩნდა. მთების მწვერვალები ვიდრე
ყინულებამდე უღრანი შავი ტყეებითაა მორთული, რომლებშიც სხვადასხვა საჭირო და
სამწერველო ხე ხარობს. ბოლო ნავსადგური ფოთია, რკინიგზის ხაზის ძველი საწყისი,
რომელიც რუსების ანექსიის შემდეგ ბათუმით ჩანაცვლდა. ამით შემცირდა გზა, რომელმაც
პირდაპირ დაუკავშირა ტიფლისს ბათუმის მნიშვნელოვანი პორტი, სადაც დიდი მოძრაობაა.
მაისის თბილი დილა იდგა, რამაც წინასწარ მაგრძნობინა ის მოსათენთი ტემპერატურა, რაც
აზიაში გველოდებოდა.
კავკასიის
სამხრეთით
მდებარე
მხარეს
ტრანსკავკასიას
უწოდებენ.
ადმინისტრაციულად ის გაერთიანებულია რუსეთის იმპერიაში, რომლის გუბერნიასაცაა,
მაგრამ გეოგრაფიულად ის აზიის ნაწილია. მის სათავეში დგას მპერტორის ადიუტანტი,
გენერალი დონდუკოვ-კორსაკოვი 4. ტრანსკავკასიის დედაქალაქი ტიფლისია, ძველი
სპარსული ქალაქი5.
ძველად კავკასია თუ ტრანსკავკასია იმპერატორის სამეფისნაცვლო იყო, ისევე, როგორც
ტრანსკასპია 6 და თურქესტანი. კავკასიაში მეფის უკანასკნელი ნაცვალი იყო დიდი მთავარი
მიხეილი 7, რომლის ხსოვნაც დარჩენილია მოსახლეობის გულებში.
კავკასიის შესვლა იმპერიის პროვინციად დიდი პოლოტიკით იყო გამოწვეული. არც ის
არის ნაკლებ მართალი, რომ ის გარკვეულ უსიამოვნებებს იწვევდა. რუსები და უცხოელები
თანხმდებიან იმაში, რომ წესრიგი და ყოველგვარი საქმეების გადაწყვეტილება იქ ნელა
მიმდინარეობს... დიდი მთავრის მმართველობის დროს საქმის შესანიშნავი ცოდნით სწრაფ
გადაწყვეტილებებს სწორედ ტიფლისში, ადგილზე იღებდნენ. რუსები, რომლებმაც ხშირად
არ იციან დროის ფასი, იძულებულები გახდნენ, რომ უფრო სწრაფად მოეგვარებინათ
საქმეები. დღეს ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი სანკტ-პეტერბურგში წყდება და პასუხი
დაგვიანებით ცადის. ამას გარდა, საქმეების ახალი მდგომარეობა გარკვეულ მოთხოვნებს
აყენებს, რომლებიც ართულებს დაპყრობილი პროვინციის მართვას.
რუსეთის მიერ ყარსისა 8 და ბათუმის ანექსიამ 9 და იქიდან მუსლიმების ემიგრაციამ,
საკუთრების გამო მრავალი დავა გამოიწვია. ადგილობრივმა მოსახლეობამ, რომელმაც
არჩევანი რუსი ერის სასარგებლოს გადაწყვიტა, მრავალი პრეტენზია წამოაყენა
ემიგრანტების მიერ დატოვებული საკუთრების მიმართ, რადგან ის სახელმწიფოს
საკუთრებად იქნა მიჩნეული და რუსულ კოლონიებს შორის განაწილდა. ამ პრეტენზიების
გარკვეული ნაწილი, როგორც უსაფუძვლო, თავიდან უგულებელყოფილი იყო, სხვებს
მრავალი წლის მანძილზე იკვლევდნენ. სამართლიანი გადაწყვეტილების მისაღებად
კავკასიის მთავრობამ კონსტანტინოპოლში ერუდირებული არქეოლოგი და თურქულ
იდიომებზე თავისუფლად მოლაპარაკე, ბ-ნი ბაქრაძე 10, გაგზავნა. მისი მისიის მიზანი იყო იმ
4 ალექსანდრე დონდუკოვ-კორსაკოვი (1820-1893) – კავალერიის გენერალი და სახელმწიფო მოღვაწე, შამილთან
და ოსმალეთთან ომების მონაწილე. კავკასიის მთავარმართებელი 1882-1890 წლებში.
5 ნაპოლეონ ნეის ამ ცნობაში საქართველოს მიმართ ევროპელი მოგზაურების სტერეოტიპული გავლენა იგრძნობა.
6 ტრანსკასპია – რუსეთის იმპერიის ადმინისტრაციული ერთეული 1854-1919 წლებში. ადმინისტრაციული
ცენტრი – აშხაბადი. სამხრეთით ესაზღვრებოდა ხორასანს და ავღანეთს, ჩრდილოეთით ურალი პროვინციას,
ჩრდილო-აღმოსავლეთით ხივასა და ბუხარას. 1897 წლიდან მართვდა თურქესტანის გენერალ გუბერნატორი.
7 მიხეილ რომანოვი (1832-1909) – იმპერატორ ნიკოლოზ I-ის მეოთხე ვაჟი, კავკასიის მეფისნაცვალი 1863-1881
წლებში.
8 ყარსის, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში საქართველოს ეკუთვნოდა, ქართული ისტორიული სახელი იყო
კარი. XVI საუკუნეში შევიდა ოსმალეთის იმპერიის შემადგენლობაში. 1878 წელს რუსეთის იმპერიამ დაიპყრო,
1921 წელს კი ყარსის ზავით თურქეთის რესპუბლიკას გადაეცა.
9 ბერლინის ტრაქტატით (1878) ბათუმი რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში შევიდა.
10 დიმიტრი ზაქარიას ძე ბაქრაძე (1826-1890) — ქართველი ისტორიკოსი, არქეოლოგი და ეთნოგრაფი,
პეტერბურგის მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი (1879). მისი ინიციატივით დაარსდა კავკასიის

ყველა დოკუმენტის მოძიება, რომლებიც რუსეთის მიერ ანექსირებული თურქეთის ძველი
პროვინციების მესაკუთრეებს ეხებოდა. ოსმალეთის პორტამ ბ-ნ ბაქრაძეს სწრაფად მისცა
ადმინისტრაციის არქივებში კვლევების ჩატარების უფლება.
დაუბრუნდებიან ძველ სისტემას? კავკასია კვლავ იმპერატორის სამეფისნაცვლო
გახდება? ასე ამბობენ. კავკასიაში მისი უდიდებულესობის 11 ამჟამინდელი მოგზაურობის
შედეგი ალბათ ამ ქვეყნისათვის ნახევრად ავტონომიის მიცემა იქნება იმ კავშირების
შენარჩუნებით, რომლებიც მას იმპერიასთან აქვს.
ბათუმი
ბათუმი, რომელიც რუსეთის მფლობელობაში მხოლოდ ახლანდელი ბერლინის
ხელშეკრულების 12 შემდეგ გადავიდა, 1886 წლამდე პორტო-ფრანკო 13 იყო, რომელიც
რუსეთმა სტრატეგიული საჭიროების გამო ხელახლა დაუქვემდებარა საბაჟოს და იქ დიდი,
ძირეული სამუშაოები ჩაატარა; ახალი პორტის სამუშაოები მომავალი წლის დასაწყისში
მთლიანად დამთავრდება, დოკების მშენებლობა თითქმის უკვე დასრულებულია.
ხმელეთისა და ზღვის მხრიდან მეტად დიდი დაცვითი სამუშაოებია ჩატარებული.
ნავსადგურის მისადგომების გამაგრებით რუსებმა ცალკეული მნიშვნელოვანი სამუშაოები
ჩაატარეს იმ სიმაღლეებზე, რომლებიც აკონტროლებენ ბათუმზე გამავალი მდინარის,
ჭოროხის ხეობის შესასვლელს და მდ. ჩოლოქის მონაკვეთს ჩრდილოეთით 25 კმ-ზე.
უნდა დავრწმუნდე, რომ სწორად ვწერ მდინარის სახელწოდებას: ჭოროხი. მკითხველი
უნდა აღაფრთოვანდეს ჩემი სინდისიერებით. ის კი სიმართლეა, რომ ჩემი კალმის შეცდომით
მოსმას დღეს არ მოჰყვება ის შედეგი, რაც 1828 წელს მოხდა. ეს ამბავი კავკასიაში ფართოდაა
ცნობილი და ამის შესახებ ბევრისგანაც მსმენია; თურქების წინააღმდეგ სომხების ომის 14
დასასრულს, სადაც 1829 წელს მარშალმა პასკევიჩ-ერივანსკიმ 15 გაიბრწყინა, რუსი და თურქი
სრულუფლებიანი პირები შეიკრიბნენ ამ ორ ქვეყანას შორის საზღვრების დელიმიტაციის
მიზნით და ერთობლივად შეადგინეს ხელშეკრულების პროტოკოლი. რუსები ბათუმს
ითხოვდნენ, რომლის პორტიც მათთვის მეტად მნიშვნელოვანი იყო და რომლის
გადაცემაზეც თურქებიც თანახმანი იყვნენ. ჭოროხი, რომელიც ბათუმის სამხრეთით
მიედინება, დადგენილ იქნა სასაზღვრო დინებად. გაიცვალა ხელმოწერები, თითოეულმა
მხარემ ხელშეკრულების თავისი ეგზემპლარი მიიღო. მხოლოდ უფრო გვიან გამოჩნდა, რაც
ხელშეკრულების შესწავლის შემდეგ ორივე მხარემ შეამჩნია, რომ შეცდომა იყო
ტრანსკრიპციაში, რასაც მნიშვნელობა ჰქონდა და რაც ორივე ეგზემპლარში იყო. სასაზღვრო
მდინარედ აღნიშნული იყო ჩოლოქი (Tcholok) და არა ჭოროხი (Tchorok), რაც ორ
არქეოლოგიის მოყვარულთა საზოგადოება (1873), რომლის ბაზაზე მისივე თავმჯდომარეობით შეიქმნა კავკასიის
ისტორიისა და არქეოლოგიის საზოგადოება (1881-1886). სამეცნიერო მიზნით იმოგზაურა საქართველოს სამხრეთდასავლეთ რაიონებში (გურია, აჭარა, შავშეთი, არტაანი, კლარჯეთი და სხვ.). გამოაქვეყნა შრომები:
„არქეოლოგიური მოგზაურობა გურიასა და აჭარაში“ (1878), „შენიშვნა ბათუმის ოლქის შესახებ“, „ყარსის ოლქის
ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ნარკვევები“ და სხვ. 1879 წელს მონაწილეობა მიიღო ქართველთა შორის წერაკითხვის საზოგადოების დაარსებაში. 1889 წელს მისი ინიციატივით შეიქმნა სიძველეთა თავმოყრისა და დაცვის
ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კერა რევოლუციამდელ საქართველოში – თბილისის საეკლესიო მუზეუმი.
11 იგულისხმება 1888 წლის შემოდგომაზე საქართველოში რუსეთის იმპერატორის, ალექსანდრე III-ისა და მისი
მეუღლის, იმპერატრიცა მარია ფეოდოროვნას, მოგზაურობა
12 ბერლინის ტრაქტატით (1878) ბათუმი რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში შევიდა.
13 1878-1886 წლებში ბათუმი გამოცხადდა პორტო-ფრანკოდ – საპორტო ქალაქად, რომლის საზღვრებში
ნებადართული იყო უცხოური საქონლის თავისუფალი, უბაჟო შეტანა და გატანა.
14 ავტორი აქ უზუსტობას უშვებს, ეს იყო რუსეთ-თურქეთის 1828-1829 წლების ომი. ჩანს, ნეის მიერ სომხეთის
ხსენება იმ საკითხს უკავშირდება, რომ 1827 წლის 5 ოქტომბერს ერევნის ციხესიმაგრის აღების გამო იმპერატორმა
ნიკოლოზ I-მა გენერალ პარკევიჩს გრაფის ტიტული და „ერივანსკის” საპატიო წოდება უვბოძა.
15 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 იყო.

სახელმწიფოს შორის საზღვარს ჩრდილოეთით 25 კმ-ით სწევდა და ბათუმი თურქების
მხარეს რჩებოდა.
ვვარაუდობ, რომ 1877 წელს რუსულენოვანი ხელშეკრულების გადამწერებს საგანგებო
მითითებები უნდა მიეღოთ. სიმართლეა კი ეს ორთოგრაფიული შეცდომა და მისი მძიმე
შედეგები? ეს ისტორია კავკასიაში მრავალჯერ მიამბეს, ხოლო ბარონი ტიელმანი16 ამის
შესახებ თავის წიგნშიც წერს.
ქალაქ ბათუმის გარშემო მრავალი ყაზარმაა. ხითა და აგურით კოპწიად ნაგები ეს
შენობები ამ მინიატურულ ბანაკში ზამთარში მნიშვნელოვან (6,000 კაცზე მეტი) გარნიზონს
იტევდა. აქ კარგად ჩანს სამხედრო ელემენტის უპიტარესობა, რაც დაახრჩობს ბათუმში
სავაჭრო აქტიურობას. არა მგონია, რომ მას ელის ის ბრწყინვალე მომავალი, რასაც მას ბაქოში
თითქოსდა ნავთობის საბადოების აღმოჩენა უქადის. ბათუმი გახდება საომარი პორტი და
დიდი საზღვაო არსენალი, მეტი არაფერი. ეს მას მოკლავს!
ბედმა აქაც ისე გამიღიმა, როგორც ოდესაში – შევხვდი საფრანგეთის მომხიბლავ
კონსულს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს გამორჩეულ აგენტს, ბ-ნ დე ლა შომს.
ჩვენ მეტად სასიამოვნოდ შესანიშნავი გზით გავისეირნეთ ხეობაში, ტყეში, რომელიც
ჭოროხის დინებას ზევით მიუყვება; კავკასიის შესახებ პირველ წარმოდგენას მისი
თვალწარმტაცი და ველური სანახაობა მიქმნის. ჩვენი ექსკურსიის მიზანი იყო გვენახა
აღსანიშნავი ადგილი, აჭარისწყალი, რომელიც ბათუმიდან ათ ვერსზე 17, იმ შესანიშნავ
ადგილზე მდებარეობს, სადაც ჭოროხს მისი ერთ-ერთი შენაკადი უერთდება... ეს ორი
ძლიერი დინება დიდი ხმაურით მიექანება და უზარმაზარ ლოდებს მოაგორებს
ნაპირებისაკენ, რომლებსაც ნელ-ნელა რეცხავს კიდეც.
აჭარისწყალთან ყუბანელი კაზაკების საგუშაგოა; მათი სტანიცა 18 ბათუმიდან ათ
კილონეტრზეა. საზღვის დაცვა აღარ არის საჭირო. აღარ არიან საშიშნი ველური მთიელები
და სასტიკი ტავის მომკვეთი ლეკები, მაგრამ კაზაკები მაინც მუდამ ფხიზლად არიან.
ტყიდან დაბრუნებულებს კაზაკების ერთი ასეული შემოგვხვდა, რომელიც მანევრებიდან
ბრუნდებოდა. პატარა ყაბარდოელ ცხენებზე ამხედრებული ეს ცხენოსნები ამაყი ჩორთით,
მგზნებარებითა და შემართებით სავსენი, გამხდრები და ელასტიურები, სიმღერით
ბრუნდებოდნენ. ტყეში ამ პატარა ჯგუფის შეხვედრა მართალაც რომ სასიამოვნო ოყო!
დილით, სადგურზე წასასვლელად ვემზადები სასტუმროდან, რომელიც ჩემს ნაკლებად
სტუმართმოყვარე თამამემამულეს ეკუთვნის. გადასახადი მომატებული მომეჩვენა. მაგრამ
მოგზაურობის დროს გონება უნდა მოიკრიბო: მე არაფერი არ ვთქვი. სადგურში წასვლამდე
ერთი ჭიქა თბილი რძე დავლიე და ფასს ვკითხულობ.
– ერთი რუბლი (2,50 ფრანკი).
– ძვირია!
– ეს არის კავკასიის ფასები... ბატონი ნახავს... ეს ცუდის ნიშანია. ვიჩქარი იმაში
დავარწმუნო ჩემი მკითხველები რომ ეს ასეა... შემდეგ დავრწმუნდი, რომ რომ ბათუმელ
სასტუმროს პატრონებს განსაკუთრებული ფასები აქვთ... მთელ დანარჩენ კავკასიაში ფასები
არ არის მაღალი... სასტუმროების პატრონებს... მხოლოდ და მხოლოდ სწრაფად უნდათ
გამდიდრება.
კარგი ხერხია საიმისოდ, რომ თუ ის ფრანგია, მისი თანამემამულეები მასთან უნდა
მივიდნენ და არა მის მახლობლად მყოფ კონკურენტებთან, რომლებიც ასევე ცდილობენ,
იგულისხმება გერმანელი დიპლომატის, პოლიტიკოსისა და ფინანსურ სფეროში გერმანიის იმპერიის
სახელმწიფო მოღვაწის, ბარონ მაქს ფონ ტიელმანის (1846-1929) თხზულება – Ernouf, baron Alfred-Auguste. Le
Caucase, la Perse et la Turquie d’Asie, d’après la relation de M. le baron de Thielmann. Paris: E. Plon & Cie, 1876. ამ
თხზულების ფრანგულ თარგმანში ნაპოლეონ ნეის მიერ აღნიშნული ცნობა 49-ე გვ-ზე არის მოცემული.
17 ვერსი – სიგრძის საზომი ძველებური რუსული ერთეული. 1 ვერსი უდრის 1,06 კმ-ს.
18 სტანიცა არის ადმინისრტაციული ერთეული, რომელიც შედგება კაზაკების ერთი ან რამდენიმე დასახლებისგან.
16

მაგრამ ტყავიდან არ ძვრებიან. ამასთან, ამ მეპატრონეებმა გემო გაუგეს ფრანგების
სოლიდარობის განსაკუთრებულ მოდას. ჩემი ჩასვლის დღეს, როდესაც ვიკითხე იმ
ადგილების შესახებ, რომლებზეც უნდა გამევლო, მითხრეს: „იქ არის კარგი ფრანგული
სასტუმრო, მაგრამ არის გერმანულიც, სადაც უკეთესი სამზარეულოა. და რადგან ბატონი,
ეჭვს გარეშეა, არ აყენებს პატრიოტიზმის საკითხს“... ჩემი შემხედვარე სასტუმროს პატრონი
მიხვდა, რომ შეეშალა. რა თქმა უნდა... ფრანგულ სასტუმროში გავჩერდი19 და ძალიანაც
მომეწონა, ისევე, როგორც სამზარეულო. საზღვარგარეთ თანამემამულეებმა ერთმანეთის
მხარდაჭერა უნდა იგრძნონ.
წუხელ, ვახშმის დროს, ჩვენმა თავაზიანმა კონსულმა სადგურში კაცი გაგზავნა იმის
გასაგებად, იყო თუ არა მოსული ინსტრუქციები ჩემს მოგზაურობასთან დაკავშირებული.
დრაგომანი დაბრუნდა და გვითხრა, რომ სანკ-პეტერბურგიდან მოვიდა ბრძანება, რომლის
თანახმად ჩემთვის საგანგებო ვაგონი გამოეყოთ ბაქომდე. დიდი მადლობა... დიდი მადლობა
ტრანსკავკასიის რკინიგზის კომპანიას...
ბათუმიდან გასვლისას შესანიშნავი ხედი იყო. ქალაქის მიდამოებს მეტად ცოცხალ იერს
სძენდა ნავთობის გადამამუშავებელი მნიშვნელოვანი საწარმოები, როტშილდის 20 სახლის
ყუთების დიდი ფაბრიკა და თეთრად შეღებილი მრავალი ცისტერნა, უამრავი წითელი
აგურის ყაზარმა და ვრცელი მოედანი მანევრირებისათვის.
ბათუმიდან 97 ვერსზე (104 კმ) მდებარე სამტრედია ფოთის რკინიგზის განშტოების
სათავეა. ჩვენ ვარდების ველზე ვართ, რომელიც ვრცელდება რკინიგზის ორივე მხარეს,
სადამდეც კი თვალი გასწვდება. შევიტყეთ, რომ ქუთაისის ოლქის მინისტრმა 21 ამ
პროვინციაში ვარდების დიდი პლანტაციების გაშენება გადაწყვიტა, რათა ადგილობრივმა
მოსახლეობამ ვარდის ესენცია აწარმოოს, რომელიც რუსეთში უცხოეთიდან შეაქვთ და
უკიდურესად ძვირია. გასულ წელს ბაქოს პროვინციაში ჩატარებულ ამ ცდას ისეთი
ბრწყინვალე შედეგი მოჰყვა, რაც კავკასიის ვარდების ამ ახალ პლანტაციებშიც სრული
წარმატების იმედს გვაძლევს.
პეიზაჟი იცვლება. მთებში ვართ. ლოკომოტივი ქოშინით შედის რიონის ხეობაში. ჩვენი
მატარებელი ეფლობა მთის ველურ ყელში, კვეთს უამრავ ნაკადს, თოვლის დნობის შედეგად
ადიდებული რომ ჩამოედინება კლდეებზე. ტრანსკავკასიის რკინიგზის ეს მონაკვეთი მთის
ის ერთ-ერთი ულამაზესი გზაა, რომელიც კი მინახავს. თავისი ველური ბუნებითა და
გრანდიოზულობით ის არლბერგის 22 ხაზს მაგონებს. სურამის უღელტეხილი, რომელსაც
3,000 ფუტის 23 სიმაღლეზე გადაკვეთ, შავი და კასპიის ზღვების გაყოფის აღმნიშვნელია 24.
სურამის სადგურში ჩვენი მატარებელი ორად გაყვეს. აქ დიდი აქტიურობაა. ჩვენ ხაზის
ყველაზე მაღალ წერტილში ვართ. ქვევით, ხეობის ძირში, რამდენიმე ასეული მეტრის

19 ნაპოლეონ ნეი არ ასახელებს სასტუმროს სახელწოდებას. სავარაუდოა, რომ ეს იყო სასტუმრო „ფრანცია“ (l’hôtel
de France).
20 1883 წელს გაიხსნა ბათუმი-ბაქოს სარკინიგზო ხაზი და ნავთობსადენი (1897-1907), რამაც ქალაქის ზრდა
გამოიწვია, ამ პერიოდში ბათუმში მოღვაწეობდნენ სამრეწველო მაგნატები – შვედი ძმები ალფრედ, რობერტ და
ლიუდვიგ ნობელები და ბარონი ალფონს დე როტშილდი. სახლი, სადაც ნობელებს ოფისი ჰქონდათ, ახლა
ნობელი მუზეუმია, ხოლო როტშილდის სახლში, რომლის ასაშენებლად ბარონმა აგური საფრანგეთიდან
ჩამოატანინა და მუშებიც იქიდან ჩამოიყვანა, ამჟამად ბათუმის სამშობიარო სახლია განთავსებული.
21 ვვარაუდობთ, რომ ნაპოლეონ ნეი გულისხმობს გენერალ-ლეიტენანტ ალექსი მიხეილის ძე სმეკალოვს (18381890), ქუთაისის სამხედრო გუბენატორს 1883-1886 წლებში.
22 ალბერგი (Arlberg) – მთიანი მასივი ავსტრიაში, ფორარლბერგსა და ტიროლს შორის.
23 1 ფუტი უდრის 30,48 სმ-ს.
24 ავტორის შენიშვნა: „წვიმიანი სეზონის დროს ეს ხაზი ხშირად წყდება ტორენების მიერ მოტაცებული ხიდების
გამო. ამ სერიოზული ავარიების გამოსწორებას ფიქრობენ ფოლადის მოსახსნელი საავარიო ხიდების
გამოყენებით, რაც მოძრაობის 24 საათში აღდგენის საშუალებას იძლევა“.

სიღრმეზე, ისე, როგორც პირენეებსა ან ალპებშია ჩაკარგული სოფელი, ჩნდება რაღაც ქალაქი,
სადაც ათას მაცხოვრებელზე მეტია.
მთის ძირში შავი ხვრელი იხსნება. იქ დასავლეთის მხრიდან სურამის გვირაბი გაჰყავთ,
რომელიც აღარ გაივლის უღელტეხილზე. მას უკვე ორი წელია აშენებენ და მხოლოდ ორი
წლის შემდეგ თუ დასრულდება. გრძელი ბარაკები საცხოვრებელიცაა და ოფისიც. ინჟინრები
ვერანდებით და აივნებით დამშვენებულ მოხდენილ პავილიონებში ცხოვრობენ.
ყველა მიმართულებით და ყოველდღე მხოლოდ ერთი მატარებელი გადის. ჭრელი
ბრბო, რომელიც სადგურის ბაქანზე ირევა, ფერებისა და კოსტიუმების მრავალფეროვნებას
გვთავაზობს. კაცები – მეგრელები, გურულები, იმერლები, ქართველები, დიდები, ტანადები,
ენერგიულები და კეთილშობილებით სავსენი, ღრმად ჩამჯდარი შავი, ცოცხალი თვალებითა
და აპრეხილი წამწამებით; გრძელი ულვაში მათ ვაჟკაცურ სილამაზეს ანიჭებს, რაც
აძლიერებს მათი კოსტიუმის მოხდენილობას. ეს თავისუფალი ტანისამოსია, ძირითადად
შავი ან ყავისფერი, რომელიც მუხლებამდე ეცემა – ერთგვარი ხიფთანი 25, წელზე ვერცხლის
ქამრით შემოჭერილი; მასზე საშიში იარაღი – ორმხრივ ალესილი დამასკური ხანჯალი
ჰკიდიათ, რომელსაც არასოდეს არ იხსნიან. გულზე, მარჯვნივ და მარცხნივ, თოფის
წამლისათვის მოვერცხლილი ქილები უკეთიათ. ამ ვაჟკაცებს რბილ ჩექმებში ჩატანებული
აქვთ ცისფერი, შავი, ყავისფერი ან თეთრი ვიწრო შარვალი. თავზე ფაფახი – შავი, ყავისფერი
ან თეთრი ასტრახანული კრაველის ქუდი ახურავთ.
გზის გასწვრივ შეხვდები მრავალ პერსონაჟს, ფრიალა სამოსით და მოკაუჭებული
ცხვირით, რომლებიც თავიდან ებრაელები გეგონება. ეს მთელ კავკასიას მოდებული სომხები
არიან. ადგილობრივი გადმოცემის თანახმად, ერთ დღეს ღმერთმა, რომელსაც მობეზრდა
სომხების მუდმივი ჩივილი, ეშმაკი მოაყვანინა. – როგორ ახერხებ, – იკითხა მამაზეციერმა, –
რომ მხოლოდ ერთ ადამიანში უყრი თავს ამდენ სხვადასხვა ცოდვას? – კეთილო ღმერთო, –
უპასუხა ეშმაკმა, – ცოტა ავიღე ბერძნისგან, შევურიე სპარსელს და ბევრიც ებრაელისგან
დავუმატე. გამოვიდა სომეხი.
ეს ლეგენდა მართალი არ არის. სომხებს აქვთ ბევრი ის თვისება, რაც აღემატება ამ
ბრალდებებს და ხსნის მათ წარმატებას. თავიანთი მუშაობით, შეუპოვრობითა და სხარტი
გონებით აქაც ისეთები არიან, აღმოსავლეთში რომ მინახავს. სომხები მშვიდად ცდილობენ
დომინირებას აზიურ კავკასიაში, ისე, როგორც მათ თურქეთი დაიპყრეს, სადაც ბატონები
არიან.
ქალები კი? თავიანთი სილამაზით ცნობილი ქართველი ქალები; იყვნენ კი იმდენად
ლამაზები, რომ აქ მოდიოდნენ სულთნების ცოლების საძებნელად?... ჩემთვის დიდად
სამწუხაროდ, ჯერ ერთი ლამაზიც ვერ ვნახე. ლამაზ ქართველ ქალებს არლელი ქალის26
მსგავსად, – რომელთა რასა როგორც ამბობენ დაიკარგა, – ახლა მხოლოდ Théâtre Libre-ში 27
დადგმულ Pain du Péché-ში 28 თუ ნახავ.
და მაინც, რა კავკასიელი ქალების კოსტიუმი ისე ელეგანტურია! თავზე მრგვალი და
ბრტყელი ქუდი ახურავთ, არახჩინის 29 მსგავსი, ბროწეულისფერი, ცისფერი ან იისფერი,
ოქროკედით შემოქარგული, მასზე დამაგრებული კავკასიური მაქმანის ვუალი მხრებზე
იგულისხმება ჩოხა.
არლელი ქალი – უხილავი პერსონაჟი ანუ ფანტომი, რომელსაც აღწერენ და ახსენებენ, მაგრამ არასოდეს არ ჩანს.
ეს ტერმინი წარმოსდგება ალფონს დოდეს ნოველის, არლელი ქალის (L'Arlésienne) მიხედვით. ნაპოლეონ ნეის
მიერ ქართველი ქალის ამგვარ კონტექსტში მოხსენიება კომენტარს არ საჭიროებს.
27 1887 წელს ანდრე ანტუანმა პარიზში დააარსა Le Théâtre-Libre. იქ ახალგაზრდა ფრანგი და უცხოელი (იბსენი,
სტრინდბერგი) მწერლების ნაწარმოებებს დგამდნენ.
28 თეოდორ ობანელის (829-1886) პროვინციული დრამა „Le pain du péché“, 1888 წლის აპრილში პოლ არენმა
Théâtre-Libre-ში დადგა.
29 თხელი ქსოვილის საშინაო ქუდი.
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ეცემა. მათი გრძელ ნაწნავებად დაწნული თმები ქეჩასავით უხეშია. ნათელი ფერის კაბა შავი
აბრეშუმის ბლუზით. ვაგლახ, ფეხები! ფეხზე უხეში ტყავის ყელიანი ფერსაცმელი აცვიათ.
ხელში ჯოხი უჭირავთ. რატომ? ქმრების ვაჟკაცური იერი როგორ აძლევს ამის ნებას?
კუპეში მარტო ვარ და ბუნებას გავყურებ. მნიშვნელოვან სადგურებში მუდამ უხვადაა
კარგად მომარაგებული ბუფეტები, სადაც სრულფასოვნად დანაყრება შეიძლება, სადაც
შეუძლიათ რომ მოგართვან ცივად მოხარშული ხორცი, ჩაი, ღვინო და ლუდი. კავკასიის
რკინიგზაზე, როგორც ადრე ყველა რუსულ რკინიგზაზე, თუ კარგად არ დანაყრდები, ის
მაინც იცი, რომ არც შიმშილით მოკვდებოდი და არც წყურვილით. ნახევრად შიშველი
ბავშვები ხისა თუ ფოთლების კალათებით ტყის გემრიელ მარწყვს მეტად ზომიერ ფასად, 5
კაპიკად (2 სუ) გვთავაზობდნენ. ის წითელია, სურნელოვანი, გემრიელი და მწიფეა. იხდი
ფულს: მატარებელი გადის. პირველი ორი წითელი მარწყვის ფენის შემდეგ დანარჩენი მწვანე
და უმწიფარია. ოჰ! ეს პატარა ეშმაკები, რომლებიც მოგზაურებს ატყუებენ! ოჰ! კავკასიის
სოფლელების გულუბრყვილობა!
ყველა სადგურში ჟანდარმები დაგვხვდნენ, მწვანე უნიფორმითა და წითელი ყოშებით 30,
აქსელბანდებითა და ქამრებით, წელზე – ბუდეში რევოლვერით. ისინი, თითქმის ყველანი,
ძველი ჯარისკაცები არიან, რასაც მათი შევრონები 31 და მედლები მოწმობს. მათი ჩინებული
გამართულობა ჩვენს ნაციონალურ ჟანდარმერიას გვაგონებს. ამასობაში, რუსული
ჟანდარმერია სრულიად განსხვავებულია სამხედრო ჟანდარმერიისგან.
ისევე, როგორც რუსეთის ყველა რკინიგზაზე, კავკასიაშიც ზარმა ჩაანაცვლა სასტვენი.
ჯერ პირველი ზარი რეკს, შემდეგ, რაღაც ინტერვალის შემდეგ (ჩვეულებრივ 5 წუთის
შემდეგ) ორი ზარი ისმის. მატარებელში უნდა ჩავჯდე. შემდეგ სამი ზარია –
გასამგზავრებელი სიგნალი და მატარებელიც სწრაფად დაიძრა.
ჩვენ მრავალი სადგური გავიარეთ და ძალიან ხშირად ვჩერდებოდით. გრძელ
მატარებელს ორმოცამდე ვაგონი აქვთ გამობმული; ისინი ნავთობით სავსე ვაგონიცისტერნებისაგან შედგება; ნავთობი ბაქოდან ბათუმში გადააქვთ გადასამუშავებლად.
ეს მატარებლები დღე და ღამე, ყოველი საათის განმავლობაში ერთმანეთის მიყოლებით
ისე გადიან, რომ ავარია არ მოხდეს. ისინი დანომრილია, ჩამოსული მატარებლები სადგურში
დგებიან შემდეგი მატარებლის მოლოდინში.
ტიფლისამდე მთელი გზის გაყოლებაზე ოსტ-ინდოეთის ინგლისური ტელეგრაფის
მორბენალ, გაშავებულ რკინის ბოძებს ვხედავდი32, რომლებიც ყირიმშიც ვნახე. ეს
ტელეგრაფი მოდის კალკუტიდან, მთელ სიგანეზე კვეთს ინგლისურ ინდოეთს, გადის
ავღანეთზე, გადაჭრის სპარსეთს, გაივლის თეირანზე, შემდეგ კასპიის ზღვაზე მდებარე
რაშთს ბაქომდე, აღწევს კავკასიის ყელს და ვარშავაში მთავრდება. ეს ელექტრული კაბელი,
რომელიც საგანგებო საერთაშორისო კონვენციის საგანი იყო, მთელ ამ გზაზე ინდოეთის,
სპარსეთისა და რუსეთის გადაკვეთით ინგლისელებმა გაიყვანეს, რომლებიც ამ უზარმაზარ
ხაზზე მოძრაობის დროს საგანგებოდ იყვნენ დაცულები. ეს სპეციალისტები ამ ხაზებიდან
გარკვეულ მანძილზე ცხოვრობენ და თან დააქვთ გასარემონტებლად საჭირო
ინსტრუმენტები. მათი საცხოვრებლები ხშირად დასახლებული ადგილებიდან შორს
მაჯის სახელოს გადასაკერებელი.
შევრონი (ფრანგ.chevron) – ჯარისკაცებისა და უმცროსი ოფიცრების ტანსაცმლის მარცხენა სახელოზე
დაკერებული ერთი ან რამდენიმე სირმა კუთხის ფორმისა, რომელიც აღნიშნავს ზევადიანი სამსახურის წლებს.
32 1858 წელს სიმენსების ფირმამ ამიერკავკასიაში გაიყვანა პირველი ტელეგრაფი კოჯორი-ტიფლისი, 1860 წელს –
ტიფლისი-ქუთაისი-ფოთი, 1865 წელს – ტიფლისი-ერევანი-ჯულფა, 1868 წელს – ტიფლისი-ბაქო. 1869 წელს
კარლ სიმენსმა საქართველოში, შავ ზღვაში გასატარებელი ტელეგრაფის წყალქვეშა კაბელი ჩამოიტანა. ეს
სამუშაოები 1870 წელს დასრულდა და ის ე.წ. „ინდოეთის ტელეგრაფის“ – სოხუმი-ქუთაისი-ტიფლისი-ერევანიჯულფა – მსოფლიოში ყველაზე გრძელი სახმელეთო ხაზი იყო. საქართველოს ტერიტორიაზე დიდხანს იყო
შემორჩენილი ამ ტელეგრაფის ლითონის ბოძები წარწერებით “Siemens-Patent-London”.
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მდებარეობს და ალბათ სათანადოდ მარაგდებიან. მახსოვს შევამჩნიე, რომ ბათუმიდან
ტიფლისში რკინიგზით მგზავრობისას ერთ-ერთი ასეთი ინგლისური საგუშაგო მოცილებულ
კლდეზე, სრულიად ველური მთის ყელზე, ცასა და დედამიწას შორის, მდებარეობდა. იქ
ყოფნა ძალიან სასიხარულო არ უნდა იყოს.
როდესაც სურამის უღელტეხილს გავცდით, თითქმის სულ მტკვრის დინებას
მივუყვებოდით, რომელიც კასპიის ზღვაში ტიფლისზე გაივლის შემდეგ ჩაედინება. ამ
მდინარის მეტად არარეგულარული რეჟიმი ხშირად იწვევს კატასტროფულ წყალდიდობებს.
ჩვენ ერთ-ერთი ასეთი მოულოდნელი წყალდიდობისა მოწმენი ვიყავით, რომელმაც ორ
დღეში წყლით დაფარა ტიფლისის ერთი უბანი და ივნისის გადაუღებელმა წვიმამ ქალაქს
უზარმაზარი ზიანი მიაყენა.
გორის, პატარა ქალაქის, გავლის შემდეგ, სადაც დაახლოებით 5,000 მოსახლეა,
მატარებელმა დღისითვე გაიარა მცხეთა, საქართველოს ძველი დედაქალაქი. ყურადღება
მივაქციე ეკლესიის საინტერესო არქიტექტურას, რომელიც საბერძნეთში, ათენის მიდამოებში
ნანახი ზოგიერთი ეკლესიასავით ერთდოულად ეკლესიასაც ჰგავს და ციხესიმაგრსაც. ეს
თავისებურება ბევრ ქართულ ეკლესიაში მეორდება. მცხეთის ეკლესია, რომელიც
დომინანტურ პოზიციაზე მდებარეობს, თავისი მაღალი კედლებით, საიდანაც მახლობელ
მხარეებზე იშლება ხედი, უკანასკნელი პეიზაჟია, რომელიც ჩემი ვაგონის დერეფნიდან
დავინახე, სადაც დაბნელებამდე გავჩერდი.
შემდეგ ჩემს კომფორტულ კაბინაში შევედი და მაშინვე ჩავთვლიმე. მალე გამაღვიძა
ვაგონის განმეორებულმა ბიძგებმა, მატარებელი სადგურში დადგა... როგორია ეს
მონუმენტური, გაზით განათებული სადგური?... რა უნდათ ჩემი ბარგისკენ წამოსულ
ჩემთვის უცნობ ენაზე მოლაპარაკე კაცებს, რომლებიც ერთბაშად გასწი-გამოსწია
სასტუმროში ჩემს წასაყვანად გამოგზავნილმა, შესანიშნავი ფრანგულით მოლაპარაკე
დრაგომანმა?
ეს კაცი სასტუმრო „კავკაზის“ (l’Hôtel du Caucase”) 33 დრაგომანია. ჩვენ ტიფლისში ვართ,
სადაც საღამოს 10 საათზე ჩავედით.
ტიფლისი
ცრიდა, სადგურიდან დრაგომანის თანხლებით წამოვედი და ადგილობრივ ეტლში,
ერთ-ერთ შესანიშნავ ეკიპაჟში ჩავჯექი, რომელსაც ყველგან ნახავ როგორც აზიურ, ისე
ევროპულ რუსეთში. მან სწრაფად მიმიყვანა ქალაქის მეორე ბოლოში მდებარე სასტუმრო
“კავკაზში”. ხშირად ვეკითხებოდი ჩემს თავს, როგორ ირჩენენ თავს ეკიპაჟები ამ პატარა
დასახლებულ პუნქტებში, სადაც მანძილი არ საჭიროებს ეტლით გადაადგილებას.
განმარტებაც მივიღე. აზიელების ბუნებრივი სიზარმაცის გამო, რომლებსაც არ უყვართ
მოძრაობა, ეტლი სიამოვნებაა, კვირაობით და დღესასწაულებზე კი განტვირთვაა მეშჩანებისა
და მდაბიო ხალხისთვის. ის მათ უცვლის კაფეს ან ლუდხანას, სადაც გერმანული ოჯახი
ლუდს მიირთმევს, ეს იგივეა, რაც პარიზული ოჯახებისთვის ვენსენის ან ბულონის ტყეებში
ფეხით სეირნობის შემდეგ უკან ომნიბუსით დაბრუნება. ტიფლისელები კვირაობით და
დღესასწაულებზე, რაც მრავლადაა რუსულ კალენდარში34, ეკიპაჟით მგზავრობენ და ეს
მხოლოდ რამდენიმე კაპეიკი ღირს.
ტიფლისის სადგური, როგორც რუსეთის თითქმის ყველა სადგური, ქალაქიდან შორსაა.
ქალაქის დაბალი ნაწილი, რომელზეც ხიდით მტკვარზე გადასვლამდე გავიარე, საკმაოდ
სასტუმრო „კავკაზი“ ერივანსკსი მოედანზე 1858 წელს გახსნა ერთმა ფრანგმა, ვინმე გიიომმა. 1865 წელს
სუმბათშვილების სახლში მირზოევებმა შეიძინეს და სასტუმრო იჯარით მისცეს ფრანგ მარიუს მარტენს. ამ
დროიდან სასტუმროს ოფიციალურად ეწოდებოდა l’Hôtel du Caucase, Place d’Erivan. Maison Mirsoieff, temu par
Marius Martin (დ. ხოშტარია, თბილისი. ძველი სასტუმროები. თბილისი: „არტანუჯი“, 2011, 35-37).
34 იგულისხმება მართლმადიდებლური კალენდარი.
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ლამაზი მომეჩვენა. იქ ბევრი რუსული, ბერძნული და სომხური მაღაზიაა. სწორედ იქ არის
გასართობი ადგილები. აი, ევროპის ბაღი (le Jardin d’Europe), სადაც კარგ ამინდში ოპერეტებს
წარმოადგენენ.
ჩემმა გიდმა მითხრა, რომ ტიფლისის რამდენიმე უცხოური კოლონია სწორედ იქ
ზეიმობს თავის ნაციონალურ დღესასწაულებს. იქ მონაცვლეობით ისმის „მარსელიეზა“ 35 და
„რაინის გუშაგები“ 36. ღამის 11 საათია და კოკისპირულად წვიმს. არც ევროპის ბაღის ფარნები
ანთია. ჩვენ გზა განვაგრძეთ... არაფერია იმაზე უფრო პირქუში, ვიდრე წვიმიანი და უცნობი
ქალაქი ღამით. ვერაფერს ვერ ხედავ, ვერაფერს ვერ იმახსოვრებ.
ახლა კოლონიების შესახებ ვიტყვი. როგორც გიდმა მითხრა, ჩვენ, ტიფლისის იმ
ნაწილში ვართ, რომელსაც „კოლონია“ ეწოდება. ერთ-ერთი უბანი მხოლოდ ვურტემბერგელი
გერმანელებით არის დასახლებული 37. გერმანული კოლონია კი წარმოუდგენელია
ლუდხანის გარეშე. ამიტომ ტიფლისში არის ერთი ლუდხანა; იქ ხშირად დადიან
გერმანელები, რომლებიც აქ 2,000-ზე მეტნი არიან, აგრეთვე რუსები, სომხები და
ქართველებიც კი. მე არ გამიგია, რომ ტიფლისელ გერმანელებს, რომელთა უდიდესი ნაწილი
სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული, უცხოური კოლონიების, განსაკუთრებით კი
ფრანგულის მიმართ, რომელიც მათზე ბევრად მცირერიცხოვანია, ქედმაღლური
დამოკიდებულება ჰქონოდეთ, რის გამოც ზოგიერთ ქვეყანაში გერმანელებს კიცხავენ 38.
ისინი მშრომელები არიან და მშვიდად ცხოვრობენ. ამ თვალსაზრისით, ფრანგული
კოლონია, გაცილებით მცირერიცხოვანი და მეტად ღირსეული, გერმანელების კოლონიას
არფერში არ უდებს ტოლს.
სულ წვიმს. მთავრობის სასახლის წინ მდებარე სახაზინო ბაღთან სომხების ჯგუფს
გავუარეთ. და აი, თეატრის მოედანზე ვართ. ეტლი სასტუმრო „კავკაზთან“ გაჩერდა. ჩვენ
წებოვან ტალახში გადმოვედით და ვლოცავდით ბოტებს, ძვირფას საჩუქარს, რასაც
მონრეალის (კანადა) მუნიციპალიტეტის ხელგაშლილობას უნდა ვუმადლოდე, როდესაც ისე
წვიმს ტიფლისი, როგორც დღეს...
სასტუმროში შესვლამდე, როდესაც მეეტლეს ფულს ვუხდიდი, ტრამვაიმ გაიარა! 39... და
აზიაში ამ პირველი შთაბეჭდილების ქვეშ მყოფი წავედი დასაძინებლად: ტრამვაი
ტიფლისში, ძველ სპარსულ ქალაქში, ძველ ქართულ ციხესიმაგრეში... აი პროგრესი!
მტკვარი ვიწრო და ღრმა ტრანშეაში მიიკვლევს გზას, ქალაქს ორ არათანაბარ ნაწილად
ყოფს და უფსკრულის ძირში ბობოქრად მიედინება თaვის კალაპოტში. მთის კალთებზე ამ
უფსკრულზე გადახრილი და მის ძირამდე ჩასული დატერასებული და ამაღელვებელი
ქალაქი თვალწარმტაცობის დიდ ტრიუმფად სწორედ იქ დაარსდა, სადაც შესძლო. ქალაქის
35 „მარსელიეზა“ (Marseillaise) – ფრანგული რევოლუციური სიმღერა, შეიქმნა 1792 წელს, საფრანგეთის დიდი
რევოლუციის დროს; შემდეგ ის საფრანგეთის ეროვნულ ჰიმნად იქცა, სიტყვები და მუსიკა ეკუთვნის სამხედრო
ინჟინერს, რუჟე დე ლილს (1760-1836).
36 „რაინის გუშაგები“ (Die Wacht am Rhein) – გერმანული პატრიოტული სიმღერა შეიქმნა 1870-1871 წლების
საფრანგეთ-პრუსიის ომის დროს. სიმღერის ტექსტი 1840 წელს დაწერა შვეიცარელმა პოეტმა და ფილოლოგმა,
მაქს შტეკენბურგერმა, მუსიკა ეკუთვნის იოჰან იაკობ მენდელემს.
37 საქართველოში გერმანული კოლონიები ერმოლოვის მმართველობის დასაწყისში, 1817-1820 წლებში დაარსდა
(П. Басихин, «Немецкия колонии на кавказе», Кавказский вестник, ежемесячный научно-литературный журнал.
Тифлис, 1900, 15).
38 საფრანგეთ-პრუსიის ომში (1870-1871) გაიმარჯვა პრუსიამ, რასაც მოჰყვა გერმანიის გაერთიანება მეფე ვილჰემ
პრუსიელის მეთაურობით და ნაპოლეონ III-ს ტახტიდან ჩამოაგდება. როგორც ჩანს, ავტორი ამ კონტექსტში წერს,
რომ ტიფლისში მცხოვრები გერმანელები ომში დამარცხების გამო ფრანგებს ქედმაღლურად არ ექცეოდნენ.
39 თბილისში ელექტრო ტრამვაის წინაპარი, ცხენების წევაზე მომუშავე სარკინიგზო ტრანსპორტი, ე.წ. „კონკა“,
1883 წელს გამოჩნდა. მისი პირველი ხაზი მიხეილის გამზირზე გადიოდა და ერთმანეთთან აკავშირებდა
ვორონცოვის მოედანსა და რკინიგზის გაგზალს. მარშრუტი მალევე გააგრძელეს ერევანსკის მოედნამდე, ხოლო
1904 წელს ხაზი გაიყვანეს კირხეს ქუჩაზე (ახანდელი მარჯანიშვილის მოედანი). Елена Орагвелидзе, Такой ли уж
лишний для города трамвай?// "Вечерний Тбилиси ", № 129, 16-17.ХI, 2004.

ორ ნაწილს სამი ხიდი აერთებს. პირველი ორი აზიურ ქალაქს ეკუთვნის40, მესამე – რუსულსა
და ევროპულს 41. ოფიციალური ნაწილი მარჯვენა სანაპიროზე ცხოვრობს. ეს ლამაზი უბანია.
ქუჩები ფართოა, ასეთივე ტროტუარებით და ის პირველი რანგის ევროპული ქალაქებისგან
არაფრით არ განსხვავდება. ძველ ტიფლისში, პირიქით, იქ მცხოვრებ თათრებსა და
სპარსელებს შორის თავი ნამდვილ აღმოსავლეთში გგონია.
ტიფლისის მთავარ ქუჩებზე, ქალაქის ზედა და ქვედა ნაწილებში, დადის ტრამვაი,
რომელიც ადრე ვახსენე. ის ბელგიურ კომპანიას ეკუთვნის და უკვე სამი წელია
გამართულად მუშაობს. ეს წამოწყება შესანიშნავ ფინანსურ მოგებას იძლევა.
ტიფლისში გატარებული ორი დღის განმავლობაში არ მომეცა მისი კარგად
დათვალიერების საშუალება. მე მხოლოდ ბაზრის, მუზეუმის, ბოტანიკური ბაღის,
აღმოსავლური რესტორნისა და სპარსული აბანოების ნახვა შევძელი. მიუხედავად ამისა,
ვფიქრობ, რომ ტიფლისის შესახებ საკმაოდ სრული და ზუსტი შთაბეჭდილება შევიქმენი.
ბედნიერი ვიქნები, თუკი მკითხველიც გაიზიარებს ჩემს გრძნობებს.
მას შემდეგ, რაც აღმოსავლეთში ჩასული მოგზაური ახალ ადგილზე მოხვდება და
ფოსტაშიც აიღებს წერილებს, მისი პირველი აზრი „ბაზარში წასვლა“, სასურველის ყიდვა,
საფულის დაცარიელებაა და არავითარი მნიშვნელობა არა აქვს, რომ სხვა ქალაქების ბაზრები
ამაზე უფრო სახელგანთქმულია! მიუხედავად ამისა – „ბაზრისკენ“. მას შემდეგ რაც ეს
თვითონ განვიცადე, წარმოდგენა შემექმნა ამ გრძნობის ორმაგი უგუნურობის შესახებ.
პირველ რიგში ეს არის იმედი, რომ ამ დათვალიერებისას ვიპოვნი და აღმოვაჩენ რაიმე
საოცარ ნივთს: ხალიჩას, იარაღს, სამშვენისს ან სამკაულს, ისეთს, რომელიც აქ ჩემამდე
მისულებს გამორჩათ.
არის კიდევ აუხსნელი რეალური შთაგონება, რომელიც ადამიანს უბიძგებს ეძიოს და
ნახოს ყოველივე თავისი ცნობისმოყვარეობისა და სურვილის მიხედვით. შედეგი იგივეა, რაც
ჩვენი პარიზელი ქალბატონებისთვისაა სიახლეების სანახავად მაღაზიებში, ლუვრში ან BonMarché-ში 42 სიარული. იმ განწყობით მისული, რომ არაფერს იყიდი, დატვირთული
ბრუნდები... იგივეა ბაზარშიც. უფრო ბრძენი მოგზაურების გამოკლებით, ამ ვნების
დაკმაყოფილების სურვილი უსაზღვროა თუ თამასუქის ამოწურვის ანუ სამწუხარო
უუნარობის გამო, შეძენილს ან სასურველს თან ვერ გაიყოლებ.
ტიფლისის ბაზარი, თუ მას შეიძლება ასე უწოდო, არ არის თავისი სახელის ღირსი. ის
რა ჰგავს კონსტანტინოპოლის ბეზესტანს 43 საგანგებო უბნებით, დახურული გალერეებით და
ფარდულებით, სადაც ქაფქაფა ყავას გთავაზობენ, შიდა ეზოებით, სადაც მაღაზიები და
საწყობებია, გზაჯვარედინებზე ზეთით განათებული მრგვალი გუმბათებით, სინათლე
ფერად მინებში რომ იჭრება – ეს არის ჭეშმარიტი ქალაქი ქალაქში, ვაჭრების მეტროპოლია.
ტიფლისის ბაზარს არც დამასკოს ბაზრის ღვთისმოსავი მუსლიმების შენაწირი – მდიდრული
1870 წელს ინჟინერ ზაზემანის პროქტით ავლაბრის ხიდზის ადგილზე აიგო ახალი, ლითონის ხიდი, სადაც
ფეხით მოსიარულეების გარდა ურმები, ეტლები და სხვა სატრანსპორტო საშუალებები მოძრაობდა. 1870 წელსვე
ძველი ხიდის ადგილზე მეორე ლითონის ხიდი აშენდა ინჟინერ ორდიშის პროექტით. მასზე მხოლოდ ფეხით
მოსიარულეებს და სახედრებს შეეძლოთ გადაადგილება, ამის გამო მეტეხის ხიდს, "ვირის ხიდსაც" ეძახდნენ.
41 მეფისნაცვალ მიხეილ ვორონცოვის დავალებით არქიტექტორმა ჯოვანი სკუდიერიმ შეადგინა ხიდის ახალი
პროექტი. ნაგებობა ორი, დიდი და მცირე ხიდებისაგან შედგებოდა, მტკვრის ძირითად კალაპოტსა და მის
მარჯვენა ტოტზე. მშენებლობა 1848 წელს დაიწყო, თუმცა რამდენიმეჯერ შეფერხდა: იცვლებოდნენ
მოიჯარადეები, 1849 წელს მდინარემ წაიღო ხის ხიდი, 1851 წელს ტაძრის მშენებლობისას დაიღუპა არქიტექტორი
სკუდიერი. სკუდიერის გარდაცვალების შემდეგ დიდი ხიდის პროექტი გადაამუშავა ინჟინერმა ბლიკსმა,
რომელმაც ხის მალები აგურის კამარებით შეცვალა. მშენებლობას სათავეში ჩაუდგა ქართველი ინჟინერი ვახტანგ
ბაგრატიონ-მუხრანსკი (1817-1892). მიხეილის დიდი ხიდი საზეიმოდ 1853 წელს აპრილში მიქაელ
მთავარანგელოზის ხსენების დღეს გაიხსნა და იკურთხა.
42 Bon-Marché – პარიზის დიდი მარაზია, აშენდა 1852 წელს, შენობა დააპროექტა გუსტავ ეიფელმა.
43 Bézestan – ცნობილი ბაზარი კონსტანტინოპოლში.
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არქიტექტურა აქვს, არც კაიროს ბაზრების მნიშვნელობა და მრავალფეროვნება, სადაც
რამდენიმე წლის წინ ვიყავი და რომელიც დღესაც ერთ-ერთი მეტად საინტერესო ადგილია.
მიუხედავად ამისა, ტიფლისის ქუჩები, სადაც სომეხი, ქართველი, სპარსელი და თათარი
ვაჭრები არიან, ღირს სანახავად.
მეიარაღეების, გრავიორების (აქაქების), ხალიჩების გამყიდველების, მეწაღეებისა და
ოქრომჭედლების ქუჩები ერთმანეთის მეზობლად მდებარეობს. ოქრომჭედლობა
განსაკუთრებულ პატივშია. ზოგჯერ ისეც ხდება, რომ სპარსეთიდან ტიფლისში პატიოსანი
თვლები ჩამოაქვთ – ვაჭრებთან ნახავ ფირუზებს, ზურმუხტებსა და ლალებს, რომელთა
წარმომავლობა ალბათ ყოველთის სანდო არ არის და იაფია. ერთმა ჩვენმა მეგობარმა 6
რუბლად (20 ფრანკზე ნაკლები) ნატურალური ფირუზი იყიდა. შემდეგ ეს ქვა სანკტპეტერბურგში მიუტანა ოქრომჭედელს, რომელმაც ის 250 რუბლად შეაფასა. ჩემი მეგობარი
იცინოდა, რომ ოქრომჭედელმა მას მაშინვე შესთავაზა ეს ფასი.
მაგრამ ასეთი შემთხვევები იშვიათია. ის, რაშიც სახელგანთქმულიები არიან
ტიფლისელი ხელოსნები, ეს მოსევადებული ვერცხლია. – ასეთ ნივთებს „კავკასიურს“
(travaille du Caucase) უწოდებენ, ისევე როგორც ტულაში დამზადებულ ნივთებს –
„მოსკოვურს“. ამასთან, კავკასიაში ფართოდ ხმარობენ მოსევადებულ ვერცხლს და მას
ყველაფერში და ყველგან ხმარობენ: სახელოებზე, ხანჯლის ქარქაშზე და ქილებზე,
რომლებიც ამშვენებს ყველა ჩერქეზს, ოქრომკედით ან ვერცხლის ძაფებით მორთულ
ქამრებზე, ტანისამოსსა თუ ნაბდების ბალთებზე – აქლემის ბეწვის 44 სქელ მოსასხამებზე,
რომელიც არ ატარებს არც თოვლს და არც წვიმას.
ტიფლისში ნახავ უამრავ სპარსულ ხალიჩას, აბრეშუმის ნაწარმს და ქსოვილს. ბაზარში
ჩვენი საკონსულოს მმართველთან, ბ-ნ ეიშენთან, ერთად წავედი; მისი წყალობით მოხუცი
სპარსელისგან, რომელთანაც ხშირად დადიან უცხოელები, კარგად შენახული ორი დიდი და
მეტად ძვირფასი ძველი ხალიჩა ვიყიდე; ერთი სპარსულია, მეორე თექეს 45 მიერაა
მოქსოვილი. გამყიდველმა მითხრა, უფრო სწორედ კი ათქმევინა ჩემთვის, რადგან სპარსული
არ ვიცი, რომ მას ძლიერ სურდა პარიზის გამოფენაზე ჩასვლა... კეთილი იყოს თქვენი
მობრძანება ბატონო სპარსელო!
სპარსელები მართლაც ძალიან სასიამოვნო ხალხია. მათ მიმართ გარკვეული სიმპათია
მაქვს. როგორც თვითონ ამბობენ, მათ „აზიის ფრანგებს“ უწოდებენ...
ჩემს გრძნობას სხვა მიზეზი აქვს. ვაჭრის მორალის გარდა, აღმოსავლეთის ბაზრებში
მოვაჭრე სპარსელები ძირითადად მშვიდი, ღიმილიანი, ზრდილობიანი და გრაციოზულებიც
კი არიან, სხვა მუსლიმები კი მყიდველის მიმართ ცივები, გულგრილები, გაყინულები და
უგრძნობები არიან. სპარსელი გადაუჭარბებლად ინაზღაურებს დანახარჯს. ამას გარდა,
ისინი მეოცნებეები და მკითხველები არიან. ხშირად, როდესაც მათ გამჭვარტლულ
ფარდულს მიუახლოვდები, დაინახავ კითხვით გართულ სპარსელს, რასაც იგი მყიდველის
მისასალმებლად შეწყვეტს, მის წინ კი გაშლილი წიგნი დევს. სომეხს, ებრაელსა და თურქს
წინ ციფრებით აჭრელებული ნაწერები უდევს ან ყოველ საათს შემოსავალს და გასავალს
ამოწმებს. აქ ყოველივე პირიქით არის, წიგნს თუ დახედავთ, დაინახავთ ლამაზ
დამწერლობას, ფაქიზ ნახატებს, მოხატულ ასოებს და მოხდენილ ჩარჩოებს, ვარდებით სავსე
ბუჩქებს, გაფოთლილ ხეებს, რომელთა ტოტებზე ფერადბუმბულიანი ჩიტები სხედან. ეს
ნამდვილად არ არის სავაჭრო დავთარი. წიგნში მეფისწულის ან მდიდარი ვაჭრის
სასიყვარულო ისტორიაა მოთხრობილი. ეს უეჭველად „ათას ერთი ღამის“ სპარსული
საქართველოში და ზოგადად მთელ კავკასიაში ნაბადს, წინ გახსნილ მოსასხამს, მოთელილი მატყლისგან
ამზადებდნენ.
45 თექე (Les Tekkés) – თურქმენეთის სამხრეთში და ცენტრალურ ნაწილებში განსახლებული ერთ-ერთი მსხვილი
ტომი.
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ზღაპრებია. როდესაც მკითხველს თვალწინ ამგვარი თილისმა უდევს, იგი თავის გაბოლილ
ფარდულსაც ივიწყებს, რეალურ ცხოვრებასაც და ოცნებით ოქროს სამყაროშია...
მინიატურებითა და ვინეტებით მორთული ეს წიგნები მე კონსტანტინოპოლში,
ტრაპიზონში, ტიფლისში, ბაქოში, სამარყანდისა და ბუხარის ბაზრებშიც ვნახე... საჭიროდ
მივიჩნიე, აღმენიშნა ვაჭრის ბნელ ფარდულში გაფურჩქნული პოეზიის ეს ყვავილები...
ჩემმა მეგობრებმა ტრანსკავკასიის ერთ-ერთი საოცრების, ტიფლისის მუზეუმის,
სანახავად დამპატიჟეს. ტიფლისში ყველაზე უფრო საინტერესო სანახავი უეჭველად
კავკასიის მუზეუმია. ის მხოლოდ რამდენიმე წლისაა. მისი დირექტორი გამორჩეული
მეცნიერი, დოქტორი რადეა 46, რომელიც სამწუხაროდ ვერ ვნახე, რადგან არც ახლა
იმყოფებოდა ტიფლისში და არც შუა აზიიდან ჩემი დაბრუნების დროს. ამ საინტერესო
მუზეუმის დაარსების ინიციატივა დიდწალად სწორედ მისი დამსახურებაა. კავკასიის
იმჟამინდელმა მეფისნაცვალმა, დიდმა მთავარმა მიხეილმა 47, მხარი დაუჭირა და წაახალისა
მისი ეს ჭკვიანური წამოწყება. დოქტორი რადე ის ერთ-ერთი დიდი მკვლევარია, რომელმაც
კავკასიონზე და სომხეთის მთებში იმოგზაურა და ეს მთები გეოლოგიური,
საბუნებისმეტყველო და ბოტანიკური თვალსაზრისით შეისწავლა.
ბედნიერება მქონდა ტიფლისის მუზეუმს ბ-ნ ეიშენის, საფრანგეთის საკონსულოს
მმართველის სასიამოვნო კამპანიაში ვწვეოდი. იგი მუდამ ყურადღებიანია ფრანგი
ტურისტების მიმართ, რომელთა რიცხვი ყოველწლიურად მატულობს. ბ-ნი ეიშენი ძველი
პარიზელი ჟურნალისტია, თავიდან საკონსულოში ჟურნალისტად დაიწყო მუშაობა და
ძალიან მალე დაიმსახურა საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების პატივისცემა. იგი
ძლიერ უყვართ ფრანგულ კოლონიაში, რომელშიც მან კარგი ურთიერთობა და
ურთიერთგაგება დაამკვიდრა.
ტიფლისის მუზეუმის ნახვა კვირაში სამჯერ შეიძლება: ორშაბათს, პარასკევს და კვირას,
თანაც ძალიან მცირე თანხად (20 კაპეიკი). სახაზინო და სამხედრო სკოლების მოსწავლეებს
მასწავლებლის თანხლებით შეუძლიათ მუზეუმის დათვალიერება. მისვლის დღესა და საათს
დირექტორი ნიშნავს. მუზეუმის დირექცია ოჯახებზეც ყიდის ერთწლიან ბილეთებს, თითო
პირზე 2 რუბლად.
ზემოთქმულის მიხედვით, მნახველებისთვის ბილეთის ფასი მისაღებია, მუზეუმი კი
მეტად საინტერესო. რუსებმა, რომლებიც ჩვენი წინამორბედები და ინიციატორებიც იყვნენ
„ამ თვალსაჩინო გაკვეთილების“ საქმეში და რასაც დღეს ასე ფართოდ იყენებენ ჩვენს
სკოლებში, ეს პრინციპი ტიფლისის მუზეუმშიც მეტად მიმზიდველად, საინტერესოდ და
იმავდროულად მეტად საგანმანათლებლოდ გადაიტანეს, რაც ასე გამოყენებული სხვაგან არ
გვინახავს.
პირველი სართულის ვესტიბიული და ოთხი დიდი დარბაზი კავკასიის გეოლოგიასა და
ზოოლოგიას ეძღვნება. მკითხველი გვაპატიებს, თუ არ შევეხებით ტექნიკურ დეტალებს,

