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წინასიტყვაობა

წინამდებრე გამოცემაში წარმოგიდგენთ ავსტრიელი მოგზაურის და ეთ
ნოგრაფის ამანდ ფრაიჰერ ფონ შვაიგერ-ლერხენფელდის (1846-1910)
წიგნის „დუნაისა და კავკასიას შორის: სახმელეთო და საზღვაო მოგზაუ
რობები შავი ზღვის რეგიონში“ ნაწილობრივ თარგმანს. წიგნი გამოქვეყ
ნდა 1887 წელს ვენაში, მასში დაწვრილებით არის მიმოხილული მთელი
შავი ზღვისპირეთის რეგიონის და მომიჯნავე ტერიტორიების როგორც ის
ტორია, ასევე იმდროინდელი ყოფა, ეთნოგრაფია და ეთნოსთა შორის ურ
თიერთობები.
წიგნი უაღრესად მნიშვნელოვანია ქართველი მკითხველისათვის და გან
საკუთრებით სამეცნიერო წრეებისათვის. ტექსტის მნიშვნელობიდან გამომ
დინარე გადავწყვიტეთ სრულად გვეთარგმნა წიგნის ის თავები, რომლებშიც
საქართველო და საქართველოსთვის მოსაზღვრე რეგიონებია მიმოხილუ
ლი. კერძოდ, წიგნიდან სრულად თარგმნილ იქნა სამი თავი: „კავკასია“,
„ამიერკავკასია“ და „სომხურ-პონტოური რეგიონი“. სამივე თავში მკითხვე
ლი გაეცნობა საქართველოს ცალკეული მხარეების, ეთნოგრაფიული ჯგუფე
ბის და გეოგრაფიული ერთეულების აღწერილობას. წიგნში განსაკუთრებით
საყურადღებოა საქართველოში და მთლიანად კავკასიის რეგიონში მცხოვ
რები ხალხების ეთნოგრაფიასთან და ყოფა-ცხოვრებასთან დაკავშირებული
საკითხები. ავტორი მიმოიხილავს ქართველების (მათ შორის მეგრელების,
აჭარლების, გურულების, ქართლელების, ლაზების, ფშაველების, ხევსურე
ბის) ჩრდილოკავკასიელების, სომხების, აზერბაიჯანელების, რუსების და
სხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლების ეთნო-ლინგვისტურ მახასიათებ
ლებს, მათ წეს-ჩვეულებებს და ურთიერთობებს სხვადასხვა ეთნოსებს შორის.
მკითხველისათვის ასევე საინტერესო იქნება კავკასიის რეგიონის დაწ
ვრილებითი გეოგრაფიული აღწერილობა. მათ შორის ცალკეული ქალაქე
ბის და დასახლებული პუნქტების მიმოხილვა. წიგნში შეხვდებით ცნობებს
იმდროინდელი თბილისის, ბათუმის, სოხუმის, განჯის, ბაქოს, ერზერუმის,
ტრაპიზონის, ყარსის და სხვა ქალაქების და მათ მცხოვრებთა შესახებ.
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თარგმანში გამოყენებულია ის გეოგრაფიული ტერმინები, ტოპონიმები
და ეთნონიმები, რომლებიც წიგნის გამოცემის დროს იყო დამკვიდრებული.
მაგალითად ავტორი სამხრეთ კავკასიის გეოგრაფიული რეგიონის აღსა
ნიშნავად იყენებს ტერმინს “ამიერკავკასია” (Transkaukasia), რაც უც
ვლელად იქნა დატოვებული. ანალოგიურად, თარგმანაში არ შეგვიცვლია
აზერბაიჯანელების მიმართ მე-19 საუკუნეში დამკვიდრებული და ავტორის
მიერ გამოყენებული ტერმინი „თათრები“. ცალკეული გეოგრაფიული სა
ხელწოდებებიც ავტორის მიერ მოხსენიებული სახელებით არის წარმოდ
გენილი, მაგალითად „ტიფლისი“, „ტრაბზონი“, „ელისაბედპოლი“, და ასე
შემდეგ. თარგმანში მცირედი კორექტირება განიცადა ცალკეულმა ისტო
რიულმა სახელებმა და ეთნონიმებმა, რომლებიც წიგნში გერმანული ტრან
სლიტერაციით იყო წარმოდგენილი.
აღსანიშნავია, რომ საქართველოს შესახებ ლერხენფელდის ცნობების
თარგმანი მცირეოდენი შემოკლებით პირველად 2011 წელს გამოქვეყნდა
(იზა აღლაძე, გოჩა საითიძე, ავსტრიელი მეცნიერი და მოგზაური ამანდ
ფონ-შვაიგერ ლერხენფელდი საქართველოს შესახებ, „ქართული დიპლო
მატია“ - წელიწდეული, თბილისი 2011, გვ. 540-570). ჩვენს მიერ წარ
მოდგენილი თარგმანი კი სრულად მოიცავს როგორც საქართველოსთან,
ასევე კავკასიის სხვა რეგიონებთან დაკავშირებულ ცნობებს.
თარგმანს თან ერთვის ილუსტრაციები წიგნის ორიგინალი გამოცემი
დან. დიგიტალიზებულ იქნა სულ 44 ფოტო-ილუსტრაცია და 2 რუკა. ილუს
ტრაციებზე ასახულია როგორც ეთნოგრაფიული ჩანახატები, ასევე პეიზაჟე
ბი და ქალაქების ხედები.
წინამდებარე გამოცემა არის ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზ
მის შესწავლის ცენტრის (CSEM) თარგმანების სერიის პირველი გამოცემა.
ახლო ხანებში შემოგთავაზებთ სხვა თარგმანებსაც, რომლებიც შეიცავენ
საყურადღებო და საინტერესო ცნობებს გასული საუკუნეების საქართვე
ლოს შესახებ.

გიორგი სორდია
ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის
შესწავლის ცენტრის დირექტორი
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კავკასია

შთამბეჭდავი სასაზღვრო კედლის გავლით, დედამიწის ორ ნაწილს
რომ ჰყოფს, შევდივართ რეგიონში, რომელიც თავისი დიადი, ძირითადად
ფიზიოგრაფიული სახით აქამდე დათვალიერებული რეგიონებისაგან სრუ
ლიად განსხვავდება. მთავრდება სტეპების მხარე და გვეგებება სრულიად
ახალი სამყარო კავკასიის ბნელი ხევებითა და მბრწყინავი თოვლით და
ფარული მთებით, საუცხოო მცენარეული საფარითა და უცნაურად მრავალ
რიცხოვანი ავტოქტონური ხალხებით, ისტორიულად მნიშვნელოვანი არეა
ლით იმ ხანგრძლივი ომების გამო, რომლებსაც რუსეთი აქ აწარმოებდა.
ამას ემატება ისიც, რომ კავკასიის გადაკვეთით ევროპიდან აზიაში
ვხვდებით. მსოფლიოს აზიური ნაწილი როგორც ეთნიკური, ისე ლანდშაფ
ტური თვალსაზრისით ბევრად უფრო ადრე გადაიქცა ჩვენი ინტერესის საგ
ნად, ვიდრე ეს გეოგრაფიული გაგებით მოხდებოდა. რა უფლებითაც მთავ
რდება ევროპა კავკასიის ფერდობებთან, ზუსტად იგივე უფლებით შეიძ
ლება ჩაითვალოს დედამიწის აზიურ ნაწილად ჩრდილოეთ კავკასიაც და
მდინარე ვოლგას სტეპებიც თავისი წმინდა აზიური მოსახლეობით. ჩრდი
ლოეთ კასპიის დაბლობი ზუსტი ასლია ყირგიზების სტეპისა, ამას ემატე
ბა გარკვეულწილად მსგავსი ეთნიკური ურთიერთობებიც. არ შეინიშნება
მნიშვნელოვანი განსხვავებები არც კლიმატურად. სხვა რომ არა იყოს რა,
მდინარე ურალის გაღმა-გამოღმა ქვეყნებს ისტორიულადაც ხომ ერთნაი
რი ბედი ხვდათ წილად, დაწყებული ხალხთა დიდი გადასახლებიდან, დას
რულებული რუსეთის მეფის ძალაუფლების ენერგიული გაფართოებით ჯერ
კიდევ ივანე მრისხანეს დროიდან, რომელმაც თურქულ-თათრულ სახელ
მწიფოებრიობას, პირველ რიგში, ევროპულ მიწაზე მოუღო ბოლო.
კავკასიის საორიენტაციო სრული აღწერა საკმაოდ ძნელია. მართა
ლია, კავკასია ლინეარულად არის განლაგებული, რაც მის დაყოფას ძა
ლიან აადვილებს, მაგრამ თავის გრძივ ღერძში 160 მილის სიგრძისაა,
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ანუ ალპების სიგრძეს ათეული მილით აჭარბებს. ამას ემატება თვალშისა
ცემი განსხვავება კავკასიასა და დიდ ევროპულ მაღალმთიან მასივებს შო
რის, როგორიცაა ალპები, პირინეები და სკანდინავიის მთები. საქმე ეხება
პლასტიკას, დაბლობების შექმნას, მყინვარების პირობებს და ჰიდროგრა
ფიულ თავისებურებებს. ამგვარად, ვისაც კავკასიის ბუნების ზუსტი სურათის
გადმოცემა სურს, იძულებულია ეს უკანასკნელი აღნიშნულ მთათა სისტე
მებს შეადაროს. მხოლოდ არსებული განსხვავებების აღნიშვნით გამოიკვე
თება კავკასია ზოგადი ოროგრაფიის სქემატური კონტურებიდან როგორც
მძლავრი, განსაკუთრებული ხასიათის მქონე რელიეფი.
მთლიანობაში კავკასია საკმაოდ მარტივი დაყოფის ჯაჭვურ მთიან მა
სივს წარმოადგენს. მსგავსი მასივისთვის დამახასიათებელი ტიპიური ხა
სიათი უფრო მეტად დასავლეთ მესამედში, კავკასიის ყველაზე დაბალ
ნაწილში ვლინდება. შუა ნაწილი ალპურია, აღმოსავლეთი კი გაშლილი
პლატოებით ხასიათდება, აქ ჯაჭვური მთიანი მასივის ხასიათი სრულიად
დაკარგულია. მთის ფესვები ყუბანის შესართავსა და შავ ზღვას შორის, ანა
პას ჩრდილოეთსა და ჩრდილო-აღმოსავლეთის ვიწრო კუთხემდე გადის.
სწორედ აქედან იზრდება ის როგორც დასავლეთის, ისე აღმოსავლეთის
მიმართულებით სიგრძესა და სიმაღლეში ისე, რომ უმაღლესი მწვერვა
ლი შუაში ექცევა, ყველაზე განიერი მხარე კი აღმოსავლეთში გადადის.
გადასვლა თანდათანობით ხდება. უკიდურეს დასავლეთით, ე.წ. „ჩერქე
ზების“ ქვეყანაში, მასიური ამაღლებები საერთოდ არ ჩანს. მთავარ ქედ
თან ერთად გარკვეული ადგილებიდან ვრცელდება პარალელური ტოტე
ბი, რომლებიც ქმნიან ზეგანებს, ეს უკანასკნელნი კი, თავის მხრივ, აქა-იქ
ახალ ტოტებად ერთდებიან და იხურებიან. დაყოფა პარალელურ ჯაჭვებად,
რომლებიც შემდეგ თავად წარმოქმნიან მთის ქედებს (ალპების მსგავსად),
კავკასიაში არ გვხვდება. დასავლეთის და შუა კავკასიისთვის დამახასიათე
ბელი ადგილობრივი პარალელური ქედები, პრინციპში, დამოუკიდებელი
განვითარების არ არის, მხოლოდ ზეგნებისა და მოკლე შუალედური პლა
ტოების კიდეებს ჰქმნიან. სწორედ ამით აიხსნება გრძივი ზეგნების სრული
არარსებობა, სამაგიეროდ უხვადაა საოცარი, ცამდე აჭრილი განივი პლა
ტოები, კავკასიის მთელ ნაწილებს აღმოსავლეთით ერთმანეთისგან რომ
ჰყოფს და პარალელური ჯაჭვების ლინეარულ განვითარებას უშლის ხელს.
კავკასიის ცენტრალური მონაკვეთი გამოირჩევა თავისი აბსოლუტური

7

კ ა ვ კ ა ს ია

სიმაღლით, რაც მის კულმინაციურ წერტილებში ვლინდება. კავკასიური
მწვერვალების მეფეა იალბუზი 5660 მეტრიანი თოვლიანი მწვერვალით.
მის გვერდით მდებარეობს კაშტანტაუ 5200 მ და კიდევ უფრო დაბალი
დიხტაუ. მათ მოსდევეს ყაზბეგი 5043 მ, რომელიც დარიალის მარშრუტ
ზე მდებარეობს და ფაქტიურად საზღვარია ევროპასა და აზიას შორის.
დედამიწის ორ ნაწილს შორის გამყოფი ხაზი იალბუზის სამხრეთით კაშ
ტანტაუსა და დიხტაუზე გადის, შესაბამისად, ეს ორი მწვერვალი ევრო
პას უნდა ეკუთვნოდეს. ყაზბეგიდან მოყოლებული სასაზღვრო ხაზი უფრო
ჩრდილოეთისკენ მიიწევს და მდინარე სულაკის ქვედა ნაწილს უერთდება
ისე, რომ კავკასიის თითქმის მთელი აღმოსავლეთ მხარე აზიურ ნაწილში
ხვდება. ევროპულ ნაწილს მხოლოდ ჩეჩნეთი – მეომარი ჩეჩნების ქვეყანა
განეკუთვნება.

იალბუზი

იალბუზის ის მხარე, რომელიც დაღესტანთან ყველაზე ახლოს მდება
რეობს, ტერიტორიულად მეტად მნიშვნელოვანია. მისივე სახელწოდების
მწვერვალიდან იწყება და ყუბანისა და თერგის ხეობების შემდეგ სხივის
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ფორმის რამდენიმე განივი ქედი იშლება. ეს ქედები თავიანთი გვერდითა
ტოტებით, განშტოებებითა და ბორცვებით ფართოდ გადაშლილ ტერიტო
რიას ქმნიან. მასვე ეკუთვნის იალბუზის აღმოსავლეთით ყაბარდა (მის შე
სახებ წინა თავში ვისაუბრეთ), ჩრდილო-დასავლეთით აფხაზეთი და ჩრდი
ლოეთით „ყუბანის მთის“ წაგრძელებული ნაწილი, რომლის უკიდურესი
ჩრდილოეთ მხარე ჩრდილოკავკასიის ზეგანს გარს ერტყმის. სამხრეთის
კენ იალბუზის ქედი არ იტოტება. ერთმანეთის პარალელურად ვიწრო სა
ფეხურებად მიჰყვებიან მწვერვალებით დამშვენებული ქედებით დაყოფილი
ენგურის, ცხენისწყლის და რიონის სათავეები, წვეტიან კუთხეში მთავარ
მთას უერთდებიან და მყინვარებით მდიდარ შემაერთებელ პუნქტს ქმნიან,
რომელიც 3600-4200 მეტრის სიმაღლიდან სამივე მდინარეს ერთდროუ
ლად ასაზრდოებს.
ცენტრალური კავკასიონი აღმოსავლეთით იმდენად ვიწროა, რომ
უმაღლესი მწვერვალები მართლაც კედელივით აღმართულან ჩრდილოეთ
კავკასიასა და ამიერკავკასიას შორის. სწორედ ამ ცენტრალურ ქედზე მდე
ბარეობს ზემოთ ჩამოთვლილი და სხვა მწვერვალები. რაც შეეხება განივ
გაშლას ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ, ეს ადგილი იალბუზის მთის მა
სივზე ორჯერ უფრო ვიწროა და დაღესტნის ჩრდილო-სამხრეთული განივი
გაფართოების თითქმის მესამედს აღწევს. აქ მდებარეობს კავკასიის ყვე
ლაზე ღრმა განივი ნაპრალი, თერგის საოცარი ეროზიული უფსკრული მის
სამხრეთით მდებარე დარიალის უღელტეხილთან ერთად. მტკვრის სამ
ხრეთით მიედინებიან პატარა მდინარეები – არაგვი და თერგი, მათი სათა
ვეები კრესტოვაია გორას (ჯვრის უღელტეხილი) წყალგასაყარის აქეთ-ი
ქით საჰაერო ხაზით მხოლოდ 1,5 გეოგრაფიული მილითაა დაშორებული
ერთმანეთისგან. ქვეყანა, რომელიც ყაზბეგის მთის მასივს ავსებს, არის
ოსეთი. ცენტრალური ქედის ჩრდილო ფერდობი ყარაჩაელების მხარეს
ეკუთვნის. იალბუზის სამხრეთით ენგურის ზეგანზეა სვანეთი, აქედან დასავ
ლეთით მდებარე სანაპიროზე კი – აფხაზეთი.
ცენტრალური კავკასიონი აღმოსავლეთის მიმართულებით სულ მცირე
მანძილით სცდება დარიალის უღელტეხილს. თებულოსმთას 4487 მ მწვერ
ვალის გარშემო განლაგებული მთავარი ქედი მანამდე თუ დასავლეთ-აღ
მოსავლეთისაკენ იცვლებოდა, ახლა უკვე ჩრდილო-დასავლეთიდან სამ
ხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ მიიწევს, მაშინ, როცა მძლავრი განშტოება აღ
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მოსავლეთ მიმართულებას ინარჩუნებს. სწორედ ამის წყალობით წარმოიქ
მნება (კასპიის ზღვის სანაპირო ზოლის დამატებით) ფართოდ გადაშლილი
ზეგანი უხვად დასერილი განივი თუ გრძივი მოკლე დაბლობებით, უამრავ
პრიზმატული ფორმის მთის ჯგუფებად რომ იშლება ზემოთ ბრტყელი,
გვერდებზე კი ციცაბო და თითქმის მიუვალი „აბესინიის ნაწილით“ ევრო
პის კარზე. მართლაც, პირველ რიგში, დაღესტანი უქმნიდა რუსებს ყველა
ზე დიდ სირთულეებს მთის ხალხებთან ბრძოლისას. ასეთი მაღალმთიანი
მხარე ადვილი დასაცავია. გზები ძირითადად კარნიზის ფორმის ბილიკებს
წააგავს და საშინლად ციცაბო ფერდობებზე მიიკლაკნება, ხშირად ასობით
მეტრის სიღრმის მქონე უფსკრულების კიდეზეც კი. რაც უფრო უახლოვ
დები კავკასიონის მთავარ ქედს (სამხრეთ-დასავლეთ დაღესტანში), მით
უფრო უჩვეულო საცხოვრისები გხვდება, დაბლობებში სულ უფრო მეტად
იკლებს დასახლებების რიცხვი და ბოლოს სულაც ქრება. ვეღარსად დაინა
ხავ გადმოკიდებულ კლდეს ციხესიმაგრის მსგავსი უფანჯრო საცხოვრისე
ბის გარეშე. ამიტომ არის, რომ დასახლებები ასეთ მიუდგომელ კლდეებზე
დაბლობებიდან 500-700 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. მაღალმთია
ნი მხარე, სადაც დარიალის აღმოსავლეთით, კავკასიონის მთავარი ქედის
ზემოთ ლინეარული განლაგება იცვლება და (თებულოსმთა) დაღესტნის
მაღალმთიანეთი იღებს სათავეს, ხევსურების ქვეყანა გახლავთ. ამ ადგი
ლებში არაერთ ევროპელს უმოგზაურია თავის დროზე. მათ შორის იყო გ.
რადე, რომელმაც აქაურ ალპურ ბუნებასთან ერთად ადგილობრივი მაც
ხოვრებლებიც გაგვაცნო. ხევსურეთში მოსახვედრად სამხრეთის მიმართუ
ლებით 1604 მეტრის სიმაღლეზე მდებარე საბადურის უღელტეხილი უნდა
გადაიარო. ამ გზას მდ. არაგვიდან მდ. იორის ნაპირებამდე მივყევართ.
უღელტეხილის საზღვარზე მისულს უკან გრჩება ცხელი ზონა თავისი ვაზით,
სიმინდის ყანებით, მხვიარა მცენარეებით. გადადიხარ ზომიერ მთიან ზო
ნაში, რომელიც მისწრებაა ჩრდილოეთის მარცვლეულისთვის. ცოტა ზემოთ
იწყება ცენტრალური კავკასიონის სამხრეთ ქედის ტყის ფართე ზონა, რო
მელშიც საერთოდ ვერ ნახავთ წიწვოვან ხეებს, სამაგიეროდ უხვადაა თე
ლები, წითელი და თეთრი წიფლები, იფნები, მთრთოლავი ვერხვები, ნე
კერჩხლები, უფრო აღმოსავლეთით – წაბლის ხეები და უზარმაზარი მუხე
ბი. ეს ყველაფერი დაუსახლებელ ილტოს დაბლობში ტყის მჭიდრო საფარს
ქმნის. კავკასიის ცენტრალური ქედის ამ ნაწილში მოგზაურობისას რადე
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საბოლოოდ დარწმუნდა: რაც უფრო მეტად შორდებოდა წყლით მდიდარ
კოლხეთს და კონტინენტალური კლიმატის ზონისკენ გადაინაცვლებდა, მით
ზემოთ იწევდა კულტურებისა და ხეების საზღვარიც. ალპურ ზონაშია გან
თავსებული მომთაბარე ხალხების ხასხასა საძოვრები, მაღალ ალპურ ზო
ნაში კი სანადირო ადგილებია, აქ ზოგჯერ ხოლმე ხევსური და ფშაველი
მონადირეები ალპურ თხებზე, კაკბებსა და გნოლებზე სანადიროდ, არჩვე
ბი და ბეზოარის ჯიხვები შედარებით დაბლა, ტყიანი მხარეების მოშიშვლე
ბულ ფერდობებზე გვხვდება.