კავკასიის მუზეუმი 1852-1919 წლებში მეცნიერებისა და კულტურის ერთ-ერთი კერა იყო საქართველოსა და
ამიერკავკასიაში. ის, როგორც კომპლექსური სამხარეთმცოდნეო დაწესებულება, დაარსდა რუსეთის
გეოგრაფიული გეოგრაფიული საზოგადოების კავკასიის განყოფილებასთან მწერალ ვლადიმერ სოლოგუბის
ინიციატივით. მის შექმნაში მონაწილეობდნენ ადოლფ ბერჟე, ი. ბარტოლომეი, ნიკოლოზ ხანიკოვი, ალექსანდრე
ნიკოლაი, გრიგოლ ორბელიანი, დიმიტრი ყიფიანი, გიორგი და რაფიელ ერისთავები და სხვ. 1853 წელს კავკასიის
მუზეუმის დირექციის თავმჯდომარე იყო ა. ნიკოლაი, ზედამხედველი – ა. ბერჟე. 1855 წლის სექტემბერში გაიხსნა
პირველი გამოფენა. 1864 წელს კავკასიის მუზეუმი დაიხურა და აღდგენილ იქნა 1865 წელს გუსტავ რადეს (18311903) – რუსეთში მოღვაწე გერმანელი ბუნებისმეტყველის, მოგზაურის, გეოგრაფის, ნატურალისტისა და
ეთნოგრაფის, პეტერბურგის აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის – ინიციატივით (გ. ჟორდანია, კავკასიური
მუზეუმის დაარსება, თბილისი, 1951).
47 დიდი მთავარი მიხეილ ნიკოლოზის ძე რომანოვი (1832-1908) – კავკასიის მეფისნაცვალი 1862-1882 წლებში.
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რომლებიც შორს წაგვიყვანდა. მუზეუმის ამ ნაწილის ჩანასახოვანი მდგომარეობა და
უთავბოლო კლასიფიცირება ვაშინგტონის სმითსონის ინსტიტუტს 48 მაგონებს.
კოლექცია მეტად მდიდარია. კავკასია თავის თავში მოიცავს მთელ სამყაროს. მის
მთებში ერთდროულადაა თავმოყრილი მინერალების უსასრულო მრავალფეროვნება და
ყველა მეტალის ნიმუში. მის ღრმა ხეობებში ნატურალისტი ნახავს ცხოველების მრავალ
ნიმუშს – ბეწვს თუ ნისკარტს, რომელთა შორის რამდენიმე მხოლოდ რეგიონისთვისაა
დანახასიათებელი. დარბაზის შუა ნაწილში ჰორიზონტალური ვიტრინებია. კედლები
მორთულია ღრმა და მაღალი მინის კარადებით, რომლებშიც მუზეუმის ექსპონატებია
დაცული. თავისუფალ სივრცეებს გეოლოგიური რუკები, განმარტებითი სურათები და
თვალწარმტაცი ხედები ფარავს.
პირველი სართულის დარბაზები, რომლებზეც ვსაუბრობდი და სადაც „თვალსაჩინო
გაკვეთილები“ ტარდება, მეტად საინტერესოა. ჩვენ შევედით სანთლის ფიგურების
დარბაზში, რომელიც გრევინის49 მუზეუმს ჰგავს. ყოველი დიდი ძუძუმწოვარი ზუსტად არის
შესრულებული.
ირემი ყურებდაცქვეტილია, კოხტა ფეხები წინ გაუწევია, ცხოველი მზადაა გასაქცევად,
თავი გვერდზე გადაუხრია, ჩლიქებით ბალახს თელავს. ტყის შთაბეჭდილებას ტემპერით
დიდი ხელოვნებით მოხატული კედელი გვიქმნის.
მოშორებით კავკასიური ვეფხვი ლერწმებს შორის ტახს ეძგერება. ცხოველები ცოცხალი
გეგონება. ეს ნამდვილი პანორამაა, სადაც სრული ილუზიაა შექმნილი ქვიშით, ლერწმით და
ცხელი სისხლით, რომელიც აშავებს მიწას... და ჩიტები, რომლებიც შეშინებულები
მიფრინავენ.
დათვები კლდეებში მიბაჯბაჯებენ. ერთი ხეზე ადის, მეორე ოთხ თათზე დგას და ხილს
შეექცევა.
დარბაზის მეორე ბოლოში სხვა სცენა ერთდროულად გამაოგნებელიცაა და
რეალისტურიც. სევდიან და მონოტონურ სურათზე სტეპის პეიზაჟის ყვითელ ქვიშაზე
ტურები აქლემის ლეშის გამო დაობენ, ყოველი მათგანი გაუმაძღრად ჭამს სისხლიან ხორცს.
საცოდავი ცხოველი გამოშიგნულია, გვერდზეა გადაწოლილი, ტურები კი ჭამენ; მათ
გვერდით, თავისი სასტიკი საქმით დაკავებული დიდი სვავი, დაძაბული ზის აქლემის თავზე
და ამ ახალი პრომეთეს 50 თვალებს კორტნის. ეს სცენა, რეალისტური და ნატურალისტური,
შედგენილი და განხორციელებული დიდ ხელოვნებით, შემზარავია. ბავშვს, რომელსაც ამის
სანახავად წაიყვანთ, ის ნამდვილად არ დაავიწყდება, ისევე, როგორც მეტად სახალისო
სანახაობა ოდნავ მოშორებით, სადაც როტონდაში 51 წყლის ფრინველებია.
დარბაზის ორივე მხარეს, ნახევარწრის ფორმის მომრგვალებულ დარბაზში, დიდი
ხელოვნებითაა დახატული უზარმაზარი ვოლიერი და დამთვალიერებელს ჰგონია, რომ მის
ცენტრში მოხვდა. შუაში თითქოს ფერადი კრისტალებით გამოსახული წყალი მოჩუხჩუხებს,
რომელზეც აქა-იქ დიდი ხელოვნებითაა მიმოფანტული წყლის მცენარეები. წყალზე
სხვადასხვა მიმართულებით დაცურავენ მკვეთრი თუ მუქი შეფერილობის ყველა სახეობის
კავკასიური იხვები და გედები.
სმითსონის ინსტიტუტი – კვლევითი-საგანმანათლებლო ინსტიტუტი და მუზეუმების კომპლექსი 1846 წელს
დაარსდა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის აქტით. ეს დაწესებულება არის ინგლისელი მეცნიერის,
ჯეიმს სმითსონის სახელობის, რომელმაც ცოდნის განვითარებისა და გავრცელებისათვის საჭირო
დაწესებულების დასაარსებლად მთელი თავისი ქონება აშშ-ს უანდერძა.
49 მადამ ტიუსოს ლონდონის ცვილის ფიგურების მუზეუმის მსგავსი პარიზში 1882 წელს გაიხსნა და უკავშირდება
მისი ერთ-ერთი დამაარსებლისა და პირველი დირექტორის, ფრანგი მოქანდაკის, კარიკატურისტისა და
თეატრალური კოსტიუმების მხატვრის, ალფრედ გრევინის (1827-1892), სახელს.
50 პრემეთე – ძველბერძნული მითოლოგიის ერთ-ერთი ტიტანი, ადამიანების დამცველი.
51 როტონდა – გუმბათიანი მრგვალი ნაგებობა.
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სხვა ფრინველები (ასზე მეტი) მწვანე გაზონზე ალალბედზეა გაფანტული მნახველის
ფეხებთან და რკინის ცხაურითაა გამოყოფილი. სცენის ამგვარი დადგმა, ეს პანორამა და
ნიჭიერად შექმნილი ცხოველების ფიტულები ჭეშმარიტად გასაოცარი, ძლიერ გასართობი და
სასწავლოა; ჩვენი მუზეუმების მცველებს მის გადაღებას ვურჩევდი, რადგან ეს ადვილია,
ნაკლებ ხარჯიანია და უეჭველად შედეგიანი იქნება.
საჭიროა შემოვიფარგლო, მითუმეტეს, რომ პირველმა სართულმა მიგვიზიდა და
სანახაობა კვლავ საინტერესოდ გრძელდება. პირველი დარბაზის შესასვლელში
დაღესტნიდან, შამილისგან წამოღებული ორი ზარბაზანი დგას; შემდეგ ქართული,
ჩერქეზული და ლეკური იარაღია; მუსიკალური საკრავები, ყოველგვარი ტანსაცმელი,
ოქროსა და ვერცხლის სამკაულები, კალის ძველი ჭურჭელი, საყოფაცხოვრებო ნივთები,
თიხაფიქლის და ქვიშაქვის ვაზები, საქსოვი ხის დაზგები... უამრავი საინტერესო და
თვალწარმტაცი საგანი ვნახე. აი, ადამიანის ნატურალური სიმაღლის ცვილის ახალი
ფიგურებით წარმოდგენილია წეს-ჩვეულების შტრიხები და კონკრეტული ტიპაჟები. ქვევით
ნანახი ცვილის ფიგურები ცხოველებისა იყო.
ლეზგინკა (ლეკური) ნაციონალური შვიდკაციანი ცეკვაა. ფონზე, სიღრმეში,
წარმოდგენილია ველური ადგილი. პირველ პლანზე ქოხის ღია კარია. ცეკვავენ სახლის წინ,
დიდ სივრცეში. სცენის სიღრმეში დიდი თელებია, მეორე პლანზე ტყეებით
დაგვირგვინებული მთები, შუაში, ბორცვზე, ნამდვილად ქართული ციხესიმაგრის
ნანგრევებია დახატული, პერსონაჟები – სამი კაცი და ოთხი ქალი; თეთრწვერა მოხუცი ხის
მორზე ზის და ახალგაზრდების ცეკვას უყურებს. მის თვალწინ თითქოს მისმა
ახალგაზრდობამ ჩაიქროლა. ორი კაცი უკრავს – ერთი ბალალაიკაზე, მანდალინის მსგავს
საკრავზე, მეორე – ფლეიტაზე, ერთ-ერთი ქალი კი – დაირაზე, ორი ქალი ტაშისკვრით
ცეკვავს. ეს ის ხალხური ცეკვაა, რომელსაც ქალები ცეკვავდნენ ბაქოში, მოხეტაიალე
აკრობატების ბალაგანში.
ალბათ გასაგებია, რომ ვერ შევძლებ ერთმანეთის მიყოლებით ყველა ჯგუფის აღწერას.
ოცზე მეტი ჯგუფია. განა უსარგებლო არ არის დავუმატო, რომ მთელი ეს ტანსაცმელი და
აქსესუარები – იარაღი, სამკაული, მუსიკალური ინსტრუმენტი, საყოფაცხოვრებო ნივთი და
სხვ. – სკრუპულოზური სიზუსტითაა მოცემული. აი, კაზაკი ბავშვების ჭიდაობა – მთიელი
აფხაზების ჯგუფი; – ქართველი თავადისა და მისი ოჯახის კორტეჟი; – სომეხი ვაჭრები; –
ცეცხლის თაყვანისმცემელი პარსები 52; – თურქმანი თექეები; – თურქმანები, ქურთები,
შამილის ლეკები და სხვ. ქართული ტიპაჟები – იმერლები, მეგრელები და გურულები
„ლეზგინკას“ ცეკვავენ. იქვე დაინახავ ქართული წარმოშობის ქრისტიან მთიელებს –
ხევსურებს, ფშავებს, თუშებს, სვანებსა და ოსებს. შემდეგ აბაზგებისა და ყაბარდოელების
ჯგუფები მოდის. ფერად ტანისამოსში გამოწყობილი და შეიარაღებული ეს მანეკენები
ცოცხალი გეგონება. დარბაზის სხვადასხვა ნაწილებში განლაგებულები, ისინი თავისებურ
ეფექტს ქმნიან და უკან მოიტოვებენ კონსტანტინოპოლის იანიჩარების მუზეუმს 53.
შემდეგ გალერეაში წარმოდგენილია კედლის ხუთი ფერწერა იმ ლეგენდების თემაზე,
რომელთა ასპარეზი კავკასიაში იყო და ორი ისტორიული პიროვნება – დავით
განმათავისუფლებელი 54 და დედოფალი თამარი.
პირველ სურათზე ვხედავთ კავკასიონზე მოჯაჭვულ და ოკეანიდების მიერ
დატირებულ პრომეთეს. სურათის წინა პლანი მკრთალია, ჰორიზონტზე ვარდისფერი
სხივებით აისი ჩნდება. დაუნდობელი სვავის მიერ დაკორტნილი პრომეთე მუშტს უღერებს
ირანული წარმომავლობის ზოროასტრიზმის მიმდევარი ეთნო-კომფესიური ჯგუფი.
იგულისხმება თოფქაფის სასხლე სტამბოლში. ამჟამად თოფქაფი გადაკეთებულია იმპერიული ერის მუზეუმად
და სტამბოლის ერთ-ერთ უმთავრეს ღირსშესანიშნაობას წარმოადგენ.
54 იგულისხმენა IV დავით აღმაშენებელი, (1073-1125), საქართველოს მეფე 1089-1125 წლებში.
52
53

მონსტრს, რომელიც მას ეძგერება. სახეზე სიბრაზე და დარდი ეტყობა. მის ფეხებთან შავი
ზღვიდან გამოდის ოთხი ოკეანიდა 55, რომლებსაც თავები მარჯნებით დაუმშვენებიათ. მათი
სახეები თანაგრძნობას გამოხატავენ.
მეორე სურათი: არგონავტების ჩასვლა კოლხეთში. მათი ანტიკური ტრირემა 56 ფაზისის
ნაპირს მიადგა. ერთ-ერთი ნიჩბოსანი ცდილობს ნაპირთან მიაცუროს ნავი არგო, რასაც
ტალღები აფერხებენ. კიჩოზე იასონი დგას. „მხატვარს, – გვითხრა ჩვენმა გიდმა, – ჰქონდა
დელიკატური ჩანაფიქრი, იასონისათვის მისი აღმატებულება დიდი მთავრის, ნიკოლაი
ნიკოლაიევიჩის, ნაკვთები მიეცა“ 57. თავის გარშემო მყოფთ იგი ხელით აჩვენებს საბერძნეთის
იმ ნაწილს, საიდანაც ბერძნები უნდა მოსულიყვნენ უცნობ მხარეში, კოლხეთში. აიეტი,
თავისი ორი ქალიშვილის თანხლებით, ნაოსნებთან ორი ცეცხლოვანი ცხენით შებმული
ეტლით მიდის.
შემდეგ სურათზე, ნაკლებ მნიშვნელოვანი კომპოზიციით, ჰეკატეს 58 ტაძრის
ზღურბლთან წარმოდგენილნი არიან პეპლოსსა 59 და ბერძნულ ტუნიკაში გამოწყობილი
მედეა და იასონი მეტად დიდებული გამომეტყველებით. თანხმობის პეიზაჟი. აქ მთავრდება
ოქროს საწმისის ლეგენდა.
მოშორებით პატრიარქი ნოე პირველ ვაზს რგავს, სიღრმეში არაქსის ხეობა და ორივე
არარტის მწვერვალები ჩანს.
შემდეგ ამორძლები – ახალგაზრდა ქალები, ლამაზი ქმნილებები შავი თმებით,
პერუელი მებრძოლების კოსტიუმებში, ხელში შუბით, ველურ ცხენებზე ამხედრებულები
ბრძოლისკენ ილტვიან.
აი დედოფალი თამარის გამოსახულებაც.
დედოფალი თამარი ჭეშმარიტად მეტად პოპულარულია საქართველოში. იგი წმინდა
ლუის 60 თანამედროვე იყო და მის მსგავსად, მაგრამ უფრო წარმატებულად ებრძოდა სასტიკ
მუსლიმებს.
ისევე, როგორც რობერ-ეშმაკს (Robert-le-Diable) 61 ეკუთვნოდა ყველა ძველი ციხეკოშკი
ნორმანდიაში, საქართველოშიც ყველა ძველი ციხედარბაზი დედოფალი თამარს არის. ჩემი
ანგარიშით, კავკასიაში ხანმოკლე ყოფნის დროს ორი შემხვდა: მცხეთაში, პირველ ხაზზე,
როდესაც ტიფლისიდან გადიხარ საქართველოს სამხედრო გზაზე და გუდაურში, სადაც მე,
ჩემამდე კი ალექსანდრე დიუმა ეძებდა დედოფალ თამარის ისტორიას. ამის შესახებ
მხოლოდ ბუნდოვანი გადმოცემები და ლერმონტოვის ლექსის 62 ერთი მონაკვეთი არსებობს,
რაც პოეტის წარმოსახვით შეთხზული სრული ფანტაზიაა.

ოკეანიდა – ძველი ბერძნული მითოლოგიის მიხედვით ტიტანი ოკეანესა და ტეფიდას ქალიშვილები. ესქილეს
მიხედვით, ერთ-ერთი ნიმფა, გესიონა, პრომეთეს ცოლი იყო.
56 ტრირემა – სამხედრო ხომალდების კლასი, რომლებსაც იყენებდნენ ხმელთაშუაზღვისპირეთის ანტიკური
ცივილიზაციები, განსაკუთრებით ფინიკიელები, ანტიკური პერიოდის ბერძნები და ძველი რომაელები.
57 ძნელი სათქმელია რომელი მთავარი იგულისხმება – ნიკოლოზ I-ის მესამე ვაჟი დიდი მთავარი ნიკოლოზ
ნიკოლოზის ძე (1831-1891) (უფროსი) –თუ მისი უფროსი ვაჟი და ნიკოლოზ I-ის შვილიშვილი, დიდი მთავარი
ნიკოლოზ ნიკოლოზის ძე (1856-1929) (უმცროსი).
58 ჰეკატე – წყვდიადის, ღამეულ მოჩვენებათა და ჯადოქრობათა ქალღმერთი ბერძნულ მითოლოგიაში. ბერძნული
მითის მიხედვით, მედეა ჰეკატეს ქურუმი იყო.
59 პეპლოსი – ქალის სამოსელი ძველ საბერძნეთში.
60 ავტორი უზუსტობას უშვებს, თამარ მეფე (დაახ. 1160 – გ. 1213, ან 1210, ან 1207), საქართველოს მონარქი 1184
წლიდან. ლუი IX წმინდა (1214-1270) ზეობადა 1223-1270 წლებში.
61 რობერ ეშმა (Robert le Diable) – ფრანგული ლეგენდების პერსონაჟი. XIII საუკუნის დასაწყისში ანონიმი ავტორის
ისტორია რობერ ეშმას შესახებ ზეპირ გადმოცემებს უნდა ეყრდნობოდეს.
62 ნაპოლეონ ნეი გულისხმობს მიხეილ ლერმონტოვის ლექსს „თამარი“ (1841 წ.), რომელშიც დაზუსტების გარეშე
ვინმე „დედოფალი თამარი“ არის მოხსენიებული, რომელიც ოდესღაც ცხოვრობდა თერგის პირას, დარიალის
ხეობაში.
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დავით III 63, წოდებული ბრძნად თუ განმათავისუფლებლად, საქართველოში
მეთორმეტე საუკუნის დასაწყისში მეფობდა. მან დაამარცხა სომხები, თურქები და
სპარსელები, დაიმორჩილა მთიელები, რომლებიც მანამდე არავის არ ემორჩილებოდნენ და
თავისი დაპყრობები კასპიის ზღვამდე განავრცო. მან გააცამტვერა ქალაქი დარუბანდი და
იქიდან წამოიღო ამ ქალაქის რკინის კარი და საქართველოს ერთ მონასტერს, გელათს
ჩამოკიდა, სადაც მისი ნახვა დღესაც შეიძლება. ისევე, როგორც დედოფალი თამარი, მეფე
დავით განმათავისუფლებელიც სასიყვარულო და საომარი ლეგენდების გმირი გახდა,
რომლებსაც მთიელები და ქართველი რაფსოდები 64 კვლავ ყვებიან საღამოობით.
ტიფლისის სპარსული აბანოები, განსაკუთრებით მირზოევის აბანოები, ყველაზე უფრო
დიდი დაწესებულებაა და რომლის არენდატორებიც 100,000 რუბლს იხდიან წლიურად,
ისეთი დიდი სახელი გაუვარდა, რომ ყველა უცხოელი მოვალეობად თვლის იქ ერთხელ
მაინც მივიდეს, რასაც მგზავრობით დაღლილობაც უწყობს ხელს. მავრიტანული აბანოები,
რომელთა გამაჯანსაღებელი ეფექტი მას შემდეგ გამოსცადა ყველამ, რაც პარიზში ჰამამი
დაარსდა, სპარსული აბანოს ფერმკთალი ასლია, რომლის ხატოვნება და საოცარი გავლენა
ალექსანდრე დიუმამ მეტად ზუსტად და ცოცხლად გადმოსცა. ამ ხელოვანი მთხრობელის
შემდეგ, ჩვენ ვეღარაფერს ვიტყვით, იმდენად ზუსტად ემთხვევა მისი შთაბეჭდილებები
ჩვენსას.
უკვე გიამბეთ აღმოსავლური რესტორნის შესახებ? მეგობრებმა ის ტიფლისის იმ ერთერთ ორგინალურ ადგილად დამისახელეს, სადაც აზიური წესისამებრ მოგართმევენ
აღმოსავლურ კერძებს, ვარდის კონფიტიურებით და რახათ-ლუხუმით დაწყებული, –
რომელსაც ისფაჰანსა და კონსტანტინოპოლში მიირთმევენ და აღმოსავლეთის ხალხის
ძვირფასი საკონდიტრო ნაწარმია, – დამთავრებული არაბული წესით მომზადებული
აქლემის ხორცითა და თურქმენების წესით მომზადებულ ცხენის ხორცით, აღარაფერი რომ
ვთქვათ ხალხური წესით მომზადებულ ხორცზე და მრავალნაირად მომზადებულ ცხვრის
გუფთაზე ბენზოინის სურნელით 65.
აი, როგორ არაკეთილგონივრულად გავატარე ტიფლისში ყოფნის მეორე დღე დიდი
შენობის სარდაფში, რომელიც ზუსტად სასტუმრო „კავკაზის“ წინ მდებარეობს.
არა! აღმოსავლური რესტორანი მხოლოდ და მხოლოდ საშინელი ტავერნაა და
ტიფლისში წამსვლელ პირებს მოვუწოდებ, რომ იქ არ მივიდნენ. თქვენ იქ გთავაზობენ
მხოლოდ და მხოლოდ ცუდად დამზადებულ (!) რუსულ სამზარეულოს, რომლის
საფუძველი ამ დაწესებულების ბუზებია! მე ვიკითხე, რატომ ეწოდება მას აღმოსავლური
რესტორანი? უეჭველად იმიტომ, რომ ის ტიფლისშია, რადგან ოდესღაც...
რუსეთში ყოფნის დროს ჩვენ გავსინჯეთ ყირიმის ღვინოები, რომელთა შორის ყველაზე
ცნობილი კახური წითელი და თეთრი ღვინოები იყო. ისინი სასიამოვნო სასმელია, კარგი
ფერის, ტკბილი, ადგილობრივი მიწის სურნელით, რაც მას განსაკუთრებულ ბუკეტს
ანიჭებს... კავკასიაშიც იგივე ადგილობრივი ღვინოები დაგვხვდა. ბედნიერებაა, როდესაც
საფრანგეთიდან შორს შესანიშნავ ღვინოს მიირთმევ; ეს გასვენებს გერმანული ლუდისაგან,
რადგან ცენტრალურ ევროპაში მგზავრობის დროს იძულებული ხარ დალიო უსახელო და
ამასთან ძალიან ძვირი ნაყენები.
ერთმა ტიფლისელმა კაცმა კავკასიური ღვინის დაყენების შესახებ მეტად საინტერესო
ცნობა მომაწოდა. დაკრეფილ ყურძენს ათავსებენ ცივ მიწაში ღრმად ჩაფლულ და გამომწვარ
ნაპოლეონ ნეი გულისხმობს დავით IV აღმაშენებელს.
რაფსოდები (Rhapsode) – ძველ საბერძნეთში მოხეტიალე მომღერლები, რომლებიც აგროვებდნენ და
ასრულებდნენ ეპიკურ სიმღერებს.
65 ბენზოინი – ფისოვანი ექსტრაქტი, მიიღება სტირაქსისებრთა ოჯახის მცენარეებიდან. მისი სქელი სურნელოვანი
სითხე, ბალზამი, გამოიყენება მედიცინაში, პარფიუმერიასა და სხვ., აგრეთვე როგორც არომატიზატორი სპირტიან
და უალკოჰოლო სასმელებში, ცომეულში და სხვ.
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თიხის ჭურჭელში. ყურძენს დამწიფებამდე კრეფენ და წურავენ. სიმჟავის მოსაცილებლად
მას მწიფე ანწლის ნარევს ურევენ, შემდეგ კი მას ტანინს უმატენენ ფერის მისაცემად. როგორც
ვხედავთ, კავკასიის გულუბრყვილო მოსახლეობაში ღვინის ფალსიფიკაციას ისევე მისდევენ,
როგორც ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში. რა ემართება ღვინოს ამ სხვადასხვა უხეში ჩარევის
შემდეგ? ის, რომ სასიამოვნო გემოს მქონე ღვინოს არ ექნება ძალა; ის ცივია, მაგრამ არა
ფერმენტირებული. ერთი სიტყვით, დაღვინება არ შესრულდა. კავკასიის ღვინო ვერ იტანენ
ტრანსპორტირებასაც, რადგან ამღვრევა და ფუჭდება. ღვინოს მცირეოდენი სიცხეც კი
ამჟავებს და მისი გამყიდველები, ისინი კი მრავლად არიან ტიფლისში, იძულებულები არიან
სარდაფებში იყვნენ. მათ არ შეუძლიათ ღვინის მაღაზიაში დადება... კავკასიის ღვინოები, –
რომელსაც საკმაოდ ცოტას სვამენ რუსეთში, ყოველ შემთხვევაში დღეს, – არ არის მზად
ექსპორტისთვის... ხოლო იმის მიზეზი, რომ ჩემს მეგობრებს აღარ წავუღე კავკასიის
ღვინოები, როგორც ეს თავიდან მინდოდა, ზემოთ მოტანილი ცნობებია.
სულ წვიმს.
ჩვენმა კონსულმა, ბ-ნი ეიშენმა, კვლავ იჩივლა რკინიგზის დირექტორთან, რასაც აქამდე
არავითარი შედეგი არ მოჰყვა. შემთხვევა საკმაოდ აქტუალურია და თქმას იმსახურებს. სამი
კვირის წინ მოიპარეს სპარსეთიდან გამოგზავნილი დიპლომატიური ფოსტა, რომელსაც
ჩვენი ელჩი თეირანში, ბ-ნი დე ბალოი (M. de Balloy), ყოველ თვე გზავნის საგარეო საქმეთა
სამინისტროში. ეს ფოსტა ხმელეთით გადააქვთ კასპიის ზღვაზე მდებარე ნავსადგურ
რაშთში, შემდეგ ზღვით ბაქომდე, იქიდან კი ტიფლისში ჩამოდის, საიდანაც პირდაპირ კე
დ’ორსეიში66 იგზავნება. ქურდობა მოხდა რკინიგზაზე, ბაქოსა და ტიფლისს შორის.
მოპარულ იქნა ძვირფასი ნივთები და მნიშვნელოვანი საბუთები. დანარჩენი, საშინელ
მდგომარეობაში, მტკვრის ნაპირზე, გზის გასწვრივ ეგდო დანით გამოფატრულ ჩანთაში.
პირველივე გამოკითხვით გაირკვა, თუ ვინ იყო მთავარი დამნაშავე – რკინიგზის მუშა,
უბრალო ქურდი, რომელიც გამოტყდა კიდეც ამ დანაშაულის ჩადენაში... მაგრამ სამი კვირის
განმავლობაში მუდმივი მცდელობის მიუხედავად, ჩვენმა კონსულმა ჯერ კიდევ ვერ მიაღწია
არა მხოლოდ გამოძიების დაწყებას, არამედ უტყუარი მტკიცებულებების საფუძველზე ამ
კაცის დაპატიმრებას, რაც მოპარული ნივთების მოძებნისა და თანამზრახველების
გამოაშკარავების საშუალებას მისცემდათ... რკინიგზის ადმინისტრაცია პასუხობდა „რომ მას
არ ჰქონდა საჭირო ძალაუფლება ამ კაცის დასაპატიმრებლად“. ქალაქის გუბერნატორმა,
გენერალმა შერემეტიევმა 67, რომელთანაც მივედით, ბ-ნ ეიშენს ზრდილობიანად უთხრა, რომ
„მას ჯერ კიდევ არ ჰქონდა დრო ამ საკითხის შესასწავლად – სამი კვირა! – და მალე
შეატყობინებდა მიღებულ გადაწყვეტილებას“. ეს ცნობილი პრაქტიკაა: „ამ წუთში! ცოტა
მოიცადეთ!“ – ეს არის რუსული ცხოვრების ღერძი უმეტეს ვითარებაში და რაზეც გენერალმა
ანენკოვმა 68 ამის შესანიშნავი მაგალითი ხაზგასმით ზრდილობიანად მოგვცა! შუა აზიიდან
დაბრუნების შემდეგ ბ-ნი ეიშენისათვის აღარ მიკითხავს დამნაშავე თუ დააპატიმრეს.
ბაქოში ჩასვლა დილის 8 საათისთვისაა განსაზღვრული და არა 12 საათზე, როგორც ეს
ჩვეულებრივ, ამიტომ სადგურში საღამოს ცხრის ნახევარზე უნდა ვიყოთ.
არ ვამბობ იმათ საწყენად, ვისაც სასტუმრო „კავკაზი“ არ მოეჩვენა ელეგანტურად,
მაგრამ სიმართლე მაიძულებს განვაცხადო ყველა ფრანგის სახელით ვინც კი იქ გაჩერებულა
კე დ’ორსეი (Le quai d’Orsay) – სენის მარცხენა სანაპიროზე, კე დ’ორსეის #37-ში მდებარე საფრანგეთის
საგარეო საქმეთა სამინისტრო.
67
სერგეი ალექსანდრეს ძე შერემეტიევი (1836-1896) – რუსი კავალერიის გენერალი, კავკასიის
მთავარმართებელი 1890-1895 წლებში.
68
მიხეილ ანენკოვი (1835-1899) – ინფანტერიის გენერალი, სამხედრო სანჭოს წევრი, ამიერკავკასიის რკინიგზის
მშენებელი. 1886-1887 წლებში ხელმძღვანელობდა იმიერკასპიის რკინიგზის სამარყანდის მონაკვეთის
მშენებლობას, რომელიც 1888 წლის ზაფხულში გაიხსნა. იმავე წელს დაინიშნა იმიერკასპიის რკინიგზის
მმართველად.
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და რომელთა შთაბეჭდილებებითაც სავსეა სასტუმროს დავთარი, რომ მე ის ძალიანაც
მომეწონა. ოთახები და სამზარეულო ძალიან კარგია, ყურადღებას არ იშურებენ
თანამემამულეებისათვის... და ისიც მეტად მნიშვნელოვანია, რომ ფასები არ არის კავკასიური
და არ ჰგავს ბათუმის ფასებს. მე დავპირდი ამ კეთილ ხალხს, რომ მათზე სიმართლეს
ვიტყოდი და ვთქვი კიდეც.
ტიფლისში გატარებული სამი დღე ჩემთვის ნაყოფიერი აღმოჩნდა. ჩვენმა კონსულმა, ბნმა ეიშენმა და პატივცემულმა ნეგოციანტმა ბ-ნმა რიშარმა, რომელიც ხშირად მოგზაურობს
ცენტრალურ აზიაში, სადაც მას სავაჭრო განყოფილებები აქვს აშხაბადში, მერვსა და
სამარყანდშიც კი, ბრძნული რჩევები მომცეს. „მიუხედავად იმისა, რომ გენერალმა ანენკოვნა 69
მზრუნველობით შეიძინა საკვების დიდ რაოდენობა ტიფლისსა და ბაქოში, არ დაგავიწყდეთ,
რომ აზიაში ხართ. გენერალი ყოველთვის ვერ იქნება თქვენთან... იცოდეთ, რომ როდესაც ის
არ არის, ყველაფერი ცუდადაა... ბედი ყოველთვის არ არის ერთადერთი დამნაშავე! საკვებმა
ერთ დღეს შეიძლება დაიგვიანოს, მოგაკლდეთ... იყავით წინდახედული, ბრძენი და საკვები
მოიმარაგეთ. მით უკეთესი, თუ არ დაგჭირდებათ, განსაკუთრებით კი თუ იძულებული
იქნებით, გამოიყენოთ“.
და აი, ბრძენი კაცების რჩევების გათვალისწინებით, ტიფლისიდან გასვლამდე
სხვადასხვა კონსერვები მოვიმარაგე: მოშუშული საქონლის ხორცი, ხბოს შემწვარი ხორცი,
ზღვის თინუსი, fois gras 70; შაქარი და ერთი კილოგრამი შესანიშნავი ჩაი, რათა სტეპებში
შიმშილით არ მოვმკვდარიყავი... მოგვიანებით კი როგორ გავიხარე ამ პროვიზიის შეძენით,
რაც მეტად ძვირფასი აღმოჩნდა ყარა-ყუმის უდაბნოში!
უკანასკნელიად წავედი სპარსულ აბანოში...
ჩვენ ყველნი ერთად გავემართეთ სადგურისკენ, ადგილები მოვძებნეთ საგანგებოდ
ჩვენთვის გამოყოფილ მატარებელში და ტიფლისიდან ღამის 10 საათზე გავედით.
***
ბაქოდან ტიფლისში დაბრუნებულმა ეტლით გადავკვეთე კავკასია. ჩემოდნით
მიმქონდა შესანიშნავი ნამცხვარი – „ტრანსკასპიური“; მის შესახებ სამარყანდში მითხრეს და
ის ჩვენი თანამემამულის, ხელოვანი კონდიტერის, ბ-ნი დიუფურის (M. Dufour), კავკასიის
ბუასიეს (Boissier) 71, ნახელავი იყო. შემდეგ ბედის განგებით ის ჩემი მეგობრის, ედუარდ
პაირონის, დახვეწილ სუფრაზე მოხვდება; მის მიერ ორშაბათობით გამართულ სადილებზე
სრულიად ეგზოტიკური და უცნობი კერძები გვიგემია.
როდესაც ფრანგმა კონდიტერმა შეიტყო, რომ ნამცხვარი მახვილგონიერი
აკადემიკოსისათვის იყო განკუთვნილი, ძლიერ ამაყმა იმით, რომ მისი ნახელავი Monde où
l’on s’ennuie-ის ავტორის 72 სუფრაზე მოხვდებოდა, ფული არ გამომართვა, ნამცხვარი
საგანგებოდ, თავისი ხელით შეფუთა და ზედ გარკვევით დააწერა: „ბატონ ედუარდ პაირონს,
საფრანგეთის აკადემიის წევრს, პატივისცემის ნიშნად ტიფლისში დაფუძნებული
კონდიტერისაგან. – პ. დიუფური“.
„ტრანსკასპიური“ ნამცხვარი პატიოსნად ჩავუტანე პარიზში იმას, ვისთვისაც იყო
განკუთვნილი. ის შესანიშნავი გამოდგა. შემდეგ შევიტყე, რომ ბ-ნმა დიუფურმა უამრავი
შეკვეთა მიიღო ამ ნამცხვარზე. არ გამკვირვებია, რადგან ის გემრიელია, აქვს ორგინალური
მიხეილ ნიკოლოზის ძე ანენკოვი (1835-1899) – რუსი ინფანტერიის გენერალი, სამხედრო საბჭოს წევრი,
ამიერკავკასიის რკინიგზის მშენებელი. 1886-1887 წლებში ხელმძღვანელობდა იმიერკასპიის რკინიგზის
სამარყანდის მონაკვეთის მშენებლობას, რომელიც 1888 წლის ზაფხულში გაიხსნა. იმავე წელს დაინიშნა
იმიერკასპიის რკინიგზის მმართველად.
70 Pâté de fois gras – ნასუქი ბატის ან იხვის ღვიძლის პაშტეტი.
71 ბელისერ ბუასიე (Bélissaire Boissier) – ფრანგი კონდიტერი XIX საუკუნეში.
72 ედუარდ პაიერონი (Édouard Pailleron, 1834-1899) – საფრანგეთის აკადემიი წევრი, სამაქტიანი პიესის, “Monde où
l’on s’ennuie”, ავტორი. ეს კომედია 1881 წელს დადგეს Le Théâtre-Français-ში.
69

არომატი, კარგად იტანს ტრანსპორტირებას და შესანიშნავად ინახება რამდენიმე კვირის
განმავლობაში.
ტიფლისის ეტლი დილჟანსით მგზავრობას მაგონებს. კაზაკი საყვირში ჩაჰბერავს,
ცხენები კი ჩორთით მიქრიან ეჟვნების ჟღარუნით. კურიერს გულზე ქამრებით აქვს
დამაგრებული დეპეშებით სავსე ჩანთა. მეეტლე მთლიანად დაიკარგა თავის ცხვრის ქურქში,
რომელიც მის უზარმაზარ ფაფახსაც კი ფარავს.
არაფერს ვამბობ ეტლით კავკასიის გადაკვეთაზე, ეს ძალიან შორს წამიყვანს.
ვისურვებდი ამ შესანიშნავ ქვეყანაში მისი მთების სანახავად დაბრუნებას, რასაც შემდეგ
დეტალურად გავაცნობდი მკითხველს.
ტიფლისიდან დილით გავედი, საქართველოს სამხედრო გზის გაყოლებით მცხეთაზე,
გუდაურზე, ანანურზე, ყაზბეგზე და დარიალზე გავლით. ზოგჯერ გზა 10,000 ფუტის
სიმაღლეზე გადის. ამინდი– ქარი და კოკისპირული წვიმა – გამუდმებით საშიშია.
გაზაფხულის ქარიშხალი საქართველოს სამხედრო გზას უდიდეს ზიანს აყენებს. ჩვენ
ორჯერ გადავსხედით და ქვიდან ქვაზე ხტომითაც ვიარეთ. გაგვაფრთხილეს, რომ მხოლოდ
ჩემოდნები წავგეღო თან. ჩემი დიდი ბარგი ბათუმიდან გაიგზავნა კომპანია Paquet-ის73
გემით.
კავკასიაში ალექსანდრე დიუმას მოგზაურობის დროსაც ამბობდნენ: „საქართველოს
სამხედრო გზის ასაშენებლად ყოველ წელს დახარჯული ფულით შესაძლებელი იქნებოდა
ტიფლისიდან ვლადიკავკაზამდე გზის რუბლებით მოკირწყვლა“. რა უნდა ვთქვათ დღეს, 30
წელზე მეტის გასვლის შემდეგ?... ის ფული, რომელიც ამ შესანიშნავ მაგისტრალზე ამდენი
წლის მანძილზე იფანტება, საკმარისი იქნებოდა გზის დიდი ნაწილის ან რკინიგზის
გასაყვანად ვლადიკავკაზიდან პეტროვსკამდე 74, რაც დაგეგმილია კიდეც.
ჩვენ გავიარეთ – ეს არის მთავარი. ორშაბათს საღამოს, 10 საათზე, ვლადიკავკაზში
ვიყავით.

მარსელის La Compagnie de Navigation Paquet დაარსდა 1863 წელს. ის თავიდან მაროკოსთან სავაჭროდ იყო
განსაზღვრული, 1868 წელს მისი მარშრური ჯერ კანარის კუნძულებამდე, შემდეგ კი ლევანტისა და შავი
ზღვის საზღვრებამდე გაგრძელდა. 1874 წლიდან ამ კომპანიას Compagnie de Navigation Arménienne et Marocaine
ეწოდა.
74
ქალაქი პეტროვსკი დაარსდა 1857 წელს, დღევანდელი ქალაქი მახაჩკალა.
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ოგიუსტ ლეკოენ დე ვილმორენი
კავკასიის მთავარმართებელი ალექსანდრე დონდუკოვ-კორსაკოვი (1882-1890)
(შემეცნებითი ტურიზმი)
ავტორის შესახებ: ოგიუსტ-ემილ-გუსტავ-მარი ლეკოენ დე ვილმორენი (1869 – ?)
პარიზის ერთ-ერთი პრესტიჟული ლიცეუმის 20 წლის სტუდენტი, – ცნობილი ფრანგი
ბოტანიკოსების ოჯახის წევრი, შემდგომში საფრანგეთის ცენტრალური პროვინციის, ლუარას
დაბლობის ერთ-ერთი ქალაქის, ლუარ-დიუ-გოს (ლუარ-ე-შერ) მერი, – მშობლებმა
კონსტანტინოპოლში გაგაზავნეს დასასვენებლად. 1889 წლის 12 ივნისს იგი და თავის 19
წლის ბიძაშვილი პარიზიდან მარსელში ჩავიდნენ და იქიდან გემით გაემგზავრნენ
კონსტანტინოპოლში. გემზე მათ ერთი ოჯახი გაიცნეს, რომელიც კავკასიაში შამპანური
ღვინის (fabrivcation des vins de Champagne) საწარმოებლად მიემგზავრებოდა და მათ
ფრანგები კავკასიაში დაჰპატიჟეს. ასევე მგზავრობისას გაიცნეს მონპელიეს სასოფლოსამეურნეო სკოლის კურსდამთავრებული სომეხი პრინცმა, ლევონ მინასიანცი, რომელსაც
თავის სამშობლოში, სომხეთში, სურდა საფრანგეთში მიღებული ცოდნის გამოყენება.
ფრანგენი მან შუშაში მიიწვია დათვებზე სანადიროდ. მათი გავლენით ვილმორენა და მისმა
ბიძაშვილმა შავი ზღვის სხვა ნავსადგურების დათვალიერება
და შემდეგ კვლავ
კონსტანტინოპოლში დაბრუნება გადაწყვიტეს.
აღნიშნული :მოგზაურობის“ გარდა, ლეკოენ დე ვილმორენის კალამს ეკუთვნის
აგრეთვე ისტორიულ-პოლიტიკური და სასოფლო-სამეურნეო ხასიათის წიგნები: „Les Anglais
et les Russes au Centre-Asie: la politique etrangère en Perse par Auguste“. Paris: Impr. Chaix, 1894;
„De Paris a Bombay“. Illustrations d’après les photographies rapportées par auteur. Paris, Libraire de
Firmin-Didot et Cie imprimeurs de l’Institut, 1895; „Le Jardin des délices“. Mercure de France, 1897.
„Enquête sur la crise agricole“. Blois, Imprimerie Centrale, 1898.
მოგზაურობის მიზანი: ოგიუსტ ლეკოენ დე ვილმორენისვე ცნობით, მან, „სწავლით
გადაღლილმა სტუდენტმა, ოჯახისგან კონსტანტინოპოლში გამგზავრების ნება მოიპოვა“.
მაგრამ ახალგაზრდა ფრანგები ჯერ ბათუმში, შემდეგ კი ქუთაისსა და თბილისში
აღმოჩნდნენ, სადაც მათ ირანში საქმეზე მიმავალი ფრანგები, გრაფი დე ლა როკი და ბატონი
იუნკერი, გაიცნეს. ოგიუსტ ლეკოენ დე ვილმორენმა მათთან ერთად ირანში გამგზავრება
გადაწყვიტა, იქიდან კი ბომბეიშიც ჩავიდა. ამ მოგზაურობიდან პარიზში იგი 6 თვის შემდეგ,
1890 წლის 14 იანვარს დაბრუნდა.
სრული მარშრუტი: პარიზი, მარსელი, კონსტანტინოპოლი, სამსუნი, ტრაპიზონი,
ბათუმი, ქუთაისი, მოწამეთა, ბაღდათი, თბილისი, ბაქო, თავრიზი, თეირანი, ისფაჰანი,
შირაზი, ბუშეჰრი, ბომბეი, პარიზი.
მარშრუტი საქართველოში: ბათუმი, ქუთაისი, მოწამეთა, ბაღდათი, თბილისი.
***
Auguste Lacoin de Vilmorin. De Paris a Bombay par la Perse. Illustrations d’après les
photographies rapportées par auteur. Paris, Libraire de Firmin-Didot et Cie imprimeurs de l’Institut,
1895
ბათუმი
ტრაპიზონიდან ბათუმამდე ერთ დღეზე მეტი არ არის. ბათუმი შავი ზღვის ერთ-ერთი
უმნიშვნელოვანესი პორტი გახდა რუსების მიერ მისი დაპყრობის 1, განსაკუთრებით კი
ბაქოში ნავთობის მოპოვების შემდეგ.
პორტს პატარა ყურეში მდებარე ჯებირი იცავს. ის წერტილი, საიდანაც ქალაქი
დავინახეთ, ცუდ შთაბეჭდილებას არ ქმნის, მაგრამ არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ
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ბერლინის ტრაქტატით (1878) ბათუმი რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში შევიდა.

ერთბაშად შეგვიძლია მისი შეფასება. ჯერ სამედიცინო შემოწმებაა. ოფიცერი, ისევე მტკიცე,
როგორც სამართალი, ორთქლის პატარა გემით მოვიდა, რომელიც ნაპირიდან სათანადო
მანძილზე გაჩერდა. შემდეგ გემი იერიშით აიღეს სხვა ოფიცრებმა, რომლებიც აგრეთვე
ორთქლის კატარღით 2 მოვიდნენ. ერთი სიტყვით, შეიძლება ითქვას, რომ გემი სამხედროებმა
დაიკავეს. უფროსის ბრძანებით, კომენდანტს ყველა მგზავრის ბარგის გემბანზე მოგროვება,
ყოველი ბარგის წინ მის შემოწმებაზე დასასწრებად, პასუხის გასაცემად და უკვე გადაშლილი
პასპორტის წარდასგენად მგზავრების დაყენება დაევალა, რათა ბარგის ნაწილის ან მისი სამი
მეოთხედის კონფისკაციის შემთხვევაში პატრონმა არ მიიღოს უკმაყოფილო სახე, როდესაც
გაიგებს, რომ ბარგის ნაწილი აღარ არის მის განკარგულებაში, თუ მისი დაბრუნების
სურვილის გამო საბაჟოს მთავარ საწყობში არ დატოვებს თავისი თანხის დიდ ნაწილს.
კავკასიაში მიმავალი მოგზაურისთვის კარგი იქნება, თუ თან არ იქონიებს ახალ ჩემოდანს,
ახალ ნივთებს და მხოლოდ ძველს ჩაალაგებს და იმაზეც იფიქრებს, რომ აკრძალულია
იარაღის, წიგნების, შუშის ბოთლების, ფარმაცეფტული პროდუქციის, ყოველგვარი
პარფიუმერიისა და ტუალეტის მოწყობილობის თან წაღება, დანარჩენი ასატანია. მადამ დე
რემ, რომელსაც შემდეგ თავრიზში შევხვდი, დამიდასტურა, რომ ბათუმში თავისი ბარგის
გამოსატანად 12,000 ფრანკი გადაიხადა.
ცნობილია, რომ რუსეთში მოქმედი ვალუტა არის ქაღალდის ერთი რუბლი. მისი
საშუალო კურსი მერყეობს 2,5-3 ფრანკს შორის. მაგრამ ამ ქაღალდის რეალური ფასი არის
ნული 3 ფრანკი. როდესაც გსურთ იქონიოთ ნახევარი იმპერიალი (ოქროს ფული, რომელიც
შეესაბამება ჩვენს 20 ფრანკს) და რომლის ნომინალური ფასი 5 რუბლია, კურსის მიხედვით
საჭიროა, რომ 7-დან 8 ქაღალდის რუბლამდე გადაიხადო. საბაჟოზე ამ დეტალებში არ შედიან
და ნაღდი ფულით გახდევინებენ. როგორც ვხედავთ, ეს ანგარიში მეტად ეშმაკურია:
სახელმწიფო 1 რუბლის ფასად 4 ფრანკს იღებს და სანაცვლოდ გაძლევს ქაღალდის ფულს,
რომლის ფასი დაახლოებით 2,5 ფრანკია და ამგვარად ორმაგ მოგებას იღებს.
სანამ ამაზე ვფიქრობდი, პატრულმა მთელი გემის სიგრძეზე მეთოდურად დაალაგა
ყოველივე, რისი გახსნაც შეიძლებოდა. როდესაც ჩემი ჯერი დადგა, მეც გამომიძახეს და ჩემი
პასპორტი წარვუდგინე. სანაცვლოდ პატარა თეთრი ოთხკუთხა ბეჭდიანი ქაღალდი მომცეს,
რაც საბაჟოზე ბარგის მოკითხვის ნებას მაძლევდა, შემდეგ ჩემი ჩემოდნის შემოწმება დაიწყეს.
ამ საგულდაგულო შემოწმების შემდეგ წასვლა მინდოდა, როდესაც ერთი ოფიცერი
მომიახლოვდა და მაჩვენა, რომ ჩემ პასპორტში პროფესიის ნაცვლად „სტუდენტი“ ეწერა. ამის
გარშემო ხანგრძლივი ახსნა-განმარტება გაიმართა: „მაგრამ, ბატონო, ამიხსენით, თქვენი
ქვეყნის უნივერსიტეტმა რატომ გამოგგზავნათ და რისთვის ჩამოხვედით“? ამასობაში
ხმელეთზე გადავედი.
ბათუმში ნავმისადგომი საერთოდ არ არის და პირდაპირ კენჭებიან პლაჟზე
გადადიხარ. სამ ნაბიჯში აღმოჩნდები ქუჩაში, რომელიც შემოფარგლულია დაბალი
შენობებით; მათი უმრავლესობა მეზღვაურების დუქნებია. ჩვენ წინ ცხენებშებმული ორი
ეტლი გაჩერდა. ჩვენ ერთ-ერთში ჩავსხედით და ისე გავემგზავრეთ, რომ მისამართი არ
გვითქვამს. არც იყო საჭირო, ამას გარდა, ჩვენთვის ეს ძნელიც იქნებოდა, რადგან არც ერთი
სიტყვა არ ვიცოდით რუსულად, მაგრამ მეეტლე მიხვდა სად უნდა მივეყვანეთ, რადგან ეს
არც უკითხავს.
მეეტლეების ლივრეა მეტად უცნაურია. ეს არის რბილი ქსოვილის წელთან ნაოჭებიანი
გრძელი რედინგოტი. საცოდავები, ამის გამო ქვევით ალბათ იხუთებიან. ამას გარდა, მათ
ქეჩის პატარა, მაღალი, ზევით გაგაგნიერებული ქუდები ახურავთ, ფეხზე კი მუხლებამდე
რბილი ჩექმები აცვიათ.
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კატარღა – 20-26 მ-ის სიგრძის, 50 ნიჩბიანი და აფრიანი საბრძოლო ხომალდი, ჰქონდა აფრა.
ტექსტში ეს ადგილი ამ ნიშნით – † – არის აღნიშნული.

ეკიპაჟიდან ის მიდამო დავინახეთ, რის საშუალებასაც იძლევა ეს პატარა ეტლები,
რომლებსაც რუსები ფაეტონს უწოდებენ, აქცენტით N-ზე. როდესაც ვიღაცას ეტლი
სჭირდება, ყვირის „ფაეტონ“! ჩაჯდომისას, მეეტლეს მისამართს არ ეუბნები, მაგრამ ზურგზე
ჯოხით შეეხები მარჯვნივ ან მარცხნივ, იმის მხედვით, თუ რომელ მხარეს უნდა წაგიყვანოს.
ნამდვილი საოცრებაა ეს ფაეტონი, რომელსაც პატარა ცხენები დიდი სისწრაფით მიაქანებენ.
თვალის დახამხამებაში სასტუმრო „ფრანციაში“ (l’Hôtel de France) აღმოვჩნდით: მის
პატრონი ფრანგია. სასტუმროს მეტად მაღალჭერიანი ოთახები გრძელია, ერთ ბოლოში
ფანჯარაა, მეორე ცენტრალურ დერეფანში გადის იმგვარად, რომ მოხერხებულად მოეწყო
სუფთა ჰაერზე. ავეჯი სახსენებლადაც არ ღირს: პატარა რკინის საწოლი და მიკროსკოპული
ტუალეტის მაგიდა. კედელზე დამაგრებულია განცხადება: ეს პოლიციის მითითებაა
პასპორტთან დაკავშირებით; ჩვენ მაინც ვერაფერს გავიგებთ და ამას გარდა, დაღლილები
ვართ.
ამასობაში გვეჩვენება, რომ თურქეთს რუსეთი სჯობია, ხალხი აქ ნაკლებად ჭუჭყიანი
და უფრო ცივილიზებულია; ამის მიუხედავად, გადავწყვიტეთ, რომ ბათუმში დიდხანს არ
დავრჩეთ.
ბათუმის ის ნაწილი, სადაც სასტუმრო „ფრანცია“ მდებარეობს, ახალი აშენებულია.
ქუჩები იქ განიერი და მართკუთხაა, ძლიერ დაბალი სახლები ორსართულიანია. ძველი
ბათუმი თავისი ვიწრო, დაკლაკნილი ქუჩებით, უფრო თვალწარმტაცია და ის პორტის
მხარეს მდებარეობს. ზღვის ნაპირზე და ახალი უბნის გვერდით, არის ის, რასაც რუსები
სიამაყით ბულვარს უწოდებენ. ის ზღვიდან გრძელი სკვერითაა გამოყოფილია, სადაც ძლივს
იზრდება რამდენიმე ხე და რომელსაც აგრეთვე ბულვარს უწოდებენ. ამგვარად, როდესაც
რუსი გეტყვით, რომ ბულვარზე მიდის სასეირნოდ, იმას ნიშნავს, რომ ამ ბაღში მიდის.
საღამოს 8 საათზე მთელი რუსული კოლონია იქ იკრიბება ჰაერის სასუნთქად. პირველ
დღეს ჩვენც გავიზიარეთ ეს ჩვევა.
10 საათზე ავდექით და ჩაი დავლიეთ; შუადღისას ვისადილეთ და 4 საათამდე
დავისვენეთ, შემდეგ კვლავ ჩაი დავლიეთ და 8 საათამდე არაფერი აღარ გაგვიკეთებია. 8
საათზე ვივახშმეთ და 11 საათამდე ბულვარზე ვისეირნეთ.
რადგან დაღლილები ვიყავით, ასეთი პროგრამა ვარჩიეთ, მაგრამ მეორე დღეს ვეღარ
დავრჩებოდით სასტუმროს ოთახის დახუთულ ატმოსფეროში ჩაკეტილები და ამ ყოჩაღი
რუსების მსგავსად იქ საღამოს 8 საათამდე ვერ დავიძინებდით. ჩვენ, ფრანგებს, პირველ
რიგში უფრო ფხიზლად ყოფნა გვმართებდა. ჩამოსვლის მეორე დღიდანვე დავიწყებთ
ექსკურსიებს ბათუმის მიდამოებში. ჭოროხის ხეობაში ექსკურსიებმა საუკეთესო მოგონებები
დაგვიტოვა.
ერთ-ერთ იმ შესანიშნავ ფაეტონში მოვკალათდით, რომელიც გაუჩერებლად მიჰქრის
ორმოებზე და სრულიად გაუვალ გზებზე; დინებას გასწვრივ მივუყვებით კაზაკების
სადგურამდე, რომელიც ბათუმიდან 20 ვერსზე4 მდებარეობს. მთელ სავალ გზაზე
აღტაცებულები ვიყავით ტყეებით დაფარული მთების შესანიშნავი მცენარეულობით და
ალაგ-ალაგ არნახულად თამამ კლდეებს ვამჩნევდით; წყლის პატარა ნაკადულები მათზე
მოწანწკარებდნენ და ისე ბრწყინავდნენ, როგორც ფოლადი მზეზე.
ბათუმი და მისი მიდამოები ხშირად არის აღწერილი და მე ამაზე აღარ შევჩერდები.
მხოლოდ იმას გავიხსენებ, რომ ჭაობიან ნიადაგზე დებარე ქალაქი ძლიერ არაჯანსაღია,
ხშირია ციება, რომელიც ძნელად იკურნება.
იძულებულები ვიყავით, რომ ჩვენი ოჯახიდან აუცილებელი თანხის მიღებას
დავლოდებოდით, რათა მოგზაურობის გაგრძელება შეგვძლებოდა, ამიტომ დროის მოკვლას
ვცდილობდით, რაც ყოველთვის ადვილი არ არის, განსაკუთრებით კი ბათუმში. ვიყავით
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ვერსი – სიგრძის საზომი ძველებური რუსული ერთეული. 1 ვერსი უდრის 1,06 კმ-ს.

აბანოში,
იმ
ადგილობრივი
წეს-ჩვეულებების
გათვალისწინების
გარეშე,
რაც
გავრცელებულია შავი ზღვის მთელ სანაპიროზე. ქალები და კაცები ტანსაცმელს იხდიან
პლაჟზე, ბულვარის პირდაპირ, მოსეირნეების თვალწინ და ბანაობენ მეტად პრიმიტიული
კოსტიუმებით, უფრო კი მათ გარეშე... სანაპიროზე ჩარჭობილი ბოძი გამოყოფს კაცების და
ქალების აბანოს. დარაჯს ევალება თვალყური ადევნოს, რომ ეს მითითება არ დაირღვეს.
დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენმა მსუბუქმა საბანაო კოსტიუმმა სხვა მობანავეების
ინტერესი გამოიწვია. ყოველგვარი თავმდაბლობის გარეშე ვიტყვი, რომ მათ შორის
უცნაურად გამოვიყურებოდით.
საფრანგეთში დაბრუნებაზე არც კი გვიფიქრია, მე და ჩემი ბიძაშვილი ჩვენი
მოგზაურობის მეტად ექსტრავაგანტური გეგმების დაწყობაში ვატარებდით დროს და
შევთანხმდით მიგვეღო როგორც T-ს მიწვევა, რომელმაც ქუთაისის სანახავად დაგვპატიჟა,
ისე თავად მინასიანისა, რომელიც დათვებზე სანადიროდ შუშაში ჩასვლას გვთავაზობდა. ეს
თავადი, რომლის მხოლოდ გვარი ვახსენე, ჩვენს მიმართ განსაკუთრებით ყურადღებიანი იყო
რუსეთი საბაჟოზე და იქ თარჯიმნობას გვიწევდა. მან მონპელიეს სასოფლო-სამეურნეო
სკოლაში ისწავლა და სომხეთში, თავის სამშობლოში მიდიოდა, რათა იქ გამოეყენებინა
საფრანგეთში მიღებული ცოდნა.
უსარგებლოა იმის თქმა, რომ თესლების შესანიშნავ კოლექციას, რომელიც მან
საფრანგეთიდან ჩამოიტანა პატარა ქილებით და ყველა სამეცნიერო ნაშრომს, საბაჟოზე
კონფისკაცია გაუკეთეს და ყოველივეს ტიფლისში დაბრუნებას დაჰპირდნენ თუ ამას
ქალაქის ხელისუფლება მიიჩნევს საჭიროდ.
ძნელია იმ კმაყოფილების აღწერა, რაც ბათუმიდან წასვლისას მატარებელში
ჩაჯდომისას ვიგრძენით ამერიკული მოდელის მიხედვით გაყვანილ ტრანსკავკასიის5
რკინიგზაზე. უკვე ცამეტი დღეა ამ საშინელ პატარა ქალაქში ვიტანჯებით. გადავწყვიტეთ
რამდენიმე დღის გატარება ქუთაისში, ერთი კვირით ტიფლისში დასვენება და შემდეგ
ვლადიკავკზის გავლით საფრანგეთში დაბრუნება. მოგზაურობის დემონი, რომელმაც
შეგვიპყრო, აშკარად დაეპატრონა ასე კარგად აწყობილ გეგმებს. მაგრამ დავუბრუნდეთ
მოვლენების მიმდინარეობას.
გზა, რომელსაც ჩვენი მატარებელი მიუყვება, მეტად თვალწარმტაცია; ერთ მხრივ
მთებია, მეორე მხრივ – ზღვა და ასეა მთელი გზა. ერთი ფანჯრიდან მეორესთან მივდიოდი
და არ ვიცოდი რომელი ამერჩია – ის, საიდანაც უზარმაზარი ტყეებით დაფარული მთები
ჩანდა თუ გამჭვირვალე და ტბასავით წყნარი ზღვა.
ამასობაში გამოჩნდა მინდვრები, სადაც დიდებულად ყვავის მცენარეულბა; მაგრამ
შეცდომა იქნება იფიქროთ, რომ ეს სასოფლო-სამეურნეო სიმდიდრე მიწაზე მომუშავე
გლეხების გარჯის შედეგია. ხშირად, ისეც ხდება, რომ ტყის ნაწილს მინდვრების
გასაფართოვებლად კაფავენ. გლეხი, რომელიც მეტად აპათიურია, მოჭრილი ხეების კუნძებს
მზეზე ტოვებს. გუთანი ამგვარ ნიადაგზე რა თქმა უნდა ვერ გაივლის, ჩვენ ქვეყანაში, ვიდრე
იქ რამის დათესვაზე იფიქრებენ, მინდორს სრულიად გაანთავისუფლებდნენ ფესვებისგან,
მაგრამ კავკასიაში ასე არ არის: მიწას საერთოდ არ ამუშავებენ, მას ძლივს მარგლავენ.
ამასობაში, სიმინდი აქ უფრო მწვანე და უფრო ძლიერია, ვიდრე ჩვენს ჰავაში.
სოფლელი კაცები და ქალები გზის გასწვრივ მიდიან: მათი ღია ფერის სამოსი
კონტრასტს ქმნის პეიზაჟის მუქ მწვანე ფონთან. ყოველ გაჩერებაზე, სადაც პლატფორა
ხალხითაა სავსე, სრულად შეისწავლი ქვეყნის კოსტიუმებს. კაცების შესახედაობა, იარაღისა
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ტერმინი „ტრანსკავკასია“ (ამიერკავკასია) რუსული „ზაკავკაზიე“-დან მოდის და ნიშნავს კავკასიონის ქედს

მიღმა არსებულს, ანუ სწორედ რუსეთის ხედვას ასახავს. დღეს ფართოდ გამოიყენება უფრო ნეიტრალური
ტერმინი – სამხრეთ კავკასია. პოლიტიკურად იგი მოიცავს სამ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს – სომხეთს,
აზერბაიჯანს და საქართველოს.

და თავის მორთულობის გარდა, ნაკლებად იცვლება: ეს უფრო რუსული ან სომხური ქუდია
ანუ ნაბდის ქუდი გარშემო კრაველის ბეწვით 6, ზოგჯერ ეს ჩვეულებრივი კაპიუშონია.
ქალების სამოსი ფერადია: ვარდისფერი, ყვითელი, მწვანე; თავზე – მანტილია ან უბრალო à
l'européen 7 შლიაპა ახურავთ, რაც შესამჩნევ კონსტასტს ქმნის მათ თვალწარმტაც
კოსტიუმთან.
ვისადილეთ სამტრედიის ბუფეტში. აქ უფრო დიდი გამოცოცხლებაა, ვიდრე ევროპაში
და ერთი შეხედვითაც კი ჩანს განსხვავება. არ ვამბობ, რომ მოგზაურები დაძმობილებულები
არიან, ეს ასე არ არის, მაგრამ მათი დამოკიდებულება გემის მგზავრებისას ჰგავს. ისინი
ქმნიან ჯგუფებს, რომლებიც ერთად სადილობენ. მავანი თავს სწირავს რომ ბუფეტში, სადაც
მომსახურე ბიჭები გიჟებს ჰგვანან, თავისი თანმხლებლებისთვის მოიპოვოს საკვები. ისინი იმ
ხალხს შორის მიდი-მოდიან, რომელიც ზის და ჩაის შეექცევა თავისი ბარგის გვერდით,
როდესაც ერთი ადგილიდან მეორეზე მიდიან, რუსებს ყველაფერი თან დააქვთ, ლოგინიც კი.
მას შემდეგ, რაც საკმაოდ დამაკმაყოფილებელ სადილს გეახელით, მატარებელმა გზა
შესანიშნავ ვენახებს შორის განაგრძო. შევამჩნიე, რომ თუ ამ მდიდარ ქვეყანში გლეხი მცირე
ყურადღებას აქცევს სიმინდს, ვაზს კიდევ უფრო ნაკლებად უვლის. შეიძლება ითქვას, რომ ის
მასზე სრულებით არ ფიქრობს; ვაზი ისხამს არაჩვეულებრივ მტევნებს, რომლისგანაც
შესანიშნავი ღვინო დგება. კავკასიაში მეტად ფართოვდება ვაზის კულტურა, მაგრამ
ადგლობრივი მოსახლეობა მისგან ვერ იღებს სარგებელს – მას უცხოელები იღებენ,
რომლებიც აქ მის მოსაყვანად სახლდებიან.
ქუთაისი
რიონში დაახლოებით ერთ საათში ჩავედით; მატარებელი გამოვიცვალეთ და 20 წუთის
შემდეგ უკვე ქუთაისში ვართ. სადგურში ვნახეთ შესანიშნავი პატარა ფაეტონი, რომლის
ღირსება ბათუმში დავაფასეთ. ჩვენ სასტუმრო „ფრანციაში“ (l’hôtel de France), ქუთაისის
ერთადერთ შესაფერის სასტუმროში მივედით. მისი პატრონი მეტად სუფთა შვეიცარელია8,
რაც დიდი ღირსებაა ამ ქვეყანაში.
ქუთაისში, რომელიც ბათუმზე უფრო რუსულია, ძალიან ლამაზი ქუჩებია, რომელთა
გასწვრივ ორსართულიანი ქვის სახლები დგას.
ბათუმის მიმართ ქუთაისის უპირატესობა შეუდარებელია და ის უფრო
ცივილიზებულიცაა. აქ ნაკლებად იტანჯები სიცხისგან, ჰავა ჯანმრთელია და ქალაქიც უფრო
დიდი და უფრო სასიამოვნოა.
ქუთაისშიც არის ბაღი და სკვერი მართლმადიდებული ეკლესიის წინ მდებარე
მოედანზე. იქ შეიძლება გაისეირნო და როგორც განტვირთვა დილა-საღამოს მოისმონო
ღვთის სადიდებელი ზარების ხმა, აგრეთვე „Notre Père le Tzar“ 9 რომელიც, როგორც
ცნობილია, მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურია. იმ ხელოვნებით, როგორითაც ზარებს
რეკენ, ხმაურიანია და ჩვენ იძულებულები ვიყავით რამდენიმე წუთის შემდეგ იქაურობას
ავტორი ფაფახს გულისხმობს.
A l'européen (ფრ.) – ევროპული ყაიდის.
8 ქუთაისის l’Hôtel de France-ი XIX საუკუნის 70-იან წლებში გაიხსნა. დიპლომატის, მაქს ფონ ტიელმანის ცნობით,
ქუთაისში სასტუმრო „ფრანციას“ (l'Hôtel de France) პატრონი იყო ჰექტორ დელალანდი, რომელიც უფრო
ჰექტორის სახელით იყო ცნობილი. ტიელმანი და მისი ორი თანამგზავრები უკამყოფილონი იყვნენ, რადგან
დელალანდი დღიურად 7 რუბლს ითხოვდა ერთ ოთახში, რომელშიც მხოლოდ საეჭვო სიმაგრის ორი საწოლი,
ძველი დივანი, თასი და წყლის დოქი იყო. ისინი იძულებულები იყვნენ, თვითონ აიღოთ წყალი, რადგან
მოსამსახურე ბიჭი, რომელიც თავის თავს მეგრელ კეთილშობილად ასაღებდა, არასოდეს არ ჩანდა, რაც
სასტუმროს პატრონს სრულებით არ ანაღვლებდა (Le Caucase, la Perse, et la Turquie d'Asie D’apres la relation de M. Le
Baron De Thielmann, par Le Baron Ernouf. Ouvrafe enrichi d’une carte et de vingh gravurs. Paris, Plon & Cie, ImprimeurEditeurs, Paris, 1876, 55-56).
9 ჰიმნი „ღმერთო, მეფე დაიფარე“ („Notre Père le Tzar“, რუს. „Боже, Царя храни“)) 1833-1917 წლებში რუსეთის
იმპერიის ჰიმნი იყო. მუსიკის ავტორია თავადი ალექსეი ლვოვი, სიტყვებისა – ვასილი ჟუკოვსკი.
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ბაღის გრილ ჩრდილში გავცლოდით, ყურები კი გამოჭედილი გვქონდა ზარების რეკვით.
ქალაქში სასეირნოდ წავედით. ერთბაშად, უკან აჩქარებული ნაბიჯი და ნაცნობი მხიარული
ხმა მოგვესმა.
– აჰ! აი თქვენც? – ეს არის ახალგაზრდა T., რომელსაც შემთხვევამ შეგვახვედრა.
– ჩვენთან წაგიყვანთ. – გვითხრა მან, ჩემს მშობლებს ძალიან გაუხარდება თქვენი ნახვა;
აღარც კი გელოდით... წავიდეთ, გადაწყვეტილია, ხომ ივახშმებთ ჩვენთან ერთად?
ჩვენ ძალიან გულთბილად მიგვიღეს. ახალგაზრდა T.-მ შამპანური ღვინის ქარხანაში
წაგვიყვანა, რომელსაც მისი ბიძა ხელმძღვანელობს.
– რამდენიმე დღით დარჩებით, არა? ძალიან კარგი, თუ გნებავთ, თქვენი ჩიჩერონე 10
ვიქნები აქაურ მიდამოებს დაგათვალიერებინებთ, რომლებიც ძალიან საინტერესოა.
ხვალიდან პატარა ექსკურსიაზე მთებში ცხენებით წავალთ.
მართლაც, მეორე დღეს, დილის 7 საათზე სამივე მოწამეთას მონასტერში წავედით,
რომელიც მთაში, ქუთაისიდან ოციოდე ვერსზე მდებარეობს. გზა ძალიან გაფუჭებულია. ამ
ექსკურსიის შესახებ ძალიან კარგად დაწერა ალექსანდრე დიუმამ, რომელიც ნამდვილად
შთაგონებული უნდა ყოფილიყო ამ დამატყვევებელი პეიზაჟით. მგზავრობის განმავლობაში
ვუსმენდით ჩვენი გიდის, სასტუმროს პატრონის ვაჟის, მიერ მოტხრობილ ამბებს; ამჯერად
მას ქართული კოსტიუმი აცვია, რომელიც ძალიან უხდება. მან გვიამბო, რომ ქართველები
ხშირად ჩხუბობენ ყველგან და უამრავი ხერხით. მათი ბრძოლის ერთ-ერთი ხერხია ბასრ
უზანგში გაყოფილი ფეხით ცხენოსნების ერთმანეთთან ჯიქური შერკინება. იარაღად
უზანგები ემსახურებათ.
ცოტა ხნის წინ, ორმა ქართველმა სასტუმროს ოთახში სულ ტყუილად იშიშვლა
ხანჯლები 11. ერთ-ერთ მათგანს მაშინვე თავის ქალის ზედა ნაწილი წასძვრა და მისი ტვინი
ჩანდა. სასწრაფოდ გამოძახებულმა ექიმმა დაჭრილს უმკურნალა; ორი თვის შემდეგ
ავადმყოფი გამოჯანმრთელდა; მან შური იძია თავის მოწინააღმდეგეზე – მახვილის ერთი
დარტყმით მოკლა.
ვიდრე ამ საგმირო საქმეებისა და უცნაური ადათ-წესები შესახებ ვუსმენდით, მთაშიც
ავედით. თავს ზევით მალე შევამჩნიეთ დიდებული მონასტერი, რომელიც მთელ ხეობას
დაჰყურებს.
ქუთაისში ტურისტები არასოდეს ისე არ ჩავლენ, რომ მოწამეთას მონასტერი არ
ინახულონ; შეიძლება ისადილო კიდეც იმ ადგილას, საიდანაც შესანიშნავი ხედი იშლება;
სადილობის დროს რელიგიური სიმღერების ხმა მოგვესმა: ეს არის ბუნდოვანი ყრუ ხმა,
რომლის ზეიმურობა და დიდებულება გვაოცებს. როდესაც სადილის შემდეგ ეკლესიაში
შევედით, ხალხი მუხლებზე იდგა. საკურთხევლის წინ ეკლესიის მრავალი მსახური გარს
ეხვეოდა მცხოვან პატრიარქს და მხოლოდ ის, თუ როგორ გალობდნენ ან როგორ დინჯად
მოძრაობდნენ, აჩვენებდა თუ რამდენად იყვნენ გამსჭვალულები თავიანთი წოდების
ღირსებით. არასოდეს არ დამავიწყდება ღრმა პატივისცემა, რაც ამ ღვთისმოსავმა ცერემონიამ
შთამაგონა, რომელიც გაოცებს როგორც სანახაობით, ისე სულით. ჩვენს მეტად საზეიმო
დღესასწაულებზე არასოდეს არ შემინიშნავს ასეთი დიდებულება და ღირსება. შემდეგ
საცავში რელიკვიები დათვალიერების ნება მოგვცეს. ისინი ვიტრინებშია ჩაკეტილი: მათი
შეხების უფლება არც ერთ ევროპელს არა აქვს მას შემდეგ, რაც ისინი ერთმა სუვენირების
მოყვარულმა ტურისტმა დააზიანა. სხვა საოცრებებს შორის ვხედავთ დავითის ბეჭედს 12,
ჩიჩერონე – ძველი ტერმინი, რომლითაც აღინიშნება ექსკურსიების გამძღოლი, გიდი. სიტყვა მომდინარეობს
რომაელი პოლიტიკოსის, ადვოკატისა და პოლიტიკური მოაზროვნეს, ძველი რომის ყველაზე სახელგანთქმული
ორატორისა და კონსულის, მარკუს ტულიუს ციცერონის (ძვ. წ. 106 – ძვ. წ. 43) სახელის მიხედვით.
11 ავტორის შენიშვნა: „Le khandjar (ხანჯალი) თუ რუსული გამოთქმის მიხედვით kindjal (რუს.кинжал, ხანჯალი,
სატევარი) ერთგვარი გრძელი სატევარია, რომელიც ქამარზე წინ აქვთ დამაგრებული“.
12 იგულისხმება დავით IV აღმაშენებელი (1073-1125) – საქართველოს მეფე 1089-1125 წლებში.
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რომელშიც ორი ცერიც კი გაეტევა. ჩანს, რომ ამ ბეჭედს დავითი ნეკზე ატარებდა და ეს
დეტალები მისი პროპორციების წარმოდგენის საშუალებას გვაძლევს. ჩვენ აღგვაფრთოვანა
რელიგიურმა ნივთებმა, რომლებიც ეკუთვნოდათ სხვადასხვა წმინდანებს და მთლიანად
მარგალიტებითა და პატიოსანი თვლებით მოოჭვილმა საქართველოს უკანასკნელი მეფეების
გვირგვინებმა 13.
ბაღდათი
ამ ექსკურსიიდან რამდენიმე დღის შემდეგ, დავიშალეთ. ჩემი ბიძაშვილი და
ახალგაზრდა T... ქალაქის შემოგარენში წყლის ქალაქის 14 სანახავად წავიდნენ, მე და ჟულიენ
რუ, ჩვენი სასტუმროს პატარა გიდი, ბაღდათში (Bagdad) წავედით. ეს ქალაქი, რომელიც ადრე
ცნობილი იყო, არაფრით არ არის საინტერესო, რადგან რამდენადმე დაიმცრო15. მისკენ
მიმავალი გზა მეტად ლამაზია, დაახლოებით 18 ვერსის მანძილზე ის ძლიერ დაბურულ
ტყეზე გადის და ისე ჩანს, რომ საშიში უნდა იყოს; ღამე იქ უამრავი მაწანწალა იყრის თავს.
როდესაც ყაჩაღებს მოგზაურის გაძარცვა უნდათ, მაგრამ თოფი არა აქვთ, იმგვარად
ხელჩაკიდებულები დგანან გზაზე, რომ მას მთლიანად ხერგავენ და მათი ხაზის გარღვევას
თუ ეცდები, – რაც ამ გარემოებაში ყველაზე უკეთესია, – ისინი ხანჯალს იშიშვლებენ, მაგრამ
თავის ადგილზე რჩებიან და არც თქვენ ინძრევით. მაგრამ რა მამაცებიც არ უნდა იყვნენ ეს
ყაჩაღები, ისინი ყოველთვის ვერ უწევენ წინააღმდეგობას მათკენ მიმავალ ეტლს,
მითუმეტეს, თუ რევოლვერითაც ხართ შეიარაღებული. იარაღი ნამდვილად უნდა გქონდეთ,
რადგან უკან დაბრუნებისას მძიმე პირობებში ხანგრძლივი პატიმრობა დაგემუქრებათ.
როდესაც თქვენს ოჯახს შეატყობინებენ გამოსასყიდი თანხის ოდენობას, ის დროზე უნდა
გადაიხადონ და თუ ასე არ მოხდება, შეახსენებენ დაპირებას და თქვენს ყურებს გაუგზავნიან.
გადასახადის დაგვიანება პატიმარის სასიკვდილოდ გაწირვაა. აი სულ მცირე ეს არის, რაც
ჟულიენ ჟუმ მიამბო.
ამ ნაკლებად დამამშვიდებელი ამბით ოდნავ შეშფოთებული ვიყავი; ჩვენ ტყეზე
განვაგრძეთ გზა, როდესაც, მოულოდნელად, დაბურული ტყიდან გამოსული თორმეტიოდე
კაცი დავინახეთ, რომლებიც ჩვენგან ასიოდე მეტრში, გზაზე გაჩერდნენ.
ორივე ისე გამოვიყურებოდით, თითქოს ჩვენზე ეთქვათ როდესაც ეშმაკს ახსენებ, მის
კუდს ხედავო. ბევრი არ გვიფიქრია და უსიტყვოდ გავაჭენეთ ცხენები, რათა უფრო სწრაფად
გაგვეგო ამ ხალხის განზრახვა ჩვენს მიმართ. რაც უფრო ვუახოვდებოდით, საეჭვო აღარ იყო:
ყაჩაღები იყვნენ, რომლებიც ჩვენ გველოდებოდნენ; მზეზე ფოლადმაც გაიბრწყინა,
რამდენიმე წამში მეტად სწრაფად მივუახლოვდით და... ყოჩაღი მუშები გზის შეკეთებით
იყვნენ დაკავებულები.
ჩვენ ოდნავ შეცბუნებულენი ვიყავით, მაგრამ სიმართლე რომ ვთქვა, ჩვენი ღელვა
სამართლიანი იყო; რვა დღის წინ ერთი ფრანგი სწორედ ამ ადგილას მოკლეს. პოლიციამ
მოკვლევა ჩაატარა და ხუთი სავარაუდო დამნაშავე ჩამოაღრჩეს. ამ მკვლელებს შორის ერთი
ალექსანდრე დიუმა 1859 წელს ესტუმრა გელათის მონასტერს და აღწერა იქ ნანახი სიწმინდეები და ნივთები,
მაგრამ მათ შორის არ არის დასახელებული დავითის ბეჭედი, მოგზაური არ ყოფილა მოწამთას მონასტერში
(Alexandre Dumas. Le Caucase: journal de voyages et romans, Paris: Librairie théatrale, 1859, 208-210). ცნობა დავითის
ბეჭდის, იქ ნანახი ნივთებისა თუ ხელნაწერების შესახებ მოცემულია ფლორიან ჟილისა (1859) და ერნესტ
ორსოლის (1885) თხზულებებში. სავარაუდოა, რომ ახალგაზრდა სტუდენტს მიაწოდეს ინფორმაცია ერთმანეთის
ახლო მდებარე გელათისა და მოწამეთას სამონასტრო კომპლექსების შესახებ, მაგრამ მხოლოდ გელათში
წაიყვანეს. ჩანს, თხზულების წერის დროს, რომელიც მისი მოგზაურობიდან (1889) ექვსი წლის შემდეგ
გამოქვეყნდა (1895), მას აერია სად იყო. ჩემი აზრით, თხზულებაში ასევე შეცდომით არის მოცემული ავტორის
მიერ გადაღებული ფოტოსურათის სათაური: „მოწამეთას მონასტრის განძი“ („Trésor du monastère de Motzamèth“).
ვინაიდან ვილმორენი არ ავლენს საქართველოს
14 ავტორი წყალტუბოს უნდა გულისხმობდეს.
15 ვინაიდან ვილმორენი არ ავლენს საქართველოს შესახებ მცირე ცოდნასაც კი, როგორც ჩანს, მას იმერეთში
მდებარე სოფელი ბაღდათი არაბეთის ცნობილი ქალაქი ბაღდადი ეგონა.
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ქართველი თავადიც იყო. ამ ქვეყანაში სწორედ მათი უნდა გეშინოდეს და არა გლეხების.
რუსეთის მთავრობის მიერ დაქცეული თავადები არსებობის საშუალებების მოსაპოვებლად
უკან არც დანაშაულის წინაშეც იხევენ.
მალე ჩვენს წინ ტყე გამოჩნდა, ხოლო მარჯვნივ, ასიოდე მეტრით ჩვენს ქვევით რიონის
ხეობა იყო. დაბლა ჩავედით და რკინიგზის გასწვრივ ვიარეთ, ოდნავ მოშორებით შლაგბაუმი
შემოგვხვდა, მაგრამ ისე მოვახერხეთ, რომ ყოველ ცხენზე 5 კაპეიკის გადახდის შემდეგ,
გაგვატარეს. ჩვენს წინ სწორი გზა და რიონზე გადებული ხიდია. ჟულიენს მასზე გადასვლა
მოუნდა, მაგრამ ერთბაშად დავინახე, რომ მისი ცხენი გაჩერდა. საცოდავი, კინაღან
მდინარეში ჩავარდა – ხიდი შუაში იყო ჩატეხილი. ამიტომ, დაახლოებით 100 მეტრის სიგანის
მდინარეზე, აუცილებელი იყო ფონით გადასვლა; დინება ისეთი იყო, რომ ჩვენი ცხენები
ფსკერს ვერ სწვდებოდნენ და მან ხიდიდან დიდ მანძილზე, მეორე ნაპირისკენ გაგვიტაცა.
დასველება არ აგვცდებოდა და ფეხები მაგრად მოვუჭირეთ უნაგირს. მაგრამ ისეთ უხერხულ
მდგომარეობაში ვიყავით, რომ რამდენჯერმე დავკარგეთ წონასწორობა და მთლიანად
გავილუმპეთ. რიონიდან ამოსვლისას ჩვენი დევნით კამეჩების ჯოგი გაერთო, მაგრამ
საბედნიეროდ, ჩვენი ცხენები სწრაფად გავარდნენ წინ, რამდენიმე ვერსი ტყით გავიარეთ და
შემდეგ შესანიშნავ ყანაში შევედით, სადაც კაცები და ქალები მკით იყვნენ დაკავებულები. ამ
მინდვრის ღობე განსაკუთრებით საინტერესო და მრავალფეროვანი, ჭეშმარიტად ველურია
და შედგება კენჭების პატარა კედლისგან, რომელშიც წვეტიანი სარებია ჩარჭობილი. მას
შემდეგ, რაც საკმაოდ დაკლაკნილი პატარა მდინარე, ყვირილა გადავლახეთ, ბოლოს და
ბოლოს ბაღდათში ჩავედით.
სადილი საკმაოდ მოკრძალებული იყო – კვერცხი და თხილი. სულ ეს იყო, რისი შოვნაც
ამ საცოდავი სოფლის დუქანში მოვახერხეთ. ის შემაშფოთებელი შთაბეჭდილება, რომელიც
ბაღდათში შესვლისას ვიგრძენით, ერთბაშად წაიშალა იმ სანახაობით, როდესაც დუქნის
ტერასიდან გავედით და სოფლიდან გასვლა დავიწყეთ. ჩვენ თვალწინ მეზობელი მთებით
შექმნილი უზარმაზარი ამფითეატრი გადაიშალა. მის ძირში, ცენტრში გიგანტური ხეებით
სავსე კუნძულია და თუ მას ასე შეიძლება ვუწოდოთ, ის ყვირილას ქმნილებაა, რომელიც მას
იმგვარად უვლის, რომ იმ ადგილიდან, სადაც ჩვენ ვართ, ვერც მის მოდინებას დაინახავ და
ვერ მის გადინებას. მართლაც უცნაური სანახაობაა. ძველი ბაღდათის ნანგრევებამდე იმის
შიშით აღარ მივედით, რომ ძალიან დავგვიანდებოდით, ქუთაისში კი დაღამებამდე
გვინდოდა ჩასვლა. ბაღდათიდან წასვლისას მაინც შევავლე თვალი მის მოსაწყენ ფიცრულ
სახლებს. ყველა სახლის წინ პატარა ტერასაა, რომელიც მიწიდან მხოლოდ ერთ მეტრზეა
აწეული; ეს ტერასა დაცულია სახურავით, რომელიც წინ გამოდის და ბოძებზე დგას.
ყვირილაზე გადასვლის შემდეგ საკმაოდ ჭკვიანური სისტემა შევამჩნიე, რომელსაც
მოსახლეობა თევზის დასაჭერად იყენებს. ის შედგება V-ს ფორმის კაშხლისგან, რომლის
წვერზე დამაგრებულია გოდორყური16; მისი სიგრძე ათიოდე მეტრამდეა. მასში დინებას
მიაქვს თევზი, რომელიც იქიდან ვეღარ გადის. იმის თავიდან ასაცილებლად, რომ
გოდორყური დინებამ არ გაიტაცოს, კაშხლის ერთი ბოლო ნაპირამდე არ მიდის, ისე რომ
წყლის ერთი ნაწილს შეუძლია შესვლაც და გასვლაც. რიონთან მისვლისას დილანდელი
ცერემონიის ჩატარება იყო საჭირო; რადგან ვიფიქრეთ, რომ პირველად ცუდად ავირჩიეთ
ადგილი, იქ მივედით, სადაც წყალი უფრო დაბალი მოგვეჩვენა. ჟულიენს, რომელიც გზას
მაჩვენებდა, უკვე მიეღწია მდინარის კალაპოტისთვის, როდესაც მისი ცხენი დინებამ წყალში
ჩაძირულ ხემდე გაიტაცა; იგი მორევში მოხვდა, რომელმაც ჩაითრია. საკმაოდ შეშინებულს,
მისი დახმარემა მინდოდა, როდესაც საბედნიეროდ მან კვლავ იგრძნო ფსკერი. ჩვენ უკან
გავცურეთ. ამ დროს გამვლელმა ერთმა გლეხმა მეორე ნაპირზე მდგარ ხეზე მიგვითითა,
რომელიც ორიენტირად უნდა მიგვეღო. მისი რჩევა ვერცერთმა ვერ გავიგეთ, საპირისპირო
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მხარეს გავყევით და რამდენიმე წამით მეც ვეღარ ვიგრძენი ფსკერი. როდესაც ბოლოს და
ბოლოს რიონიდან საღსალამათები გამოვედით, ნაპირზე დიდი თათრული ძაღლი
დაგვხვდა, რომელიც გაავებული დაგვედევნა და ჟულიენის ცხენს ეცა. ამ სასტიკი ცხოველის
მიმართ ყოველგვარი სიბრალულის გარეშე ჩემი რევოლვერი ამოვიღე და ვესროლე. როგორც
ჩანს საჭირო ადგილას მოხვდა და ცხოველი ხევში გადავარდა.
ჩვენ ისევ ტყეში შევედით, სამოსი იმდენად გაოხრებული და მტვრიანი გვქონდა, რომ
ამჯერად თვითონ ვგავდით ნამდვილ ყაჩარებს. უფრო გვიანი დრო რომ ყოფილიყო,
ნამდვილად ყაჩაღებად მიგვიღებდნენ და დაგვაპატიმტებდნენ კიდეც ტყის მოდარაჯე
კაზაკების საგუშაგოზე. აქ წესადაა, რომ მოგზაურები ამ საგუშაგოებთან გავლისას
შეჩერდნენ, ჩამოქვეითდნენ და თავიანთი გვარი და ვინაობა დაასახელონ.
52 ვერსის გავლის შემდეგ ქუთაისში ვახშმობამდე უფრო ადრე ჩავედით.
ამ ექსპედიციის შემდეგ ოდნავ დაღლილებმა, მეორე დღე სასტუმროში გავატარეთ.
ვინაიდან საქართველოდან რაღაც სუვენირების წაღება გვსურდა, დასვენებით
ვისარგებლეთ და ჩემმა ბიძაშვილმა და მე ადგილობრივი სამოსი შევუკვეთეთ: მაგრამ,
ვაგლახ! ისე მოხდა, რომ მისი ჩაცმა მხოლოდ მრავალი თვის შემდეგ შევძელით17.
ქუთაისიდან მანამდე წავედით, ვიდრე სამოსი შეიკერებოდა და იმ დროს არც კი
გვიფიქრია, რომ იქ აღარ დავბრუნდებოდით, არც ის ვიცოდით, საით წაგვიყვანდა ჩვენი
სამოგზაურო განწყობა. გზა, რომელიც მატარებლით განვაგრძეთ მტკვრის ხეობაში, მეტად
თვალწარმტაცია და აღტაცებულები ვიყავით ველური პეიზაჟის სილამაზით. მატარებელი
ხან მაღლა ადიოდა მეტად მშრალ არიდულ ფერდობებზე, ხან გვირაბში შედიოდა და ხან
კიდევ ხეობაში მიუყვებოდა მტკვრის ნაპირს.
ტიფლისი
ტიფლისში გვიან ღამით ჩავედით. რუსულად უკვე რამდენიმე სიტყვა ვიცოდით და
სასტუმრო „კავკაზში“ (l’Hôtel du Caucase)18 წავედით, რომელიც სადგურიდან შორს
მდებარეობს. იქ მისვლისას იმედი გვქონდა, რომ მაშინვე დავწვებოდით, მაგრამ ჟოზეფმა,
სასტუმროს თარჯიმანმა, პასპორტები მოგვთხოვა და კიდევ ნახევარი საათი გაგვაჩერა
დაუსრულებელი განმარტებებით. ჩვენი ოთახები პირველ სართულზე იყო და დიდი
ტერასით მართკუთხა ეზოში გადიოდა, სადაც სეირნობა შეგვეძლო. თუმცა ოთახების
მდებარეობა შესანიშნავი იყო სიცხის თავიდან ასაცილებლად, მთელი ღამის განმავლობაში
მაინც 29 გრადუსი იყო. დილაადრიან ჩვენთან როგორც ჩვენი თანამემამულე, სასტუმროს
პატრონი ბ-ნი მარტენი მოვიდა და თავისი სამსახური შეგვთავაზა, ჩვენ ყურადღებისთვის
მადლობა გადავუხადეთ. მხოლოდ შუადღისას ავდექით სასადილოდ. ვრცელი სასადილო
ოთახი, სადაც ყოველდღე უამრავი ოფიცერი მოდის საჭმელად, ძალიან ლამაზ მოედანზე
გადის. ამ სასტუმროში რამდენიმე ფრანგიც მოვიდა. იმ მაგიდიდან, რომელსაც ვუსხედით,

ავტორის შენიშვნა: „ეს სამოსი ჩვენი საფრანგეთში დაბრუნებიდან მხოლოდ დიდი ხნის შემდეგ გამოგვიგზავნეს
და ისიც დიდი წვალებით, რადგან ქართველმა თერძებმა რუსეთსა და საფრანგეთს შორს ყოველგვარი
ტრანზიტისა და ჩვენი კოსტიუმების გამოსაგზავნი ფულის უქონლობა მოიმიზეზეს უქონლობა. შედეგად, ამ
პატიოსანმა კომერსანტებმა თავიანთი ნახელავის გამოსაგზავნად გარკვეული თანხა მოგვთხოვეს. როდესაც თანხა
მიიღეს, ბათუმიდან სამოსი ფასდადებით გამოგზავნეს ფრანგული კომპანიის მეშვეობით. ამგვარად, მათ ორმაგი
მოგება მიიღეს“.
18 სასტუმრო „კავკაზი“ ერივანსკსი მოედანზე 1858 წელს გახსნა ერთმა ფრანგმა, ვინმე გიიომმა. 1865 წელს
სუმბათშვილების სახლში მირზოევებმა შეიძინეს და სასტუმრო იჯარით მისცეს ფრანგ მარიუს მარტენს. ამ
დროიდან სასტუმროს ოფიციალურად ეწოდებოდა l’Hôtel du Caucase, Place d’Erivan. Maison Mirsoieff, temu par
Marius Martin (დ. ხოშტარია, თბილისი. ძველი სასტუმროები. თბილისი: „არტანუჯი“, 2011, 35-37).
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ქალაქის მერია, მარჯვნივ კი ქალაქის მთავარი სახლები ჩანდა. ჩვენს წინ მოედნის ცენტრში
უზარმაზარი მრავალსართულიანი კონსტრუქცია, ბაზარი გდას19.
ჟოზეფს, რომელიც ყველა ღონეს ხმარობდა ჩვენთან ერთად წამოსასვლელად იმ
საბაბით, რომ რუსული არ ვიცოდით, უარი ვუთხარით დახმარებაზე და ქალაქში გავედით.
მოედანს შემოვუარეთ და შემდეგ პატარა ქუჩას გავუყევით, რომელიც ქვედა უბნებისკენ
მიდიოდა. მხოლოდ სპარსელებით დასახლებული ეს ქუჩა მეტად საინტერესო სანახავია.
ყველა სახლს აქვს rez-de chaussée20, ფასადისა და კარის გარეშე, იმგვარად, რომ შეიძლება
დაინახო როგორ მუშაობენ ადამიანები იქ და სხვა პატარა ჯიხურებში. ერთი მეტალის
გროვასთან თუ ძველ იარაღთანაა ჩაცუცქული, სხვა ფარის შეკეთებით თუ პისტოლეტის
დეტალების მორგებითაა დაკავებული, უფრო შორს ხალიჩების გამყიდველს დაინახავ,
რომლის ფარდული აბრეშუმით მოვაჭრის ფარდულიდან მეპურის და ყასბის
ფარდულებითაა გამოყოფილი. არის ისეთი ადგილებიც, სადაც გზა იმდენად ვიწროვდება,
რომ ფანჯრებზე გაკეთებული ჟალუზები ქუჩის ერთი მხრიდან მეორეს ედება. ამ ადგილებში
მოძრაობაც მეტად ძნელია, მითუმეტეს, რომ გზის ჩასახერგად იქ მუდამ ნახავ საზამთროთი
ან სხვა ტვირთით დაზურგულ საცოდავ ვირებს. აღტაცებული დავრჩი ერთი სპარსელის,
გვარად კაფაროვის (Kaffaroff), ფარდულით, რომელსაც აქაური ადათ-წესისაგან
განსხვავებით, ევროპული ვიტრინა აქვს.
ამ მაღაზიაში არის სპარსეთიდან, თურქესტანიდან, ქურთისტანიდან და სხვ.
ადგილებიდან მოტანილი ხალიჩებისა და სხვა საქონლის დიდი არჩევანი. უფრო შორს აღარ
წავედით, რადგან მახრჩობელა სიცხეა: ჩრდილში თითქმის 40 გრადუსია. სასტუმროში
დავბრუნდით. საღამოს ბ-ნი მარტინი მუშტაიდში 21 – ტიფლისის ელისეს მინდვრებზე,
გასეირნებას გვთავაზობს. ჩვენ დავთანხმდით და ვახშმის შემდეგ გავემგზავრეთ პატარა
ტრამვაით 22, რომელიც სულ ახლახანს დაამონტაჟა ტიფლისში შესანიშნავმა ბელგიელმა ბ-ნმა
რადლემ (Radelet). ოც წუთში ბაღის შესასვლელში ვიყავით. ხეივნებით მივედით ტრიალ
ადგილზე, სადაც სამხედრო მუსიკა უკრავს. კლიენტების მაგიდებისა და პუბლიკის
დასაჯდომი მერხების გარშემო ერთგარი ველობია. საღამო ხანს ეს ბაღი თავისი სიგრილით
ჭეშმარიტი შვებაა ტიფლისის მოსახლეობისათვის. ვახშმის შემდეგ აქ უამრავი ხალხი მოდის.
ამასობაში, ტიფლისში არის სხვა გრილი ადგილებიც; მინდა ვთქვა განსაკუთრებულ
ბაღებზე, რომლებიც მუშტაიდისკენ მიმავალი განიერი ბულვარის ორივე მხარეს
მდებარეობს. ამ ბაღების უმრავლესობა დაქირავებულია ან ეკუთვნით კლუბებს, სხვებში
ავტორი გულისხმობს თამამშევის ქარვასლას, სადაც თეატრი იყო განთავსებული 1851-1874 წლებში. 1874 წელს
თეატრის დაწვის შემდეგ, 1879 წელს ქარვასლის შენობა თეატრალური სათავსოს გარეშე აღადგინეს და შიგ
უამრავი მაღაზია იყო. 1934 წელს მოედნის გაფართოების მიზნით ქარვასლა მთლიანად დაანგრიეს.
20 Le rez-de chaussée – სართული მიწის დონეზე.
21 აყა მირ ფათაჰი იყო თავრიზის მოჯთაჰედი*. 1828 წელს რუსეთ-ირანის 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 დაგასართობი 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.
*შიიტი კანონმცოდნე, მაღალი რანგის სასულიერო პირი.
22 თბილისში ელექტრო ტრამვაის წინაპარი, ცხენების წევაზე მომუშავე სარკინიგზო ტრანსპორტი, ე.წ. „კონკა“,
1883 წელს გამოჩნდა. მისი პირველი ხაზი მიხეილის გამზირზე გადიოდა და ერთმანეთთან აკავშირებდა
ვორონცოვის მოედანსა და რკინიგზის გაგზალს. მარშრუტი მალევე გააგრძელეს ერივანსკის მოედნამდე, ხოლო
1904 წელს ხაზი გაიყვანეს კირხეს ქუჩაზე (ახანდელი მარჯანიშვილის მოედანი). Елена Орагвелидзе, Такой ли уж
лишний для города трамвай?// "Вечерний Тбилиси ", № 129, 16-17.ХI, 2004.
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კაფეშანტანებია, ორ მათგანში განსაკუთრებით ბევრი ხალხი დადის. ერთში ამჟამად პატარა
თეატრია, იქ ყოველ დღე რუსულად აჩვენებენ „Madam Angot“-ს23. მეორე ფრანგ ბ-ნ
ბარბერონს ეკუთვნის და იქ კვირაში სამჯერ ეწყობა ნიღბიანი მეჯლისი (bal masqué),
რომელსაც რუსები „მასკარადს“ („mascarade“) უწოდებენ. ქალები იქ შავი ნახევარნიღბით
უნდა მოვიდნენ, ცოტა მათგანი თუ იცვამს კოსტიუმს. ბაღის ბოლოში საცეკვაო დარბაზი და
კაფე-რესტორანია. ამ პატარა დღესასწაულში სამხედრო მუსიკაც მონაწილეობს. ქართველები
თუ თათრები, სომხები თუ სპარსელები მუსიკის ხმაზე თავიანთი ქვეყნის ცეკვებს
ასრულებენ.
ეს სამი ადგილი: მუშტაიდი, თეატრი და მასკარადი, სავსეა ოფიცრებით და
მოხელეებით. ჯარისკაცები, რომლებსაც სრულებით არ სურთ თავიანთ მეთაურებთან
შეხვედრა, ბაღ-კონცერტების (jardins-concerts) ქვედა სართულზე იკრიბებიან, რომელიც
აგრეთვე ამ გრძელი ბულვარის გასწვრივ მდებარეობს. ვახშმის შემდეგ მხოლოდ აქაურ გრილ
ადგილებში არ დადიან. მრავალ მათგანს ვახშმობა მტკვრის ნაპირზე ურჩევნია, რომელიც ამ
ბაღების ნაწილს რწყავს. ფრანგებისთვის ეს რესტორნები იმ თვალსაზრისით არის
მოუხერხებელი, რომ იქ არ ამზადებენ ჩვებებურ კერძებს; ამიტომ ისინი იძულებულები
არიან ადგილობრივი კერძები მიირთვან, რაც მათ ყოველთვის არ მოსწონთ; მაგრამ ამ
დეტალის გარეშე და მისი მნიშვნელობის მიუხედავად, დღის სიცხის შემდეგ სავახშმოდ
უფრო გრილ ადგილს ვერც კი ისურვებ. როდესაც მწვანე ფანჩატურში ხარ მოკლათებული და
ფეხებთან გრილი ნაკადი მოჩუხჩუხებს, რბილი ნიავი კი სახეზე გელამუნება, შემწყნარებელი
ხარ ფეთხუმი ოფიციანტის თუ ცუდი მენიუს მიმართ. ამას გარდა, შესაძლებელია ბაღისა და
რესტორნის გამოცვლით სამზარეულოს შეცვლაც, რადგან მტკრის გასწვრივ არის ქართული,
თათრული, სომხური და სპარსული რესტორნები. მუდამ გამახსენდება ვახშამი ერთ-ერთ ამ
რესტორანთაგანში. სასტუმროდან დაახლოებით 5 საათზე გავედი და მუშტაიდის ბაღში
ვსეირნობდი, როდესაც ვახშმობის დროც მოვიდა. კვლავ ძლიერ ცხელოდა; რაღაცამ მიბიძგა,
რომ მტკვრის ნაპირზე მევახშმა. რომელიღაც ბაღში შევედი და ფანჩატურში კოჭლ
მაგიდასთან მოვკალათდი. ბიჭი მაშინვე მოვიდა და მკითხა ვახშმად რას ვისურვებდი.
რადგან მისთვის პასუხის გაცემა არ შემეძლო, მას კარგი აზრი მოუვიდა თავში და რუსულად
შედგენილი მენიუ მომიტანა. მეც ალალბედზე მივუთითე რამდენიმე კერძი. ჯერ კიტრი და
მარილი მომიტანა, ჩანს, ეს იყო ჩემს მიერ მთითებული პირველი კერძი; შემდეგ, ჩემგან
რამდენიმე ნაბიჯზე შევნიშნე, რომ ვიღაცა საცოდავ ქათამს ეცა, მოკლა, რამდენიმე წუთში
გაპუტა, ფართოპირიანი დანით მთლიანად გამოშიგნა და ამგვარად გატყავებული ქათამი
ცალი ფეხით დაიჭირა გაღვივებულ შეშაზე, შემდეგ კი ბიჭს გადასცა; მან ეს ქათამი
ლანგარზე დადო და ალაგ-ალაგ სისხლიანი, ალაგ-ალაგ კი დამწვარი, მე მომიტანა. ამ
სპექტაკლმა ჭამის მადა დამაკარგვინა და შემდეგ კერძსაც ძლივს მივეკარე. სასტუმროში
დაბრუნებულმა, მოვყევი ჩემი თავგადასავალი და მითხრეს, რომ ეს იყო ვახშამი ქართულად.
ტიფლისში დრო ძალიან გაწელილი მოგვეჩვენებოდა, სწრაფად რომ არ გაგვეცნო
რამდენიმე ფრანგი, მათ შორის სპარსეთში მისიით გამოგზავნილი ჩვენი ორი თანამემამულე
– ბ-ნი იუნკერი და გრაფი დე ბელფორ დე ლა როკი.
სწორედ ამ ბატონებთან ერთად წავედით ტიფლისში საფრანგეთის კონსულის, მეტად
სასიამოვნო ბ-ი დე ლა შომის, სანახავად. ერთ-ერთი ვიზიტის დროს მან შეგვთავაზა

„Madame Angot“ – ოპერეტა სამ მოქმედებად, პირველად 1872 წელს დადგეს დაიდგა ბრიუსელში, FantaisiesParisiennes-ში, 1873 წელს კი პარიზში, ,,Folies-Dramatiques-ში. ვოდევილის ავტორია ანტუან-ფრანსუა ევი, ე.წ. მაიო
(Antoine-François Ève dit Maillo), კომპოზიტირი – შარლ ლეკოკი (Charles Lecocq), ლიბრეტოს ავტორები არიან –
კლერვილი (Clairville), პოლ სიროდენი (Paul Siraudin) და ვიქტორ კონინგი (Victor Koning).
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ბილეთები 14 ივლისის 24 საზეიმო ბანკეტზე დასაწრებად, რომლზეც ბარბერონის ბაღში
მთელი ფრანგული კოლონია იკრიბებოდა.
ბანკეტი მეტად მხიარული იყო; სამოცზე მეტი ადამანისთვის გაშლილი სუფრა ჰაერზე
იდგა. ცარისა და რესპუბლიკის პრეზიდენტის ორი ოფიციალური სადღეგრძელოს შემდეგ,
დამსწრეთა სადღეგრძელოები შეისვა. ბ-ნმა რადლემ საფრანგეთის სადღეგრძელო დალია;
სამხედრო ორკესტრი გარემოების მიხედვით რუსეთის ნაციონალურ ჰიმნს, მარსელიეზას 25 ან
ბარბანსონს26 უკრავდა.
ამ დღიდან მოყოლებული მეტად ხშირად ვხედავდით ბ-ნ დე ლა როკს, რომელიც ბ-ნ
იუნკერთან ერთად მტკვარზე გადებული ხიდის უკიდურეს ბოლოში მდებარე სასტუმრო
„ლონდონში“ (l’hôtel de Londres) იყო გაჩერებული. ცოტა იყო ისეთი დღე, რომ ან ჩვენ არ
მივსულიყავით „ლონდონში“ ან ეს ბატონები არ მოსულიყვნენ „კავკაზში“. ბ-ნმა დე როკმა
დაინახა, რომ ჩემი მოგზაურობის მარშრუტი კარგად არ მქონდა დაგეგმილი, არ დააყოვნა და
სპარსეთში გაყოლა შემთავაზა. თავიდან ეს წინადადება ხუმრობა მეგონა, მაგრამ იგი ამას
დიდი მჭერმეტყველებით მიმტკიცებდა და მარწმუნებდა, რომ არასოდეს არ ვინანებდი ამ
გადაწყვეტილებას. მზად ვიყავი დავთანხმებოდი ამ ცდუნებას. მიუხედავად ამისა, მრავალი
მოსაზრება მაჩერებდა, რაც გასაგებია: როცა ოჯახს ეუბნები, რომ კონსტანტინოპოლში
მიემგზავრები, ტიფლისში კი აღმოჩნდები, უკვე ძალიან ძნელია ამ ქალაქის დატოვება
სპარსეთში გასაქცევად.
აქ ყოფნის ბოლო რვა დღის განმავლობაში ჩემს ბიძაშვილთან ერთად დადებით და
უარყოფით მხარეებს ვწონიდი. იგი სრულიად იზიარებდა სპარსეთში ჩემი წასვლის ამბავს,
მარწმუნებდა, რომ მარტოც შესანიშნავად ჩავიდოდა პარიზში და სინდისის ქვეჯნის გარეშე
შემეძლო მიმეტოვებინა მისი მცველის როლი. ჩვენ ქალაქის ერთ-ერთი საოცრების,
თათრული გოგირდის აბანოს სანახავად წავედით. იქ იმ პატარა ქუჩებით მივედით,
რომლებიც ჩამოსვლის დღესვე ვნახეთ.
ეს დაწესებულება საკმაოდ დიდია და შიგნით შესასვლელად ხის სქელი კარი გაგვიღეს,
რომელიც დერეფნში გადის. ოთახში, რომელშიც შევედით, მეტად მაღალი ტემპერატურაა,
მეორე, უფრო პატარა ოთახს ის ფარდით დაფარული კარით უერთდება. სწორედ ამ მეორე
ოთახში, სადაც კიდევ უფრო მაღალი ტემპერატურაა, არის აუზი – თეთრი მარმარილოს
გრძელი, დაახლოებით 2 მ სიგრძის და 1,5 მ სიღრმის აბაზანა. ამ აუზის ორივე მხარეს
აგრეთვე თეთრი მარმარილოს მოსასვენებელი საწოლებია, ერთ კუთხეში შხაპის აპარატია. ამ
გოგირდიანი წყლის ბუნებრივი ტემტერატურა ძალიან მაღალია (37˚C). აბაზანის მისაღებად
ერთ-ერთი მეაბანოე ბიჭი გაგვიძღვა. პირველ დარბაზში ჩვენ შემდეგ მანაც გაიხადა და
მეორე ოთახში გაგვიყვანა, სადაც რამდენიმე წუთით აუზის თბილ და გოგირგიან წყალში
გადავეშვით. დრო და დრო ზურგზე ვედროთი ცივ წყალს გვასხამდნენ. შემდეგ შხაპი
მივიღეთ და მარმარილოს მერხზე ენერგიულად დაგვზილეს.
ამ დაწესებულებიდან ძალიან მხნედ გამოვედით და უცნაური ამბავია, ფაეტონში ლამის
შეგვცივდა, თუმცა დაახლოებით 36 გრადუსი იყო. მეორე დღეს ჟოზეფის თხოვნას დავყევი,
რომელსაც ძალიან უნდოდა ჩემთვის ციხის ნანგრევების ჩვენება და ეტლით გავემგზავრეთ.
1789 წლის 14 ივლისს აჯანყებულებმა აიღეს ბასტილიის ციხე. ეს დღე საფრანგეთის ნაციონალური
დღესასწაულია.
25 მარსელიეზა (La Marseillaise) – საფრანგეთის რევოლუციის ჰიმნი 1792 წელს დაწერა სამხედრო ინჟინერმა როჟე
დე ლილმა, შემდეგ ის საფრანგეთის ჰიმნად გადაიქცა.
26
ბელგიის ჰიმნის, la Barbançonne, ტექსტი 1830 წლის სექტემბერში დაწერა ახალგაზრდა ფრანგმა
რევოლუციონერმა ჟენევალმა (ნამდვილი სახელია ლუი ალექსანდრ დეშე), ბრიუსელის თეატრის (Théâtre de la
Monnaie) მსახიობმა. იმავე წლის სექტემბერში თეატრის დირიჟორმა ფრანსუა ვან კამპენგაუტმა ამ ტექსტზე
მუსიკა დაწერა. 1860 წელს ჰიმნს ოფიციალური სტატუსი მიენიჭა. ამჟამად ჰიმნში დატოვებულია ჟენევალის
ტექსტის მხოლოდ პირველი სტროფი, დანარჩენი ტექსტი ეკუთვნის შარლ როჟეს.
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სპარსულ უბანში კაფაროვის, ხალიჩებით მოვაჭრის ფარდულთან გავლისას თავი ვერ
შევიკავე, გავჩერდით და საკმაოდ ბევრი სამშვენისი და საინტერესო რაღაცეები ვიყიდე.
მაგრამ როგორც ყველა აღმოსავლელთან, მათთან თითქმის ერთი დღე უნდა გაატარო ფასზე
მოსარიგებლად და ამ დაყოვნების გამო ნანგრევების დათვალიერების დრო შემცირდა.
მიუხედავად ამისა, მაინც გვქონდა დრო ციხემდე 27 საკმაოდ ციცაბო ბილიკებით
ასაფოფხებლად; ყველაფერზე მეტად იმ ხედით აღვფრთოვანდი, რომელიც თვალწინ
იშლება. ჟოზეფმა ხელიდან არ გაუშვა ეს შესანიშნავი შესაძლებლობა და ამ გასეირნების
შესახებ წამიკითხა ტირადა, ის ტირადა, რომელიც მან ყველა ენაზე ზეპირად ისწავლა.
სასტუმროში დაბრუნებულს, ბ-ნმა დე რუმ შემატყობინა, რომ ჩვენი გამგზავრება
შაბათისთვის იყო დანიშნული. თვითონ ისედაც დაგვიანებული იყო სხვადასხვა
გაუთვალისწინებელი ამბების გამო. ჩემს ბიძაშვილთან შევედი და დიდხანს ვისაუბრეთ;
შემდეგ, ჩვენი ჭოჭმანისათვის ბოლო რომ მოგვეღო, გადავწყვიტეთ ჩემი ბედი
შემთხვევისთვის მიგვენდო. მან ერთი სუ აიღო და მე ის ჰაერში ავაგდე: „არიოლი თუ რეშკა“.
„არიოლი“, ეს ნიშნავდა სპარსეთს და თავგადასავალს! ბედი გადაწყვეტილია! პარასკევს,
საღამოს 10 საათზე, როდესაც ბიძაშვილს გამოვემშვიდობე და ბოლო რჩევებიც მივეცი,
სასტუმრო „ლონდონში“ წავედი. ჩემი გადაწყვეტილების შესახებ გრაფი დღის განმავლობაში
გავაფრთხილე და მელოდებოდნენ. სასტუმროდან დილის 11 საათზე გავედით, სადგურში
ტრამვაების დირექტორს, ბ-ნ რადლეს და ჩვენთან გამოსამშვიდობებლად მოსულ რამდენიმე
სხვა პირსაც შევხვდით. მე კი, ჯიბიდან წიგნაკს ვიღებ და ვწერ თარიღს, 28 ივლისი, ჩემი
ჩანაწერების პირველი ხაზი...
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გასტონ სანსრეფუსი
კავკასიის მთავარმართებელი გრიგირი გოლიცინი (1895/6-1905)
(შემეცნებითი ტურიზმი)
ავტორის შესახებ: გასტონ სანსრეფუსი (1872-?) – ფრანგი მოგზაური და მწერალი. მისი
ოჯახი ნორმანდიაში, კალვადოსში ავეჯით ვაჭრობდა. იგი საქართველოს სამხედრო გზით
ჩავიდა თბილისში, შემდეგ მატარებლით – ბათუმში, იქიდან კი გემით კონსტანტინოპოლში
გაემგზავრა და ევროპაში დაბრუნდა. საქართველოში მისი მოგზაურობის ზუსტი თარიღი
უცნობია, რადგან თავის საკმაოდ სქელტანიან თხზულებაში უშუალოდ მის მგზავრობასთან
დაკავშირებული არავითარი თარიღი არ არის მითითებული. მისი წიგნის ბოლოს
აღნიშნულია თხზულების ბეჭდვის საწყისი – 1897 წლის ნოემბერი და დასასრული – 1898
წლის 5 იანვარი, თარიღები.
გასტონ სანსრეფუსის თხზულება ყველა სხვა „მოგზაურობისგან“ გამოირჩევა
პოეტურობით და ლირიზმით. მის კალამს ეკუთვნის შემდეგი ნაწარმოებები: „A travers les
pays scandinaves: Impressions de route“. Paris, Société libre d'édition des gens de lettres, 1899 ;
„Visions et Chimères: poésies“. Préface de Armand Silvestre. Paris, 1900; „Gaultier Garguille:
comédien de l'Hôtel Bourgogne, farceur et chansonnier normand; sa vie, ses œuvres“. Paris, Edition
Jouan. Delesques, 1908.
სრული მარშრუტი: პარიზი, ბერლინი, პოცდამი, პოლონეთი, ვარშავა, სანკტპეტერბურგი, ფინეთი, მოსკოვი, ნიჟნი-ნოვგოროდი, კიევი, ოდესა, სევასტოპოლი, იალტა,
ქერჩი, ნოვოროსიისკი, ვლადიკავკაზი, თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, კონსტანტინოპოლი,
ევროპა.
მარშრუტი საქართველოში: ყაზბეგი – დარიალის ხეობა, კობი, ჯვრის უღელტეხილი,
მლეთა გუდაური, ანანური, მცხეთა, თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი.
მოგზაურობის მიზანი: უცნობი ქვეყნების ნახვა.
***
Gaston Sansrefus. De Paris à Tiflis. Impressions de route. Préface de C. Fuster.
Dessins de H. Bertaux. Paris, Ernest Flammarion, Editeur, 1897.
თბილისი
ეტლი ლამაზ სახლთან შეჩერდა, ჩვენ ჩამოვედით!
10 საათია და ჩვენ სამი დღე დაგვჭირდა ამ შესანიშნავი გზის გასავლელად, სადაც
დიუმა ლამის თოვლში ჩაიმარხა; ახლა კი, როდესაც გზა ყოველგვარი შეფერხებისგანაა
გაწმენდილი, სამეფო ოჯახის პრინცები თავიანთი შებმულობის გასსამმაგებული
დაოთხებით მას 12 საათში ფარავენ.
ლოგინი, ნამდვილი რბილი და ფუმფულა ლოგინი ჩემს ფართო ოთახში, სუფთა წყალი
და ქათქათა პისრაწმენდები! რა ნეტარებაა ცივ წყალში ჩაშვება ამდენი დაღლის შემდეგ,
ბოლოს და ბოლოს ტანსაცმლის გამოცვლა და ქათქათა საწოლში ჩაწოლა!
მეორე დღეს კავკასიის დედაქალაქში დილით ადრე გავიღვიძე და ჩემი პირველი
საზრუნავი აზიურ უბანში მდებარე სპარსულ აბანოში წასვლა იყო. მე საკვირველი
აღმოსავლური ნივთებით სავსე ვიწრო ქუჩები გავიარე და ბოლოს და ბოლოს მოვძებნე
სახლი, სადაც დაიბანდი, დაიზელდი და მასაჟსაც გაიკეთებდი. ეს მეტად ლამაზი შენობაა,
მორთული სასიამოვნო ეფექტის მქონე ფერადი ქაშანურით.
ცოტა ხანი ტერასაზე ვდგავარ, იქიდან კლდიანი მთის წვერზე მდებარე ციხესიმაგრის 1
ულამაზეს ხედს გავცქერი და მშვიდად ვტკბები კლარენის 2 ტილოს სადარი სურათით.
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სწორედ ჩემს ქვევით, ხევის ძირში, სადაც პატარა მდინარე სიპი და პრიალა კლდეების
კალაპოტში მიედინება, დიდი გემოვნებით შერჩეული ელფერის ტანისამოსში ჩაცმული
ახალგაზრდა ქალი თავის ჩაპუტკუნებულ ბავშვს ბანს. საწყალი პატარა საკმაოდ წყნარად
არის წყლის ნაკადში და დედა მას ყოველი მხრიდან გულმოდგინედ ხეხავს. მზე თბილად
ანათებს ამ მომხიბლავ სურათს და წყლის წვეთები ბრილიანტებივით ბრწყინავს საყვარელი
ბავშვის ვარდისფერ სხეულზე. როდესაც დედამ მიიჩნია, რომ ბავშვი საკმაოდ დაბანილი და
გამშრალებული იყო, საგულდაგულოდ გაახვია უამრავ საფენში, ქვაზე ჩამოჯდა და ზურგი
მზეს მიუფიცხა. საყვარელი პატარა მთელი ამ ხნის განმავლობაში მხოლოდ უფორმო
ქსოვილი იყო, ხოლო როდესაც ქალმა შეამჩნია, რომ ვუყურებდი, მაშინვე სქელ ვუალში
გაეხვია.
შემდეგ საწამებლად წავედი და ყველა ის ფაზა გავიარე, რაც უკვე გადავიტანე კიევში,
მაგრამ უფრო ძლიერად გამხეხეს. მეაბანოე ბიჭმა, ღონიერმა თათარმა თხელი და ნერვიული
კიდურებით, ჩემი ძვალ-რბილი არ დაინდო. მას შემდეგ რაც რიგიანად დამბანეს, იქიდან
სრულიად დასვენებული გამოვედი.
ქალაქი ტიფლისი, რომელშიც დაახლოებით 104,000 მოსახლეა, ორ სრულიად
განსხვავებულ უბნადაა გაყოფილი; ერთი მთლიანად ევროპული და რუსულია, ფართო
ბულვარებითა და შესანიშნავი ოფიციალური დაწესებულებებით, მეორე – სრულიად
აზიური, ჭუჭყიანი, დაკლაკნილი ქუჩებით, გაცილებით უფრო თვალწარმტაცი და
საინტერესოა. ეს სრულიად საგანგებო სტილის ქალაქია, უზარმაზარი ქარვასლის მსგავსი,
სადაც შეხვდები ზრდილსა და ცივილიზებულ ევროპელ ქრისტიანებს და უწესრიგო და
ბარბაროს ურწმუნო აზიელებს.
ტიფლისი, რომელიც ჩვენი ერის დასაწყისში მხოლოდ საცოდავი, სრულიად
უმნიშვნელო სოფელი იყო, უცნაური დამთხვევით V საუკუნეში საქართველოს დედაქალაქი
გახდა. ქრონიკა გადმოგვცემს, რომ ერთ დღეს მეფე ვახტანგ გორგასალი ანუ „მგელი-ლომი“
მცხეთის მახლობლად თავის ამალასთან, სენიორებთან და პრინცებთან ერთად ნადირობდა
და მხარში დაჭრილ ირემს დაედევნა. საცოდავ ცხოველს უეჭველად მოკლავდნენ, მაგრამ ის
გადაეშვა ცხელ წყალში, რომელიც მთებიდან მდუღარე მოედინებოდა. მეფის მონადირე
ნადავლის დასაჭერად გაიქცა, მაგრამ წყალში ამ სასიკეთო ჩავარდნის გამო უეცრად
გაჯანსაღებული ცხოველი დიდი სისწრაფით გაიქცა და მაშინვე ბუჩქნარში გაუჩინარდა.
1801 წელს ტიფლისი საბოლოოდ დაექვემდებარა რუსეთს და ქალაქი ნელ-ნელა,
წლითი-წლობით იზრდებოდა.
საუზმის შემდეგ ჩემი პირველი საზრუნავი ნარიყალას ციხესიმაგრის ძველ
ნანგრევებზე ასვლა იყო, რომელიც სპარსული ლეგენდის მებრძოლის გიგანტური
ჯავშანივით იყო აღმართული კლდის თავზე და მზის სხივებით დამწვარ „მგელი-ლომის“
ქალაქს ზევიდან დაჰყურებდა. მძიმე ასასვლელია, მტკივნეულიც კი, რადგან კლდეში
გამოკვეთილი კიბე საკმაოდ გაცვეთილი, მტვრიანი და გამომშრალია. მაგრამ ეს დაღლა
საკმაოდ ამინაზღაურდა შესანიშნავი პანორამის მზერით, რომელიც შორს, პორიზონტამდე
ვრცელდებოდა.
ჩემს თვალწინაა მთელი ქალაქი მზით გახალისებული მწვანე, ვარდისფერი და
ცისფერი სახურავებით, რაც არლეკინის 3 უზარმაზარ მოსასხამს ჰგავს. ეს ოქროს დიდი
ველია, სადაც თითქოს შემთხვევით გაფანტულა პორფირის, იასპისა და მარმარილოს
ბლოკები.
ჟორჟ ჟიულ ვიქტორ კლარენი (1843-1919) – ფრანგი მხატვარი და ილუსტრატორი.
არლეკინი – იტალიური ხალხური კომედიის, ე.წ. „ნიღბების კომედიის“ ტრადიციული პერსონაჟი, ტაკიმასხარა
მხახური, რომელსაც სხვადასხვა ფერის ნაჭრებისაგან შეკერილი ტანისამოსი აცვია და შავი ნახევარნიღაბი
უკეთია.
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სამწუხაროდ, მზე სქელმა ღრუბელმა დაფარა და მიუხედავად ამისა, ეს ნათელი
სურათია, შესანიშნავი ფერებით, რომელიც იძლევა აღმოსავლეთის მიწის შთაბეჭდილებას,
სადაც ყველაფერი თეთრია, სადაც ყველაფერი ცისფერია, სადაც ყველაფერი ვარდისფერია.
რა საოცარი სინათლის მაგიაა თვალწინ, როდესაც ეს ოქროს ნაპერწკლები ყველგან
თავიანთ ციალს აფრქვევენ.
სომხური და ქართული ეკლესიების მწვანე, მოვერცხლილი და მოოქროვილი
გუმბათები ზევიდან ისე ანათებენ სახურავების ზღვას, როგორც ძვირფასი ზოდებისაგან
გამოჭედილი ლამაზი ჯავშნები. მშრალი და ველური ხევის ძირში ზანტად მიედინება
მდინარე...
მაღალი მთის შუაში, რომელიც თავისი გიგანტური კონუსით აწვება დაბლობს, ქალაქის
დასავლეთით, წმინდა დავითის სამლოცველოს გუმბათი ბრწყინავს; აღმოსავლეთით,
როგორც კლდის თხემზე ჩამომჯდარი მტაცებელი ჩიტი, რომელიც ზევიდან დაჰყურებს
მტკვრის უფსკრულს, ქვისა და ეკლების ჰერალდიკურ სიმბოლოდ აღმართულა მკაცრი ციხე,
სადაც განისვენებს მშვიდი ქალწული და წამებული, შუშანიკი 4.
დიდებული წმინდანის ცხოვრება მრავალ ქართულ ბალადაშია ნამღერი და ამდენი
სასწაულებრივი და მისტიკური საქციელის გმირი ამჟამად მიწისქვეშეთის ნესტიან ფილებზე
განისვენებს!
რაინდებისა და დევგმირების ძველი ციხესიმაგრე, „შურის ციხე“ 5, მამაცთა
ციხესიმაგრე, მხოლოდ და მხოლოდ უბრალო ციხეა ანუ ყალა, „გამაგრებული ადგილი“.
მსჯავრდადებულებს გუშაგები დარაჯობენ და ციხის დიად კედლებთან მათ ბრინჯაოს
აბჯრიანი და ფოლადის ჩაფხუტებიანი შეიარაღებული კაცები ჩაანაცვლეს, რომლებიც
თავიანთი უავგუსტოესი სენიორების სიმშვიდეს იცავენ!
ნარიყალას საოცარ ძველ კედელს გარშემო შემოვუარე. ერთნი ამბობენ, რომ ის
ოდესღაც სპარსელებმა ააშენეს, სხვების თანახმად ის დედოფალი თამარის აღმართულია. ეს
უკანასკნელი ვერსია ნაკლებ სანდო მგონია, რადგან წესადაა ამ სუვერენისათვის იმ
ყოველივეს მიწერა, რაც ამ ქვეყანაში რაიმე ინტერესს იწვევს არქეოლოგიური
თვალსაზრისით. ყოველ შემთხვევაში, მისი მასიური კოშკები და დაკბილული კედლები ან
ბარბაროსი სენიორის ნამუშევარია ან ქრისტიანი პრინცესასი. ის კი ჭეშმარიტებაა, რომ
ძლიერი და დამატყვევებელი ნანგრევების წინ დგახარ...
ნარიყალას ციხესიმაგრის ნანგრევებიდან გამოსვლისას ლამაზი ბოტანიკური ბაღია6,
რომელიც უცნაურ კონტრასტს ქმნის გარშემო მდებარე არიდულ ნიადაგთან. კაკლისა და
ნეკერჩხალის გრილი ჩრდილი, წაბლისა და თამარინდის ხეები ხეობისკენ რბილი
ფერდობებიდან ეშვება, როდოდენდრონისა და აზალიის ძლიერი ბუჩქებიდან ყვავილები
კენჭებში მორაკრაკე გამჭვირვალე მდინარისკენ იხრება და სიმწვანეში როგორც დიორამაში 7,
4 მეტეხის ღვთისმშობლის შობის ტაძრის უმთავრეს სიწმინდეს წარმოადგენს წმინდა შუშანიკის საფლავი. VII
საუკუნის დასაწყისში სომეხ-ქართველთა საეკლესიო განხეთქილების შემდეგ კათოლიკოსმა კირიონმა წმინდანის
ნეშტი დაბა ცურტავიდან მეტეხის ტაძარში გადმოასვენა. წმინდანი დედოფლის ნეშტი ეკლესიის სადიაკვნეშია.
ცნობილია, რომ თამარ მეფემ მოოქროვილი სამოსით შეამკო ნეტარი დედოფლის სხეული და განსაკუთრებულ
პატივს მიაგებდა მას.
5 ნარიყალას ციხესიმაგრე დაფუძნდა IV საუკუნეში როგორც „შურის ციხე“. ის VII საუკუნეში, შემდეგ კი დავით
აღმაშენებელის მიერ ის გაფართოვდა. მონღოლებმა მას „ნარინ ყალა“ („მცირე ციხესიმაგრე“) დაარქვეს. დღემდე
მოღწეული ძირითადი გამაგრებები XVI-XVII საუკუნეებით თარიღდება. 1827 წელს ციხის გალავნის დიდი
ნაწილი მიწისძვრამ დააზიანა და დაანგრია.
6 სოლოლაკის ქედის სამხრეთით მდებარე ყოფილ სამეფო ბაღს 1845 წლის 1 მაისს კავკასიის მეფისნაცვლის, გრაფ
მიხეილ ვორონცოვის ბრძანებით „ბოტანიკური ბაღი“ ეწოდა და მას 100 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში
გერმანელი სწავლულები მართავდნენ.
7 დიორამა – გამჭვირვალე ქსოვილზე ან მინაზე ორივე მხრიდან დახატული სურათი, რომელიც საგანგებო
განათების შედეგად მოცულობის მქონედ ჩანს.