დერბენტი

მთიანი მასივის ჯაჭვური ხასიათი მაშინვე თვალში გხვდება. ერთნაი
რი სურათი იშლება როგორც ამიერკავკასიიდან, ისე ჩრდილო კავკასიური
სტეპებიდან თუ ყუბანის მხარის წინარე მთებიდან – კედელივით აღმართულ
მთიანი მასა ჩრდილოეთით და სამხრეთით დაბლობებს გადაჰყურებს. რო
გორც უკვე ვთქვით, კავკასიონის ქედს ალპებისგან განსხვავებით გრძი
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ვი დაბლობები არ ახასიათებს. ძირითადად გვხვდება განივი დაბლობე
ბი, რომლეთაც ევროპაში ანალოგი არ გააჩნიათ. ჩერექის ხევი მძლავრი
დაბლობებისკენ მიმართული კალთებით ალპების ყველა მსგავს სურათს
დაჩრდილავდა, რადგან ვია მალა ან ტამინას ხევი მის გვერდით მხოლოდ
მთის პატარა ნაოჭებად თუ გამოჩნდებოდა. აქაური ნაპრალების სიღრმე
ლამის 1500 მეტრს აღწევს. ქვემოთ სრულიად ვერტიკალურ კედლებს შო
რის მძვინვარებს მდინარე ჩერექი, რომელზეც სამი ხიდია გადებული და
რომლებიდანაც მას თითქმის ვერ ხედავთ. „ეს საოცარი, ენით აღუწერელი
ველური ბუნება მესამე ხიდის მერე უცებ სრულდება და კლდეში აფეთქებე
ბის გზით გამოჭრილი გალერეით მოლივლივე ყანებითა და ქვის დასახლე
ბებით დაფარულ მზიან დაბლობზე გადავდივართ.“ მსგავს 1000 მეტრიან
ხევს ქმნის დარიალის უღელტეხილთან ურუხიც და მის იქით თერგიც. ჩერე
ქი და ურუხი თერგის დასავლეთ შენაკადებია.
თერგის განივი დაბლობი იმითაც გამოირჩევა, რომ მდინარე სამხრეთ
წინარე ჯაჭვიდან იღებს სათავეს და ცენტრალურ ქედს კვეთს. კრიუმელმა
ამ მოვლენის აღწერისას ასეთი შედარება მოიყვანა: მსგავს სურათს მივი
ღებდით, მდინარე ინს, ბავარიულ მთებზე შემოვლისა და ჩრდილო პლა
ტოზე გადმოსვლის ნაცვლად, მარჯვნივ რომ შეეხვია და ბრენერის უღელ
ტეხილის გავლით ლომბარდიის მერე ჩადინებულიყოო. დაახლოებით
ასეა კავკასიაშიც, თუმცა, ერთი განსხვავებით – მისი ცენტრალური ნაწილი
ისეთი მასიური ვერ არის, როგორც ეს ტიროლშია. ცენტრალური ქედე
ბის ასეთი წყვეტა მდინარეების მიერ ევროპულ მთებში თუ გამონაკლისია,
აზიურ მაღალმთიანეთში წესია, ფ. ფ. რიხტჰოფენი იყო პირველი, ვინც
ამ საკითხზე ყურადღება გაამახვილა. კავკასია ამ თვალსაზრისით აზიური
ნიშნების მატარებელია. კლიმატური თვალსაზრისითაც კავკასიის აღმოსავ
ლეთ ნაწილში მაინც აზიური ბუნება სჭარბობს. მაღალმთიან დაღესტანში
საერთოდაც მშრალი შიდააზიური სტეპების კლიმატია, ვეგეტაცია მწირია,
სჭარბობს კლდოვანი ხასიათი, დაბლობები მართალია ნაყოფიერია, მაგ
რამ არაჯანსაღი. სამაგიეროდ მთის დასავლეთით იჭრება ნოტიო ზღვის
კლიმატი. კავკასიის დასავლეთ ნაწილი ხშირი ნალექითა და ტყის მდიდა
რი ვეგეტაციით ხასიათდება. ჩერქეზების მხარეს ჩრდილოეთითა და სამ
ხრეთით თითო-თითო ტყის სარტყელი აკრავს, რომელიც მთლიანი კავკა
სიის გაყოლებაზე, მაქსიმუმ 20 კმ სიგანეზეა გადაჭიმული. მაღლა იზრდება
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წიწვოვანი ხეები, უფრო დაბლა მუხები, სხვადასხვა სახეობის ალვის ხეები,
კაკლები, ჭადრები. დაბლობებში უხვადაა სამხრეთული ხეხილი და ულამა
ზესი ყვავილები. სწორედ ამგვარ უთბილეს დაბლობებში ხარობს ყურძენი,
ბამბის ნათესები და ზეთისხილი.
აფხაზეთში განსაკუთრებით ცხელი კლიმატია, ჰაერის ტენიანობაც მა
ღალია. გაოცებაში მოჰყავხარ ვეგეტაციას თავისი ველური ბუნებითა და
დიდებულებით: ადამიანები და ბუნება ერთნაირად ველურ პირობებში იმ
ყოფებიან. სამაგიეროდ კასპიის ზღვის სანაპიროზე შედარებით მშრალი
კლიმატია. აქაც ვხედავთ მთავარ დაბლობებს, როგორც განივ წარმონაქ
მნებს, მაგალითად, სულაკს თავისი მძლავრი, მთელ ჩრდილო დაღესტნურ
პლატოზე დაქსელილი მდინარეებით, დასავლეთ-აღმოსავლეთის პარალე
ლურ ჯაჭვებში სამხრეთიდან ჩრდილოეთისაკენ რომ იჭრებიან. ყველაზე
ველური ხევები იმ ადგილებში გვხვდება, სადაც მდ. ყოისუ ჩრდილო და
ღესტნურ გვერდითა ჯაჭვს – ანდის მთას კვეთს ჩეჩნეთის აღმოსავლეთ კი
დესთან კასპიის ღარტაფზე გამოსასვლელად. მთელი დაღესტანი ეროზიუ
ლი დაბლობებითაა დასერილი, რაც იმის ნიშანია, რომ კავკასია ძალიან
ბებერია. ზოგან ეროზიული პროცესები უკვე დასრულებულია, ე. ი. მათი
წარმოქმნა ძალიან დიდი ხნის წინ უნდა დაწყებულიყო. სამხრეთ დაღეს
ტანშია მდინარე სამურის მეორადი გრძივი დაბლობი, რომელიც თავის პა
რალელურ განლაგებას მთავარ ჯაჭვთან ერთად მხოლოდ ქვედა წელზე
იცვლის, იქ, სადაც კალაპოტის კიდეები არც ისე მაღალია, და დიდ წრეზე
გავლით ფართოდ გადაშლილი დელტას მეშვეობით კასპიის ზღვაში ჩაედი
ნება. სამურის შესართავების ჩრდილოეთით დაღესტნური მაღალმთიანეთი
ერთ ადგილას მჭიდროდ ეკვრის სანაპიროს და ქმნის დეფილეს, რომელ
შიც გაშენებულია ქალაქი დერბენტი. დერბენტი „უღელტეხილის ჩაკეტ
ვას“ ნიშნავს, რაც მის დანიშნულებას ასახავს კიდეც. ძველ დროში, ყველა
დამპყრობლური ომი დიდი კავკასიონის გვერდის ავლით ამ ნაპირებიდან
იწყებოდა, თავად უღელტეხილი „ალბანული კარიბჭის“ სახელით მნიშვნე
ლოვან როლს თამაშობდა ხოლმე, 50 კილომეტრამდე სიგრძის მთელი
სამთო ხაზი დერბენტთან ქვეყნის შიდა მიმართულებით ე.წ. „კავკასიური
კედლით“ იკეტებოდა. ამჟამად მისგან მხოლოდ ნანგრევებია დარჩენილი.
კავკასიაში დიდი ხნის წინ დასრულებულ ეროზიულ პროცესებს სხვა
მოვლენებამდე მივყავართ. კერძოდ, კავკასიაში არ გვაქვს ჩანჩქერები,
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რაც ალპებში ულამაზეს ტბებთან ერთად მთავარ სანახაობას წარმოადგენს.
ჩანჩქერები ახალგაზრდა მთებში გვხვდება, კავკასიას კი „ღრმად ასაკო
ვანი ფესვები“ აქვს გადგმული. კავკასიის მაღალმთიანი ველური ბუნება
ასევე გვაოცებს თავისი მდიდარი მცენარეული საფარით, ბევრად უფრო
ლამაზით, ვიდრე ტიროლსა და, მითუმეტეს, შვეიცარიაშია. მაგრამ აქ ვერ
სად ნახავთ კლდეების ნაპრალებიდან ან ციცაბო ადგილებიდან გადმოსულ
ცოცხალი წყლის ნაკადებს, ისინი არც საფეხურებად მოედინებიან სადმე,
როგორც ეს ტაუერნის მხარეში გვინახავს. სად იპოვნით მთელ კავკასიაში
ისეთ სურათს, კრიმლერის ახეს სამმაგ კასკადს, გაშტაინერის ჩანჩქერს
ან მიოლტალის კასკადებს რომ შეედრებოდეს! მართალია, რომ ამბობენ,
ჩვენი ალპური ვარდები კავკასიურ შქერებიდა აზალიებს ვერ შეედრებაო.
თავად ნაღველებიც აქ უფრო ლურჯები ჩანს, რადგან ენძელების გუნდებ
თან ახლოს ჰყვავიან. ჩვენს მინდვრებზე არ არის არც ალისფერი შროშა
ნები და არც სვანეთის ბალბები. ვერც ადამიანის სიმაღლის ქოლგოსანნებს
შეხვდებით ტყისპირა მდელოებზე. თუმცა ამ დანაკლისს ტაუერნის ხევების
აქაფებული ჩანჩქერები გვინაზღაურებს, რომელთა ნისლშიც გასაოცარი
სილამაზის ყვავილები ირწევა.
ამ სურათს ასრულებს ტბები. კავკასიაში სულ პატარა გუბურასაც ვერსად
შეხვდებით, ამით განსხვავდება აქაურობა ალპებისგან, რომელიც თავისი
მრავალრიცხოვანი ტბებით დედამიწის ერთ-ერთ ულამაზეს მთიან რეგიონს
წარმოადგენს. კავკასიაში არ მოიძებნება მშვენიერებისა და საოცრების
ისეთი თანხვედრა, როგორიცაა თუნერის ტბის მიდამოები, ანდა პილატუსის
გასწვრივ ფირვალდშტედტის ტბის სანაპირო. კავკასიაში არსაიდან იშლე
ბა ისეთი სასწაული და დაუჯერებელი ხედები როგორც ეს ალპებშია. კავ
კასიის ვერანაირი ლანდშაფტური მიმზიდველობა ვერ შეედრება ალპების
ტბების სილამაზეს. ამას ემატება მეტეოროლოგიული ხასიათის სცენებიც,
ამიტომაც გამარჯვება უეჭველად ალპების მხარესაა. კავკასიას რჩება მხო
ლოდ ეროზიული მოვლენების ველური სანახაობა, ისიც ბოლო სტადიაში,
მთისხელა ხევების ღრიალი და ბრდღვიალი, სადაც მზის სხივი ვერც კი აღ
წევს და ბალახიც თითქმის არ იზრდება, განწყობა რამ უნდა გაგიხალისოს.
აქ ველური და საუცხოო ხელოვნურ და ესთეტიურ შეგრძნებად ვერასდროს
გარდაიქმნება. რაოდენ განსხვავებულია ალპები! ბუნების მოვლენები,
მზის ჩასვლა-ამოსვლა, ალპების წითელ შუქში გახვევა, დაბლობებში ნის
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ლის ჩამოწოლა, რომელიც ნელ-ნელა ქრება, რათა აქა-იქ მუქი ცისფერი
ტბები გამოაჩინოს, ფარებით დაფარული მთის მდელოები და ჩანჩქერები:
ასეთი სანახაობა კავკასიაში არ არის. იმაზე ხომ ლაპარაკიც ზედმეტია, რა
სიდიადე და მრავალფეროვნება იშლება ალპების დაბლობებში. თუნდაც
ერთადერთი რამ – რონეს, ინის ან ტიროლის პუსტერის დაბლობი შეიძლე
ბა გამოდგეს კავკასიის მთელი ერთგვაროვანი მაღალმთიანეთის საპირ
წონედ. ასევე თვალშისაცემია კომუნიკაციების ნაკლებობა, განსაკუთრებით
რკინიგზისა, რის გამოც კავკასია ალპებს ბევრად ჩამორჩება. რაც შეეხება
ყოფა-ცხოვრებასა და საქმიანობას, აქ შედარება საერთოდ შეუძლებელია.
კულტურამ ალპების მხარეში კეთილდღეობა შემოიტანა, კავკასიაში კი ერ
თის მხრივ უკაცრიელობა და სიცარიელეა, მეორეს მხრივ კი – მთებში გა
მოკეტილი ხალხების ბარბაროსული მდგომარეობა.
მესამე ფაქტორი, რომელიც კიდევ ერთხელ მეტყველებს ალპების სა
სარგებლოდ, მყინვარებია. კავკასიაში მათი რაოდენობა მცირეა და ნაკ
ლები მნიშვნელობაც გააჩნიათ. ეს იქიდან მოდის, რომ თოვლის ხაზი და
სავლეთის ნაწილში ალპებივით 2700-დან 2800 მეტრამდე სიმაღლეზე
მდებარეობს, ცენტრალურ ნაწილში 3300 მეტრამდე ადის, აღმოსავლეთ
ში კი 3700 მეტრამდე. თოვლის ხაზის ასეთი არათანაბარი სიმაღლე შავი
ზღვის კლიმატის გავლენით აიხსნება მთის დასავლეთ ნაწილზე, რომლის
თვისაც დამახასიათებელია უხვი ნალექი მაშინ, როდესაც სამხრეთ კალ
თის აღმოსავლეთ ნაწილი, როგორც უკვე ვთქვით, კასპიის ზღვის სტეპის
მშრალი კლიმატის გავლენას განიცდის. კავკასიაში მყინვარების სიმცირის
კიდევ ერთი მიზეზი ცენტრალური ქედის სივიწროვე და ციცაბო კალთებია.
ამას უკავშირდება ალბათ ისიც, რომ აქ, მორიტც ვაგნერის ინფორმაციით,
ნაკლებად გვხვდება მზის ჩასვლა-ამოსვლისას დამახასიათებელი მწვერ
ვალების წითლად გიზგიზი. ყველაზე დიდი მყინვარი, კალჩიდონი მდება
რეობს ადაი-ხოხის ჩრდილო კალთაზე, სოფელ ზენოგასთან და მდინარე
კარაგუმის სათავეს წარმოადგენს. აბიხის მონაცემებით ის 450 მეტრის სი
განისაა და ზღვის დონიდან 1740 მეტრამდე ჩამოდის, შესაბამისად, ყვე
ლაზე დაბალი საფეხურია კავკასიურ მყინვარებს შორის. კავკასიაში არ
გვხვდება ისეთი ყინულის საფარი, როგორიც ალპებშია, მაგალითად ალე
ჩის მყინვარის ან ოეცტალერის ჯგუფისა, რომელიც კ.ფ. ზონკლარის მი
ხედვით 10.5 მილის არეალს აღწევს. იალბუზის გარშემო 2.5 მილის, ყაზ
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ბეგის გარშემო კი 0.3 მილის ყინულისა და თოვლის მასა დევს. სამაგიე
როდ, მყინვარების დახრილი კალთები კავკასიაში ჩვენსაზე ბევრად უფრო
ციცაბო და საინტერესოა. გამყინვარების პერიოდი კავკასიამაც განიცადა,
აბიხმა არდონისა და ენგურის დაბლობებში ოდესღაც ფართო ყინულის სა
ფარის კვალი აღმოაჩინა, შვეიცარიელმა გეოლოგმა ალფონს ფავრემ კი
ასეთივე კვალი ჯვრის უღელტეხილზე და თერგის ხეობაში ნახა.
კავკასიის მთავარი თოვლიანი ქედი ყაზბეგსა და იალბუზს შორის არეა
ლით შემოისაზღვრება. ყაზბეგის (პირველად დაილაშქრა ფრეშფილდის
მიერ 1868 წლის 29 – 30 ივლისს) მწვერვალი ნალის ფორმისაა, ისე,
რომ მნახველს სხვადასხვა ადგილიდან ორმაგი წვეტით წარმოუდგება.
მისი ვულკანური წარმოშობა, აბიხის მტკიცებით, ისევე უდავოა, როგორც
იალბუზისა, რომელიც, სხვათაშორის, ყაზბეგზე ბევრად ადვილი დასალაშ
ქრია. მისი დიდებულად მომრგვალებული მწვერვალი კარგად შენარჩუნე
ბული კრატერით სრულდება. იალბუზის მეზობელია მასზე ოდნავ დაბალი,
საოცრად ციცაბო და მიუდგომელი კაშტანტაუ.
კავკასიისა და ალპების შესადარებლად ზემოთ ჩამოთვლილი განსხვა
ვებები მაინცადამაინც თუ არ კმარა, მაშინ კავკასიასა და პირინეებს შორის
მსგავსება ხომ ნამდვილად უდაოა. პირინეებსაც ერთგვაროვანი აგებულე
ბა გააჩნიათ და ისინიც მწვერვალების დაკბილულ ჯაჭვს წარმოადგენენ.
პირინეებსაც აკლია ფართოდ გაშლილი გრძივი დაბლობები და ტბები.
მხოლოდ მაღალ რეგიონებში გვხვდება მყინვარებით და თოვლიანი მინ
დვრებით ნაკვები საოცრად ველური და უკაცრიელი, უმეტესწილად ყინუ
ლის გარსით დაფარული პატარა ტბები. როგორც კავკასიაშია ცენტრალუ
რი მწვერვალი მთავარი ქედის ნაცვლად მის ვერტიკალურ განშტოებაზე,
ასევეა პირინეებშიც. მალადეტას მასივი მთავარი ჯაჭვისგან ესერას ღრმა
დაბლობითაა გამოყოფილი და მის სამხრეთით მდებარეობს, იალბუზი კი
ძლიერი ქედით უშუალოდ ცენტრალურ ქედს უერთდება. პირინეების ამ
მთათა ჯგუფს განეკუთვნება უმაღლესი მწვერვალი ანეტო (3402 მეტრი),
რომლიდანაც ზამთარში კარგ ამინდში ორივე ზღვის დანახვა ყოფილა შე
საძლებელი. სამაგიეროდ განივი დაბლობები განსხვავდება ერთმანეთის
გან. პირინეების განივი დაბლობები კავკასიის ე.წ. „Circusthal“-თან შე
დარებით ნაკლებად ეროზიულია.
სწორედ მათშია პირინეების მთიანი ლანდშაფტის მიმზიდველობის მთა
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ვარი საიდუმლო. ცირკელის მიხედვით ამ კლდოვანი ქვაბულების ციცაბო
ნაპირები, თავიანთი სრულყოფილი ფორმით წრის სამ მესამედს რომ ეკ
ვრიან გარს და მხოლოდ ერთ მხარეს უტოვებენ მდინარეს გასასვლელს,
ხასიათდებიან ზემოთ აღმართული კიბის მსგავსი სტრუქტურით და ყველაზე
მეტად უზარმაზარ ამფითეტრებს ჰგვანან. ზუსტად ასეთი გასაოცარი მრგვა
ლი დაბლობია გავარნის მრგვალი დაბლობი, საიდანაც გავე დე ბარეჟი
იღებს სათავეს. ენით აღუწერელია ის საოცარად ამამაღლებელი შთაბეჭ
დილება, რომელსაც ბუნების ეს კოლოსალური ნაგებობა ახდენს მნახველ
ზე გაქვავებული ცამდე აზიდული კედლების საუცხოოდ მომრგვალებული
ქვაბულით, ბრწყინავი მყინვარით, მარადიული თოვლით, მის ჰორიზონტა
ლური კიბის საფეხურებს ბალიშებივით რომ აფარია და მრავალრიცხოვა
ნი დიდებული ჩანჩქერებით, რომელთაგანაც ყველაზე მაღალი 436 მეტ
რის სიმაღლიდან ძირს ენარცხება და რომლებიც შორიდან შავ კედლებზე
უმოძრაოდ გაკიდულ თეთრ ზეწრებს ჰგვანან.
ხსენებული ჩანჩქერები კიდევ ერთი განმასხვავებელი ნიშანია პირი
ნეებსა და კავკასიას შორის. კრიუმელის თქმით, პირინეებს დღემდე აქვთ
„ოდესღაც მიმზიდველი ახალგაზრდობის დაბერებული ნაკვთები“. ისინი
ალპებსა და კავკასიას შორის დგანან. შედარებით ახლო პრეისტორიულ
ხანაში პირინეებში უფრო მეტი ტბა გვხვდებოდა, ვიდრე დღეს. მათი ნიშ
ნები ყველგანაა ქვაბულის ფორმის დაბლობებსა თუ მაღლა ფერდობებზე.
კავკასიის მსგავსად პირინეების ქედის სიმაღლე ბევრად აღემატება ალ
პებისას. როგორც კრიუმელი (ჰუმბოლდტისა და რამონდსის კვლევებთან
დაკავშირებით) ფიქრობს, ეს საუკეთესო ინდიკატორია ორივე მთიანი მა
სივისთვის (პირინეების და ალპების). პირინეები თავისი კედლის მსგავსი
კონტურებით მაღლა აჭრილი მწვერვალებისა და ღრმა ხეობების გარეშე
უნდა წარმოვიდგინოთ, ალპები ამის საპირისპიროდ ღია, მიმოსვლისთვის
გაადვილებული უღელტეხილებითა და ულამაზესი მთის ფორმებით ხასიათ
დება. კავკასიის ქედის სიმაღლის საშუალო არითმეტიკული არ გვაქვს,
მაგრამ აქაურ კედლის მსგავს კონტურებს, არც თუ ისე მრავალრიცხოვან,
მაღლა-მაღლა მიმავალ უღელტეხილებს, ცენტრალურ ჯაჭვზე შედარებით
მცირედ ამაღლებულ მწვერვალებს იმ დასკვნამდე მივყავართ, რომ კავ
კასიის ქედს, აზიური ტიპის მთიანი მასივების მსგავსად, განსაკუთრებული
მნიშვნელობის სიმაღლე გააჩნი. სწორედ ამაში ვლინდება კიდევ ერთი
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განსხვავება ალპებთან და კიდევ ერთი მსგავსება პირინეებთან მიმართე
ბაში.
თუ კი ალპების ჯაჭვში უღელტეხილების სიმრავლეა, კავკასიაში, პი
რიქით, მათი რაოდენობა მცირეა. ათიოდე უღელტეხილიდან მხოლოდ
ნახევარს თუ გამოიყენებ გაჭირვების შემთხვევაში გადასაადგილებლად.
უღელტეხილების უმეტესობა კავკასიის შედარებით დაბალ, დასავლეთის
ნაწილში გვხვდება. დავასახელებთ ხუთ მათგანს: ფშეხის უღელტეხილი
(1700 მეტრი) – ყუბანის უკიდურეს დასავლეთით მდებარე ეკატერინოდა
რის გზაზე, მდინარე ფშეხის ზემოთ, ჩასასვლელით შავ ზღვასთან მდებარე
გოლოვინსკსში. ოდნავ აღმოსავლეთით მდებარეობს შეტლიბის უღელტე
ხილი (1893 მეტრი), რომელსაც პარალელური დაბლობით ფშეხის მიმარ
თულებით ასევე გოლოვინსკამდე მივყევართ. ამას მოსდევს პატარა მდი
ნარე ყუბანის სათავესთან ფსეგაშკოს უღელტეხილი (1921 მეტრი). აქედან
ჩადიხარ მზიმთას რომანტიკულ პლატოზე და მისი გავლით შავ ზღვასთან
მდებარე დუხაში. დიდი ლაბანის დაბლობის (პატარას აღმოსავლეთით)
გავლით გადასასვლელს სანჩარის უღელტეხილით (2704 მეტრი) ბზიფის
პლატოსა და ბიჭვინთის შავ ზღვასთან მივყავართ. ბოლოს უნდა ვახსენოთ
მარუხის უღელტეხილი იმავე სახელწოდების (3530 მეტრი) მთაზე, ყუბანის
სათავეებიდან ჯერ ბზიფის დაბლობისკენ, იქიდან კი შუა ენგურის დაბლობ
სა და სუხუმ-კალეში რომ მივყავართ.
წინამდებარე ციფრებს ერთმანეთს თუ შევადარებთ, დავინახავთ
უღელტეხილების სიმაღლის მუდმივ ზრდას დასავლეთიდან აღმოსავლე
თისკენ, რაც სრულ თანხვედრაშია მთიანი მასივის ამაღლებასთან იგივე
მიმართულებით. კავკასიის შუა ნაწილში მხოლოდ ერთი გადასასვლელია
– დარიალის უღელტეხილი, რომელიც ერთადერთია როგორც სამხედრო
დანიშნულებით, ასევე ზოგადი გამოყენების თვალსაზრისითაც. დაღესტნის
სამხრეთ განშტოებაზე გადის რამდენიმე მეორეხარისხოვანი გადასასვლე
ლი, ძირითადად საეჭვო ვიწრო გზები. ყველაზე მნიშვნელოვანი გზები
მაინც შუა ნაწილშია თავმოყრილი, აღმოსავლეთ საქართველოდან კასპიის
ზღვასთან მდებარე დერბენტის მიმართულებით.
რადგან დარიალის მონაკვეთი ერთადერთია, საიდანაც ევროპელები
კავკასიაში გადადიან და მას, როგორც „საქართველოს სამხედრო გზას“,
ისტორიულად მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია, ამიტომ მკითხველს ეს მე
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ტად საინტერესო მარშრუტი კიდევ უფრო უკეთ უნდა გავაცნოთ. ამ გზის
ამოსავალი წერტილია ვლადიკავკაზი, „კავკასიის გირაგი“, რომელიც
თერგის დინების ჩრდილოეთ ბოლოში მდებარეობს და რომელსაც თავისი
ულამაზესი ხეობებით მხოლოდ შვეიცარიას თუ შეადარებ. ტამინას ხეობის
მსგავსად გზა აქაც მდინარის ნაპირს მიუყვება. რაც უფრო ღრმად შედიხარ
ხეობაში, მით უფრო ვიწრო და დაკლაკნილია იგი, მით უფრო ციცაბოა გა
საოცარი კლდეები. თერგს აქ „ბაშნუია ბალკას“ (გიჟი მდინარე) ეძახიან იმ
ველური ხასიათის გამო, მის ჩანჩქერებში რომ ვლინდება. კლდის კედლე
ბი ზოგან ისე მაღლა ადის და იმდენად გადმოკიდებულია, რომ ბუნებრივ
გალერეებში ხვდები. უამრავი ხიდია გადებული გაცოფებულ და აქაფებულ
მდინარეზე. თავად დარიალის უღელტეხილი არის კლდეში აფეთქებული
მონაკვეთი ლარსსა და ყაზბეგს შორის, დაახლოებით 22 კილომეტრის
სიგრძისაა და უზარმაზარი ფულადი თუ ადამიანური ხარჯია მის შექმნაზე
გაწეული. როგორც ჩანს, მხოლოდ „რუსი ჩინოვნიკების გამოგონილი მი
თია“ ზვავების ჩამოწოლის საშიშროება, რომელზეც ხშირად საუბრობენ.
სინამდვილეში საქართველოს სამხედრო გზა ბოლოს 1832 წელს მასთან
ახლომდებარე ყინულის ტბის გახეთქვამ დაანგრია. დევდორაკის მყინვარი
იმდენად დაბლა დაეშვა, რომ თერგის გვერდითა დაბლობი ჩახერგა და ამ
ყინულოვანი კედლის ზემოთ ყინულის ტბა წარმოიქმნა. ერთ დღესაც ტბამ
ნაპირი გაანგრია და ახალაშენებული გზაც გაანადგურა. მყინვარი სახიფა
თო ზრდას კვლავ აგრძელებს (1836 წლიდან მოყოლებული დაახლოე
ბით 20 მეტრით წელიწადში), ამ მაღალმთიან რეგონში ერთადერთ გზას
სერიოზული საფრთხე ემუქრება, ამიტომ რუსეთის მთავრობა მას მუდმივი
აკვირდება.
დარიალის უღელტეხილი მხოლოდ წინა საფეხურია ბევრად უფრო
მაღლა არსებული გადასასვლელისა. ყაზბეგის სადგურიდან გზა საგრძნობ
ლად ზევით იწევს და ზღვის დონიდან 2700 მეტრზე კრესტოვაია გორამდე
(ჯვრის მთა) აღწევს. ჯვრის მთა ყაზბეგის სადგურიდან 2000 მეტრით კი
დევ უფრო მაღლაა. მანძილი ამ ორ პუნქტს შორის მხოლოდ 30 კილო
მეტრამდეა. ჯვრის მთის მიდამოებში ყოველთვის ზვავსაშიშროებაა. კობის
საფოსტო სადგურის გარდა, ჯვრის მთის აქეთ მხარეს ყაზარმაში განთავ
სებულია რაზმი, რომელიც ჩამოწოლილი ზვავებისგან გზის გასაწმენდად
მუდმივ მზადყოფნაშია. ნაკლებად სახიფათო და ამავდროულად სრულიად
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აღმაფრთოვანებელი დარიალის უღელტეხილისგან განსხვავებით, ჯვრის
უღელტეხილის მონაკვეთი შიშის ზარს სცემს მგზავრებს. აქ საქმე გვაქვს
არა ველურ ეროზიულ ხევთან, არამედ თოვლის მასების ნამდვილ მოზ
ღვავებასთან. იქ, სადაც თოვლისა და ყინულის მასები მთავრდება, ჯვრის
მთის კონუსური მწვერვალისკენ მიმავალი გზა ზიგზაგებით მიიწევს ზევით,
მწვერვალზე დიდი ლითონის ჯვარია აღმართული.
ჯვრის მთა არის პუნქტი, რომელსაც ე.წ. „კავკასიის რკინიგზის“ პროექ
ტებში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. ვლადიკავკაზსა და ტიფი
ლისს შორის სარკინიგზო ხაზით დასაკავშირებლად ცენტრალური კავკა
სიის სამხრეთ პარალელურ ჯაჭვში გვირაბის გაყვანაა საჭირო. ეს გვირაბი
იმ სიგრძისა იქნებოდა რა მანძილიცაა გოტარდისა და მონ სენის გვირა
ბებს შორის. ცენტრალურ ჯაჭვში ღრმად შეჭრილი თერგის ეროზიული ხე
ვის გამო სპირალური გვირაბების გაყვანაც აუცილებელია, ისე, როგორც
ეს გოტარდის ჩრდილოეთ ნაწილშია, თავისი მრავალრიცხოვანი მოსახვე
ვებით ჯვრის მთის გარკვეულ სიმაღლემდე. ეს მთა ისე უნდა გაიბურღოს,
რომ გვირაბის სამხრეთ ბოლო ჯვრის უღელტეხილის იქით მხარეს, ანუ
არაგნას დაბლობში გადიოდეს.
ამ ლამაზი, მაღალი ტყეებით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ და
მჭიდროდ დასახლებულ დაბლობში მივყავართ საქართველოს სამხედრო
გზას ჯვრის უღელტეხილიდან რამდენიმე მილიანი ზიგზაგებითა და საო
ცარი მოსახვევებით. ამ მხარის მთავარ დასახლებას, რომელიც უკვე სა
ქართველოს ეკუთვნის, წარმოადგენს ანანური. მის უკან გზა არაგნის ხეო
ბიდან ნაყოფიერ პლატოზე გადადის და თითქმის მცხეთამდე – კავკასიის
ერთ-ერთ უძველეს ქალაქამდე აღწევს. აქვეა მტკვარიც და მასთან ერთად
საქართველოს დაბლობიც. ძველი მონასტერის ნანგრევებსაც რომ აუვლი
გვერდს, ბოლოს უცნაურ, 3000 წელზე მეტი ხნის წინ გამართული ბრძო
ლის ველზე აღმოჩნდები, სადაც ბუნების მკვლევარმა ბერმა სამოცდაათია
ნი წლების დასაწყისში ეთნოლოგიური თვალსაზრისით უმდიდრესი საგან
ძური აღმოაჩინა. მალე გზა მტკვარს სცილდება, ნაყოფიერ, მჭიდროდ ნა
შენებ პლატოს გადაკვეთს და ჩადის თბილისში – კავკასიის დედაქალაქში,
საქართველოს ნაქებ და ნადიდებ მთავარ ქალაქში.
უზარმაზარი მთის მასივი, რომელიც ასე მკაფიო ბუნებრივ საზღვარს
ქმნის ევროპასა და აზიას შორის, ეთნოგრაფიული თვალსაზრისითაც ერ
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თ-ერთი ყველაზე უცნაურია მსოფლიოში. აქ არ არსებობს ხალხთა მასიუ
რი გაერთიანებები, ყოველ შემთხვევაში, ენობრივი კუთხით. ყველაფერი
დანაწევრებულია, დაყოფილია, უამრავ ტომებადაა დაშლილი. ეს ტომები
ერთმანეთს თითქოს ენათესავებიან და და გარკვეულ წილად ერთ რასასაც
წარმოადგენენ, მაგრამ, სინამდვილეში ეთნოლოგებს უამრავი ამოუხსნელი
ამოცანის წინაშე აყენებენ. იმის გამო, რომ კავკასიური ტომების კლასიფი
ცირება ევროპისა და აზიის დიდ მასობრივ გაერთიანებებში ვერ ხერხდება,
ანუ არც სემიტურ და არც ინდო-ევროპულ ან ურალ-ალტაის ტომებს განე
კუთვნებიან, მათთვის გამოგონილ იქნა ტერმინი „კავკასიელი ხალხები“.
დადგა აუცილებლობა იმისა, რომ ეს ხალხები განიხილონ როგორც სხვა
ხალხების დიდი ოჯახების მიღმა მდგარნი, რომელთაც ოდესღაც მეზობე
ლი დაბლობებიც კი ეკავათ (ოსებზე, რომლებიც „კავკასიელები“ კი არა,
ირანელები არიან, ამბობენ, რომ ისინი თურმე მდ. დონამდეც აღწევდნენ),
თუმცა ნელ-ნელა მათზე უფრო ძლიერი სხვა ხალხების ზეწოლით ბოლოს
ძნელად მისადგომ მაღალმთიან რეგიონებსღა შემორჩნენ.
კავკასიის ხალხებზე უფრო ნათელი წარმოდგენის შესაქმნელად, სპე
ციალური სქემა გვჭირდება. ფრიდრიხ მიულერი ორ ჯგუფს განასხვავებს:
ჩრდილო და სამხრეთ ოჯახებს. ამასთან განიხილავს მხოლოდ კავკასიელ
ხალხებს და გამორიცხავს, მაგალითად, ოსებს, (როგორც ირანელებს)
და ასევე ეთნიკურად თურქ-თათრების ტომებს. ჩვენ აქ ეთნიკურზე მეტად
გეოგრაფიული საკითხი გვაინტერესებს. ამგვარად, მთლიან მოსახლეობას
ორ ჯგუფად ვყოფთ: მთის ტომები და დაბლობის ბინადრები. პირველი ჯგუ
ფი, როგორც სახელიდანაც ჩანს, მხოლოდ მთებში ცხოვრობენ და მათზე
აქვე ვისაუბრებთ, მეორე ჯგუფს კი შემდეგ ქვეთავში („ამიერკავკასია“)
შევეხებით.
მთის ტომების ჯგუფში (გარკვეულწილად ფრიდრიხ მიულერზე დაყ
რდნობით) სამ ნაწილს განვასხვავებთ: 1. აღმოსავლეთ ნაწილი 2. და
სავლეთ ნაწილი და 3. შუა ნაწილი. პირველ ორ ჯგუფს განეკუთვნებიან
„კავკასიელები“ ვიწრო გაგებით, მესამე ჯგუფი კი სხვა (არაკავკასიელი)
რასების ტომებისგან შედგება.
მთის ტომების დაყოფა შემდეგნაირად ხდება:
1. აღმოსავლეთ ნაწილი