ისე შეამჩნევ საქართველოს ტალღოვან ვაკეებს, რომლებიც შორეულ სინათლეში იკარგება. ამ
სურნელოვან ედემში, სადაც გარშემო მდებარე ტყეების სურნელი ტრიალებს, სრული
სიმშვიდე სუფევს.
მეორე მხარეს ხევით გამოყოფილ დიდნაპრალიან მთაზე ჩნდება მარაბუტის 8 თეთრი
თაღები – არაბების თქმით ქერა ვენერას უზადო ძუძუები, თიურბეს9 ნაცრისფერი ქვები და
სპარსელების საფლავების მოხატურლი ფაიანსის მოციმციმე კარები. მუქი კიპარისები აჩენენ
აღმოსავლური სასაფლაოს პეიზაჟს და სწორედ ამ სევდიან და მკაცრ ფოთლეულში
ფანატიკოსები, რომლებიც სასტიკად ისახიჩრებენ თავს, სიამოვნებითა და ტკივილით
ველურად ღრიალებენ „ჰასან! ჰუსეინ!“
ბაზრისკენ ხის ქოხებით შემოსაზღვრული ვიწრო ქუჩებით ჩავედი, რომლებიც
საშინელი მიწისძვრის შემდეგ დანგრეულს ჰგავდა; შემაშფოთებლად დახრილ მსუბუქ
ბოძებზე მდებარე სახურავები გადმოქანებით იმუქრებოდა, ცუდად დამაგრებული ბოძები
ერთმანეთში მეტად უწესრიგოდაა გადახლართული და გზაზე მათ დანგრევას ქვის
საყრდენისთვის გამვლელის ერთი ფეხის კვრაღა აკლდა. მიუხედავად ამისა, მთელი ეს
ფანტასტიკური მორყეული ქოხები უკვე წლებია დგას; საოცარი ბალანსი, რომელიც
მხოლოდ ინერციით ნარჩუნდება, მაჰმადიანების უმოქმედობა და უყურადღებობა კი მას
კატასტროფისა და ნგრევის მეორე დღესვე ტოვებს. ამ ქუჩაზე არც ერთი ევროპელი არ არის,
იქ მხოლოდ ჩერქეზებს, სპარსელების გრძელ სამოსს ან მეგრელების ნაბადს შეამჩნევ. მაგრამ
ჭეშმარიტად საინტერესო სანახაობა, განსაკუთრებულად ორგინალური და საკმაოდ
დამახასიათებელი, ბაზრის შესასვლელში მდებარე პატარა უსწორმასწორო მოედანზეა. ეს
არის სხვადასხვა ჯურის ხალხის ენით აუწერელი ფუთფუთი, აზიელი ხალხის
თვალწარმტაცი ქარვასლა, რომელსაც ტიფლისში ყოველგვარი საქონელი ჩამოაქვს. წელში
ვიწრო ტუნიკიანი სომხის გვერდით თურქი ჩქარობს მძვინვარე სახითა და განიერ
ტომრისებრ შარვალში ჩაკარგული ფეხებით, თათარი ასტრახანულ ფაფახში იდაყვს ჰკრავს
წითელ ჩერქეზკიან ქართველს, მუქქუდიანი ოსი სერიოზული, საშინელი ფერის
წითელწვერა სპარსელის უკან უჩინარდება და თეირანელი ქალი ცისფერი ჩრდილივით
მოძრაობს ამ ყველა რასისა და ჯიშის კაცების ბრბოში.
ამ სურათის შთაბეჭდილებას ის ემატება, რომ ღვთიურ სიჩუმეს არავითარი ხმაური არ
არღვევს და ისე ჩანს, რომ ყველა პერსონაჟი მუნჯია, პანტომიმის სტატისტია, რომელსაც
აღმოსავლეთის დიდი მისტერია უბერავს. ამ ავბედით სიჩუმეში, ამ ბრბოში მხოლოდ
ეტლები იჭრებიან ხმაურით თავისი პატარა ცხენებით, ხოლო ბორბლების ჭრიალი
მოკირწყლულ ქუჩაზე ისევე დიდია, როგორც ბრბოს სამარისებრი სიჩუმე.
ქსოვილების გამყიდველები იმ თავსაფრებს, შალებსა და ქამრებში არიან
გაუჩინარებულები, რომლებსაც გასაყიდად დაატარებენ. ყვითელი, ცისფერი, მწვანე და
წითელი სიჭრელე ისე მიიწევს წინ, როგორც რაღაც საიდუმლო მისტიური პროცესიის
პალადიუმი 10 და ჭინჭების მთელი ამ გროვიდან ერთბაშად ჩნდება თავი, რომელიც მშვიდად
მოსიარულეებს უსიცოცხო თვალებით უყურებს.
გრძნობ, რომ დიდი სიტყვა ფატალურობა, აღმოსავლეთის ეს სუდარა, ამ უტყვ ბრბოზე
თავისი ინერტულობით ახდენს გავლენას, ეს არის ბედი, რომელიც მყიდველს ამა თუ იმ
გამყიდველთან მიიყვანს. ეს დაწერილი იყო, დალოცვილ იყოს ალაჰი!
მაგრამ უნდა დავტოვო ძველი ტიფლისის ეს საინტერესო კუთხე – ბორცვზე
ალალბედზე მიმოფანტული სახლების შესანიშნავი ხედი, მისი ჯადოსნური დეკორაცია
მარაბუტი – განდეგილის საფლავი, მცირე მეჩეთი.
თიურბე – ხშირად ექვს ან რვაკუთხიანი ფორმის ერთკამერიანი სათავსი, მის შუაში იდგმებოდა მდიდრულად
მორთული სარკოფაგი.
10 პალადიუმი – გარდამავალი, მოვერცხლისფრო თეთრი, რბილი, ბლანტი და ჭედადი ლითონი.
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თავისი დაბზარული ძველი ციხესიმაგრით, ბობოქარი ცა და იდუმალებით მოცული აზიის
უცნაური მოსახლეობა.
როგორ აღვწერო დაკლაკნილი ქუჩების ეს ლაბირინთები, რომლებიც იკვეთება მახვილ
კუთხეებთან, ერთმანეთში იხლართება, გრძელდება დაკლაკნილ ლენტებად, უკანვე
ბრუნდება და მთავრდება რაღაც ბინძური შებილწული უშენი ადგილით, ბნელი და
ჭუჭყიანი ჩიხით? რა ბედნიერი საათებია გატარებული ამ ვიწრო ქუჩებში ხეტიალით, ღრმა
ფარდულების დათვალიერებით, მთელი ამ სიმდიდრის გროვაში წვრილმანის ქექვით,
რომლებიც ასე ლამაზია მოგონებებში – უცნაურად ნამუშევარი სამკაულები, ძვირფასი
იარაღი, მოციმციმე ქსოვილები, ფანტასტიურ ნახატებიანი ნაქარგები და მრავალი სხვა რამ.
ყოველი ხელოსანი თავის ფარდულში გამვლელების წინ, ლამის ქუჩაში მუშაობს;
ფარდულს არავითარი ვიტრინა არ ფარავს და ადვილად დაინახავ, თუ როგორც აწრთობს
მეიარაღე ხანჯალს, ოქრომჭედელი აწახნაგებს ქვას, მეწაღე აჭედებს ლანჩებს, სარაჯს კი
უნაგირის ტყავი გამოჰყავს.
როგორც ყოველთვის, აღმოსავლეთში სხვადასხვა ხელობები ერთი და იმავე უბანშია
თავმოყრილი, იქ არის ტანისამოსით მოვაჭრის ქუჩა, თერძის ქუჩა, ოქრომჭედლების ქუჩა და
ა.შ.
ყველაზე დიდი სიმდიდრე ხალიჩების ბაზარშია. ეს არის აბრეშუმი და ხავერდი, შალი
და ფარჩა, საოცრება თურქესტანიდან, ქუთაისიდან თუ ნუხადან, ბუხარიდან თუ
შირვანიდან, თეირანიდან და ერაყ-აჯემიდან 11; რა ცდუნებაა გზააბნეული ევროპელისთვის
ამ განძის გროვაში გახლართვა, ამ რბილი ქსოვილების შესანიშნავი მრავალფეროვნების წინ
დგომა, სადაც ოქრო მეტად წვრილ საცერში გაცრილს ჰგავს და მანათებელ მტვრად ეფინება
აბრეშუმის ძაფებს.
იარაღის ხელოსნებთან ნახავ ნატიფი და უზადო ორნამენტებით ნელ ცეცხლზე
მოსევადებულ იარაღს შურული 12 და ნახჭევანური ვერცხლის ვადით, დაღესტნურ
ბარსპირიან ხმლებს – წარმოუდგენელი მოთმინებით გამოჭედილ გალების მაგვარ
ხანჯლებს, XV საუკუნის ქორდიკის 13 მსგავსად დამზადებულ მეტალის ქარქაშებს და
იარაღის პირებს ყუბაჩიდან – აზიის ტოლედოდან.
ოქრომჭედლები ბელუჯისტანიდან 14 გთავაზობენ თავიანთ გასაოცარ, მეტად მსუბუქ
და ნაზს ნამუშევარს, მათი გასაოცარი მოცისფრო ფირუზები კი ისე ნაზი და ისე სადაა. –
მტვრით გაჭუჭყიანებულ დახლებს ხავერდის განიერი კაბები თავიანთი წითელი და
იისფერი ელფერით ანათებენ, დაჟანგულ ლურსმნებზე ჰკიდია აბრეშუმის სუტაჟიანი15
კოფტები მაქმანის საყელოებით, გამჭვარტლული ჭერიდან კი მეტალის ელვარების მქონე
სირმები ქანაობენ.
ყოველივე ეს არის ფერადი, სიცოცხლით და სინათლით სავსე; ყოველი ფარდული
დახვეწილი ჟანრის სურათს ქმნის – შელახულ ხალიჩაზე დაუდევრად წამოწოლი ვაჭარი,
რომელიც ზანტად ეწევა გრძელ ჩიბუხს კიფით 16, იქვეა მისი სხვადასხვა საქონლის ჭრელი
ერაყ-აჯემი – როდესაც ირანის ცენტრალურ ნაწილს, რომლის ქალაქები – რეი, ისფაჰანი, ჰამადანი და სხვ. –
თავის სიდიდით, სიმდიდრითა და კულტურული მნიშვნელობით ბაბილონის ქალაქებს გაუტოლდნენ, XII
საუკუნიდან ამ ნაწილს ირანის ერაყი ანუ ერაყ-აჯემი უწოდეს არაბულ ერაყისაგან განსასხვავებლად (В. В.
Бартольд. Работы по исторической географии и итории Ирана, т. VII, Москва, 1971, 198, 265).
12 იგულისხმება თემირ-ხან შურა დაღესტანში, რომელმაც 1866 წელს მიიღო ქალაქის სტატუსი, დღევანდელი
ბუინაკი.
13 ქორდიკი – ცივი ორლესური იარაღი, ხანჯლის ნაირსახეობა, სხვადასხვა ქვეყნების სამხედრო-საზღვაო
ფლოტის ოფიცერთა პირადი იარაღი, მათი საფორმო ტანსაცმლის კუთვნილება.
14 ბელუჯისტანი – ირანის მთიანეთის ნაწილი. მოიცავს ირანის სამხრეთ აწილს, დასავლეთ პაკისტანსა და
სამხრეთ-დასავლეთ ავღანეთს.
15 სუტაჟი – ბრტყელი და წვრილი დაწნული აბრეშუმის ფერადი ზონარი ქალი ტანსაცმლის კაბის გასაწყობი.
16 თუთუნის და ჰაშიშის ნარევი.
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გამოფენა, სადაც ბრწყინავს ხანჯლის პირი და თოფის ბრინჯაო – აღმოსავლური დეკორის
საგანგებო ფერი, ასე ინტენსიური და ასე რეალური, დაბოლოს ეს განსაკუთრებული შუქი
არც თეთრი და არც სპილენძის ფერი,
მაგრამ „რაც ოქროს ჰგავს“
მზის სხივში,
რასაც „აღმოსავლეთის სინათლეს“ უწოდებენ 17.
უსწორმასწორო, ნაურმალით გადათხრილ და წვეტიანი ქვებით დაზიანებულ გზაზე
წინ და უკან დადიან კაცები, რომლებსაც თან დააქვთ ხანჯლები და პისტოლეტები,
ქსოვილებისა და ტუნიკების გროვები, აღვირები და უზანგები. ერთმანეთს ეჯახებიან წყლის
დამტარებლები ვირებზე აკიდებული წყლით სავსე ტიკებით და ასე ქუჩა-ქუჩა მორჩილად
სიარულით იღებენ თავიანთ მოგებას.
მტკვრის მარცხენა ნაპირზე მდებარე ქართულ უბნამდე მისაღწევად ხის ძველ ხიდზე
გადახვალ, საიდანაც სომხებისა და სპარსელების უბრალო სახლებით მორთული ბორცვის
არაჩვეულებრივი ხედით ტკბები.
მთა თითქოს ჭიანჭველებისა და ტარაკნების რაღაც ტომის რესპუბლიკის მუშებს
დაუმუშავებიათ და უცნაური, ოღროჩოღრო კიბე უაღრესად დამპალი საფეხურებით,
მდინარის ჭუჭყიან წყლამდე ჩადის; ბრტყელი სახურავების წარმოუდგენელი
გადახლართულობა, მსუბუქი საყრდენები და გაფანტული ბარაკები ახალ, იმ
განსაკუთრებულ ადგილობრივ ერთობას ქმნის, რაც ასე დამახასიათებელია ანტიკური
ქართლის ძველი დედაქალაქისათვის. წლების განმავლობაში მზით მოოქროვილ მაღალ
ციხეს თავი მედიდურად აუწევია მრავალფერი, მწვანე, ვარდისფერი და ცისფერი მთის
მწვერვალისაკენ, ღრუბლების შარფებით დასერილი ცა კი ამ სურათს ლაჟვარდის ლაქებს
ესვრის.
მარცხნივ, წვერში წაკვეთილი ქარაფი თავისი შესანიშნავი კედლით ბუნების შემძლე
კაპრიზად ჩამოწოლილა მდინარეზე, სახლები უფსკრულის კიდემდე ჩადის, ბობოქარი
წყლები კი ამ მუდმივად უდრეკ დაბრკოლებაში მოედინება.
სანაპიროს გასწვრივ შავ ზოლებს ტოვებენ მცურავ ტივებზე აგებული წისქვილები,
ვირები კი დიდი სიხარულით თქაფუნობენ ამ ყლარტიან და ჭუჭყიან წყალში.
ხიდზე ბრბოს მოძრაობა ძლიერ სახალისო საყურებელია: მძიმე ურმები წინ მიიწევენ
ხარების მძიმე ნაბიჯზე, მხედრები ფიცხელ ცხენებზე, ხოლო დაბალ და გრძელ ტრამვაიში 18
ნემსიც კი ვერ ჩავარდება იმ მჭიდრო ხმაურიან ბრბოში, სადაც აზიის ყველა იდიომზე
ლაპარაკობენ.

სანსრეფუსი ამ სტიქონები წერისას ვიქტორ ჰიუგოს (1802-1885) მიერ 1829 წლის საბერძნეთის ოსმალეთისაგან
განმათავისუფლებელი ომისადმი მიძღვნილი პოემის, „Les Orientales“, ამ სტროფის
Tu n'es point blanche ni cuivrée:
Mais il semble qu'on t'a dorée
Avec un rayon de soleil.
იდეით სარგებლობს და მას თავისი ინტერპრეტაციით გადმოსცემს.
Ni blanche ni cuivrée
mais "qu'on dirait dorée"
avec un rayon de soleil
qu'on apelle "lumiere d'Orient".
18 თბილისში ელექტრო ტრამვაის წინაპარი, ცხენების წევაზე მომუშავე სარკინიგზო ტრანსპორტი, ე.წ. „კონკა“,
1883 წელს გამოჩნდა. მისი პირველი ხაზი მიხეილის გამზირზე გადიოდა და ერთმანეთთან აკავშირებდა
ვორონცოვის მოედანსა და რკინიგზის გაგზალს. მარშრუტი მალევე გააგრძელეს ერევანსკის მოედნამდე, ხოლო
1904 წელს ხაზი გაიყვანეს კირხეს ქუჩაზე (ახანდელი მარჯანიშვილის მოედანი). Елена Орагвелидзе, Такой ли уж
лишний для города трамвай?// "Вечерний Тбилиси ", № 129, 16-17.ХI, 2004.
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ამჯერად ეს უკვე ცივილიზებული, ევროპული ტიფლისია; ეს აღარ არის ძველი აზია
თავისი დაკლაკნილი ქუჩებით მთებში, ხვეული კიბეებით, დაღარული მიწით, სადაც
მორყეული სახლები გადმოხრილა, სადაც კედლებს ფრთხილად მიუყვება ქალი მოფრიალე
ვუალით და მუშკის სუნით, ეს არის ოფიციალური ნაგებობები, თავად ვორონცოვის 19 ქვის
განიერი ხიდი, საიმპერიო თეატრი20, ყაზარმები, ალექსანდრეს ბაღი, გენერალგუბერნატორის სასახლე, და სხვ., ერთი სიტყვით, რუსული ქალაქი. ყველას აოცებს იქვე
ახლო თავისი ფერებითა და მომხიბვლელობით ძველი ტიფლისის კუთხის, მეთუნუქეების
გასაოცარი ქუჩის აღმოჩენა. ღრმა სახელოსნოებში, ყველგან, კაცები მთელი ძალით ჭედენ
სპილენძის ტაშტებს; მათი ვიბრაცია ჯოჯოხეთური ხმაურით არხევს ჰაერს და ამ ბნელი,
საოცარი სახელოსნოების სიღრმეში მოულოდნელად ანათებს ცეცხლი და ისვრის თავის
ალებს, რომელიც მაშინვე ქრება, ჩრდილები მოძრაობენ, ჩნდებიან და მოულოდნელად
უჩინარდებიან, ხოლო ბნელ კუნჭულში სპილენძის ანარეკლი შავ ფარდაზე მკვეთრად აჩენს
ალს. გამოქვბულის ჰალუცინაციაა, სადაც ჯოჯოხეთის სიღრმეში ციკლოპები
განუწყვეტლივ ურტყამენ ჩაქუჩებს.
ევროპული ქალაქის პროზაულ ადგილას, წმინდა რუსეთის ქვის სახლებსა და ხეების
ხშირ ფოთლებს შორის საკმაოდ საინტერესო ბაზარი ჩაკარგულა. იქვე ახლო მდებარეობს
მუზეუმი 21, სადაც მოგროვილი ნიმუშები კარგად წარმოადგენენ კავკასიის ფლორას და
ფაუნას. ეთნოგრაფიულ დარბაზში, რომელსაც სამწუხაროდ არაფერი აქვს საერთო
გრევინის22 მხატვრულ კომპოზიციებთან და უფრო ლონდონის ტიუსოს 23 გალერეის
მარიონეტების (pupazzi) დაცინვას ჰგავს. მაღალმთიანი რეგიონის მამაცი მთიულების
კოსტიუმებს მოსდევს სვანების გლეხური სამოსი და მეგრელების მდიდრული ტუნიკები. ამ
ბურლესკური 24 კარიკატურების მიუხედავად, რასაც ამ ამაყი კავკასიელების პაროდიული
გამოფენა გვთავაზობს, ამ მანეკენებს შორის სეირნობა საკმაოდ საინტერესოა, რადგან
ბრტყელი ცვილის უსიცოცხლო ფიგურების უხეში სახეების ნაცვლად ხედავ განიერი
სამოსის ნაკეცების სილამაზეს, რაც თავისებურ ხასიათს ანიჭებს გლეხისა თუ მხედრის
სილუეტს.
ცაზე მოსეირნე შავი ღრუბლების შემაშფოთებელი მასის გამო ამინდი უფრო და უფრო
იქუფრება და ქალაქი, დაბნელებული ამ სქელი ვუალით, რომელიც მას მზის სინათლეს
უმალავს, მგლოვიარე ოთახში ჩაფლულს ჰგავს.
ამასობაში ავედი კიდეც წმინდა დავითის სამლოცველომდე, რომლის მქრთალი
ზურმუხტისფერი ქართული გუმბათი ზევიდან დაჰყურებს იმ მთის ფერდობებს, თავისი
ქედების განშტოებებით გარს რომ ეკვრის ქალაქს. გზა გრძელი და დამღლელია, მკვეთრად
დაქანებული; მიუხედავად ამისა, წმინდანის დღესასწაულზე მრავალი მომლოცველი მიდის
პატივსაცემ საკურთხეველთან ხელში უზარმაზარი აგურებით. ეს ძველი ადათი დღემდეა
შენარჩუნებული და ეკლესიასთან აღმართული უზარმაზარი გროვა მომლოცველების
სიყვარულის ჭეშმარიტი დასტურია. უბედურების შემთხვევაში ეს მასალა ღვთისმოსავი
მიხეილ სერგეის ძე ვორონცოვი (1782-1856) –1844-1854 წლებში კავკასიის მეფისნაცვალი და კავკასიის
განსაკუთრებული კორპუსის მთავარსარდალი.
20 ავტორი გულისხმობს 1896 წელს გოლოვინის პროსპექტზე (ახლანდელი რუსთაველის გამზირი) არქიტექტორ
შრეტერის მიერ დაპროექტებული – ე. წ. „სახაზინო თეატრს“. დღევანდელი ოპერისა და ბალეტის თეატრის
შენობა.
21 იგულისხმება კავკასიის მუზეუმი.
22 მადამ ტიუსოს ლონდონის ცვილის ფიგურების მუზეუმის მსგავსი მუზეუმი პარიზში 1882 წელს გაიხსნა. მისი
ერთ-ერთი დამაარსებელი და პირველი დირექტორი იყო ალფრედ გრევინი (1827-1892) – ფრანგი მოქანდაკე,
კარიკატურისტია და თეატრალური კოსტიუმების მხატვარი.
23 იგულისხმება მარია ტიუსოს (1761-1850) მიერ 1835 წელს ლონდონში გახსნილი ცვილის ფიგურების გამოფენა.
24 ბურლესკი – კომიკური, პაროდიული პოეზიის ჟანრი.
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სამლოცველოს შესაკეთებლად უნდა გამოიყენონ. სავსებით შესაძლებელია, რომ რამდენიმე
წლის შემდეგ ქვების ეს პირამიდა წმინდა ეკლესიის გუმბათსაც კი ასცდეს.
წმინდა დავითის წინ მდებარე ვიწრო პლატოდან ქალაქისა და მის გარშემო მიდამოს
ვრცელი ხედით ტკბები, მაგრამ ვაგლახ, წვიმის მხსხვილი წვეთები ქვიშიან გზას ეცემა,
ორთქლდება და მიწას ერთბაშად ჩამოექცა წყლის ნაკადი. წარღვნის დასასრულის
მოლოდინში თავს ეკლესიას ვაფარებ და ფრთხილად გამოვდივარ მზის სხივების
პირველივე გამონათებაზე. ჰაერი კვლავ სველი ისრებითაა დახაზული, მაგრამ ეს აღარ არის
ძლიერი და ცივი გრიგალი. მე კვლავ სპარსულ უბნებამდე ჩავდივარ და შუადღის მეორე
ნახევარი საოცარი ბაზრის ქუჩებში ხეტიალში გავატარე.
კვირას ჯარის საზაფხულო ბანაკამდე ეტლით გასეირნება გადავწყვიტეთ. ატმოსფერო
განთავისუფლდა მძიმე ღრუბლებისაგან, ცა სუფთაა, ოდნავ მკრთალი სიცისფრე დაჰკრავს
და ჰორიზონტს წყლით საკმაოდ დასველებული ნაზი ლაჟვარდი ავსებს. გუშინდელი წვიმის
შემდეგ სოფელში სასიამოვნო სუნი ტრიალებს, მიწასაც სასიამოვნო და ძლიერი სურნელი
ასდის, ყველა მხიარული და მხნეა, ხელ-ფეხი მოქნილი და სხარტია, ეს ბუნების ჭეშმარიტი
გამოღვიძებაა!
სიმწვანით ოდნავ დაფარულ ჭალაზე გადავლის შემდეგ მალე კარვების თეთრი ზოლიც
გამოჩნდა. სხვადასხვა სამხედრო სამსახურის ჯარისკაცები მიდი-მოდიან, ბანაკს ძლიერი და
მყარი, დისციპლინირებული და თავიანთ მეთაურებში დარწმუნებული არმიის იერი აქვს. ამ
უზარმაზარ პლატოზე დაახლოებით 15,000 კაცია თავმოყრილი. მათ ფეხქვეშ ღრუ და ღრმა
ხევში დაკლაკნილად მიედინება მტკვარი, ჭალის ბოლოში ტიფლისი მოსჩანს მწვანე
სახურავებით, კავკასიონის უზარმაზარი ქედი კი თავის თოვლით დაგვირგვინებულ
ნაცრისფერ ბარიერს ჰორიზონტამდე შლის.
საღამოს კვლავ გაწვიმდა, ოდნავ განათებული ვიწრო, ტალახიანი და ჭუჭყიანი ქუჩები
ჭეშმარიტი ხვრელებია, ცა ტირის, იშვიათი გამვლელები კი მოხრილები გაურბიან თავსხმას.
უეჭველად საკმაოდ შორიდან მოსული მხედარი გატალახიანებული აღკაზმულობით,
გულმოდგინედ რომ ფარავს მძიმე, კაჟიან თოფს თავისი მოსასხამის ნაოჭებში, ისე მოსჩანს,
როგორც ბნელი და შესაბრალისი ქართული ლეგენდების რომელიღაც პერსონაჟის შავი
სილუეტი.
არასოდეს არ მიცურავია ტალახის ისეთ ოკეანეში, როგორც სასტუმროდან ბათუმის
სადგურამდე. ეს აღარ იყო ქუჩა, ეს იყო საშინელი კლოაკა, რომელშიც ეტლები ღერძამდე
ეფლობოდნენ; ჭუჭყიანი წყლის ნაკადი ყველა მხრიდან მოედინებოდა და თუ საუბედუროდ
ძლიერი ბიძგი ქვაფენილზე აგვაგდებდა, მთლიანად დავიფარებოდით ტალახიანი ლამის
სქელი ფენით. საბედნიროდ, უსაფრთხოდ გავიარეთ კავკსიური ქალაქის გერმანული უბანი
და ჩვენს ეტლამდე უვნებლები და ჯანმრთელები მივედით.
„მგელი-ლომის“ ქალაქიდან თავსხმაში მივემგზავრებით, წყალი ვაგონის ფანჯრებს
ეხეთქება, ტიფლისი ეფლობა და იკარგება გამჭვირვალე ნისლში, სადაც ძლიერ შტორმს
ალმასის წვეთები მოჰყვება.
ქუთაისი
ყოველ გაჩერებაზე უცნაურ ტანსაცმელში გამოწყობილი ბრბოს დიდი ორომტრიალია;
ჭეშმარიტი ყაჩაღები, არაჩვეულებრივები თავიანთ გაქექილ ძონძებში, სრულიად გაცრეცილ
ფრიალა მოსასხმებში, რომელთა მტვრიან ნაკეცებში გრძელი ჩერქეზული ხანჯლის
ძვირფასი ქარქაში იმალება. ზოგიერთს თავზე შალის მუქი ქსოვილის მაღალი ჩალმის
მსგავსი რამ ახურავს, ხელოვნებით დახვეული ხვეულ თმაზე; მათი ამაყი სახე, მამაკაცური
და ენერგიული, მეტად მუქი კანი, არაჩვეულებრივად ელვარე თვალები და მთის
არწივებისებრი პროფილი, ამ კაცებს ველურობის სრულიად განსაკუთრებულ,
კეთილშობილებისა და ამაყი წარმოსადეგობის იერს ანიჭებს. რა მოდელია იმ საკმაოდ

ბედნიერი მხატვრისათვის, რომელიც შესძლებს ამ მაღალი მთის შვილის მოძრაობის ასახვას;
რა ფერებია ამ ძველმანებში, რომლებიც რბილ და მსუბუქ ჩექმებს ეცემა, რა სინათლე
დასდებია ხანჯლის მოსევადებულ ქარქაშს, პისტოლეტის ვერცხლის ტარს, კარაბინის
ბრინჯაოს ლულას, რა შესანიშნავი სანახაობაა, ბუნებისა და ნივთების რა ჰარმონიაა!
ბანდიტების ამ ტანისამოსის აღწერის დასასრულებლად, ბევრ მათგანს გვერდძე მძიმე,
მოღუნული ხმალი კიდია ვერცხლით მოჭედილ შავ ქარქაშში, ზოგს ზურგი დალურჯებია
უცნაური თოფის გამო, იმავდროულად გულზე წესისამებრ გადაჯვარედინებულად
პატრონტაში ისე ჰკიდია, როგორც ოდესღაც ფრანსუა I-ისა 25 და ანრი II-ს 26 ქვეითებს.
რა შორს გრძნობ თავს კულტურას ნაზიარები და ცივილიზებული ევროპიდან,
როდესაც ამ ნახევრად ველურ ხალხს შორის ხარ, ისეთის, როგორც ეს მთიელები, რომლებსაც
მუქ ძონძებში კანკალი, მაგრამ აშკარად ძვირფასი და მდიდრულად მორთული იარაღის ქონა
ურჩევნიათ, რაც უფრო საინტერესოა მათი ველური, მაგრამ გულწრფელი ბუნებისათვის. –
რიონში, სადაც ქუთაისისკენ წასასვლელად ბათუმის ხაზს ვტოვებთ, ამ დასახლებული
პუნქტის საფოსტო ვაგონს ხსნიან და სადგურში ჩვენს შესვლამდე ხუთი თუ ექვსი
მილიციელი კარს ეკვრის და სდარაჯობს. პოლიციის ამ ჯარისკაცებს სრულიად საგანგებო
არჭურვილობა აქვთ, რაც შესანიშნავი ჰარმონიულობით ესადაგება მათ მეტად მეტყველ
ფიზიონობიებს. მათი ნატის ქურთუკს შავი ნაქარგით, რომელთა ჭრილი ჩვენი ზუავებისას 27
მაგონებს, პატრონტაშის ორმაგი რიგი ანათებს; ხანჯალი და ორი კაჟიანი პისტოლეტი მეტად
ნატიფად ნამუშევარი შალის ქამარშია გარჭობილი, გრძელი შარვალი მუქი ორნამენტით
მუხლს ქვევით ვიწროვდება, შუბლის გარშემო დაუდევრად მოხვეული ყაბალახის ორი
ბოლო მხრებზე უფრიალებთ და ასრულებს კიდეც ამ ბანალურ კოსტუმს. ამას დაუმატეთ
ვინჩესტერი და თქვენ წინ იქნება შატლეს თეატრის28 ძველი მელოდრამის საუკეთესი
სტატისტი.
მაგრამ აქ ის მეორეხარისხოვანი სტატისტი კი არა, არამედ ჭეშმარიტი ჯარისკაცია,
მზადმყოფი მისთვის მინდობილი ქონების დასაცავად; მის პატრონტაშებში მხოლოდ დენთი
არ არის – სპილენძის გილზებში მომაკვდინებელი ტყვიებია დამალული და უბედური იქნება
ის, ვისთვისაც გაისვრის.
რიონიდან ქუთაისამდე პეიზაჟი არაჩვეულებრივად ხასხასა და მშვიდია; ეს
ყვავილებით მომინანქრებული ბაღია სადაც ხშირი კორომის შუაში რაკრაკით მიიკლაკნება
მდინარე, რომელიც ჩხარადან 5,000 მეტრზე გადმოედინება. ეს ხაზი ხეობას სიღრმეში,
რიონის მოსახვევის პარალელურად მიჰყვება; შესანიშნავ მწვანე ფრად შეფერილი
ბროწეულის ფოთლებიდან ყვავილების ალისფერი ანათებს და მარადმწვანე მუხისა და
იელის ბუჩქებს შორის წყავის უზარმაზარი ბუჩქების ჯგუფი აღმართულა.
ჩვენ სწრაფად მივდივართ სადგურში და იქიდან ეტლს სასტუმრო „ფრანციაში“
(l’Hôtel de France) მივყავართ.
ძველი კოლხეთის სახელგანთქმული დედაქალაქი, რომლის ასაკს ზოგიერთი მეცნიერი
ცნობილი გრძნეული მედეას დროინდელად მიიჩნევს, მეტად მხიარული ქალაქია, კოპწიად
მომჯდარი რიონის ღრმა და ქვიანი კალაპოტის ნაპირზე. – სამწუხაროდ, ძველი ავტორების
Cytœa-საგან არაფერი აღარ დარჩენილა და მითოლოგიისა და ლეგენდების ამ ზღაპრული
პერიოდის კვალიც კი არ დარჩნილა; აქ მხოლოდ დაშლილი ციხესიმაგრეა, რომლის

ფრანსუა I (14941547) საფრანგეთის მეფე 1515-1547 წლებში.
ანრი II (1519-1559), საფრანგეთის მეფე 1547-1559 წლებში.
27 საფრანგეთის კოლონიალური ჯარის ნაწილების, ზუავების, ფორმირება წარმოებდა ჩრდილო აფრიკაში,
ისტორიულ არენაზე ისინი პირველად 1831 წელს გამოჩდნენ. სახელწოდება ზუავი წარმოსდგება ბერბერების
ტომის სახელიდან – ზუაუა, სწორედ ისინი გახდნენ საფრანგეთის არმიის პირველი ზუავები.
28 შატლეს თეატრი პარიზში, შატლეს მოადანზე მდებარეობს, პირველი სპექტაკლი 1862 წე;ლდ დაიდგა.
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აგება გენუელებს მიეწერება და რომელიც ქალაქის თავზე აღმართული კლდის წვერზე
ინგრევა.
XI საუკუნის შესანიშნავი საკათედრო ტაძარი, რომელიც აფხაზთა მეფემ, ბაგრატ
IV-მ 29, აღამართვინა თავის მეტროპოლიაში, დღეს მხოლოდ ჩამონგრეული ქვების
უწესრიგო გროვაა.
ახალი
ქალაქი,
პირიქით,
სუფთა
და
ლამაზია,
მაგრამ
სამწუხაროდ
თვითმყოფადობა აკლია. ეს არის კარგად განიავებული, ლამაზი, ფართო ქუჩები, ერთ
ყაიდაზე გეგმაზომიერად აშენებული ფარდულები. ბაღები გრილი და დაჩრდილულია,
უინტერესო მონასტრები, ბრტყელი ოფიციალური ნაგებობები და გოგონების
ლიცეუმები,
რაიმე
სტილის
გარეშე,
ამ
მთებში
ქრისტიანობის
პირველი
განმანათლებლის, წმინდა ნინოს სახელობისაა. ასეთია ახალი ქუთაისი. მიუხედავად
ამისა, მომხიბლავია თოვლით დაფიფქული მთების მწვერვალების ტყიან სარტყელში
მოქცეული ქალაქი თავისი იასპის ფერებით მოწინწკლული ბაღებითა და ხომლის
დიდებული კედლით...
ბაზრის ამ მეტად ვიწრო ქუჩებზე ბრბოდ შეჯგუფულ ყველა კაცს შავი, წითელი
ან თეთრი ჩოხა აცვია, ქართული ჩოხა მხოლოდ მცირედ სცდება მუხებს, იმერლებისა
კი პირიქით, მთლიანად ფარავს ფეხებს. ამ ჭრელ ბრბოში თავისუფლად სეირნობენ
კლასიკური და უზადოდ ლამაზი ქართველი ქალები, გამოწყობილები თავიანთ მეტად
მდიდრულ და კურიოზულად არქაულ სამოსში. რატომ არის ასე ლამაზი და
იდეალურად სრულყოფილი სახე ასე უმწიკვლო და ცივი? დიდი შავი თვალები
უსიცოცხლოა, წვრილტუჩებიანმა პატარა პირმა არ იცის რა არის ღიმილი და სახე კი
გამომეტყველების გარეშეა. ეს არის ლამაზი ქანდაკება, რომელიც დადის.
მათი თავსაკრავი, რომელიც ფრანსუა I-ის კარის კეთილშობილი ქალბატონების
ფერონიერს30 გვაგონებს, დახვეწილია. ის შედგება ბრტყელი ხავერდის ქუდისგან,
რომელიც მორთულია მეტად ფაქიზსახიანი ოქრომკედით, შავ ან იასამნისფერ რკალზე
ხშირად ვერცხლის ვარსკვლავი ბრწყინავს, მხრებზე თეთრი მარლის მსუბუქი ვუალი
ირხევა ისე, როგორც ძველებური შარფი, რომელიც რბილ და გამჭვირვალე ბადედ
შემოხვევია უცნაურ ქუდს; შავი თმები, დაწნული ნაწნავებად როგორც ჩვენი ბებიების
„anglaises“ 31 შესანიშნავ ჩარჩოდ ეფინება სახის სრულყოფილ ოვალს და მას მთლიანად
ჰარმონიულ და უსასრულო მშვენიერ სრულქმნილებად ხდის. მათი ფართო და ფრიალა
იისფერი აბრეშუმის ქვედატანი არ არის კარგად აჭრილი: მეტად განიერი და ძლიერ
გაშლილი, ის გროტესკული ზარის ეფექტს ქმნის. სამაგიეროდ, გემოვნებისა და
მოთმინების შედევრია მათი კორსაჟი; ის შედგება ქურთუკისაგან, რომელიც მეტად
სადა ტონის ესპანურ ბოლეროს ჰგავს, მაგრამ დიდი ხელოვნებითაა მოქარგული;
გახსნილი ნაწილიდან ოქროსა და გერცხლის სირმებით დამშვენებული ღია ფერის
კოფთა ჩანს და ის იისფერი ქამრითაა შემოჭერილი მოქნილ და მოხდენილ ტანზე.
როდესაც საგარეო ტანსაცმელში გამოწყობილი ქალი ჩერქეზის გვერდით არის, ის
ამაყად და მსუბუქად მიდის და უნდა დატკბე ამ წყვილის გრაციითა და
ელეგანტურობის ცქერით.
ლამაზი ექსკურსია, რომელზეც ქუთაისის მიდამოებში შეიძლება წახვიდე, მაღალი
მთების მწვანე ფერდობზე მდებარე გელათის საინტერესო მონასტერია. შესანიშნავ

ბაგრატ IV (1018-1072), საქართველოს მეფე 1027-1072 წლებში.
ფერონიერი (ფრ.La ferronnière) – რენესანსის დროინდელი შუბლზე შემოსაკრავი ქალის თავსამკაული – სალტე,
ლენტი ან ძეწკვი – დამშვენებული პატიოსანი თვლებით.
31 იგულისხმება ინგლისელების თმის ვარცხნილობა – კულულები.
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მზიან დილას, როდესაც სოფელს ტყეების სურნელით გაჯერებული სინათლე ეფინება,
ჩვენ ამ ანტიკური მონასტრისაკენ გავემართეთ.
ქალაქიდან ებრაელების უბნის ჭუჭყიანი და დაკლაკნილი ქუჩებით გავედით;
დაკონკილი ბრბო და ჭუჭყი, სადაც გზაზე მხოლოდ ნეხვის მავნე მწერები
ფუთფუთებენ; ბნელ ფარდულებში დახვავებულია მდარე საქონელი, ღვინით
მოვაჭრეთა ფარდულებიდან ტიკისა და ალკოჰოლის მეტად გულისამრევი სუნი
გამოდიოდა. არაფერია ისე უცნაური, როგორც ქართველი მომწავლელების ეს
ტრაქტირები. წებოვან და ჭუჭყიან დახლებზე კამეჩის ტყავის უზარმაზარი ტიკი დევს
– ჩამოკიდებული ფეხები, ნესტიანი ბეწვი, საშინლად გაბერილი მუცელი; ამ ახალი
სახეობის ჭურჭელი წყალდიდობიდან გამოტანილ გვამს ჰგავს. ეს არ არის ბარი პრიალა
და სუფთა კასრებით, ის მორგია, სადაც აგროვებენ ყველა ცხოველს, რომელიც კი ამ
მხარის მდინარეებში დამხვრჩალა!
ისე ჩანს, რომ ამ პრიმიტიულ ბოჩკებში ღვინო კარგად ინახება, მაგრამ მე
არასოდეს არ მქონია მისი გასინჯვის სურვილი. – ჩვენ გავუყევით დინებას, რომელიც
ქაფს ტოვებს ხვინჯზე, კლდეზე მიმავალ ვიწრო ბილიკზე კი ყოველ წუთს შებმულ
კამეჩებს ვაწყდებით. მეშინია უფსკრულთან მიმავალი ურმისა და პირუტყვის დანახვა,
რადგან ჩვენ აღარ გვყავს მეეტლე, რომელიც ზარით გააფრთხილებს ჭკვიან ცხოველებს
„მარჯვნივ“ ან „მარცხნივ“ და ჩვენ რამდენჯერმე ავიცილეთ ხეობაში ურმებისა და
მათი ტვირთის გადჩეხვა. საბედნიეროდ, ჩვენი გასეირნება არავითარმა ინცინდენტიმა
არ შეფერხა; ის კი სიმართლეს, რომ გადავეყარეთ ღორების კოლტს, რომელსაც გზა
ჩაეხერგა; რამდენიმე ღორი კისერზე ხის სამკუთხა უღლით – რაც ღობეში გაძრომას
უშლის ხელს, მტვერში ნებივრობდა ჩვენი ეტლის ბორბლებთან, შემდეგ კი ეს შავი
ეშმაკები საშინი ღრუტუნით ბუჩქნარისა და ქვეტყისკენ გაიქცნენ.
ჩვენ დანაწევრებული, ღრმა ხევით გახლეჩილ მხარეს ავდივართ, სადაც ხშირი
ბუჩქნარი იზრდება. ხეების მსხვილ ვარჯებს, რომლებიც ხევის ძირს თავისი ჩრდილით
ფარავდნენ, გარეული ვაზის, სუროსა და ლიანების ძლიერი ღეროები ეხვევა; სქელი
ხავსი მიწას მწვანე აბრეშუმის რბილ ხალიჩად ეფინება და ყვავილებით დაფარული
ბორცვების ფერდობებზე უზარმაზარი კაკლის, მუხისა და წიფლის მოხრილი სქელი
ტოტები გადმოხრილა.
მზე თავისი სხივებით ანათებს ამ ლამაზ მიდამოს, ბროწეულის ყვავილები
წითლად აფერადებენ ბუნების მწვანე ზეწარს და ხეობებში ბობოქრად მოედინება
წყალწითელას კამკამა წყალი, ალვის ხის მოვერცხლილი ფოთლები ქარის ქროლვაზე
ისე ირხევა, როგორც ნემსიყლაპიები.
გზაზე თვალწარმტაც სამოსში გამოწყობილი მხედრები შემოგვხვდნენ, ქალები
მოფრიალე ვუალებით, აბრეშუმის დიდებული შრიალით მიდიან ოქროსფერი მტვრის
კორიანტელში, ბერები, რომლებსაც გრძელი, ყავისფერი წვერები აქვთ, გზაზე
მიათრევენ თავიანთ უხეშ ფეხსამოსს.
მთისკენ მიმავალ მწვერვალზე, ლაჟვარდოვან ცაზე, სასაცილო სილუეტად
მოსჩანს მაღალი ოთხკუთხა ქუდით პატარა ვირზე ამხედრებული მღვდელი. რადგან
მზე მეტად მცხუნვარეა, კეთილ მღვდელს ქოლგისთვის შეუფარებია თავი; ახალგაზრდა
მედავითნე მას კიდევ უფრო პატარა ვირზე შემჯდარი მიჰყვება და ეს ქარავანი
გარდასული წლების შუა საუკუნეების ზღაპრის ილუსტრირებული გვერდის
გაცოცხლებულ სურათს ჰგავს.
მეტად დამრეცი ფერდობით ჩავდივართ მდინარისკენ, მასზე ფონით გადავდივართ
და მოპირდაპირე ფერდობზე ძველი მონასტრის ბიზანტიური სახურავი ჩნდება.

დაღმართი მეტად დაქანებულია მონუმენტურ კარამდე მისაღწევად და ამიტომ
წმინდა გუმბათისაკენ ასკილის ბუჩქებს შორის ფეხით ავდივარ.
ეტლს მონასტრის კარამდე მისვლა მივასწარი და ჩემი თანამგზავრების
მოლოდინში ქვაზე ჩამოვჯექი. რა სუფთა და მწვანეა ეს ბუნება, რა თავისუფლად
სუნთქავ ამ უღრანი ტყეების ატმოსფეროში, როგორი მომხიბვლელობითა და
დიდებულებითაა სავსე ჩემ თვალწინ გადაშლილი სანახაობა!
ყველანი ერთად ვართ, მეეტლე ზარის დასარეკად წავიდა საიდუმლო კარისკენ,
რომელიც შავწვერიანმა ბერმა გაგვიღო.
ჩვენ დიდ მდელოზე გავდივართ, რომლის შუაში აღმართულია ბერების მტკიცე
ეკლესია – გელათი. XI საუკუნის ეს საინტერესო მომუმენტი, ცემენტისა და
სამშენებლო ხსნარის გარეშე, ერთმანეთზე უზარმაზარი ქვიშაქვის დადებული
ლოდებით აშენებული, როგორც სეგოვიას32 უზარმაზარი აკვედუკი, სიძლიერისა და
სტაბილურობის
არაჩვეულებრივ
ეფექტს
ქმნის.
კოლონებიანი
და ზომიერ
ორნამენტებიანი პორტალი ოდნავ ცივი, დიდებული და მკაცრია, ქვედა თაღს უხეში
ჩუქურთმა მიუყვება, მაგრამ ბიზანტიური სტილის ფანჯრების შესანიშნავად უზადო
დიზაინის ხაზები და პროპორციები დიდი გემოვნებითაა ნამუშევარი.
საცავში დაუდევრად ჩაცმულმა ბერმა შეგვიყვანა; გაგვაოგნა იქ დანახულმა
სიმდიდრემ, რომელსაც ეს საცოდავი უხეშ და ჭუჭყიან ხელებს ჰკიდებდა. მან გვაჩვენა
იმერეთის
მეფეების
გასაოცრად
ნატიფად
ნამუშევარი
გვირგვინი,
ყოფილი
ეპისკოპოსების მარგალიტით მოოჭვილი მიტრები, ოქრომკედით და პატიოსანი
თვლებით შემკული მაუდის მანტიები, ფიგურებით მოქარგული მეფის აბრეშუმის
მოსასხამები, ფოსტლები ჰერალდიკური ნახატით, ალმასებით მოქარგული ვუალები,
უზარმაზარი ბეჭდები; ეს თვალით არნახული სიმდიდრე ადრინდელი ბრწყინვალე
სამეფო კარისა და სასულიერო პირების კუთვნილება იყო.
დალაქავებული, სრულიად გაცვეთილი ტანისამოსით მოსილი კეთილი მღვდლები
ამ საოცრებების შესახებ მეტად ფანტასტიურ ლეგენდებს ყვებოდნენ და სწორედ აქ
არის ფერიების ზღაპრების პერსონაჟების კოსტიუმები, რომლებიც ისე ჩნდებიან
ჯადოსნურ სიზმრებში, როგორც აბრეშუმსა და ოქროში გამოწყობილი არარეალური
სახეები!
სასულიერო პირების დაუდევრობის გამო ძალიან ძველი ხელნაწერები მტვერში
ნადგურდებოდა,
ბერძნული
ასოები
ნელ-ნელა
ქრებოდა
და
ასე
სათუთი
ილუსტრაციები ქონითა და ტალახით იყო დასვრილი...
ბერები ეკლესიის გარშემო, ხის ცუდ სახლში ცხოვრობენ, მაგრამ არქიმანდრიტის
სახლს აივანი აქვს, საიდანაც ტკბები არაჩვეულებრივი ხედით წყალწითელასა და
ცხენისწყლის 33 ხეობაზე.
ბათუმი
ბათუმში
ცოტა
რამაა
სანახავად
საინტერესო,
უფერული
ქალაქია,
განსაკუთრებული სტილის გარეშე, ყველა სხვა ნავსადგურის მსგავსი. ოციოდე წლის
წინ ეს ერთი საცოდავი სოფელი იყო, სადაც შავი ზღვის ყველაზე უფრო საშიში
მეკობრეების ბანდები ცხოვრობდნენ. ამჟამად ეს დაბაა 12,000 მოსახლით, სწორი და

სეგოვია (Ségovie) – ქალაქი ესპანეთში, კასტილიისა და ლეონის ავტონომიურ რეგიონში, სეგოვიის პროვინციის
ადმინისტრაციული ცენტრი. სეგოვიის აკვედუკი
დასავლეთ ევროპაში შემონახული ყველაზე გრძელი
ძველრომაული აკვედუკია. წარმოადგენს მრავალკილომეტრიანი წყალსადენის მიწისზედა მონაკვეთს.
შეტანილია იუნესკოს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში.
33 ავტორი აქ უზუსტობას უშვებს, გელათიდან ჩანს რიონი და არ ჩანს ცხენისწყალი.
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სუფთა ლამაზი ქუჩებით, კარგად დაგეგმილი სახაზინო ბაღითა და სამწუხაროდ,
ოდნავ უსიცოცხლო ბულვარით.

კლოდ ანე
კავკასიის მეფისნაცვალი ილარიონ ვორონცოვ-დაშკოვი (1905-1915)
შემეცნებითი მოგზაურობა
ავტორის და მისი თანამგზავრების შესახებ: კლოდ ანეტი – ჟან შოპფერი (1868-1931) –
ცნობილი ფრანგი მწერალი, ჟურნალისტი, ჩოგბურთის საერთაშორისო შეჯიბრის ჩემპიონი
(1892) და მოგზაური დაიბადა შვეიცარიაში გადასახლებული ფრანგი პროტესტანტების
ოჯახში. განათლება მიიღო მეტად პრესტიჟულ, ლუვრის (L'École du Louvre) უმაღლეს
სასწავლებელში, ჰქონდა ხელოვნებათმცოდნეს ხარისხი. ფსევდონიმი „კლოდ ანეტ“ (Claude
Anet) დაირქვა XX საუკუნის დასაწყისში. იგი იყო პარიზული ყოველდღიური გაზეთის „Le
Temps“-ის და ცნობილი ფრანგული ყოველდღიური გაზეთის „Le Petit Parisien“-ის
რეპორტიორი. მან ორჯერ იმოგზაურა რუსეთში, პირველად 1905 წელს, მეორედ კი 1917
წელს, როგორც სანკტ-პეტერბურგში ყოველდღიური ფრანგული გაზეთის, „Le Journa“-ის
ფრანგმა სკორესპონდენტმა. ცნობილია მისი რომანები, „Ariane fille russe“ და „Mayerling“-ის.
ორივე რომანი ორჯერ გადაიღეს მხატვრულ ფილმებად.
1905 წლის აპრილში კლოდ ანეტმა და მისმა მეგობრებმა ირანში მანქანებით
მოგზაურობა გადაწყვიტეს, თუმცა პრესის მეშვეობით იცოდნენ რუსეთში უკვე დაწყებული
რევოლუციური მოძრაობის შესახებ. ამ თავგადასავლებით სავსე მოგზაურობის მონაწილე
პირები იყვნენ: ვლახეთის ყოფილი გოსპოდარის ვაჟი, ცნობილი ავიატორი და სპორტსმენი –
პრინცი გეორგ-ვალენტენ ბიბესკო, მისი მეუღლე – პრინცესა მარტა ბიბესკო – პარიზის
მაღალი საზოგადოების თვალსაჩინო ქალბატონი, მოქანდაკე, მუსიკოსი, მწერალი,
შემდგომში საფრანგეთის აკადემიის, მარსელ პრუსტის პრემია მფლობელი წიგნისთვის „Les
Huit Paradis“; ვლახეთის გოსპოდართა ოჯახის წევრი, პრინცი ემანუელ ბიბესკო; რუმინეთის
საკანონმდებლო ორგანოს წევრი მიჰაი ფერეკიდი და მისი მისი მეუღლე, მარია; ლეონ
ლეონიდა – რუმინელი სპორტსმენი. მოგზაურებს ახლდათ სამი მექანიკოსი – შვეიცარელი
კელერი, ფრანგი ეჟენი და რუმინელი გიორგი. ამ მოგზაურობის დროს მათი სამი
ავტომობილი იყო: 40 ცხენის ძალის მქონე 1904 წლის გამოშვების მოკლე შასიანი, ღია
მერდსედესი, 20 ცხენის ძალის მქონე მერდსედესი, იმავე წლის და იმავე დახასიათების 16
ცხენის ძალის მქონე ფიატი.
ამგვარად, კლოდ ანეტის თხზულება, რომელიც ასახავს საქართველოში 1805 წლის
აპრილსა და მაისში მიმდინარე მოვლებს, ფაქტობრივად თვითმხილველის ის დოკუმენტური
მასალაა, რომელიც გასათვალისწინებელია ამ პრიოდის ისტორიის და საქართველოს
კლიმატის მკვლევართათვის. კლოდ ანეტის თხზულება დაწერილია დღიურების სახით და
სასიამოვნოდ იკითხება. თხზულებას ერთვის მდიდარი ფოტომასალა.
მოგზაურობის მიზანი: მოგზაურობა ირანში. მოგზაურები საქართველოში 1905 წლის
აპრილში, რევოლუციური მოძრაობის დროს ჩავიდნენ. არსებული დაძაბული ვითარებისა და
აპრილში საქართველოში მოსული დიდი ნალექის გამო მათ ვერ იმოგზაურეს სამეგრელოში
და დარიალის ხეობაში; ადიდებული მდინარეებისა და გადარეცხილი გზების გამო
რამდენჯერმე შეიცვალა ირანში ჩასასვლელი მარშრუტი, ნაწილობრივ იქ მანქანებით
მგზავრობაც. საერთო გადაწყვეტილებით, სამივე ბიბოსკო, ფერეკიდები და კლოდ ანეტი
ირანში ბაქოს გავლით მატარებლით გაემგზავრნენ, ლეონიდა – მანქანით ერევნის გავლით.
მოგზაურობის სრული მარშრუტი: საფრანგეთი, ბესარაბია, ყირიმი – ოდესა, კავკასია –
ბათუმი, თბილისი, გორი, თბილისი, ბაქო, ირანი – რაშთი, თეირანი, ისფაჰანი, ყუმი, ქასანი,
თავრიზი, თბილისი, ბათუმი, კონსტანტინიპოლი, ევროპა.
მოგზაურობის მარშრუტი საქართველოში: ბათუმი, ჭოროხის ხეობა, ქუთაისი, გორი,
თბილისი, ბათუმი.

***
Claude Anet. Les Roses d'Ispahan – La Perse en automobile à travers la Russie et la Caucase. A
la princesse Georges Valentin Bibesco et à Madame Michel Charles Phérékyde je dédie
respectueusement le récit d'un voyage dont elles ont partagé avec moi, et ennobli, les émotions. Paris,
Société d’Edition et de Publication, Librairie Félix Juven, 1907
ბათუმი
რვა საათი. – ჩვენ ბათუმის პორტში ვართ. ჩემს გასაფრთხილებლად მოვიდნენ. უკვე
დროა. ჩემი ნივთები ხიდზეა. იქვე ვხედავ ჩემს ფერმკრთალ თანამგზავრებს; ისინი გენერალგუბერნატორის მიერ ჩვენს შესახვედრად გამოგზავნილი იმპერატორის გვარდიის ლამაზ
ოფიცერს და ქალაქის პრეფექტს ესაუბრებიან.
ბათუმი. – ხმელეთზე გადმოსვლისას ძალიან დასუსტებულები ვიყავით.
ის, რაც ღამე დავინახეთ ქალაქში, უღიმღამოა; მტრული და ჩარაზული პატარა სახლები;
პორტის წინ დაეხეტებიან ადამიანები და ჩვენი ბარგის გადატანას გვთავაზობენ, რაზეც უარს
ვეუბნებით.
როგორც ჩანს, ბათუმი პატარა ქალაქია. იქნება კი აქ ის სერიოზულ არეულობები, რასაც
ყოველი ჩვენთაგანი წინასწარმეტყველებდა? ჩვენ აღარ ვფიქრობთ საშიშროებაზე.
მხოლოდ ის ვიცით, რომ ამ საღამოს ძალიან დაღლილები ვართ და ძლივს ვდგავართ
ფეხზე. ორ ეტლში ჩავსხედით და სასტუმრო „ინტერნაციონალის“ (L'Hôtel International)
მისამართი მივეცით.
პორტიდან ვიწრო და ბნელი ქუჩებით წავედით, ავაზაკების ნამდვილი ბუდეა.
ღია ფარდულის წინ, ტროტუარზე, რამდენიმე ადამიანია. იმ მომენტში, როდესაც მის
წინ აღმოვჩნდით, იქ ისეთი ხმაური იყო, თითქოს პეტარდა აფეთქდა და ერთბაშად გვერდით
მყოფი კაცის სახე გაანათა. ის ქანაობს; შემდეგ ორი გასროლის ხმა გვესმის. სახლთან
შევამჩნიერთ მკლავი, რომელიც ვარდება და ჩვენს გვერდით კაცი ისე ეცემა, თითქოს ფეხები
მოეკვეთა. ჩვენი მეეტლე პირჯვარს იწერს, შემდეგ ხელით აკეთებს ჟესტს, რომელიც ნიშნავს:
„სხვებიც ბევრი მინახავს“ და ყალყზე შემდგარ ცხენებს აჩერებს.
ეტლის გვერდით კაცი მიიზლაზნება; ის გათქვირული, ჩასუქებულია; ეს მკვლელია,
რომელიც აუჩქარებლად მიდის. ეტლი იქვე, ოც მეტრში ღია ფარდულთან ჩერდება. ოჰ, არა!
არ ვგინდა იქ გაჩერება.
ჩვენ გასაღებით ჩაკეტილ კართან ვართ; ყველა ფანჯარა ჩარაზულია. როგორც ჩანს, ეს
სასტუმროა. ისიც ალყაშია. მეეტლე ზარს რეკავს; ჯარისკაცი კარს აღებს, მოლაპარაკების
შემდეგ თანხმდება ჩვენს მიღებას, ჩვენ შევდივართ და კარი გასაღების ორი გადატრიალებით
იკეტება.
მსახურები გაფიცულები არიან. საკვები არ არის; უარს ამბობენ პატრონის საკვებით
მომარაგებაზე, რომელსაც რევოლუციური კომიტეტი სიკვდილით დასჯით ემუქრება.
საშინელი შთაბეჭდილება ცარიელი დერეფნების გამო, ყუმბარების შიშით დაგმანული
ბოლო სართული; ცეცხლის გარეშე, სუსტად განათებულ სასტუმრო ოთახის პირველ
სართულზე ჭიქა ჩაი და ნანახის შესახებ მსჯელობა.
ჩვენი კავკასიაში ვართ.
მეორე დღე, მზე. ფანჯრიდან დაკეტილ ფარდულს ვხედავ; ფასადზე შავი სამგლოვიარო
კრეპი ჰკიდია. ტროტუარზე რამდენიმე პიროვნება შეკრებილა; ჯარისკაცები გარბიან.
ნაკლებად არც ჩვენი სასტუმროს გერმანელი პატრონები ღელავენ. „ვინც მოკლეს, სომეხია.
ერთით ნაკლები“ – სულ ეს არის მათი საუბრიდან მიღებული შთაბეჭდილება.

ქალაქის სანახავად, სადაც ადამიანის სიცოცხლე არაფრად ღირს, ემანუელ
ბიბესკოსთან 1 ერთად გავედი.
ყველგან – ბანკებისა და ფოსტის წინ, აგრეთვე ქუჩების კუთხეებში ჯარისკაცები დგანან
ხიშტიანი თოფებით; საფოსტო ეტლები და სატვირთო მანქანები კაზაკების ესკორტის
თანხლებით მოძრაობენ. ეს გონიერი სიფრთხილეა, რადგან გზად შემხვედრი მუშების,
მტვირთავებისა თუ მაწანწალების გამომეტყველება ავის მომასწავებელია. გალეული
სხეულები, ანთებული თვალები, ვერაგი და სასტიკი სახეები; გამხდარი სხეულები ძონძებში;
სრულიად სხვადასხვა ტიპაჟები: რამდენიმე რუსი; სომხები, ქართველები, თურქები,
ებრაელები, ჩერქეზები, თათრები და ლეკები პორტის მახლობლად ჭუჭყიან ქუჩებში
დაეხეტებიან; ყაჩაღობას მხოლოდ ძლიერი შიში უშლის ხელს. მაგრამ რა, შურისძიებისთვის
რევოლვერი და ხანჯალიც საკმარისია.
საბედნიეროდ, მხოლოდ რამდენიმე საათია რაც ბათუმში ვართ და აქ მტრები ჯერ არ
გვაყავს, ყოველ შემთხვევაში, თუ არ მოისურვებენ, რომ სასტუმროში რევოლუციური
კომიტეტის მეთვალყურეობის ქვეშ ვიცხოვროთ.
იმ ორი დღის განმავლობაში, რაც აქ ვართ, ბევრი ლაპარაკი მესმის ამ კომიტეტების
შესახებ; მე მგონი, აქ სამია – ქართული, სომხური და რუსული. ეს ძალიან ბევრია ერთი
ქალაქისათვის და სასიკვდილო განაჩენები, რომლებიც გამოაქვთ, უბრალო მუქარა არ არის.
მიამბობენ რუსი ოფიცრის, წარმოშობით ქართველი პრინცის, გურიელის ამბავს,
რომელმაც გაფიცული მუშები დაარბია; მას სიკვდილი მიუსაჯეს და ორი დღის შემდეგ
ქუჩაში მოკლეს2. ქართულმა რევოლუციურმა კომიტეტმა მის დაცვას აუკრძალა მისი
თანხლება და ამის დარღვევა ვერც ერთმა ოფიცერმა ვერ გაბედა.
გაფიცულები ბევრნი არიან. ბათუმი ერთდროულად სამრეწველო და სავაჭრო ქალაქია.
ბაქოდან ექსპორტირებული თითქმის მთელი ნავთობი ბათუმიდან გადის; ნაწილს ნობელის,
როტშილდის 3 და სიდერიდეს 4 ქარხნებში ამუშავებენ, დანარჩენი ნედლეულად გადის.
ამგვარად, აქ არიან გადამამუშავებელი ქარხნების მუშები და მტვირთავები; ამას გარდა,
აქედანვე წარმოებს შალისა და ხალიჩების დიდი ექსპორტი. ბათუმზე გადის ევროპასთან
სპარსეთის ჩრდილოეთის თითქმის მთელი ვაჭრობა.
პორტში მომუშავე ჰეტეროგენულ ხალხს რამდენიმე თვის წინ შეუერთდნენ თავისი
სამშობლოდან გაჭირვებას გამოქცეული რუსები; შედეგად მუშახელის სიჭარბე და
უკმაყოფილებაა, რასაც პოლიტიკური კომიტეტები იყენებენ; გაიფიცნენ პორტის, შემდეგ კი
გადამამუშავებელი ქარხნების მუშები, უკვე ორი თვეა როტშილდისა და სედერიდეს
ქარხნები დახურულია, ნობელის ქარხანა მხოლოდ შესვენებებით მუშაობს, სანაოსნო
კომპანიებმა უარი თქვეს ბათუმის პორტში შესვლაზე; მღელვარება მატულობს, სხვადასხვა
ქვეყნის კონსულებს მოკვლით ემუქრებიან. ამჟამად ინგლისის, საფრანგეთის, გერმანიისა და
პრინცი ემანუელ ბიბესკო (1877-1917) – რუმინელი არისტოკრატი, ვლახეთის მთავრების ოჯახის წევრი.
შეიძლება ეს ამბავი ეხება პოლიციის მოხელეს, გურიიდან გადახვეწილ ლევან გურიელს, რომელიც ბათუმში
მსახურობდა და რომელიც 1905 წლის 16 იანვარს მოკლეს.
3 1878-1886 წლებში ბათუმი პორტო-ფრანკოდ (უცხოური საქონლის უბაჟოდ შემოტანა-გატანის უფლების მქონე
ნავსადგურად) გამოცხადდა. გაიხსნა ბათუმი-ბაქოს სარკინიგზო ხაზი (1883 წ.) და ნავთობსადენი (1897-1907 წწ.),
რამაც ქალაქის ზრდა გამოიწვია. ამ პერიოდში ბათუმში მოღვაწეობდნენ სამრეწველო მაგნატები – შვედი ძმები
ალფრედ, რობერტ და ლუდვიგ ნობელები და ბარონი ალფონს დე როტშილდი. სარკინიგზო გზისა და
ტერმინალის გახსნა სწორედ ძმები ნობელების დამსახურებად მიიჩნევა. სახლში, სადაც მათ ოფისი ჰქონდათ,
ახლა ნობელის მუზეუმია, ხოლო როტშილდის სახლში, რომლის ასაშენებლად ბარონმა აგური საფრანგეთიდან
ჩამოიტანა და მუშებიც იქიდან ჩამოიყვანა, ამჟამად ბათუმის სამშობიარო სახლია განთავსებული.
4 იგულისხმებიან სპირიდონ და ქსენოფონ სიდერიდეები, კონსტანტინოპოლელი ბერძნები, რომლებსაც რუსეთის
მოქალაქეობა ჰქონდათ და თავიანთი გემებით ბაქოს ნავთობი ბათუმიდან ამერიკაში გადაჰქონდათ (Gelina
Harlaftis, , A History of Greek-Owned Shipping: The Making of an International Tramp Fleet, 1830 to the Present Day
(Studies in Maritime History) 1st Edition. Routledge, 1996, 87, 104).
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ავსტრიის გემები კვლავ უახლოვდებიან ბათუმს; აღარ დადიან რუსული გემები, რადგან
ცეცხლფარეშები და მექანიკოსები გაიფიცნენ.
პოტრის მუშების ჯამაგირი, ამ ქვეყნისთვის, მეტად მაღალია; რვა საათიან სამუშაო
დღეში მუშას უხდიან 4,88 ფრანკს; დამატებით სამუშაო საათში, რაც ორ საათზე მეტი არ არის
– 1,35 ფრანკს; დღესასწაულებსა და დღესასწაულების წინა დღეებში (ღმერთის პატივსაცემ
დღეებში, რომლებიც გამოსასვლელია, ასეთი კი ბევრია მართლმადიდებლურ ქვეყანაში),
ტარიფი ორმაგია.
ბათუმში ცხოვრება იაფია და რამდენიმე სუდ ბლომად თევზს იყიდი.
მღელვარება არ წყდება. კომიტეტები ითხოვენ ქართველების, თურქების, სომხების,
ბერძნებისა და რუსების ჯგუფების რიგრიგობით გამოყენებას. მხოლოდ თურქები მუშაობენ,
რადგან კონტრაქტს ემორჩილებიან, სხვები ზარმაცები და უწესრიგოები არიან; სანაოსნო
კომპანიები ჩივიან, ინგლისურ სახლებს აღარ სურთ გემების გაგზავნა ბათუმში, სადაც
ნავთობის დიდი მარაგია.
არეულობის დასასრული არ ჩანს. ვფიქრობ, რომ იმ ანარქიულ მდგომარეობაში,
რომელშიც ქალაქია, პირად შურისძიებას თუ რასობრივ სიძულვილს თავისუფლად და
დაუსჯელად იკმაყოფილედბენ. ერთი ოფიციალური პირი მარწმუნებს, რომ მკვლელი,
რომელიც ჩვენ ვნახეთ, ღამე დააპატიმრეს და უკვე 48 საათია, რაც ციხეზე კონწიალობს.
მაგრამ სხვა ოფიციალური პირისთვის მოყოლილმა ამ ამბავმა, სკეპტიკური ღიმილი
გამოიწვია.
ვფიქრობ, რომ პოლიცია შურისძიებას გარდაცვლილის მშობლებს მიანდობს. კარგს რას
მოიტანს სამართლის მოთხოვნა? ეს ხალხი თვითონ აგვარებს თავის საქმეებს. და აქ ამ აზრმა
გამიელვა: „დანაკლისი დიდი არ არის; მით უკეთესი, ჩვენ ნაკლებად გვეყოლება ასეთი
არამზადები“.
ბათუმის ქუჩებში ალვის ხეებზე შესანიშნავი ქორფა ფოთლებია.
სახლების კარები დახურულია; რუსული აღდგომის დღესასწაულის დროს არეულობის
შიშით, მოსახლეობამ წინასწარ შეიძინა სანოვაგე.
აი, ეტლში ოფიცერი ზის; კოფოზე, მეეტლის გვერდით კაზაკია თოფით ხელში. იქვე,
ქუჩაში, ოციოდე ადამიანია, ისინი ლაპარაკობენ და აფერხებენ მოძრაობას; ცხენი ჩერდება.
კაზაკი ჰაერში ისვრის; ბრბო იფანტება; ეტლი დიდი სისწრაფით მიჰქრის.
შუადღეს გენერალ-გუბერნატორმა მიგვიღო, რომელსაც ნამდვილი მონღოლის
გარეგნობა აქვს. მისგან აღსაშფოთებელი ახალი ამბები გავიგეთ.
ბათუმიდან ტიფლისისკენ მიმავალი ერთადერთი გზა ახალციხის უღელტეხილზე
გადის. ცუდი ამინდის გამო, რომელიც უკვე ერთი თვეა აქ ბატონობს, თოვლის ფენა იმდენად
სქელია, რომ შეწყვეტილია ყოველგვარი საგზაო ურთიერთობა. ამიტომ, შეუძლებელია ჩვენი
გეგმის განხორციელება და კავკასიის დედაქალაქში მანქანით ჩასვლა; ძალიან ვწუხვართ.
რა ვქნათ? გადავწყვიტეთ ექსკურსიაზე წასვლა ბათუმის ქებულ მიდამოებში. გვითხრეს
ჭოროხის შესანიშნავი ხეობის შესახებ, იქ მანქანით წავალთ.
ისე მგონია, გენერლის სახეზე რაღაც უკმაყოფილებას ვხედავ, მაგრამ თვითონ არაფერს
არ ამბობს.
შემდეგ ქუთაისში მიმავალ მატარებელში ჩავსხდებით და ვნახავთ, იქნება თუ არა
შესაძლებელი ქუთაისიდან მამისონის უღელტეხილით, შემდეგ კი დარიალის ხეობით
„საქართველოს სამხედრო გზით“ ტიფლისში ჩაღწევა.
გენერალს ჩვენი გეგმის მოწონებას ვთხოვთ. იგი გვიდასტურებს. შემდეგ ვეკითხებით,
დადიან თუ არა მატარებლები ქუთაისში. „არა, მატარებლები ზუსტი განრიგით არ
მოძრაობენ, ისე კი მოძრაობენ, ნამდვილად მოძრაობენ. თქვენ ვერც დღეს გაემგზავრებით და

ვერც ხვალ; ჩვენ თქვენ გიცავთ; მაშ ასე! შემდეგ, ღმერთის წყალობით, მატარებლები
დაიწყებენ მოძრაობას და თქვენ ჩახვალთ ქუთაისში“.
სასტუმრო „ორიანტში“ (L'Hôtel d'Orient) ვისადილეთ, რადგან ჩვენი სასტუმრო ერთერთი მედუზაგათანია5 და შემდეგ ორი ავტომობილით 6 გავემგზავრეთ.
ჩვენ მარტონი არ ვართ. ჩვენთან ერთადაა გუბერნატორის ადიუტანტი, რომელიც გუშინ
ნავით მოვიდა ჩვენს დასახვედრად. იგი ქართველია, სწავლობდა სანკტ-პეტერბურგში,
ფრანგულად საუბრობს, იცნობს ამ მხარეს და სასიამოვნო თანამგზავრია. თან ერთი კაზაკიც
წავიყვანეთ, რომელიც ავტომობილის კიბეზე მოკალათდა.
საკმაოდ საბრძოლო ექსპედიციაა! ისიც სიმართლეა, რომ ათას რაღაცას ყვებიან
ყაჩაღებზე, ბათუმის პორტში მოტაცებულ ხალხზე და მებრძოლ მთიელებზე, რომლებიც
ხეობებში ჩამოსასვლელად არეულობებით სარგებლობენ. ვნახოთ.
ჭოროხის ხეობაში ავედით; გზა კარგია, კარგად მოვლილი, მაგრამ საშინლად მძიმე.
შემოგვხვდნენ ცხენზე და ვირზე შემჯდარი მომხიბლავი სოფლელები, რომლებიც
მხიარულად გვიყურებდნენ და გვიღიმოდნენ იმ შიშის მიუხევადად, რომ ჩვენი
ავტომობილები მათ პირუტყვებს აშინებდა. ყოველ 10-15 კილომეტრში ვხვდებით კაზაკების
საგუშაგოს, რომლებიც ჩვენი მგზავრობის შესახებ ტელეგრაფით არიან გაფრთხილებულები;
მეთაურები ჩვენ თანმხლებ ოფიცერს ესალმებიან და პატაკს აბარებენ: „ჭოროხის ნაპირებზე
სიმშვიდეა“.
ხეობა ვიწროვდება და ველური ხდება; მთები მდინარის ნაპირებამდე ეშვება. გზაზე
გადმოკიდებულ კლდეებში შესანიშნავად ყვავის როდოდენდრონი და ყვავილების
ბალდახინს ქმნის; ველური აზალია ხალიჩებად ეგება მდელოებს და ციცაბო ფერდობებიდან
ჩვენკენ ეშვება.
ბოლოს და ბოლოს ჩვენს კაზაკსაც გამოუჩნდა საქმე და ხმლის მოქნევის საშუალება.
ჩვენ ის აზალიებისა და როდოდენდრონების მინდორში გავგზავნეთ. ხმალი შესანიშნავად
ჭრის ყვავილებს. მალე ავტომობილში სურნელოვანი მოსავალი გვაქვს. ისეა, თითქოს
ყვავილების აღლუმზე მივდიოდეთ.
კაზაკი კიბეზე ჩამოჯდა და ჩვენ ყაჩაღების ძებნას ვაგრძელებთ. გზაზე თავსაფარში
გახვეული თურქი ქალები შემოგვხვდნენ; მათი ვირები დაფრთხნენ; სხვებმა, რომლებიც
ფეხით მიდიოდნენ, უკეთ დასამალად სასწრაფოდ გადაუხვიეს გზიდან. თურქებს
ჩალმასავით მოუხვევიათ ყაბალახი.
ღამდება, ყაჩაღები ვერ ვიპოვნეთ და პირქუშ ბათუმში, როგორც კარგად მიმიხვდით,
მხოლოდ ღამე დავბრუნდით.
ოთხშაბათი, 26 აპრილი. – უკვე ყელში ამოგვივიდა ამ ქალაქის იერსახე.
ცნობისმოყვარეობა ჯაბნის შიშს. იმით დავასრულეთ, რომ წინააღმდეგობა გადავლახეთ და
საკმაოდ არასანდო მოსახლეობას შორის ბაზარში ვსეირნობთ სამხედრო ფორმაში
გამოწყობილ ჩვენ კაპიტანთან ერთად, რომელსაც არ უყვარს შფოთისთავები. თუ მისთვისაც
არის ყუმბარა, მას ჩვენც მასთან ერთად გავინაწილებთ.

ეს არის ავტორის ალეგორიული პასაჟი მითოლოგიიდან, რადგან მედუზა გორგონას შეხედვა ადამიანს
აქვავებდა. ავტორი ამ გამოთქმით არეულობების გამო თავიანთი სასტუმროსა და სხვა დაწესებულებების
„გაქვავებილ“ მდგომარეობას გულისხმობს.
6 თხზულების მონაწილეები კავკასიაში სამი ავტომობილით ჩამოვიდნენ: 40 ცხენის ძალის მქონე 1904 წლის
გამოშვების მოკლე შასიანი, ღია მერდსედესით, 20 ცხენის ძალის მქონე მერდსედესით, იმავე წლის და იმავე
დახასიათების 16 ცხენის ძალის მქონე ფიატით (Claude Anet. Les Roses d'Ispahan – La Perse en automobile à travers la
Russie et la Caucase. A la princesse Georges Valentin Bibesco et à Madame Michel Charles Phérékyde je dédie
respectueusement le récit d'un voyage dont elles ont partagé avec moi, et ennobli, les émotions. Paris, Société d’Edition et de
Publication, Librairie Félix Juven, 1907, XII).
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ჩემმა თანამგზავრმა ქალებმა ეს იციან. მათ არ ეშინიათ. ჩვენ არ გვაქვს საშიშროებაზე
ფიქრის დრო. ჩვენ მხოლოდ რეტროსპექტული ემოციები დაგვრჩება.
გავიგეთ, რომ ამ საღამოს მატარებელი ქუთაისსა და ტიფლისში გადის. გადავწყვიტეთ
ამით ვისარგებლოდ. ჩვენ ვნახეთ ბათუმი, ვნახოთ ქუთაისიც, რომელიც ალყაში მაინც არ
არის. უნდა გამოვტყდე, რომ ამ მოგზაურობით საქმე შესანიშნავად ეწყობა; ბათუმში ბოლო
რუსული გემით ჩამოვედით, რომელიც იქ დიდხანს დარჩება, აქედან კი ხაზზე მოძრავი
პირველივე მატარებლით გავალთ. ეს ელეგანტურია.
გამგზავრების მოლოდინში ღრუბლიანი და წვიმიანი ცის ქვეშ ბათუმი ავტომობილით
შემოვიართ და უამრავი საფოსტო ბარათი შევიძინეთ. ჩვენს მეგობრებს პარიზსა და
ბუქარესტში უნდა ვუამბოთ, რომ ალყაში მოქცეულ ქალაქში ვართ, რომ ჩვენ თვალწინ
მოკლეს კაცი და რომ კაზაკთან ერთად ვმოგზაურობთ. შეიძლება ერთი ვარიანტიდან
მეორეზე გადასვლა, რომელიც გამოდგება.
6 საათზე ჯარისკაცების მიერ დაკავებულ სადგურში ვართ; დიდი ბრბო, დიდი ხმაური,
დიდი არეულობა. მექანიკოსები სამუშაოს დაუბრუნდნენ. გაფიცვის მიუხედავად, უკვე
რამდენიმე დღეა, საფოსტო მატარებლის ტიფლისში გაგზავნა სურთ. პატარა სადგურში
მექანიკოსი მანქანას ზეთავს; გაისმა გასროლა, მექანიკოსი მკვდარი დაეცა. მკვლელი ვეღარ
იპოვნეს.
ამას გარდა, აქა-იქ რამდენიმე მეტრი რელსიც აყარეს.
ჩვენი მატარებელი მეტად თვალწარმტაცია. კაზაკები მატარებელში, კაზაკები
ვაგონების საფეხურებზე; გამყოლებს თეძოსთან რევოლვერი ჰკიდიათ.
აჯანყებული გლეხების თავდასხმის ხომ არ ეშინიათ? ბათუმსა და ქუთაისს შორის
მთელი მხარე ფეხზე დგას.
ძალიან ნელა მივდივართ. ჯარისკაცები ყოველ სადგურში არიან; გზის გადაღმა,
ვაგონების გასწვრივ ასეულს ვხედავ, ისინი იქ ღამეს ათევენ. კაცები ხაზზე მწკრივდებიან;
უნტერ-ოფიცერი პირჯვარს იწერს და ლოცვას ამბობს, რასაც ჯარისკაცებიც იმეორებენ,
პირჯვარის იწერენ და თავს ხრიან.
კარგად ვართ დაცულები. საჩვენოდ ყოფილა ეს მთავრობა, რომელიც გვაძლევს
კაზაკებსაც და რევოლუციონერებსაც. მართლაც, სადგურში ვიგებთ, რომ ავტომობილების
დატვირთვისას მუშებმა გაიგეს მექანიკოსების 7 საუბარი ფრანგულად და უთხრეს: „თქვენი
ბატონები ფრანგები არიან! უთხარით მათ, რომ სადაც უნდათ, ყველგან შეუძლიათ წასვლა“.
და ჩვენც მშვიდად ვართ.
ქუთაისი
ქუთაისი. – იქ ღამის 11 საათზე ჩავედით. უცნობ ქალაქში მუდამ ღამით რატომ
ჩავდივართ? ჩვენი ჩასვლა უღიმღამოა.
ბარგის 28 ნაჭერს სასტუმროს შვეიცარის მეთვალყურეობით სადგურში ვტოვებთ და
ერთი ციცქნა ეტლებით სასტუმრო „ფრანციაში“ (l'hôtel de France) 8 მივდივართ.
მე პირველ ეტლში ვზივარ ერთ-ერთ ახალგაზრდა ქალთან ერთად. მეეტლე შოლტავს
ცხენებს და ჩვენ ქვაფენილზე ვხტუნავთ უკაცრიელი ქუჩების გასწვრივ, სადაც ფარნები არ
ანთია. სახლებში არავითარი შუქი არ ჩანს. ჩვენ მკვდარ ქალაქს მივუყვებით; თათარი მთელი

მოგზაურებს სამი მექანიკოსი ახლდათ: შვეიცარელი კელერი, ფრანგი ეჟენი და რუმინელი გიორგი (Anet. Les
Roses d'Ispahan, XII).
8 სასტუმრო „ფრანცია“ (l’Hôtel de France) ქუთაისის XIX საუკუნის 70-იან წლებში გაიხსნა. ამავე სასტუმროში, გაჩერდნენ
ოგიუსრ დე ვილმორენი ვილმორენი და გასტონ სანსრეფუსი (Auguste Lacoin de Vilmorin, De Paris a Bombay par la Perse.
Illustrations d’après les photographies rapportées par auteur. Paris, Libraire de Firmin-Didot et Cie imprimeurs de l’Institut, 1895,
10; Gaston Sansrefus. De Paris à Tiflis. Impressions de route. Préface de C. Fuster. Dessins de H. Bertaux. Paris, Ernest Flammarion,
Editeur, 1897, 443).
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სისწრაფით მიგვაქანებს. ისე მგონია, რომ სასტუმროში უკვე დიდი ხნის მისულები უნდა
ვიყოთ. მაგრამ არა, ის მიდის, მიდის, თითქოს ეშმაკთან უნდა ჩვენი მიყვანა.
საჭიროა იმის თქმა, რომ თან არა მაქვს ჩემი რევოლვერი, რომელსაც მშვიდობიანად
სძინავს ჩემი ჩემოდანის ძირში? ორი დღის განმავლობაში თავს ძალა დავატანე, რომ
შარვლის ჯიბეში მეტარებინა; მორჩა, ამას აღარ გავიმეორებ.
მეეტლეს კვლავ სწრაფად მივყავართ იქ, სადაც თვითონ უნდა. ამ მძინარე ქუთაისში
ცივა, ნესტია, მოწყენილობაა. ძალიან კარგი იქნებოდა სასტუმროში გაღუღუბნებულ
ბუხართან დაჯდომა.
ჩვენ თათარს დაკითხვას ვუწყობ. ის მათრახის ტყლაშუნით მპასუხობს და ცხენებს
პატარა ქუჩების ლაბირინთში მიაჭენებს.
– ძვირფასო ბატონო, – მეუბნება ჩემი თანამგზავრი ქალბატონი, – ჩვენ ამ კაცის ხელში
ვართ. რას გვიზამს?
და იცინის.
ბოლოს, – რადგან ყველაფერს უნდა ჰქონდეს დასასრული, – მივედით სასტუმროში,
სადაც იმის მიხედვით, წელს რა ვითარებაცაა კავკასიაში, ტურისტები მეტად იშვიათია.
ხუთშაბათი, 27 აპრილი. – დილა. მზის სხივები. დღე კარგად იწყება, მაგრამ შუადღისას
მუდამ წვიმს.
ბაზარში წავედით. ბაზრის დღეა. ქუთაისის ბაზარი ცნობილია, ამტკიცებს ბედეკერი9.
აქ უდიდესი გამოცოცხლება და თვალწარმტაცი სანახაობაა. არც ერთი ქვეყანა არ არის
დასახლებული ასე მრავალი ეროვნებით, როგორც კავკასია; ბაზრის დღეს ტიფლისსა და
ქუთაისში, მცირე ფართობზე სულ ცოტა ერთ დუჟინი სხვადასხვა ნაციონალობის
წარმომადგენელი იკრიბება. მათ იდენტიფიცირებას ჯერ ვერ ვახერხებ; მიუხედავად ამისა,
მაინც ვარჩევს სომხებს, ქართველებს სწორი ლამაზი ნაკვთებით, თათრებს – რომლებიც
ოდესღაც მონღოლები იყვნენ და ეს ახსოვთ, ჩერქეზებს – რომლებსაც თხის ბეწვის
მოსაცმელით – ეროვნული ბურკით შეუცდომლად შეიცნობ, ქერა და ჩასუქებულ რუსებს –
ჩრდილოეთიდან მოსულ „ველურ ცხოველს“, უყოყმანოდ ვახერხებ თურქების გამორჩევას,
აგრეთვე ებრაელებისას არწივისებრი ცხვირით. ქუთაისში გატარებული რამდენიმე საათის
შემდეგ გარკვეული წარმოდგენა შევიქმენი იმერლების – ხმელ-ხმელი მოხდენილი კაცების
შესახებ, რომელთა სახეს კარგად აჩარჩოებს წვერი, მათ სწორი ნაკვთები, მოგრძო თვალები
და დიდი, არწივისებრი ცხვირი აქვთ. ისინი შესანიშნავი მოხუცები არიან. უფრო შორს აღარ
წავალ და არ მომთხოვოთ აღვწერო ლეკები, ოსები, აფხაზები, მეგრელები, ავარელები,
სვანები, გურულები, ფშავები და კავკასიის ხეობებსა და მთებში ბინადარი სხვა ხალხები.
თუკი მათ გამოცნობას ვერ ვახერხებ, მათი თვალწარმტაცი კოსტიუმების სანახაობით
მაინც ვერთობი. მრავალფეროვან ბრბოს შორის ორ საათს ვატარებთ ქუთაისის პატარა
პასაჟებში. ვიყიდეთ მთიელების პატარა ხურჯინები, ისეთი, თავიანთ ვირებს თუ ჯორებს
რომ ჰკიდებენ; ჩინებულია ნამუშევარიც და გემოვნებაც.
შემდეგ რიონის ხიდთან მივედით; უჟმური გაზაფხულის დიდი წვიმების გამო მდინარე
ბობოქარი და აღელვებულია.
მდინარის ნაპირები ციცაბოა; კლდეებზე ნორჩი და მოშრიალე სიმწვანეა, სახლები
მდინარის ნაპირამდე ტერასებადაა ჩასული. რიონი იყო წინათ… მაგრამ ეს საგანგებო
შენიშვნას ითხოვს.
კარლ ბედეკერმა (1801-1859) – მსოფლიო ტურისტული ბიზნესის პიონერმა, 1827 წელს კობლენცში (ქალაქ
დასავლეთ გერმანიაში) დააარსა გამომცემლობა მოგზაურებისთვის. მის ცნობარებს ერთვოდა რუკები, მოცემული
იყო ინფორმაცია მარშრუტების შესახებ, აღწერილი იყო მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების ღირსშესანიშნაობები. ეს
ცნობარები, რომლებიც მისივე სახელით – „ბედეკერ“ მოიხსენიებოდა, გამოირჩეოდა დიდი სიზუსტით და
გამოცემის მაღალი ხარისხით.
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ხუთშაბათს სასტუმროში რუს ინჟინერს შევხვდით... მან გვითხრა მთაში მდებარე
გელათის ცნობილი მონასტრის შესახებ, იქ ადგილობრივი ეტლით წასვლა გვირჩია და იცინა
ჩვენი უსარგებლო ავტომობილების გამო.
ეს საკმარისი იყო, რომ მაშინვე გადაგვეწყვიტა მონასტერში ავტომობილით ასვლა.
ჩვენმა ინჟინერმა, რომელიც უფრთხილდებოდა თავის სიცოცხლეს, უარი თქვა
წამოსვლაზე. ჩვენ სხვა გამყოლი მოგვიძებნეს და გზას გავუდექით.
როგორც კი ქუთაისიდან გავედით, მაშინვე საშინელ ტალახში ჩავეფალით. ეს არის
ერთნახევარი ფუტის 10 სიღრმის ტლაპო, რომელშიც წვეტიანი ქვებია ჩამალული; რესორები
ოხრავენ, ჩვენც ვოხრავთ. აქვეა ნაურმალი, საიდანაც ვერასოდეს ამოვალთ და მას გვერდი
უნდა ავუაროთ; ალაგ-ალაგ გზას დიდი ქვები გვიხერგავენ; ამას გარდა, მანქანები
შემაშფოთებლად ცურავენ, გზა კი რიონს დაჰყურებს. თუ ძალიან მარცხნივ გაგვიტანს,
თავებს მდინარის კლდეებზე გავიხეთქავთ.
წინ მეტად ფრთხილად მივიწევთ და გზას მაინც გავივლით იმ ახალგაზრდა და
ხანდაზმული ქალების გასაოცებლად, რომლებსაც ასე ლამაზი თავსაკრავები აქვთ à la
géorgienne11 და რომლებიც ჩვენს სანახავად გამოდიან თავიანთი პატარა სახლებიდან.
როგორც კი ტალახის ტბა გადავლახეთ, მთის უსწორმასწორო გზაზე აღმოვჩნდით;
ყოველგვარი მოაჯირის თუ მესერის გარეშე ციცაბო ფერდობებზე ასვლა-დაშვება მძაფრ
შეგრძნებას იწვევს.
ეს საცალფეხო გზა მთის ფერდობს ეკვრის და მას ისეთი მახვილი კუთხით უვლის
ყოველ მოსახვევში, რომ იძულებულები ვართ ეს ორ-ორჯერ ვცადოთ, გავაჩეროთ მანქანა და
უკან დავბრუნდეთ. ამასთან, ჩვენს ავტომობილებს მოკლე შასი აქვთ! აი გზა, რომელზეც
ასვლა სჯობს ჩამოსვლას. დაბრუნებაზე არ ვფიქრობთ; საქმე იქამდე მისვლაა.
მთის პეიზაჟი, ბორცვები და ხეობები, რომლებსაც გავდივართ, თვალწარმტაცია; ხეების
ჯგუფები აქა-იქ გაფანტულა და დიდი, დაქანებული მდელოები, ყვითელი აზალიებითაა
დაფარული; გრუნტი მუქი ყავისფერი და თბილია.
დიდი გაჭირვებით, მაგრამ მაინც მივაღწიეთ მონასტერს. ხუთი წუთის მისულებიც არ
ვიყავით, კოკისპირული წვიმა რომ დაიწყო. ვუფრთხილდეთ დაშვებას!
გელათის მონასტერში ადვილად ვერ შეხვალ. რკინით შეჭედილი დიდი კარი
დახურულია და ის იშვიათად იხსნება ქვეყანაში, სადაც მთავრობის მიერ საზოგადოებრივი
უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი არ არის. იმ დროს, როდესაც დარაჯ ბერს ეძებენ, შუა
საუკუნეების დროინდელი საფრანგეთის მდიდარ სააბატოოებზე ფიქრობ, სოფლებში
მაწანწალები რომ დაძრწოდნენ. ამას გარდა, ისინი თავიანთ განძს სქელი კედლების მიღმა
ინახავდნენ.
დარაჯი ბერი მოდის, მხოლოდ კარის ზედა ნაწილს ხსნის და ჩვენ იძულებულები ვართ
მონასტრის გალავანში მოსახვედრად კარის სქელ ძელებზე დამაგრებული საფეხურებით
ავფოფხდეთ.
მონასტერი სხვადასხვა დროს იყო აშენებული. ერთი ნაწილი თარიღდება XI, სხვები –
XV საუკუნით 12. ეკლესიაში ბიზანტიურ ფრესკებს ვუყურებთ, რომლებიც, როგორც ჩანს, XVI
საუკუნეში გენუელი მხატვრის მიერ იყო რეტუშირებული; ისინი საკმაოდ საშუალოა.
მაგრამ აქ არის შესანიშნავი საუნჯე, რომლის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი
უზარმაზარი კაბოშონებით მოჩარჩოებული, ჭედური და ფილიგრანული ოქროს XII

1 ფუტი უდრის 30,48 სმ-ს.
à la géorgienne – ქართულყაიდაზე.
12 გელათის მონასტერი დაარსებულია 1106 წელს დავით აღმაშენებლის თაოსნობით. შემოზღუდულია გალავნით.
ანსამბლში შედის სხვადასხვა დროინდელი, ძირითადად XII-XIII საუკუნეების შენობები.
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საუკუნის კანკელია. ის დიდი ზომისაა და რელიგიური ოქრომჭედლობის ერთ-ერთი
უძვირფასესი და ულამაზესი ქმნილებაა 13.
მათ ვერ შესძლეს ჩვენთვის იმერეთის მეფეების გვირგვინის ჩვენება. როგორც ჩანს, იმ
კარადის გასაღები, სადაც მას ინახავენ, ქუთაისის მიტროპოლიტს აქვს.
ახლა ქვევით ჩასვლაა საჭირო, გელათში კი აღარ დავბრუნდებით.
ავტომობილებამდე წვიმაში მივაღწიეთ. კეთილი მამები ცისკენ ხელაპყრობილები
არიან, რადგან ამ საშიში სატრანსპორტო საშუალებებით მივდივართ ქუთაისში; ისინი
ეკლესიაში შედიან ჩვენი სულების გადარჩენისთვის სალოცავად.
დაშვება იწყება. მიწა, რომელიც ნაწილობრივ ფარავდა კლდეებს, კვლავ წვიმითაა
გადარეცხილი და ბევრ ადგილზე მოშიშვლებულია; ამასთან ეს სრიალა თიხაა. ფერდობის
დახრილობა, ისე, როგორც ეს ასვლისას იყო, ალაგ-ალაგ ოცდაორი პროცენტი უნდა იყოს.
საათში მხოლოდ ხუთ კილომეტრს გავდივართ, მაგრამ ამ ბრძენი მანქანის
დამორჩილება ძნელია, რადგან ავტომობილებს ქვედა ფერდობებზე სწრაფად ჩასვლის დიდი
მიდრეკილება აქვთ.
მუდმივად ვიყენებთ ორივე მუხრუჭს; მოტორი მხოლოდ მოსახვევებში მუშაობს, უკან
ვაბრუნებთ.
ვსრიალდებით, მაგრამ გზის პირას ყოველთვის დროზე ვჩერდებით.
წვიმა ისევ სქელ ფარდად მოთქრიალებს.
მიუხედავად ამისა, მაინც მივაღწიეთ ქუთაისის გარეუბანს. მადლობა ღმერთს! აქ იმაზე
უფრო გადიდებული და გადათხრილი ტალახის ტბები დაგვხვდა, რომლებიც გზაზე
გავიარეთ.
აი რა მდგომარეობაშია მანქანები, როდესაც რუსი ინჟინრის დასანახად
ტრიუმფალურად ჩამოვდივართ სასტუმრო „ფრანციაში“!
ვახშმის წინ იმ გენერლის სანახავად წავედით, რომელიც ქუთაისის მთავრობის (რადგან
ყველგან ალყაა) სამხედრო მეთაურია. ჩვენ დაგვხვდა სასიამოვნო და მხიარული მოხუცი,
თავადი ორბელიანი, რომელმაც ბევრი იცინა ავტომობილების ქუთაისში ჩამოყვანის გამო. –
რა ვქნათ? თქვა მან. – ჩვენ მას გელათის მონასტერში ჩასვლის შესახებ ვუამბეთ, რამაც იგი
ძლიერ გააკვირვა; მას ზუგდიდში და სამეგრელოში ჩასვლის განზრახვის შესახებაც
ვუთხარით.
– ზუგდიდი? ზუგდიდი? შეჰყვირა მან და ისე იცინოდა, რომ მეტის თქმა ვეღარ
შესძლო.
ჩვენ დასარწმუნებლად მან უკვე სერიოზულად თქვა, რომ მის გუბერნიაში მოძრაობა
სრულიად შეუძლებელი იყო – მდინარეები ადიდებულია, გზები და ხიდები კი მოშლილია.
არა, არა, ერთადერთი რაც უნდა გაკეთდეს, მატარებლით ტიფლისში სწრაფად ჩასვლაა.
ამ მომხიბლავ გუბერნატორებს, რომლებიც ასე კარგად გვიღებენ, მხოლოდ ერთი აზრი
აქვთ: ჩვენი გაგზავნა თავიანთ კოლეგასთან მეზობელ გუბერნიაში და ყოველგვარი
პასუხისმგებლობის მოხსნ ათუ რაიმე დაგვემართება.

იგულისხმება შუა საუკუნეების უმნიშვნელოვანესი ქრისტიანული სიწმიდე – ხახულის ხატი, რომელიც
საგანგებოდ ვედრების ღვთისმშობლის ხატისთვის იყო დამზადებული და რომელიც მის ცენტრში იყო
დაბრძანებული. თავდაპირველად აღნიშნული კარედი ხახულის მონასტრის საგანძურს წარმოადგენდა, რის
გამოც ხატს და თვით კარედსაც, რომელიც მას შემდგომში გაუკეტდა ხახულის ღვთისმშობლის სახელი ეწოდა.
სავარაუდოდ მთავარი ხატი მოჭედილი იყო რომელსაც ქვები ამშვენებდა ხოლო ხელი და სახე ჰონდა მინანქრის.
თუმცა დაზუსტებით არავინ იცის გამოიყურებოდა თუ არა ხახულის ცენტრალური ხატი ისე როგორც ეს
შემოგვრჩა XIX საუკუნის ფოტოებზე. XII საუკუნეში დავით აღმაშენებელმა (1089–1125) ხახულის ღვთისმშობლის
სასწაულთმოქმედი ხატი გელათის მონასტერში გადააბრძანა გელათის მონასტერში ხახულის ხატს გაუკეთდა
ახალი, მინანქრებითა და ძვირფასი ქვებით შემკული, მდიდრული კარედი, რომელიც დღემდეა შემონახული.
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პარასკევი, 28 აპრილი. – ამ დილით ბათუმიდან ჩვენთან ჩამოსულ გვარდიის
კაპიტანთან ერთად ავტომობილით გავისეირნეთ. ჩვენი ავტომობილის კიბეზე მსუქანი და
ქერა კაზაკი ზის.
მდინარეს საკმაოდ კარგი გზით გავუყევით, სადაც შევხვდით სოფლელებს, მთიელებს,
ფეხით, ვირით, ჯორით, ცხენით თუ ორთვალათი მიმავლებს. ეს გზა უფრო ცოცხალია,
ვიდრე საფრანგეთის შოსე. ჩვენს მარჯვნივ ბობოქრად და ნაცრისფრად მიედინება რიონი:
მარცხნივ ციცაბო ბორცვები და კლდეებია, რომლებზეც როდოდენდრონები და აზალიები
იზრდება.
ორმოციოდე კილომეტრის შემდეგ გზა მოუვლელია და ჩვენ ღრანტეში და ტალახის
ტბაში ვვარდებით. ვჩერდებით.
ეს უდაბური მხარეა. მდინარის ზემოთ, ჩვენგან ას მეტრში, ორი ზანტი და შესანიშნავი
არწივი დაფრინავს. კაზაკმა ერთ-ერთს ტყვია ესროლა, ვერ მოახვედრა. ისინი კიდევ ასი
მეტრით უფრო მაღლა აფრინდნენ და კვლავ თავს დაგვტიალებენ.
დღის მეორე ნახევარში გაწვიმდა… ვხედავ, რომ იმავეს ვიმეორებ. რას იზამ? კავკასიაში
ჩვენი ყოფნის დროს ყოველდღე წვიმდა. პარიზიდან მიღებული წერილებიდან ვიგებთ, რომ
საფრანგეთსა და ევროპაში საშინელი ამინდია. ჩვენ ეს არ გვამშვიდებს. ბუნებრივად
გვეჩვენება, რომ ის ვინც იქ არის, იტანჯება ცუდი ამინდის გამო. მაგრამ ჩვენთვის, ასე
შორიდან მოსულებისთვის, ღმერთებს ახალი პეიზაჟის სახით ჩვენი ისეთი ცა მართებთ,
როგორიც არ იციან პარიზსა და ლონდონში.
წვიმს: ბოდიშს ვიხდი ჩემი მკითხველის წინაშე. იძულებული ვარ ვთქვა, რადგან,
როგორც შემდეგ ვნახავთ, გაუთავებელმა წვიმამ მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია ჩვენს
მოგზაურობაზე და გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც ერთი კვირის განმავლობაში უნდა
მიგვეღო ტიფლისში.
ასე რომ, დღეს, წვიმაში, ჩვენ კეთილსინდისიერად ვასრულებთ ჩვენი, როგორც
ტურისტების, მოვალეობას; ავდივართ XV საუკუნეში გენუელების მიერ აშენებული
ციხესიმაგრის ნანგრევებზე 14 (ამ მოგზაურობის დროს ასეთ ციხესიმაგრეებს ყველგან
შეხვდები, თეირანშიც კი ორი საუკუნის წინანდელ სპარსეთში დამზადებულ გენუის
შესანიშნავ ფარჩის ქსოვილს ვიყიდი).
მინდვრიდან ჩანს ქუთაისის შესანიშნავი ხედი, მისი ტერასები, ალვის ხეები და ბაღების
ნორჩი სიმწვანე.
შაბათი, 29 აპრილი. – დღეს ტიფლისში მივემგზავრებით. მატარებელი ქუთაისიდან
დილის 9 საათსა და 15 წუთზე გადის. სასტუმროდან წასვლა მეტად დამღლელია; საგზაო
სკივრები არ არის დახურული, ჩემოდნები – ჩალაგებული; გალერეაში, რომელშიც ჩვენი
ოთახები გადის, ენით აუწერელი არეულობაა.
ცხრის ნახევარზე მარტო ვარ, გამზადებული და მოუთმენელი. ემანუელ ბიბესკო
გულგრილად დაეხეტება ოთახში და დალაქის მოყვანას ითხოვს. ცხრას ოცი წუთი აკლია,
ხელებს ვუგრეხ ფიგაროს 15 და მიმყავს. ერთგული გიორგის თანხლებით ლეონიდა 16 მეორე
მანქანაში ჯდება. ორივე ოჯახიც გამოგვყვება.
სადგურში მივედით და ჩვენდა გასაოცრად, ბაქანზე უკვე ორჯერ დარეკეს ზარი. ეს
იმას ნიშნავს, რომ მთელ რუსეთში სამ წუთში მატარებელი გავა. თავზარი დაგვეცა. რა ვქნათ?

ძნელი სათქმელია რომელი ციხესიმაგრის ნანგრევებს გულისხმობს ავტორი, რადგან იმერეთის მხარეს
გენუელების მიერ აშენებული ციხეების შესახებ წყაროებიდან ცნობილი არ არის.
15 ფიგარო – დალაქი.
16 ლეონ ლეონიდა – რუმინელი სპორტსმენი.
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ჩვენ სადგურის უფროსისკენ გავიქეცით; ემანუელ ბიბესკო მას ამაოდ ეხვეწება ჩვენი
უიღბლო თანამგზავრების დაცდას. მაგრამ ქუთაისის მატარებელი, ექსპრესი, ბათუმიდან
ტიფლისისკენ, აქედან 12 კილომეტრზე, რიონში დგას; თუ დააგვიანებს, კავშირს დაკარგავს.
კიდევ ერთი წუთი. საჭიროა გადაწყვეტილების მიღება.
გვახსენდება, რომ ჩვენს თანამგზავრებს არა აქვთ ფული. ამ მოგზაურობის დროს ეს
ჩვენი ჯგუფის ქრონიკული ავადმყოფობაა; კარგი აკრედიტივები გვაქვს, მაგრამ ფულის
მიღება ზოგიერთ ქალაქში შეიძლება, ზოგიერთში კი – არა; ამას გარდა, რუსეთის კალენდარი
სავსეა დღესასწაულებით, რომლებსაც ზეიმობენ, ბანკებს კი ხურავენ; დაბოლოს, არასოდეს
სათანადოდ არ ვაფასებთ შემდეგი გადაადგილებისა და გაჩერების ღირებულებას
სასტუმროებში, რომელთა მსახურებიც გაფიცულები არიან. ამიტომ, ფული მუდამ არ
გვყოფნის.
სწრაფად ვვანგარიშობთ, ტიფლისამდე სამი ბილეთი ვიყიდეთ, ვაგონში უკვე
მოწყობილი გიორგი ბაქანზე ჩავუშვით, მთელი დარჩენილი რუბლები მივეცით და
გავახსენეთ, რომ ბარგი არ იყო რეგისტრირებული (რაც ისედაც დაავიწყდებოდა როგორც კი
წავიდოდით).
მტვირთავები ჩვენს კუპეში კვლავ ხელბარგს აბინავებენ. ჩვენი თანამგზავრები კვლავ
აგვიანებენ.
ბოლო ზარი. მატარებელი იძვრება და იმავე წამს ბაქანზე მშვიდად ჩნდება ჟორჟ
ბიბესკო 17, რომელიც თვალებს არ უჯერებს, დამშვიდობების ნიშნად ჩვენი ცხვირსახოცების
ქნევას რომ ხედავს…
ვაგონში ხელბარგს ვითვლით. ჩვენი თანამგზავრების ჩემოდნების უდიდესი ნაწილი
და ფერეკიდის18 ქურქი ჩვენთან არის. რადგან ცივა და თავისი პატრონისთვის მისი მიცემა არ
შეგვიძლია, მუხლებზე ვიფარებთ.
ჩვენ საკმაოდ მელანქოლიურად ვერთობით იმაზე ფიქრით, რა მდგომარეობაში უნდა
იყოს ორივე ოჯახი 19, რომლებიც განწირულები არიან კიდევ ერთი დღე გაატარონ წვიმიან
ქუთაისში, რომლის მიმართაც ჩვენი ინტერესი ამოწურულია, წარმოვიდგენთ ჩვენს მიმართ
მათ წყევლა-კრულვაც დაგვიანებისა და გაუჩინარებულ ხელბარგზე დარდის გამო.
ბოლოს და ბოლოს ისინი ხვალ დილით ჩამოვლენ ტიფლისში, სადაც ჩვენ ამ საღამოს
ჩავალთ.
ჯერ მთაში მგზავრობა; ძალიან ნელა ვმოძრაობთ; წვიმს და წვიმას თოვლჭყაპიც ერევა.
გორის სადგურში ჩავდივართ. ის სამხედროებს აქვთ დაკავებული; ჩვენ ბუფეტისკენ
მივდივართ. აი სიურპრიზიც! აქ ჯარისკაცები გვემსახურებიან და ამზადებენ საჭმელს, რაც
ნათელია იმის მიხედვით, რასაც გეახლებით. სადგურში ბრბო ღელავს… გამგზავრებამდე
რამდენიმე ჯგუფს ბაქანზე ფოტოს ვუღებ.
ტიფლისს დღის მეორე ნახევარში ვუახლოვდებით; გავდივართ მცხეთას, საქართველოს
უძველეს დედაქალაქს. ჩანს ტაძარი, რომელიც ლეგენდის მიხედვით, მეოთხე საუკუნეში იმ
ადგილზე აშენდა, სადაც ერთმა ებრაელმა იესო ქრისტეს კვართი ჩამოიტანა.
ტიფლისი
ტიფლისის სადგურის ბაქანზე იმ სასტუმროს პატრონი გვხვდება, სადაც უნდა
გავჩერდეთ.

პრინცი გეორგ-ვალენტენ ბიბესკო (1880-1941) – ვლახეთის ყოფილი გოსპოდარის ვაჟი, ცნობილი ავიატორი და
სპორტსმენი.
18 მიშელ ფერეკიდი, რუმინეთის საკანონმდებლო ორგანოს წევრი.
19 ავტორი გულისხმობს ცოლ-ქმარ ბიბესკოებს და ფერეკიდებს.
17

იგი ცუდ ამბებს გვამცნობს, ქალაქის ნახევარი გაფიცულია, სასტუმროები დახურულია,
მსახურები უარს ამბობენ სამსახურზე, ტრამვაები კი გაჩერებულია. ტიფლისი უმძიმეს
მდგომარეობაშია.
ჩვენ არ გვაღელვებს ეს ამბები, მაგრამ სერიოზულად შევშფოთდით, როდესაც
გვითხრეს, რომ ხვალ რკინიგზის თანამშრომლებიც გაიფიცებიან, ხოლო ჩვენი მატარებელი
ტიფლისში ჩასული ბოლო შენაერთია.
მაგრამ ქუთაისში დარჩენილი ჩვენი თანამგზავრები? ოჰ! არა, ჩვენ ერთად
ვმოგზაურობთ, ჩვენ დავიფიცეთ ისფაჰანში მათთან ერთად ჩასვლა, ამ პირველი დაცილების
შემდეგ კი აღმოვაჩინეთ, რომ ერთმანეთის გარეშე ყოფნა არ შეგვიძლია.
ამ შავი ფიქრებით გადავკვეთეთ ტიფლისი, ადიდებული მტკვარი და მივედით
სასტუმრო „ლონდონში“ (l'hôtel de Londres)20, სადაც ჯარისკაცები ყველაფერს აკეთებენ ჩვენს
მისაღებად.
ჩვენმა სასტუმროს პატრონმა სერთუკის გასახდელად წასვლის ნებართვა ითხოვა. ერთი
წუთის შემდეგ კი მზარეულის შეგირდივით, სრულიად თეთრებში გამოწყობილი
დაბრუნდა.
– ბატონები ახლა მთავარ მზარეულს ესაუბრებიან, თქვა მან ღიმილით. იძულებული
ვარ, კერძები თვითონ მოვამზადო, ქალბატონი დედაჩემი კი, ოთახებს დაალაგებს ჩემს
დასთან ერთად.
არ ვიცი როგორია საკუთრივ სასტუმრო „ლონდონის“ მზარეული, მაგრამ
გამოცდილებით ვიცი, რომ მისი პატრონი შესანიშნავი მზარეულია; მომარაგების სირთულის
მიუხედავად, ტიფლისში გატარებული რვა დღის განმავლობაში იგი მართლაც შესანიშნავად
გვკვებავდა.
სამივე ადრე ვწვებით დასაძინებლად, მიუხედავად იმისა, რომ რუსული აღდგომის
წინა დღეა და ძველ ტაძარში ღამის წირვაზე დასწრება გვინდოდა. მაგრამ მარტონი ვართ და
მელანქოლიურად ვფიქრობთ ქუთაისში დარჩენილ ამხანაგებზე; ერთმანეთის გართობის
სურვილიც არ გვაქვს და ჩვენ-ჩვენ ოთახებს მივაშურეთ.
მეორე დილას დერეფანში ნაცნობმა ხმებმა გაგვაღვიძა. ორივე ოჯახი ჩამოვიდა: ესე იგი
მატარებლები მოძრაობენ.
ტიფლისი, 29 აპრილი – 6 მაისი. – ტიფლისში, საქართველოს დედაქალაქში, კავკასიის
ამჟამინდელი მეფისნაცვლის 21 რეზიდენციაში, თვალწარმტაც ადგილას ვართ, სადაც 200,000
მოსახლეა, ქალაქში, რომელიც კლდოვან ბორცვებს შორისაა გაწოლილი და რომელსაც მთელ
სიგრძეზე კვეთს ბობოქარი და ნაცრისფერი მტკვარი.
ვაპირებთ:
ა) ტიფლისის დათვალიერებას;
ბ) ვლადიკავკაზამდე სამხედრო გზის ავტომობილით გავლას;
ც) გოგჩის გაყოლებით ავტომობილით ერევანში ჩასვლას და ეჩმიაძინში სომხების
კათოლიკოსთან მისვლას;
დ) ექსკურსიას კახეთში;
ე) საჭირო ცნობების მიღებას სპარსეთში სამოგზაუროდ და არჩევანს სახმელეთო და
საზღვაო გზებს შორის;

დავით ხოშტარიას ცნობაზე დაყრდნობით, 1893-1914 წლებში სასტუმრო „ლონდონის“ მმართველები იყვნენ
ცოლ-ქმარი რიხტერები. იოჰან ჰენრიხ რიხტერის გარდაცვალების შემდეგ კი, 1893-1914 წლებში, სასტუმროს
მართავდა მისი ქვრივი, კატარინა (დ. ხოშტარია, თბილისი. ძველი სასტუმროები. თბილისი: „არტანუჯი“, 2011,
51). როგორც კლოდ ანეტის ცნობიდან ჩანს, სასტუმროს მართვაში მას ეხმარებოდნენ თავისი ვაჟი და ქალიშვილი.
21 გრაფი ილარიონ ვორონცოვ-დაშკოვი (1837-1916) – რუსი სახელმწიფო და სამხედრო მოხელე, გენერალადიუტანტი და კავალერიის გენერალი, კავკასიის მეფისნაცვალი 1905-1916 წლებში.
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ფ) ყოველივე იმის ყიდვას, რაც საჭირო იქნება სპარსეთის უდაბნოების გადაკვეთის
დროს.
სულ ესაა.
კვირას, რვა საათისთვის, ჩემი პირველი საუზმისთვის ზარს ვრეკ. კაკუნი კარზე. მე
ვყვირი: მობრძანდით.
შეხსნილ კარში იმ ჯარისკაცის დიდ და მხიარულ თავს ვხედავ, რომელიც სასტუმროს
იცავს. ჯერ კიდევ ძილ-ღვიძილში ვერ ვიგებ… ოჰ! დიახ, ეს ის ჯარისკაცები არიან,
რომლებიც სასტუმროს იცავენ, რომლებიც გვემსახურებიან, მე ტიფლისში ვარ, კარგი,
კარგი… და ვიწყებ მისთვის რუსულად (!) იმის ახსნას, თუ რა მჭირდება. იგი მაჩერებს
სიტყვებით „Guten morgen, mein Herr“ 22, რაც მაშინვე აცოცხლებს საუბარს.
იგი ოდესაში დაბადებული გერმანელია. მე დავაფასე გუბერნატორის დელიკატური
ყურადღება, რომელმაც სასტუმროში მომსახურებისთვის პოლიგლოტი ჯარისკაცები
შეარჩია.
მოგვიანებით ვსუნთქავთ ტიფლისის ჰაერს; ის არ არის ისეთ ალყაში, როგორშიც ის
ქალაქები, საიდანაც ჩამოვედით. ქუჩებში კაზაკების პატრული დადის, აღდგომის გამო
ჯარისკაცების ერთი ნაწილი ბარბაცით სეირნობს ბაღებში და ყველაფერი იმაზე მიანიშნებს,
რომ დაბეჯითებით დასვა სიმთვრალის დიაგნოზი.
ფეხით მოვიარეთ ბაზრები, რომლებიც დახურულია, შუა დღის შემდეგ კი –
ბოტანიკური ბაღი და კლდოვანი თხემი, რომლებიც ტიფლისს სამხრეთ-დასავლეთიდან
დაჰყურებს .
ნათელი, მომხიბლავი დღეა და უეცრად გამონათებული მზე მტკვრის ხეობას და
ტიფლისის ერთმანეთზე მიდგმულ სახლებს ეფინება. მარჯვნივ სომხური და სპარსული
ბაზრები და ძველი ტაძარია; ჩვენს წინ ახალი უბნებია, დიდი ბულვარი, გუბერნატორის და
ქალაქის ბაღები. მდინარის მეორე ნაპირზე მაღლობია; იქ ქართველი მუშების უბნებია
გაშენებული 23, სომხური ეკლესია ციცაბო ფერდობზეა, რომლის უკან ბაქოში მიმავალი
რკინიგზის ხაზი გადის.
უფრო შორს ეს კავკასიონის, იალბუზის, ყაზბეგის ქედებია. არაფერი არ ჩანს; ცას
თხელი ნისლი და მსუბუქი ღრუბლები ფარავს.
აღდგომის მეორე ნახევარიც ბაღში ხეტიალში გავატარეთ.
შემდგომ დღეებში უფრო დაკავებულები ვართ. რამდენიმე სარეკომენდაციო წერილი
ჩამოვიტანეთ და თავაზიანი ტიფლისელები მეტად გულთბილად გვიღებენ.
მიუხედავად იმისა, რომ მსახურები გაიფიცნენ, ჩვენ ქალაქში ვსადილობთ, ვვახშმობთ
და ქართულ მასპინძლობას ვეცნობით. მთელი დღეების განმავლობაში ვჭამთ ირანში
მომავალი შიმშილის მოლოდინში. ბაზრები საფრანგეთის კონსულთან ერთად მოვიარეთ.
გული მწყდება, რომ ვერაფერი საინტერესო ვერ ვნახე. მივედით ქარვასლაში, სადაც ცოტა
ხნის წინ სპარსელი ვაჭრები ჩამოვიდნენ სამშვენისებით, იარაღით და ძველი ქსოვილებით.
სპარსელები ჭილოფზე ჩაცუცქულან; მათ დახვეწილი, მუქი და გამხდარი სახეები აქვთ;
მათ უფროსს, წვეროსან მოხუცს, წაგრძენებული და გამომშრალი თითები აქვს, ისეთი,
როგორც ოპიუმის მწეველს. მათ თანამედროვე ბეჭდები, საშუალო ხარისხის იარაღი,
იფაჰანში დამზადებული ვერცხლით ინკრუსტირებული რკინის ცხოველების ფიგურები და
ქაშმირის რამდენიმე ნაჭერი გვაჩვენეს, რომელშიც გაუგონარ ფასს ითხოვენ.
მოვიცდით და სპარსულ ქსოვილებს სპარსეთში შევარჩევთ.
ბაზარში კავკასიაში დამზადებული სპილოს ძვლით ინკრუსტირებული შავი ხის
ძალიან პატარა გიტარები და რაღაც იარაღი ვიყიდეთ, საბოლოო ჯამში, არაფერი ღირებული.
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Guten morgen, mein Herr (გერმ.) – დილა მშვიდობისა, ჩემო ბატონო.
ვფიქრობთ, ავტორი თბილისის უბანს, ნაძალადევს გულისხმობს.

ტიფლისის ბაზრის ერთადერთი სიმდიდრე ხალიჩებია; აქ ნახავ ყველანაირ ხალიჩას –
კავკასიურს, დაღესტნურს, ტრანსკასპიურს 24, სამარყანდულს, ბუხარულს, ავღანურს,
სპარსულს – თავრიზულს, თურქულს. ხალიჩებს რამდენიმე საათის განმავლობაში შლიდნენ
ჩვენს წინ; ძალიან ძვირი არ ღირს, ხარისხი კი ზოგჯერ შესანიშნავია. მაგრამ სპარსეთში
მივდივართ, სადაც მსოფლიოში საუკეთესო ხალიჩებს ქსოვენ და ტიფლისში არ ვიყიდით.
ვიყავით ტიფლისის მუზეუმში 25, რომელშიც საინტერესო სიძველეებიც არის.
ვინაიდან ამჟამად მეფისნაცვალი აქ არ არის, მისი შემცვლელის სანახავად წავედით და
ექსკურსიაზე წასასვლელად ყოველგვარი დახმარება მივიღეთ. მხოლოდ ის გვთხოვეს, რომ
წინასწარ გაგვეფრთხილებინა, რათა კაზაკების საგუშაგოებზე დერეკათ ჩვენი სავალი ყველა
გზის პატრულირების მიზნით. ჩანს, ამჟამად აქ დიდი ყაჩაღობაა.
ყოველივე ამის მოგვარებას დრო დასჭირდა, ჩვენ კი მოთმინებას ვკარგავთ. მეორე დღეს
ავტოთი მცხეთაში და საქართველოს სამხედრო გზაზე ვაწყობთ ექსკურსიას. უკვე ვიცით,
რომ ვლადიკავკაზამდე ვერ ჩავალთ...
გამგზავრების დღეს დილიდან წარღვნაა. ციდან ნიაღვარი მოდის და ბარომეტრი 745ზე დგას, ტიფლისიდან გასვლამდე გავიჭედებით; ამიტომ აღარ მივდივართ.
ასე გრძელდება დღიდან დღემდე. ვერავითარი ექსკურსია ვერ შედგება. ტიფლისელები
გვარწმუნებენ, რომ ასეთი ამინდი მაისში არასოდეს არ ყოფილა. ჩვენთვის ვერაფერი
დამშვიდებაა ამ მოვლენის განსაკუთრებულობა. მეტად უიმედოდ ვართ.
რა ვქნათ? ერევანში წავიდეთ? გზები წვიმამ გადარეცხა და უზარმაზარ ლოდებს
ნიაღვრები სავალი გზის შუამდე მოაგორებენ.
დაველოდოთ? უკვე სამი კვირაა წვიმს, შეიძლება ეს კიდევ ორი კვირაც გაგრძელდეს,
სპარსეთში დიდი სიცხე დაგვხვდება და უდაბნოს გადაკვეთას და ისფაჰანში მოგზაურობას
უნდა დავემშვიდობოთ. ყოველ დღე წვიმს. ჩვენი სასტუმროს პატრონებმა შესანიშნავი ზეიმი
მოგვიწყეს შემოგარენის ერთ-ერთ ბაღში, სადაც ზაფხულობით ტიფლისელები საღამოს
გასატარებლად და მუსიკის მოსასმენად დადიან. ჩვენთვის ადგილობრივ ცეკვებს
შეასრულებენ. ჩვენ მდინარის ნაპირზე მდებარე ბაღში მივედით. და რა მდგომარეობაშია
ავტოები? ღერძებამდე ტალახში!
მტკვრის ნაპირზე მდებარე, ყოველი მხრიდან ღია პავილიონში მოვკალათდით.
მდინარე ჩვენს უკან მიედინება; ნესტიანი მიწის სინოტივე იგრძნობა; შემდეგ იწყება
წვიმა. აკანკალებულებს, შორიდან გვესმის ფლეიტის, კლარნეტისა და დაირის ხმა; მოიტანეს
კერძები – პატარა გემრიელი კალმახები, ხიზილალა, ქათამი და ტიფლისში ამას ჰქვია ჩაიზე
დაპატიჟება. სავალი გზის ნაპირებში, სადაც შავი, ოქროსფერი და მელანქოლიური ირისები
ყვავის, ორი ჩერქეზი ჩვენთვის ცეკვავს; ახალგაზრდა გოგონა ნიცშეზე მესაუბრება; წვიმს,
სასიკვდილო სინოტივეა; გულის განმგმირავი ფლეიტა რითმულ ტირილს სიბნელეში
აგრძელებს.
შამპანურის შემდეგ ერთ-ერთი თანამეინახე კაზაკების ცოცხალ და გრაციოზულ ცეკვას
ასრულებს.
უკანა გზაზე ავტომობილები უსახელოდ დაიღუპებიან ტიფლისის ტალახში.
ჩვენი გეგმები. – ვახშამი იმ ცხარე კამათში გავატარეთ, რომ სპარსეთში ჩვენს
მოგზაურობას ხელს არაფერი არ შეუშლიდა.
ჩვენს წინ ის ორი გეგმაა, სამიც კი, რომელებსაც მეტი შანსი აქვთ. როგორც კი ერთი
იმარჯვებს, მაშინვე მეორეს სასარგებლო არგუმენტი მოგვაქვს. შემდეგ ყველაფერი თავიდან
ტრანსკასპია – რუსეთის იმპერიის ადმინისტრაციული ერთეული 1854-1919 წლებში. ადმინისტრაციული
ცენტრი – აშხაბადი. სამხრეთით ესაზღვრებოდა ხორასანს და ავღანეთს, ჩრდილოეთით ურალი პროვინციას,
ჩრდილო-აღმოსავლეთით ხივასა და ბუხარას. 1897 წლიდან მართვდა თურქესტანის გენერალ გუბერნატორი.
25 იგულისხმება კავკასიის მუზეუმი.
24

იწყება, ასე გაგრძელდა ექვსი დღის განმავლობაში, ასე რომ, ეს გრძელდება თორმეტი
ტრაპეზის განმავლობაში და ამას დაუმატეთ ჩაის სმა და პირისპირ საუბრები ოთახებში; ეს
ძალიან დამღლელია.
აი როგორია ტიფლისიდან, სადაც ამჟამად ვართ, სპარსეთში წასასვლელი ორი
ძირითადი გზა.
სახმელეთო გზა ერევანზე, არაქსის სასაზღვრო ქალაქ ჯულფაზე, თავრიზზე, მიანეზე,
ყაზვინზე, თეირანზე.
მეორე გზა არის გემით ბაქოდან ენზელიში, იქიდან ხმელეთით რაშთში, ყაზვინში,
თეირანში. როგორც გვარწმუნებენ, გზა კარგია. ის ააშენა რუსულმა კომპანიამ და მას უვლის
კიდეც; ავტოებს შეუძლიათ მასზე მოძრაობა. მაგრამ ჩვენთვის მეტად მოუხერხებელი ბაქორაშთის გზა და ენზელიში ჩასვლაა.
საფოსტო ორთქლიანი გემები ენზელიში ვერ გადალახავენ მურდაბის საკმაოდ ცუდ
წყალქვეშა მეჩეჩს. ამიტომ, გაშლილ ზღვაში პატარა ბრტყელ ნავში გადაჯდომაა საჭირო.
ენზელის რეიდი ცუდია. ზამთარში ხუთიდან სამ-ოთხ შემთხვევაში, გაზაფხულში
ხუთიდან ერთ შემთხვევაში, მგზავრები ვერ გადადიან ორთქლის საფოსტო გემიდან. თუ
ოდნავი ღელვა მაინც იქნება, როგორ გადავიყვანოთ ავტოები ხმელეთზე? არის კი გემებზე
საკმაოდ მძლავრი ამწეები? გულის დასაწყვეტი გაზაფხულია; ჩვენს წამოწყებას მცირეოდენი
ბრიზიც კი შეუძლებელს ხდის; ეს მნიშვნელოვანი არგუმენტია ბაქო-რაშთის მარშრუტის
წინააღმდეგ.
ჩვენ ერევან-თავრიზის მარშრუტს ვამუშავებთ, ეს ნაყოფიერი მუშაობაა უსიამოვნო
სიურპრიზებით. უპირველეს ყოვლისა ვიგებთ, რომ შეუძლებელია მანქანით გზის პირველი
მონაკვეთის გავლა, რადგან მას შემდეგ, რაც რკნიგზა გაიყვანეს, გზები აღარ არის. ეს
მარტივია.
რაც შეეხება აღსტაფას, მოხვდები იმ გზაზე, რომელიც 2,170 მ-ზე გადის დილიჟანის
უღელტეხილზე.
ოჰ! შემდეგ ერევნამდე და ჯულფამდე უამრავ მდინარეებზე და ნიაღვრებზე გადასვლა,
რომლებიც ზაფხულში უსაფრთხოა, მაგრამ ამ სეზონზე გადაულახავი წინააღმდეგობაა.
გვარწმუნებენ, რომ ჯულფადან თავრიზამდე არის შოსე, თავრიზიდან ყაზვინამდე – ფოსტის
სამსახური.
ჩვენ ცოტა უფრო დაწვრილებით ინფორმაციას ვიღებთ. ისინი სამწუხარო და
ერთმანეთის საწინააღმდეგოა.
იმ ინჟინრებთან დაგვაკავშირეს, რომლებიც ერევნის გზას ემსახურებიან. მათ
გვითხრეს, რომ წვიმებითა და თოვლის დნობით ადიდებული მდინარეები ნიაღვრებად
გადმოდიან გზებზე, რომლებიც გაუვალია.
დილით ბაქოში წასვლა გადავწყვიტეთ.
მეორე დღეს ვხვდებით ჟუნალისტებს, რომლებმაც ამ დღეებში მანქანით იგივე გზა
გაიარეს. ასე რომ, შეიძლება წასვლა.
ერევანში მივდივართ.
იმავე საღამოს ვიგებთ, რომ არაქსი ნაპირებიდან გადმოვიდა და მასზე ვერ გადავალთ.
45 კაზაკი დაიხრჩო.
ბაქოში გავემგზავრებით.
ღამით იმის სათქმელად გვაღვიძებენ, რომ არაქსზე კვლავ დადის ბორანი.
მაშ, თავრიზი გვიხილავს.
მეორე დღეს ჩვენთან თავრიზიდან ჩამოსული ერთი ვაჭარი იმის სათქმელად მოვიდა,
რომ ამ სეზონში ჯულფასა და თავრიზს შორის მთებში მანქანით მგზავრობაზე ოცნებაც კი არ
ღირს.