21

კ ა ვ კ ა ს ია

ა) ჩეჩნები, რომლებიც იშლებიან სხვადასხვა ენობრივი განსხვავებე
ბის მქონე ტომებად. ისინი ცხოვრობენ „ჩეჩნიაში“ – ჩრდილოეთით
თერგსა და სამხრეთით ანდის მთას შორის.
ბ) დაღესტნელები. მათი გავრცელების არეალს წარმოადგენენ ფარ
თო, განივი დაბლობებით და ხევებით დასერილი ტერიტორიები
ჩრდილოეთით – ანდის მთას, დასავლეთით და სამხრეთ-დასავლე
თით – კავკასიის მთავარ ქედსა და აღმოსავლეთით კასპიის ზღვას
შორის. აქ არსებულმა ბუნებრივმა პირობებმა ხელი შეუწყო უამრა
ვი პატარ-პატარა ტომების ერთმანეთისგან იზოლაციას. ერთ ად
გილზე, რომელიც თავისი ზომით აღმოსავლეთ ალპებში ბოდენის
ტბასა და ვენას შორის ფართობს არ აღემატება და მოსახლეობა
სულ ნახევარი მილიონია, არც მეტი და არც ნაკლები, ოცდაშვიდი
ენა ან დიალექტია გავრცელებულია. სამხრეთ-დასავლეთ დაღეს
ტანში არის ოცდაათიოდე სახლისგან შემდგარი სოფელი, სახელად
ინოოკი, რომელსაც საკუთარი ენა გააჩნია, და რომელზეც, რო
გორც ვიცით, სხვა არც ერთი ტომი არ საუბრობს. დაღესტნელებს
„ლეკებს“ ეძახიან, რაც, ჩვენი აზრით, არასწორია. ერთ-ერთ შტოს
წარმოადგენენ დაღესტნის დასავლეთით მცხოვრები ხევსურები.
გარდა ამისა, კავკასიელი ხალხების აღმოსავლეთით ბინადრობენ
არა კავკასიელი, არამედ ირანელი თათრები, რომელთაც ნახევარ
კუნძულ აფშერონის ჩრდილოეთ მხარე უკავიათ.
2. დასავლეთ ნაწილი მოიცავს ტომებს, რომლებიც მაღალი კავკასიის და
სავლეთ ნაწილის ორივე მხარეს ცხოვრობენ. აქ განასხვავებენ:
ა) ადიღეელებს – იგულისხმებიან „ჩერქეზები“ და მათთან ყველაზე ახ
ლო ნათესაობაში მყოფი „ყაბარდოელები“
ბ) აფხაზებს, რომლებიც კავკასიის სამხრეთით სახლობენ. აქედან ადი
ღეელები მთავარი ქედის ორივე მხარეს იშლებიან. ეს ორი შტო
კიდევ სხვადასხვა ტომებად იყოფა, რომელთაგან ზოგიერთი მხო
ლოდ რამდენიმე ათას ადამიანს ითვლის, უფრო სწორად ითვლი
და, რადგან ლამის ერთიანად გადასახლდნენ თურქეთის იმპერიის
ტერიტორიაზე.
3. შუა განყოფილება. მას განეკუთვნებიან არაკავკასიური ტომები:
ა) ოსები, რომლებიც ირანული წარმოშობისა არიან და დარიალის
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უღელტეხილის და საქართველოს სამხედრო გზის ორივე მხარეს
სახლობენ. მათგან დასავლეთით მაღალი მთის მასივით გამოიყო
ფიან:
ბ) სვანები, ენგურის პლატოზე. ისინი ეთნიკური გაგებით კავკასიელი
ხალხების სამხრეთ ჯგუფს, კერძოდ კი ქართველურ ტომს განეკუთ
ვნებიან, ისევე, როგორც ქართველები და გურულები, თავიანთი
ქვეტომებით.
გ) ყარაჩაელები. მათი გავრცელების არეალი მდებარეობს ზემოთ ჩა
მოთვლილი ორ ტომს შუა.
ამ სამ დანაყოფს გეოგრაფიულ (და არა ეთნიკურ) ერთეულებად ემა
ტება თურქულ-თათრული ტომები: კუმიკები დაღესტანში, კასპიის ზღვის ნა
პირებზე, პეტროვსკის ჩრდილოეთითა და სამხრეთით, ასევე ნოღაელები,
თერგის ქვედა წელის სამხრეთით, და თათრები კავკასიის სამხრეთ-აღმო
სავლეთ კალთის ორივე მხარეს.
როგორც უკვე ვთქვით, დაღესტნელები და ადიღეელები მრავალრიც
ხოვან ტომებად იყოფიან. დაღესტნელთა დაჯგუფებები ასე გამოიყურება:
ანდის მთის უშუალო სამხრეთ კალთასთან „ანდის ყოისუმდე“, ახულკოსა
და გიმრთან, (აქ გაიმართა სასტიკი ბრძოლები რუსებსა და ყაზი მოლასა
და შამილს შორის) ცხოვრობენ ანდიელები, კავკასიის ერთ-ერთი ყველაზე
ველური ტომის წარმომადგენლები. ზემოთ ხსენებული მდინარის სამხრე
თით გადაშლილია ლეკების (ვიწრო გაგებით) მხარე, რომელიც თავის სამ
ხრეთ მეზობლებთან ავარებთან („ავარიის ყოისუმდე“ არიან გაშლილები)
და უკვე ხსენებულ ანდის მთასთან ერთად ლეზგისტანის პლატოს იკავებს.
აქ იგულისხმება დაღესტნის ჩრდილოეთ ნაწილი. სწორედ ამ ადგილებში
ერკინებოდა რუსული იარაღი ოცდაათ წელზე მეტხანს შამილის ფანატიკოს
და მამაც მომხრეებს – აქ დაბადებულ, მიუდგომელი სამალავებისა და აუ
ღებელი ციხე-სიმაგრეების მფლობელებს.
იზოლირებული პლატოებითა და განიერი, ღრმა დაბლობებით გამორ
ჩეული შუა დაღესტანი შემდეგი ხალხების სამშობლოა: დარგინელების, ყუ
მუხების (ყოისუს შუა ნაწილში), კუმიკების, მათივე სახელწოდების მდინა
რის ზედა ნაწილში და ბოლოს კაითახების, რომელიც ორ ზემოთ ნახსენებ
მხარეს შორის მდებარეობს და სამხრეთით „კავკასიის კედლამდე“ აღწევს.
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და ბოლოს, სამხრეთ დაღესტანში ბინადრეობენ პატარ-პატარა ტომებიც,
რომელთაც დიდი თუ პატარა ენობრივი და დიალექტური განსხვავებები
გააჩნიათ: ტაბასარანელები, „კავკასიის კედლის“ სამხრეთით, მუსკურე
ლები დერბენტის გარშემო, კურინელები, ტაბასარანელების სამხრეთით,
მდინარე სამურამდე, სამურანელები, სამურის მდინარის სამხრეთით, მის
ზედა ნაწილში, ყუბანელები, ზემოთ ხსენებული მდინარის ქვედა ნაწილის
სამხრეთით და ბუდუხები, კავკასიის მთავარი ქედის სამხრეთ-აღმოსავლე
თით. კიდევ უფრო პატარა ტომების ჩამოთვლისგან თავს შევიკავებთ.
ამ დაყოფისაგან განსხვავებით ფრიდრიხ მიულერი დაღესტნური ტომე
ბის გარკვეულ რაოდენობას აერთიანებს „ქისტებში“, რომელთაც მიაკუთ
ვნებს ჩეჩნებსაც. ქრისტიანი ტომები არიან ყარაბულაყები, მოზოკები, ხევ
სურები და ფშავები, ყველა მათგანი დაღესტნის მიღმა (დასავლეთით) სახ
ლობს. ფშავები ხევსურების სამხრეთ მეზობლები არიან. ამ ორი ხალხის
სამშობლო მტკვრის მარცხენა დიდი შენაკადების სათავესთან მდებარეობს
და გადაშლილია სამხრეთისკენ ქართული პროვინციის კახეთის საზღვრამ
დე. ქისტების მთლიანი რადენობა (ჩეჩნების ჩათვლით) წარმოადგენს 140
ათასს, დაღესტნელებისა – 400 ათასს.
ადიღეს დასავლეთ ნაწილი მოიცავს შედარებით მოზრდილ ტომებს:
ყაბარდოელებს (დიდ და პატარა ყაბარდოში თერგის ორივე მხარეს და
ყარაჩაელების და ოსების ჩრდილოეთით), აბაზებს (ყუბანის სათავეში
იალბუზის სიახლოვეს), აბაძეხებს (აბაზების დასავლეთით რომ სახლობენ)
და ბარაკაიელებს (აბაძეხების ჩრდილოეთით). შემდეგ ჩრდილოეთისკენ
მივდივართ: ბჟედუხები ყუბანის დაბლობში, შაფსუხები და ნატუხაელები,
რომლებიც მთებსა და ციხე-სიმაგრე ანაპას მეზობელ მთებში სახლობენ
და ბოლოს ჟანეელები ყუბანის დელტაში. აფხაზები იყოფიან ჯიქებად და
წებელდელებად, რომელთა მეზობლად უბიხები ცხოვრობენ. აფხაზური
ტომები მთიანი მასივის სამხრეთით სახლობენ. ადიღეს ტომებიდან მხო
ლოდ შაფსუხები და ნატუხაელები ცხოვრობენ კავკასიის სამხრეთ მხარეზე.
რა თქმა უნდა, თითქმის ყველა ტომის სახელი და საცხოვრებელი ადგი
ლია ისტორიულად საინტერესო, მაგრამ ყაბარდოსა და შუა ყუბანის რამ
დენიმე მონაკვეთის (კავკასიის ჩრდილოეთით) და აფხაზეთის სამხრეთით
მცხოვრები კავკასიელი მოსახლეობის შესახებ ბევრს ვერაფერს ვიტყვით.
ამ ოლქების უმეტესობა სრულიად დაცლილია მოსახლეობისგან, ნაწილი
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რუსების ხელშია. მართალია ეთნოგრაფიული რუკების უმეტესობა ჩერქეზე
ბის ყოფილ მხარეში რუსული ეროვნების მჭიდრო დასახლებას გვიჩვენებს,
მაინც არ უნდა გავიგოთ ეს ისე, თითქოს ყველა პატარა დაბლობი, ყველა
ამაღლება იალბუზამდე, რუსი კოლონისტების მიერ მჭიდროდ იყოს დასახ
ლებული. ზოგიერთ რუკაზე რუსების გავრცელების არეალის მანიშნებელი
ფერადი ადგილების ნაცვლად თეთრ ლაქებს ვხვდებით, რაც, ჩვენი აზრით,
სავსებით შეესაბამება არსებულ მდგომარეობას.
გვინდა დაწვრილებით განვიხილოთ გამორჩეული კავკასიური ტომე
ბი. თანაც აქამდე განხილული ზოგადი ფაქტების გამეორებას გვერდს ვერ
ავუვლით, რათა მკითხველს ფაქტები ერთმანეთთან კავშირში დავანახოთ
– ამის გამო ბოდიშს გიხდით. დავიწყოთ კავკასიის აღმოსავლეთიდან, და
ღესტნის, ანუ „ლეკების“ ტერიტორიით, როგორც მათ ეძახიან. ის, რომ
ისინი ყველაზე მეომარი ხალხია, უკვე არაერთხელ ვახსენეთ. დაღესტნე
ლებს შორის ისლამმა ღრმად გაიდგა ფესვები. არც ერთ ხალხს არ უბრძო
ლია რუსებთან რელიგიური ფანატიზმის იმხელა ზეგავლენით, როგორც ეს
შამილის მომხრეების შემთხვევაში მოხდა. სწორედ ამ ფაქტს უნდა უმად
ლოდეს შამილი თავის ძალაუფლებასა და ათობით წლის განმავლობაში
გაუტეხელ წინააღმდეგობის ძალას. მეორეს მხრივ, არც ის ფაქტი უნდა
დაგვავიწყდეს, რომ დაღესტნელები, განსაკუთრებით კი „ლეკების“ ვიწ
რო გაგებით ჩრდილო ტომები – ავარები და ანდიელები, განსაკუთრებულ
სიმამაცესთან ერთად გასაოცარი კეთილშობილებითა და სულგრძელობით
გამოირჩეოდნენ. ეს თვისებები მთის სხვა ხალხებში, მაგალითად, ჩერქე
ზებში, არ ვლინდებოდა. დაღესტნელების დადებითი თვისებებია: ერთგუ
ლება, წეს-ჩვეულებების დაცვა და გულწრფელობა. ამ ბოლო თვისებით
ისინი სრულიად განსხვავდებიან ქურდბაცაცა ჩეჩნებისაგან – ჩრდილოელი
მეზობლებისგან. უბრალო ცხოვრების წესმა, ხელსაყრელმა კლიმატურმა
პირობებმა და ასევე სქესთა შორის ურთიერთობის მხრივ ძალიან მკაცრმა
მორალმა დაღესტნელები ძლიერ, ჯანსაღ ადამიანებად აქცია, ისინი სუ
ლიერადაც ბევრად მაღლა დგანან კავკასიის დანარჩენ ხალხებზე.
სულიერი სიძლიერის ნიშნები სხვადასხვა მიდრეკილებებსა და საქმია
ნობაში გამოიხატება. დაღესტნელები გარდა იმისა, რომ ბეჯითი მიწათ
მოქმედები არიან, თან ხელობითაც ირჩენენ თავს, რითაც მთელ კავკასია
ში გაითქვეს სახელი. ძალიან ფასობს დაღესტნული ხმლები, ქსოვილები
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ლეკი

და ფოლადის ნაკეთობები. ზოგიერთ ტომში განსაკუთრებულად იკვეთე
ბა მუსიკალური ნიჭი, ზოგან კი მეტრიულ კომპოზიციებსა და სასიმღერო
ტრადიციებში გამოვლენილი პოეტური მისწრაფებები. ამას ემატება ზემოთ
ნახსენები, ძლიერად ფესვგადგმული რელიგიური გრძნობები, რაც შედა
რებით ნაკლები სიმძლავრისაა მთის სხვა ხალხებში, ეს უკანასკნელები ის
ლამს, ქრისტიანობასა და ჯერ კიდევ არსებულ წარმართულ გადმონაშთებს
შორის მერყეობენ. უცნობია ისლამის დაღესტანში შესვლის ზუსტი დრო,
თუმცა, ერთი რამ ცხადია – წინასწარმეტყველის სწავლებას აქაურები იმ
დროიდან იცნობდნენ, როცა მეზობელ ხალხებს ჯერ კიდევ წარმოდგენა
არ ჰქონდათ მისი არსებობის შესახებ. ეს იმით აიხსნება, რომ დაღესტნის
აღმოსავლეთით, კასპიის ზღვის პირას ყოველთვის დიდი მიმოსვლა იყო.
დამპყრობლები მუდამ შიდა ზღვის ამ სანაპიროს ირჩევდნენ ხოლმე და
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რუსებიც პირველად სწორედ აქედან შემოიჭრნენ გასულ საუკუნეში.
დაღესტანში პირველი დამპყრობლები არაბები იყვნენ. მათ დატოვეს
პოლიტიკური წყობა, რომელთა მემკვიდრეებიც „ხანები“ არიან. ეს წყობა
სრულიად შეესაბამებოდა ისლამის არსს. რა თქმა უნდა, ყველა დაღეს
ტნელმა ვერ შეისისხლხორცა ეს პოლიტიკური სიახლე. მათთან დღემდე
შემორჩენილია იქაური, ალბათ უძველესი საზოგადოებრივი წყობა. ზო
გიერთი კანონი, მაგალითად „უარის თქმის“ წესი (რაც იმას ნიშნავს, რომ
მოსარჩელეს მოთხოვნით, მოპასუხემ უნდა დადოს ფიცი) გვაგონებს ან
გლოსაქსებისა და სკანდინავიელების ანალოგიურ წესს, რომელიც ათას
წელზე მეტია აღარ გამოუყენებიათ. იმ ტომებში, რომლებმაც არაბების
პოლიტიკური ორგანიზაცია მიიღეს, ნაწილობრივ „შარიათი“- ყურანის კა
ნონია გავრცელებული, ნაწილობრივ კი – „ადათი“, დაუწერელი ყოფითი
სამართალი. რელიგია, ქორწინება და მემკვიდრეობა პირველი კანონით
იმართება, პირადი საკითხები, საკუთრების საკითხები და მსგავსი – მეო
რეთი.
დაღესტნელების ჩრდილო განშტოებაა ჩეჩნები. ისინი საკუთარ თავს
ნოხჩებს უწოდებენ, რაც ერთი თავადის სახელიდან მოდის. გადმოცემე
ბის თანახმად, ეს თავადი მეფის რისხვას გაქცევია და კავკასიის ხეობებში
დასახლებულა. მისმა უმცროსმა ვაჟმა „შავი მთების“ ქვეყანა თავის სა
კუთრებად აქცია. ამგვარად თავად ნეხჩაის უმცროსი ვაჟიდან იღებენ სა
თავეს ჩეჩნეთის მცხოვრებლები, თანაც ყველა მათგანი თავადის წოდებას
იჩემებს. ეს ტომი, რომელიც აქამდე თავის მშვიდ და ჩაბნელებულ ტყეებში,
სამყაროსგან და მისი ზეგავლენისგან მოწყვეტილი ცხოვრობდა, რომელ
საც ევროპული ცივილიზაციასთან არასდროს ჰქონია რამენაირი შეხება,
თავის უმაღლეს ბედნიერებას, ერთადერთ აკმაყოფილებას პოულობდა და
ნაწილობრივ ახლაც პოულობს მოუთოკავ სიმამაცეში, რაც მათ დაპყრო
ბამდე კაზაკების სტანიცებზე საკმაოდ გაბედულ თავდასხმებში გამოიხატე
ბოდა. ჩეჩნები ახლაღა იწყებენ თავიანთ ახალ მდგომარეობასთან შეჩვე
ვას. მართალია ხშირად აქვთ ხოლმე კონფლიქტი მათთვის გაუგებარ ახალ
კანონებთან და ამისათვის ციმბირში უკრავენ ხოლმე თავს, მაგრამ ნელ�
-ნელა უკვე აქაც იკიდებს ფეხს ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის საჭირო
შეხედულებები.
ალბინ კონის მიხედვით, ჩეჩენი თავისი ოჯახის წევრებთან მიმართებაში
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სვანები

მკაცრია, უცხოებთან – ხარბი და ეჭვიანი. მიუხედავად ამისა, ბევრი კარგი
თვისებაც აქვს, რომელთა შორის, პირველ რიგში, უსაზღვრო სტუმართმოყ
ვარეობა უნდა დავასახელოთ. სტუმრის პატივსაცემად ყოველთვის იშლება
სუფრა. უცხოს საკუთრებას ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ. მასპინძელი
ვალდებულია, სამაგიერო მიუზღოს იმას, ვინც მის სტუმარს ზიანს, ან თუნ
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დაც შეურაცხყოფას მიაყენებს. სტუმრის მისაღებად არსებობს განსაკუთრე
ბული წესები, რომელთაც ზედმიწევნით იცავენ. მაგალითად, მასპინძელი
სტუმარს თავს არასდროს აბეზრებს. დანამდვილებით შეიძლება ითქვას:
ჩეჩნეთში იმიტომ აქვთ სტუმარმასპინძლობის ამდენი წესი, რომ სტუმარი
ამ მხარეში იშვიათია. აულის ყველა მოსახლე ჩქარობს სტუმრის მონახუ
ლებას, რათა მოისმინონ მისი მონაყოლი, გაიგონ ის, რაც არც უნახავთ და
არც სმენიათ, მოგვიანებით გაგონილს საკუთარი ფანტაზიით კოხტად გა
დაამუშავებენ და, ალბათ, წლების განმავლობაში ისაუბრებენ ვიწრო ოჯა
ხურ წრეში მასზე, როგორც სასწაულზე.
აზიელების მსგავსად, ყოველ შემთხვევაში, ისლამის აღმსარებლობის
ხალხის მსგავსად, ჩეჩნებთანაც მამა ოჯახის თავია. მაგრამ ამ ხალხის მეო
მარმა სულმა პატრიარქალურ ავტოკრატიაში უცნაური განსაკუთრებულო
ბა შემოიტანა: მამის ძალაუფლება მნიშვნელოვნად იზღუდება ვაჟების ძა
ლაუფლებასთან შედარებით. ოღონდ ეს შეზღუდვა იწყება მაშინ, როცაც ვა
ჟიშვილი 15 წლისა გახდება და იარაღის ტარებისა და თავდაცვის უფლება
მიეცემა. ნებისმიერი ქონება საერთოა მამასა და მის სრულწლოვან ვაჟებს
შორის. ვაჟებს ნებისმიერ დროს შეუძლიათ აიძულონ მამა, გაყოს ქონება
და ყველას თანაბრად გაუნაწილოს. მართალია, მამისადმი პატივისცემის
გამო შვილები, როგორც წესი, თავს იკავებენ ხოლმე ასეთი მოხოვნების
წამოყენებისგან, მაგრამ ხშირად ასეც ხდება.
ჩეჩნები სუნიტები არიან, მაგრამ მათი რწმენა უძველესია. რა სარ
წმუნოებისა იყვნენ მანამდე, უცნობია. სავარაუდოდ, წარმართობისა და
ქრისტიანობის ნაზავი უნდა ყოფილიყო, როგორც ეს კავკასიურ ხალხების
უმეტესობაშია. დღესაც დგას მაჩოხის მთაზე შენობა, რომლის წინა მხარე
აღმოსავლეთისკენ იყურება და რომელსაც ჩეჩნები დიდი მოწიწებით ეპ
ყრობიან. ამ ადგილას (სადაც კისტინკა თერგს უერთდება) ყოველი წლის 5
ივლისს აქაურები თავს იყრიან. პატარა მდინარე სუნჯასთან დგას ძველებუ
რი ეკლესია, რომელიც გადმოცემის თანახმად ქართველმა მეფემ, თამარ
მა დაიპყრო. წელიწადში ორჯერ (აღდგომასა და სამების დღესასწაულზე)
აქ იკრიბებიან ჩეჩნები, რათა ზვარაკი შესწირონ. იკვლება ცხვრები და ხა
რები. საკლავის სისხლს ეკლესიის კედლებზე აპკურებენ, თავებს კი კედ
ლებზე აჭედებენ. ამ წესს არაფერი აქვს ქრისტიანული, მასში უფრო მეტად
ებრაულ-წარმართული სისხლიანი შეწირვის ნიშნები ჩანს (ევქარისტული
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ჩეჩენი
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უსისხლო შეწირვისგან განსხვავებით). ვინაიდან და რადგანაც ზოგიერთ
სწავლულს ძალიან უყვარს დაკარგული ებრაული ტომების კვალის ძებნა
კავკასიაში, მათმა მტკიცებულებებმა ამით დამატებითი საფუძველი შეიძინა.
მაგრამ საქმე უნდა გვქონდეს დღემდე შემორჩენილ რომელიღაც წარმარ
თულ კულტთან.
ამგვარად, ჩეჩნების ქრისტიანულ-წარმართული საკულტო ფორმები
ყველაზე მკაფიოდ გამოვლენილ ისლამს ერწყმის. აქაურების გადმოცემით
ქვეყანაში წინასწარმეტყველის სწავლება თერმოლას შემოუტანია. მქადა
გებელი საოცრად მგზნებარე ორატორი ყოფილა, რომელიც თავის ეპისტო
ლეებში ხატოვნად გამოხატავდა საკუთარ აზრს და მალე ბევრი მიმდევარი
გაუჩენია. მიუხედავად ამისა, ჩეჩნები თავიანთი ძველი რწმენის შეცვლას
მაინც არ აპირებდნენ. ამიტომ ტერმაოლმა ტაქტიკა შეცვალა და ძალა
დობას მიმართა. ყოველდღე უამრავი ხალხი იხოცებოდა. ამ ყველაფერმა
იმდენად საშინელი ხასიათი მიიღო, რომ ერთ დღეს ქალებმა მოჭრილი
თავებით სავსე ქვაბები მიუტანეს მქადაგებელს იმის სათქმელად, რომ აღა
რავინ დარჩათ, ვისთვისაც საჭმელს მოამზადებდნენ. თერმოლას სისას
ტიკე ყველას კარგად ახსოვდა მაშინაც, როცა ცოცხლად დარჩენილებმა
ერთხმად მიიღეს ისლამი. მისი სახელი ძალადობასთან ასოცირდება. სიბე
რეში ბავშვების დასაცინი გახდა, ამის გამო წავიდა და სიცოცხლემობეზრე
ბულმა თავი ცოცხლად დაიმარხა. იქ მყოფებს ასე დაემშვიდობა: „გემშვი
დობებით, მორწმუნეებო – ახლა თქვენთვის უკვე ზედმეტი ვარ. მაგრამ მე
დავბრუნდები, როგორც კი ამას მოითხოვთ.“ ხალხი დღესაც მის საფლავზე
მიუთითებს, ფანატიკოსებს კი მისი ოდესმე დაბრუნების იმედი აქვთ.
ჩეჩნები დღესაც ისეთები არიან, როგორებიც საუკუნეების განმავლობა
ში იყვნენ. მხოლოდ აღჭურვილობა შეიცვალეს – მშვილდ-ისარი თოფებით
ჩაანაცვლეს. ყველა მათგანი თითქმის ერთნაირად ლამაზი აღნაგობისაა,
ატარებენ სქელ წვერს. მათი სამოსი დანარჩენი კავკასიელებისას ჰგავს:
თეთრი ან რუხი ჩეკანა (ზედატანი) განსხვავებული ფერის „ბეშმეტით“ ან
„არხალუკით“, ფართო „შალვარი“ (შარვალი), ფეხსაცმელი ან ჩექმა და
„ფაფახი“ (ცხვრის ბეწვის მაღალი ქუდი). შავ მთებში ჯერ კიდევ შენარ
ჩუნებულია ჯაჭვის პერანგი და წვეტიანი ჩაფხუტი. ხელის პატარა ფარები,
სამკლაურები, ხანჯლები და ხმლები. ამ ტიპის მეომარი შუა საუკუნეების
ჯვაროსანივით გამოიყურება. ამნაირ კოსტიუმებს სულ უფრო იშვიათად
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ხმარობენ, მალე ალბათ სულ გაქრება, თუმცა სამეფო გვარდიის ისტო
რიულ მემკვიდრეობად მაინც შემორჩება. დღეს მაღალ მთაში მცხოვრები
დაღესტნელების უძველესი კოსტიუმი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ორიგინა
ლურია იმ უნიფორმათა შორის, რაც ევროპულ ჯარებშია. სამოსი, რა თქმა
უნდა, ზედმეტად ხელოვნურია და საკარნავალო კოსტუმის შთაბეჭდილებას
ქმნის.
ჩეჩენის ცხოვრების წესთან დაკავშირებით შეგვიძლია ვთქვათ: ჭამაში
ზომიერია, გაჭირვებას კარგად იტანს. პური არ აქვს, მის მაგივრად ღა
დარში გამომცხვარ ხმიადებს მიირთმევს. ამას ემატება ცხვრის ხორცის
წვნიანი, შემწვარი ხორცის პატარა ნაჭრები, თურქული სიმინდის ფაფა და
რძისგან დამზადებული საჭმელები. ბარში მცხოვრები ჩეჩნების სახლები
ხისაა, ძალიან სუფთა და ნათელი. თითქმის ყველა სახლს აქვს ცალკე სას
ტუმრო ბინა, ისეთი, როგორსაც კავკასიელ ებრაელებთან ვხვდებით. მთის
ჩეჩნების სახლები ქვისაა, მაგრამ ბარის ჩეჩნების სახლებივით სუფთავით
ვერ დაიკვეხნის, რისი მიზეზიც, ალბათ, მათთან გაბატონებული სიღატაკეა.
ეს ხალხი ერთმანეთისგან ჩაცმულობით და ტემპერამენტითაც განსხვავდე
ბა. მთიელი ჩეჩენი მამაცი, ტემპერამენტიანი მეომარი და საუცხოო მხე
დარია, ბარის ჩეჩენი მასთან შედარებით მშვიდია და ჯირითიც დიდად არ
ეხერხება. სხვათაშორის, აქ ცხენების დიდი ნაკლებობაა.
ბარის ჩეჩნები მიწათმოქმედებით არიან დაკავებულები, თუმცა, მაინცა
დამაინც დიდი წარმატებისთვის დღემდე არ მიუღწევიათ, მხოლოდ აქაური
მიწის განსაკუთრებულ ნაყოფიერებას უნდა უმადლოდნენ, თავიანთი მთის
ძმების მორჩენილი მოსავლით მომარაგება რომ შეუძლიათ. ეს უკანასკნე
ლები მიწას ნაკლებად ამუშავებენ. საერთოდ მესაქონლეობა ჩეჩნების ყვე
ლაზე საყვარელი საქმიანობაა. მათი მთავარი შემოსავლის წყაროა ცხვრის
ბეწვი და მისგან დამზადებული პროდუქცია, მაგალითად ქსოვილები, ხა
ლიჩები და კაპიუშონიანი მოსასხამები. ტყავისგან საუცხოო ტარსიკონს ამ
ზადებენ. ამ ყველაფერს მხოლოდ ქალები აკეთებენ, საშინლად ზარმაცი
კაცები კი ნადირობით ერთობიან.
ჩეჩნებს სხვა კავკასიელი ტომების მსგავსად ლიტერატურა არ გააჩ
ნიათ, სამაგიეროდ აქვთ მეტ-ნაკლებად განვითარებული ხალხური პოეზია,
რომელიც ძირითადად ადამიანის ცხოვრების გარკვეულ ეტაპებს ეხება.
ჩეჩნეთის დაპყრობის შემდეგ ადგილობრივები ლამის უწყვეტ კავშირში
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არიან ევროპელებთან და, მართალია მოკრძალებულად, მაგრამ მაინც ეც
ნობიან მათი ცხოვრების პირობებს. ვფიქრობ, ადრე თუ გვიან, აქაც დად
გება უკეთესი დრო. ყველა ევროპელი მოგზაური თანხმდება იმაზე, რომ
ჩეჩნები ინტელიგენტი და სწავლის უნარის მქონე ხალხია. სამწუხაროდ,
ამ თვისებებს ვერაფერი ასაზრდოებს. აქ არ არის სკოლები, მოლას გარ
და არავინ იცის წერა-კითხვა. დამწერლობა ჩეჩნებისთვის ხელოვნებაა,
რომლის შესახებაც მხოლოდ სმენიათ. სხვათაშორის ამ ხალხის სულიერი
ცხოვრება ცრურწმენებითაა სავსე. განსაკუთრებულ როლს თამაშობს ავ
გაროზები, რომლებიც პატრონს ალქაჯებისა და ჯადოქრებისაგან იცავენ.
„გოლოს“-ში აღწერილი ისტორია იქ არსებულ მდგომარეობას მთელი სი
ზუსტით მოგვითხრობს.
„ნატურბოვი არის მაჰმადიანი მთიელიებით დასახლებული აული კავკა
სიაში. აულის უხუცესს, ბახტიგირეის, ჯერ კიდევ ახალგაზრდა, ლამაზ მამა
კაცს ძალიან ეჭვიანი ცოლი ჰყოლია. ქალმა თავისი გაჭირვება მეგობარს
გაუზიარა. მან კი ურჩია, სოფელში მცხოვებ ერთი ჭკვიან ქალთან მიდი, ის
გასწავლის, როგორ განუახლო მეუღლეს შენდამი ლტოლვაო. ის ჭკვიანი
ქალი მართლაც ცნობილი იყო, როგორც მოხერხებული ჯადოქრი. მას ბახ
ტიგირეის ცოლისთვის სპეციალური ჯადოსნური სასმელის დამზადებაზეც
უარი არ უთქვამს. თუმცა, ქალებმა ენას კბილი ვერ დააჭირეს და ეს ამბავი
გახმაურდა. ფიცხმა და უხეშმა ბახტიგერეიმ ეს ამბავი გაიგო თუ არა, მაშინ
ვე ჯადოქრის გასამართლება გადაწყვიტა და სოფლის თავკაცების წინაშე
დაიბარა. ჯადოქარმა აღიარა, რას საქმიანობდა და თავხედურად განაცხა
და, შემიძლია ადამიანები კატებად და ძაღლებად ვაქციო, საგნები გავაქ
რო და ღამით საბირს-აშხაზის მთაზე გადავაფრინოო.
ამავე დროს სოფელში მცხოვრები სხვა ჯადოქრების სახელებიც დაა
სახელა: ორი კაცი და შვიდი ქალი. დანაჩენი ჯადოქრებიც სასწრაფოდ
წარუდგინეს სასამართლოს. მათგან ერთმა ნაწილმა აღიარა დანაშაული.
მათ, ვინც აღიარა, ალბათ ეგონათ, სასამართლოს წევრებს შეეშინდებათ
და თავს დაგვაანებებენო, მაგრამ სასტიკად შეცდნენ.
სოფლის თავკაცმა ბრძანა, ცეცხლითა და წკეპლებით აელაპარაკები
ნათ ისინი, ვინც ჯადოქრობას უარყოფდა. მიწაში ჩაარჭეს ბოძი და მასზე
მძიმე ჟაჭვებით მიაბეს გაშიშვლებული განსასჯელები. ჯაჭვები იმ სიგრძი
სა იყო, რომ ჯადოქრობაში ბრალდებულებს იქვე შორიახლოს დანთებულ
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კოცონთან მისვლა შესძლებოდათ. კოცონი როგორც კი აინთო, წკეპლა
მომარჯვებული კაცები დაერივნენ ჯაჭვით დაბმულებს და ცემა-ტყეპით ცეც
ხლისკენ გაირეკეს. ეს საშინელი ოპერაცია დიდხანს არ გაგრძელებულა,
რადგან ყველამ მაშინვე აღიარა დანაშაული, მაგრამ თავს მაინც ვერ უშ
ველეს. როგორც კი დადგინდა, ნამდვილად ჯადოქრები, ანუ ეშმაკით შეპ
ყრობილნი ყოფილანო, ახლა უკვე ეშმაკის განდევნის რიტუალის ჩატარება
გახდა საჭირო. საბოლოოდ ყველა ჯადოქარი მიაბეს ბოძზე და ახალი ძა
ლით შეუდგნენ მათ ცემასა და წამებას. ეს საშინელება ერთი რუსი ოფიც
რის გამოჩენით დასრულდა, რომლელიც სრულიად შემთხვევით შეესწრო
ამ საზარელ ამბავს და კიდევაც გვიამბო ამის შესახებ.“ („მსოფლიოს ყვე
ლა კუთხიდან“, 1875).
ჩეჩნების სოციალურ ყოფაში სასიამოვნო ბევრიც არაფერია. შვილების
დაქორწინების ამბავს მშობლები წყვეტენ. გოგონა მოგვიანებით იგებს, რომ
მისი ბედი უკვე გადაწყვეტილია. მთელი ამ ვაჭრობის დედააზრი ფასშია.
საქმროს თავისი საცოლის მიტოვება შეუძლია, მაგრამ საცოლეს საქმროსი
– არა. თუმცა, მოღალატე საქმრო თუ გადაიფიქრებს და ქალის ხელს ისევ
ითხოვს, სასიმამრო თანხას კიდევ ერთხელ აიღებს და პრობლემაც ამით
მოგვარდება. ჩეჩენი ვაჟებს თავიანთი დების გათხოვების უფლება აქვთ.
ხშირად ასეთი გადაწყვეტილებებს სუფრაზე იღებენ. საკმარისია ძმამ უცო
ლო კაცის თანდასწრებით საკუთარი დის სადღეგრძელო დალიოს, ამით
მათ შორის სამუდამო გარიგება დაიდება.
ქორწილამდე ოთხი დღით ადრე საპატარძლო ერთ ქალსა და ათამ
დე მხედარ მამაკაცს სასიძოს ნათესავის ოჯახში მიჰყავთ. სახლში ადვი
ლად ვერ შედიან, იწყება ხმაური, ყიჟინა, სროლა. მერე საპატარძლოს
თანმხლები კაცები ამ მოყიჟინეებს გაყრიან და კარის ზღურბლზე მასპინძე
ლი ნათესავი გამოდის. სტუმრებს მხოლოდ მას შემდეგ შეიპატიჟებს, რაც
გოგონას ხელიდან რაიმე საჩუქარს მიიღებს. შიგნით კიდევ უფრო უცნაური
ამბები ხდება. თითქმის მთელი სანათესაოს ქალები საპატარძლოს დიდი
ხმაურით ხვდებიან, ესვრიან ნემსებსა და მაკრატლებს, მის თანმხლებ პი
რებს კი ტანსაცმელს ლამის ტანზე ახევენ. ამას მოსდევს სტუმრების გა
მასპინძლება და ამის მერე საცოლეს ისევ მშობლების სახლში აბრუნებენ.
ცოტა ხანში ეს ხმაურიანი სცენა სასიძოს მეორე ნათესავის ოჯახში მეორდე
ბა. აქ საპატარძლო უკვე ქორწილის დღემდე, ანუ სამჯერ ოცდაოთხი საა
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თი უნდა დარჩეს. თუმცა, ახალდაქორწინებულებს დაქორწინების შემდეგ
6 დღის განმავლობაში არ აქვთ ერთმანეთთან ურთიერთობის უფლება. ამ
დროს ისინი ერთად თუ გამოიჭირეს, დიდ სირცხვილად ითვლება. ეს გა
მოსაცდელი პერიოდიც რომ გაივლის, პატარძალი აიღებს ბლომად თხელ
ბლინებს, თუნგს და ქალების თანხლებით მდინარისკენ გაემართება. ბლი
ნებს ნემსით დახვრეტს, მდინარეში გადაყრის, თუნგს წყლით აავსებს და
თავისი ამალით ისევ უკან ბრუნდება. ამით საქორწილო ზეიმი სრულდება.
ცოლების ყოფა ჩეჩნეთში, ისევე, როგორც თითქმის მთელ კავკასიაში,
საკმაოდ მძიმეა. მათთვის უცნობია თავისუფლების განცდა ან პატივისცემით
მოპყრობა. ჩეჩენ ქალებს მხოლოდ ერთი რამის უფლება აქვთ: გაშორდნენ
ქმრს, რომელიც არ უყვართ, თუმცა, ამ შემთხვევაში ქალი მთელ ქონებას
კარგავს და სულ მცირე კომპენსაციის მოთხოვნაც კი არ შეუძლია. ქალი
ქონებას იმ შემთხვევაში ინარჩუნებს, თუ კი განქორწინების სურვილი მამა
კაცისგან მოდის. პატარა ბიჭები ველურებივით იზრდებიან, უჯერებენ მხო
ლოდ მამას და მასაც მხოლოდ იქამდე, სანამ იარაღის ტარებას შეძლებენ,
შემდეგ კი თავად იწყებენ მბრძანებლობას. გოგონების ბედს მამა წყვეტს,
ის საკუთარი ნება- სურვილის მიხედვით თხოვებს ქალიშვილს რომელიმე
მამაკაცს ან რამდენიმედან ერთ-ერთს შეარჩევს.
ჩეჩნეთში მიცვალებულის დატირებაც ძალიან უცნაურად იციან. ჩეჩე
ნი კაცებისთვის მიუღებელია ტკივილის ან მწუხარების გამოხატვა, ამიტომ
მხოლოდ ქალები ტირიან. თანაც ამას სხვა ხალხებივით ემოციურად და
საზეიმოდ კი არ სჩადიან, არამედ ველურებივით არაადამიანურად ყმუიან
და თმაგაწეწილები ტანზე ტანსაცმელს იხევენ. მთავარი მოქმედი პირია
ქვრივი, რომელიც დანაკარგით გამოწვეულ ტკივილს ისე გამოხატავს, რომ
მისი ცოდვით ქვაც კი დნება. ის თავის ქმარს იდეალურ მეუღლედ და მამად
წარმოაჩენს, დასტირის, მე და ჩემი შვილები მარტო როგორ დაგვტოვეო.
ცხადია, ეს ყველაფერი დადგმული სპექტაკლია, თუმცა, ზოგჯერ შეიძლება
ჩეჩენ ქალს არც კი ესმის, რაოდენ საპატივცემულო როლი აკისრია მას,
როგორც გარდაცვლილის მეუღლესა და ქვრივს. ბოლოს უკვე დანარჩენი
ქალები აღწერენ გარდაცვლილის საუკეთესო თვისებებსა და სიკეთეებს,
ამით ცერემონიალი სრულდება. მიცვლებულს ორბორბლიანი ურმით სად
მე მშვიდ ადგილას გადაიტანენ და რომელიმე ხის ქვეშ დამარხავენ. ერ
თობლივი სასაფლაოები არც ჩეჩნებს არ აქვთ და არც მთის დანარჩენ
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ხალხებს. დასაფლავებისას მოლაც ერთვება საქმეში და მიცვალებულს
სახით დასავლეთისკენ აბრუნებს. ამის შემდეგ, მანამ, სანამ სხვები მიწას
აყრიან, მოლა გარდაცვლილის სულისთვის ლოცულობს, მერე საფლავს
წყალს დაასხამს და მიდის.
ახლა გავიცნოთ კავკასიური ტომის კიდევ ერთი საინტერესო ხალხი,
ხევსურები, რომლებიც დაღესტნელების მეზობლები არიან დასავლეთის
მხრიდან. ისინი თუშებთან და ფშავებთან ერთად ქისტების განსაკუთრებულ
ჯგუფს ქმნიან. მაშინ, როდესაც ზოგადად კავკასიურ ტომებზე სხვადასხვა
მოგზაურის მიერ წარმოებული ურთიერთგამომრიცხავი ჩანაწერების გარ
და ბევრი არაფერი ვიცით, ხევსურებმა გ. რადეს სახით განსწავლული და
ყურადღებიანი მემატიანე შეიძინეს. ხევსურებს მათი გარეგნობის მიხედვით
ერთ რომელიმე ტიპს ვერ მივაკუთვნებთ. ერთმანეთს ერწყმის სამეზობლო
ელემენტები თანაც ისე, რომ განსხვავება მათ შორის საკმაოდ დიდია. თუმ
ცა, ყველას აერთიანებს ველური ხასიათი, მორცხვი გამოხედვა და თავდა
ჯერებულობა. რადე ამტკიცებს, ხევსურს ათასობით მეზობლიდან მაშინაც
კი გამოარჩევ, როცა არც თავისი ორიგინალური ტანსაცმელი აცვია და არც
იარაღი აქვს ასხმულიო. უნდა ითქვას, რომ რადე მთელი ტომისთვის დიაგ
ნოზის დასმას მაინც ვერ ბედავს, მხოლოდ სხვადასხვა სოფლების კონკრე
ტულ ტიპაჟებზე საუბრობს.
მაშინ, როდესაც ფშაველი თავისი გარეგნობით ყველაზე მეტად ქარ
თველს ჰგავს (ის ხომ ქართველის უშუალო მეზობელია), თუშს ძლიერი აღ
ნაგობა, წაბლისფერი თმა და მუქი სახის კანი აქვს მოკლე შავი ულვაშით,
ხევსური ასე მკვეთრად გამოხატული ნიშნით მაინცადამაინც არ ხასიათ
დება. რადეს თქმით, სამხრეთ კავკასიელი ხევსურები დაბალი ტანისანი
არიან, არგუნის სათავეებთან კი საშუალო სიმაღლის კაცებს შორის ნამ
დვილი გოლიათებიც აღმოაჩინა უზარმაზარი ხელისა და ფეხის მტევნებით.
ამ ტომს დიდი ფიზიკური ძალა ახასიათებს, რაც მუდმივი ვარჯიშის შედე
გიაო. კაცები (ხშირად სრულყოფილად შეარაღებულებიც) ცენტნერზე მეტი
წონის ქვებს მიათრევენ ზურგით ვლადიკავკაზიდან თავიანთ სოფლებამდე
ციცაბო და გაუვალი ბილიკებით. არანაკლებ მოხერხებულობასა და ვარ
ჯიშს მოითხოვს ჯიხვზე ნადირობა. მიწის დამუშავებისა და თიბვის გარდა
სხვა ყველაფერს ქალები აკეთებენ. ზამთარში, დიდ თოვლში, ზაფხულში
დამზადებული შეშის კონები ხშირად 3-4 ვერსტის მანძილზე უნდა ათრიონ
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სახლამდე და ეს გზა ძალიან ციცაბო, თითქმის გაუვალ მთიანი ბილიკებ
ზე გადის. ხევსურების განსხვავებული აღნაგობა იქიდან გამომდინარეობს,
რომ ეს ტომი საქართველოდან წამოსული ლტოლვილების შთამომავლე
ბისგან უნდა შედგებოდეს, ამის დასტურია მათი ენა და ტრადიციები. ეს
არის ძირითადად ქართული წარმომავლობის შერეული ხალხი, რომელიც
საუკუნეების განმავლობაში მეზობელი დასახლებებიდან მაღალმთიანი რე
გიონის სამალავებში ჩამოყალიბდა. მათ შემოინახეს მრავალრიცხოვანი
წეს-ჩვეულებები, გარდა ამისა ბევრი განსხვავებული თვისებაც შეიძინეს
ველურ პირობებში ცხოვრებით ისე, რომ გარე სამყაროსთან კავშირი არ
ჰქონიათ.
ხევსურების ბავშვი მშობლების სახლში არ იბადება, ამისთვის სოფლის
განაპირას სპეციალურად აშენებული ქოხი არსებობს, სადაც ქალი მარ
ტოდმარტო მშობიარობს. დედა და ახალშობილი ერთი თვე რჩებიან ამ
ქოხში. მშობიარესთან დაბინდებისას მის დანარჩენ შვილებს რძე, ყველი
და ქერის პური მიაქვთ. ამ პერიოდში ნახმარი ჭურჭელი წაბილწულად ით
ვლება და მისი გამოყენება აღარ შეიძლება. დროთა განმავლობაში ეს
მკაცრი წესი ცოტათი შეიცვალა. ქალს უფლება აქვს, უკვე 3-6 დღეში გადა
ვიდეს სოფელთან კიდევ უფრო ახლოს მდგარ სახლში, რომელსაც „სამ
რევლოს“ ეძახიან. აქ რჩება ექვსიდან შვიდ კვირამდე. შინ დაბრუნებამდე
ქალი სრულიად უნდა განიბანოს.
ხევსურებს ცოტა შვილები ჰყავთ, მაგრამ მშობლების სიყვარული შვი
ლებისადმი, განსაკუთრებით ბიჭებისადმი, დიდია, თუმცა საჯაროდ მო
ფერება სირცხვილად ითვლება. გოგონები დართვასა და ტილოს ქსოვას
სწავლობენ, მონაწილეობას ღებულობენ სახლის საქმეებში. ბიჭები ხმა
ლაობაში, სროლასა და ორატორობაში ვარჯიშობენ. ორატორობა იმის
თვის სჭირდებათ, რომ საზეიმო შემთხვევებში ვაჟკაცების, გარდაცვლილი
მშობლების და სხვათათვის ხოტბის შესხმა შეძლონ. ასეთ დროს აქებენ
მონადირის სიმამაცეს, აღწერენ, რა უბედურება დაატყდა მას მაღალ მთა
ში, ან როგორ იბრძოდა იარაღასხმული, ხაზს უსვამენ გარდაცვლილის გა
მორჩეულ თვისებებს. ასეთი ამბები ყველა ზეიმზე ისმის იმპროვიზირებული
სახით, ხშირად გარითმულადაც, დამსწრეთა მონოტონური სიმღერის თან
ხლებით.
ქორწინებები მშობლების მოლაპარაკებით აკვნის ასაკშივე წყდება,
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მაგრამ საქორწილო ცერემონიალი იქამდე არ იმართება, სანამ გოგონას
ოცი წელი არ შეუსრულდება. ამით თავიდან ირიდებენ ამ პატარა და ღა
რიბ ქვეყანაში მოსახლეობის სიჭარბეს. გარდა ამისა, სირცხვილად ით
ვლება ქორწინებიდან პირველი ოთხი წლის განმავლობაში შვილის გაჩენა.
მეორე ბავშვი კიდევ სამი წლის შემდეგ უნდა გაჩნდეს. ამიტომაც ჰყავთ
ხევსურებს ცოტა შვილები. გოგონები უმწიკვლოები არიან და დედობას
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თვითმკვლელობას ამჯობინებენ. ქორწილის ბევრი წესი სხვა ხალხებისას
ჰგავს, მაგალითად, საცოლის მოტაცება, დაქორწინებულების ერთმანეთის
გან მეუღლის სახლიდან ქალის დროებით წასვლა და სხვ. მაგრამ რადგან
ხევსურები „ასე ვთქვათ“ ქრისტიანები არიან, ქორწილს სასულიერო პირი
ატარებს. სხვათაშორის, ქორწინება არც იმდენად მტკიცე კავშირია, რომ
მისი დარღვევა არ შეიძლებოდეს. პოლიგამიის შემთხვევები ადრე საკ
მაოდ ხშირი იყო, ახლა აღარ გვხვდება. ქალის ღალატი ყურების, ცხვირის
და ლოყების საშინელი დასახიჩრებით ისჯებოდა, მაგრამ უკვე ესეც იშვია
თობაა.
საკმაოდ საინტერესოა ასევე სამგლოვიარო ტრადიციები, მაგრამ აქ ძა
ლიან შორს წაგვიყვანდა მათი დეტალური აღწერა. ხევსურები უწინ თავიანთ
მიცვალებულებს მიწისზედა აკლდამებში ასვენებდნენ, მაგრამ ეს წესი უკვე
ოცდაათი – ოცდათხუთმეტი წელია აღარ არსებობს. რადემ დაათვალიერა
ასეთი აკლდამა და ასე აღწერა: „და, აი, აქ სხედან ეს ოდესღაც ველური
კაცები. კაცის ჩონჩხი ჭრელი მოკლე საზეიმო სამოსით კუთხეში ზურგით
მიუყუდებიათ. თავი მკერდზე ჩამოვარდნია. მის მეზობელს თანასწორობა
დაუკარგავს და მარცხნივ გადავარდნილა, უბეში მესამე მიცვალებულის თა
ვი უდევს, ხოლო მეოთხე მიცვალებულის ნარჩენები მიწაზე ყრია. როგორც
ამბობენ, ჯერ კიდევ შეჰყავთ ასეთ სახლებში ჩვილების ცხედრები თვიანთი
აკვნებითო.“ ამჟამად მიცვალებულებს ქვის საფლავებში მარხავენ.
მძიმე დანაშაულებები ხევსურებთან მხოლოდ სისხლის აღების დროს
ხდება. ეს წესი რუსულმა კანონებმა, მთელი სიმკაცრის მიუხედავად, ჯერ
კიდევ ვერ აღმოფხვრეს. კანონის დამრღვევს ერთი წლით საპატიმრო
ში ამწყვდევენ, რაც იქიდან ცოცხლად გამოსვლის შემთხვევაში, სისხლის
აღების ყველანაირ სურვილს უკარგავს. ეს გზა ბერების ქადაგებაზე ბევ
რად ეფექტური გამოდგა. ქურდობა მოპარული საგნის შვიდმაგი საფასურის
გადახდით ისჯება. სასულიერო პირებს დიდი გავლენა აქვთ, მაგრამ ქრის
ტიანობას მოსახლეობის სისხლში გამჯდარი წეს-ჩვეულებიც ერწყმის. რამ
დენ ხანს შეძლებს ეს საინტერესო ხალხი (მათი რაოდენობა 6 000-მდეა),
ცენტრალური კავკასიის მაღალმთიან ველურ ბუნებაში თავის გატანას, ძნე
ლი სათქმელია. მათი შეუზღუდავი დროით არსებობის გარანტია, მათივე
მცირერიცხოვნების მიუხედავად, მიუდგომელ მთიან რეგიონებში დანარჩე
ნი სამყაროსგან იზოლაციაა.
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ხევსურებს დასავლეთით და ჩრდილო-დასავლეთით ოსები ემეზობლე
ბიან. ოსები ერთადერთი ირანული წარმოშობის ხალხია კავკასიის მთიან
მოსახლეობაში. მათი ენა ინდო-სპარსულ შტოს განეკუთვნება. ოსებს არ
გააჩნიათ არც თქმულებები და არც ზეპირი თუ წერილობითი ცნობები არსე
ბობს მათი წარსულის შესახებ. ერთი დაუდასტურებელი გადმოცემით, ოსები
მთელ რეგიონში დონამდე ცხოვრობდნენ. ფრიდრიხ მიულერის მიხედვით
თავად სახელი „დონიც“ ოსური წარმოშობის უნდა იყოს და „მდინარეს“
უნდა ნიშნავდეს (ძველ ბაქტრიულად „dânu“). გადმოცემის თანახმად,
ოსები იქიდან მე-13 საუკუნის შუა წლებში ბათუ ყაენმა მთებისკენ განდევ
ნა. საკუთარ თავს „ირონს“ ეძახიან, რაც სიტყვა ერანის (ირანი) იდენტუ
რია. სახელი ოსი ქართული ოსეთიდან, ოსებით დასახლებული ქვეყნიდან
მოდის. რადგან ეს ხალხი ძირითადად ცენტრალური კავკასიის ჩრდილოეთ
ნაწილში, მყინვარწვერის მასივის გარშემო და დარიალის ხეობის გასწვრივ
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სახლობდა, შეიძლება ვივარაუდოთ (ცხადია, ზემოთ ნახსენები გადმოცე
მების გათვალისწინებით, რომლებიც ამ ხალხის უწინდელი გავრცელების
არეალს ეხება), რომ საქმე გვაქვს ერანული წარმოშობის ტომთან, რომ
ლებიც ჩვენს წელთაღრიცხვამდე ბოლო ნახევარი ათასწლეულით ადრე
პონტო-კასპიურ სტეპებში ბინადრობდა.
ოსები ამიერ და იმიერკავკასიას შორის არსებული ერთადერთი გზის
გასწვრივ ცხოვრობენ, ამიტომ სტუმრიანობა მათთან უფრო ხშირია, ვიდრე
მთის სხვა ხალხებთან. შესაბამისად, საკმაოდ ამომწურავ ინფორმაციასაც
ვფლობთ მათ ყოფასა და ცხოვრებაზე. პირველ რიგში, ოსებს ერთი რამ
აქვთ საერთო დანარჩენ მთიელ ხალხებთან, დაღესტენელების გამოკლე
ბით: შერეული რელიგიური წარმოდგენები, სადაც ერთმანეთში ირევა ის
ლამი, ქრისტიანობა და წარმართობა. სხვადასხვა ლოკაციის მიხედვით,
რომელიმე ელემენტი უფრო მკვეთრად წარმოჩინდება ხოლმე. ნამდვილი
მაჰმადიანები ოსები აქ ძალიან ცოტანი არიან. თავიანთი ცხოვრების წე
სით ბევრი ისეთი რამით განსხვავდებიან, რასაც კავკასიაში ანალოგი არ
გააჩნია. ბარონმა ფონ ჰარტჰაუზენმა, მაგალითად, ბევრი ძველგერმანუ
ლი აღმოაჩინა მათში, მაგალითად საწოლის ხის ჩარჩო, რომელსაც რუსიც
კი ნაკლებად იცნობს, კავკასიელი ხომ მითუმეტეს. ოსები ხარშავენ ლუდს
ქერისგან, გერმანელების მსგავსად და მას თავადაც „Bier“-ს უწოდებენ,
ყანწებთან ერთად ლუდის ხის თუნგებიც აქვთ ჩრდილოგერმანელი გლეხე
ბის მსგავსად. ხოლო საზეიმო შემთხვევებისთვის დამზადებული ხის ჭიქები
სწორედ ისეთია, გერმანიაში უძველესი დროიდან რომ არსებობს.
ქეიფიც გერმანული იციან. ძალიან ბევრ ლუდს სვამენ, დაცლილ ჭიქას
გვერდით მჯდომს აწვდიან და თან ეუბნებიან: „შენ გაგიმარჯოს!“ სუფრა
ზე უძველეს საქეიფო სიმღერებს მღერიან. ტაშს უკრავენ და ერთმანეთს
სმაში ეჯიბრებიან. ამას კიდევ ბევრი ისეთი რამ ემატება, რაც კავკასიაში
სხვაგან არ გვხვდება: მაგიდები, ლურჯი ყვავილებით მოხატული სუფრე
ბი, ხორცის წვნიანი, ხაჭოს ნამცხვარი, ხის კოვზები, სასადილო დანები,
ქონისგან დამზადებული სანთლები და სხვ. ეს ყველაფერი მართლაც ძა
ლიან უცნაურია, ამიტომ რუსმა მწერლებმა ოსების ამ თითქმის ევროპული
ცხოვრების წესიდან გამომდინარე მათში სლავები დაინახეს. მსგავსება სა
ხეზეა, მაგრამ ისიც აშკარაა, რომ ამ ხალხს არაფერი აქვს საერთო არც
სლავებთან და არც გერმანელებთან, გაუგებარია, როგორ შემორჩა კავკა
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ოსი კაცი