ბაქო! ბაქო!
ერთი გენერლის მზარეული სასტუმროს თარჯიმანს, მოხუც მეგრელ მსახურს უყვება,
რომ ვაჭარი მატყუარაა და რომ მან ჯულფადან თავრიზში მანქანით იმგზავრა!
აღარ ვიცოდით რა გვექნა, როდესაც ერთმა ოფიცერმა მოირბინა ჩვენთან იმის
სათქმელად, რომ სპარსეთის შაჰი 26 ბაქოდან ტიფლისში რკინიგზით მოდის კასპიის
სანაპიროს გაყოლებით, რაშთის ჰაჯიქაბულთან დამაკავშირებელი გზით. ამ გზის
მოსაწესრიგებლად ოცი ათასი რუბლი დაიხარჯა. რუკას ვუყურებთ; კასპიის ზღვას გილანის
მთები საზღვრავენ; ეს სპარსეთის ყველაზე ციებიანი მხარეა; ოთხასი კოლომეტრია
გასავლელი ორ ეტაპად, ლენქორანი და ასტარა. ეს არაფერი: მაგრამ გზა მთებსა და ზღვას
შორის გადის; რუკაზე ამ გზას ოცი მდინარე და ღმერთმა იცის, კიდევ რამდენი ნაკადი
კვეთს. ხიდებზე არც კი უნდა ვიფიქროთ. რადგან იქ სპარსეთის შაჰი გაივლის, ჩვენც ამ გზას
ავირჩევთ. აუცილებლობის შემთხვევაში მას ორი ათასი ხელოსანი მიჰყვება. ჩვენ?
ჩვენ კვლავ დაბნეულები ვართ და ვერ ვთანხმდებით. ბაქო-ენზელის და ჯულფათავრიზის მარშრუტებს თავისი მომხრეები ჰყავს, ერთი ერთგული მომხრე კი ლენქორანის
გზასაც გამოუჩნდა. ახალი ამბების მიხედვით ერთნიც და მეორენიც, მონაცვლეობით
ვზეიმობთ და ვწუხვართ.
სულ წვიმს.
გულგატეხილები ვართ. ჩვენი უსარგებლო ავტომობილები ტვირთად გვაწევს და
სასტუმროს გარაჟში მათ სანახავად მისვლასაც კი ვერ ვბედავთ.
მხოლოდ მექანიკოსები არ წუწუნებენ. იმ სიგიჟის შემდეგ, რაც ნებით თუ უნებურად
ჩვენ ჯგუფს შემოუერთდნენ, ისინი ტიფლისში დასვენებით ტკბებიან, კარგად ჭამენ, ეწევიან
და კეთილგანწყობით უყურებენ ცხოვრებას და წვიმას.
ემანუელ ბიბესკო პირველი იღებს გადაწყვეტილებას: გაგზავნოს თავისი ავტო
ფრანგული გემით ბათუმიდან მარსელში.
ამის შემხედვარე, ენერგიულად წარმოვადგენ შემდეგ გეგმას: „ჩვენ, – ვამბობ მე, – ჩვენი
მშვიდი სამშობლოებიდან წამოვედით და ამდენი ქვეყანა იმისთვის გავიარეთ, რომ სპარსეთი
ვნახოთ. ახლა არის ტიფლისისდან ფირდოუსისა და ჰაფეზის ქვეყანაში ჩასვლის რაღაც
საშუალება. რევოლუციონერები კვლავ იძლევიან ბაქოში მატარებლით ჩასვლის
შესაძლებლობას. Caucase-Mercure-ის კამპანიის სანაოსნოს მექანიკოსები და მძღოლები არ
გაფიცულან. გემი ბაქოდან კვირას ღამით გადის. ჩავსხდეთ გემში, დავტოვოთ ავტოები
ტიფლისში და სამშაბათს უკვე სპარსეთში ვიქნებით“.
ნახევარი საათის შემდეგ მიღებულ იქნა შემდეგი ურყევი გადაწყვეტილება. ორი
ახალგაზრდა ოჯახი, ემანუელ ბიბესკო და მე, ბაქოში გავემგზავრებით; ჟორჟ ბიბესკო თან
წამოიყვანს თავის მანქანას და ეცდება მისი ხმელეთით გადაყვანას. თუ ეს შეუძლებელი
იქნება, მანქანას ბაქოში დააბრუნებს.
მხოლოდ ლეონიდა აცხადებს, რომ თეირანში ავტომობილით ხმელეთით ჩასვლა სურს
და იგი მაინც მიაღწევს თეირანს ერევან-თავრიზის გზით, თუნდაც ამისთვის იძულებული
გახდეს, რომ ნაწილებად დაშალოს თავისი მანქანა და მთების გადასალახად ისინი აქლემს
აჰკიდოს ზურგზე.
როგორც კი ეს გადაწყვეტილებები მივიღეთ, მშვიდად ამოვისუნთქეთ. გინდ იწვიმოს,
გინდ ქარი ამოვარდეს ან თოვლი მოვიდეს, დარწმუნებულები ვართ, რომ სპარსეთს
რამდენიმე დღეში ვნახავთ.
თავისი ექსპედიციისთვის ლეონიდა გიჟურ და აუცილებელ საქმიანობას შლის:
ბენზინისთვის ბიდონებს უკვეთავს, ყოველ დილას ბაზარში ატარებს და თავრიზიდან
იგულისხმება მოზაფარ ალ-დინი (1853-1907) – ირანის შაჰი ყაჯართა დინასტიიდან, ქვეყანას განაგებდა 18961907 წლებში.
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ქარავნით ჩამოსულებს ესაუბრება; მას მხოლოდ სახელმწიფო დაწესებულებებში თუ
დაინახავ; მან მოიპოვა უფლება, საჭიროების შემთხვევაში ისარგებლოს კაზაკების
დახმარებით.
გიორგი შორეულ რუმინეთზე ფიქრობს და ოხრავს.
არეულობა კავკასიაში
ტიფლისში ჩვენი ხანგრძლივი ყოფნის განმავლობაში, ხალხს კავკასიის არეულობების
შესახებ ვესაუბრე; ინფორმაციას ყოველი მხრიდან ვიღებ, როგორც მთავრობის
წარმომადგენლების, ისე ოპოზიციონერი ჟურნალისტებისგან. ამის შედეგად, უფრო ნათელი
მოსაზრება შევიქმენი კავკასიაში მძვინვარე არეულობების წარმოშობისა და მათი მიზეზების
შესახებ. როგორც მოსალოდნელი იყო, ეს არეულობები კიდევ რამდენიმე წელს
გაგრძელდება, ეს თემა საგანგებო თავს მოითხოვს, რომლის გამოტოვებაც თამამად
შეუძლიათ იმ მოგზაურებს, რომლებსაც ეჩქარებათ.
სად უნდა ვეძებოთ იმ არეულობის მოთავეები, კავკასიას რომ ანგრევს?
არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ქალაქებსა და სოფლებში ეს არეულობები სპონტანურად
დაიწყო. საერთო პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგომარეობა ძლიერ ცუდი, საშინელია.
მაგრამ ამის გამოსაყენებლად მოხერხებული ხალხიც გამოიძებნა. ესენი არიან სოციალდემოკრატები, რუსი, ქართველი და აგრეთვე სომეხი რევოლუციონერები, რა თქმა უნდა,
ისინი დიდი ხანია მზად არიან; ეს მათი ემისრები დაქრიან სოფლებში და აგულიანებენ
გლეხებს არა მხოლოდ იმისთვის, რომ არ გადაიხადონ ბეგარა, არამედ თავიანთი
პატრონების ქონებაც მოითხოვონც. ეს მათ გამოიწვიეს ის უთვალავი გაფიცვა, რომლებმაც
ქალაქებში ნორმალური ცხოვრება შეაჩერა: მათი გამოწვეულია მენავთობე მუშების,
მტვირთავების, რკინიგზელების, ტრამვაის ვატმანებისა და მეეტლეების, ნოქრების,
მსახურების, კაფეებისა და რესტორნების ოფიციანტების გაფიცვები, რომლებმაც დახურეს
საკვების ბაზარი და ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით ტიფლისი საშიმშილოდ გასწირეს.
მშრომელთა არც ერთი ისეთი გაერთიანება არის, რომელიც, თუნდაც ტიფლისში, გაფიცული
რომ არ იყოს.
შეუძლებელია აქ არ დაინახო იმ სრულიად შეთანხმებული გეგმის ეფექტი და
მიღებული ზომების შესრულება იმ ხალხის მიერ, რომელმაც იცის რა სურს მუდმივი
მღელვარების შენარჩუნებით. ეს გაფიცვა პირველ რიგში პოლიტიკურია.
რევოლუციონერებმა შესაფერისი დრო მოძებნეს მათ მიერ მოთხოვნილი რეფორმების
დასაჩქარებლად და ამგვარად მოიპოვეს მომხრეები მშრომელთა ყველა ფენაში, რომელთაც
ყველგან წარუდგინეს ნათელი და გასაგები პროგრამები; თავიანთ უფლებებსა და
მოთხოვნებში დარწმუნებული მეპატრონეები კი ყველგან გათვითცნობიერებული
მშრომელების მიერ წარდგენილი კონკრეტული მოთხოვნების პირისპირ აღმოჩნდნენ. მე
ვნახე შინამოსამსახურეების მოთხოვნები; მათ სურთ სამუშაო საათების შემცირება,
ჯანმრთელი საკვები, სამედიცინო მომსახურება ავადმყოფობის შემთხვევაში, თავაზიანი
მოპყრობა და ის, რომ ვერ შესძლონ მათი განთავისუფლება უსაფუძვლოდ. მსოფლიოში
არსად, ამერიკაშიც კი, სადაც შინამოსამსახურეებს ჩვენც რომ არ ვიცით ისეთი მოთხოვნები
აქვთ, მსახურებს ამდენით არ უზრუნველყოფენ.
ნათლად ჩანს, თუ რის მიღწევას ცდილობენ რევოლუციონერები: ისეთი არეულობის
შექმნას, რომ მთავრობა იძულებული გახდეს დათანხმდეს მოთხოვნილი პოლიტიკური
რეფორმების გატარებაზე.
იმ ხალხის პირისპირ, რომელმაც იცის, რა უნდა და ამის მისაღწევად აუცილებელი
ზომების მიმართვას არ მოერიდება, მთავრობამ რა უნდა ქნას? როგორია მისი პოლიტიკა ამ
რთულ ვითარებაში?
დიდხანს ვეძებდი პასუხს, ყველგან ვკითხულობდი.

ვერაფერი მოვიძიე იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ მთავრობას არა აქვს პოლიტიკა და
ერთადერთი საქებარი პოლიტიკური კურსი, რომელსაც გამუდმებით მიმართავს,
ჩაურევლობაა.
არ ვიცი, კიდევ თუ არის ევროპაში ხალხი, რომელსაც სჯერა ავტორიტარული
მთავრობის ღვთაებრივი სათნოების. იქნებ არიან ლოგიკით მთვრალი თეორეტიკოსები,
რომლებსაც რუსეთსა და კავკასიაში გატარებული ავტორიტარული პოლიტიკის სჯერათ. ნუ
შეცდებიან ეს გულწრფელი პიროვნებები. მთავრობა არაფერს არ აკეთებს; ეს ევროპის
ყველაზე სუსტი, ყველაზე უძლური მთავრობაა. თუ, რაღაც საოცრებით სათავეში მდგომი
გადაწყვეტილებას იღებს, წევრები მას არ ახორციელებენ. მაგრამ სათავეში მდგომს ფიქრი არ
უყვარს. ეშინია? შესაძლებელია. გამოიწვია კი შიში ამდენი გუბერნატორის მკვლელობამ? 27
არ ვიცი, მაგრამ მთავრობის ერთადერთი პოლიტიკა კაზაკებია. მათ გამოყენებას აქამდე ვერ
ბედავენ, მაგრამ თუ სერიოზული გარეულობა და პირდაპირი თავდასხმა იქნება, ამისთვის
შეიარაღებულ ძალებს მიმართავენ. მთავრობის უმოქმედობა იმგვარია, რომ მას
ადანაშაულებენ როგორც საიდუმლო პოლიტიკის წარმოებაში, ისე ერთი ეროვნების
მეორესთან ფარულ დაპირისპირებასა და ერთმანეთის გასანადგურებლად წაქეზებაში.
იმათ, ვინც მათი პროგრამა მომცა, ვკითხე, ჰქონდათ თუ არა მომავალში რუსეთისგან
კავკასიის გამოყოფისა და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნის იმედი. არა, არ ფიქრობენ.
არავის არ უნდა გამოყოფა, შეიძლება, ზოგიერთი შეურიგებელი და მუსლიმი მთიელების
გარდა, რომ არავინ არ არიოს მათი მთები. სახელმწიფოში, სადაც ამდენი სხვადასხვა ერი
მეზობლობს და ამასთან, ერთმანეთი ეჯავრება, განცალკევება ახლანდელზე უარეს ანარქიას
მოიტანს.
როგორია ამ ქვეყნის ახლო მომავალი? მეტად თამამი იქნება ის, ვინც ამის
წინასწარმეტყველებას გაბედავს. რომელი მთავრობა იქნება საკმაოდ ძლიერი საიმისოდ, რომ
მშვიდობიანად აცხოვროს თათრები და სომხები, დააკმაყოფილოს სხვადასხვა ეროვნებები
და ამავე დროს შეინარჩუნოს აუცილებელი ერთობა ამ სრულიად დანგრეულ ქვეყანაში,
უზრუნველყოს ნორმალური პოლიტიკური ცხოვრება, მოაგვაროს მიწის საქმე, მუშების
საკითხები და ბოლო მოუღოს რელიგიურ შუღლს?
ამ რთული ამოცანის გადაჭრაში რუსულმა თვითმპყრობელობამ წარუმატებლობა
განიცადა. წარმომადგენლობით მთავრობას კი ექნება წარმატება? საცდელი ესღა დარჩა.
ბოლო დღეები კავკასიაში
ტიფლისი. – ბოლო დღეები კავკასიაში. თეატრები გახსნილია. ამისთვის მადლობა
ვუთხრათ რევოლუციონერთა კომიტეტებს. დიდ თეატრში, რომელიც დიდი და შესანიშნავი
შენობაა, ვნახეთ ოპერეტად არანჟირებული სტრაუსის Coquin de Printemps 28 და „საფო“ 29,
სადაც გამოდიოდა რუს რაჟანად 30 წოდებული იავორსკაია, იგივე პრინცესა ბარიატინსკი 31.

როგორც ჩანს, ავტორისთვის ცნობილი იყო რუსეთში მიმდინარე მოვლენები. პოლიციის ინფორმაციით, 1905
წლის თებერვლიდან 1906 წლის მაისამდე რუსეთის იმპერიაში მოკლეს 8 გენერალ-გუბერნატორი, გუბერნატორი
და ქალაქის თავი, 5 ვიცე-გუბერნატორი და გუბერნიის მრჩეველი.
28 ოპერეტა Coquin de Printemps იოსებ შტრაუსის (1827-1870) ცნობილ მელოდიებზე მისი გარდაცვალებიდან 30
წლის შემდეგ, პირველად 1903 წელს დაიდგა ვენაში. მას საფუძვლად დაედო ადოლფ ჟემესა და ჟორჟ დიუვალის
ამავე სახელწოდების ვოდევილი, ლიბრეტო ეკუთვნით კარლ ლინდაუსა და იულიუს ვილგელმს.
29 ოპერა „საფოს“ ლიბრეტო ეკუთვნის ეჟენ ოჟეს, მუსიკა – შარლ გუნოს. ეს ოპერა პირველად 1851 წლის 16
აგვისტოს წარმოადგინეს პარიზში, Grand Opera-ში, მთავარი პარტია საგანგებოდ პოლინა ვიარდოსთვის (18211910) იყო დაწერილი, მაგრამ მეშვიდე წარმოდგენის შემდეგ ოპერა მოხსნეს; ჰექტორ ბერლიოზმა კი
გამანადგურებელი რეცენზია დაწერა.
30 გაბრიელ რეჟანი (1856-1820) – ცნობილი ფრანგი მსახიობი ქალი.
31 ლიდია იაროვსკაია (1871-1921), ცნობილი რუსი მსახიობი. რუსი პუბლიცისტის, დრამატურგისა და მწერლის,
თავად ვლადიმერ ბარიატინსკის (1874-1941) მეუღლე.
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მაგრამ პიესებზე მეტად პუბლიკა მაინტერესებს და მთელი დრო დარბაზში ლამაზ
ქალებს ვათვალიერებდი. აღმოვაჩინე. არ ცდებოდნენ იმაში, რომ საუკუნეთა განმავლობაში
ქართველი ქალების სილამაზე მეტად ცნობილი იყო. ისინი ოდესღაც აღმოსავლეთის
ჰარამხანების ულამაზესი მონები იყვნენ. თურქები ჩერქეზი ქალების მეშვეობით
იახალგაზრდავებდნენ თავს. მაგრამ ჰარამხანები აღარ არის. თურქები გვიან მივიდნენ იმ
სიბრძნემდე, ხოლო ბოლოს და ბოლოს აღმოაჩინეს კიდეც, რომ უბედურებისთვის (ან
ბედნიერებისთვის, მაგრამ ეს უფრო იშვიათია) ერთი კაცისთვის ერთი ლეგიტიმური ცოლიც
საკმარისია. ლამაზი ქართველი ქალები აღარ გაჰყავთ მონებად. გამიხარდა, რომ დარბაზში
ორი თუ სამი დავინახე, ახალგაზრდა, ნორჩი, სწორი ნაკვთებით, ანთებული თვალებით,
შესანიშნავი აღნაგობით, ყელმოღებებული და ამაყი. ანტრაქტის დროს მე მათ დერეფანში
გავყევი.
შაბათი, 6 მაისი. – ორ დღეში ვიყიდეთ სპარსეთში სამოგზაუროდ ყოველივე
აუცილებელი, პირველ რიგში საველე საწოლები.
თუ არასოდეს არ გიმგზავრიათ დიდი საერთაშორისო ექსპესით ან სამგზავრო გემით
ატლანტიკაზე, ძნელად შეიქმნი წარმოდგენას ქვეყანაზე, სადაც ვერ იყიდი საწოლს. ეს იყო
პირველი, რაც პარიზში მითხრა სპარსეთში ნამყოფმა მეგობარმა: იყიდე საწოლი, მე გამეღიმა.
საწოლის ტრანსპორტირება არაპრაქტიკული და უსარგებლო მეჩვენებოდა.
მაგრამ არა, ახლა კარგად ვხედავ, რომ საჭიროა საწოლის ყიდვა, თუკი სპარსეთში
ყოფნისას დაწოლის განზრახვა გექნება. პარიზში გავაკეთებინე ტილოს ჩანთა, რომლის
მოხმარებას რუსეთში ვფიქრობდი, მაგრამ ის დაკეცილი დარჩა ჩემს ჩემოდანში.
ტიფლისში ისეთი საწოლი ვიყიდე, ტილოს ჩანთაში რომ ჩაეტევა. ჩვენ მოვძებნეთ
მეტად მოხერხებული საწოლები, რომლებიც გამყიდველთან ძალიან ადვილად იშლება
(პარიზში მისი დაშლა და აწყობა მეტად დამღლელად მოგვეჩვენებოდა) და დაკეცილ
მდგომარეობაში მცირე, დახვეულ შალზე მეტ ადგილს არ იკავებენ. თითოეული 11 კგ-ს
იწონის. ისინი ვიწროა და ჩვენ ხმელ ზონარზე ვიწვებით.
ჩვენ გვქონდა დრო, რომ მივჩვეოდით.
ერთ-ერთ ჩვენგანს თავში შესანიშნავი აზრი მოუვიდა – წავიღოთ მუშამბა, რომელსაც
გადავაფარებთ საწოლს, რომ მიწის ნესტი არ ვიგრძნოთ, რადგან აშკარაა, რომ სარდაფში
პარკეტიანი ოთახები არ დაგვხვდება.
ექვს საწოლთან ერთად დამატებით 70 კგ ბარგი გვაქვს. უდაბნოზე ჩვენს
გადასატარებლად ძლიერი მანქანები დაგვჭირდება.
ჩვენ კიდევ ორმოციოდე კილო კონსერვს, შაშხს, სარდინებს, fois gras 32, ხბოს ხორცის
კონსერვებს, მშრალ ბისკვიტებს, მურაბებს (ჩვენ ძალიან გვიყვარს მურაბები), კომპოტებს,
დაკონსერვებულ ბოსტნეულს, სოსისებს და ყველსაც ვუმატებთ. მოხუცმა თარჯიმანმა,
რომელმაც იმოგზაურა სპარსეთში, ორი მარმიტის ყიდვა გვირჩია, რადგან სპარსელები
უწმინდურებად მიგვიჩნევენ და თავიანთ ჭურჭრლს არ მიგვაკარებენ. ჩვენ თან მიგვაქვს ორი
ქვაბი, თორმეტი თეფში, დანაჩანგალი თითოეული ჩვენგანისთვის, მარილი, შაქარი, ჩაი,
შოკოლადი, ლიმონი, ჭურჭლის გასაწმენდი ტილოები და ხელსახოცები. ისე ჩანს, თითქოს
ოჯახს ვაწყობთ და ძალიან დიდი ბავშვები სახლობანას სათამაშოდ ვემზადებით.
უზარმაზარი კალათა გაგვიკეთეს, რომლის წონა საბედნიეროდ ყოველ ეტაპზე
შემცირდება; რაღაც აუხსნელი ფენომენით, იმის ნაცვლად რომ წონაში მოვიმატოთ კალათის
შიგთავსის გამო, უდაბნოს ქვიშისა და ქვების გადალახვისას ყოველდღიურად გავხდებით.
ყველამ ვიყიდეთ წვიმაგაუმტარი ლაბადები.
ისინი უკვე გვქონდა რუმინეთიდან წამოსვლისას. მაგრამ როგორ გავუმკლავდეთ
მუდმივ წყალდიდობებს? ყველგან წყალი დგება. წვიმას ტიფლისში დავტოვებთ.
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Pâté de fois gras – ნასუქი ბატის ან იხვის ღვიძლის პაშტეტი.

სასტუმრო „ლონდონის“ ჰოლი პაკეტებით გადაივსო.
ტიფლისიდან გამგზავრება ჩვენი ერთ-ერთი ლამაზი გამგზავრება იყო. ეს შაბათს
მოხდა.
იმ დღეს ბანკში უნდა მივსულიყავით სპარსეთამდე ჩასაღწევად საჭირო თანხის
ასაღებად, მაგრამ აღდგომის დღესასწაულის გამო ბანკები დაკეტილი იყო ორშაბათს,
სამშაბათს და ოთხშაბათს. როდესაც ბანკში შაბათს დილით მივედით, ის კვლავ დაკეტილი
იყო. ჩვენ კვლავ უფულოდ ვართ!
საღამოს, ყოველ მეორე დღეს ანგარიშის დიდ რევიზიას ვატარებთ. დანახარჯს
თითოეული წევრის კარნახით ვამოწმებ. ეს მეტად რთულია, რადგან არის საშინაო
მეურნეობა და მსახურები, შემდეგ ავტომობილები (საკმაოდ მძიმე საგანგებო ანგარიში),
შემდეგ მექანიკოსები, დიდი ბარგი, რაც არასოდეს არ დამთავრდება.
ამგვარად, ყოველი ჩვენგანის დანახარჯი დავთვალეთ და გადახდაღა დაგვრჩა. ზოგჯერ
სალაროს ვალი გვაქვს, ზოგჯერ სალაროს აქვს ჩვენი ვალი. ასეა თუ ისე, ანგარიშებს ყოველ
დღე ნახევარი საათი მაინც ეთმობა.
აი, მოგზაურობის დროს მუდმივი გაღიზიანების მიზეზი!
ბოლოს, ამ საღამოს, სასტუმროს ხარჯების გადაუხდელად, ტიფლისიდან ბაქოში
გავრბივართ. ამჯერად ვგრძნობთ სპარსეთის მეზობლობას და ამას მოუთმენლად ველით.
ისღა დაგვრჩა, რომ მატარებელზე არ დავაგვიანოთ.
კვირა, 7 მაისი. – ტიფლისიდან ბაქოში მატარებელი 18 საათში ჩადის. ის ნელი და
კომფორტულია, ისევე, როგორც ყველა რუსული მატარებელი. რუსეთში წარმოუდგენელია
პირველი კლასის ერთ კუპეში ექვსი ადამიანის შეტენვა, როგორც ეს საფრანგეთში უყვართ
რკინიგზის კომპანიებს. კუპეში მაქსიმუმ ორი ადამიანია; ორ განყოფილებიანში – ოთხი,
თუმცა იქ რვა ადგილია; დასაჯდომები ერთმანეთისგან უფრო დაცილებულია, ვიდრე ეს
საფრანგეთშია; ფანჯარასთან პატარა მაგიდაა; ამას გარდა, ვაგონიც უფრო განიერია, ვიდრე
ჩვენთან. დაღამებისას გამცილებელი შლის ლოგინებს, ორს ყოველ კუპეში, ერთს დაბლა,
მეორეს მის თავზე, ოთხს ორ განყოფილებიან კუპეში. და აი, კომფორტულად წევხარ.
ექსპრესებში ზეწარსა და ბალიშის პირში დამატებით 1 რუბლს (2,65 ფრ.) იხდი. რკინიგზის
ტარიფი აქ გაცილებით იაფია ვიდრე საფრანგეთში. ბაქოდან ბათუმამდე 842 კილომეტში 50
ფრანკს იხდი. პარიზიდან მარსელამდე ოცი კილომეტრის სხვაობით კი 96 ფრანკს. მაგრამ
ვიყოთ პატიოსნები, პარიზიდან მარსელამდე ორჯერ ნაკლები დროა საჭირო, ვიდრე
ბათუმიდან ბაქომდე.

კავკასიის მეფისნაცვალი ილარიონ ვორონცოვ-დაშკოვი (1905-1915)
მარი-მარგარეტ-ერმინი დე როანი
(შემეცნებითი – ნათესავების სანახავად)
ავტორის შესახებ: მარი-მარგარეტ-ერმინი დე როანი (1893-1926) – საფრანგეთის
პოლიტიკური მოღვაწის, XI ჰერცოგის, ალენ დე როან-შაბოს 1844-1914) მეუღლე, პარიზის
მაღალი საზოგადოებაში ცნობილი ფიგურა, ფრანგი პოეტესა, ფრანგი პოეტების
საზოგადოების წევრი. საფრანგეთის პროვინციებში, პარიზსა და ბრიუსელში ჩატარებული
ლიტერატურული კონფერენციების ორგანიზატორი და მონაწილე. პირველი მსოფლიო ომის
დროს თავისი სახლი პარიზში, სადაც მას ლიტერატურული სალონი ჰქონდა, სამხედრო
ჰოსპიტლად
აქცია
და
უვლიდა
დაჭრილებს.
სამოქალაქო
თავდადებისთვის
დაჯილდოვებულ იქნა საპატიო ლეგიონის ორდენით (Archives nationales, N L2368076) და
საფრანგეთ-იტალიის ღირსების მედლით – „La médaille de la Reconnaissance“. ამ ომში
დაიღუპა მისი უფროსი ვაჟი, ჟოსლენი (1879-1914), XII ჰერცოგი როან შაბო.
მისი ქალიშვილი მარი, აშილ მიურასა და სალომე დადიანის ვაჟის, ლიუსიენის,
მეუღლე იყო.
ჰერცოგინია ერმინის დე როანი თავის თხზულებას უძღვნის სალომე დადიანს ასეთი
სიტყვებით „ამ მოკრძალებულ ხაზებს ვუძღვნი მის უმაღლესობა პრინცესა სალომე მიურას,
რომელმაც შეუდარებელი თავაზიანობით გადამიღო თავისი ზრაპრული კავკასიის კარი“( A
Son Altesse, La Princesse Salomé Murat qui m'a fait ouvrir avec une grâce sans pareille les portes de
son merveilleux Caucase, je dédie ces modesties lignes).
თხზულებაში დიდი მონაკვეთი ეთმობა საქართველოში მოგზაურობის მიზანს,
სამეგრელოს აღწერას. კავკასიის მდებარეობა შეფასებულია როგროც მსოფლიოს ორი
ნაწილის, ევროპისა და აზიის, დამაკავშირებელი რგოლი. მოგზაური საკუთრივ სამეგრელოს
ქრისტიანულ აზიას უწოდებს. ჰერცოგინის თხრობის დამახასიათებელი ნიუანსია ერთი
საკითხიდან სრულიად მოულოდნელად სხვა თემაზე გადასვლა და ტექსტში მეგრული
სიტყვების ჩართვა, რომელთა მნიშვნელობის გარკვევა ყოველთვის ვერ ხერხდება.
ერმინი დე როანის ცნობები საქართველოს შესახებ XX საუკუნი პირველ ათწლეულში
მნიშვნელოვანი წყაროა, მისი ცნობები სამეგრელოს შესახებ კი განსაკუთრებით საინტერესოა.
თხზულება მეტად მდიდარია ფოტომასალით, სადაც წარმოდგენილია დადიან-მიურას
ცხოვრების ეპიზოდები.
მოგზაურობის მიზანი: ერმნი დე როან-შაბოსა და მისი ქალიშვილის, მარი მიურტის
მოგზუარობის მიზანი კავკასიის ნახვა იყო, კონკტრეტული – სტუმრად ჩასვლა სამეგრელოში
თავიანთი ოჯახის წევრებთან სალომე დადიანი-მიურას სამეგრელოს მამულში.
თხზულებაში არ არის მითითებული მათი მოგზაურობის თარიღი ისევე, როგორც გასტონ
სანსრეფუსის თხზულებაში, მაგრამ მისგან განსხვავებით, თხზულებაში მოცემული ორი
ცნობის მიხედვით 1 დავადგინეთ, რომ ავტორი სამოგზაუროდ 1909 წელს იყო.

1. „სალხინო ღელავს; სოფლისა და მისი მიდამოების თავკაცები სასახლეში მოვიდნენ, რათა გავეფრთხილებინეთ
ტერენტიას, წითელი მილიციის ერთ-ერთ წევრის შესახებ, რომელიც რევოლუციური მოძრაობის სათავეში იდგა
და ერთ-ერთი იმათგანი იყო, ვინც ოთხი წლის წინ გაძარცვა სასახლე. ალყაში მოქცეული, იგი კვლავ იმალება და
მას პოლიცია დაეძებს“. 2. „ჩემი მეუღლე აქ მატყობინებს სამინისტროს დაცემის ამბავს“ (Herminie de Rohan. Les
Dévoilées du Caucase; Notes de Voyage. A Son Altesse, La Princesse Salomé Murat qui m'a fait ouvrir avec une grace sans
pareille les portes de son modestes lignes merveilleux Caucase, je dédie ces modesties lignes (Original work published 1910)
Paris, S.d., 202, 212). დადიანები დაარბიეს 1905 წელს, ხოლო ჰერცოგი დე როანის ცნობა მინისტრთა კაბინეტის
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სრული მარშრუტი: ბერლინი, ეკატერინოსლავი, როსტოვი დონზე, დერნებდი, ბაქო,
ტიფლისი, სამეგრელო, ბათუმი, ქუთაისი, საქართველოს სამხედრო გზა ვლადიკავკაზამდე –
მცხეთა, ანანური, დუშეთი, მლეთა, დარიალის ხეობა, ყარაბაღი, სომხეთი, ყირიმი, კიევი,
ოდესა, რუმინეთი, სოფია, ბელგრადი, კონსტანტინოპოლი.
მარშრუტი საქართველოში: ტიფლისი, კოჯორი, სამეგრელო – სენაკი, აბაშა,
ნოქალაქევი, სალხინო, ხეთა, ჭკადუაში, ზუგდიდი, ბათუმი, ქუთაისი, საქართველოს
სამხედრო გზა – მცხეთა, დუშეთი, ანანური, მლეთა, ყაზბეგი, დარიალის ხეობა.
***
Herminie de Rohan. Les Dévoilées du Caucase; Notes de Voyage. A Son Altesse, La Princesse
Salomé Murat qui m'a fait ouvrir avec une grace sans pareille les portes de son modestes lignes
merveilleux Caucase, je dédie ces modesties lignes (Original work published 1910) Paris, S.d.
სამეგრელო
სენაკში ჩამოვედით. ლუსიენი ეტლით დაგვხვდა და ოთხმა ცხენმა სალხინოსკენ
ნავარდით გაგვაქროლა. გავიარეთ აბაშა, გზა შესანიშნავია, ბორცვები დაგვირგვინებულია
ციხესიმაგრეებით,
რომლებიც
მთას
გარს
აკრავს:
ნოქალაქევის
ციხესიმაგრე 3
მნიშვნელოვანია, დღეს ის ძალიან ცნობილი თერმული კურორტია და როგორც ამბობენ,
ყველა ავადმყოფობისაგან გამაჯანსაღებელი. ძალიან ლამაზია ვაზით ნახევრად დაფარული
ძველი ნანგრევები.
დილის 10 საათისთვის თოფის გასროლის ხმა გავიგე. ახალი რევოლუცია ხომ არ
დაიწყო?
არა,
ღმერთის
წყალობით,
ეს
სიხარულის
გამოხატვაა.
კავალკადა
გვიახლოვდებოდა, თითქმის უკვე მოვიდნენ. ოჰ, რა ბედნიერებაა, ჩემი შვილიშვილი, აშილ
მიურა 4, დავინახე. ცხენზე ამხედრებული, შესანიშნავ ეროვნულ სამოსში გამოწყობილი, იგი
ჩვენს სანახავად მოვიდა ორმოცდაორი მეგობრის თანხლებით. მე და მარი5, მეტად
გულაჩვილებულები, ჩავედით და აშილს გადავეხვიეთ. ცხრა წლის ბავშვი ბრწყინვალე
ცხენოსანი დადგა. „ძალიან მინდოდა მეტირა, სწერდა იგი მეორე დღეს თავის პაპას 6, მაგრამ
გამახსენდა, რომ კაცი ვარ და თავი შევიკავე“. მე კი ქალი ვარ და არ ვიკავებ თავს. მეტად
გულითადად, გულის ამაჩუყებლად მოგვესალმნენ. მე გავიცანი მომხიბვლელი მეგრელები,
რომელთა მანერებსა და ზრდილობას ჩემი ქალიშვილიც მიქებდა. ჩვენ მოვინახულეთ მისი
დედამთილის, პრინცესა სალომე მიურას, მიერ დაარსებული სკოლა. როგორც ამ მხარის
ყველა სკოლა, ისიც კოხტაა, კარგად ნიავდება და გარს ხეხილის ბაღი აკრავს. საკლასო
ოთახის კედლები ქვეყნის ისტორიის ამსახველი რელიგიური და ისტორიული
გამოსახულებებითაა დაფარული. ჩვენ ყვავილების თაიგულები მოგვართვეს და უკან
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დაცემის შესახებ ეხება 25.10.1906-24.07.1909 წლებში საფრანგეთის მესამე რესპუბლიკის პრემიერ მინისტრის,
ჟორჟ ბენჟანემ კლემანსოს გადადგომის შემდეგ საფრანგეთის მინისტრთა კაბინეტის დათხოვნას.
2 პრინცი ლუსიენ შარლ დავიდ მიურა (1870-1913) – სალომე დადიანისა და აშილ მიურას უფროსი ვაჟი,
ჰერცოგინია ერმინი დე როან-შაბოს სიძე. იგი ოქსფორდში სწავლობდა და სასოფლო-სამეურნეო დარგში ხარისხი
ჰქონდა მიღებული.
3 ნოქალაქევი, ბერძნული სახელწოდებით არქეოპოლისი, ქართული წყაროების ციხე-გოჯი. მდებარეობს სენაკის
მუნიციპალიტეტში, სამეგრელოში, მდ. ტეხურის მარცხენა სანაპიროზე. სავარაუდოდ, ნოქალაქევის
ტერიტორიაზე მდებარეობდა მითიური ქალაქი აია, საიდანაც არგონავტებმა ოქროს საწმისი მოიპარეს.
4 აშილ ნაპოლეონ მიურა (1889-1987) – ლუსიენ და მარი მიურას ერთადერთი ვაჟი. იგი 1806 წელს მამასთან ერთად
საცხოვრებლად სამეგრელოში გადმოვიდა, იქ ათი წელი გაატარა და იზრდებოდა სამეგრელოში, თავის
ბებიასთან, სალომესთან დადიანთან (1848-1913), პრინც აშილ მიურას ქვრივთან. 1916 წელს აშილი ი საფრანგეთში
დაბრუნდა, საავიაციო საქმე შეისწავლა და შესანიშნავი სამხედრო მფრინავი გახდა.
5 მარი დე როან-შაბო, პრინცესა მიურა (1876-1951), ლუსიენ მიურა მეუღლე.
6 იგულისხმება ლუსიენ მიურას სიმამრი – ალენ შარლ ლუი დე როან-შაბო (1844-1914), ფრანგი პოლიტიკური
მოღვაწე, მეთერთმეტე ჰერცოგი დე როანი; 1876-1914 წლებში იგი მორბიანის დეპარტამენტის დეპუტატი იყო.

ბრწყინვალე ესკორტის თანხლებით წამოვედით, რომელიც ბალადებისა და „კუჩხი
ბედნიერის“ სიმღერით მიგვაცილებდა.
მას შემდეგ, რაც დაახლოებით 1 კმ-ზე მეტი გავიარეთ ჭადრების ხეივანში, ეკლესიები
ზარების ხმაზე ზუსტად 12.00 საათზე (ეს სიზუსტე გაახარებს ჩემს მეუღლეს, რომელიც
მეტად პუნქტუალურია) სასახლესთან მივედით. პრინცესა სალომე მიურა, – რომელსაც,
ამიერიდან ადგილობრივებისა და მისი ნათესავების მსგავსად, სალომედ მოვიხსენიებ, – და
მისი ქალიშვილი, პრინცესა ანტუანეტა, რომელსაც მოფერებით „Bébé“-ს7 ეძახია, – პარმაღზე
დგანან და დიდი სითბოთი და გულითადობით გვხვდებიან, რაც მუდამ მემახსოვრება.
მათ გარს უამრავი მსახური ახვევია და ჩვენი ჩასვლის გამო ისინიც თბილად
გამოხატავენ თავიანთ სიხარულს. სასახლის თავზე მუდმივად ფრიალებს საფრანგეთის
დროშა. სალხინო ადრე სამეგრელოს მთავრის 8, სალომეს მამის სანადიროდ შესაკრები
ადგილი იყო. ის სოფელ ხონში ოჯალეშის ცნობილ ვენახშია, აგებულია იტალიურ სტილში,
ტერასა კოლონებზე დგას. მის ძირში შესანიშნავი მდინარე წაჩხურა მიედინება. მწვანე
ხალიჩა, ხეების ოთხი მწკრივი და ორი გზა, ერთი მარჯვნივ, მეორე მარცხნივ, ვენახამდე
მიდის. იქ მისვლისას, მარჯვნივ სახლს დაინახავ, სადაც სტუმრების ოთახებია, შემდეგ
დამხმარე შენობები, სამრეცხაო და ძალიან ძველი სამლოცველოა; ეზო გარშემორტყმულია
ლამაზად აყვავებული, სურნელოვანი ვარდისფერი მიმოზით; მარანი, სარდაფები, ხის
დამამუშავებელი საამქროები და თვალწარმტაცი წისქვილები ამ ადგილ-მამულს ხალისიან
იერს ანიჭებს. ძალიან გამანებივრეს, ყველა რაღაცას მჩუქნის: სალომემ მაჩუქა ბუხარის
ემირის კუთვნილი ოქროქსოვილი მაუდის მოსასხამი, ანტუანეტამ – სპარსული აბრეშუმის
იდეალური ფერის მოცისფრო-მომწვანო ქსოვილი, მთელი ამ მეურნეობის ზედამხედველმა
ეკონომმა, მადამ სოფი რიბომ კი ადგილობრივი აბრეშუმის 9 თეთრი შარფი. აბრეშუმს იღებენ
ჭიების პარკუჭიდან, რომელთა მოშენება ადგილობრივი მოსახლეობის სიმდიდრის ერთერთი წაყროა. მათ სოფლების შესასვლელში მოწყობილ საშრობებზე ალაგებენ. ქალები
სახლებში, საქსოვ დაზგებზე ქსოვენ, ხოლო ვისაც დაზგა არა აქვს, თეთრ, ყვითელ და
მომწვანო პარკებს ყიდის ამ მხარეში მოგზაურ ლიონელ ვაჭრებზე, რომლებსაც აბრეშუმის
მასალა საფრანგეთში ჩააქვთ. ბატონმა ალექსისმა, მოურავმა, აბრეშუმის დასართავად
წითელი და თეთრი თითისტარი მაჩუქა, პერამ, მრეცხავმა ქალმა – ჩონგური (ხუთსიმიანი
გიტარის მსგავსი საკრავი). არასოდეს ვყოფილვარ ამგვარ დღესასწაულზე და მოვიხიბლე.
სასადილო დარბაზი უზარმაზარია, მორთულია ხის სპარსული სკულპტურებით,
მოჩუქურთმებულ ბოძებს შუაში როტონდა 10 ეყრდნობა, რომლის ცენტრში მაგიდა დგას, მის
გარშემო სკამებია; აღმოსავლური მოდის მიხედვით სოფებიც დგას. ადრე მათზე წვებოდნენ;
იატაკი იხსნება და ღვინო ერთი ხელის გაწვდაზეა, როდესაც სტუმრები დაიკმაყოფილებენ
წყურვილს, ჭერის როზეტი ტრიალებს, რაც მათ აგებინებს, რომ თვრებიან. ეს ძველად
ხდებოდა.
ამ დილით დიდი ბანკეტია, მოვიდნენ ხალისუფლების ყველა წარმომადგენლები –
პრეფექტი, მერი, სკოლის მასწალებლები ჟანდარმერიის კაპიტნები და ამ მხარის თავადები.
სადღეგრძელოები ერთმანეთს ენაცვლება, დიდი სითბო, კავკასიური სიმღერები, გულითადი
მისალმებები ქართულ ენაზე, რასაც ლუსიენი მითარგმნის და რაც მისთვის ძნელი არ არის,
რადგან იგი ერთნაირად კარგად ლაპარაკობს შვიდ – ფრანგულ, რუსულ, ქართულ, მეგრულ,
ანტუანეტ კატრინ (ბებე) მიურა (1879-1954) – სალომე დადიანისა და აშილ მიურას მესამე და უმცროსი შვილი.
დავით დადიანი (1812-1853) – სამეგრელოს მთავარი 1846-1853 წლებში, რუსეთის იმპერიის გენერალ-მაიორი,
Mლევან V დადიანისა (1812-1853) და მართა წერეთლის, ვაჟი.
9 მეაბრეშუმეობის განვითარების მიზნით, 1848 წელს დავით დადიანმა სამეგრელოში მიიწვია ფრანგი
როზმორდიუკი, რომელმაც ზუგდიდში აბრეშუმის საწარმო გამართა. მის დროსვე მოეწყო არყის სახდელი
ქარხნები ზუგდიდსა და სალხინოში.
10 როტონდა – გუმბათიანი მრგვალი ნაგებობა.
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გერმანულ, ინგლისურ და იტალიურ – ენებზე. ვცდილობ ვისწავლო რამდენიმე სიტყვა,
გამარჯობა, გმადლობთ. ენა მეტად ჰარმონიულია, გლეხები მეგრულად ლაპარაკობენ.
ისკენდერ ფაშამ 11 ზუგდიდში რეგენტის 12 სასახლე გადაწვა 13, იქიდან წაიღო ავეჯი,
ხეები და მცენარეები, მათ შორის ანანასი, რომელიც 1840 წელს ლუი-ფილიპეს 14
სათბურებიდან იყო ჩამოტანილი. დანარჩენი დაანგრიეს. ოსმალეთის საჯარისო ნაწილებმა
მოჭრეს მრავალი ხე, რამაც დაცალა ქვეყანა.
ბოლოს, ზავი 1856 წლის 19 მარტს დაიდო. აღტაცების ღირსია რეგენტი პრინცესა 15,
რომელიც ამდენი ზეწოლის მიუხედავად, რუსეთისათვის მიცემული ფიცის ერთგული
დარჩა. 1856 წლის თებერვალში იგი მოსკოვში დაჰპატიჟეს ალექსანდრე II-ის კორონაციაზე,
სადაც იგი ბრწყინვალე ამალით ჩავიდა, შესანიშნავად მიიღეს და დააჯილდოვეს სამხედრო
მედალით 16, რომელიც მანამდე არც ერთ ქალს არ მიუღია.
ამასობაში, სამეგრელოში აჯანყებამ იფეთქა. ის სალხინოში დაიწყო 17. გლეხები
იტაცებდნენ მსახურ ქალებს, მათ ცოლად ირთავდნენ და ანადგურებდნენ მესაკუთრეებს.
რეგენტი, უმწეო, დახმარებას სთხოვს ქუთაისის გუბერნატორს და კავკასიაში იმპერატორის
ნაცვალს, თავად ბარიატინსკის 18, რომლის დედაც მე ემსში19 გავიცანი. მან ჩააქრო აჯანყება,
მაგრამ დაარწმუნა იმპერატორი, რომ რეგენტობა გაეუქმებინა და სამეგრელოში რუსული
სისტემა შეეტანა პრინცი ნიკოლოზის სრულწლოვანებამდე. 1857 წლის 1 აგვისტოს მან
რეგენტს იმპერატორის წერილი წარუდგინა, რომელიც მას პეტერბურგში იწვევდა
შვილებთან ერთად და წლიურ პენსიად 30,000 რუბლს უნიშნავდა. უნდა დამორჩილებოდა,
ეს იყო ბრძანება „ყვავილებით სავსე კალათში“. პრინცესა ოქტომბერში გაემგზავრა.
ათი წლის შემდეგ, სრულწლოვანად გახდომის წინა საღამოს, ეკატერინეს ვაჟმა, პრინცმა
ნიკოლოზმა იმპერატორს მისწერა, რომ უარს აცხადებდა სამეგრელოს მთავრობაზე 20. ამ
საქციელით მეტად გულაჩუყებულმა იმპერატორმა მოლაპარაკებების მწარმოებელ თავად
გაგარინს უბრძანა, რომ მისთვის ერთი მილიონი რუბლი გადაეხადათ და ახალგაზრდა
პრინცისათვის მაიორატი 21 დაეარსებინათ. მისი დედა, სამეგრელოს უკანასკნელი
ისკენდერ ფაშა – ოსმალეთის ჯარის ოფიცერი, პოლონელი რენეგატი გრაფ ილიენსკი.
ეკატერინე ჭავჭავაძე (1816-1882) – ალექსანდრე ჭავჭავაძის ქალიშვილი. 1839 წელს ცოლად გაჰყვა სამეგრელოს
მთავრის მემკვიდრეს, დავით დადიანს და აქტიურად მონაწილეობდა სამთავროს მართვაში. 1853 წელს, მეუღლის
გარდაცვალების შემდეგ, უფროსი ვაჟის, ნიკოს სრულწლოვანებამდე, რუსეთის იმპერატორმა რეგენტად
დაამტკიცა.
13 ყირიმის ომის (1853-1856) დროს, 1854 წლის ივლისში თურქებმა დაიკავეს ყულევის ნავსადგური, ხოლო 1855
წლის 25 ოქტომბერში თურქები ომარ-ფაშას მეთაურობით სამეგრელოს (ოდიშის) სამთავროს ტერიტორიაზე
შეიჭრნენ. 1856 წლის თებერვალში თურქებმა მთლიანად დატოვეს სამეგრელოს სამთავრო.
14 ლუი-ფილიპე (1773-1850) – საფრანგეთის უკანასკნელი მეფე 1830-1848 წლებში.
15 1853 წელს დავით დადიანის გარდაცვალების შემდეგ ნიკოლოზ I-მა 1853 წლის 8 ოქტომბრის ბრძანებულებით
ნიკო დადიანის სრულწლოვანებამდე სამთავროს მმართველად დანიშნა დედოფალი ეკატერინე დადიანი.
16 1856 წელს ეკატერინე დადიანი ალექსანდრე II-ის მეფედ კურთხევის ცერემონიაზე მიიწვიეს. პეტერბურგში იგი
დიდი პატივით მიიღეს, მიანიჭეს სტატს-დამის წოდება და წმ. გიორგის მედლით დააჯილდოვეს.
17 ყირიმის ომსამეგრელოში აჯანყება მოჰყვა. სამთავროს ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა საკუთარი ძალებით
აჯანყების ჩაქრობა და რუსეთის ხელისუფლებას სთხოვა დახმარება. აჯანყების ჩაქრობის შემდეგ რუსეთის
ხელისუფლებამ სამეგრელოს (ოდიშის) სამთავროს ავტონომია ფაქტობრივად გააუქმა და 1857 წლის 8 სექტემბერს
დებულების თანახმად, იქ რუსეთის მმართველობა დააწესა. 1867 წლის 4 იანვარს ალექსანდრე II ბრძანებულებით
სამეგრელოს (ოდიშის) სამთავრო ფორმალურადაც გაუქმდა.
18 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.
19 ემსი – მდინარე ჩრდილოეთ-დასავლეთ გერმანიასა და ნიდერლანდების ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში.
20 ნიკო დადიანმა 1868 წელს უარი თქვა (დე-იურე) სამეგრელოს მთავრის უფლებებზე.
21 მაიორატი – მემკვიდრეობის ფეოდალური წესი, რომლის მიხედვითაც ქონება მთლიანად გადადის უფროსი
ვაჟიშვილის ან გვარში უფროსი მამაკაცის ხელში.
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დედოფალი, გარდაიცვალა გორდში და დაკრძალულია მარტვილის მონასტერში, თავისი
მეუღლის, დავით დადიანისა, მისი ძმის – ანდრიასა, და მათი დის გვერდით.
ეკატერინეს ქალიშვილი, პრინცესა სალომე, ცოლად გაჰყვა მის უმაღლესობა აშილ
მიურას. იმპერიის დაცემის შემდეგ 22 ისინი სამეგრელოში, თავიანთ სამფლობელოში
დამკვიდრდნენ 23, ზუგდიდში კი სასახლე ააშენეს. ეს შესანიშნავი საცხოვრებელი ცეცხლმა
იმსხვერპლა. პრინცი აშილი 24 გარდაიცვალა და სალომე სალხინოს სასახლესა და ჭკადუაშში
ცხოვრობდა თავის სამ შვილთან, ლუსიენთან, ნაპოლეონთან და პრინცესა ანტუანეტასთან
ერთად. სამეგრელო ამჟამად ქუთაისის გუბერნიის ნაწილია.
პრინცესა და მისი შვილები მისდევენ სოფლის მეურნეობას, დასაქმებული ჰყავთ 150
მუშა, აგებენ გზებს, აშენებენ ხიდებს, ეკლესიებს, წარმატებულად გაჰყავთ დრენაჟი და
თავიანთი წვლილი შეაქვთ მოსახლეობის კეთილდღეობაში. თავისი წინაპრების წარსულის
ერთგული პრინცი ნაპოლეონ მიურა რუსეთ-იაპონიის ომში 25 მონაწილეობდა, იგი იქ დაიჭრა
და დიდებით მოსილი26 მშობლიურ კერას დაუბრუნდა. ცოტა ხნის შემდეგ, რუსეთის
ჩრდილოეთიდან რევოლუცია კავკასიაშიც მოვიდა. სამეგრელო თავიდან აღელვდა, მთელი
ქვეყნის ყაჩაღები რევოლუციონერებს შეუერთდა. იცოდნენ, რომ წითელი ბანდების
წარგზავნილები სალხინოშიც მივიდოდნენ და პრინცესა სალომე მიურა გააფრთხილეს ამ
დიდი საშიშროების შესახებ. მათ დახმარებისათვის ქუთაისს მიმართეს.
სალომე დაელოდა, არვინ არ მოვიდა (ტრადიციულად) და 1905 წლის 12 ნოემბერს,
დილის 7 საათზე რევოლუციის სამოცდაშვიდი დამცველის პატარა ჯგუფი პანურგის
ცხვრებივით 27 გაიზარდა, ამ მხარის ყველა მშიშარა ადამიანი გათენებისას ხევებში დაიმალა
და შემდეგ, დილის 8 საათზე, გამოჩნდა. ბანდიტებმა სამრეცხაოსთან მრეცხავები, შემდეგ
მოურავი ალექსი, ელზასელი მზარეული ჟოზეფი, რომელსაც ადგილობრივი ცოლი ჰყავდა
და სასახლის ყველა მაცხოვრებელიც, დაიჭირეს. ისინი ძალით ჩააგდეს ორმოებში, შემდეგ
თანამიდევრობით გამოიძახეს ლუსიენი, ანტუანეტა, – რომელმაც კეთილშობილური ჟესტით
ორად გადატეხა თავისი თოფი, რათა მათ არ გამოეყენებინათ, – და ბოლოს სალომე. ოჯახი
აიძულეს დასწრებოდა ძარცვას და წინ გაუშვეს, რადგან დამალული ბომბის ეშინოდათ;
ავეჯი, სამკაულები, ლოგინის თეთრეული, სამზარეულოს ბატარეა და სხვ., შეკრეს და
წაიღეს. რევოლუციონერებმა ნადავლი ვენახში დაალაგეს, რათა შემდეგ მიწასთან ერთად
გაეყოთ. სასახლეში მათ სკოლის მოწყობა სურდათ. მათ პრინცესას დამცირება უნდოდათ და
იგი აიძულეს დამჯდარიყო მათ ფეხებთან და ხელების აწევა უბრძანეს. დამორჩილებაზე
ანტუანეტამ უარი განაცხადა. წითელ მილიციას მთელი იარაღი მიაქვს; შურისძიების გამო,
ერთ-ერთი მათგანი წვერს ქაჩავს მამა სამსონს და სასტიკად ექცევა ალექსისს. ამ მტკივნეული
საფრანგეთის მეორე იმპერია დამხობილ იქნა სექტემბრის რევოლუციით, მას შემდეგ, რაც ნაპოლეონ III
საფრანგეთ-პრუსიის ომის დროს 1870 წლის 2 სექტემბერს სედანთან ტყვედ ჩაუვარდა გერმანელებს. პარიზის
ქუჩებში აღშფოთებული ხალხი გამოვიდა და მისი გადადგომა მოითხოვა, 3-4 სექტემბერს კი საკანონმდებლო
ორგანომ იმპერატორის ჩამოგდება და დროებითი მთავრობის შექმნა გამოაცხადა.
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1873 წლიდან.
24 აშილ მიურა (1847-1895) – ნაპოლეონის ცნობილი მარშლის, ნეაპოლის მეფის, იოაჰიმ მიურასა და იმპერატორის
დის, კაროლინას შვილიშვილი.
25 ომი რუსეთსა და იაპონიას შორის მიმდინარეობდა 1904 წლის 8 თებერვლიდან 1905 წლის 5 სექტემბრამდე.
26 ნაპოლეონ ლუი აშილ მიურა (1872-1943) 1901 წელს საფრანგეთიდან საქართველოში დაბრუნდა და რუსულ
არმიაში დაიწყო სამსახური. 1904 წელს იგი რუსეთ-იაპონიის ომში იბრძოდა და სიმამაცისათვის ექვსი მედალი
მიიღო.
27
იგულისხმება ფრანგი მწერალი-ჰუმანისტის, ფრანსუა რაბლეს (1494-1553) რომანი „გარგანტუა და
პანტაგრუელი“-ს IV წიგნი, რომელშიც მოთხრობილია პანურგის მგზავრობა გემით ვაჭარ დენდეროსთან ერთად,
რომელსაც ცხვრების პარტია მიჰყავდა. პანუგრი წაეჩხუბა ვაჭარს და მისთვის უსიამოვნების მიყენების მიზნით,
მისგან გამძღოლი ცხვარი იყიდა და ზღვაში გადააგდო. ცხვრები, ჩვეულებისამებრ, თავიანთ გამძღოლს მიჰყვნენ.
ასე დაიღუპა „პანუგრის ფარა“, რაც გულისხმობს ბრბოს, რომელიც ბრმად ემორჩილება სხვის ნებას და მორჩილად
მიჰყვება მას.
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სცენის გამო იგი ანტუანეტას გამო ნერვიულობდა და თვალცრემლიანი შეეხვეწა ბანდიტებს,
მისთვის ხანჯალი მიეცათ თავის მოსაკლავად, რათა ახალგაზრდა პრინცესას ეს ლაჩრული
შეურაცხყოფა არ დაენახა. მოკლეს ერთგული ძაღლი, რომელიც იცავდა თავის პატრონებს.
მეორე დღეს მთელი ოჯახი – მებაღე ოჯახით, ავადმყოფი მზარეული, რომელზეც ანტუანეტა
ყოველ დღე ზრუნავდა და ყველა მსახური – ურემში ჩასვეს და სალხინოდან წასვალა
აიძულეს.
სევდიანი ქარავანი გზას გაუდგა, რევოლუციონერები კომიტეტიდან კომიტეტში
იღებდნენ ბრძანებებს; ცხენების სადგურები, ყველაფერი მზად იყო. სენაკში მათთვის ფულის
გადახდევინება სურდათ: „მაგრამ მე არაფერი არა მაქვს!“ უპასუხა სალომემ, რომელსაც
ყველაფერი წაართვეს; იგი ქუჩაში დარჩა. ცოტა უფრო მოშორებით, მას წითელი ბანდიდან
ერთი კაცი მიუახლოვდა და გვერდზე გაიყვანა დასაკითხად: „ფიქრობთ რომ ეს
მდგომარეობა მძიმეა? – არა, უპასუხა მან, მძიმე მთავრობის რეპრესიები იქნება“. მან სალომეს
პროტექცია სთხოვა სამომავლოდ და უთხრა, რომ ის ბანდიტებთან თავისი სურვილის
წინააღმდეგ იყო, თავისივე მეგობრებს რომ არ მოეკლათ. სალომე მას დახმარებას დაჰპირდა
და სიტყვაც შეასრულა.
ბოროტმოქმედები ორი თვის განმავლობაში იყვნენ ქვეყნის ბატონ-პატრონები, შემდეგ
კი ქუთაისის გუბერნიაში28 რუსეთის რაზმები შევიდნენ. დამყარდა წესრიგი, პრინცესა და
მისი შვილები დაბრუნდნენ სალხინოში და ბედის ცვალებადობით, მოსახლეობამ ისინი
ტრიუმფით მიიღო. განა ყოფილა ერთმანეთთან ასე ახლო კაპიტოლიუმი და ტარპეის
კლდე 29?
გუშინ საღამოს ადგილობრივ სკოლაში წარმოდგენას დავესწარით; გოგონებმა და მათმა
მასწავლებლებმა თავიან როლებს კარგად გაართვეს თავი; დარბაზი დიდი გემოვნებით იყო
მოწყობილი. მე ჩემთვის აქამდე უცხო ყვავილები მომართვეს: ძალიან ვარდისფერი და
იასამნისფერი მაგნოლიები.
ანტუანეტამ თავისი ძმის მიერ მანჯურიიდან ჩამოყვანილი ძალიან პატარა მანქანით
გამასეირნა. მოვინახულეთ შესანიშნავად მოვლილი ვენახები; მათი შემოვლისას თავი
ბორდოს მიდამოებში მეგონა. ვაზის ძირებს თუთიის სულფატს უსხამენ, რაც მცენარეს
ლამაზ ღია ლურჯ ფერს აძლევს.
ანტუანეტა ინჟინერიც, არქიტექტორიც და მენარდეცაა: ის გულიანია, ერთგული და
კარგი ხელმძღვანელი, საქმეს გასაოცარი ხელოვნებით უძღვება: მისი ჯადოსნური კვერთხის
აქნევაზე ყოველივე უსწრაფესად კეთდება.
მნათე სასიამოვნო მოხუცებულია, აქტიური და მარდი; მიუხედავად იმისა, რომ
ოცხმოცდათექვსმეტი წლისაა, იგი მთელი დღე დარბის, შემდეგ კი ჭაბუკივით სწრაფად
ადის ზარის დასარეკად. მას ბიგუია ჰქვია. მე მეამაყება მისი მეგობრობა; იგი ხშირად მოდის,
მაგრამ არა სასაუბროდ, რადგან ვაგლახ, ქართულად არ ვლაპარაკობ. იგი ათასი ჟესტით
გამოხატავს ჩემდამი მეგობრობას. მარიმ მისი პორტრეტი დახატა, მას ნაცრისფერი ჩერქეზკა
აცვია, რაც ძალიან უხდება.
როდესაც ოცდაათწლიანი პროცესის შემდეგ სალომემ ქვიბიის მთა მოიგო, ეს ძვირფასი
ადამიანი იმდენად ბედნიერი იყო, რომ მას, ისე, როგორც ძველად, ბუნებისათვის შესაწირის
გაკეთება უნდოდა. ამიტომ, დილაადრიან ერთად წავედით; მთის მწვერვალზე ბიგუიამ
დაანთო ორი სანთელი, ერთი მამალი და ერთი ქათამი გაუშვა და მათ გაზრდა, გამრავლება
და მთის ავსება უბრძანა.
1846-1917 წლებში რუსეთის იმპერიის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის, ქუთაისის გუბერნიის
ცენტრი იყო ქუთაისი.
29 ტარპეის კლდე – კაპიტოლიუმის ბორცვის მარჯვენა მხარეს მდებარე კლდე, საიდანაც ძველ რომში
სიკვდილმისჯილ ადამიანებს აგდებდნენ.
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მამა სამსონი, მოძღვარი, გამორჩეული მოქანდაკეა. არაფერი რომ არა ვთქვათ
მართლმადიდებური წესით მის საკვირაო წირვაზე, თავისუფალ დროს ის სასახლის
ინტერიერის მორთვას ანდომებს. იგი ძალიან ნიჭირია და მისი ნამუშევები ნატიფადაა
დამუშავებული. ამჟამად იგი პეტრე-პავლეს მარხვას იცავს და უარს ამბობს ფრანგულ,
ელზასურ და ადგილობრივ გემრიელ კერძებზე, რითიც გამოირჩევა სამზარეულო და
მხოლოდ წყალში მოხარშულ ბოსტნეულს გეახლებათ. კერძების დიდი მრავალფეროვნება
ჩვენ ღორმუცლობისკენ გვიბიძგებს; სეირნობა მადას გვიღვიძებს და შესანიშნავ განწყობაზე
გვაყენებს.
დათვის ბელები ძალიან გასართობები არიან. ისინი ხუთი თვისანი არიან, ძაღლებივით
მოშინაურებულები, მდინარეში ბანაობენ, ადიან კიბეზე, დაგვყვებიან პარკში, გვიწვდიან
თათებს და ყველგან დაძვრებიან; უკვე ძალიან გავარჯიშდნენ. ლუსიენმა მოკლა მათი დედა,
რომელიც გლეხების რისხვა იყო.
მოურავი ალექსისი მხიარული, კეთილი და ჭკვიანი, შესაქცევად მღერის, რითაც არავის
არ აწუხებს.
კონსტანტინი – აშილის გუვერნიორი, სალხინოს სკოლის სამი მასწავლებელი და
აგრონომი, ხშირად ხეტიალობენ ჩვენთან ერთად. მათ იციან ჩემი ინტერესი
კოლექციონერობის, კერძოდ კი ქვების მიმართ, რომლებიც ჩემთვის ყოველი მხრიდან
მოაქვთ და ქვეყნის სხვადასხვა ფენების მინერალოგიაზე მესაუბრებიან.
ლუსიენი ბევრს გვიკითხავს თავის მიერ რუსულიდან ფრანგულად ნათარგმნ
ნაწარმოებებს, სხვათა შორის გარშინის 30 „წითელ ყვავილს“. ეს არის გიჟის სიკვდილი,
შესანიშნავად აღწერილი. თანამიმდევრობა მოხერხებულადაა აქცენტირებული, რეალური
გრძნობები კი ძლიერ შთამბეჭდავია. ლუსიენი ზეპირად მითარგმნის და საღამოობით,
როდესაც ცა შესანიშნავი ვარსკვლავებითაა მოჭედილი, ძველ მეგრულ ზღაპრებს მიყვება; მე
მხიბლავს მათი გულუბრყვილობა: ინტერესის ღირსია ყოველივე, რაც გამოარჩევს
გულწრფელ და უბრალო ადამიანებს. აი ერთი ზღაპარი:
ერთ დღეს, გლეხი იავანე 31 ხვდება ჭინკას და ძალით მიჰყავს სახლში, ძალიან გრძელ
ფრჩხილებს აჭრის და მიწაში მარხავს. ჯუჯა მას ოთხი წლის განმავლობაში ემსახურა, მაგრამ
ერთ მშვენიერ დღეს, როდესაც მისი პატრონი სახლიდან გავიდა, ჯუჯამ მოძებნა ადგილი,
სადაც მისი ფრჩხილები იყო დაფლული, ამოთხარა და მაშინვე იგრძნო თავისი ეშმაკეული
ძალა, დაანთო დიდი კოცონი, ქვაბში წყალი აადუღა, მოხარშა გლეხის შვილები და გაიქცა.
რამდენიმე იგავი და მაქსიმა:
უცხო ვირთხა შინაურ ვირთხას აგდებს.
ცეცხლთან არ თქვათ, რომ ბუდე იპოვნეთ, ჩიტი მიატოვებს თავის კვერცხებს.
როდესაც მეგრელი ცხენზე ჯდება, კეთილი უფალი ავიწყდება.
გამოცანები:
წინ მიდის და უკან იყურება?
პასუხი. – რქა.
ოთხი ძმა, რომლებსაც მიაქვთ დროშა?
პასუხი. – მაგიდა.
პატარა ბოსტანი ავსებული ქვებით?
პასუხი. – პირი.
ვსევოლოდ გარშინი (1855-1888) – რუსი მწერალი, პოეტი, ლიტერატურული კრიტიკოსი. 1877 წელს მოხალისედ
წავიდა რუსეთ-თურქეთის ომში და იქ მიღებული შთაბეჭდილებები ასახა მოთხრობებში. ალეგორიული ფორმით
უმღეროდა თავისუფლებისათვის მებრძოლ ადამიანებს („სამხრეთის პალმა“ – 1880; „წითელი ყვავილი“ – 1883).
გარშინის მოთხრობებისათვის დამახასიათებელია სიუჟეტის სისადავე, ფსიქოლოგიური დაძაბულობა და ღრმა
ლირიზმი.
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ტექსტში: Jean Drabolgni. Drabolgni-ს მნიშვნელობა ვერ დაადგინდა.
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პატარა ხელსახოცი, რომელიც არასოდეს არ შრება?
პასუხი. – ენა.
მეგრელი ბავშვი სკოლაში 6-დან 10 წლამდე დადის; იქ რუსულს ასწავლიან; სოფელ
სალხინოში 150 ბავშვი და სამი მასწავლებელია. ზუგდიდის ორ უბანში და ახალ სენაკში 30
დაწყებითი სკოლაა. ზუგდიდში, სამეგრელოს დედაქალაქში, არის საშუალო სკოლა. ის
მოსამზადებელი დაწესებულებაა ქუთაისის [სასწავლებლის] პირველ კლასში შესასვლელად.
განათლების სურვილი მეტად განვითარებულია მეგრელებს შორის. წინათ განათლების
კერები ეკლესიებსა და მონასტრებში იყო... გუშინ საღამოს აქ მომხიბლავი კონცერტი
ჩატარდა და ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა მეტად გრაციოზულად შეასრულეს ხალხური
ცეკვები. ლეზგინკა კავკასიის ეროვნული ცეკვაა. ქართველები მას მარტონი ცეკვავენ,
ზოგჯერ ორი ხანჯლით.
სამეგრელოში
მუნიციპალიტეტები
ძირითადად
10-15
ვერსის
ფართობზეა
განაწილებული; ეკლესია ხშირად ცენტრშია, მერიასა და სკოლასთან ერთად. მამასახლისს
(მერს), ორ ან სამ დამხმარესთან ერთად ხალხი ირჩევს, მოადგილეს ხელფსს არ უხდიან და ის
იძულებულია სამი წლის განმავლობაში ქვეყნის საქმეებით დაკავდეს, საკუთარი კი
მიატოვოს. ის დაკავებულია malchalik-ის32 სამსახურში. იგი მეთაურობს shlsodi-s 33, ანუ
მთელი ხალხის საქმეებზე სასაუბრო კრებას; მანვე უნდა განახორციელოს მიღებული
გადაწყვეტილებები; ის იღებს გადასახადებს, გზავნის მუშებს ხიდებისა და გზების
გასაყვანად, მეთვალყურეობს ქონების დაცვას და უბნების ხელმძღვანელებს ატყობინებს
გადამდები და ეპიდემიური ავადმყოფობების, ხანძრისა და მკვლელობის შესახებ.
აქ არის კანცელარია, ციხე და საწყობები სიმინდისათვის, რათა უბედურების დროს
მოსახლეობას დაეხმარონ. აქ საერთოდ არ არის ღარიბი. ას კაცზე ერთი მოსამართლეა,
ძირითადად ორი დაპირისპირებული მხარის მოსარიგებლად. ორივე მთავარ ქალაქში 34 ორი
ექიმია, რომლებიც სასამართლოების ექსპერტ-კრიმინალისტების მოვალეობასაც ასრულებენ;
დაბოლოს, შვიდი ბლაღოჩინი 35 ეკლესიებს და სასულიერო პირებს ხელმძღვანელობს.
ძროხის ქურდი მის ღირებულებაზე 15-ჯერ მეტს იხდის; პირველი მესამედი მიდის
მეფესთან, მეორე – სასამართლოში, მესამეს პატრონს აძლევენ.
პოპულარული გამონათქვამი მეურნისთვის:
მაისში წვიმა – ოქროა,
ივნისში – ფული,
ივლისში – მდუღარე წყალი,
აგვისტოში – ცეცხლი.
სოფლის მეურნეობისათვის ნიადაგი მეტად ხელსაყრელია: როდესაც რამდენიმე თესლს
ჩააგდებ, ის უკვე ოთხი დღის შემდეგ ამოიზრდება. მიწის სამი მეოთხედი ტყეებს უჭირავს
და ერთი მეოთხედი კი დამუშავებულ მიწებს. საჭიროების მიხედვით, დამუშავებულ მიწებს
გლეხი სამიდან ხუთ წლამდე ასვენებს. ეს სისტემა პასტორალური კულტურიდან მოდის,
მაგრამ მოსავლის აღების შემდეგ ამოსული ბალახით არ სარგებლობენ. ზამთარში საქონელი
საძოვრად თეკლათისა და ჭალადიდის ტყეებში მიჰყავთ. ტყის მცველები ტყის ჭირია,
რადგან ნაჯახი მათ ხეების მოსაჭრელად ემსახურება, ისინიც მას უმიზეზოდ ჭრიან.
მწყემსები ყოველ წელს ანადგურებენ ირმებს, ტახებს, შველებს, ხშირად არ აქრობენ ცეცხლს
და წვავენ საუკეთესო ხეებს.

Malchalik – ავტორი შეიძლევა დამახინჯებით წერს რუსულ სიტყვას, начальник-ს, რაც უფროსს ნიშნავს.
ავტორი კვლავ რუსულ სიტყვას, сход (ყრილობა) ხმარობს.
34 იგულისხმება ზუგდიდი და სენაკი.
35 მღვდელი, რომელიც რუსეთის იმპერიაში რამდენიმე სამრევლოს საქმეს განაგებდა.
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სასოფლო სამეურნეო იარაღებია: თოხი 36, სასარგებლო იარაღი, რომელიც ცვლის ნიჩაბს,
ღოჯი, თოხი; ფოცხი ჩვენ ფარცხს ჰგავს; ჰორიზონტული გრძელი ხით გაკეთებული
გუთანია, რომელშიც ორი ხარი ან ორი კამეჩია შებმული. როდესაც მიწა დამუშავებულია, მის
მოსასწორებლად და მოსაფარცხად იყენებენ ტოტებით დაწნულ ბრტყელ და ოთხკუთხედ
დიდ ცოცხს, რომელსაც მთელ მინდორზე ატარებენ. ხორბლის სალეწად იყენებენ დიდ,
მკვიდრ დაფას, რომელიც ზევიდან ქვისა და კენჭების ნატეხებითაა დაფარული. აქვთ
აგრეთვე ნამგალი37 ხორბლისათვის, ცელი ბალახისათვის, ერთგვარი ჩაქუჩი და ჭოკი 38
სიმინდის გასარჩევად.
გლეხების ძირითადი საკვები სიმინდის და ფეტვის ფაფაა; ის ძალიან კარგია, მაგრამ
ცოტა უფერული. აგრეთვე ბევრ შემწვარ სიმინდს ჭამენ, სასახლეში კი სიმინდის პატარა
შესანიშნავ კვერებს39 მიირთმევენ.
მოსავლის აღებისას მდიდარიც და ღარიბიც მეზობლებს ერთხელ ან ორჯერ იხმარს.
ისინი დაძახებისთანავე მხიარულად მიდიან თავიანთი ნიჩბებით. ადათ-წესები კვლავ
მეტად პატრიარქალურია. სამუშაოს დროს ქალები კაცებს ამხნევებენ და დღე კარგი
სადილით მთავრდება. სიმინდის სიმაღლე 2-3 მეტრს აღწევს; მოსავალს სექტემბერში ან
ოქტომბერში იღებენ. არის ბევრი მარტივად მოწყობილი წისქვილი. ყურძენს ოქტომბერში,
ნოემბერსა და დეკემბერში კრეფენ; ღვინო მეტად ფასობს, მას ძირითადად კასრით ყიდიან,
ადგილზე ერთ ბოთლს 1 ფრანკად ყიდულობენ. თაფლი სახელგანთქმულია, ადგილობრივი
აბრეშუმი მტკიცეა. მოჰყავთ ცოტაოდენი თამბაქო, მაგრამ მეგრელები არ ეწევიან, გარდა
სალომესი და ლუსიენისა – ყოველი მათგანი დღეში 60 სიგარეტზე მეტს ახვევს.
ადრე ადგილობრივი მოსახლეობა სახლში დამზადებული ქსოვილის სამოსს იცვამდა,
ქალები და გოგონები ქსოვილს ველური ენდროთი ღებავდნენ, ბამბის ქსოვილს კაბების
შესაკერად, ჩასაცმელი თეთრეულისა და პირსაწმენდებისათვის იყენებდნენ; ახლა ბამბის
მოყვანა მიატოვეს. პრინცმა ვორონცოვმა 40 ეგვიპტიდან ჩამოატანინა პირველი თესლები,
რომლებითაც კავკასიაში ადგილობრივი ძველი, მეტად თეთრი, ბალახოვანი, აბრეშუმის
მსგავსი მოკლე ბამბა ჩაანაცვლა. მოჰყავთ კანაფი და სელიც.მთელი საქონელი ექსპორტზე
გადის; უზარმაზარი რაოდენობით გააქვთ დაფნის ფოთოლი, აგრეთვე ტყავი, ბზა, თხილი
და ვაშლი.
მიწის კადასტრი ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული და ფლობის უფლების
დამადასტურებელი დოკუმენტების არარსებობის გამო დაუსრულებელი სასამართლო
გარჩევებია. სალომემ მხოლოდ შარშან მოახერხა თავის საყვარელ ქვიბიის მთის
დაპატრონება. საცხოვრებლები ძალიან ლამაზია, ვერანდებით, ჰიგიენის თვალსაზრისით,
დიდი სიცხის თავიდან ასაცილებლად, ისინი მიწიდან რამდენიმე სამტიმეტრზე,
ხიმინჯებზე დგას. ცეცხლს ოთახის შუაგულში ანთებენ, ბოლი ფანჯრიდან გადის. ჯერ ოთხ
კუთხეს აგებენ, ერთმანეთთან გარდიგარდმოდ დაკავშირებულს. სახურავი გადახურულია
ყავრით, მუხის თხელი ფიცრებით, რომლებიც ერთმანეთზე სამ ფენად იდება. ავეჯი შედგება
ტახტებისაგან, რომლებიც დღისით ხალიჩებით და მუთაქებითაა გაწყობილი, ღამით
საწოლად გვემსახურება; ორი თუ სამი მაგიდა ჩაისთვის, იარაღი, ჯიხვის რქები, რელიგიური
ან პატრიოტული გრავიურები; ხატები მუდამ კიდია ოთახის მარჯვენა კუთხეში. იქ სამი
სახლია: დიდი, რომელიც სამი ოთახისგან შედგება, საცხოვრებელია; მეორეში სამზარეულოა,
რომელიც არასოდეს არ არის იმ სახლში, სადაც გძინავს; მესამეში ბეღელია.
ტექსტში: bergui, მეგრ. – ბერგი.
ტექსტში: mangane, მეგრ. – მაგანა.
38 ტექსტში: kahouti, მეგრ. – კაკუტი.
39 იგულისხმება მჭადი.
40 იგულისხმება მიხეილ ვორონცოვი, კავკასიის მეფისნაცვალი 1844-1854 წლებში.
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სამეგრელოში ორასი ათასი სულია. მოსახლეობა განსაკუთრებით თავაზიანია, ლამაზი
და ტანადი. კაცებს წვრილი და მოქნილი წელი აქვთ, პატარა ხელ-ფეხი, ლამაზი იარაღით
კბილებამდე არიან შეიარაღებულები. ჩერქეზკა მათ განსაკუთრებულ პეწს ანიჭებს. ეს არის
გრძელი პალტო შავი, ყავისფერი, თეთრი, ჩალისფერი ან მოვარდისფრო, შეკრული
აგრაფებით, საიდანაც ჩანს ახალუხი – შალის ან აბრეშუმის ტუნიკა, სწორი საყელოთი და
ზედა სამოსი, რომელიც მუხლის შუამდე ეცემა. ფეხებზე აცვიათ troushhas 41, რბილი
ბაბუშები42, ტარსიკონის, რბილი ლანჩებით, წვრილი ცხვირით, ტყავის გეტრებით. ბევრი
კაცი წვერს ინით იღებავს.
მისალმების ნიშნად ქალები მხრებზე გემთხვევიან; მათ რბილი და ჰარმონიული ხმა
აქვთ. ერთ-ერთი მსხური ქალი, რომელსაც ზედმეტ სახელად „იხვს“ ეძახიან და რომელსაც
მეტად არტისტული ვარცხნილობა აქვს, მალამოებს და კოსმეტიკურ საშუალებებს ამზადებს.
ზრდილობიანი ფრაზები აქ სინატიფითაა სავსეა. მეგრელი ქალი არასოდეს არ გაუყრის ხელს
თავის ქმარს და მასზე საუბრისას არასოდეს არ იტყვის „ის“, მაგრამ იტყვის ჩემი ქალიშვილის
ან ვაჟის მამა. ქმარს არაფერი არ უნდა ჰკითხო ცოლის შესახებ, თუნდაც მასთან ძალიან ახლო
ურთიერთობის მიუხადავად, ეს უზრდელობა იქნება. ისევე როგორც ევროპაში, ახალგაზრდა
კაცი ცოლს უფრო ანგარიშით ეძებს, ვიდრე თავისი სურვილით. მეგრელი ქალისთვის
ერთადერთი აღიარებული უფლება მუშაობა და ბავშვების გაჩენაა. ძალიან კარგ ტონად
ითვლება ცხენის მოპარვა, ეს დიდ ვაჟკაცობად მიიჩნევა.
მშობიარე ქალს ტკივილის გასაყუჩებლად ზელენ. როგორც კი ბავშვი დაიბადება, მას
ბანენ და აკვანში აბამენ მისთვის კარგი აღნაგობის მისაცემად; ძუძუს აკვანზე დაყრდნობილი
აწოვებენ, რომ ჩვილმა კარგად მოსწოვოს. აკვნიდან, რომელშიც ბავშვი წევს, ხის დიდი
კოვზის მსგავსი გრძელი ღრუ ყური გამოდის და აკვნის ქვეშ იცლება. ამგვარად, სრული
სისუფთავეა და არავითარი უსიამოვნო სუნი არ არის. ავი თვალისაგან დასაცავად ბავშვს
კისერზე წითელი მაუდის პატარა სამკუთხედ ტომსიკას კიდებენ, რომელიც სავსეა საგანგებო
ბალახებით ან კაკლის ნაჭუჭით, რომელშიც ცოცხალი ობობაა. ეს ფეტიშები მოგვიანებით
იცვლება ავგაროზით, ქარვის ან მარჯნის მძივებით.
რძის გასაშრობად, რადგან დედა იშვიათად აწოვებს ძუძუს, მკერდზე ძმარში
დასველებულ წითელი მიწის საფენებს იდებენ, რომლებსაც იცვლიან. თხუთმეტი დღის
განმავლობაში დედას მომვლელი ჰყავს, ზოგჯერ მას თავისი ძიძა უვლის; შემდეგ მღვდელი
მოდის ლოცვების წასაკითხად, სახლის საკმევლით გადაწმენდად და მელოგინის
დასალოცად. სასიხარულო მოვლენას მეგობრები სიმღერებით, ცეკვითა და თოფის სროლით
აღნიშნავენ. სტუმრების გასართობად აწყობენ მეფის თამაშს: ირჩევენ მეფეს, დედოფალს,
მინისტრებს, სასამართლოს, რომელიც მტკივნეულ ფიზიკურ სასჯელს უსჯის. თამაშის
დასასრულებლად, დამსწრეები დგებიან, უსტვენენ და ამბობენ: ძირს მეფე!
ნათლია ან ძლიერი თავადია ან მათხოვარი; ეს უკანასკნელი, ხშირად, წარმატების
მომტანად ითვლება. ძიძას ოჯახში დიდ მნიშვნელობა აქვს. ის ხდება პირი, რომელსაც
შინაურები თავისიანად იღებენ, ანებივრებენ; თუ თავის გაზრდილს სიცოცხლეს სწირავს, მის
მიმართაც დიდ მადლიერებას გამოხატავენ. ეს ურთიერთობა ისევე ფასობს, როგორც
წარჩინებულებთან ნათესაობის დამყარება. ამგვარად, ხშირად ნახავ პრინცესასთან მოსულ
მთელ ოჯახს, მათ თავიდან საერთო მეგობარი 43 პატიჟებს, რომელიც საჩუქრებითაა
დატვირთული და თხაც მიჰყავს. ქალი ოფიციალურად სთხოვს დასდონ პატივი, რომ
პრინცესამ ძიძად მიიღოს: პრინცესა ოდნავ კბენს ძუძუზე გლეხის ქალს და კავშირიც
დამყარებულია.
სიტყვა troushhas -ს მნიშვნელობა ვერ დაადგინდა.
ბაბუშები – მუსლიმურ სამყაროში გავრცელებული ტყავის უქუსლო ფეხსაცმელი.
43
ტექსტში: mazicohli, მეგრ – მაზაკვალი.
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ერთ მშვენიერ დილას მთხოვეს მომენათლა გორგი, პერას ვაჟი. აღვფრთოვანდი, ძალიან
გამიხარდა ადგილობრივი ოჯახის დღესასწაულზე დასწრება. მოსანათლის მშობლებს
ნათლიასთვის ჩვეულებრივ მიჰყავთ ხარი, ცხვარი და მიაქვთ ნამცხვარი და სხვ. მაგრამ
რადგან მე ჩემს სახლში არ ვიყავი, ნათლობის გამო მივიღე თეთრი აბრეშუმი და ლამაზი
ყაბალახი. სანაცვლოდ მივეცი პატარა ჯვარი, დედას კი წმინდა გიორგის მედალიონი, მწვანე
აბრეშუმი კორსაჟისათვის და თეთრი ქსოვილი, რომლითაც ბავშვი ცერემონიის დროს უნდა
დამეჭირა. დათქმულ დღეს, 5 საათზე ჩემი მომავალი შვილობილის სახლისკენ გავემართეთ.
სალომესა და მისი ხალხის, – გაღარიბებული კეთილშობილების, რომელთათვის
დამამცირებლად არ მიიჩნევა თავიანთ ადრინდელ სუვერენთან ქალიშვილის მოსამსახურედ
გაგზავნა, – თანხლებით მივდიოდი და ზეპირად ვიმეორებდი საწესჩვეულებო პასუხებს.
ნათლობის ცერემონია მეტად თავისებური იყო. საკმაოდ ვღელავდი, როდესაც ამ
პატარა ბიჭუნას ნათლიობას დავთანხმდი. საბოლოოდ, ჩემი საჩუქრებით, დარწმუნებული
ჩემს ახალ მართლმადიდებლურ საეკლესიო ცოდნაში და გამხნევებული აშილის
გულითადობით, სწრაფად მივდივარ ჩემი მოვალეობის შესასრულებლად. მივედით პატარა
ბიჭის სახლში. ეს არის თვალწარმტაცი ჩუქურთმებიანი აივნით მორთული ადგილობრივი
ნაგებობა. ამ ამბის გამო დიდი ოთახი დაფარულია კარადებიდან გადმოღებული
აღმოსავლური ხალიჩებით, რომლებიც იქ მნიშვნელოვანი შემთხვევებისათვის ინახება;
დიაკვნით, მშობლებითა და ოჯახის მეგობრებით გარშემორტყმულმა, ძვირფასად მორთულ
ლურჯ და ვერცხლისფერ სამოსში გამოწყობილმა მღვდელმა, ცერემონია ვერანდაზე ჩაატარა.
წესის თანახმად, გადავწყვიტე ჩემი მოსანათლი სამიოდე წლის ბიჭუნა ხელში ამეყვანა. ის
ღონიერია და გიჟივით ტრიალებს. მთელი ძალა მოვიკრიბე, რომ არ დამვარდნოდა. მის
დასამშვიდებლად დედამისმა ხელში პატარა საკრავი ჩაუდო, მაგრამ ეკლესიის მსახურმა
უმოწყალოდ დაგმო ეს ხმაურიანი სათამაშო; დიდი ძალისხმევა დამჭირდა, რომ არ გამეცინა.
ბოლოს რამდენჯერმე შემოვუარეთ ემბაზს და გორგი განბანით მოინათლა. წყალი თბილი და
სასიამოვნო იყო. თითქოს ჯადოსნური ჯოხის აქნევით, პატარა ეშმაკუნა ერთბაშად გახდა
ეკლსიის წევრობის ღირსი კრავი.
საუბრობენ ქვიბიის მთაზე ბალნეოლოგიური სადგურის, luftkürrt-ის 44 – „საჰაერო
კურორტის“, დაარსებაზე; მას ჩემი სახელი, „ერმინისია“ („Herminissia“), დაერქმევა. მალე იქ
ფიცრებით დასაშლელ კოტეჯს ააშენებენ, თუმცა ბილიკები იქ მისასვლელად, ჯერ კიდევ არ
არის.
გული დამწყდა, რომ ამ პატრიარქალურ დღესასწაულს, სადაც საზოგადოების ყველა
ფენა ერთმანეთს მეტად გულითადად და მეგობრულად კოცნის, არ ესწრება ბებია, რადგან
ოჯახი მოერიდა ამ 111 წლის მოხუცის ემოციურ დაღლას.
ვარსკვლავებით განათებულ ბაღში ნათლობას ჭეშმარიტად კანას დღესასწაული45
მოჰყვა და რა დღესასწაული! აქ იყო სამოქალაქო და სასულიერო ყველა პირი; როგორც
ნათლია, მე ვუძღვებოდი სადღესასწაულო სუფრას. ის ხეებს შორის იყო გაშლილი,
სტუმრები ისხდნენ, ჩვენი მასპინძლები ადგილობრივი წეს-ჩვეულების თანახმად არ
დამსხდარან და ჩვენ გვემსახურებოდნენ. ყველამ დალია ჩემი სადღეგრძელო: პრეფექტმა,
ოლქის მმართველმა, მერმა, მასწავლებლებმა, სასტუმროს პატრონმა, ყველა მაქებდა, რომ ასე
შორიდან ჩამოსულმა მეგრელი გლეხი მოვნათლე.
მამა სამსონი, სუფრის ტოლუმბაში, სტუმრებს სადღეგრძელოს თქმას ანიშნებდა.
თითოეულმა დაახლოებით ოთხი ბოთლი ღვინო დალია. ვახშამი შესანიშნავი იყო: წაჩხურას
Luftkurort – – სიტყვა-სიტყვით ნიშნავს „საჰაერო კურორტს“.
იგულისხმება იესოს მიერ არსრულებული პირველი სასწაული კანას გალილეას ქორწილში, როცა წყალი
ღვინოდ აქცია. ამ ქორწილში ნეფე იყო სვიმონი, რომელმაც იხილა რა უფლის სასწაული, მიატოვა ცოლი და
გაჰყვა ქრისტეს (თავის 15, იოანე, 2:1–2).
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კალმახი, ადგილობრივად მომზადებული ქათამი, ყოველგვარი ხორცეული და რა თქმა
უნდა, შესანიშნავი ღვინო, გულში ჩამწვდომი, პოეტური და გამომხატველი
სარღეგრძელოები, რადგან ეს ხალხი ფერიამ დაბადებისთანავე დააჯილდოვა კარგი
მეტყველებით.
დღესასწაული ღმერთის დიდებით დასრულდა, კამეჩის ყანწებს ცლიდნენ ველური და
ტკბილი პატრიოტული სიმღერების თანხლებით, რომლებსაც მხოლოდ აქ მოისმენ და
რომლებსაც შუა საუკუნეებში გადავყავართ. მოუსმინეთ ამ სტროფებს და მითხარით, განა
ისინი ძველ ფრანგულ ეპოსებს არ გაგონებთ: ქალიშვილო, აამღერე შენი ჩონგური (გიტარა)! –
ვერ ვიმღერებ, მელა (მტერი) კარს მომადგა, ჩონგურის სიმებს ჩემი ცრემლები ასველებს,
ვიხრჩობი! ჰაი! ჰაი! ჩვენს მტრებს. ვაშა! ჩვენს ხალხს!
ერთ დღეს, ვარდისფერი მიმოზის ჩრდილში ნებივრად წამოწოლილი, სწრაფი
ნაკადულის სიგრილით ვტკბებოდი, როდესაც შორიდან მუსიკის აკორდები შემომესმა,
ყურადღებით მივაყურე და შორიახლო ორი ცხენოსანი ქალი დავინახე, შემდეგ ორი კაცი,
რომლებიც, როგორც ყოველი მეგრელი, ელეგანტურ ეროვნულ ტანსაცმელში იყვნენ
გამოწყობილები. ეს იყო კავკასიაში ასე მოდური ქორწილი მოტაცებით; ისინი ბორცვზე
მდებარე ეკლესიაში მიდიოდნენ. ძალიან ცხელა, მაგრამ ეს ვის ადარდებს? მამაცი ანტუანეტა
მიურას თანხლებით ვენახების, ხიდებისა და მდინარეების გადავლით, მთაზე ავაღწიე და
ლამის უსულო, იქ მექორწინეებთან ერთდროულად მივედი. საცოლე ცამეტი წლისაა,
ლამაზი, თხელი, მოხდენილი, სამეფო ლურჯი ფერის კაბით, მოკრძალებულად
თავდახრილი, მხრებზე თეთრი ვუალით. ხელში ქოლგა ჩაუბღუჭავს; გოგონა და მისი ძიძა,
ასევე ხელისმომკიდე ვაჟები, ქვეითდებიან. საქმროც მოდის. ისინი ეკლესიაში შედიან,
მღვდელი იღებს ბეჭდებს, რომლებსაც სამჯერ უცვლიან ერთმანეთს და თავზე გვირგვინებს
ადგამს. როდესაც მღვდელი საპატარძლოს ეკითხება „გინდა თუ არა ამ და ამ კაცზე
დაქორწინება“, ქალი არაფერს არ პასუხობს, ეს კარგი ტონია. ეკლესიიდან გამოსვლისას
ხელისმომკიდეები ახლად ჯვარდაწერილების თავებზე ხმლებს აღმართავენ, რაც ნიშნავს
„სიცოცხლესა და სიკვდილში, საჭიროების დროს ხმლითაც დაგიცავთ“. ცერემონიალის
განმავლობაში ყურადღებით ვაკვირდებოდით მეუღლეების ფეხებს, რადგან ვინც პირველი
დადგამს ხალიჩაზე ფეხს, ის იუფროსებს ოჯახში. ეს ცხრამეტი წლის ქმარია. ყველა აქაური
გლეხის ქალივით სახეშეღებილი ჩვენი პატარა პატარძალი, მოკრძალებული და
გრაციოზული ჩანდა.
თუმცა მრავალი წლის განმავლობაში ქვეყანაში განათლების სფეროში საგრძნობი
წინსვლა იყო იმ ლამაზი და ვრცელი სკოლების წყალობით, რომელიც ააშენეს, არ უნდა
დაგვავიწყდეს, რომ სამეგრელო მაინც აღმოსავლურ ქვეყნად დარჩა თავისი გემოვნებით,
თავისი აპათიური ადათ-წესებით და ოცნებებითაც კი, რომლებიც ერთდროულადაა სავსე
გამომგონებლობით, ხასიათით და შთამბეჭდავი სემტიმენტალურობით, რაც მათ ზღაპრებში
აისახება. აი მათი რამდენიმე ზღაპრის თარგმანი, ყველა პრიმიტიული და გულში ჩამწვდომი
მორალით:
პირველი ზღაპარი.
სამი წლის განმავლობაში, თავის ცოლს მორალური თვალსაზრისით დაშორებული
ქმარი, ტყეში თეთრებში ჩაცმულ, არაჩვეულებრივად ლამაზ ჯადოქართან, ტყის ფერიასთან
ცხოვრობდა – როგორც დღეს ვამბობთ, მასთან ფლირტი ჰქონდა. ერთ საღამოს, პატიოსანმა
და სათნო მეუღლემ თავის მოღალატე ქმარს ბეღელში 46, ფერიის ფეხთით წაასწრო,
რომელსაც [ფერიას] თმები ლამაზ კულულებად შემოხვეოდა. ოჯახში მაშინვე სიღარიბემ
დაისადგურა, ცოლმა ერთი დოქი რძე მოიტანა, ლამაზ უცნობ ქალს თმები დაბანა, დოქი
დაუტოვა და წავიდა. ამგვარი მასპინძლობით მეტად გულაჩუყებულმა მაცდურმა ქალმა
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ტექსტში: magaya, მეგრული მაღაზა – სასიმინდე,

სამუდამოდ მიატოვა კაცი და ამიერიდან ერთგული ქმარი სამუდამოდ დაუბრუნდა თავის
ცოლს. განა მომხიბვლელი არ არის ადგილობრივი კოლორიტით შელამაზებული ეს
სიმბოლო?
აი მეორე, მეგრელი და საერთოდ ყველა ქალისთვის ნაკლებად სასიამოვნო ზღაპარი.
იყო და არა იყო რა, იყო და არა იყო რა, არაფერი არ იყო და მიუხადავად ამისა, ამ
მხარეში იყო ერთი ქვეყნის, ერთი სამეფოს სოფელი, სადაც ცხოვრობდა ერთი ისეთი, ისეთი
ღარიბი ობოლი, რომ ცისა და მიწის მეტი არაფერი არ ებადა. ამ მდგომარეობაში მყოფი დღეს,
ხვალ, ამ კვირაში, მომავალ კვირაში და მომავალ თვეში, დადარდიანებული ფიქრებს მიეცა,
იფიქრა, იფიქრა, იფიქრა და ბოლოს გადაწყვიტა: „მივდივარ, – თქვა მან, – ბედის
საძებნელად“. ერთ მშვენიერ დილას ადგა, ღმერთი ახსენა, მარჯვნივ წავიდა, წინ რამდენიმე
ნაბიჯის გადადგმის შემდეგ თავისი კარის მარჯვენა მხარეს დაუბრუნდა (ეს ქვეყნის ერთერთ ცრურწმენაა, რომ ყოველთვის უნდა დაბრუნდე და ხელახლა წახვიდე მარჯვენა
მხრიდან) და გზას გააუდგა. გზაზე ერთი ლამაზი კაცი შეხვდა, რომელმაც ბიჭი თავის
სამსახურში აიყვანა და მას მოქცევის სამი წესი ასწავლა, რომლებიც მთელი სიცოცხლის
მანძილზე უნდა გამოეყენებინა. პირველი წლის ბოლოს, მან ობოლს უთხრა: „თუ
გულწრფელად არ შეგეხვეწებიან, არავის არაფერი არ ათხოვო“. მეორე წლის ბოლოს უთხრა:
„რაც არ უნდა იპოვნო, აიღე და ეზოში გადააგდე“. სამი წლის შემდეგ უთხრა: „ქალს არ ანდო
საიდუმლო“. შემდეგ ობოლი სახლში დაბრუნდა. გზაზე ერთი წითელი გველი იპოვნა და
ეზოში დააგდო. გველმა ბევრი კვერცხი დადო, კაცმა ის ბუდეში ჩადო, რომელიც სახლში
ჰქონდა და მდიდარი, ძალიან მდიდარი გახდა, მაგრამ ცოლმა საიდუმლო გამოსტყუა.
საწყალმა დაკარგა მთელი ქონება. თავისი დანა მეგობარს ათხოვა, რომელმაც ის მის
მოსაკლავად გამოიყენა.
ლექსები და სიმღერები უფრო მელანქოლიურია, ვიდრე მხიარული, შეგრძნებები კი
უფრო გაურკვეველი. გლეხკაცი თავის უბედურებაზე, ტანჯვისა და სიამოვნების შესახებ
მღერის. პოეტს სასიამოვნო სიტყვები აქვს ქალებისთვის, მათთვის კი მისი ჰიპერბოლები
სრულიად მრავალფეროვან სახეებად იშლება. დიდი ემოციების ქვეშ მყოფი მეგრელი ქალი
არ დაეცემა სულით და არ გატყდება: ის ფეხზე მდგომი გადაიტანს უბედურებას.
მოტყუებული საყვარელი ირონიული ხდება. ჭკუის სასწავლებელ ამბებს ყვებიან ტურაზე,
მელაზე და სხვ. ბარდები ერთი სოფლიდან მეორეში დადიან და სხვადასხვა ამბებს ჰყვებიან.
რამდენიმე სიმღერა, როგორც კუჩხი ბედნიერი 47, რაც ნიშნავს „დაე თქვენი ფეხი მუდამ
ბედნიერი ყოფილიყოს“ და ოსოსოია 48, უფრო ხმები, ჰარმონიული გამებია, ვიდრე სიტყვები.
როდესაც მგზავრი ადგილობრივ მოსახლეს სახლში მიადგება, მას ფეხებს დაბანენ,
კარადიდან საუკეთესო თეთრეულს გამოუღებენ, საუკეთესო ხილით, ყვავილებითა და
კერძებით უმასპინძლდებიან. მას უგებენ მაქმანით მორთულ ზეწარს, ქალები ხდიან,
თავიანთ რბილ საწოლში აწვენენ. ოჯახის ქალწულები მის დასაძინებლად ჩონგურის
თანხლებით მღერიან. როდესაც მგზავრი მიდის, მას დიდ მანძილზე აცილებენ.
სალხინოს მიდამოებში მცხოვრებ ერთ გლეხს მხოლოდშობილი, ათი წლის ვაჟი ჰყავდა.
ერთ დღეს მან შვილს მეზობელ სახლში, თავის მეგობართან საჩუქარი გაატანა. ბიჭს ხელში
თავისი პატარა თოფი ეჭირა და მეგობრის ბავშვები ამ იარაღით თამაშობდნენ. თავიდან
ყველაფერი კარგად მიდიოდა, შემდეგ წაკამათდნენ, თოფმა გაისროლა, ტყვია გავარდა და
ვაგლახ! საცოდავ ბავშვს გულში გაუარა. უბედური მშობლები ცრემლად იღვრებოდნენ და
საშინლად განრისხებულები, გადაემტერნენ თავიანთ ძველ მეგობრებს, რომლებსაც არაფერი
არ შეეძლოთ. ამ ამბიდან ორი წლის დასასრულს მშობლები აშილთან მივიდნენ და უთხრეს:
„მოგვჭერი თმა, რომელიც ჩვენი უბედურების განმავლობაში გაგვეზარდა (გლოვის დროს
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თმას არ იჭრიან). გვანუგეშე, შეაშრე ჩვენი ცრემლი. შენზე გადმოვიტანთ იმ სითბოს, რაც
ჩვენი შვილის მიმართ გვქონდა“. აშილმა, ძლიერ გულაჩუყებულმა და აღელვებულმა,
შეარიგა მეზობლები. ძალიან ბედნიერი ვიყავი ამ ამბის მოგვარებით და მას ხელი
ჩამოვართვი.
ნიშნობა განსაკუთრებული ზარ-ზეიმით ტარდება. დასანიშნი გოგო საუკეთესო
ტანსაცმელს იცვამს, ფერუმარილს ისვამს და ვუალში გახვეული დედ-მამასთან ერთად
ელოდება ვაჟის მოსვლას. სასიძოს მშობლები მოდიან და მამა ოფიციალურად ითხოვს ქალის
ხელს, სხვები კი პასუხობენ: „თანახმა ვართ“. ერთმანეთს სამჯერ ესალმებიან და
ახალგაზრდა ვაჟის მამა დანიშნულ გოგოს თითზე ბეჭედს უკეთებს, საჩუქრად კი ხატს და
ქარვის კრიალოსანს აძლევს. საღამოს ოჯახური ვახშამია. ხშირად ნიშნობიდან მხოლოდ სამი
წლის შემდეგ ქორწინდებიან. ახალგაზრდა გოგოს აქვს ოთახი, სადაც შეუძლია თავისი
დანიშნულის მიღება. ქორწილი ჩვეულებრივ ქმრის ოჯახში ტარდება, ამიტომ ქალის
მოსაყვანად ვაჟის ნათესავები და მეგობრები მიდიან. საჩუქრად ბევრ ფულს იღებენ და ის,
ვინც ფულს იბარებს, იწერს, რომ შემდეგი საჭიროების შემთხვევაში იგივე თანხა გასცეს.
ტოტებით აშენებული კარავი 200-300 სტუმარზე იშლება და პატარძლის წინ ნახევარ ვერსზე
გრძელდება. იქ მისვლისას დედამთილი მომავალს რძალს ტუჩებზე შაქარს უსმვამს, ახალ
ცხოვრებაში მას ბედნიერებას, იხარულს და იმასაც უსურვებს, რომ მისმა ენამ სიტკბო
შეინარჩუნოს. სოფლელებში კორტეჟის ნაწილი მზითვია; თუნუქით მოჭედილ ღია ფერის
ხის სკივრში დევს პატარძლის ხელით შეკერილი ლეიბები, ბალიშები, ზეწრები და საბნები.
ქორწილი იწყება, პატარძალი პატივცემულ ქალს (ხშირად თავის ძიძას) მიჰყავს ოთახში,
სადაც მას აცმევენ და შემდეგ ეკლესიაში მიდიან. მეჯვარე ვაჟს, რომელიც ოჯახის მეგობარია,
მექორწინეების თავზე უჭირავს ჯვრით მორთული ორი მოოქროვილი საქორწინო გვირგვინი
რასაც ადრე საფრანგეთში საქორწინო საბურველი, ბალდახინიანი საწოლი ასრულებდა.
მექორწინეებს ეკლესიაში ფეხქვეშ ვარდისფერი აბრეშუმის ხალიჩას უგებენ, ზოგჯერ –
უბრალო ტილოსას. დამსწრე საზოგადოება არ შეიძლება მიეყრდნოს კედელს, რადგან ამას
უბედურება მოქვს. მშობლები შეშფოთებით ადევნებენ თვალს სანთლების ალს
მექორწინეევის ხელში – რომლის ალიც უფრო გვიან ჩაქრება, ის უფრო დიდხანს იცოცხლებს.
მილოცვები და გადახვევები კარშივე იწყება, ისვრიან თოფს, მღერიან და საქორწილო
ვახშამიც იწყება! შემდეგ მოჰყავთ 7-8 წლის პატარა ბიჭი, რომელსაც პატარძალს კალთაში
უსვამენ და რომელიც მისი შვილობილი ხდება. სუფრასთან მსხდომი ცოლ-ქმარი მილოცვებს
იღებს. სუფრა გაშლილია, ქმარი გარბის, პატარძალი თვალდახრილი ელოდება, რომ
მატრონამ თავისი რიგის მიხედვით ააყენოს სუფრიდან. კვლავ შებურული, მატრონას და
ქმრის ნათესავებს მაგიდასთან მიჰყავთ, სადაც მხოლოდ ქალები სხედან; მატრონა
პატარძლის გვერდით ჯდება და მეორე მხარეს, მის გვერდით, ქალებს შორის ყველაზე უშნოს
სვამს. ქალები მათ მახლობლად სხდებიან და სუფრასთან საზეიმო დალოცვა და
გაუთავებელი სადღეგრძელოები იწყება. პატარძალს მრავალჟამიერ უსურვებენ: „ბედნიერი
იყოს შენი ფეხი! ღმერთმა მოგცეთ სიკეთე!“ ეს მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდება და
ორივე ოჯახიდან იმას ერგება პირველობა, ვინც მეტს დალევს და შეჭამს. შუა ვახშის დროს,
როდესაც პატარძალი არც ჭამს, არც იცინის და აღარც შებურულია, მატრონა მისი საქორწინო
საძინებელში წაყვანის ნებას ითხოვს, სადაც მას საჭმელი ელოდება. შემდეგ მატრონა მას
აწვენს და კართან ელოდება, ქმარიც მაშინვე მოდის. „რა მოგაქვს?“ ეკითხება ქალი; კაცი მას
ხელში ფულს ჩაუსრიალებს და ოთახში შედის. ქორწილი გარეთ გრძელდება. გათენებისას
ქმარი დგება და თავისი შესაძლებლობის მიხედვით, საწოლზე რამდენიმე რუბლს დებს.
მატრონა მოდის და მას თავის საუკეთესო ტანსაცმელს აცმევს. დაქორწინებულების
მშობლებს და მეჯვარეს საჩუქრად აძლევენ: ცხენებს, იარაღს და სხვა რაღაცეებს. ერთი
კვირის შემდეგ პატარძლის სამწუხაროდ, უხვად დასაჩუქრებული მატრონა მიდის. ერთი

წლის განმავლობაში ახლად დაქორწინებულები დიდ პატივისცემას გამოხატავენ თავიანთი
მშობლების მიმართ, არასოდეს არ სხდებიან მათი თანდასწრებით, ახალგაზრდა ქალი
დაკავებულია სახლის საქმით, ტყავზე ქარგავს და მათთვის ათას ლამაზ რაღაცას ამზადებს.
ამ ცერემონიალის თავიდან ასაცილებლად, ქალებს იტაცებენ, ერთ ასეთ გატაცებას მეც
შევესწარი. ამ შემთხვევაში შეხვედრის ადგილს ნიშნავენ, ახალგაზრდა კაცი თავის
მეგობრებთან ერთად სასწრაფოდ პოულობს მღვდელს და ქორწინება დაახლოებით ისე
ტარდება, როგორც ადრე შოტლანდიაში, გრეტნა-გრინიში49. თუ ქორწინება წარმატებულია,
მშობლები მათ პატიობენ, საწინააღმდეგო შემთხვევაში კი ეკლესიაში მიდიან, რათა ის
სახარებაზე დასწყევლონ და ორივე ოჯახს შორის საშინელი ომი იწყება.
ამ მხარეში ბევრი ცრურწმენაა; თუ ცხვირის წვერი გეფხანება, ეს ნიშნავს, რომ ვიღაც
შენს სანახავად მოისწრაფის. თუ პირში თმა ჩაგივარდა, ეს იმის ნიშანია, რომ ხორცს შეჭამ.
თუ დიდხანს ასლოკინებ, ე.ი. შენზე ვიღაცა ცუდს ამბობს. თუ ყური გიგუგუნებს, ვიღაც
მოკვდება. ამ შემთხვევაში, თვალებს ხუჭავენ, თითებს ყურთან ატკაცუნებენ და ამბობენ:
„აქედან შორს, აქედან შორს, თორმეტი მთის იქით, ტყეში, ქვებში, ქარში!“ ქალიშვილო,
გინდათ გაიგოთ ვისზე გათხოვდებით? თანაბარი რაოდენობით აიღეთ ფქვილი და მარილი,
გამოაცხეთ კვერი და ძილის წინ მიირთვით; გაიხადეთ ქვედა საცვალი, ყურებზე ჩამოიცვით
და როდესაც ღამე სიზმარში მოგწყურდებათ, წყალს მომავალი მეუღლე დაგალევინებთ.
როგორც ამბობენ, თურქულ ქვას, Soulerman-ს 50, შეუძლია ერთბაშად სტერილური გახადოს
ქალები, რომლებიც ამ ქვას ატარებენ; თუ ქალები ქვის მტვერს დალევენ, ვერასოდეს ვერ
დაფეხმძიმდებიან; თუ ამ ქვას კაცი ატარებს, იგი ამ ქვით თავის ცოლს სათნოებას გადასცემს.
თუ ქალი ურწმუნოა, ქვას რძიან ლარნაკში დებენ; თუ რძე შედედდება, დედობა საეჭვო არ
იქნება. სასიყვარულო ბანგის გადაკეთებლად დაიჭირეთ ღამურა, მოკვეთეთ მარცხენა ფრთა,
შეინახეთ ტომსიკაში; თუ ამ ტომსიკით მხოლოდ იმის კაბას შეეხება, ვინც გიყვართ, იმასაც
შეუყვარდებით.
რაც შეეხება ქორწინებას, აი ლექსი, რომელიც დაიწერა 1869 წელს პარიზში, ტიუილრის
სასახლეში სალომეს გათხოვების გამო. ბარონი ბრენი, ჩემი მეგობარი, ამ ცერემონიას
ესწრებოდა და მითხრა, რომ იშვიათად უნახავს ასე შესაფერისი წყვილი. სალომე, მეგრული
რასის ასე სწორი ნაკვთებით და აშილი, დღესავით მშვენიერი!
ეძღვნება მათი უმაღლესობების
სამეგრლოს პრინცესა სალომე დადიანისა
და პრინც აშილ მიურას ქორწინებას
დადგა ეს ბედნიერი დღე, ყველამ ვიზეიმოთ
შეყვარებულთა ბედნიერება, რომლებიც მეუღლეები ხდებიან!
ვუმღეროთ ბედნიერ ქორწინებას! ვიზეიმოთ ეს მადლი
რომელიც მათ შეერთებულ შუბლებზეზე თავის კვალს ამჩნევს.
ექოსავით გავიმეოროთ მათი სახელგანთქმული გვარები!
სილამაზე, ახალგაზრდობა და ოქრო და იმედი,
მათ არაფერი აკლიათ. კავკასია და საფრანგეთი
შეედრთდნენ თავიანთი შვილების კოცნის დანახვაზე.
არავითარი წინააღმდეგობა ბედნიერებას… წინ! სიხარული და საჩუქრები!
გლეხებო და ბატონებო, თქვენი სასიხარულო შეძახილებით
მიესალმეთ თქვენი მეფეების ქალიშვილს.
დღეს იგი მისთხოვდა ჩვენს კედლებში, ჩვენი კანონებით,
ახალგაზრდობით და გრაციით და ყვავილებით დადვირგვინებული
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გრეტნა-გრინი (Gretna-Green) – ქალაქი სამხრეთ შოტლანდიაში, ცნობილი გაქცეულთა ქორწინებებით.
სიტყვა Soulerman-ის მნიშვნელობა ვერ დადგინდა.