სიის მაღალმთიან ველურ მხარეში ტომი, რომელიც როგორც ეთნიკურად,
ისე ცხოვრების წესით სრულიად განსხვავდება სხვა მთიელი ხალხებისგან.
საერთო აქვთ მხოლოდ რელიგიური წეს-ჩვეულებები. სხვადასხვა სახის
ცრურწმენებით გაჯერებული წარმოდგენები აშკარად მათ აზიურ წარმოშო
ბაზე მიანიშნებს. სხვა აზიელი ხალხების მსგავსად ოსებიც ისვრიან მთვა
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რის მიმართულებით, ამით დიდ ურჩხულს აფრთხობენ, ეშინიათ ურჩხულმა
მთვარე არ გადაყლაპოს. ეს ხდება ახალი წლის ღამეს ქალების ყვირილის
ფონზე. ქალები ყვირიან „Talu chuzan!“ (ღმერთმა გვიშველოს!). მათ
სწამთ, რომ ამ რიტუალით ციურ უჩხულს განდევნიან, ან სულაც მოკლავენ
მას. როგორც ცნობილია, იგივე ცრურწმენა არსებობს აზიის სხვა ხალხებ
შიც – ჩინელებში, ყალმუხებში, სპარსელებში, არაბებში, თურქებში და სხვ.
ოსების გარეგნობა მაინცადამაინც სასიამოვნო შთაბეჭდილებას ვერ ახ
დენს მნახველზე. კავკასიელებს შორის ყველაზე ჩამოძონძილები დადიან,
ისინიც კი, ვინც ყველაზე მაღალი წოდების მატარებელია. ამით თანასწო
რობას უსვამენ ხაზს. ფეხზე თოკებისა და ტყავის ზონარებისაგან (სამხრეთ
სლავური ოპანკების მსგავსად) დაწნული ან მაღალყელიანი ქეჩის ჩექმები
აცვიათ. ხმარობენ სელის ან სხვა ქსოვილის ფართო შარვლებს, პალტოს
მსგავს მოსასხამს, რომელიც ცნობილი ჩერკესკისგან ოდნავ განსხვავებუ
ლი ფორმისაა, ზემოდან ნაბადს. თავზე ახურავთ ზოგადად გავრცელებული
ბეწვის ქუდი ან უბრალო თექის ქუდი მაღლა აწეული კიდეებით. უნიფორ
მაში გამოწყობილი ოსი შედარებით კოხტად გამოიყურება: ამ დროს მის
ჩაცმულობას ემატება იარაღი, ჩერკესკაზე მიკერებული მასრები და სხვ.
გარკვეული უცნაურობებს აწყდები ოსურ სახლებშიც, უფრო მეტად მთა
ში. აქ ქვისგან აგებული, ბრტყელსახურავიანი ქოხები ციცაბო ფერდობებს
ისე ეკვრის, რომ ქვედა ქოხის სახურავი მის მაღლა მდებარე ქოხისთვის
ტერასას წარმოადგენს. უწინ, არეულ დროში, ერთმანეთთან დაკავშირე
ბულ ერთი გვარის სახლებს კოშკიანი საერთო გალავანი ეკრა გარს. კოშკს
სათოფურები ჰქონდა. ასეთი სახლებს „გალუანს“ ეძახიან, ისინი უხვადაა
შეფენილი მთის კალთებზე და ეს ყველაფერი საკმაოდ უცნაურად ერწყმის
ვიწრო ხეობების ლანდშაფტურ სურათს. ზოგიერთი გალუანი რამდენიმე
სართულიანია და პრიმიტიული ციხე-სიმაგრის შთაბეჭდილებას ტოვებს.
თავად ქოხები ნატეხი ქვისაა, შემაერთებელი ნივთიერების გარეშე, და
სხვა მთიელი ხალხების სახლებზე უფრო მოზრდილია. სტუმართმოყვარეო
ბა ოსებში დიდად ფასობს. შეძლებულ ოჯახებს სპეციალური ოთახებიც კი
აქვთ სტუმრების მისაღებად. ამ ოთახებში სტუმარი ბატონივითაა, ოღონდს
ქალების ოთახებში შესვლა ეკრძალება. მიუხედავად იმისა, რომ ოსებში
ბევრი რამ გვხვდება ევროპული, ურთიერთობებს ეს ნამდვილად არ ეხება.
კაცები ყველა საქმეს ქალებს ავალებენ. ეს უკანასკნელები, სხვათაშორის,
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ჩერქეზი

მაინცადამაინც დიდი სილამაზით არ გამოირჩევიან. თვითონ კაცები საერ
თოდ არ შრომობენ. მათი საყვარელი საქმიანობაა ქეიფი და საჯარო შეკ
რებები, სადაც საჭირბოროტო საკითხებზე მეტად სოფლის ჭორებს განიხი
ლავენ. ამასობაში ქალები დილიდან საღამომდე მუხლჩაუხრელად შრო
მობენ. ყველაფერი მათი საკეთებელია: წისქვილში ფქვავენ მარცვლეულს,
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ამზადებენ ქსოვილებს, კერავენ ტანსაცმელს და ფეხსაცმელს, ქარგავენ
ოქროს და აბრეშუმის ძაფებით. მოკლედ, ამ საზოგადოებაში მხოლოდ ქა
ლები შრომობენ, ყველაფერზე ზრუნვაც მათ უწევთ. რაც უფრო მოხერხე
ბულია ოსი გოგონა, მით უფრო მეტი ხელის მთხოვნელი ჰყავს. ძალიან
ფასდება ოსური სამზარეულოც, მიუხედავად იმისა, რომ ის მხოლოდ ძნე
ლად გადასამუშავებელი ყველის კერძებისგან შედგება. კაცები მხოლოდ
ზაფხულობით იტვირთებიან, მინდვრის სამუშაოებზე ენაცვლებიან ქალებს,
რომლებიც ამ დროს ძირითადად სახლს უვლიან.
აქ უნდა გამოვტოვოთ რამდენიმე უცნაური წესი, რომელთა შორისაა,
მაგალითად, ძალიან საინტერესო, მაგრამ ამავდროულად ურთულესი
ქორწინების ცერემონიალი. დავტოვოთ ოსეთი და გადავინაცვლოთ კავ
კასიელი ხალხების დასავლეთ მხარეში, ადიღესკენ (ჩერქეზები). ჩერქე
ზების შესახებ ჩვენთვის საინტერესო ინფორმაციას გვაწვდის ამ ხალხის
წარმომადგენლის, ყაბარდოელი შორა ბელკმუსინ ნოგმოვის ნაშრომი,
რომელიც გადაამუშავა და თან კომპეტენტური წინასიტყვაობაც დაურთო
ადოლფ ბერგემ. ეს პატარა ნაშრომი არაერთ მნიშვნელოვან ეთნოგრა
ფიულ ინფორმაციას შეიცავს. ბერგე უპირველესად ადასტურებს იმ ფაქტს,
რომ ჩერქეზებს არასდროს ჰქონიათ პოლიტიკური ერთობა. ყველა ჩერქეზი
რომელიმე ოჯახური განშტოებიდან ერთ-ერთს ეკუთვნის. ეს დაჯგუფებები
თავის მხრივ ოჯახებად იყოფა. ისინი მათ დაქვემდებარებაში მყოფ მონებ
თან ერთად საზოგადოებრივი ჯაჭვის პირველ რგოლს წარმოადგენენ. სამ
თავრობო უწყებები, თემის ადმინისტრაციები ან საზოგადოებრივი კავში
რები მათთვის სრულიად უცნობია. საზოგადოებრივ კავშირებს აქ მხოლოდ
ჩანასახოვან მდგომარეობაში უარსებია, მაგრამ შემდეგი განვითარება არ
მოჰყოლია, არც სხვა შინაარსი მიუღით, გარდა იმისა, რომ ერთი ოჯახუ
რი გაერთიანების წევრები ვალდებულები იყვნენ სხვა ოჯახებს თავდაცვის
ან ვინმეზე შურისძიების დროს დახმარებოდნენ. ოჯახურ კლანები, საჭი
როების შემთხვევაში, სახალხო კრებას იწვევდნენ. სხვადასხვა კლანებს,
გაერთიანებებს და კერძო პირებს შორის არსებული მტრობა და კონფლიქ
ტები სპეციალური სასამართლოების მეშვეობით გვარდებოდა. მსგავს სასა
მართლოებს განსაკუთრებულ შემთხვევაში მართავდნენ. არ არსებობდნენ
მუდმივი მოსამართლეები. დაპირისპირებული მხარეები ერთმანეთთან შე
თანხმებით მოლების წინაშე განიხილავდნენ საკამათო საკითხებს. ამგვარი
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სასამართოლო ისლამის კანონებს ემყარებოდა და არა ტრადიციას.
ჩერქეზული და აფხაზური ტომები კლასებად იყოფოდნენ: წარჩინებუ
ლები, ე. წ. რაინდები და მონები. ამათ ემატებოდათ შედარებით მცირე
რაოდენობის სასულიერო პირები, რომლებიც ძველ კლასიფიკაციაში ვერ
სხდებოდნენ. თუ კი ჩერქეზმა დიდებულებმა ყველანაირი ძალაუფლება და
კარგეს, აფხაზებზე ამას ჯერ კიდევ ვერ ვიტყოდით. ამიერკავკასიელ ჩერ
ქეზებში „ჩვოხეთლების“ კლასმა თავადებს უფლებები ჩამოართვა. მე-16
საუკუნის დასაწყისიდან მთიელ ხალხებში თურქული გავლენა გაძლიერ
და, მაგრამ ოსმალები აქ ბოლომდე არასდროს გაბატონებულან, მხო
ლოდ რამდენიმე ზღვისპირა ადგილის (ფოთი, სუხუმ კალე, გელენჯიკი)
დაპყრობა შეძლეს. 1783 წელს მოხდა გარდატეხა. რუსეთმა ყირიმი დაი
საკუთრა და ყუბანი მეფის რუსეთის იმპერიასა და სულთნის ქვეყნებს შო
რის საზღვრად გადაიქცა. საზღვრის გასამაგრებლად რუსებმა რამდენიმე
სტანიცა დაარსეს, მას მერე მუდმივად დაძაბული ურთიერთობა ჰქონდათ
მთიელ ტომებთან. ყოველდღიურ მოვლენად იქცა ყაჩაღური თავდასხმები.
ადრიანოპელის სამშვიდობო ხელშეკრულებით თურქეთმა დათმო თავისი
ამბიციები დასავლეთ კავკასიის მიმართ და შავი ზღვის ჩრდილო-დასავ
ლეთ სანაპიროზე ციხე-სიმაგრეების აგებას შეუდგა. ამავდროულად მთიე
ლი ტომები თურქებთან კავშირები არ გაუწყვეტიათ, მათგან დახმარებასაც
კი იღებდნენ. მოგვიანებით რუსებმა „გაცვლითი პუნქტები“ ჩადგეს ჩერქე
ზების სიმაგრეებთან ახლოს და მთის მოსახლეობასთან ვაჭრობას შეუდ
გნენ. ამიერყუბანელებს შორის პარტიაც კი შეიქმნა, რომელიც რუსებთან
მშვიდობიანი ცხოვრების მომხრე იყო. მაგრამ ეს ყველაფერი დაღესტანში,
ე. ი. აღმოსავლეთ კავკასიაში მიურიდიზმის ჩამოყალიბებამ უცებ შეცვა
ლა. ამ მოძრაობამ თანდათან დასავლეთ კავკასიამდეც მიაღწია. შამილმა
ერთი რამ ნამდვილად შეძლო – 1849 წლიდან აღმოსავლეთის მთიელ
ტომების მიერ რუსების წინააღმდეგ ჩატარებულ ოპერაციებში უფრო მეტი
სისტემატურობა შეიტანა. შამილის დატყვევების შემდეგ რუსეთმა მთელი
ძალით შეუტია სხვადასხვა ეროვნების ემისრებისა და თავგადასავლების
მოყვარულთა გავლენით მუდამ მის წინააღმდეგ მებრძოლ მთიელებს. დაი
გეგმა მათი განდევნა მთიანი და სანაპირო ზოლიდან ყუბანის მარცხენა
სანაპიროზე, აქ უფრო მეტი კონტროლის ქვეშ იქნებოდნენ, რადგან კავკა
სიისკენ მიმავალ გზებს კაზაკების სტანიცები დაიცავდნენ.
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კავკასიელი ქალთან ერთად
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ბერგე აღნიშნავს: რუსეთის ხელისუფლება ახალ საომარ გეგმაზე რომ
გადადიოდა, არც მთიელი ხალხის ამოწყვეტა სდომებია და არც მათი გან
დევნა იმპერიის ტერიტორიიდან. მათ გადასარჩენად ყუბანის დაბლობიც
კი შეარჩიეს და პატარ-პატარა ეთნიკურ ჯგუფებს შესაბამისი ტერიტორიები
გამოუყვეს. თუმცა, გარკვეული მიზეზების გამო ეს გეგმა ჩაიშალა. ყირიმის
ომის დაწყებამდე რუსეთთან კარგ ურთიერთობაში მყოფმა მთიელებმა ძა
ლიან ადვილად მიიღეს თურქეთში, მექაში, ან უბრალოდ, სავაჭროდ წას
ვლის უფლება. წლის განმავლობაში რამდენიმე ათეული ოჯახი ტოვებდა
ქვეყანას. ომის დროს კანონი გამკაცრდა. სამშვიდობო ხელშეკრულების
დადების შემდეგ დაახლოებით 1500 ადამიანმა ითხოვა თურქეთსა და მე
ქაში გადასვლის უფლება. რუსეთის მთავრობას ეს არ მოეწონა, ამიტომ
ბრძანა, რომ წელიწადში მხოლოდ ოთხმოცამდე კაცს შეუძლია ქვეყნის და
ტოვებაო. ამასობაში ჩერქეზებმა შეიტყვეს ყირიმელი თათრების თურქეთში
მასიურად გადასვლის ამბავი. თან სასულიერო პირებიც ოსმალელ ძმებთან
შეერთებისკენ მოუწოდებდნენ, არწმუნებდნენ, იქ უკეთესი ცხოვრება გექნე
ბათ, ვიდრე სამშობლოში რუსული რკინის მუშტის ქვეშო. ადგილზე დარჩე
ნილებს შორის ჭორი გავრცელდა: რუსეთი მთის ხალხს აიძულებს საკუთარ
რწმენას უღალატოო.
1859 წელს ყუბანის მხარის გუბერნატორს ჩერქეზებმა შეუტიეს, მექა
ში მოსალოცად წასვლის უფლებას ითხოვდნენ. არეულობის თავიდან ასა
ცილებლად გუბერნატორი დასთანხმდა, მხოლოდ ერთი პირობით, თითო
ჯერზე მხოლოდ 10 ოჯახს შეეძლო ქვეყნის დატოვება. ამან დიდი გაურ
კვევლობა გამოიწვია. პირობას არავინ იცავდა. ისინი, ვისაც გადაწყვეტი
ლი ჰქონდა წასვლა, აღარ მუშაობდნენ, მთელ თავიანთ ქონებას ჰყიდ
დნენ და თურქეთს აფარებდნენ თავს. ამ მოძრაობის ჩახშობა თავიდანვე
არ ყოფილა ძნელი. ჯერ ერთი, ყველამ იცოდა, ლტოლვილებს ქონების
გაყიდვით მიღებული ფული თან რომ ექნებოდათ, ამიტომ მათ გზად თავს
ესხმოდნენ და აყაჩაღებდნენ. და მერეც, აჯობებდა უკმაყოფილო ხალხის
თვის წასვლის უფლება მიეცათ, ქვეყანაში მხოლოდ ისინი დარჩებოდნენ,
ვინც სიტუაციას შეეგუებოდა. ბოლოსდაბოლოს თურქეთში ჩასული ემიგ
რანტები ადგილზე ნახავდნენ, იქ რა ელოდათ (ამის პრეცედენტი თათრე
ბის შემთხვევაში უკვე არსებობდა).
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კავკასიელი ბავშვები