მშვენიერ პრინცს, დიდი არმიის ვაჟს!
***
უცნობო მოგზაურო ჰელესპონტის 51 სანაპიროზე,
მე შევძელი შენი მიწის გათელვა, ო მდიდარო სამეგრელო!
მე დავლაშქრე შენი ციცაბო მწვერვალები, რომელთა თავები
ცაში იმალებიან. აქ, როგორც იტალიაში
როგორც ნეაპოლში, მე ვიოცნებე შენი სურნელოვანი ცის ქვეშ,
მე ვნახე შენი ამაყი შვილები, შენი ტყეები, შევისუნთქე
სურნელი, რომელიც ღამით, ცისფერი ცისკენ მიჰქრის
როდესაც ოქროს ვარსკვლავები ჩრდილში ქანაობენ.
რა კარგია შენი მზე! რა მშვენიერები არიან შენი ქალწულები
შავი თმებით და დიდი თვალებით! (193)
რა ლამაზები არიან მებრძოლები თავიანთ ფიცხელ ცხენებზე
როცა მხიარულად მიდიან იარაღით ხელში. თავიანთი
გამბედაობის ნაპერწკლით! აჰ! სიყვარული და ომი
მთლიანად ამ ამაყი მოდგმის შვილებისთვისაა
პრინცესა, თქვენ მზის ქვეყნიდან ბრძანდებით,
წამოყვანილი ჩვენს დღესასწაულზე საბრწყინად,
დიდებულება, მომხიბვლელობა და შეუდარებელი სხივი
რომელიც ანათებს თქვენი თვალებიდან და გატყვევებინებთ
აღაფრთოვანებინებთ, იყავით მშვიდად და უშფოთველად,
თქვენი მეუღლის მკლავზე, რადგან ფაზისიდან და სენიდან,
დღეს ათასი ხმა იმეორებს თქვენს სახელს…
დადიანი, მიუტარი, სახელოვანი სახელები.
რა მშვენიერია აღფრთოვანდე ორმაგი გერბით
თქვენი ორი გადახლართული გვირგვინით!
***
დადიანებო! დადიანებო! ძველო მებრძოლებო, წამოდექით!
თქვენ, რომელთაც მანდ გძინავთ, თქვენს ანტიკურ ტყეებში,
მოდით დღეს სანახავად, ტაძარში, მუხლმოყრილი
თქვენი შვილების მშვიდობიანი დღესასწაულის შუაგულში.
***
მიურავ, უძლეველო, ვისაც ნაპოლეონმა
დიდების ჯილდოდ მისცა
თავისი და, და პართენონი 52, დიდებული ერი,
დატოვე წამიერად შენი საფლავი, ო, გამარჯვების შვილო,
მოდი დიადო ჯარისკაცო, მოდი და შენი შვილების
დასალოცად აღსდექ, შენი ორი ძლევამოსილი მკლავით!
ანრი კამარტენი53
ამ რეგიონში ჰიგიენა კარგად ესმით. თუ ვინმე ინფექციური დაავადების გამო კვდება,
არ არის არც საჯარო გლოვა, არც ცერემონია და მყისვე ასაფლავებენ. თუ გარდაცვლილს
ტუბერკულიოზი ჰქონდა, მის ნივთებს წვავენ, ხშირად ავეჯსაც და ზოგჯერ სახლსაც კი და
ეს მუდამ ასე ხდებოდა. ადგილობრივი მოსახლეობა მოხუც ქალებს, ექიმბაშებსა და
დარდანელის სრუტე.
პართენონი – ძვ. წ. V საუკუნეში ათენის აკროპოლისზე აგებული ათენას ტაძარი.
53 ფრანგი ჟურნალისტი.
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გრძნეულებს უფრო მეტად ენდობა, ვიდრე ექიმებს. აი რამდენიმე უცნაური წამალი: თევზის
გამო გამოწვეული ფაღარათის სამკურნალოდ, ამის გამომწვევი თევზის ნაღველი უნდა
გადაყლაპო. კუჭის ტკივილის დროს, აიღეთ ერთი უმი კვერცხი, იმავე წონის შაბი ცილას
მოცილებულ კვერცხის გულს შეურიეთ, ნაჭუჭი ფქვილივით დაფქვით, მოხარშეთ ღუმელში
– შემდეგ კვერცხი მიეცით ავადმყოფს და ის მაშინვე გამოჯანმრთელდება. თუ ვინმეს
წითელა ან ჩუტყვავილა შეეყრება, მას საწოლთან უნდა მეორდებოდეს დაჩოქება, ოთახს
რთავენ წითელი და მყვირალა ქსოვილით, მოაქვთ ყვავილები, ასხამენ წყალს, უკრავენ
გიტარაზე, ცეკვავენ და წარმოთქვამენ მაგიურ სიტყვებს; როგორი სასმელიც დედის რძეა.
გულის დაავადების დროს შემდეგ შელოცვას წარმოთქვამენ: „გულო ჩადექ საგულეში, არ
გადახვიდე ბუნებით მოცემული ადგილიდან. დაკმაყოფილდი შენი სახლით! არ იხეტიალო,
მე შენთვის ვკერავ ჭრელ და მრავალფერ საგულეს, რომელიც მოგეწონება; ღმერთი შეისმენს
ჩემს ლოცვებს!“ თუ ავადმყოფს დიზინტერია აქვს, ჭამს ხილს. ავადმყოფს ღვინოს არასოდეს
არ ასმევენ; თუ ღვინოს სვამს, ერიდებიან მის ოთახში შესვლას. როდესაც ვიღაცამ მოგიარათ,
თქვენ მისი ოჯახის წევრი ხდებით, რაც შესანიშნავი აზრი მგონია. გამოჯანმრთელების
შემდეგ პირველი თმა თქვენმა მომვლელმა უნდა მოგჭრათ.
ქართველები მართლმადიდებლები არიან და ბევრ მარხვას იცავენ: ორმოც დღეს
აღდგომამდე, შობამდე, პეტრე-პავლობაზე, მარიამობაზე. ამ დღეებში მათი საკვები არის
ლობიო, ჭარხალი და ღომი. ამგვარად, გლეხი თავის საწოლზე ჩამომჯდარი ჭამს, მაგიდაზე
დგას ჭიქა და ბრტყელი ხის ნაჭერი, არც სუფრა, არც თეფში, არც სალფეტკი, ქალიშვილს ან
რძალს მოაქვს ქვაბი, პირველ კოვზს, რომელსაც ძაღლების წილი ჰქვია, მათვე აძლევენ.
შემდეგ ღომს ანაწილებენ მაგიდაზე და პირჯვარის გადაიწერის შემდეგ ხელით
მიირთმევენ 54. დღესასწაულებზე მიირთმევენ ყვერულს, ცხვარს, რძის გოჭს და სხვა უფრო
მძიმე კერძებს, მუდამ მჟავე ბროწეულის და მწვანე ქლიავის 55 საწებელებით.
კვლავ სჯერათ მსხვერპლის შეწირვის ეფექტურობის: ამას ესწრებიან მხოლოდ
მხოლოდ ოჯახის უფროსი მამაკაცები და მღვდელი, რომელთაც აძლევენ კერძს; ისინი
ლოცულობენ, აკმევენ საკმეველს, ცხოველის შიგნეულობას ქალებს აძლევენ. მსხვერპლის
შეწირვა ჩვეულებრივ აღდგომის კვირის განმავლობაში, მაისის თვეში ტარდება და
ეძღვნებათ წმ. მიხეილს, წმ. გაბრიელსა და წმ. თევდორეს, რათა ღმერთის წყალობა მიიღონ
ცხენებისა და ფაშატების დასაცავად. სახლის წინ ხის გამოღრუტნულ მორს ღვინით ავსებენ,
მასში აგდებენ პურს, შემდეგ ოჯახის უფროსი ხელში სანთლით, წარმოთქვამს: „უფალო, ჩემი
ცხენები კარგად ამყოფე“. ისევეა ხარების დალოცვა საფრანგეთში – სენ-იუბერში და
ბრეტანში – ფინისტერში.
როდესაც ვინმე ავად ხდება, მშობლებს მოჰყავთ კუდიანი ქალი56; ის თასში
ორმოცდაორ სამაჯურს შეანჯღრევს და როდესაც ისინი მაგიდაზე დაეცემა, იგი მათი
განლაგების მიხედვით ადგენს ავადმყოფობის მიზეზს. თუ ეს ბავშვია, იგი მის მამას
მოუწოდებს, აღადგინოს სხვისთვის მიყენებული ზიანი, დაუბრუნოს პატრონს ცხენი, ხარი
თუ ღორი, შემდეგ კი მტერს თავისი შვილის დალოცვა სთხოვოს. თუ ავადმყოფი
გამოჯანმრთელდა, ყველაფერი წესრიგშია, თუ მოკვდება, ადანაშაულებენ არა ექიმბაშს,
არამედ მამას, რაც არ არის მართებული.
სალხინო ღელავს; სოფლისა და მისი მიდამოების თავკაცები სასახლეში მოვიდნენ,
რათა გავეფრთხილებინეთ ტერენტიას, წითელი მილიციის ერთ-ერთ წევრის შესახებ,
მეგრელების ჭამის ეს ჩვეულება კარგად არის აღწერილი 1840 წელს სამეგრელოდან თბილისისკენ მიმავალი
ფრანგი ექიმის, შარლ ტეულის თხზულებაში (Jules Charles Teule, Pensées et notes critiques extraites du journal 1841,
II, 40)
55 იგულისხმება ტყემალი.
56
ტექსტში: la sorcière (Maklutkhé), მეგრ.– მაკითხე – მკითხავი.
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რომელიც რევოლუციური მოძრაობის სათავეში იდგა და ერთ-ერთი იმათგანი იყო, ვინც
ოთხი წლის წინ გაძარცვა სასახლე. ალყაში მოქცეული, იგი კვლავ იმალება და მას პოლიცია
დაეძებს; მაშველად ორ ჟანდარმს ითხოვენ, მაშულონსა და მის მეგობარს, რომლებიც
სალომეს უმცროს ვაჟთან, მის აღმატებულება პრინც ნაპოლეონ მიურასთან ერთად
იბრძოდნენ მანჯურიაში; ისინი სასახლის მცველები არიან. ჩვენ მაშინვე სოფელში წავედით
და ყველას ვეკითხებოდით ახალ ამბებს. ეს ბანდიტი ღამე ხარაზის სახლში იმალებოდა,
პოლიციელებმა გაჩხრიკეს ერთი სახლი, საიდანაც ის იმ დროს გაიქცა, როდესაც მისი იქ
ყოფნის ამბავი ოლქის მეორე ბოლოდან შეატყობინეს. დაცვის მიზნით ხარაზი ციხეში ჩასვეს;
ორი დღის შემდეგ იგი ოლქის მთავარ ქალაქში გადაიყვანეს, მაგრამ ამასობაში ალყა მოხსნეს
და ის სახლში დაბრუნდა. რაც შეეხება ყაჩაღს, ის დაიმალა, მაგრამ სად? შეიძლება თავის
ძიძასთან, რომელიც მდინარის მეორე მხარეს, ბორცვის მახლობლად ცხოვრობს. რადგან
ოთხი წლის წინ ის სასახლეში ყოველთვის ჩემი ოთახის ფრანგული ფანჯრიდან 57 ძვრებოდა,
პირველ ღამეს შემეშინდა; მიუხედავად ამისა, არ ავიღე პისტოლეტი, რომ ბუნებით
დაბნეულს, შემთხვევით ვინმე არ მომეკლა. მეორე ღამეს ამაზე აღარ მიფიქრია და როგორც
ყოველთვის, ღია ფანჯარაში მეძინა.
დღეს, 20 ივლისს, ტერასაზე ვიყავით და დიდი ყურადღებით ვუსმენდი ნაპოლეონ IIIის მიერ ვილჰელმსჰოეში58 დაწერილ მემუარებს, რომელშიც იგი 1870 წლის ომის
გამოცხადების წინმსწრებ მიზეზებს ხსნიდა; იგი ამტკიცებდა, რომ ერთადერთი
პასუხისმგებელი ამ ომის გამო იყო ბისმარკი 59 თავისი გაანგარიშებებით, ნაწერებითა და
გამოსვლებით 60. იმპერატორ ნაპოლეონ III-ის მემუარები მარშალ მაკ-მაჰონის 61 ადიუტანტმა,
პრინცმა აშილ მიურამ გადააწერინა. ლუსიენი სწორედ იმ დროს დაიბადა ალჟირში, მამამისი
კი მარშალთან გაემგზავრა მისი დაბადებიდან 14 დღის შემდეგ.
იმდენად დაკავებული და გატაცებული ვიყავი ამ საინტერესო ამბებით, რომ ვერ
შევამჩნიე დათვის ორი პატარა, ხუთიოდე თვის ბელი: ისინი ფანჯრიდან გადმოძვრნენ,
კიბეზე ამობობღდნენ და ისე შემოვიდნენ ჩემს ოთახში, როგორც ნამდვილი პუდელები,
მაგრამ ძაღლებზე უფრო სასაცილო და თავშესაქცევები კი იყვნენ. შემდეგ, ერთ-ერთი
მათგანი დაიხრჩო, რადგან ფიზიკური ვარჯიშებისადმი სიყვარული სიცოცხლის ფასად
დაუჯდა.
ჩვენ გაუთავებლად ვსაუბრობდით იმპერიის შესახებ, ეს ეპოქა ორმაგად
მაინტერესებდა, რადგან ის შედარებით ახლოა ჩვენთან, მაგრამ მეტად შორსაა მორალური
თვალსაზრისით. მე არ მივეცი ჩემს თავს უფლება მეკითხა სალომესთვის ამ ბრწყინვალე
კარის შესახებ, სადაც იგი რამდენიმე წლის განმავლობაში ცხოვრობდა. მისი მეტად
ლიბერალური სალონი განათლებული ადამიანების შეხვედრის ადგილი იყო, იგი მათ
იღებდა და მისთვის დამახასიათებელი სრულყოფილი დახვეწილობით იკრებდა თავის
გარშემო. მის სალონში ყოველ დღე დადიოდნენ გასანიაკი62, გალიფე 63, არტურ მეიერი64,
la porte-fenêtre – – ფართო პანორამული ფანჯარა იატაკამდე.
ციხე-სიმაგრე ვილჰელმსჰოე (Wilhelmshöhe) – ჰესენ-კასელის ლანდგრაფის სასახლე 1870 წლის 5 სექტემბრიდან
1871 წლის 19 მარტამდე საფრანგეთ-პრუსიის ომის დროს, სედანთან ბრძოლაში დატყვევებული იმპერატორი
ნაპოლეონ III სწორედ ამ სასახლეში იმყოფებოდა და იქიდან გაემგზავრა დიდ ბრიტანეთში.
59 ოტო ედუარდ ლეოპოლდ ბისმარკი, თავადი ფონ ბისმარკ-შენჰაუზენი (1815-1898), გერმანიის სახელმწიფო
მოღვაწე, გერმანიის იმპერიის დამაარსებელი და პირველი რაიხსკანცლერი.
60 ავტორის შენიშვნა: „რაც დადასტურებულია გამოქვეყნებულ ნაწერებში“.
61 პატრის მაკ-მაჰონი, გრაფი, ჰერცოგი მაგენტა (1808-1893) – საფრანგეთის სახელმწიფო მოღვაწე, საფრანგეთის
მარშალი და საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი 1873-დან 1879 წლამდე.
62 ბერნარ-ადოლფ-გრანიე დე გასანიაკი (1806-1880) – ფრანგი ჟურნალისტი, ისტორიკოსი, ბონაპარტისტი.
63 გასტონ ალექსანდრ ოგიუსტ დე გალიფე, მარკიზი (1830-1909) – ფრანგი კავალერიის გენერალი, ნაპოლეონ III-ს
პირადი მცველი, საპატიო ლეგიონის ოფიცერი. საფრანგეთის სამხედრო მინისტრი (1899-1900). მის სახელს
უკავშირდება სამხედრო შარვლის, გალიფეს, შექმნა.
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რომელსაც შემდეგ ჰერცოგი მეიერი შეარქვეს და მრავალი სხვაც. მე გავიგე საინტერესო
დეტალები გასანიაკსა და პრინც აშილ მურატს შორის არშემდგარი დუელის შესახებ:
გასანიაკმა საჯაროდ ცუდად ილაპარაკა ნაპოლეონზე და დიდი მეგობრობის მიუხედავად,
პრინცი აშილი ვერ მისცემდა მას თავისი ბიძაშვილის კრიტიკის უფლებას. გამორჩეულმა
ორატორმა მას იმდენად კარგად გაუგო, რომ ამ ამბიდან მეორე დღეს, რაც ოპერის ფოიეში
მოხდა, იგი დილის 8 საათზე მივიდა მასთან. თავის ბუდუარში მყოფმა უძილო პრინცესამ
დარეკა და ქმარი მოაწვევინა, რადგან სტუმარმა მას პრინცის სასწრაფოდ მოსვლას სთხოვა,
თუნდაც საშინაო სამოსით. პრინცი მოვიდა, თუმცა არ იცოდა ვინ მიაკითხა და ორი კაცი,
რომელიც წინადღით ერთმანეთს ებრძოდა, ერთმანეთს გადაეხვია. ადგილზე ორივემ
დაამტკიცა თავისი ვაჟკაცობა და პუბლიკამ ტაშით მიიღო საქმის ასეთი შეტრიალება.
დღეს ფოსტალიონის მოსვლის დღეა, ის კვირაში ორჯრ მოდის. ფოსტის მიღების
შემდეგ, ყველა კითხვითაა დაკავებული და არავის აღარ ახსოვს დრო.
ზუგდიდში გამგზავრებას ვფიქრობთ. ძალიან მიხარია. მეტად მსიამოვნებს
სამეგრელოს იმ დედაქალაქის ნახვა, რომლის სახელწოდებასაც ასე ხშირად ვწერდი
კავკასიაში გასაგზავნ კონვერტებზე. შუადღის შემდეგ ეტლით გავემგზავრებით.
სეირნობისას ვხედავ დახვეწილფორმებიან ლამაზ, გრძელფაფრიან ცხენებს. რა ფეხმარდები
არიან ეს პატარა კავკასიური ცხენები, ისინი ისევე ამაყები არიან, როგორც მათი მხედრები,
რომლებიც კეთილშობილის წოდების მოსაპოვებლად ცოლს, შვილებს, მინდვრებსა და
ვენახებს – ყველაფერს გაყიდიან!
ლუსიენმა მთიდან კარგი ამბები ჩამოიტანა, გზის მშენებლობა ძალიან მალე
დასრულდება და კოტეჯი „ერმინისია“ (Herminisia) მალე მიგვიღებს. როგორ ავალ იქ, რადგან
ცხენზე ჯდომა მღლის? იქ ფეხით ასვლას ვთავაზობ. „ეს შეუძლებელია“ – მპასუხობს
ლუსიენი. ურემში ხარებს აბამენ, ამ დღეებში ამით ვისარგებლებ და ეს მართობს.
ჩემი ოჯახი ბუზებით თევზაობით ერთობა. მარის ამაყად ამოჰყავს კალმახი, ასევე
აშილსაც. რაც შეეხება ლუსიენს, ეს ციფრი ასოცამდე ადის. კალმახი შესანიშნავი თევზია,
შოტლანდიური მას ვერც კი შეედრება. მეც ვცდილობ მათსავით თევზაობას, მაგრამ პირველი
მცდელობიდანვე ჩანს, რომ არ გამომდის; უნდა ვთქვა, რომ პეიზაჟის სილამაზე და
ადგილობრივები უფრო მეტად მაინტერესებს, ვიდრე თევზაობა.
მეზობელი თავადი გიბოძე და კონსტანტინი, აშილის რუსი აღმზრდელი, სეირნობის
დროს გვიყვებიან, რომ ტერენტიამ პრინცესასთვის ათქმევინა, რომ ის ჩაბარდება პოლიციას,
მაგრამ პრინცესას პატიების გარეშე სიკვდილი არ უნდა; მან ორი შუამავალი გამოგზავნა.
სასახლის ეკლესია ჭეშმარიტი მეგრული რომანია. კვირას, წირვის დროს, უსაფუარო
პური [კვერი] მომცეს. მამა სამსონის გრძელი თმები კვირაობით გაშლილია, მისი ტანისამოსი
კი, მქრქალი მთელი კვირის განმავლობაში, ცისფერია და ზედ ვერცხლისფერი დაჰკრავს.
დღეს ეროვნული ცეკვები ვნახე: ისინი გრაციოზულია, ქალებმა გიტარის მსგავსი,
ხუთსიმიანი საკრავის თანხლებით იმღერეს. კონცერტი სასიამოვნო იყო, მეგრელები
გრძნობენ ზომას და მუსიკალური არანჟირებებიც აქცენტირებულია 65.
არასოდეს შეხვდები მთვრალ, უზრდელ ან უხეშ კაცს. ეს გასაოცრად დახვეწილი
ხალხია. როდესაც ვინმეს გადამდები ავადმყოფობა შეეყრება, მეზობლებს მისთვის კარგი
საკვები მიაქვთ, მაგრამ ჭიშკართან ტოვებენ, სახლში კი არ შედიან, რათა თვითონაც არ
დაავადდნენ.
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არტურ მეიერი (1844-1924) – ფრანგი ჟურნალისტი და მწერალი, ყოველდღიური კონსერვატორული გაზეთი

Gaulois-ის, დირექტორი, რომელიც 1929 წელს შთანთქა LLe Figaro-მ, რომელის მფლობელიც ფრანსუა კოწი იყო.

მეგრელების მუსიკას ასევე აფასებს 1840 წელს სამეგრელოდან თბილისისკენ მიმავალი ფრანგი ექიმის, შარლ
ტეულის თხზულებაში (Teule, Pensées et notes critiques II, 39).
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მოურავი, ბატონი ალექსისი, მხიარული კაცია, სასაცილო, მახვილგონიერი; იგი მეტად
სასაცილოდ მღერის ფრანგულ სიმღერებს, რომელთა სიტყვები არ ესმის. მის მეგობარს
ძლიერ უყვარდა ერთი უკვე დანიშნული გოგო, რომელსაც იგი აგრეთვე საიდუმლოდ
უყვარდა და ორივე იტანჯებოდა. მიუხედავად ამისა, საქორწინო მზადება დასრულებული
იყო, ქორწილიც უნდა გადაეხადათ, მაგრამ ალექსისმა გოგო მეტად მოხერხებულად მოიტაცა
და შეხვედრის ადგილზე მიიყვანა, სადაც შეყვარებული ვაჟი იყო. რაღაც დროის შემდეგ მათ
იქორწინეს, მაგრამ ვაგლახ! ახალგაზრდა ქმარი უარყოფილი შეყვარებული კაცის ოჯახის
წევრმა მოკლა.
კვლავ იწყება ტერენტიაზე ლაპარაკი, მან 700 რუბლი და იარაღი ითხოვა. „ახლა ექვსნი
ვართ“, – თქვა მან ამაყად. გამბედაობა ბრუნდება, მაგრამ როგორ დასრულდება? სრულიად
შეწუხებული ქალაქის მერი დაბნეულია იმის გამო, რაც ხდება. ლაპარაკობენ სხვა
ტერორისტზე, რომელმაც სამი ჟანდარმი მოჰკლა და მეოთხე კი გადააგდო, ცხენი და თოფი
წაართვა, ცხენით გაიქცა და თან იარაღი და ბარგი გაიტაცა. მას პოლიცია დაედევნა.
თავადი გიბოძე და მისი მეუღლე მეტად ერთგულები იყვნენ ბოლო რევოლუციის
დროს. ისინი თავის შვიდიოდე წლის ვაჟთან ერთად მოვიდნენ და არ მიუტოვებიათ
მიურათა ოჯახი სანამ ისინი საფრთხეში იყვნენ.
რამდენი ლამაზი, წყნარი და მიმზიდველი საღამოა! ჩვენ ვცხოვრობთ ხან მეგრელების,
ხან ნაპოლეონის დროინდელ წარსულში! ანეკდოტები ერთმანეთს ენაცვლება, მე კი ვაგროვებ
ამ მარგალიტებს, რომ შემდეგ მძივად ავკინძო. ერთ დღეს მადმუაზელი დე მონტიჰო,
იმპერატრიცა ევგენია 66, გამაოგნებელად ლამაზი, გრაციოზული და ჭკვიანი, სენ-კლუს 67
ბაღში სეირნობდა. ფეხქვეშ ოთხყურიანი სამყურა დაინახა, მოწყვიტა ყველა ქვეყანაში
ბედნიერების ეს მომტანი ბალახი და იმპერატორს მისცა. მან კი გულაჩუყებულმა და
გახარებულმა, მთელი ღამის განმავლობაში ამუშავა პარიზის ოქრომჭედლები, გამთენიისას
სახელოსნოდან შესანიშნავი სამყურა გამოვიდა და გაღვიძებისას მადმუაზელ მონტიჰომ
ბრილიანტებით, ლალებით, საფირონებითა და ზურმუხტებით მოოჭვილი სამყურა
სამკაული მიიღო, რომელიც მას სიხარულის, დარდის, ქვრივად ყოფნის დროს… მუდამ
ეკეთა.
ჩემი მეუღლე აქ მატყობინებს სამინისტროს დაცემის ამბავს 68; რამდენად ქრება,
იკარგება და პატარად გეჩვენება ეს მოვლენები შორიდან! პატრიარქალური ცხოვრება,
რომელიც ამ დიად ბუნებაში გვაქვს, აგვამაღლებს კაცობრიობის წვრილმანებზე.
გავიგეთ, რომ სპარსეთში რევოლუციაა 69 და იქ მომხდარ მიწისძვრას დიდი მსხვერპლი
მოჰყვა; შემდეგ, მეგრელმა ტერორისტებმა თავიანთი ბოლო შეკრების დროს კავკასიაში
რესპუბლიკის გამოცხადება მოისურვეს. რა პოლიტიკური ცვლილებები მიმდინარეობს
ელბრუსსა და არარატს შორის მსოფლიოს დასაბამიდან!
ზუგდიდში ორი ეტლით წავედით, მარი და აშილი კავკასიური ჭადრებისა და
ბრეტონული მუხების გრილ ჩრდილში დავტოვეთ ერთმანეთისათვის ზამთარში მომხდარი
ათასი ამბის მოსაყოლად. ჩვენ მაშულონი, ერთგული მუსლიმი ჟანდარმი და ციზა, მსახური,
გამოგვყვნენ. შესანიშნავი ამინდია. ნიაღვრები უხმაუროდ გადავიარეთ. გზაზე
ლოკოკინებიანი კლდის ნატეხი ავიღე, ადრე აქ ყველაფერი წყლით იყო დაფარული. შავი და

იგულისხმება ნაპოლეონ III-ს მეუღლე, ევგენია დე მონჰიტო (1826-1920) ევროპული მოდის კანონმდებელი.
ცეზარ-ოგიუსტენ-შარლ დე ლა ბრუს ვეტრეიაკი (1798-1887) – არტილერიის კაპიტანი, საპატიო ლეგიონის
ოფიცერი.
68 ჰერცოგი დე როანის ცნობა მინისტრთა კაბინეტის დაცემის შესახებ ეხება 25.10.1906-24.07.1909 წლებში
საფრანგეთის მესამე რესპუბლიკის პრემიერ მინისტრის, ჟორჟ ბენჟანემ კლემანსოს გადადგომის შემდეგ
საფრანგეთის მინისტრთა კაბინეტის დათხოვნას.
69 იგულისხმება ირანის 1905-1911 წლების რევოლუცია.
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კასპიის ზღვები ერთმანეთთან ისე დიდხანს იყო დაკავშირებული, რომ ამის ნაკვალევს
ყველგან შეხვდები.
ხეთაში ავტომობილით ჩავედით. ბ-ნმა იონა მეუნარგიამ 70, მისმა ცოლმა და შვილებმა
ყვავილების თაიგულები მოგვართვეს: იონა ფოთის მერის მოადგილეა, რომელიც მალე
გახდება ჩემი ნათლია 71; მე გავხდები მისი ნათლული72. მისი საზაფხულო სახლი ხეობის
სიღრმეში, თვალწარმტაც ადგილზე დგას.
ზუგდიდიდან 6 კმ-ზე, იმ ადგილზე, რომელსაც წითელი ხიდი ეწოდება, უამრავი
მხედარი დავინახეთ. ავტომობილიდან გადმოვედით, მე ცნობისმოყვარეობა მკლავს; გაისმა
თოფის გასროლა, ისინი გახარებულები ჩანან: ეს დეპუტაციაა. ერთი ბატონი ჩამოქვეითდა,
სხვებიც; ისინი ჩემსკენ წამოვიდნენ: ეს დათა კარტოზიაა, ქალაქ ზუგდიდის თავკაცი. მან
მჭერვეტყველად მომმართა და გამოხატა თავისი სიხარული სალომეს რძლის დედის ნახვის
გამო და ქალაქის სახელით პატიოსანი თვლებით მოოჭვილი არაჩვეულერივი უძველესი
ჯვარი მომიძღვნა. მე გულაჩუყებული და ისე გაოცებული ვიყავი, რომ ძლივს ავიყვანე თავი
ხელში ასე სასიამოვნო ყურადღებაზე ღირსეულად საპასუხოდ. მას ზუგდიდის
მნიშვნელოვანი პირები ახლდნენ. ჩვენ სამეგრელოს დედაქალაქში შევედით, რომელიც
ჩაფლულია ვარდისფერი მიმოზის ხევნარში, ხეები წვრილი სურნელოვანი შლეიფითაა
დაფარული და ჰაერში სრულიად განსაკუთრებული სურნელი ტრიალებს.
ჩვენ სამეგრელოს მთავრის სასახლის კართან შევჩერდით. მას ორი სასახლე აქვს,
მარჯვნივ მდებარე სასახლეში ჩვენ დაგვაბინავეს, მეორეში, რომელიც ვრცელი პარკის
ბოლოში მდებარეობს, თვითონ ცხოვრობს73. ორივე უკანასკნელი რეგენტი პრინცესას74
მიერაა აშენებული. ტბის გარშემო უიშვიათესი ხეები და ბუჩქებია. მთავარი აქ ძირითადად
არ ცხოვრობს და ბაღი თავის ნებაზეა მიშვებული, მცენარეები საუცხოოდ ვრცელდება ყოველ
მხარეს და ბაღს საიდუმლოებით, მომხიბვლელობითა და მიმზიდველობით სავსე ტყის
ველური იერი აქვს. მცოცავ ნემსიწვერებს შორის ძლიერ თვალწარმტაცად ჩანს ათი წლის
წინ 75 პრინცესა სალომეს სასახლის დამწვარი ძველი სათბურებისა და სასახლის უზარმაზარი
ნანგრევები. მე მათ გულდაწყვეტით ვუყურებ, რადგან ვიცი რა მწუხარებაც გადაიტანეს,
როდესაც ხედავდნენ, რომ ასე მზრუნველობით აშენებულ კედლებს ცეცხლი წვავდა. პრინც
აშილ მიურას, რომელიც ამ უბედურების შემდეგ რამდენიმე თვეში გარდაიცვალა, თავისი
სამფლობელო ჭკადუაშში ჰქონდა.
ბ-ნმა ვლადიმირმა, სამეგრელოს მთავრის მოურავმა, შესანიშნავად მიგვიღო. მას
გაუხარდა პრინცესა სალომესა და ლუსიენის დანახვა. ჩვენს პატივსაცემად სასახლის
უზარმაზარ სასადილო დარბაზში სადილად ოცდაცამეტი კაცი დაპატიჟა. მე კვლავ მთხოვენ
სუფრის გაძღოლას. ისინი ამბობენ, რომ ამ სტუმართმოყვარე ქვეყანაში დღესასწაულის
დედოფალი მე უნდა ვიყო. სუფრის ერთ-ერთ თავში დამსვეს, პრინცესა სალომე ჩემს
მარჯვნივ, პრეფექტი კი მარცხნივ, სხედან. ეს უკანასკნელი ნამყოფია პარიზში, გერმანიის
ერთ-ერთ მხარეში და ჩვენ სასიამოვნოდ ვსაუბრობთ. მისი თერთმეტი წლის ვაჟი მეტად
განვითარებული მომეჩვენა... აი ჩვენი სადილის მენიუ:
საუზმეული.
იონა მეუნარგია (1852-1919) – ქართველი მწერალი, კრიტიკოსი პუბლიცისტი. 1874-1878 წლებში სწავლობდა
ჟენევისა და პარიზის სასწავლებლებში. 1898-1907 წლებში იყო მომრიგებელი შუამავალი ზუგდიდის, სენაკისა და
ლეჩხუმის მაზრებში, 1891-1894 და 1907-1913 წლებში – ფოთის ქალაქის თავის მოადგილე.
71
ტექსტში: mordia, მეგრ. მორდის – ნათლია.
72
ტექსტში: piercelle, მეგრ. პირსელი – ნათლული.
73 ავტორი ალბათ ნიკო დადიანის (1847-1903) ვაჟს, ნიკოს (1876-1919) სამეგრელოს მეორე და უკანასკნელ
უგანათლებულეს (Светлейший) მთავარს გულისხმობს.
74 იგულისხმება ეკატერინე ჭავჭავაძე-დადიანისა.
75 ზუგდიდის სასახლე 1895 წელს დაიწვა.
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ბოსტნეულის წვნიანი ფენოვანი ცომის ღვეზელით.
ხამანწკები.
ზუთხი.
ძროხის ხორცი ბოსტნეულით.
სიმინდით გაზრდილი წიწილები.
შემწვარი ძუძუს გოჭი.
სალათი.
ფეტვის ფაფა.
ბავარკა, მოხარშული კრემი.
ნამცხვარი.
ტოლუმბაში თავადი პეტრე ანჩაბაძეა. ბევრი საუბარი, სმა, სადღეგრძელოები სალომეს
პატივსაცემად და მისი წყალობით, ჩემი მისამართითაც. მას მადლობას უხდიან, ამ მხარის
დედას, კეთილისმყოფელს, დამცველს უწოდებენ და იმედი აქვთ, რომ მისი მეთაურობით
ლუსიენი და მარი აგრეთვე „მეგრელების მშობლები“ გახდებიან. შეისვა მარისა და აშილის
სადღეგრძელოები. ლუსიენმა, თავისი დედის მსგავსად, მჭერმეტყველად უპასუხა.
სუფრიდან მხოლოდ ღამის პირველ საათზე ავდექით.
ჭკადუაშში წასვლამდე ქალაქი დავათვალიერე. ბაზრობის დღეს ის საკმაოდ
გამოცოცხლებულია.
გამყიდველები
მიწაზე,
ხეების
ჩრდილში
სხედან
და
გარშემორტყმულები არიან შინაური ცხოველებით და ფრინველით: კამეჩებით, ძროხებით,
თხებით, ღორებით, ბატებით, ქათმებითა და ცხენებით. შევამჩნიე ძალიან მოხდენილი,
ძველი ფორმების თიხის ჭურჭელი.
ზუგდიდიდან
ჭკადუაშამდე
გზა ძალიან
ლამაზია. მერის მეთაურობით
ადგილობრივები მოგვესალმნენ. ჩვენ ჩამოვქვეითდით. ჩვენს შესახვედრად ადგილობრივი
ლამაზი ქალები და სოფლის ყველა მაცხოვრებელი მოვიდა, პური, მარილი და ქრისტეს ხატი
მომართვეს, დიდი გულითადობით მომესალმნენ. ეს არის მეტად დელიკატური,
მგრძნობიარე და კეთილშობილი ხალხი; ყველაზე მოკრძალებულ მიწათმოქმედსაც კი
ჯენტლმენის მანერები აქვს.
პრინც აშილ მიურას საფლავი ეკლესიის გვერდითაა; ის ცისფერი ჰორტენზიებითაა
გარშემორტყმული, რომლებიც ჩიტების ბუდეებითაა დაფარული. წინ დიდი ჰორიზონტიაა.
მისი ქვრივი აქ ხშირად დადის სალოცავად.
უკანა გზაზე ალექსისის სტუმართმოყვარე სახლში მიგვიღეს; ეს დიდი, ადგილობრივი
სახლია, რომელიც მდელოს შუაში დგას. ინტერიერი ნახევრად კავკასიაური, ნახევრად
პარიზულია, სახალისო ნაკრებია; ჩვენი ბულვარების ხედების გვერდით თამარ მეფისა და
შამილის 76 სურათები კიდია. აღმოსავლური ხალიჩები უცნაურად გამოიყურება TroisQuartiers-s 77 სამშვენისებთან ერთად. ძალიან ახალგაზრდა ქალბატონ ალექსისს თეთრი
თმები და ძალიან კარგი გარეგნობა აქვს. საღამოს, სასახლეში, ვახშამი ოცდათხუთმეტ კაცზე
გაშალეს; ამჯერად ქალებიც არიან. სიმღერები გიტარის თანხლებით და ჰარმონიული
ცეკვები; სხვა ცეკვებს შორის დახვეწილი გრაციოზული ლეზგინკაც. ახალგაზრდა
ქალიშვილები უფრო მეტი გემოვნებით არიან ჩაცმულები ვიდრე ჩვენები საფრანგეთის
პროვინციაში: მათი სამოსი ელეგანტურია თავისი მარტივი ორგინალურობით. ამ ორი
ვახშმის დროს ბ-ნი ვლადიმირ ალჩიბაია, ინტენდანტი, სუფრასთან არ დამჯდარა; იგი
მსახურებთან ერთად გვემსახურებოდა. სტუმრები წმინდა არსებები არიან, მათთვისაა
ყველაფერი საუკეთესო. ქალების ლხინი უფრო მოკლე და ზომიერია; ტოლუმბაში ქ-ნი იონა
მეუნარგია იყო, იგი დგებოდა და სადღეგრძელოებს ამბობდა.
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იმამი შამილი (1797-1871) – რუსების წინააღმდეგ მებრძოლი კავკასიის მთიელ ხალხთა მეთაური.
„Des Trois-Quartiers“ – დიდი მაღაზია პარიზში.

ზუგდიდის ფარდულები კარგად არის მომარაგებული: იარაღი, ქსოვილები,
აბრეშუმისა და ბამბის ნაწარმი, სამკაულები, ყველაფერია, საფოსტო ბარათების გარდა.
ოლქის მეთური, რომელიც ჩემს გვერდით ზის, იცნობს ჩემს ბიძაშვილს, ფილიპ დე როანშაბოს, რომელმაც იგი, როგორც სამხედრო პირმა, პარიზში მიიღო. მართლაც, მსოფლიო
პატარაა: ვინ იფიქრებდა, რომ აქაც გავიგებდი ჩემი ოჯახის შესახებ?
დარბაზში სამეგრელოს ძველი მმართველების ძალიან ძვირფასი და დიდ ხელოვნებით
დამზადებული იარაღი, ნაპოლეონ I-ის ერთ-ერთი კარგი და პრინც აშილ მიურას
პორტრეტები ჰკიდია.
მთები ბევრ რკინას შეიცავს, წვიმის დროს ნიადაგი სისხლის გუბეებით დაფარულს
ჰგავს. პირველი მოსაზრება, ურმით მგზავრობის შესახებ, გამოირიცხა, რვა კაცმა
ტახტრევანით წამიყვანა. სხვები ცხენებით წავლენ და ხუთი-ექვსი საათი დასჭირდებათ
მწვერვალზე ასავლელად, რამაც მოხიბლა ჩემი მოახლე ემილი, რომელიც ინსტინქტით და
მიდრეკილებით ნამდვილი ცხენოსანია.
გასვლა მზის ამოსვლისათვის დაინიშნა. ანტუანეტა და მე ეტლით წავედით და
მდინარის გადავლის შემდეგ, ჩამოვქვეითდით. ანტუანეტა მომხიბვლელია ცხენოსნის
სამოსში, იგი ერთბაშად მოახტა თავის ფიცხ ცხენს, მე კი მადამ სისოვათივით 78
ვნებივრობდი.
ქალებს კვლავ იტაცებდნენ თურქებისთვის მისაყიდად, სულ ცოტა ხნის წინ იმ კაცის
ბაბუა ვნახე, რომელიც ამ ვაჭრობას მისდევდა; კავკასიელი ქალების ასე ცნობილი სილამაზე
მათ მოტაცებლად ძალიან მაცდურია.
მაგრამ დავუბრუნდეთ ქვიბიაზე ასვლას. წარმოიდგინეთ ფონტენბლოს ტყე, მინდვრის
თვალწარმტაცი ლანდშაფტი წიფლის, თელის, ნეკერჩხლის, ფიჭვის, წაბლის ხეების მთელი
სილამაზე, ქვევით დაფნის ტყე, მოცვის ბუჩქები, ალპური ნიავი 2,000 მ-ის სიმაღლეზე აზიის
ცის ქვეშ. 11 საათისთვის შევჩერდით, ყველა ძალის მოსაკრებად ჩამოქვეითდა. შესანიშნავი
ადგილია, წყაროს პირას, ხავსით დაფარული ხეების დიდი მორები სკამებად, ტოტები კი
ქოლგებად გვემსახურება. სურნელოვან და მწვანე ხავსებს შორის კაჭკაჭებივით ვჭორაობთ,
მერცხლები ჭიკჭიკებენ; დასვენება მსოფლიოს ყველაზე რომანტუიკულ ადგილას. რა
პოეზიაა ამ გასაოცარ ბუნებაში!
ბილიკი გიგანტურ გვიმრებს, ამპარტავან ბზასა და საუკუნოვან ურთხელს შორის
გადის; ის ხეობებს და უღრანი ტყეებით დაფარულ მთებს უხვევს, იკრებს ძალას,
ვიწროვდება და კლდის ჩრდილიდან ერთბაშად კაშკაშა სინათლეში გადიხარ. მწვერვალსაც
მივაღწიეთ. ია „ერმინისიაც“! მე დროშებით მორთულ ტრიუმფალურ თაღში გავიარე,
როგორც ტრაპიზონის პრინცესამ, ორმოცდაექვსი ცხენოსანი მამაკაცისა და მომხიბლავი
ქალის თანხლებით; მოვედით, დაბრმავებულები მზით სავსე ყვავილების ბიბინით,
რომლებიც მოციმციმე პატიოსან ქვებს გავს.
მეზღვაურები ყვებიან, რომ ბუნიობის დროს ზღვიდან ხმელეთზე უცნაური არსებები
გამოდიან: თუ ეს კაცები არიან, ექვსი დღის (განმავლობაში ცუდი ამინდი იქნება, თუ ქალები
– ბედნიერებაა, კარგი ამინდია, რადგან იალქნები არ დაზიანდება. რა შესანიშნავი
აღმოსავლური ზღაპარია!
ეს მოგონილი ამბავი არ იყო: აქედან 50 მეტრში დათვს ეძინა; მან გადაჭამა სიმინდის
მთელი ყანა, გლეხები მის მოკვლას ითხოვენ, ნადირობა ორგანიზებულია, დიდი
მღელვარებაა. დილაარდიან გავიდნენ. შუადღისას სიმღერა გვაუწყებს, რომ ცხოველი
ახლოვდება. ისიც უნდა ვთქვა, რომ მზარეულ კაცს დაავიწყდა თავისი ღუმელი, მაგრამ ამის
თქმას აზრი არა აქვს, რადგან აქ ცეცხლი იატაკზე, სამზარეულოს შუაშია და არავითარი
სისოვათ I (Sisowath, 1840-1927) – კამბოჯის მეფე 1904-1927 წლებში. ჰყავდა ოცი ცოლი. თავისი კორონაციის
შემდეგ, 1906 წელს სახელმწიფო ვიზიტით ეწვია საფრანგეთის მთავრობას.
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ჭერში ბოლის გასასვლელად ხვრელი არ არის, რაც სულ არ უშლის ხელს, რომ საჭმელი
გემრიელი იყოს. მზარეული სანადიროდ წასასვლელად დანას იქნევს; სხვა მსახურები,
ქალები და კაცები, გარბიან; მეც მივფრინავ, ცხოველი მარისას და ემილის ეწევა და ვხედავ,
რა სისწრაფით გარბიან. ღამის ორ საათზე მისი ლეში მოიტანეს. მთვარით განათებულ ღამეში
მონადირეების შესახვედრად გავედი, მესმის მათი ხმები. ეს კუჩხი ბედნიერია, რვა კაცს
ტრიუმფალურად მოაქვს ის, ვინც აღარ შეჭამს ცხვარს, თხას, აღარ შეაწუხებს ფარას და
მწყემსებს. ნადირის მარეკები და მცველები ამაყობნენ ლუსიენით, რომელმაც პირველი
გასროლით მოკლა ცხოველი. ის ხავსიან ქვაზე დადეს. მთავარმა მცველმა თავისი საქმე
დაიწყო; ის შესანიშნავი კაცია, ყოფილი ბრაკონიერი, მოქცეული ყაჩაღი. მან მეგრელების
ჩვეულების მიხედვით, დასაფლავების პაროდირებით ისე დაიწყო მოთქმა, როგორც კაცზე:
ის დათვს მოწყენილი სახით უყურებდა, მაგრამ მალე მისი ტონი შეიცვალა და
გასამართლებაც დაიწყო: „შენ მოკალი ჩემი ცხენი, სწრაფი ბედაური, რომელიც დაქროდა
ჩვენს ბილიკებზე, უხაროდა სიცოცხლე, ფაფარს ქარი უფრიალებდა, საჯინიბოს სიამაყე იყო;
შენ შეამტვრიე ქოხის კარი და დატორე იქ გამვლელი მწყემსი, შენ შეჭამე სამი თხა, ღარიბი
კაცის ბავშვები ულუკმაპუროდ დატოვე“ და ასე სეტყვასავით ეცემოდა დარტყმები
უსიცოცხლო „მიშას“ სხეულზე.
აქაურ დათვს, თითქმის ყველას, თეთრი საყელო აქვს, რაც განსაკუთრებული სასატიკის
ნიშანია; ისინი ადამიანს მხოლოდ მაშინ ესხმიან თავს, როდესაც ძალიან მშივრები არიან,
მაგრამ თვითონ შესანიშნავად იცავენ თავს. სამეგრელოში ჩემი ყოფნის განმავლობაში
ლუსიენმა ხუთი დათვი მოკლა, აშილსაც გაუღიმა ბედმა და ერთი მოკლა, რამაც ბავშვი
ძალიან გააამაყა.
წინათ მოღალატე ცოლებს კუდმოჭრილ ცხენებზე სვამდნენ. ამ მიზეზის გამო, არც
ერთი მეგრელი არ შეჯდება მსგავს ცხენზე. პრინცესა მიურას, რომელმაც იცოდა ამ
სიძულვილის შესახებ, გენიალური აზრი მოუვიდა თავში – თავისი ცხენებისათვის კუდის
შეჭრა. ამის შემდეგ ცხენები დაცულია: მათ არავინ არ მოიპარავს.
მეგრელებს ძალიან უყვართ ჭორაობა. ზამთარში ოჯახი ერთ ოთახში იძინებს, ხშირად
დგებიან ცეცხლის გასაღვივებლად. ეს არის საუბრის, მხიარულების საშუალება. დაძინების
ნაცვლად ღამეს სასიამოვნო საუბარში ატარებენ. მათ მოსწონთ და ხიბლავთ ყოველივე, რაც
არის სიტყვა, საუბარი, მჭერმეტყველება. ტრაპიზონიდან და მისი მიდამოებიდან ჩამოსული
მუსლიმები, მეტად შრომისმოყვარე, ჭკვიანი და მეგრელებისგან განსხვავებით, უფრო
სიტყვაძვირები არიან.
ადათ-წესის მიხედვით მე და იონამ თმის კულულები გავცვალეთ; ახლა ჩვენ
სიკვდილამდე და-ძმა ვართ. მან იმერეთის უკანასკნელი მეფის 79 მიერ უკანასკნელად
გამოყენებული ჭიქა მაჩუქა, მე კი მას მთის ყვავილები დავუხატე. როგორ გამიკვირდა,
როდესაც ამ დილით სეირნობიდან დაბრუნებულს ჩემი ოთახის კარის წინ, ხეზე
ამოტვიფრული ჩემი სახელი „Herminie“ დავინახე. ეს ჩემი მორდიას თავაზიანობა იყო. იგი
მეტად განათლებულია, ბევრი დაუწერია და წაუკითხავს, მისი საუბრები ამაღლებულია, რაც
მეტად იშვიათი თვისებაა ამ მხარეში; მან იცის მოსმენა. ეს სასიამოვნო მოსაუბრე ამ ოჯახის
უახლოესი მეგობარი, სალომეს სულიერი ნათესავია.
ქორწინებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ პრინცესა სალომე ვახშმად დაპატიჟეს
ტუილრიში. მან la rue de la Paix-ზე 80 დიდ კუტურიე უორსს 81 შეუკვეთა კაბა, რომელიც
სოლომონ II (1772-1815), იმერეთის მეფე (1789-1810) – იბრძოდა რუსეთის ხელისუფლების წინააღმდეგ,
საქართველოდან ოსმალეთში გადაიხვეწა და 1815 წლის 19 თებერვალს ტრაპიზონში გარდაიცვალა.
80 პარიზის ერთ-ერთი ცენტრალური ქუჩა.
81 შარლ-ფრედერიკ უორსი (Charles Frederick Worth, 1825-1895) – ფრანგი კუტურიე, მაღალი მოდის
დამაარსებელი.
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გემოვნებისა და ელეგანტურობის შედევრი იყო: ქსოვილი მოვერცხლილი იყო. კაბა არც სამ
და არც ექვს საათზე არ იყო მზად. პრინცესა შეწუხდა, გაგიჟდა და 7 საათზე კუტურიემ
შეუთვალა, რომ კაბა მზად რვა საათზე იქნებოდა. ინტიმური ვახშამი იმპერატორის კარზე
დიდი მიღების შემდეგ, საღამოს 8 საათზე უნდა შემდგარიყო. პრინცესამ თავისი დეიდა
იმპერატრიცის ნახვა და თავისი წუხილის მისთვის გაზიარება დაგაწყვიტა. იმპერატრიცამ
დაამშვიდა და უთხრა, რომ კაბა პირდაპირ ტუილრიში გაეგზავნათ და მის ოთახში
გამოეცვალა. დათქმულ დროს კაბა ტუილრიში მიიტანეს, სალომემ გაიხადა და მის
ჩასაცმელად ემზადებოდა, როდესაც იმპერატორი, რომელმაც იფიქრა, რომ მისი
უდიდებულესობა მარტო იყო, მის კაბინეტში შევიდა. „ისე ავღელვდი, – თქვა სალომემ, –
რომ სიტყვა ვერ დავძარი. შემდეგ იმპერატორი წავიდა და კაბის ჩაცმა ახალი ინცინდენტის
გარეშე დასრულდა“.
აქ სიარულით არ იღლები, ჰაერს მიჰყავხარ და ბილიკებიც უფრო ადვილი სავალია,
ვიდრე ალპებში. დღევანდელი გასეირნება განსაკუთრებით მიმზიდველი იყო; ჩვენ ბალახზე
ვისაუზმეთ, შემდეგ მწყემსის ქოხს ვეწვიეთ. ანტუანეტა მამაცია, დაუღლელი, მუდამ
მხიარული, მისი ოცნება თავის ქვეყანაში, ამ მიწაზე და ამ მთებში სამუდამოდ დარჩენაა.
კურთხეული ბუნება! გიყვარდეს მისი ჰორიზონტი და მხოლოდ ის, განა ეს არ არის
არსებობის ყველაზე დიდი ბედნიერება?
რუსეთის მთავრობას უკიდურესად მამობრივი დამოკიდებულება აქვს, ასწორებს,
იცავს, მხარს უჭერს. ქვრივებისა და ობლების პენსია აქ უფრო დიდია, ვიდრე რომელიმე სხვა
ქვეყანაში, განათლება გასაოცრად ვრცელდება ყოველდღიურად.
ჩვენი კოტეჯის გარშემო კარვებია, სადაც ისინი მოთავსდნენ, ვინც ოთახში ვერ დაეტია:
ეს მანჯურიის ომის დროინდელი კარვებია. ჩვენ სამხედრო საწოლებზე ვწევართ, რომლებმაც
აგრეთვე ომში მიიღეს მონაწილეობა. ისინი სპარსეთიდანაა, ინგლისური წარმოების.
ერთ დღეს, როდესაც სალომე თავის ქმარს ჯიხვზე სანადიროდ ახლდა, მას ერთი
ასწლოვანი მწყემსი მიუახლოვდა და უთხრა: „შენ მკრეხელობას ჩადიხარ, მამაშენის მანები 82
კმაყოფილები არ იქნებიან. – რა ჩავიდინე? ჰკითხა მან. – შენ ბილწავ წმინდა ტყეს, აქ
არასოდეს არც ერთი ქალი არ შემოსულა“. – შემდეგ შებრუნდა. იმ დღეს ვერაფერი ვერ
მოინადირეს, ნადირობა წარუმატებელი იყო.
საძოვარზე ლევანის, მთავარი მცველის თანხლებით ავედით; ის სოფლის
ქალიშვილების რჩეულია: მას წვრილი წელი აქვს. მეგრელი ბავშვების აკვნები ნამდვილი
სამკაულებივითაა; ერთს ნიმუშად წავიღებ საფრანგეთში.
დღეს თავისი ბებიის 83 დღესასწაულია, აშილმა ყვავილების გვირგვინები დაგვიწნა და
თავზე დაგვადგა. სოფლის გარემოთი შთაგონებულებმა, ლუსიენმა და მე, ვარსკვლავების
შუქზე მიუსეს84 „ოქტომბრის ღამე“ (la Nuit d'octobre) წავიკითხეთ. პოეტის ლამაზი სტროფები
მითოლოგიით გაჯერებული კლდეების წინ გაიფანტა. ლუსიენი, პარიზელების საყვარელი
ხელოვანს, მაქს დეარლიზე 85, უკეთ კითხულობს.
ადგილობრივ მწყემსს მხოლოდ რამდენიმე თხა ჰყავდა, რომლებიც სათითაოდ შეუჭამა
დათვმა. იმედდაკარგული კაცი ბოროტ ცხოველს დაუდარაჯდა, ეძება დ ბოლოს იპოვა;
დათვს ბზის ბუჩქებში ეძინა და ბოლო თხას ინელებდა. მან დათვს თავში დაუმიზნა, მაგრამ
ააცილა. გაცოფებული ცხოველი კაცს ეცა, თათებში მოიმწყვდია, დატორა და რადგან
მკვდარი ეგონა, ხევში გადააგდო. ეს უბედური რამდენიმე საათის განმავლობაში ხმის
მანები – გარდაცვლილთა გაღმერთებული სულები. რომაული რელიგის მიხედვით, ისინი თავიდან საიქიოს
ღვთაებად ითვლებოდნენ, შემდგომში კი, თითქოს, თავიანთ გვარსა და ოჯახს მფარველობდნენ.
83 ჩანს, იგულისხმება წინამდებარე თხზულების ავტორის დაბადების დღე – 28 ივლისი.
84 ლუი შარლ ალფრედ დე მიუსე (1810-1857) – ფრანგი მწერალი, გვიანდელი რომანტიზმის წარმომადგენელი.
85 მაქს დერლი (Max Dearly, 1874-1943) – შესანიშნავი ფრანგი მსახიობი.
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ამოღებას ვერ ბედავდა და მხოლოდ მაშინ ითხოვა დახმარება, როდესაც დათვი იმ ადგილს
გასცილდა, საბედნიეროდ, გადაარჩინეს.
ხეობა ღრმაა: ადგილობრივებს ჰგონიათ, რომ ავი სულები, რომლებსაც ოჩოკოჩს – ტყის
კაცს (Otehikoiehis – hommes des bois) და ჭინკებს (gnomes) უწოდებენ, მხოლოდ და მხოლოდ
მაიმუნობაა.
იონა ძალიან დაახლოებულია პოეტ აკაკი წერეთელთან, რომელმაც მასვე მიანდო იონას
ქალიშვილისათვის ქორწილის დღეს მისაცემი საჩუქარი. ფრანგების მეგობარი დიდი პოეტი
ხშირად ჩადის პარიზში.
„ერმინისიადან“ ფოსტამდე 60 კმ-ია: წერილები პარიზიდან თორმეტ დღეში და უფრო
სწრაფადაც ჩამოდის.
ამ საღამოს დიდი ქარიშხალია, ფანჯრები ჭრიალებენ, ქარი გრიალებს, ისე ჩანს, რომ
ყველაფერი იმტვრევა. ეს დიდი ხმაური უმაღლესი ძალის შთაბეჭდილებას ქმნის. დიდი
მსუქანი ძაღლი, რომელსაც რევოლუციონერები ესროდნენ და რომელსაც კვლავ საპატიო
ჯვარივით ემჩნევა ჭრილობა, ამ სინათლეში თითქმის თეთრია. „მოგვკალით, ბარემ
მოგვკალით. – განმგმირავი ემოციურობით უთხრა დღეს სალომემ ტერორისტებს. – ჩვენ
თქვენი მოკვლა არ გვინდა. – უპასუხეს მათ, მაგრამ შეურაცხყოფამ იმოქმედა.
საყვარელო „ერმინისია“, მალე უნდა მიგატოვო.
ვეღარ ვიხილავთ შენს გიგანტურ მთებს, შენს ყვავილებიან აღმოსავლურ ხალიჩას, შენს
მწვანე ქაოსს, შესანიშნავ არეულობას, რომელიც ზოგჯერ ემილ ზოლას პარადუს86 (Paradou)
შთაბეჭდილებას მიქმნის. მიყვარს შენი ასწლოვანი ხეები, ბუჩქნარი, სადაც არასოდეს
დაუდგამს ფეხი სულიერს, მგლის, ტურის, ყვითელი და შავი მელიის ბუნაგები, შევარდენი,
ჭოტი, ბუ, ლამაზი ნაცრისგერი ციყვი, ფოცხვერი, ირემი, შველი, ტახი, კურდღელი და
კვერნა. დიახ, მე მიყვარს ეს ყველაფერი, შენი ტყეების ჩრდილი და შენი შუადღის მზე!
უნდა მივატოვო ეს თავგადასავლებით სავსე სეირნობები ბუჩქებს შორის, სადაც მუდამ
სიურპზრიზი გელის: წყარო, იშვიათი ბუჩქი, ახალი ყვავილი.
შვეიცარია თავიდან ბოლომდე მოვიარე, ენგადინიდან (Engadine) 87 ობერლანდამდე
(Oberland) 88, ტიროლი და მისი დოლომიტები, შავი ტყე და დანიის ტყეები, მაგრამ არსად არ
მინახავს კავკასიური მცენარეულობის, განსაკუთრებით კი ქვიბიის მთის, მსგავსი.
ბოლო საღამოს ხმამაღლა ვკითხულობთ ტერასაზე; სალომეს ვუამბე აკადემიის მიერ
ახლახანს დაჯილდოვებული შარლ ჟენოს 89 რომანის, Les Musulmanes, შესახებ; მის მიერ
აღწერილი ჰარამხანების დახვეწილი ელეგანტურობა მას ბავშვობაში მოსმენილ ზღაპრებს
აგონებს. ვიდრე სალომე სიყვარულით მისურვებს საღამო მშვიდობისას, თავის მხრივ
მომხიბვლელად მეუბნება ჰერცოგ დე მორნის 90 სიტყვებს: „როგორია, – ჰკითხა მას ერთხელ
ერთმა ქალბატონმა, რომელიც ცნობილი ადამიანის შეცბუნებით ერთობოდა, – თქვენი
აზრით, ზრდილობის ზღვარი?“ რამდენიმე წამის დაფიქრების შემდეგ მან უპასუხა: „ეს არის,
– თქვა ჰერცოგმა, – ყურადღებით მოუსმინო იმას, რაც შესანიშნავად იცი, მოყოლილი იმ პირს
მიერ, ვინც არ იცის მთავარი“.

ავტორი გულისხმობს ემინ ზოლას (1840-1902) რომანების ცნობილი ციკლის ,,რუგონ-მაკარების” მეხუთე
რომანში – „აბე მურეს შეცოდება“ – აღწერილ შესანიშნავ ბაღს, „პარადუს“..
87 ენგადინი (Engadine) – შვეიცარიის ალპების ოლქი ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში.
88 ობერლანდი (Oberland) – ბერნის კანტონის ყველაზე მაღალი მთიანეთი.
89 შარლ-იპოლიტ-ჟან ჟენიო (18701931) – ფრანგი რომანისტი, პოეტი და ფოტოგრაფი. საფრანგეთის აკადემიის
Grand prix-ის მესამე ლაურეატი, XX საუკუნის დასაწყისის ერთერთი მწერალი-აღმოსავლეთმცოდნეთაგანი.
90 შარლ-ოგისტ-ჟოზეფ-ლუი ჰერცოგი დე მორნი (1811-1865) – ფრანგი პოლიტიკური მოღვაწე და ფინანსისტი.
იმპერატორ ნაპოლეონ III-ს ნახევარძმა დედით.
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ერთ დღეს სპარსეთის შაჰმა 91 მის უმაღლესობა პრინცესა მატილდასთვის 92 ათქმევინა,
რომ შუადღის შემდეგ ჩაის დასალევად სენ-გრატენში 93 ესტუმრებოდა. მაშინვე მოამზადეს
ოთახი. შაჰი მივიდა, შემდეგ პრინცესა კონფიდენციალურად გააფრთხილეს, რომ საჭიროა
(ბოდიში სიტყვისთვის) ოთახში დაიდგას ამოჭრილი სკამი. სენ-გრატენში ასეთი არ იყო:
ეძებენ, კითხულობენ, ბოლოს ერთი ასეთი სკამი სოფელში აღმოაჩინეს და საზეიმოდ
მოიტანეს.
სკამს ზემოდან პრინცესა მატილდას მიერ დახატული სურათი ედო, რომელზეც
ბალერინები იყო გამოსახული. ამ ტილომ ისე მოხიბლა სპარსეთის სუვერენი, რომ მეორე
დღეს პრინცესამ აუცილებლად მიიჩნია მისთვის ამ ნახატის გაგზავნა. შაჰი ძლიერ
გახარებული იყო საჩუქრით, თან წაიღო და ამის შემდეგ მრავალმა ქალბატონმა, რომელიც
მანამდე მხოლოდ გრძელ და განიერ სამოსს ატარებდა, მოკლე ქვედა ბოლო ჩაიცვა,
რომლებიც მუხლამდე სწვდებოდა. ტიფლისში რამდენიმე რეპროდუქცია ვნახრე – ქალების
ფეხები იმდენად სქელი იყო, რომ ათასწილად სჯობდა მათი განიერ შარვალში დამალვა.
მე პალანკინში ვჯდები ხეობაში ჩასასვლელად და დღის ყველაზე შესანიშნავ
მონაკვეთში, რომელზეც მხოლოდ ოცნება შეიძლება, მარი და მე ჩვენთვის ძვირფსი
ადამიანების თანხლებით მივემგზავრებით.
სენაკის სადგურში ბათუმის მატარებელში ჩავსხედით ჩემი მორდიას თანხლებით,
რომელსაც ლუსიენმა ჩვენი თავი ჩააბარა.
მეორე გაჩერებაზე მან გვითხრა: „სწრაფად ჩამოდით; ბედმა გაგიღიმათ, რამდენი ხანია
მეგრული დასაფლავების ნახვა გსურდათ, აი ისიც“. მე სასწრაფოდ ჩამოვედი მატარებლიდან
და ხალხის ბრბოში გზა გავიკვლიე კუბოსკენ, რომელიც ის-ის იყო ჩამოდგეს ურმიდან.
ჭაღარა ქვრივი თითქმის გადაწოლილიყო კუბოზე, თმებს იგლეჯდა, ტიროდა, ოხრავდა და
დარდით (მოსთქვამდა. შვილები, მეგობრები და მოტირლები თავიანთი უიმედო მოთქმით
იმავე ტონალობაში ავსებდნენ ცას. იმდენად გამიტაცა ამ სანახაობამ და ხალხიც ისე
მჭიდროდ იდგა, რომ ვერ გავიგე მესამე ზარი და როცა თავი ავწიე, მატარებელი უკვე
დაძრულიყო.
სულმოუთქმელად გავიქეცი, თან ხელს ვუქნევდი; იონას წყალობით მატარებელი
გაჩერდა, ავედი და ჩემი ადგილი ვაგონების გავლით მოვძებნე. მერჩივნა ათასჯერ გამეშვა
მატარებელი, ვიდრე არ მენახა ეს დაკრძალვა. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო სანახაობა
კავკასიის სხვადასხვა კოსტიუმებია, რადგან მათში სული ირეკლება. დაღესტანში,
სპარსეთისა და თურქეთის გარშემო მხარეებში ქალებს სახე ნახევრად დაფარული აქვთ.
ვამბობ ნახევრად, რადგან თეთრ ვუალში, რომელიც სახეს ფარავს, ჭრილია თვალებისათვის.
კონსტანტინოპოლში, პირიქით, სქელი შავი ვუალით ტანი მთლიანადაა დაფარული.
ქართველი, მეგრელი და სომეხი ქალები, ქრისტიანები, სახეს არ იფარავენ. ისინი მანტილიას
ატარებენ, რომელიც მხრებამდე სწვდებათ. მთელი ეს მხარე ნახევრად აღმოსავლური,
ნახევრად დასავლურია, ისევე როგორც აზრები და მათი შეხედულება არსებობისა და
იდეალის შესახებ. კავკასიის მდებარეობა მსოფლიოს ორი ნაწილის – ევროპიასა და აზიის –
დამაკავშირებელი რგოლია. იქ არის მეტად საინტერესო ადგილობრივი მოსახლეობა,
სულითა და ხორცით ასე განსხვავებული ევროპული აქტიურობისა და აზიური
სიბრძნისაგან. საკუთრივ სამეგრელო ქრისტიანული აზიაა.
ბათუმი – ქუთაისი.
ყაჯართა დინასტიის მეოთხე ხელმწიფემ, ნასერ ად-დინ შაჰმა (1848-1896) 1873, 1878, 1889 წლებში სამჯერ
იმოგზაურა ევროპაში, მათ შორის საფრანგეთში.
92 პრინცესა მატილდა-ლეტიცია ბონაპარტი (1820-1904) – ნაპოლეონ I-ის ძმის, ჟერომის ქალიშვილი. Pმეორე
რესტავრაციის პერიოდში პრინცესას სალონში იკრიბებოდნენ პროსპერ მერიმე, თეოდორ გოტიე, ჟიულ და ედმონ
გონკურები, გუსტავ ფლობერი, ალექსანდრ დიუმა-მამა და სხვ.
93 სენ-გრატენი მდებარეობს მონმორანსის ხეობაში, პარიზიდან ჩრდილოეთით10 კმ-ზე.
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ამ ღამეს ძალიან ცხელა: თუმცა კუპე ყველა მხრიდან კარგად ნიავდება, მაინც
დახუთულია, ცა მოქუფრულია, მაგრამ შავ ზღვას ვუახლოვდებით და გრილი ბრიზის იმედი
მაქვს, რომ ვისუნთქო. ბ-ნი ტოლე, ზღვით მგზავრობის ჩვენი თანამგზავრი, ჩვენს
შესახვედრად ბათუმში ჩამოვიდა. მან სასტუმრო „ფრანციაში“ (l'hôtel de France) წაგვიყვანა.
ელექტოობით განათებული პორტი დიდი მეჩვენება, ქუჩები კი განიერი და კარგად
გაყვანილი.
ბათუმში 28 000 სული ცხოვრობს. პირველ რევოლუციამდე ის უფრო ხალხმრავალი
იყო, მაგრამ ამჟამად ქარხნები დახურულია და მუშები ქალაქიდან წავიდნენ. მას შემდეგ
ვაჭრობაც ნაკლებად ვითარდება.
ბულვარი, რომელიც სანაპიროს ეკვრის, კარგი სასეირნო ადგილია. ტალღების ფერი
ყოველ წუთს იცვლება. შავი ზღვა დიდი სისწრაფით გადადის მწვანედან იასამნისფერში,
ლურჯიდან მეწამულში, ამჟამად იასამნისფერია. ქარიშხალი გრგვინავს, ელვა ოქროსფერ
ლენტებს სტყორცნის, ქალაქი მთლიანად შეარყია ჭექა-ქუხილმა და გასაოცარი ძალით
გაწვიმდა. შეიძლება ითქვას, რომ პატარა ჩანჩქერები მოდის.
ძველი უბნები საინტერესოა. ალექსანდრეს პარკი დასავლეთითაა. მისი მცენარეულობა
მთლიანად ტროპიკულია. ჩვენ გვესტუმრა ბ-ნი კინანი, როტშილდის ქარხნების
ადმინისტრატორი და მასთან ერთად ნავთობის საწარმოს სანახავად წავედით. კავკასიის
ვაჭრობას და მრეწველობას კასპიის ზღვაზე ბაქოსი, შავ ზღვაზე კი ბათუმის პორტები
კვებავენ. მათი დამაკავშირებელი რკინიგზა ტიფლისზე გადის.
ქალბატონმა კინანმა თავისი სამფლობელოს სანახავად წასვლა და იქ ჩაის დალევა
შემთავაზა. სიამოვნებით დავთანხმდი, მაგრამ ჯერ სანაპიროზე ვბრუნდები მოციმციმე
კენჭების შესაგროვებლად და შევდივარ მუნიციპალიტეტის საზღვრებში, რომელიც
ბულვარის ერთ-ერთ ბოლოში მდებარეობს. მეორე მხარეს არის გინმაზია (კოლეჯი), სადაც
რამდენიმე თვის წინ მომხიბვლელი მასწავლებელი ქალი მისი შენიშვნებით უკმაყოფილო
თავისივე თხუთმეტიოდე წლის მოსწავლემ მოკლა. საწყალი მასწავლებელი ჯერ კიდევ
ძალიან ახალგაზრდა იყო.
სულ ცოტა ხნის წინ ბანდიტებმა ექიმი მოიტაცეს. მას არ ჰქონდა მოთხოვნილი
გამოსასყიდის გადახდის საშუალება და იგი მოკლეს, მაგრამ რადგან მან იზრუნა და
პერანგის სახელოზე მკვლელების სახელები დაწერა, ისინი დაიჭირეს და სიკვდილით
დასაჯეს.
კინანების Villa des Roses-კენ მიმავალი გზა გადის პორტთან, რომელიც ამ დღეებში
განსაკუთრებით გამოცოცხლებულია იქ სამხედრო-საზღვაო ფლოტის გაჩერების გამო.
მოხდენილად ირხევა რუსული გემები, უამრავი სხვადასხვა ფერისა და ზომის ნავი. ჩვენ
ტრაპიზონში წასვლა გვინდოდა, მაგრამ ზღვა, რომელიც მე წყნარი მეჩვენება, მეზღვაურების
აზრით ძლიერ ღელავს, იმდენად, რომ კონსტანტინოპოლიდან ბათუმში მომავალი
სამგზავრო გემი (პაკებოტი) შეიძლება ვერც კი შევიდეს ტრაპიზონის პორტში: ამგვარად, ჩვენ
იქ ტყვეებად ვიქცევით. მაშ გადავწვათ ეს ქალაქი, რომელსაც ამდენმა პოეტმა და მუსიკოსმა
უმღერა. გასწვრივ მივუყვებით შუა საუკუნეების ლამაზი შენობის, თამარის სასახლის
ნანგრევებს და მანქანით ავდივართ პატარა მთაზე, სადაც ვარდებით, რეზედებით,
ჟასმინებით და ათასი სხვა ყვავილით გარშემორტყმლი ვილა მდებარეობს. შესანიშნავი
ხედია. ქალბატონმა კინანმა და მისმა ქალიშვილება პატივი დაგვდეს და გაგვიმასპინძლდნენ
თავიანთი პლანტაციის ჩაით, რომლის პრიალა ფოთლები ამ მხარის მოწითალო ნიადაგზე
იზრდება. იმპერიის წილი ჩხარას ხეობაში ძალიან დიდია. პირველი, ვინც კავკასიაში ჩაის
კულტურა შეიტანა, სალოვსთონი იყო, იქ პირველი ხორბალი კი სალომეს მამა-პაპამ დათესა.
ბ-ნი ტოლეს ბებია, რომელიც 99 წლისა გარდაიცვალა, ლეგენდარული ფიგურაა. იგი
ახალგაზრდა ფრანგი ქალი სულ ახალგაზრდა ჩამოვიდა კავკასიაში, ჯერ მასწავლებლობდა,

შემდეგ კი ტიფლისში მოდებისა და სიახლეების პირველი მაღაზია გახსნა. ბათუმში იგი
ვიღაც კაცის დახმარებით ჩავიდა და ცხენით ჩავიდა ტიფლისში, სადაც იმჟამად სავალი გზაც
კი არ იყო. მადმუაზელ კინანმა თოჯინები გურულ კოსტიუმებში გამომაწყობინა
ნაციონალური კოსტიუმების თავისი კოლექციისათვის. ჩვენ ერთად დავაცარიელეთ
ბათუმის მაღაზიები; მას რომ არ გაეწია თარჯიმნობა, ვერაფერს გავაგებინებდი ჩემი
სურვილების შესახებ: ჟესტები საკმარისი არ იყო.