1858 და 1859 წლებში ყუბანის მხრიდან დაახლოებით 30 ათასი ჩერ
ქეზი გადასახლდა თურქეთში. მომდევნო წელს წამსვლელთა ნაკადი შემ
ცირდა, ხალხი დააფიქრა დობრუჯაში ემიგრირებული ნოღაელების ბედმა.
ამასობაში საქმე წინ მიწევდა. 1861 წელს რუსებმა ახალი სტანიცები აა
შენეს ყუბანის შენაკადებთან ლაბასა და ხოდთან, 1862 წელს მთიელების
თავგანწირული წინააღმდეგობის მიუხედავად (ამჯერად ყველა ერთი საქ
მისთვის იბრძოდა), მათ მოახერხეს და მდ. ლაბადან ბელაიამდე პოსტები
აღმართეს. ამან ყველა აფხაზური ტომი და ყუბანის იქით მცხოვრები ჩერ
ქეზული თემები იძულებული გახადა, დაჰყოლოდნენ რუსების მოთხოვნას
და საბოლოოდ გადაეწყვიტათ, ქვეყნიდან წავიდოდენენ თუ მათთვის გა
მოყოფილ ტერიტორიაზე დასახლდებოდნენ. დაახლოებით 10 ათასამდე
ყაბარდოელი და რამდენიმე შედარებით მცირერიცხოვანი ტომი რუსების
მოთხოვნას დაემორჩილა, დანარჩენებმა კი ზამთარში მთის სამხრეთ კალ
თა მიატოვეს და თურქეთში გადაინაცვლეს.
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1863 წელს, როგორც იქნა, ჩერქეზი ტომების აქტიური წინააღმდეგო
ბა შეწყდა. თანდათან აბაძეხები და შაფსუხებიც დაიძრნენ დაბლობისკენ.
სიტუაცია თითქოს შედარებით დამშვიდდა, უცხოეთიდან იმედის სხივის გა
მონათებასთან ერთად მაშინვე ირეოდა. ზოგი ადვილად იჯერებდა, ფიქ
რობდნენ, ან ფრანგული არმია მოვა ან ინგლისური ფლოტიო. იმავე წლის
შემოდგომაზე ქვემეხებით შეიარაღებული რამდენიმე ათეული ევროპელი
მოგზაური უბიხებთან ჩავიდა და დიდი მაშველი ჯარის ფორპოსტად გაა
საღა თავი. უბიხებმა მიატოვეს მიწები, სახლ-კარი და კავკასიის მთავარი
ჯაჭვის ტყეებში დასახლდნენ. იქ ძალიან დიდ გაჭირვებაში ცხოვრობდნენ,
ეპიდემია ეპიდემიაზე უტევდათ. არც რუსები ყოფილან უსაქმოდ. მთაში სამ
ხედრო ძალის გამოყენებით იქაური ხალხი ზღვისკენ განდევნეს. ნავსად
გომზე თურქული გემები იდგა. ისევ გაისმა, ოსმალები ერთმორწმუნეებს
გულღიად მიიღებენ და არაფერს აკლებენო.
ემიგრაცია იქამდე დაიწყო, სანამ რუსები ზღვაზე გამოჩნდებოდნენ.
თავიდან 60 ათასი კაცი გაემგზავრა გემებით. 1864 წლის გაზაფხულზე
მათი რიცხვი კიდევ უფრო გაიზარდა. რუსეთს ეს ამბავი ძალიანაც აწყობ
და. მთავრობა ღარიბებს ფულს ურიგებდა, სამხედრო გემებიც კი გამოყო
მათთვის. ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ 1864 წლის პირველ ნახევარში
ემიგრანტების რიცხვმა უკვე 300 ათასს მიაღწია. ემიგრაციის ეს ტემპი მომ
დევნო წლებშიც შენარჩუნდა. 1865 წლის ბოლოს მხოლოდ 100 ათასამდე
ადამიანი დარჩა. ისინი მდინარე ლაბასა და ყუბანთან სამ ოლქში იყვნენ
განთავსებულნი. ყაბარდოელები, აფხაზები, წებელდელები და სამურზაყა
ნოელები ჯერ კიდევ თავიანთ მშობლიურ ადგილებში ცხოვრობდნენ. შემ
დეგ წლებში ემიგრაცია შემცირდა, განსაკუთრებით აფხაზებში. ეს ხალხი
1877 წელს რუსეთ-თურქეთის ომის დასაწყისში კიდევ ერთხელ აჯანყდა.
თურქების გადმოსხმის ოპერაციას შედეგი რომ არ მოჰყვა, ამიტომ აფ
ხაზებმაც წასვლა არჩიეს და მათი ადრინდელი დასახლებები დღეს უკვე
კავკასიის ყველაზე მიტოვებულ ადგილებს განეკუთვნება. ასევე დაცარიე
ლებულია ჩრდილო-დასავლეთ კავკასია, ეთნოგრაფიული რუკები თეთრ
ლაქას გვიჩვენებენ. ბერგე სამართლიანად აღნიშნავს, რომ ამ არეალის
მოსახლეობისგან დაცლა სამეცნიერო თვალსაზრისით ძალიან სამწუხა
როა. მეცნიერებამ დაკარგა შესაძლებლობა, გამოეკვლია ამ ხალხების
წეს-ჩვეულებები, ჩვევები, თქმულებები, გადმოცემები და იდიომები, ისინი
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ხომ ამ ადგილებში უძველესი დროიდან ცხოვრობდნენ, მათი ფიზიოლო
გიურ – ეთიკური ტიპი სწორედ ადგილობრივი პირობების ზეგავლენით ჩა
მოყალიბდა.
წარმოუდგენელია, როგორ მყარად არის ფესვგადგმული დასავლურ
საზოგადოებაში წარმოდგენა ჩერქეზების „კეთილშობილური გმირობის“
შესახებ. გარდა ტერიტორიული სიშორისა, რომელიც დროის მსგავსად
ყველაფერზე ახდენს თავის ზეგავლენას, რუსმა პოეტმა ალექსანდრე პუშ
კინმაც დიდი როლი ითამაშა დასავლეთ კავკასიაში თავისუფლებისთვის
მებრძოლთა შესახებ არასწორი წარმოდგენების გავრცელების საქმეში. ნე
ბისმიერი წიგნიერი ადამიანი ამოიცნობს საუცხოო, შეუდარებელი მელან
ქოლიით აღწერილ სურათებს, რომელთაც პუშკინი თავის ლექსში „კავ
კასიელი ტყვე“ წარმოუდგენელი ნიჭიერებით გვიხატავს. არც ისე ბევრი
პოეტი ვიცით, ვისაც არსებობისათვის ბრძოლით გამოწვეული ტკივილის
ამხელა ემოციით გადმოცემა შეუძლია, როგორც ამას პუშკინი ახერხებს
კავკასიაში დატყვევებული რუსების ამბების აღწერისას. ეს ყველაფერი
ხელოვნებად და ფიქციად იქცა მას შემდეგ, რაც ნაკლებად ემოციურმა
მეცნიერ-მოგზაურებმა კავკასიის თითქმის დაცარიელებული დაბლობები
დალაშქრეს და საკმაოდ დამაჯერებლად გვითხრეს, დღემდე არსებული
პოეტური გადმოცემები მხოლოდ სისულელეა, სხვა არაფერიო. ვერ უარ
ვყოფთ, კავკასიის ზოგიერთ ხალხზე კიდევ შემორჩა ეთნიკური თუ რელი
გიურ-სოციალური მითები, რაც ჩვენში გარკვეულ ინტერესს აღძრავს. თუმ
ცა, ე.წ. „საინტერესო ხალხები“, როგორც ამას ცნობილი დიპლომატიური
ტერმინით აღნიშნავენ, სხვაგანაც ბევრია. აქ ის უფრო მნიშვნელოვანია,
რაც რუსეთმა მთიელ ხალხისთვის გააკეთა. რუსეთი გამანადგურებელ ომს
კი არ აწარმოებდა, არამედ ცდილობდა ველური ტომები ცივილიზაციის
თვის ეზიარებინა. თავისუფლება, რაც ამ ტომებს გააჩნდათ, სინამდვილეში
უსაზღვრო ველურობა იყო. კავკასიელებს საერთოდ არ ესმოდათ ერთი
რამ – ყველაზე მეტად თავისუფალი ისაა, ვისაც შეუძლია კანონს დაემორ
ჩილოს, გარდა ამისა, მათთვის სრულიად უცნობი იყო, რას ნიშნავს საზო
გადოებრივი თავისფლება.
მთის ხალხები ათეულობით წლების განმავლობაში იბრძოდნენ დამოუ
კიდებლობისთვის, რომელიც სინამდვილეში არც არასოდეს ჰქონიათ. იმ
კლანებში, სადაც რუსმა ჯარისკაცებმა მარცხი განიცადეს, შეუზღუდავი და
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დესპოტური ძალაუფლება ჰქონდა „პსეხს“ (თავადს) შუა საუკუნეების სა
ხანოებისს მსგავსად. დაბალი ფენები იმაზე მეტად იჩაგრებოდნენ, ვიდრე
ეს მეზობელ რუსეთში ხდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ მთიელი ხალხი
თავის მიწა-წყალს იშვიათი სიმამაცით იცავდა, ერთის მხრივ ეს ველური
სიჯიუტით იყო გამოწვეული, მეორეს მხრივ კი კანონების გარეშე არსებული
ცხოვრებისა და თავდადებული ბრძოლის დაუოკებელი წყურვილთ. რუსეთს
ეს სრულიად ველური მთიელები მაინცადამაინც დიდად რომ არ ადარდებ
და, იმ სურვილიდანაც კარგად ჩანს, რომლითაც ამ ტომების გადასახლე
ბას უჭერდა მხარს.
ამასობაში ემიგრანტების ნაკადი ანატოლიის სანაპიროებს მიადგა.
კავკასიელების გამოჩენა საშინელ თავდასხმას დაემსგავსა. ლტოლვილე
ბი კალიებივით შეესივნენ იქაურობას, ჯერ მათხოვრობით, მოგვიანებით
კი ქურდობით და ყაჩაღობით ირჩენდნენ თავს. ასი ათასობით ადამიანმა
ტრაბზონამდეც კი ჩააღწია, ბოლო არ უჩანდა რუსულ გემებს, რომლითაც
ხალხი გადაჰყავდათ. აქ გამოჩნდა ბრწყინვალე პორტას მიერ ასე ნაქე
ბი სტუმართმოყვარეობა. ტრაბზონის პატივცემული გუბერნატორი ციხე-სი
მაგრეში ჩაიკეტა და ქვიშიდან ძველი, დაჟანგებული ქვემეხი ამოთხრევინა
(რომელიც პასკევიჩის დროიდან ციხის ეზოში იყო) თავისი პირადი უსაფ
რთხოების მიზნით და სათოფურთან მიატანინა, რათა საჭიროების დროს
თანამოქალაქეებისთვის ცეცხლი გაეხსნათ. პრინციპში ამ კაცის გაგება
შეიძლებოდა. ბრწყინვალე პორტას მოვალეობაც ეს იყო – ემიგრანტების
პირველადი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზე ზრუნვა და ხელშეწ
ყობა, რაც რაც შეიძლება მალე გაეგრძელებინათ გზა, ხალხის მასობრი
ვი თავმოყრა რომ არ მომხდარიყო. მაგრამ რუსული გემები თურქეთის
მთავრობის განკარგულებებზე ბევრად სწრაფები აღმოჩნდნენ. შიმშილით
დასუსტებულ ახალჩასულებში მალე ტიფის ეპიდემიამ იფეთქა, თანაც ისე
ძლიერად, რომ რამდენიმე თვეში მათი მესამედი დაიღუპა. ერთმორწმუ
ნეებმა ამ ყველაფრით მწარე გამოცდილება მიიღეს, თუმცა, სასოწარკვე
თაში არ ჩავარდნილან, ისინი ხომ საძულველ რუსებს დაუსხლტდნენ ხე
ლიდან და ახლა, როცა ხალხის მესამედი დაეხოცათ, ევროპულ თურქეთში
წასვლა გადაწყვიტეს, სადაც, მათი წარმოდგენით, მდინარეებში თაფლი და
რძე მოედინებოდა.
რამხელა გაწბილება იწვნიეს კავკასიის შვილებმა, როდესაც გემებმა
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ბულგარეთის მოტიტვლებულ, მწირ სანაპიროებთან ჩამოსვეს! აქ არ იყო
მთიანი ველური ბუნება, ერთი სამალავიც კი არსად ჩანდა ნაყაჩაღარის
დასამალად, არაფერი, გარდა სწორი ლანდშაფტისა და მშიშარა მოსახ
ლეობისა, რომელთაც უცხოების მოსაგერიებლად ხმლის ამოღებაც კი ვერ
შეძლეს. აქაოდა მთელი ეს მხარე სულთანს ეკუთვნისო, ბულგარელებს
უბრალოდ ჩამოართვეს მიწების ნაწილი, თან აიძულეს, ჩერქეზებს ქოხე
ბის აგებაშიც დახმარებოდნენ. მკვიდრი მოსახლეობის ნაწილი საკუთარი
სახლებიდანაც განდევნეს, ჩამოსახლებული კავკასიელებს თავიანთი ქოხე
ბის აშენებამდე თავშესაფარი რომ ჰქონოდათ, უსახლკაროდ დარჩენილი
ბულგარელების დარდი არავის ჰქონდა. ასე გაჩნდა კავკასიელი ემიგრან
ტების დასახლებები სერბეთის საზღვრიდან მოყოლებული შუმლამდე და
ადრიანოპელამდე. ამ დასახლებებიდან ზოგს წარმატებული სულთნების
საპატივცემულოდ მედშიდჯეი, ოსმანჯეი, მაჰმუდჯეი, ორხანჯეი... უწოდეს.
დანარჩენები შედარებით უბრალო სახელებით დაკმაყოფილდნენ, როგო
რიცაა, მაგალითად, ჩერქეზქოი.
ბულგარეთის მიწაზე ჩასულმა დაძონძილმა და მშიერმა „წარჩინებუ
ლებმა“ დაჟანგული ხმლები მიწაში ჩაარჭვეს და თავიანთი ტრადიციის მი
ხედვით განაცხადეს, ახალი მიწის ბატონები ამიერიდან ჩვენ ვართო. ამით
ძველ წეს-ჩვეულებების აღზევებას დაუდეს საფუძველი. ახლადშექმნილ
კოლონიებში უწინდებურად ბატონყმობა მოძლიერდა. ამ დროს არც ბატო
ნი იკლავდა თავს მუშაობით და არც ყმა, ამიტომ სხვა ჩერქეზული სიკეთეე
ბის გამოვლინებამაც არ დაიგვიანა – სულ უფრო ხშირი იყო ძარცვისა და
ყაჩაღობის ფაქტები.
მხოლოდ გოგონების გატაცებამ იკლო, რადგან მათი რაოდენობა უბ
რალოდ არ კმაროდა, გააქტიურებული ბულგარელი გოგონების მოტაცება
კი ნაკლებად მომგებიანი გამოდგა. ქართული ხანჯალი თუ გიყვარს, თათ
რულ დანას არ იყიდი, ფიქრობდნენ აგენტები და უარს ეუბნეოდნენ ჩერქეზ
კაცებს, რომლებსაც თავიანთი მტირალა და მცქმუტავი საქონელი მოჰყავ
დათ.
ზემოთ ვახსენეთ, რომ რუსეთ-თურქეთის ბოლო ომის დროს, უფრო
სწორად კი აფხაზეთში გადასვლის წარუმატებელი მცდელობის მერე, ემიგ
რანტთა კიდევ ერთი დიდი ტალღა დაიძრა თურქეთისკენ. მაშინ დაახლოე
ბით 36 ათასი კავკასიელი, ძირითადად აფხაზები, ჩავიდა ტრაბზონში. ად
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გილზე ზუსტად იგივე სიტუაცია დახვდათ, რაც მათ ძმებს ცამეტი წლის წინ.
კაცები მაშინვე საომარი იარაღის დამამზადებელ ხელოსნებად აქციეს, მო
ხუცები, ბავშვები და ქალები კი მასიურად იხოცებოდნენ ეპიდემიებისა და
შიმშილის გამო.
ბოლოს რამდენიმე სიტყვით ვახსენებთ ჩერქეზების გარეგნობასა და
სოციალურ დაწესებულებებს. ჩერქეზებთან ყოველთვის არ გვხვდება სი
ლამაზის იდეალი იმ გაგებით, რომელიც ზოგადად ჩამოყალიბდა კავკასიე
ლებთან მიმართებაში. ისინი სხვა კავკასიელი ტომებისაგან საბრძოლო გა
რეგნობასთან ერთად, სიმაღლით და სხვა ფიზიკური ნიშნებითაც გამოირ
ჩევიან. თვალშისაცემია ის ფაქტიც, რომ ყველგან, სადაც ამ ხალხის სის
ხლი სხვა ხალხებისას შერევია, იქნებიან ეს თურქები, თათრები თუ რუსები,
ყველას სახის ნაკვთებზე დატოვეს თავიანთი კეთილშობილური ზეგავლე
ნის კვალი. ეს უპირატესობები ქალებში კიდევ უფრო მეტად ვლინდება.
აქსიომად ითვლებოდა და ითვლება ჩერქეზი ქალების სილამაზე. ზოგა
დი ტიპი ასეთია: დაბალი, თუმცა, თხელი აგებულების, მუქი, შავი თმით,
მბრწყინავი, ცოცხალი თვალებით, მარდი და გრაციოზული. დანარჩენ კავ
კასიელ ქალებზე ბევრად ნაზი სახის კანის ფერი აქვთ. რადგან სახეს არ
იფარავენ, ჯერ კიდევ უძველესი დროიდან დადიოდა ხმები მათ სილამა
ზეზე. რაც შეეხება სამოსს, ძალიან უყვართ ოქროს და ვერცხლის ძაფებით
ნაქარგი ლურჯი აბრეშუმი. თეძოზე აკრავთ ასევე მოქარგული ქამარი ოქ
როს ან ვერცხლის მასიური ბალთით. თავზე დოლბანდივითიხვევენ თხელ,
ძირითადად ღია ფერის თავსაბურავს, მისი ბოლოები ჩამოშვებული აქვთ
კისერსა და მხრებზე. როდესაც სახის დამალვა უნდათ, მაშინ საკმაოდ გამ
ჭვირვალე მუსელინის ნაჭერს ხმარობენ. თეთრ, წითელ ან ლურჯი ფერის
შარვლებს ხმარობენ იმის მიხედვით, გაუთხოვარია ქალი, გათხოვილი თუ
ქვრივი.
ჩერქეზების ყოფის აღწერა ახლა უკვე მხოლოდ მათ ახალ სამშობლო
ში შეიძლება. კავკასია საბოლოოდ მიატოვეს, მასთან მხოლოდ იქ დარ
ჩენილი მონათესავე აფხაზები აკავშირებთ. ჩერქეზი ქალი იმდენად შევიწ
როებული იყო თავისი მშობლების სახლში, რომ არასდროს უჩიოდა თავის
ძირითად ხვედრს – თავი ამოეყო რომელიმე თურქი ან არაბი დიდებულის
სახლში. მისი ფუნქციაა ქმრის ნებისმიერი სურვილის ასრულება, ყველა
ნაირი საქმის კეთება, მათ შორის, იარაღის მოვლაც კი.
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გვარდიელი ჩერქეზი

კაცების დამოკიდებულება თავიანთი ქალების მიმართ რაინდულო
ბით ვერ დაიკვეხნის. რომანტიკა იქამდე გრძელდება, სანამ ლამაზი ქალი
თეთრ შარვალს ატარებს და მაშინვე მთავრდება, როგორც კი წითელ შარ
ვალს ჩაიცვამს. ძველებური რომანტიკა საცოლის მოტაცების ტრადიციაშია
შემორჩენილი. ჩერქეზმა მამაკაცმა დაქორწინება თუ გადაწყვიტა, თავის
რჩეულს ჩუმად ატყობინებს, ამა და ამ დროს მოგიტაცებო. ამ წესის შეს
რულებას, როგორც ამას მოგვიანებით ვნახავთ, ბევრი უხერხულობა ახ
ლავს თან. საცოლის სოფელი (აული) მზადაა საქმროს ხელი შეუშალოს,
ამიტომ წარმატების მისაღწევად დიდი მოხერხებულობა და ეშმაკობაა
საჭირო. საქმრო მოტაცებულ გულისსწორს ცხენით იტაცებს. გარკვეული
მანძილის გავლის შემდეგ იარაღიდან რამდენჯერმე უნდა გაისროლოს და
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აულის მაცხოვრებლებს მომხდარის შესახებ შეატყობინოს. ამას დიდი აურ
ზაური მოჰყვება. მდევარი დაედევნება და თუ დაიჭერენ, გვარიანად სცემენ
და იარაღს, ცხენს და საცოლესაც წაართმევენ. წართმეული ქალის უკან
დაბრუნება იკრძალება, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ კი საქმრო მდევარს
თავს დააღწევს, შეუძლია საცოლე სპეციალურად ამისთვის მომზადებულ
სამალავში (ქოხში) ჩაკეტოს და როგორც კი რამდენიმე კვირაში, გოგო
ნას მამისთვის მისაცემ ფულს იშოვის და კიდევაც გადაიხდის, საქორწი
ლო რიტუალიც გაიმართება. აქაური ქორწილები, სხვათაშორის, არც ისე
საინტერესოა, მხოლოდ მუსლიმურ სამყაროში მიღებული ცერემონიალით
შემოიფარგლებიან.
უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ჩერქეზები არც თავიანთ უწინდელ სამშობ
ლოში ქორწინდებოდნენ სხვა ტომების ქალებზე. არანაკლებ მკაცრად რე
გულირდება ქორწინებასთან დაკავშირებული წესებიც. ქალის გადაცდომა
უმკაცრესად ისჯება. ქალს, რომელმაც ქმარს პატივი აჰყარა, მონად ჰყი
დიან, თუმცა მანამდე თავის მშობლიურ სახლში დაბრუნება უწევს, რაც გან
საკუთრებით დიდ სირცხვილად ითვლება. უხუცესის ცოლის ღალატი სიკ
ვდილით ისჯება, იგივე მოსდის მის საყვარელსაც.
როგორც უკვე ვთქვით, ჩერქეზი ქალები არასდროს ჩივიან იმის გამო,
რომ მათ ფაქტიურად მონებად ჰყიდიან. პირიქით, ამას შვებადაც კი აღიქ
ვამენ თავიანთი საშინელი ოჯახური ურთიერთობებიდან გამომდინარე. გო
გონები ბავშვობიდან (ან უფრო სქესობრივი მომწიფებიდან მოყოლებული)
ოცნებობენ ბედნიერ მომავალზე. მუსლიმურ ჰარამხანებში ჩერქეზი ქალი
განსაკუთრებულად ფასობს. პონტოს სანაპიროზე კარგახანს ჰყვაოდა გო
გონებით ვაჭრობა. რუსების გამოჩენამ ამ სარფიან საქმეს თითქოს ბოლო
მოუღო, მაგრამ სინამდვილეში ფარულად გრძელდებოდა. სამშობლოდან
გადახვეწილ ჩერქეზებს თავიანთი ჩვეული საქმიანობისთვის თავი არ დაუ
ნებებიათ, პირიქით, თურქ აგენტებთან შეუზღუდავი კონტაქტის წყალობით
კიდევ უფრო გაყოჩაღდნენ. ამ ყიდვა-გაყიდვაში აქტიურად იყვნენ ჩართუ
ლები ყველაზე მაღალი რანგის თურქი პირები, რომლებიც დასავლეთს არ
წმუნებდნენ, მონობა გავაუქმეთო. ასე მაგალითად, ბაჰიე ხანუმი, „უდიდე
სი“ თანამედროვე ოსმალური სახელმწიფო მოღვაწის ფუად ფაშას ცოლი,
მონებით მოვაჭერე გახლდათ. მან გამოიგონა სახელგანთქმული „ჯადოს
ნური პერანგი“, რომელიც მისივე თქმით, ჩერქეზ ქალს ისეთ დემონურ და
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არაამქვეყნიურ ხიბლში ახვევდა, რომ მყიდველი ნაბისმიერ თანხას უსიტ
ყვოდ იხდიდა მასში.
ვაჭრობა შემდეგი სქემით ხდებოდა: ცოცხალი საქონელი – კონსტანტი
ნოლოპიდან ჩამოსული ჩერქეზი გოგონების პარტია, პირველი ხელიდან
(ჩერქეზი აგენტებისგან) პირდაპირ დამკვეთის/მყიდველის ჰარემში თუ ვერ
მოხვდებოდა, მერე უკვე ელიტარული თურქი ქალების „შუამდგომლობა“
ხდებოდა საჭირო. ეს შუამდგომლობა ჩვეულებრივი კერძო ბიზნესი იყო.
თურქი ქალი გოგონას კარგად უვლიდა, საჭიროების შემთხვევაში ფორტე
პიანოზე დაკვრას და უცხო ენებსაც ასწავლიდა, რათა ადვილად გაეთხო
ვენინა ან რომელიმე მდიდარი საყვარლისთვის მიეყიდა. გოგონა მაკლერ
ქალთან ერთად ესწრებოდა საჯარო გასართობ ადგილებს, ან ღია ეტლით
სტამბოლის ხალხმრავალ ქუჩებში დასეირნობდა. თხელი ვუალი სახეს მსუ
ბუქად უფარავდა. მაკლერმა ქალებმა ამ გზით დიდძალი სიმდიდრე დააგ
როვეს. ერთ-ერთი მათგანის პრეისკურანტი ცნობილია: ყველაზე მაღალ
თანხად 1000 თურქული გირვანქაა (20000 მარკა) მითითებული, ხოლო
ყველაზე ცოტა – 150-დან 180 გირვანქამდეა.
ჩერქეზი ქალებიდან ყველა ვერ აღწევს ბავშვობიდან მათთვის დასა
ხულ ბრწყინვალე მიზანს. თუმცა, ბევრი მათგანი მოხვდა დიდებულების ჰა
რამჰანაში მოხვდა, ზოგიერთი სულთანის ცოლიც კი გახდა. მათმა ნაწილმა
გარკვეული ძალაუფლება და გავლენა მოიპოვა, როგორც მაღალჩინოსნე
ბის ცოლებმა. ისეთი შემთხვევებიც ხშირია, როცა ჩერქეზული წარმოშობის
მონა ქალი რამდენჯერმე იცვლის პატრონს, სანამ საოცნებო ძალაუფლებას
მიაღწევდეს, ან სულაც უგზო-უკვლოდ იკარგება. გასაგებია, რომ მშვენიერ
ჩერქეზი ქალებზე ჰარამხანის დანარჩენი ბინადრები ხშირად ეჭვიანობენ,
ხშირია ძალადობა. ამიტომ ბავშვობიდან სულთნის მოჯადოებაზე მეოცნებე
უამრავი კავკასიელი გოგონა მალევე ჭკნება, ავადდება და ჭლექით იღუ
პება. ყველაზე ხშირად ცხელ ქვეყნებში (ეგვიპტე, ტუნისი) მოხვედრილი
გოგონების ცხოვრება სრულდება ასე. ჩვენ, დასავლეთის ხალხის, სტამ
ბოლის კარზე მიღებული ტრადიციებიდან ყველაზე მეტად გვძულს, როცა
ვხედავთ უკვე მობეზრებულ, დაბერებულ ჩერქეზ ქალს სულთნის კართან
დაახლოებულ პირს როგორ ატანენ ცოლად. ამნაირი ქმრები აუტანელი,
ამპარტავანი და ინტრიგანი ხალხია, ცოლებს ნამდვილ ჯოჯოხეთში აცხოვ
რებენ.
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ჩერქეზებს ყველაზე მეტად აფხაზები ჰგვანან, თუმცა მათზე ნაკლებად
მებრძოლი და ფიცხი ხასიათი აქვთ. რაც შეეხება ქურდობა – ყაჩაღობისკენ
მიდრეკილებას, აქ უკვე ტოლს არ უდებენ ერთმანეთს. ოდესღაც საკმაოდ
დიდი ტერიტორიების მფლობელი აფხაზები ძალიან შეცოტავდნენ, რაც ერ
თის მხრივ ჩერქეზების მხრიდან შევიწროების, მეორეს მხრივ კი დაუსრუ
ლებელი ომებისა და მონად გაყიდვის მრავალრიცხოვანი შემთხვევების
ბრალია. აფხაზების ჩაცმულობა ჩერქეზებისას ძალიან ჰგავს, სოფლები და
სახლებიც მსგავსი აქვთ. ამჟამად 20 ათასი აფხაზიღაა დარჩენილი, რომ
ლებიც წესით ქრისტიანები არიან, მაგრამ სინამდვილეში მათი რელიგია
წარმართობის, მაჰმადიანობისა და ქრისტიანობის ნაზავს წარმოადგენს.
ქრისტიანობა აქ ალბათ მე-6 საუკუნეში გაჩნდა. მოგვიანებით, თურქების
გაბატონებასთან ერთად ისლამი მიიღეს, თუმცა, ქრისტიანობის ელემენტე
ბიც შეინარჩუნეს. ამით აიხსნება ის ფაქტი, რომ აქ შობასაც ზეიმობენ და
ბაირამის დღესასწაულსაც. შემორჩენილ წარმართობაზე კი წმინდა ტყეე
ბის მიმართ პატივისცემა და ტყისა თუ მთის სულების მიმართ შიში მეტ
ყველებს, ხშირია სულებისადმი მსხვერპლშეწირვა მათი კეთილგანწყობის
მოსაპოვებლად.
ბოლოს ჩერქეზების სამშობლოზეც მინდა ვთქვა ორიოდ სიტყვა. ამ სა
კითხზე თითქმის არაფეერი ვიცით. მოსახლეობისგან ლამის მთლიანად
დაცლილ მხარეში არავინ მოგზაურობს რუსების გარდა. ეს უკანასკნელები
კი ყოველთვის არ არიან წერის უნარით დაჯილდოვებულნი. ამიტომაც არ
ვიცით, ადგილზე რას ნახულობენ. რაც არ გინახავს, იმას ვერც აღწერ.
თუმცა, არსებობს სურათი, რომელიც შეიძლება ზუსტადაც კი აღწერს ამ
მხარეს. პოეტმა ალესანდრე პუშკინმა დიდი ხნის წინ დაწერა:
„აწ მოტყდა ომის ქარტეხილს ფრთენი.
რუსის იარაღს რა გადურჩება?!
იღუპებოდით ურჩნი ურჩებად
თქვენ, კავკასიის ამაყი ძენი.
ვერ გიხსნათ ჩვენმა სისხლისა ღვარმა,
ვერც შელოცვილმა საჭურველებმა,
ვერცა ცხენებმა, ქარივით ჩქარმა,
ვერც დიდმა მთებმა, თქვენმა მცველებმა!
კავკასი, როგორც ბათუს ტომები,
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თვისთა წინაპართ გზას ასცილდება, დაავიწყდება მკაცრი ომები,
მშვიდი ცხოვრება გაუტკბილდება.
დაწყნარდებიან ეგ ხეობები,
მგზავრს იქ არავინ შეახებს ხელსა,
და წარმოშობენ თქმულებებს ბნელსა
თქვენი სასტიკი დასჯის ცნობები.“1
ჩერქეზეთში მოსახვედრად ზღვით უნდა იარო. იქ დაგხვდება ბნელი ხე
ვები, ტყით დაფარული მთის კალთები და შორეული კავკასიონის თოვლია
ნი მწვერვალები. აფხაზეთის ზღვის სანაპირო ოდესღაც ჩერქეზებს ეკუთ
ვნოდა. რუსული ძალაუფლების პირველი ნიშანია ანაპის ციხე-სიმაგრე,
რუსეთ-თურქეთის ომში ასე ხშირად რომ ახსენებდნენ. როგორც ამბობენ
ციხე-სიმაგრე თურქებმა ააგეს მას მერე, რაც რუსეთმა ყირიმი დაიპყრო.
ეს ადგილი კავკასიონის ჩრდილო-დასავლეთის კალთის კიდეზე მდება
რეობს. ჩრდილოეთისკენ გადაჭიმულია ყუბანის სანაპირო ტბები, შემდეგ
მოდის სტეპების მხარე. სამხრეთ და სამხრეთ-დასავლეთით ქალაქს ცი
ცაბო კლდეებს აკრავს, რაც ბუნებრივ დამცავ კედელს ქმნის. ნავსადგური
არაფრად ვარგა, სიღრმე აკლია, სანაპირო კი მეტისმეტად მეჩხერია.
ანაპის მიდამოებში ოდესღაც ჩერქეზების ტომი შეგალი ბინადრობდა,
რომლის ბოლო თავადი (მუჰამედ გერაი არსლანი) ეკატერინე მეორის
მიერ ყუბანში ჩასახლებულ ზაპოროჟელ კაზაკებთან ბრძოლაში დაიღუ
პა. წინამძღოლის გარეშე დარჩენილმა ხალხმაც მალე დაყარა იარაღი და
მტერს დანებდა. შედარებით ადვილად მისადგომი ტერიტორიის გამო თავ
დაპირველად ეს ტომი განადგურდა. აქედან მოყოლებული ანაპა ყოველ
თვის აქტიურად ფიგურირებდა რუსეთ – თურქეთის ბრძოლებში. ჯერ 1790
წელს გადაკვეთა ყუბანი გენერალმა ბიბიკოვმა და ციხე-სიმაგრის ჭიშკრამ
დე ყველაფერი გაანადგურა. მომდევნო წლებში გენერალმა გუდოვიჩმა
ექვსკვირიანი ალყის შემდეგ შტურმით აიღო ეს ადგილი, მაგრამ დიდხანს
ვერ შეინარჩუნა. შემდეგ თურქებმა თავდაცვის გაძლიერების მიზნით კედ

1.

ა. პუშკინი, „კავკასიის ტყვე; ბაღჩისარაის შადრევანი“, მთარგმნელი კ. ჭიჭინაძე,
თბილისი, საბლიტგამი, 1950, გვ. 31-32

60

კ ა ვ კ ა ს ია

ლები ნაყარი მიწით გაამაგრეს. 1807 წელს გენერალმა გოროვოვმა ხე
ლახლა დაიპყრო ქალაქი, დამცავი კედლები დაანგრია და იქურობა და
ტოვა. ჯერ 1811 წელს და შემდეგ 1828 წელს (უკვე ბოლოჯერ) რუსებმა
თავად მენშიკოვის მეთაურობით, სამთვიანი სისხლისმღვრელი ბრძოლით
აიღეს ციხე – სიმაგრე და მას შემდეგ აღარც დაუკარგავთ.

სუხუმ-კალე

ანაპიდან კავკასიის სანაპიროს თუ გამოუყვებით, თავდაპირველად მოხ
ვდებით სუჯუკ-კალეში, რომელიც ყველ მხრიდან მთებით შემოსაზღვრულ
ყურეში მდებარეობს და გასაოცარ ნავსადგურს ქმნის. რუსები ანაპასთან
ერთად სუჯუკ-კალეც დაპყრობასაც ცდილობდნენ, მაგრამ ამაოდ. ჯერ კი
დევ 1836 წელს ამ ადგილს ჩერქეზები იცავდნენ. მაშინ გენერალმა ველია
მინოვმა 15 ათასი კაცით შეუტია ქალაქს, თუმცა, ვერაფერს გახდა. შტორ
მმა და თავსხმა წვიმებმა გენერალს გეგემები ჩაუშალა და ისიც იძულებული
გახდა უკან დაეხია. ციცაბო სანაპიროს გასწვრივ ჩასაფრებულმა ჩერქეზებ
მა ამით ისარგებლეს, შიმშილითა თუ ავადმყოფობით დასუსტებული მტე
რი არ დაინდეს და რუსებმა მხოლოდ ნახევარი შემადგენლობით მიაღწიეს
ანაპამდე. ამის მერე რუსებმა ჩვეული შემართებით შეუტიეს სუჯუკ-კალეს და
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დაიპყრეს კიდეც. მაგრამ იქ დიდხანს არ დარჩენილან, წავიდნენ და ყურის
უკან ახალი სამხედრო დასახლება – ნოვო როსიისკი დაარსეს.
კავკასიის ბრძოლების მიმდინარეობისას რუსებმა ამ სანაპიროს გას
წვრივ სხვა მნიშვნელოვანი პუნქტებიც (გელენჯიკი, ნოვო ტროიცკოე, გო
ლოვინკსი და სხვ.) დაიპყრეს და მათი უპირატესობების გამოყენებას აქ
ტიურად შეუდგნენ. აქ სანაპიროს უკან საკმაოდ მაღალი მთებია. ყურეებისა
და მთის კალთების ერთობლიობა საოცარ სილამაზეს ჰქმნის და მრავალ
ფეროვანი ბუნებითაც გამოირჩევა. დაბურულ, უღრან ტყეებს შორის ჩვენი
ალპური საძოვრების მსგავსი მინდვრები მოჩანს. ოდესღაც სწორედ ამ მინ
დვრებზე ძოვდა კამეჩების, ცხვრების, თხებისა და ცხენების ჯოგები. ახალ აქ
სიმშვიდე და სიმარტოვეა. მერე გადადიხარ პიცუნდაში, აფხაზეთის პირველ
დასახლებაში. ამ ყველაფერს შორიდან გადმოჰყურებს იალბუზის თავი.
პიცუნდასა და მისგან გარკვეული მანძილით დაშორებულ ფშადს შო
რის რუსებმა ჯერ კიდევ ოცდაათიან წლებში რამდენიმე ფორტი წამოჭი
მეს. პიცუნდაში ისევ ნახავთ ოდესღაც არსებული კოლონიურ დასახლე
ბის „პითუსის“ კვალს. ეს ტერიტორია ახლა მიტოვებული და უკაცრიელია.
მხოლოდ შტორმები და ძლიერი მოქცევა თუ დაატყდება ხოლმე თავს
დროდადრო სანაპიროს.
შემდეგ მოდის ბამბორი, სადაც ორმოცდაათიან წლებში რუსეთის კონ
ტროლქვეშ მყოფი შერვაშიძეების დიდგვაროვანი ოჯახი ვასალური წყო
ბით მართავდა იქაურობას. აფხაზეთის მთავარ დასახლებას კი სუხუმ-კალე
წარმოადგენს, პატარა ქალაქი, რომელიც საკმაოდ სწრაფი ტემპებით იზ
რდება მას მერე, რაც იქ მცხოვრები ბუნტისთავები გააუვნებელყვეს. აქედან
ადიხარ სვანეთის მაღალმთიანეთში, ენგურის პლატოზე, იქ, სადაც იალ
ბუზის წინა კალთები ეშვება. ვერტიკალური კლდის კედლები, როგორც გ.
რადე ამბობს, 800 ფუტის სიმაღლის, ჭუჭყიანი, ყავისფერის წყლისკენ მიე
მართება. მდინარე ისარივით მიჰქრის კლდეებს შორის ვიწრო კალაპოტ
ში. საკმაოდ სახიფათო გზა უღრან ტყეებში გადის, ენგური ხევებში კიდევ
უფრო ვიწროვდება. წყალი ხშირად გუბდება და მდინარეში ერთმანეთს მი
ხეთქებული ლოდების გუგუნის ხმა ისმის. სულ რამდენიმე ნაბიჯში წყლის
ვეებერთელა მასა ღრიალით ენარცხება უფსკრულში. ამ მხარეში მხოლოდ
ვაჭრები თუ ჩადიან ალპური ზონის ნედლი პროდუქტების სამეგრელოში
მოწეულ პროდუქტებზე გადასაცვლელად.
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კავკასიისა და კავკასიელების გაცნობის შემდეგ რუსებთან ბრძოლების
გახსენების დროც დადგა. ხანგრძლივი და დამპყრობლური ომების შემდეგ
რუსეთი კავკასიის გეგმაზომიერ დაპყრობას შეუდგა 1824 წლიდან გენე
რალ ერმოლოვის მეთურობით. სწორედ ეს გენერალი იქცა ველური მთიე
ლების რისხვად მისი წინამორბედების მსგავსად, რადგან :
„ეძგერა კავკასს ძალგულოვანსა
ჩვენი არწივი ორთავიანი;
როცა შეიძრა თერგი ჭაღარა
ბრძოლის პირველი მეხის გრიალით,
როცა რუსებმა დაჰკრეს ნაღარა
და მტერს ეკვეთა თვალთა ბრიალით
ციციანოვი გაცეცხლებული.
იქნება კიდევ ჩემგან ქებული
ის – კოტლარევსკი, განთქმული გმირი,
კავკასიონს რომ სისხლს ასხურებდა;
მისი მსვლელობა, ვით შავი ჭირი,
ტომებს ღუპავდა, ანადგურებდა ...
დღეს კი აიღო მან ხმალზე ხელი,
შეფარებია იგი სოფელსა,
გულს მშობლიური უმშვიდებს ველი ...
ჯერი მოვიდა სხვა მეომართა.
ჰა – მთებს ამოხდა ვაის ძახილი! ...
ძრწოდე, კავკასო! შენსკენ მომართა
თვით ერმოლოვმა ბასრი მახვილი!“
რუსების განახლებულ თავდასხმებს ადგილობრივი მოსახლეობის
მხრიდან თავდაცვა მოჰყვა. თანაც ეს თავდაცვა უძველესი დროიდან არსე
ბულ რელიგიურ მოძრაობას ეფუძნებოდა. ერთმა წმინდანმა ბრმა ასკეტმა
დაღესტანის სოფელ იარეგიდან, მოლა მუჰამედმა თავის მოსწავლეს კაზი
მუჰამედს სთხოვა, შირვანში (მთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ მხარეს) წამიყ
ვანეო. შირვანში ჩასულმა ასკეტმა ყურანის რამდენიმე სურის ჭეშმარიტი
არსი გაიგო და უკან დაბრუნებული მათ პრაქტიკაში გამოყენებას შეუდგა.
რელიგია ურწმუნოთა ბატონობის წინააღმდეგ ბრძოლის იარაღად უნდა
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ქცეულიყო. „ის, ვინც ჭეშმარიტ ღმერთს აღიარებს, ვერავის დაემონება.“
ამ კაცის ცეცხლოვანი საუბარი მორწმუნეებში ჯერ მონანიების განცდას იწ
ვევდა, მერე კი წმინდა ომისკენ უბიძგებდა. მოლა მუჰამედმა მოსწავლეები
მთელ მთიან მხარეში მიმოფანტა, თავის მემკვიდრედ კი კაზი მოლა აღია
რა. ეს უკანასკნელი ბრძოლისთვის აღანთებდა და საგმირო საქმეებისკენ
უბიძგებდა ხალხს. საქმე იქამდე მივიდა, რომ გამათავისუფლებელ ომებში
მონაწილე დაღესტნელთა გამარჯვების ამბავი მთელ კავკასიაში გაიგეს.
კაზი მოლას თავადაც სწამდა, რომ ღვთიური მისიას ასრულებდა. იმდენ
ჯერ დააღწია საფრთხეს თავი, რომ თანდათან დაიჯერა, მტრის ტყვია და
ხმალი ვერაფერს დამაკლებსო და ბოლოს უკვე სრულიად წარმოუდგენელ
რისკზე მიდიოდა ხოლმე. თუმცა ასეთი ბრმა გამბედაობა ადრე თუ გვიან
აუცილებლად ცუდად დასრულდებოდა, მთელი მისი სიმამაცის მიუხედავად
გამარჯვება მაინც რუსულ იარაღს უნდა დარჩენოდა.
მტრისგან სულ უფრო მეტად შევიწროებულ ყაზი მოლას ბოლოს უკვე
თავის მშობლიურ ციხე-სიმაგრეში (გიმრი) მოუწია გამაგრება. ციხის დამ
ცველებს შორის იყო შამილიც, რომელსაც მაშინ უკვე დიდ პატივს სცემ
დნენ. ციხის მცველებმა ფიცი დადეს, ბოლო ამოსუნთქვამდე გმირულად
ვიბრძოლებთო, იცოდნენ, რომ რუსები მაინც არავის დაინდობდნენ. გე
ნერლებს, როზენსა და ვალიამინოვს ამ ხელსაყრელი მომენტის გამოყე
ნება მტკიცედ ჰქონდათ გადაწყვეტილი. რუსებმა ყველა გადასასვლელი
ნელ-ნელა დაიკავეს და ახალი ჯარებიც შემოიყვანეს. ყაზი მოლას ბოლო
თავშესაფარის გარშემო რკინის მარყუჟი შეიკრა. რუსებმა ციხის კედლები
ქვემეხებით შეანგრიეს და ჯარისკაცებს გზა გაუხსნეს. ციხის დამცველებმა
ცოცხალი კედელი აღმართეს თავიანთი წინამძღოლის გარშემო და ასე ერ
თად დაიხოცნენ. მოკლულებს შორის ყაზი მოლაც იყო.
ეს მოხდა 1832 წლის 14 ოქტომბერს. ხანმოკლე ზავის შემდეგ დანგრეუ
ლი გიმრი ისევ დაღესტნელების თავშესაფრად გადაიქცა, ოღონდ ამჯერად
ვინმე ჰამზა ბეის გარშემო გაერთიანდნენ. აქ რაღაც უცნაური ამბავი მოხ
და: შამილი, რომელიც მკვდარი ეგონათ (გიმრის პირველი აღებისას ორი
ტყვიით განგმირული დაეცა), უცებ თავისუფლებისთვის მებრძოლთა შორის
კვლავ გამოჩნდა. ხალხში ხმა გავრცელდა, ალაჰმა შამილი მკვდრეთით იმი
ტომ აღადგინა, რომ ცოცხლები უნდა დაიმორჩილოსო. ამ „სასწაულმა“ დი
დი აჟიოტაჟი გამოიწვია. შამილი ზუსტად მაშინ გამოჩნდა, როდესაც გიუმრის
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დამცველები უკვე დანებებას აპირებდნენ. ღვთისგან მოვლენილის გამოჩე
ნამ ნამდვილი სასწაული მოახდინა. რუსები დამარცხდნენ და ეს მოძრაობა
მთელ კავკასიას ცეცხლივით მოედო. შამილის სასწაული იმდენად ძლიე
რი აღმოჩნდა, რომ მისი გამეორება გახდა საჭირო. მართლაც, რუსებმა
დაღესტანში ერთ-ერთი ყველაზე მიუდგომელი ციხე-სიმაგრე ახულკო რომ
დაიპყრეს, ყველა სულიერი ადგილზე გაანადგურეს. თეთრებში გამოწყობი
ლი შამილიც დანარჩენებთან ერთად იბრძოდა, მის დაღუპვაში ეჭვი არავის

შეიარაღებული კავკასიელები

შეპარვია. ამ დიდი დანაკლისის გამო დაღესტანში დიდი არეულობა შეიქ
მნა, ამ დროს რუსები თავიანთი ბრწყინვალე გამარჯვების ნიშნად სამად
ლობელო ლოცვა-წირვას აღავლენდნენ. მაგრამ ის, ვინც მკვდარი ეგონათ,
ისევ სასწაულებრივად გამოჩნდა, 15 ათასი ლეკისა და ჩეჩენის წინამძღო
ლად მოევლინა მტერს ავარეთში, დალეწა რუსების მიერ დიდი წვალებითა
და მსხვერპლით ნაგები ყველა გამაგრებული პუნქტი, ცეცხლით და მახვი
ლით შემუსრა ყველა, ვინც რუსებს მორჩილება გამოუცხადა.
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შამილის აღიარება თავისუფლებისთვის მებრძოლთა წინამძღოლად
1834 წელს დაღესტანში მოხდა. შამილი ნამდვილად იყო ეროვნული თავ
დაცვის სულის ჩამდგემელი აქაურებსა და ჩრდილოეთით მოსაზღვრე ჩეჩ
ნებში, მაგრამ რუსების წინააღმდეგ მებრძოლი ყველა მთიელის წინამძღო
ლად მაინც ვერ ჩაითვლება. მართალია მისი სახელი საქვეყნოდ იყო გან
თქმული და ვერც მის უშუალო ზეგავლენას უარვყოფთ კიდევ უფრო შორს
მცხოვრებ ტომებზე, მაგრამ ეს ყველაფერი ზემოთ ნახსენებ ტერიტორიებს
ვერ სცდებოდა. საყოველთაო ბატონობას ეთნიკური და ტერიტორიული
ფაქტორები უშლიდა ხელს. ჯერ კიდევ წინა საუკუნის ბოლოს რუსეთმა ნა
წილობრივ იარაღის ძალით, ნაწილობრივ კი კეთილგანწყობით შუა კავ
კასიაში (რომელიც ბუნებით ყველაზე ველურია) მცხოვრები ხალხები და
მათი წინამძღოლები დაიმორჩილა. ამით შესაძლებელი გახდა ვლადიკავ
კაზიდან, რომელიც მთის ჩრდილო კალთასთან მდებარეობს, თბილისამდე
ამიერკავკასიაში სამხედრო დამაკავშირებელი გზა გაეყვანათ და სიმწრით
ნაგები ფორტებით დაეცვათ. ეს გზა ნამდვილად არ ყოფილა აღმოსავლე
თის თუ დასავლეთის ტომებისაგან თავდაცვის ხაზი, მაგრამ ის გარკვეულ
წილად გამყოფ ბარიერს ქმნიდა კავკასიის ორივე ნაწილს შორის და რუსე
თისთვის მეტად მნიშვნელოვანი იყო სამხედრო თვალსაზრისით.
მიუხედავად ამისა, თანამედროვე მწერლებს, ძირითადად ინგლისე
ლებს, მოსწონდათ შამილის წარმოსახვა მთიელი ხალხის საერთო წინამ
ძღოლად. ვისაც ახსოვს, რას ვწერდით კავკასიელი ტომების დამოკიდე
ბულებაზე მათ ერთიანობასთან განცდასთან დაკავშირებით, ის კარგად
მიხვდება, რომ ერთიანი ხელმძღვანელობა ვერ იარსებებდა, თუნდაც მან
ძილის გამო. მოკლედ აგიხსნით, თუ რა მდგომარეობაა ამ მხრივ:
კავკასია სიგრძეში დაახლოებით 160 გეოგრაფიული მილია მაშინ, რო
დესაც ალპების სიგრძე, თუ არ გავითვალისწინებთ მის ხაზოვან ღერძს და
დასავლეთ ალპების მომრგვალებულ ფორმებს, 150 გეოგრაფიულ მილს
აღწევს. მოდი, დავივიწყოთ ეს განსხვავება და ჩავთვალოთ, რომ ორივე
მთიანი მასივი ერთი ზომისაა. უკეთ რომ მივხვდეთ, რა მანძილია კავკასიის
ყველაზე დიდ ტომებს შორის, წარმოვიდგინოთ, რომ ზალცკამერგუტი დახ
შტაინშტოკით და მაღალი ტაუერნის აღმოსავლეთ ნაწილი არის ჩეჩნეთი,
პლატო მდინარე მურის ზედა ნაწილის ორივე მხარეს – ლეკეთი, აღმოსავ
ლეთ ალპების დარჩენილი ნაწილი მთელი კალთებით აღმოსავლეთისა და
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სამხრეთ-აღმოსავლეთისკენ – დაღესტანი. ცილერტალის ალპები – ოსების
მხარე, დოლორმიტების მთები კი ხევსურების მხარე. ბრენერის ხაზი კუფ
შტაინსა და ვერონას შორის თითქმის ზუსტად შეესაბამება „საქართველოს
სამხედრო გზას“ ვლადიკავკაზსა და ტიფლისს შორის. ანუ აქ გადის გამყო
ფი ხაზი. ორტლერის ჯგუფმა შეიძლება შეგვიცვალოს მყინვარწვერი, თუმ
ცა ორტლერი გამყოფი ხაზიდან ოდნავ უფრო მოშორებით მდებარეობს.
ამას მოსდევს ჩრდილოეთ შვეიცარია ბოდენზეესა და ბაზელს შორის – ჩავ
თვალოთ რომ ეს ყაბარდაა. რადგან იალბუზი მყინვარწვერისგან საჰაერო
ხაზით დაახლოებით 200 კილომეტრის დაცილებითაა და იგივე მანძილია
ორტლერსა და მონტე როსას შორის, შეიძლება ეს ბოლო კავკასიის უმაღ
ლეს მწვერვალად ჩავთვალოთ. აოსტას პლატო ჩვენთვის სვანეთი გამო
დის, მდინარე პოს კალაპოტის ალპური ნაწილი – აფხაზეთი. დარჩა და
სავლეთ ალპების ხაზი ჟენევასა და ნიცას შორის, დოფინი და პროვანსი,
აქ ჩერქეზების მხარეა. ჩვენ ვავსებთ ტოპოგრაფიულ შედარებას და ნიცას
მაგივრად ვიღებთ ანაპას, გენუას ნაცვლად სუხუმ-კალეს, კონსტანცის ნაც
ვლად პიატიგორსკს, კუფშტაინის ნაცვლად ვლადიკავკაზს, ვერონა თბი
ლისია, ლინცი პეტროვსკი, ხოლო ოედენბურგი – ბაქო.
ამ შედარებითი ტოპოგრაფიული აღწერილობის (თუ არ ჩავთვლით კავ
კასიის მდებარეობას ორ ზღვას შუა და მთიანი მასივის ლინეარულ მდება
რეობას) ნაკლი ის არის, რომ სივრცობრივი განზომილებები კავკასიის
მთიანეთში ალპებისას აჭარბებს. თავისთავად ცხადია, თავდაცვის ზალცახსა
და დრანს შორის მდებარე არეალის ორგანიზატორი და წინამძღოლი (პარ
ტიზანული ომის შემთხვევაში) ვერაფრით იქონიებდა გავლენას მაგალითად
ფრანგულ დოფინში ან პროვანსში მიმდინარე მოვლენებზე. ამას თუ დაუ
მატებთ სხვაობას ალპების მოსახლეობის მდგომარეობასა და კავკასიაში
არსებულ ეთნიკური ხასიათის წინააღმდეგობებს შორის (დაღესტნელები და
ჩერქეზები კავკასიელები არიან ვიწრო გაგებით, აფხაზები – ქართული წარ
მოშობის, ოსები – ირანული და ა.შ.), კიდევ უფრო მეტად დავრწმუნდებით,
რამდენად არასწორია მოსაზრება, თითქოს შამილს მთელ კავკასიაზე ჰქონ
და ზეგავლენა. ეჭვგარეშეა, შამილი უბრალო ჯარისკაცი არ ყოფილა. ის იმ
ტომთა წარმომადგენლების სულიერი წინამძღოლი იყო, ვისთანაც უშუალო
შეხება ჰქონდა. საერთოდაც მას ბრძოლაზე მეტად ძალაუფლება აინტერე
სებდა. ამ გმირად შერაცხული ლიდერს მეტისმეტი სიხარბე ახასიათებდა.
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უცნობია, რამდენად მამაცი იყო სინამდვილეში. გიმრიში მოწყობილი სასაკ
ლაოდან ცოცხალი ალბათ იმის წყალობით გადარჩა, რომ რუსებს მკვდარი
ეგონათ და მისთვის ყურადღება არ მიუქცევიათ. ახულგოზე შეტევისას, თეთრ
სამოსში გამოწყობილი როცა ნახეს, ეტყობა დროულად უშველა თავს. გაიქ
ცა, რათა თავისი მიმდევარების რიცხვი კიდევ უფრო გაეზარდა საკუთარი
პატივმოყვარეობისა და სიხარბის დასაკმაყოფილებლად. შამილი შიკრიკებს
აგზავნიდა ხოლმე შუა და დასავლეთ კავკასიაში, თუმცა ასეთი გზავნილებით
მიღწეული წარმატებების შესახებ არაფერია ცნობილი. ყაბარდოელები, რო
გორც ვიცით, შამილს არ ეთანხმებოდნენ და ამიტომაც მიაღწიეს შედარებით
ხელსაყრელ შეთანხმებას რუსებთან. ჩერქეზებს შორის დაპირისპირება ისე
დაც უამრავ პრობლემას უქმნიდა იქაურ წინამღოლებს, შორი მანძილიდან
მიღებულ მოწოდებებს ასე ადვილად ვერ აჰყვებოდნენ. ჩერქეზები პირველ
ხანებში თავადაც წარმატებით იბრძოდნენ რუსების წინააღმდეგ, იგივე ით
ქმის დაღესტნელებზეც. ერთი სიტყვით, ზემოთ ჩამოთვლილი მიზეზების გამო
ერთიანი სამხედრო წინამძღოლობა აქ უბრალოდ შეუძლებელი იქნებოდა.
სხვათაშორის დამტკიცებულია, რომ მაგალითად აფხაზეთში (ჩერქეზების
პროვინციის დასავლეთ ნაწილი) შამილის სახელი მხოლოდ 1845 წელს გაი
გეს, ანუ მისი გამოჩენიდან 11 წლის შემდეგ.
სამაგიეროდ მტერს ორგანიზებულ წინააღმდეგობას უწევდა დაღესტა
ნი. ამას ემატებოდა ფანატიზმიც, რაც რუსებს კიდევ უფრო დიდ პრობლე
მებს უქმნიდა. დანაკარგი ორივე მხარეს ვეებერთელა იყო, მაგრამ დაღეს
ტნელები ამ ომში თავიდანვე დამარცხებისთვის იყვნენ განწირულნი. მაშინ,
როდესაც მათი ზარალი სრულიად აუნაზღაურებელი ჩანდა, რუსებისთვის
ახალ-ახალი ცოცხალი ძალის გადმოსროლა პრობლემას არ წარმოადგენ
და. თავისუფლებისათვის ბრძოლამ ისევ იფეთქა ყირიმის ომის დაწყებას
თან ერთად. დასავლეთის მთავრობები შამილს უჭერდნენ მხარს ფულითა
და იარაღით. რუსეთის ჯარმა საომარი ოპერაციების გამო რაღაც დროით
ამიერკავკასია დატოვა. შამილმა ისარგებლა ამ სიტუაციით და თბილისი
დან თავადის ორი ქალი გაიტაცა. მოგვიანებით ორივე რუსების მიერ დატ
ყვევებულ საკუთარ შვილზე გადაცვალა. შამილს მაინც უკან დახევა მოუწია
და 1855 წლამდე შედარებით უმოქმედოდ იყო.
ეს ამბავი რუსებს ძალიანაც აწყობდათ. ყირიმის ომის დასრულების
შემდეგ ისევ განაახლეს ბრძოლები კავკასიაში. შამილს დაქვემდებარებუ
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ლი მთიელი ტომების მდგომარეობა სულ უფრო მეტად მძიმდებოდა. 1858
წელს რუსებმა ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვეს აბუ ისმაილთან (ჩეჩნების
წინააღმდეგ) ბრძოლაში და არღუნის მნიშვნელოვანი უღელტეხილი გადა
კეტეს. მომდევნო წელს დაიპყრეს ვედენი. შამილი, რომელმაც ყველაფერი
დაკარგა და, როგორც ამბობენ, თავისი სიცოცხლისა და ქონების გადარჩე
ნასღა ცდილობდა, ციხე-სიმაგრე გუნიბში გამაგრდა დასასრულის მოლოდინ
ში. მისი ამალისგან მებრძოლების პატარა ჯგუფიღა შემორჩა. უმეტესობა გაი
ფანტა, დანარჩენები რუსებს დანებდნენ და უხაროდათ კიდეც, მის სისასტიკეს
თავი რომ დააღწიეს. როგორც ჩანს, უკვე აღარც მის ასაკს სცემდნენ საკად
რის პატივს. შამილის ცხოვრება კაზი მოლას ცხოვრებასავით დრამატულად
არ დასრულებულა, რაც იმის ნიშანია, რომ მას გმირულ სიკვდილზე მეტად
სიცოცხლე უყვარდა. 1859 წლის 18 სექტემბერს გუნიბი დანებდა რუსებს,
შამილი ტყვედ ჩაიგდეს და მოგვიანებით რუსეთის შუაგულში გადაასახლეს.
ეს იყო იმ ბრძოლის დასასრული, რომელიც ოცდათხუთმეტ წელზე მეტი ხნის
განმავლობაში, სხვადასხვა ლიდერების მეთაურობით გრძელდებოდა. მშვი
დობისთვის ბრძოლების ისტორია არ იცნობს მსგავს მაგალითებს.
აჯანყებულების დამამარცხებით გახარებულმა თავადმა ბარიატინსკიმ
არ დააყოვნა და პეტერბურგში დეპეშა აფრინა – მთელი დაღესტანი კას
პიის ზღვიდან საქართველოს სამხედრო გზამდე ჩვენ ხელშიაო. ეს, რა
თქმა უნდა, ოპტიმისტური განწყობა უფრო იყო, ვიდრე რეალობა, რადგან
რუსებს საკმაოდ დიდ ტერიტორიებზე ჯერ ფეხიც კი არ ჰქონდათ დად
გმული. აურაცხელ სამალავებში, მიუდგომელ სიმაღლეებსა და მთებისა
თუ დაბლობების მოსახვევებში (რაც ასე უხვად ახასიათებს დაღესტანს)
წინააღმდეგობა კვლავაც გრძელდებოდა. მაგრამ ეს უფრო პასიური წი
ნააღმდეგობა იყო. სანაპირო გზა კასპიის ზღვის გასწვრივ პეტროვსკიდან
დერბენტის გავლით ბაქომდე გათავსუფლდა. ქვეყნის შიგნით სიტუაციის
შეცვლა კი სამომავლო საქმედ უნდა დარჩენილიყო.
უკანასკნელი წინააღმდეგობის დაძლევის შემდეგ რუსეთი ძალაუფლე
ბის აშკარა დემონსტრირებას შეუდგა. ამისათვის აშენდა ფორტებისა და
ბლოკის სახლების მთელი ქსელი. სიტუაციის დამშვიდება და კოლონიზაცია
ეტაპობრივად უნდა განხორციელებულიყო. მთიან ველურ ადგილებში შე
საბამისი დასახლებები არ არსებობდა, ამიტომ არც მოსახლეობის კეთილ
განწყობის იმედი უნდა ჰქონოდათ. ჯარისკაცების უსაფრთხოების გაძლიე
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რების მიზნით კარგად გამაგრებული ფორტების შენებას შეუდგნენ. მსგავს
ფორტებში მარაგების შენახვას უკვე კარგა ხნით შეძლებდნენ. საკმაოდ
მოზრდილი პოსტებიც ისე იყო განლაგებული, რომ ერთმანეთის დახმარე
ბა ყოველთვის შეეძლოთ. ამ დროს აშენდა და დღესაც არსებობს ბლოკის
სახლები რამდენიმე ათეული ადამიანისთვის. ამავე ზომის ფორტები, მომ
ცრო ციხე-სიმაგრეები რამდენიმე ბატალიონის განსათავსებლად.
პატარა ფორტებიდან ბევრი დროთა განმავლობაში მიატოვეს. ზომით
და სტრატეგიული დანიშნულებით უფრო საინტერესოები ქვემეხების დაც
ვის ქვეშ ნელ-ნელა დიდ ბაზრებად და ქალაქებად გადაიქცნენ. რაც უფრო
მორჩილ რეგიონებში შედიხარ, მით უფრო ხშირი და გამაგრებულია ფორ
ტი, თუმცა, მოსახლეობა თანდათან კლებულობს და ბოლოს სულ ქრება.
ვინ იცის, კიდევ რამდენი დროა საჭირო კავკასიის მთელ ტერიტორიაზე
უსაფრთხოებისა და სიმშვიდის დასასადგურებლად. ყოველ შემთხვევაში,
ურთიერთობების დალაგება სატრანსპორტო მიმოსვლის მოწესრიგებასთან
და ქვეყნის კვლევასთან ერთად ბუნებისა და ეთნოლოგიის მოყვარულებს
ზღვა რაოდენობის საკვლევ მასალას ჩაუგდებს ხელში. ჩვენი ჯერ ბევრი
არაფერი ვიცით კავკასიის ფიზიკური და ტოპოგრაფიული მონაცემების შე
სახებ. მუხედავად იმისა, რომ დასავლეთ ევროპელებიც ბევრს მოგზაურო
ბენ და და რუსეთის გეოგრაფიული საზოგადეობაც დაუღალავად მუშაობს
ამ მიმართულებით, ყოველ შემთხვევაში, ჯერჯერობით ასეა.
ერთი კი დანამდვილებით შეიძლება ითქვას: ადრე თუ გვიან კავკასიის
რეგიონი საუკეთესო ტურისტულ მხარედ გადაიქცევა და მისი მთიანი ბუნე
ბის მშვენიერება ჩვენი ალპებივით უამრავ აღფრთოვანებულ თაყვანისმცე
მელს შეიძენს. სწორედ მაშინ მოგზაურები კვლავ გაიხსენებენ პუშკინის მი
ვიწყებულ სიტყვებს, ველური მთების მონატრებას, მის ლექსში რომ აისახა:
„განშორებაზე დარდსა და სევდას
ემატებოდა ოხვრა და კვნესა
ეჰ, კავკასია!
სადაც ბეშტაუ ნისლებიანი,
დიდებული და ხუთთავიანი
იქ პარნასია.“
2.

2

ა. პუშკინი, „კავკასიის ტყვე“, მიძღვნა ნ. ნ. რაევსკისადმი, მეორე კუპლეტის პირველი
ნაწილი; მთარგმნელი ნატალია ნადირაშვილი
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ამიერკავკასია მაღალმთიანი კავკასიის აზიური ნაწილის წინა მხარეა.
გეოგრაფიული თვალსაზრისით ის მოიცავს მხოლოდ რიონისა და მტკვრის
დაბლობებს, პოლიტიკური თვალსაზრისით – მთიან რეგიონებსაც. ჩრდი
ლოეთის მხრიდან მტკვარი ჩამოუდის, სამხრეთიდან არაქსი (არაქსეს),
რომლიც ოდესღაც სპარსულ სომხეთს ეკუთვნოდა. შეიძლება ითქვას, რომ
ამიერკავკასიის დასავლეთ ნაწილი თავისი შავიზღვისპირა ჭაობიანი რე
გიონით საკმაოდ მაღალკულტურულია. აღმოსავლეთით გაშლილი სტეპები
ნახევარკუნძულ აფშერონთან სრულდება. ნავთობის საბადოებით მდიდარ
ამ მხარეში კასპიის ზღვასთან სწრაფად განვითარებადი საპორტო ქალაქი
ბაქო მდებარეობს. ჩრდილოეთით და სამხრეთით მთიანი მასივები გვაქვს.
ორ ზღვას შუაზე ყოფს წყალგამყოფი სურამის ქედი.
ამ რეგიონის გეოგრაფიულმა ადგილმდებარეობამ თავიდანვე განსაზ
ღვრა მისი განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ერთის მხრივ ადვილად მისად
გომი პონტო, მეორეს მხრივ დაცული ჩრდილოეთი და სამხრეთი, რბილ ჰა
ვასთან და ნაყოფიერ მიწასთან ერთად ძლიერი, დამოუკიდებელი, მაღალი
კულტურის მქონე სახელმწიფოების განვითარებას უწყობდა ხელს. უძვე
ლესი დინასტიები საუკუნეების მანძილზე განაგებდნენ აქაურობას. მოსახ
ლეობა ეთნიკურად კავკასიურ რასას განეკუთვნება, თუმცა ხასიათით მთის
ხალხს უფრო ჰგვანან, ვიდრე სამხრეთის მეზობლებს – სომხებს. ერთმა
ნეთთან მჭიდრო ნათესაურ კავშირში მყოფი კავკასიური შტოს წარმომად
გენლები თავის ენაზე საუბრობენ, რომელიც საკმაოდ ძნელად შესასწავლი
და რთულად გასაგები იდიომაა, და რომელიც, სხვათაშორის, რამდენიმე
დიალექტად იყოფა. ამიერკავკასიის გეოგრაფიული დაყოფა ამ ხალხების
განშტოებების მიხედვით ხდება. ქართველების ეთნოგრაფიული მხარე მოი
ცავს საქართველოს (ან გრუზიას) თბილისთან და აღმოსავლეთში მდებარე
კახეთთან ერთად. საქართველოს დასავლეთით არის იმერეთი – რიონის
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შუა წელზე, სამეგრელო – ქვედა წელზე და გურია, პროვინცია შავ ზღვას
თან იმავე რიონის სამხრეთ წელზე.
აქაურ ბუნებაზე არანაკლებ საინტერესოა ადგილობრივი მოსახლეო
ბაც. გვინდა თითოეული ტომის დახასიათება სათითაოდ შემოგთავაზოთ.
მშვენიერი გარეგნობის მქონე მეგრელი მუშაობით თავს არასდროს იკ
ლავს, სამეგრელოს რბილი ჰავა საქმეს ისედაც უმარტივებს. როგორც წესი,
უზარმაზარი კაკლისა და წაბლის ხეების ჩრდილქვეშ სეირნობაში ატარებს
დროს, სრულიად ჰყოფნის ის მოსავალი, პონტოური ჯიშის მსხმოიარე ვაზი
რომ აძლევს. ამ ვაზის ღერო ლამის ბარძაყის სისქისაა და ყველაზე მაღა
ლი ხეების კენწეროებამდეც კი აღწევს. ყველა მეგრელი ღარიბია, ღმერ
თის იმედი აქვთ და სამხრეთის მზის ქვეშ კომფორტულად უსაქმურობენ. ამ
უკიდურესობის ორი განშტოება არსებობს: ერთი ღარიბი და უპრეტენზიო
მოსახლეობაა გურიაში, მთავარი დასახლებით – ბათუმით, რომელიც პონ
ტოური ლაზებისთვის სავაჭრო ცენტრს წარმოადგენს, მეორე კი იმერეთის
მაღალმთიანი რეგიონებია. აქაური მოსახლეობა ჯერჯერობით მეჩხერა
დაა დასახლებული. ადგილობრივ თემებს ერთეულ კულტურულ ცენტრებ
თან მოუყრიათ თავი მაშინ, როცა მეგრულ დაბლობში, მიწათმოქმედებით
დაკავებული გლეხები სოფლებად კი არა, ცალკეულ მეურნეობებად არ
სებობენ. ძალიან პრიმიტიულია მათი შრომის იარაღები და ყველაფერი
ის, რაც ზოგადად შინაურ მეურნეობას უკავშირდება. მაგალითად, მძიმე
ბორბლებიანი უხეში ხის ურმები, რომლებშიც სამეგრელოსა და გურიაში
ერთადერთ შინაურ ცხოველს, კამეჩს აბამენ. ამ პრიმიტივიზმთან საოცარ
კონტრასტშია მოსახლეობის გარეგნობა. მაღლები და ლამაზები, ნატიფი
სახის ნაკვთებით, თავისუფალი მიხვრა-მოხვრით, ელასტიურები მოძრაო
ბით – ნამდვილი დენდები არიან. ერთ ოლქში თუ ქერა და ცისფერთვალე
ბა ადამიანები გვხვდება, მეორეში – მუქთმიანები არიან შავი თვალებით.
მაგრამ ყველა ისეთი ფიზიკური თვისებებითაა შემკული, რასაც ზოგადად,
ყოველგვარი სათანადო დასაბუთების გარეშე, „კავკასიურ რასისთვის“ და
მახასიათებელს უწოდებენ.
პონტოს სანაპიროდან საქართველოს სიღრმეში შევდივართ. ჩრდი
ლო-აღმოსავლეთით მთების სიმაღლის მატებასთან ერთად მოსახლეობის
შრომისმოყვარეობის, მათი სურვილების, მოთხოვნილებების, სულიერი თუ
ფიზიკური აქტიურობის ზრდასაც ვხედავთ. ამიერკავკასიის აღმოსავლეთ
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ნაწილში სრულიად განსხვავებული სურათია. აქ სულ სხვა ხალხია. მოუ
ლოდნელად და ერთბაშად შეცვლილ ლანდშაფტთან ერთად მოსახლეობაც
იცვლება. კავკასიის სამხრეთ კალთები საფეხურებად ჩაუყვება მტკვრის მი
მართულებით. ბოლოს სტეპებში გადადის, მომთაბარე თათრების დასახ
ლებაში. ამ უკანასკნელებს არც მუდმივი საცხოვრებელი გააჩნიათ და არც
ერთიანი სააზოგადოებრივი ცხოვრების წესი. წელიწადიდან რვა თვეს ყა
რაბაღის (მტკვრის სამხრეთით) მაღალმთიან საძოვრებზე ატარებენ. კავ
კასიის აღმოსავლეთ ნაწილის ბუნება სრულიად განსხვავდება დასავლეთში
არსებულისგან. არც პროდუქტების სიუხვე იგრძნობა, არც ვეგეტაციის სიმ
დიდრე ჩანს, დიდი პონტოური ხილის ბაღის მოსავალიც არსადაა. ამას
თან აქედან დაწყებული ნავთობით მდიდარ ბაქომდე თითქმის სულ მაჰმა
დიანები ცხოვრობენ. სუნიტებთან ერთად შიიტებიც ბლომად არიან. მიზეზი
ცხადია, მათი ერთადერთი მთავარი დასახლება – შუშა საკმაოდ ცნობილი
ქალაქი იყო ჯერ კიდევ მაშინ, როცა სპარსელები კავკასიის სამხრეთ კალ
თებზე ბატონობდნენ. კავკასიის რეგიონში პონტოს სანაპიროდან კასპიის
ზღვამდე მოგზაურობისას არა მარტო საოცრად მრავალფეროვან ბუნებას
გაეცნობი (ქვიშიან დიუნებს და დაჭაობებულ ტყეებს, ბაღებს და ხილით
სავსე ადგილებს, ვენახებს, მაღალ მთებს, გამხმარ სტეპებსა და შიშველ
კლდეებს), არამედ სხვადასხვა ხალხების თავმოყრის ამსახველი რუკაც
გადაგეშლება თვალწინ.
ამიერკავკასიის ვეგეტაცია ერთიან სურათს არ იძლევა. მდინარე რიო
ნის ტყეები იმერეთში, სამეგრელოსა და გურიაში მტკვრის ხეობის ტყეებ
ზე ბევრად უფრო მდიდარია. აქ უამრავი მარადმწვანე ხეა, რომელთაც
აღმოსავლეთ ამიერკავკასიაში სხვაგან ვერსად ნახავ. მაგალითად, ბზა,
ბაძგი, აზალეები და დაფნა. ზეთისხილი თბილისში არ ხარობს, მაგრამ
პონტოური სანაპირო მხარის ტყის საფარი წიფელთან ერთად კიდევ მრა
ვალ კულტურას იძლევა: დაბურულ ტყეებში მაჯის სიმსხო ვაზის რტოები
ცამდე აწვდილი ხეების ერთი კენწეროდან მეორეში ჩახლართულა. ჰანის
მონათხრობის მიხედვით, იქ ჯერ კიდევ იყენებენ იმ უძველეს მეთოდებს,
რომელთაც ბერძნებისა და რომაელების ჩანაწერებიდან ვიცნობთ: ვენახს
სამყაროს ოთხივე მიმართულებით ქსელავენ, კარგად გასანთლულ უზარ
მაზარ ქვევრებს კირით ფარავენ და მიწაში ისე ფლავენ. ამ ადგილებში
საუცხოო არომატის მქონე ყვითელი ფერის პატარა, ტკბილი ყურძნის მარ
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ცვლები იზრდება, ზოგან ისეთი ჯიშის ყურძენი მოდის, რომლის ინტენსიურ
წითელ წვენს საწერადაც გამოიყენებ.
თავისი ისტორიული სამშობლოდან ვაზი სემიტურ ტომებს საკმაოდ
შორს გაჰყოლია. ღვინის კულტურა ამიერკავკასიაში (ვ. რესლერის მიხედ
ვით) დაახლოებით 1000 მეტრამდე ადის ზღვის დონიდან, სტეპებსა და
ქვედა მდინარეების დაბლობებში კი დაახლოებით 200-დან 300 მეტრამდე
სიმაღლეზეა. საინტერესო და ამავე დროს ძნელად დასადგენი საკითხია,
არის თუ არა ვაზის სამშობლო ამიეკავკასია, კერძოდ, შავიზღვისპირეთი.
მცენარეების გეოგრაფია ამას აპოდიქტურად უშვებს, რასაც მისი საუკეთესო
მკვლევარებიც (გრიზებახი, ჰანი, თომე და სხვ.) ეთანხმებიან. იმის გამო,
რომ კავკასიური ვაზი ტყეებში ყველგან ხვიარა მცენარის სახითაა წარმოდ
გენილი, ვ. რესლერი სვამს შეკითხვას: რასთან გვაქვს საქმე, მართლაც
ველურ თუ გაველურებულ ვაზთან? „მართალია დღევანდელი ვითარება
პირველ ვარაუდს ადასტურებს, თუმცა მსგავს საკითხებში ამ ქვეყნების ის
ტორიულ-კულტურული თავისებურებანი გვავალდებულებს მეტი სიფრთხი
ლე გამოვიჩინოთ. რამდენი ასე თუ ისე განვითარებული კულტურა ჰყვაოდა
აქ ერთ დროს და როგორ განადგურდა! ხალხთა მასობრივმა გადაადგი
ლებებმა და დამპყრობლურმა ომებმა, ყველაფერმა თავისი მკაფიო კვა
ლი დატოვა. ძველი გეოგრაფები და მოგზაურები სხვადასხვა დროს ბევრს
წერდნენ საქართველოსა და პონტოს ქვეყნებში განვითარებული მიწათ
მოქმედების მიღწევებზე, აქაურობას ვაზისა და ნატიფი ხილის ბაღს უწო
დებდნენ. ჩნდება შეკითხვა, არის თუ არა ძველი კულტურის გადმონაშთი
ის, რაც ახლა ერთი შეხედვით ველურად იზრდება? გადმონაშთი იმ კულტუ
რისა, რომელმაც აღმოსავლეთიდან ბევრად უფრო ადრე გადმოინაცვლა?
ამიერკავკასიაში კაკლის ხეები და სატაცურიც ხომ ძველი მონასტრებისა
და ციხე-სიმაგრეების ნანაგრევებთან გვხვდება, ზოგჯერ ისეთ ადგილებშიც
კი, სადაც ნასახლარების კვალიც კი არსად ჩანს. შესაძლოა, ვაზი თავისი
ისტორიული სამშობლოდან ძალიან შორს გავრცელებულიყო, ამიტომ მას
ზე მხოლოდ როგორც გაველურებულ მცენარეზე შეგვიძლია საუბარი და
არა როგორც ბუნებით ველურზე.“
თუ რიონსა და მტკვარს შორის წყალგამყოფ სურამის ქედს (რომელიც
ამიერკავკასიას უფრო პატარა დასავლეთ და უფრო დიდ აღმოსავლეთ
ნაწილად ჰყოფს) სასაზღვრო ზოლად ავიღებთ, მაშინ ვაზის მოშენების

76

ა მ იე რ კ ა ვ კ ა ს ი ა

მეგრელი ქალი

თვალსაზრისითაც მკაფიოდ მარკირებულ გაყოფას მივიღებთ. დასავლეთ
ამიერკავკასიაში ვაზის ხელოვნულად მოშენების საქმე წინ ვერ მიდის.
ყურძენი მხოლოდ რიონის შუა წელზე, რაჭის რეგიონში მოჰყავთ და ისიც
უმნიშვნელო ოდენობით. სხვა რეგიონებში მხოლოდ სიმინდი და ფეტვი ხა
რობს. რა თქმა უნდა, ეს ყოველთვის ასე არ ყოფილა. უფრო ადრინდელი
მოგზაურები გასაოცარ ამბებს ჰყვებოდნენ იმერეთსა და სამეგრელოზე,
ამბობდნენ, აქ ოდესღაც დიდი რაოდენობით აბრეშუმს, ბამბასა და ღვი
ნოს აწარმოებდნენო. უკვე ოცდაათი წელია ამ კულტურათა მოსავლიანობა
თანდათანობით იკლებს. ბამბა ვეღარ იტანს არაზომიერ და სულ უფრო
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გურული კაცი

ცვალებად კლიმატს, აბრეშუმის წარმოება და ვაზის მოშენებაც მივიწყებუ
ლია. სამეგრელოში გავრცელებული ველური ვაზი იშვიათად იძლევა ღვი
ნის დასამზადებლად ვარგის ყურძენს.
ამ მხრივ განსხვავებული მდგომარეობაა სურამის ქედის აღმოსავლე
თით. „სწორედ აქ არის უძველესი დროიდან სახელგანთქმული კავკასიური
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ღვინის სამშობლო. ამ საქმეში კახეთი შეუცვლელია. კახური ღვინო კავკა
სიაში საუკეთესოა. მთელი ქედი, რომელიც ალაზნის დაბლობს სამხრეთით
და სამხრეთ-დასავლეთით იორის დაბლობისაგან ჰყოფს, ვენახებით და
სტუმართმოყვარე ქართველების სოფლებითაა დაფარული. აქ არის კახუ
რი მევენახეობის ცენტრი, აქვეა ჭავჭავაძეების ოჯახის ცნობილი ვენახე
ბი, პირველ რიგში კი წინანდალი, რომელიც 1854 წელს შამილის მიერ
მშვენიერი ქალბატონების გატაცების მიზნით მოწყობილი თავდასხმით არის
ცნობილი. თბილისში ღვინოს მწარმოებლებთან დიდი რუდუნებით დაყენე
ბულ კეთილშობილურ სასმელს დააგემოვნებთ, რომელიც კახური ღვინის
ძველ სახელს სრულიად ამართლებს, მაგარია და ცეცხლოვანი, ამასთან
თავისა და მუცლისთვის ადვილად მისაღები, მაგრამ ნაკლებსურნელო
ვანია. ის თვისება აკლა, რომელიც ასე ფასდება დასავლურ ღვინოებში.
თეთრ ღვინოს ყოველთვის მოყვითალო ფერი აქვს, ხანდახან მოწითალო
შიც გადადის. წითელი ღვინო იტალიურს ჰგავს, ძალიან სქელია და ტანი
ნიანი, ენაზე მძიმედ ედება, მაგრამ ისიც ძალიან მარგებელია.“ დიდად
ფასობს კიდევ ერთი ღვინო „მუხრანსკი“, რომელსაც არაგვის დაბლობის
ახლოს წურავენ და დაახლოებით რაინისა და ბურგუნდიის ღვინოებს შო
რის შუალედური გემო აქვს.
ყურძნის გვერდით დანარჩენი სოფლის პროდუქტები ამიერკავკასია
ში უკანა პლანზე გადადის, მაგრამ მარტო ღვინით მაინც ვერ იცხოვრებ.
მიუხედავად იმისა, რომ ქართველები ღვინოს უზომოდ მოიხმარენ. მეგ
რელს თავისი სიმინდი აკმაყოფილებს, იმერელს მოჰყავს ფეტვი, ქერი და
ხორბალი, გარდა ამისა, სხვადასხვა ჯიშის ხილი, ზეთისხილი, და შედარე
ბით მცირე რაოდენობით ფორთოხალი აქვს. უყვართ ფინიკი, ჩვენებური
ზღმარტლივით მხოლოდ დამპალ მდგომარეობაში რომ იჭმევა. საქართვე
ლოს ბევრი რამ აკლია, მაგრამ ყველა პირობა აქვს შუა ევროპის ფოთლო
ვანი მცენარეულობის გასავრცელებლად. რაც უფრო მეტად უახლოვდები
კასპიის ზღვას, მით უფრო წინ მიიწევს სტეპი. არაქსთან ხეები ხელოვნუ
რად ირწყვება და ოასზისებს ქმნის ამ მოტიტვლებულ ადგილებში. კასპიის
ზღვაც თავის გავლენას ახდენს სამხრეთ მხარეზე, სადაც ჩრდილოირანული
განაპირა ქედი (იალბუზის ჯაჭვი) ზღვიდან აორთქლებულ წყლის ორთქლს
ისრუტავს. ეს უკვე ამიერკავკასია აღარ არის. შეგახსენებთ, რომ კასპიის
ზღვის სანაპიროზე თათრებს ენდრო და ზაფრანა მოჰყავთ.
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ახლა მივუბრუნდეთ ამიერკავკასიის ცალკეულ რეგიონებსა და მათ
მოსახლეობას. ჯერ ვნახოთ პონტოს სასაზღვრო ნაწილი, უწინ კოლხე
ბის ქვეყანას რომ ეძახდნენ. მისი უძველესი ისტორია მითების ბურუსშია
გახვეული. როგორც ვიცით, სწორედ ამ ადგილას გათამაშდა არგონავტე
ბის შესახებ თქმულებაში ასახული მოვლენები. ადვილი ამოსაცნობია ის
მიზეზი, რამაც მოგზაურები თესალიიდან კოლხიდაში მოიყვანა. „ოქროს
ქვეყანა“ ამ ამოცანის გასაღებია. არგონავტების მოგზაურობა ბერძნული
მითების მიხედვით პირველი საყაჩაღო და თან ახალ-ახალი აღმოჩენებით
სავსე მოგზაურობაა, რომელიც მათი მშობლიური სანაპიროდან დაიწყო და
რომელმაც ჰელესპონტიდან (დარდანელი – მთარგმნ.) ფაზისამდე ხალ
ხებს შორის მიმოსვლასა და ვაჭრობას დაუდო დასაბამი. ხანგრძლივი ხე
ტიალის შემდეგ გმირებმა, როგორც იქნა, კავკასიის მწვერვალი დაინახეს
და ფაზისის (რიონის) შესართავამდე მიაღწიეს. გემები ნაპირზე აიტანეს,
დედაქალაქი დაათვალიერეს და მეფის სტუმართმოყვარეობით ბოროტად
ისარგებლეს. მათ გაიტაცეს სამეფო განძი – ოქროს საწმისი და მეფის ქა
ლიშვილი – მედეა. ეს გაუგონარი ამბავი იყო. ამ ამბის გმირები ღმერთე
ბად იქცნენ, გემი კი ვარსკვლავებამდე ამაღლდა.
კოლხეთის მკვიდრთა წარმომავლობის შესახებ არაფერი ვიცით. სა
ნაპირო ზოლის მობინადრეებზე დაკვირვებით დღესაც კარგად ჩანს, იმ
ხალხის პირდაპირი შთამომავლები უნდა იყვნენ, ჰიპოკრატე რომ მოგ
ვითხრობდა: ბოძებზე მდგარ სახლებში ცხოვრობდნენო, დაჭაობებული და
ნესტიანი ჰავით დატანჯულები ფიზიკურადაც მახინჯები ყოფილანო. ის საც
ხოვრებელი პირობები, სახლებს თუ არ ჩავთვლით, დღემდე არ შეცვლი
ლა. ჰიპოკრატეს ნათქვამი, კოლხებს „უხეში ხმა“ ჰქონდათო, ამ ქართული
ტომის მძიმე და რთული ენისთვის დამახასიათებელი თანხმოვანთა სიმრავ
ლით შეიძლება აიხსნას. ენის უხეშობას დიდწილად „ძ“ და „ჩ“ ბგერების
არსებობა განაპირობებს მასში. ჰეროდოტე აღწერს: კოლხები მუქი კანი
თა და ხუჭუჭა თმით გამოირჩეოდნენო, რასაც არ ეთანხმება ეთნოგრაფი
ფრიდრიხ მიულერი. ჰეროდოტე იმასაც ამბობდა, კოლხები საერთოდაც
ეთიოპიელებს ჰგვანან და მათი საყოფაცხოვრებო უნარ-ჩვევები მათ ეგ
ვიპტურ წარმოშობაზე მიუთითებსო. აქედან დაასკვნეს, რომ დაახლოებით
680 ჩვ.წ.აღ.-მდე ასირიელებმა ეგვიპტის დაპყრობისთანავე წყალზე მშე
ნებლობაში გამოცდილი ნილოსელები, აზიური დესპოტური წესის თანახ

80

ა მ იე რ კ ა ვ კ ა ს ი ა

მად, პონტოსის ჭაობიანი მხარის ურბანიზაციის მიზნით ჩამოასახლეს. ასეც
რომ ყოფილიყო, ერთ კოლონიაზე მეტს მაინც ხომ ვერ ჩამოიყვანდნენ.
კოლხებს კი ჩამოსახლებულებთან საერთო არც არაფერი ექნებოდათ.
ამიერკავკასიის სანაპირო ზოლში ვხვდებით ცხოვრების უმძიმეს პირო
ბებს (რომლებზე ჰიპოკრატე საუბრობს) მაშინ, როცა სიღრმეში სრულიად
განსხვავებულ სურათს ვაწყდებით, ამიტომ არ გვაქვს უფლება უძველესი
დროიდან მოყოლებული მხოლოდ ბოძებზე მდგარ სახლებში მცხოვრებ გა
ჭირვებულ ხალხზე ვიფიქროთ. ქართული გადმოცემების თანახმად კოლხე
ბი ნოეს შთამომავლის თოგარმას შთამომავლები უნდა ყოფილიყვნენ. ქვე
ყანაში არსებული სიმდიდრისა და რბილი კლიმატის წყალობით ჯერ კიდევ
ადრეული ხანიდან განავითარეს საკუთარი კულტურა, მეზობელი ხალხებიც
ხშირად სტუმრობდნენ აქაურობას. თავდაპირველად გამოჩნდნენ ასირიე
ლები და სპარსელები, მათ მოჰყვნენ ბერძნები, მერე მილოსელები. ეს
უკანასკნელები, როგორც ცნობილია, მთელი პონტოს სანაპიროს გასწვრივ
თავიანთ კოლონიებს აფუძნებდნენ. აღმოსავლეთ სანაპირო ამისთვის ნაკ
ლებად საინტერესო უნდა ყოფილიყო მათთვის. ჭოროხის შესართავთან იწ
ყება ფაზისის ალუვიონი, „არასრულად შევსებული ზღვის ყურე“, თავისი
ჭაობებით და უამრავი მოკლე მდინარით, ეს ყველაფერი კავკასიის ქედის
დასავლეთ ნაწილით სრულდება.
პონტოს ეს სანაპირო ზოლი ბერძნებს ნაკლებად აინტერესებდათ, ალ
ბათ ამიტომაც არ განუცდია განსაკუთრებული ცვლილებები. მის სამხრეთ
ბოლოში მდინარეების მიერ მისილული მიწის წყალობით რიონის ალუვიო
ნის მიდამოებში მყარი ნიადაგი სულ უფრო მეტად იზრდებოდა. ეს ნაყო
ფიერი მხარე ყოველთვის გამოირჩეოდა თავისი განსაკუთრებული ვეგეტა
ციით. ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტები იყო: მარცვლეული, ხილი, ხე,
ბოჭკოვანი მასალა, ცვილი და ფისი. სტრაბონის და აპიანის მიხედვით მდი
ნარეებს ჩამოჰქონდათ ოქროს ქვიშა, რაც თავისთავად ოქროს საწმისის
მითის გასაღებს წარმოადგენს. ამასობაში არც ერთ კოლხურ მდინარეში
არ მოიპოვება ოქრო. ანტიკური მწერლები კასპიის ზღვაში მოპოვებულ
ძვირფას ქვებსა და კრისტალებზეც ჰყვებიან, მაგრამ ბერძნები მაინც პონ
ტოს სანაპიროებს ანიჭებდნენ უპირატესობას. მითრიდატული ომების დროს
რომაელებიც ჩამოვიდნენ და ბოსფორის იმპერიასთან გაჩაღებული ომის
შემდეგ რაღაც დროით დარჩნენ კიდეც. რომაული იმპერიის დროს სახელი
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„კოლხიდა“ ქრება და ჩნდება დღეისთვის კარგად ცნობილი: „ეგრისი“ჩრდილოეთში, „მინგრელი“ – აღმოსავლეთში და „ლაზიკა“ – სამხრეთ
ში. ეს უკანასკნელი პირველი საუკუნის პირველ ნახევარში ამიერკავკასიის
წამყვან ძალას წარმოადგენდა დედაქალაქ ქუთაისთან ერთად. მართლაც
პონტოს სამხრეთ-აღმოსავლეთით მცხოვრებ კოლხური მთიანეთის ლა
ზებს, მეგრელებს, იმერლებსა და სხვებს შორის დიდი ეთნიკური სხვაობა
არ იგრძნობა. ენაც მხოლოდ დიალექტურ განსხვავებებს გვიჩვენებს.
კოლხების აღმოსავლეთ მეზობლები იყვნენ იბერიელები, რომლებიც
ახლანდელ საქართველოში, უფრო მეტად, მის აღმოსავლეთ ნაწილში სახ
ლობდნენ. როგორც ჩანს, მათ შორის ეთნიკური სხვაობა არ არსებობდა,
ისევე, როგორც მესამე ტომთან – ალბანელებთან (როგორც ჩანს, უძვე
ლესი დროიდან მხოლოდ მთიელ მოსახლეობას გულისხმობდნენ). ამაზე
მიგვანიშნებს როგორც „ალბანური ჭიშკრები“ დაღესტანში დერბენტთან
(კასპიის ზღვასთან) ტოპოგრაფიული თვალსაზრისით, ასევე სიტყვა “ალ
ბანი“. იბერიელები საკუთარ თავს „ქართველებს“ ეძახდნენ, მშვიდობიან
ცხოვრებას ეწეოდნენ და ნაკლებად მეომარი ხალხი იყო. ეს ბოლო შე
ფასება რომაელებისაა, რომლებმაც პომპეუსის დროს კავკასიის სამხრეთ
ფუძემდე მივიდნენ, მაგრამ დღევანდელ ქართველებზე ამას ვეღარ იტყვი,
რადგან ისინი დანარჩენი კავკასიელი ტომების მსგავსად, მამაცები, პატივ
მოყვარეები, თავდაჯერებულები და რაინდულები არიან. ჩვენი წელთაღ
რიცხვის პირველ საუკუნეებში საკმაოდ მყიფე დამოუკიდებლობის მქონე
იბერიული სამეფოს ცენტრს წარმოადგენდა დედაქალაქი მცხეთა, რომე
ლიც თბილისის ჩრდილოეთით მდებარეობს, იქ, სადაც არაგვი და მტკვარი
ერთმანეთს უერთდება.
ამ დროისთვის ყველაზე დიდი გავლენა ჰქონდა ბაგრატიდების მმარ
თველობის ქვეშ გაძლიერებულ სომხეთის სამეფოს. ბაგრატიდების წარ
მომავლობის ადგილია პალესტინა. პალესტინაში ოლოფერნემ საშინელი
დამარცხება იწვნია და თავადაც დაიღუპა ქალის (ივდითი) შურისძიების შე
დეგად. ასირიელების ომებმა უამრავი ებრაელი ტყვე ჩაუგდო ხელში, ისინი
სომხეთში ჩაიყვანეს და იქვე დაასახლეს. მათზე საუბარი კარგა ხანს არ
ყოფილა, სანამ ვინმე სმბატი არ გამოჩნდა და „ბაგრადუნების“ სახელგან
თქმული ტომი არ დააარსა. ამ ტომმა მოგვიანებით ბაგრატიდების სახელით
ძველი ცნობილი ქრისტანული სამეფო დინასტია შვა, რომელთა უკანასკნე
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ლი (ქართველი) შთამომავლები ახლაც ცხოვრობენ რუსეთში. ცხადია, უც
ნაურია, რომ სწორედ „ებრაელი წარჩინებული“ უნდა ყოფილიყო ის, ვისაც
ბედმა დინასტიის ჩამოყალიბება არგუნა წილად, დინასტიისა, რომელიც
ათასობით წლების განმავლობაში იცავდა ქრისტიანობას წინა აზიაში. ბაგ
რატიდებმა ადრიანად გააფართოვეს და განავითარეს თავიანთი იბერიული
სამეფო. ბაგრატიდების ძალაუფლებას სომხეთში ბიზანტიელებმა მოუღეს
ბოლო (1030 წელს), დინასტიის ქართული შტოს წარმომადგენლები სახე
ლოვან მეფეებად და დამპყრობლებად გვევლინებიან შემდეგ საუკუნეებში.
ასე გაგრძელდა მანამ, სანამ 1801 წელს საქართველოს, კახეთის და იმე
რეთის რუსების ხელში გადასვლის შემდეგ, თითქმის თორმეტსაუკუნოვანი
დინასტია სამუდამოდ არ გაქრა.
ბაგრატიდების ქართული შტოს ბრწყინვალე ეპოქა იყო მე-12 საუკუნე
ში, თამარ მეფის დროს. მაშინ ქართული სამეფო ტრაპიზონიდან ტავრამდე
აღწევდა და რიონის შესართავიდან კავკასიის მაღალმთიანეთამდე. მომ
დევნო საუკუნეებში ვითარება დიდად არ შეცვლილა. მხოლოთ თურქეთმა
შეარყია მათი პოზიციები ისლამის შემოღებით. თურქები ყველანაირ ძა
ლადობას მიმართავდნენ კავკასიაში დასამკვიდრებლად. ქრისტიანობის
გამოვლენა სიკვდილით ისჯებოდა, მშობლიურ ენასთან ერთად ქართული
ტრადიციები და წესებიც იკრძალებოდა. თუმცა ქვეყანას პოლიტიკური და
მოუკიდებლობა მაინც არ დაუკარგავს. ორი ძლიერი სამეფოს (თურქეთის
და სპარსეთის) მეზობლობისა და ისლამით გამოწვეული შიდა დაპირის
პირებების ფონზე ამ დამოუკიდებლობამ ძალიან ცუდი შედეგი გამოიღო.
დაქსაქსული ძალაუფლებები, ერთმანეთში მოქიშპე თავადები და მეფეები
უტყუარი ნიშანი იყო იმისა, რომ ქვეყანა ჩასაფრებული მეზობლების ლუკ
მად იქცეოდა.
1549 წელს საქართველოს ახმედ ფაშა დაესხა თავს და ექვსი კვი
რის განმავლობაში ოცზე მეტი ციხე-სიმაგრე დაიპყრო. სულთანი სულეიმან
მეორე ამ დროს ჭოროხის შესართავთან იდგა. თურქებმა ქვეყანა ცოტა
ხანში დატოვეს, რათა მალე ისევ უკან დაბრუნებულიყვნენ და სპარსელებ
თან მისი გაყოფის ხელშეკრულება დაედოთ. აქედან მოყოლებული ამიერ
კავკასია დასავლეთ აზიის ხალხების სათარეშოდ გადაიქცა: სპარსელები,
ოსმალები და ქურთები, შემდგომში მონღოლები და თათრები. ყველაზე
მეტი სისასტიკით გამოირჩეოდნენ სპარსელები და აღა მაჰმად ხანი, ყა
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ჯართა დინასტიის წინამორბედი. 1827 წლის რუსეთ-სპარსეთის ომში ჯერ
საქართველოს სპარსული ნაწილი გადავიდა რუსეთის ხელში, 1829 წლის
რუსეთ-თურქეთის ომში კი თურქეთის საქართველო (გურჯისტანი), რომ
ლის დარჩენილი ნაწილიც 1877 წლის ომის შემდეგ რუსებმა მიისაკუთრეს,
ისე, რომ ახლა რუსეთი მთელ საქართველოზე ბატონობს. პონტოური ლა
ზების გამოკლებით, რომლებიც ჯერ კიდევ ოსმალეთის იმპერიას განეკუთ
ვნებიან, რუსული ხელისუფლება ყველა ქართველურ ტომზე ვრცელდება:
ქართველებზე, მეგრელებზე, იმერლებზე, გურულებზე, ნახევრად დამოუკი
დებელ სვანებსა და მუსლიმ აჭარლებზე.
კოლხეთის სანაპიროს თუ გადავხედავთ, ჯერ დაინახავ ფოთს, ამიერ
კავკასიის კარიბჭეს ზღვის მხრიდან. ეს დასახლება ჭაობიან, ბრტყელ სანა
პიროზე მდებარეობს. მთელი თავისი კომერციული მნიშვნელობის მიუხედა
ვად, ფოთი მაინცდამაინც ვერ განვითარდა. ციებ-ცხელება, ნოტიო ქარები,
ყველანაირი მიაზმებით გაჯერებული ჰაერი... ჩვენთან არც კი იციან, რა
საშინელებაა ციებ-ცხელება. ვისაც ის ემართება, ძირითადად პირველივე
პაროქსიზმისას იღუპება. დასიებული, გაფითრებული, დასუსტებული ადა
მიანები (ზუსტად ასე აღწერდა ჰიპოკრატე) აპათიურები ხდებიან. ხელები
უაზროდ ჰკიდიათ, ფეხებს ძლივს ადგამენ. რუსეთის მთავრობა დიდი ხნის
წინ შეეშვებოდა აქაურობას, რომ არა ერთი გარემოება – რიონი მისწრე
ბაა კონტრაბანდის გადასაზიდად. მართალია დიდი გემები შლამით სავსე
შესართავში ვერ შედიან, სამაგიეროდ მშვენივრად მოძრაობენ ადგილობ
რივი ბრტყელძირიანი ნავები. აქ მდინარე ერთი კილომეტრის სიგანისაა.
ჩრდილოეთ სანაპირო ცოტა უფრო მაღლაა და იქ, შედარებით ჯანსაღ ად
გილას, მდებარეობს ფორტი რიონსკი.
რადგან რიონი ანტიკური ფაზისია, უნებურად იბადება კითხვა, სად შეიძ
ლება ყოფილიყო აია, ქალაქი, სადაც არგონავტები ჩავიდნენ. ამ ქალაქის
არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია არ არსებობს. სამაგიეროდ
ცნობილია, რომ ფაზისის სათავესთან, მის სამხრეთითაც, ჯერ კიდევ სტრა
ბონის დროს მდებარეობდა აყვავებული ქალაქი, რომელსაც მდინარის სა
ხელი ერქვა. მაშინ კოლხიდაში მიწათმოქმედება ძალიან კარგად იყო გან
ვითარებული. ეჭვგარეშეა, რომ ინდოეთიდან ან, როგორც ამას ჰეროდოტი
ამტკიცებდა, შესაძლოა ეგვიპტიდანაც ჩამოაღწია აქ გარკვეულმა წეს-ჩვეუ
ლებებმა, ვაჭრობამ და მიწათმოქმედებამ. შუა საუკუნეებიდან მოყოლებუ
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ლი დღემდე არსებობს ქალაქი, რომელსაც ქართველები ფოთს, თურქები
კი ფაშ-კალეს ეძახდნენ, მაგრამ ამ გასაცოდავებულ დასახლებას ქალაქს
სინამდვილეში ვერ უწოდებდი. ასე გრძელდებოდა 1829 წლამდე, რუსე
ბის შემოსვლამდე. დასახელება ფაზისი სხვამრივაც საინტერესოა, რადგან
მდინარემ მისცა სახელი ყველა გურმანის მიერ დიდად დაფასებულ, ჩვენ
თან საკმაოდ ძვირადღირებულ ფრინველს – ფაზანს (ხოხობი). ლინე თა
ვის სისტემატიზაციაში მას Phasianus colchicus – ს უწოდებდა. მართლაც
დღევანდელი სამეგრელო ამ მოთხოვნადი ფრინველის ნამდვილ სამშობ
ლოს წარმოადგენს.
საინტერესოა, რიონიდან ზღვამდე ტერიტორია სადამდე იყო ათვისებუ
ლი. სტრაბონის მიხედვით ძველი ფაზისი თითქმის მდინარის შესართავთან
მდებარეობდა. დიუბუა დე მონპერემ ანტიკური კოშკის რამდენიმე ნანგრე
ვი იპოვა დღევანდელი შესართავიდან ერთი საათის სავალზე. მოგზაურმა
კ. კოხმა კი ამ ნანგრევების კვალს ვერსად მიაგნო, მიუხედავად იმისა,
რომ რუს ოფიცრებთან ერთად თავდაუზოგავად ეძებდა. სამხრეთისკენ,
ერთი საათის სავალზე მდებარეობს დაჭაობებული ტბა, რომელიც სტრა
ბონის დროს ალბათ პონტოსის ყურე იქნებოდა. ტბა იკვებება პატარა მდი
ნარე პეჩორით, რომელიც რიონის აღმოსავლეთ შენაკადია. საინტერესოა,
რომ მას დღესაც პალიასტომი ჰქვია. კოხის აზრით, ეს სახელწოდება მიუ
თითებს „პალეოსტომაზე“, რაც ძველ შესართავს ნიშნავს, ანუ შესაძლოა
პეჩორის ან ფაზისის ძველი სათავე ყოფილიყო. სტრაბონის დროის ეს ნამ
დვილად ასე იქნებოდა.
აქაური ვეგეტაცია საოცრად შთამბეჭდავია. ლერწამი და ჭაობის მცე
ნარეები თითქმის გაუვალ დაბურულ ტყეს ქმნის, ყველგან დაფრინავენ და
ჩხავიან წყლის ჩიტები: ეს ისეთი ელდორადოა მონადირეებისათვის, რო
გორსაც მხოლოდ ნილოსის დელტაში თუ შეხვდებით. ამას ემატება ჯუნ
გლების მსგავსი ნაპირი, სადაც იზრდება წიფლის, მუხის და ბზის უზარ
მაზარი ნიმუშები. ველური ვაზის ფესვების დიამეტრი სრულიად დაუჯერე
ბელ ერთ ფუტს აღწევს! მთავარი ღეროდან გამოზრდილი უამრავი ტოტი
ნამდვილი ქსელივით აკრავს გარს ბუმბერაზ ხეს, დანარჩენ ხეებსაც ამავე
ქსელით უკავშირდება. ეს ბუნებრივი გირლანდები უხვად მსხმოიარე ყურ
ძნის მტევნების სიმძიმის ქვეშ იზნიქება. ვაზის გარდა სუროს ორი სახეო
ბაც გვხვდება, რომელთაგანაც ერთი, პატარაფოთლებიანი ჩვეულებრივი
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ტყის სუროსგან დიდად არ განსხვავდება. მეორე სახეობას უფრო დიდი და
მსხვილი ფოთლები აქვს, მისი მუქი მწვანე და მეტად გლუვი შეფერილობა
საუცხოოდ ესადაგება ოქროსფერ ქოლგისებრ ყვავილებს.
რიონი საზღვარია სამეგრელოსა და გურიას შორის. გურია ოდესღაც
ძლიერი ქართული სამეფოს კიდევ ერთი პროვინციაა და ჭოროხამდე,
აჭარლების მთიან რეგიონამდეა გადაჭიმული. ეს საოცრად ნაყოფიერი
მხარე სამეგრელოზე ბევრად უფრო ჯანსაღია, რასაც ვერ ვიტყვით სანა
პირო ზოლზე. ტყე შედარებით მეჩხერია. გურიასაც ჰყავდა ბოლოს თავისი
მეტ-ნაკლებად დამოუკიდებელი თავადები, საკუთარ თავს „გურიელებს“
რომ უწოდებდნენ. ამ საუკუნის დასაწყისში რუსეთ-თურქეთის ომების დროს
გურიის თავადი რუსების მხარეს გადავიდა და ამის გამო თავისი სამფლო
ბელოს ნახევარზე მეტი დაკარგა. რუსებმაც დიდი თავისტკივილი გაუჩინეს
გურულ თავადებს ქვეყნის მეორე ნახევართან დაკავშირებით. ეს მთაგო
რიანი კუთხე ძალიან სასაიმოვნო შთაბეჭდილებას ტოვებს, ადგილობრივე
ბიც მეგრელებზე უფრო ინტელიგენტი და შრომისოყვარეები ჩანან.
სხვათაშორის, გურია ერთი მეტად დაფასებული ღვინის სახეობის სამ
შობლოა. ეს სახეობა კახური ღვინის მერე მეორე ადგილზეა. მისი დაყენე
ბის მეთოდი ძალიან მარტივია და ყურადღებაც ნაკლები სჭირდება, რად
გან ვაზი, განსაკუთრებული მოვლის გარეშეც მშვენივრად ხარობს. ყურძენი
დამწიფდება თუ არა, მტევანს ჭრიან და ბრტყელ ჭურჭელში ათავსებენ, შემ
დეგ ფეხებით შედგებიან და გულმოდგინედ სრესენ. წვენი კლდში გაბურ
ღულ ჭურჭელში ხის საწრეტებით ჩაედინება, ეს ჭურჭელი ხანდახან უზარმა
ზარიც კია. იქ, სადაც ძნელად დასამუშავებელი ნიადაგია, ღრმა ხვრელებს
თხრიან და შიგ ვეებერთელა თიხის ურნებს ათავსებენ. ახალგაზრდა ღვინო
რამდენიმე დღეში დუღილს რომ დაიწყებს, ჭურჭელს მხოლოდ მაშინ აფა
რებენ თავზე. დუღილისას წარმოქმნილი ნახშირმჟავა გარეთ გამოსვლას
ლამობს და თავსახურს აწვება. თავსახური მაღლა – დაბლა მოძრაობას
იწყებს. ჯერ მაღლა იწევს, მერე ისევ უკან ეფარება, შესაბამისად, ჟანგბა
დი შიგნით ვეღარ აღწევს და ღვინოც არ მჟავდება. თავსახური მოძრაობას
რომ შეწყვეტს, ეს უკვე დუღილის პროცესის დასრულების ნიშანია. ახლა
თავსახურს მიწას აყრიან და ასე ტოვებენ ღვინოს იქამდე, სანამ არ გაყი
დიან ან არ დალევენ. ღვინის ტრანსპორტირება ცხოველების ტყავისგან
დამზადებული ტომრებით (ბურდიუკებით) ხდება. ტომრის ბეწვიანი მხარე
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გურული

შიგნით არის მოქცეული. პატარა ტომრებს ცხოველებს აჰკიდებენ ხოლმე.
უფრო დიდები კამეჩებშებმული ურმებით გადააქვთ.
ბერლინის ხელშეკრულების დადებამდე პატარა მდინარე ჩოლოქი
იყო საზღვარი გურიის თურქულ და რუსულ ნაწილებს შორის. მოგვიანე
ბით თურქული ნაწილიც რუსეთის მეფის ხელში აღმოჩნდა. ტერიტორიების
გაფართოებამდე (ახლა სამხრეთ-დასავლეთით ბევრად სცდება ჭოროხს,
რადგან ლაზების მთიანეთის ერთ მხარესაც მოიცავს) სასაზღვრო პოსტს
წმინდა ნიკოლოზის ფორტი წარმოადგენდა მდ. ჩოლოქთან. ეს იყო და
არის ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი რეპუტაციის მქონე ადგილი კოლხეთის
სანაპიროზე. თავად ოფიცრები ამ ფორტს სიკვდილის, ან გრძელვადია
ნი ჩამოხმობის ადგილს უწოდებდნენ. თურქული გურია ადრე ჩოლოქიდან
ჭოროხამდე იყო გადაჭიმული, ქვეყნის შიგნით აჭარის მთიანეთზე გადის
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ბუნებრივი საზღვარი. ამ მთის კალთები ზღვამდე ჩადის და მისი ყველა
მწვერვალი დაბურული ტყეებითაა დაფარული, იგივე ითქმის დაბლობებსა
და ნაწილობრივ სანაპიროზეც. მარადმწვანე მცენარეები აქ უფრო მეტია,
ვიდრე ჩრდილო გურიასა და სამეგრელოში. ულამაზესი როდოდენდრონე
ბი ამშვენებენ დაბლობებს, ხშირად გვხვდება ბზა და დაფნა.
ჩოლოქსა და ჭოროხს შუა ვხვდებით შთამბეჭდავ ნანგრევებს, რომ
ლებიც ქართული წარმოშობისა არ უნდა იყოს. ეს ნანგრევები, სავარაუ
დოდ, ბერძნულ პეტრას უნდა ეკუთვნოდეს, რომელიც სადღაც ამ სანაპი
როზე მდებარეობდა და არავითარ შემთხვევაში ოზურგეთთან, როგორც
ამას დიუბუა დე მონპერე ამტკიცებდა. ამ ადგილიდან არც ისე შორს მთებს
ჭოროხის განიერი დაბლობი ენაცვლება. ჭოროხი სწრაფი პონტოური მდი
ნარეა, სათავეს სომხეთის სიღრმეში იღებს. მის შესართავთან ახლოს
მდებარეობს ბათუმი. ბათუმი რუსულ-თურქულ ომებში საუკეთესო საბაზო
პუნქტი იყო ამიერკავკასიისა და რუსული სომხეთის წინააღმდეგ ოპერაციე
ბის განსახორციელებლად. ბათუმმა ბოლო ომშიც მნიშვნელოვანი როლი
ითამაშა. ახლა აქაურობა ჭოროხის ჩათვლით რუსული ტერიტორიაა, ამ
გზით რუსეთს ახალი მისადგომი გაუჩნდა პონტოს მხრიდან ზედა სომხე
თის მიმართულებით. სამწუხაროდ მდინარე თავისი დიდი დახრილობისა
და მრავალრიცხოვანი ჭორომების გამო ნაოსნობისთვის არ გამოდგება.
მის ქვედაწელზე დაცურავენ ტივები, რომლებიც ქვეყნის შიდა რეგიონე
ბიდან სანაპიროსკენ მიმართულ ვაჭრობას ხელს რაღაცნაირად უწყობენ,
მაგრამ პირიქით – ვერა. ჭოროხის შესართავის მეორე მხარეს, რომელიც,
სხვათაშორის, ზღვას სამი შენაკადით უერთდება, მდებარეობს უმნიშვნელო
დასახლება გონიო. ეს დასახლება თურქების ბატონობის დროს ნაკლებად
იყო გამაგრებული. ისე, ადრე არც ბათუმი გამოირჩეოდა რაიმეთი, მხო
ლოდ რამდენიმე ასეულ ხის სახლს, ფიცრულებს და თურქების იარაღის
საწყობებს თუ მოჰკრავდი თვალს. იქაურობა სავსე იყო სახიფათო, და
ჭაობებული ადგილებით, ჰაერში მუდმივად ციებ-ცხელების საფრთხე ტრია
ლებდა. ხელისგულივით გაშლილი დაბლობი ჩრდილო-აღმოსავლეთით
ბორცვებით იკეტებოდა.
რუსული ძალაუფლების ქვეშ მოქცეული ბათუმი სწრაფად განვითარ
და. ფოთი დღემდე ვერ იქცა ამიერკავკასიის ჭიშკრად, ისევ ისე დაბალ
წყლიან, შტორმებისგან დაუცველ ღია ადგილად რჩება. ბათუმი ყურის უკან
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მდებარეობს და შედარებით დაცულია. ამიტომ რუსეთმა ბოლო ომის დროს
როგორც იქნა მოახერხა და ხელში ჩაიგდო პონტოს ეს პორტი და თავის
ამიერკავკასიურ პროვინციებს მიუერთა. საცოდავი ხის ფარდულების ნაც
ვლად შენდება ქვის სახლები, ნავსადგომები, იხსნება მაღაზიები და, რაც
მთავარია, ფორტები. ფოთსა და თბილისს ან ბაქოს შორის გადაჭიმული
რკინიგზის ბათუმამდე – რუსების მომავალ კოლხურ საომარ ნავსადგურამ
დე მიყვანაც იგეგმება. რკინიგზის ხაზი უძველეს სავაჭრო გზას მიჰყვება.
პლინიუსი მოგვითხრობს: „ბაქტრიიდან (დღევანდელი ბალხი, თურქესტან
ში) იკარუსის (მდ. ბალხი) საქონელი ჩამოდის ოქსუსში შესართავამდე და
ამ მდინარით კასპიის ზღვაში ხვდება.“ ამასობაში მდ. ბალხი ოქსუსამდე
ვერ აღწევს, ის კასპიის ზღვას კი არა, არალის ტბას უერთდება, მაგრამ
საქონელი ისევ იმ მიმართულებით მოძრაობს. „კავკასიის რკინიგზის“ ყვე
ლაზე ძველი, 1867-1872 წლებში აშენებული ნაწილი (ფოთსა და თბი
ლისს შორის) აღმოსავლეთში მთის რკინიგზის ტიპისაა და 1:25-მდე დახ
რილობის დაძლევა შეუძლია. ეს ყველაზე მეტია, რაც კი აქამდე რკინიგზა
ში გამოუყენებიათ. ამგვარად დახრილი პანდუსებით რიონსა და მტკვარს
შორის წყალგამყოფის (700 მეტრის სიმაღლის სურამის ქედის) გაბურღვის
თავიდან არიდებას ფიქრობდნენ, მაგრამ ეს არც ისე მარტივი აღმოჩნდა:
მსგავსი დახრილობების დაძლევა სპეციალურად ამისთვის განკუთვნილი
ლოკომოტივების სისტემების დახმარებით მხოლოდ მცირე წონის ტვირთის
გადატანის დროს ყოფილა შესაძლებელი.
ბათუმის შემოგარენის ტოპოგრაფიული სურათის შესადგენად, მთისწი
ნეთის ზემოთ აღმართულ მაღალ მთაზე უნდა გადავინაცვლოთ, რომელიც
აჩუკვასგან დაახლოებით ერთი გერმანული მილი სავალზე მდებარეობს
დასავლეთით. მისი ფუძეც და კალთებიც წელიწადის ცივ დროს მდიდარი
მცენარეული საფარითაა დაფარული, ზაფხულში ყველაფერი გადამხმა
რია. მწვერვალზე რამდენიმე ნეკერჩხალი და ძლივს შესამჩნევი, უძველესი
ქრისტიანული ეკლესიის ნანგრევები ჩანს. აქედან ჩრდილო-დასავლეთის
კენ ზღვის საპირისპიროდ თუ გავიხედებით, დავინახავთ საშუალო სიმაღ
ლის, უღრანი ტყით დაფარულ რამდენიმე პარალელურ ჯაჭვს. ერთ-ერთი
განშტოების კალთაზე ბოლო ომის დროს თურქი მეომრების კარგად გამაგ
რებული ბანაკი იდგა. მის უკან (ჩვენი წერტილიდან არ ჩანს) მდებარეობდა
იმ დროისათვის ჯერ კიდევ თურქული ფორტი ციხისძირი. ჩვენთან ახლოს
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პატარა მდინარე კინტრიში მიიკლაკნება თავის ფართო კალაპოტში, მთებს
შორის ვერცხლის ძაფივით გაბმული ჩრდილო-დასავლეთისკენ მიედინება.
მარაოსავით გაშლილი დაბლობი დაჭაობებულ ღარტაფში გადადის, ზედ
ზღვასთან პატარა ხეებითა და გვიმრებითა რომ დაფარულა. პატარა მდი
ნარის შესართავი ქვემო ქობულეთში ასევე პატარა ქალაქ ჭოროხ-სუდან
3-4 კილომეტრით სამხრეთით მდებარეობს. მოპირდაპირე მხარეს მდება
რე ბორცვების კალთებზე წითელკრამიტიანი სახლები მოჩანს. სწორედ ამ
სახლებში ცხოვრობდნენ რუსი ჯარისკაცები მანამ, სანამ ბათუმის ასაღებად
გამართულ უკანასკნელ ხელჩართულ ბრძოლაში ჩაებმებოდნენ.

სასტუმრო სახლი კავკასიაში

გვინდა, უფრო დაწვრილებით აღვწეროთ ის ხალხი, რომელიც დასავ
ლეთ ამიერკავკასიაში, სომხეთის მთისწინეთისა და პონტოს სანაპიროს
მთიანეთში ცხოვრობს. ამ ტომის ტიპიური წარმომადგენლები არიან ქარ
თველები, მათთან მჭიდრო ნათესაურ კავშირში მყოფი ქართველური შტოს
სხვა ხალხებით. ესენი არიან: იმერლები, მეგრელები, გურულები, სვანები,
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აჭარლები და ლაზები. ქართველებს აქვთ მუქი თმა, საშუალო ზომის შა
ვი თვალები, გრძელი და წვეტიანი, ხანდახან მოღუნული ცხვირი, ტანთხე
ლებს პატარა ტერფები და საოცრად ლამაზი ხელები აქვთ. საკმაოდ პა
ტივმოყვარეები არიან, უყვართ ტრაბახი, მამაცი, კარგი ათვისების უნარის
მქონე, სტუმართმოყვარე, გამორჩეული თვისებების მქონე ქართველები
ამავდროულად უვიცები და უზნეოებიც არიან. ამიერკავკასიაში ქართველუ
რი ხალხები მთლიანად მართლმადიდებელი ქრისტიანები არიან, სომხურკავკასიურ მთიანეთსა და თურქეთის საქართველოში – მაჰმადიანები.
ქართველებს მიწაზე მუშაობა მაინცადამაინც არ უყვართ. მათი მთავა
რი საქმიანობა ყურძნის მოყვანა და აბრეშუმის ჭიის მოვლაა. ზოგიერთი
ტომი მიწას ამუშავებს, ნიადაგი ნაყოფიერია, კლიმატი კი ზომიერი, ხან
დახან ცენტრალური იტალიის კლიმატის მსგავსიც. ყოფილ თურქულ სა
ქართველოში, ცხადია, საქმე ასე მარტივად არ არის. მთიან რეგიონებში
(სომხეთში რომ გადადის) საკმაოდ მკაცრი კლიმატია, ჭარბობს სტეპი და
მიწაც უნაყოფოა. ეს ეხება განსაკუთრებით მტკვრის ზედა წელზე მდებარე
რეგიონს – ახალქალაქისა და ახალციხის ოლქებს. ზღვიდან დაახლოებით
300 მეტრის სიმაღლეზე განთავსებული, ადრიანად დათოვლილი მთებით
დასერილი საკმაოდ დიდი მიწის ფართობები საცოდავად გავერანებულა.
ზამთარი სექტემბერში იწყება და მაისამდე გრძელდება. ხშირია ქარბუქები
და ძლიერი შტორმები. ხანმოკლე ზაფხულში მოსახლეობა თივის მოსავ
ლის აღებას ჩქარობს. მიწათმოქმედებაზე ფიქრიც კი ზედმეტია. ძალიან სა
ვალალო სანახავია ეს უსიცოცხლო სტეპი, რამდენიმე საცოდავი სოფლით,
არც ტყეა, არც ყანები, არც ბაღები, არც ერთი მდელო. ერთადერთი, რასაც
დაინახავთ, ბოსტნებია აქა-იქ. სხვათაშორის ამ ადგილებში ქართველები
მჭიდროდ არ სახლობენ. მიწას იყოფენ ძირითადად სომხებთან, ადრინდე
ლი რუსულ-თურქული საზღვრის მიღმა მცხოვრებ ქურთებთან და სამხრეთაღმოსავლეთით – თათრებთან.
უძველესი დროიდან მოყოლებული თურქეთის საქართველოს მაცხოვ
რებლები განსაკუთრებული ხელმარჯვეობით გამოირჩევიან. თოფების,
პისტოლეტების, ხმლების, ხანჯლების, ნაქარგებისა და ვერცხლის ნამუშევ
რების დამზადებაში ბადალი არ ჰყავთ წინააზიურ ბაზარზე. სამაგიეროდ
ქრისტიან და მაჰმადიან ქართველებს ვაჭრობა საერთოდ არ ეხერხებათ.
გურჯისტანის სულ რამდენიმე მაღაზია, ყველა სოფელში 200 ცალიც რომ
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არ იქნება ერთად აღებული, სომხებს ეკუთვნის. ქართველებს არც საქონ
ლის მწყემსვა ხიბლავთ. მათ მრავალრიცხოვან საქონელს მთიან მხა
რეებში დაქირავებული ქურთები უვლიან. სამაგიეროდ უყვართ გაპრანჭვა,
ლამაზი ტანსაცმელი, ცეკვა – სიმღერა, ერთად დროსტარება, გართობა,
დალევა და თამაში. მოკლედ, ძალიან კომუნიკაბელური ხალხია. რელი
გიის მიმართ საკმაოდ გულგრილები ჩანან, მაჰმადიანი ქართველებიც კი.
ამ უკანასკნელების მორალზე კარგს ვერაფერს ვიტყვით. თურქეთმა კარგა
ხნის წინ მიატოვა ისინი ისე, რომ მიყრუებულ პროვინციებში არც კანონია
და არც ადმინისტრაციული წესრიგი. ყველაზე ნაკლები ყურადღება სასკო
ლო სწავლებას ეთმობა. როგორ განვითარდება მოვლენები რუსების ბა
ტონობის ქვეშ, ჯერ არავინ იცის.
ამიერკავკასიაში ხალხი რუსეთის ხელისუფლების დამყარებამდე ისეთი
კულტივირებული არ ყოფილა, როგორც ადრინდელ ეპოქებში იყო. არც
შეძლებული ფენა არსებობდა. ქვეყნის დიდგვაროვნებს შორის (ორბელია
ნები, ჭავჭავაძეები, ბაგრატიონები) სულ რამდენიმე ოჯახი იყო მართლაც
თავადების შესაფერისი ქონების პატრონი თავიანთი ძვირფასი მიწებით.
სიზარმაცისა და კულტურის ნაკლებობის გამო ამ ქონებას შემოსავალიც
ნაკლები მოჰქონდა. ძირითადი ცვლილებები ორმოცდაათიან წლებში გან
ხორციელდა, როდესაც ენერგიული და ზოგჯერ მოძალადე თავადი ალექ
სანდრე ბარიატინსკი კავკასიის მეფისნაცვალი გახდა. როგორც კესლერი
მოგვითხრობს, ყველა სფერო კოლოსალური ენერგიით ვითარდებოდა. აქ
რუსეთი იყენებდა როგორც იარაღის, ასევე ფულის ძალასაც. ამ პერიოდს
ემთხვევა შამილის საბოლოო დამარცხება და ადიღელების ტომის ემიგ
რაცია. თბილისი ფუფუნებასა და ბრწყინალებაში ცხოვრობდა. სერდარის
სასახლეში ზეიმი ზეიმზე იმართებოდა, თანაც ისე, რომ ერთი მეორეს სჯობ
და თავისი დიდებულებით. ქართველ თავადებს კი თავიანთი სულელური
წამხედურობით, იმპერატორის წარმომადგენლისთვის მიბაძვა კარგ ტონად
მიაჩნდათ და ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ, ვინ უფრო მეტ ფულს დახარჯავ
და ბრწყინვალე ზეიმების მოწყობაში. ადვილი მისახვედრია, რა შედეგი
მოჰყვებოდა მსგავს უთანასწორო შეჯიბრს. ქართველების ფულის ქისა მა
ლევე იცლებოდა მაშინ, როდესაც თავად ბარიატინსკის განკარგულებაში
არსებული სახსრები ამოუწურავი ჩანდა. ასე გაღარიბდნენ ქართველი დი
დებულები რამდენიმე გამონაკლისის გარდა. მათი ფულისა და ქონების
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ნაწილი ევროპელებმა წაიღეს, თავიანთ მოდურ საქონელს და ფუფუნების
საგნებს ნამდვილ კავკასიურ ფასად რომ ჰყიდდნენ, მეტი წილი კი სომხე
ბისა და აღმოსავლეთ ებრაელების ხელში აღმოჩნდა.
რამდენჯერმე ვახსენეთ, ქართველური შტოს წარმომადგენლები დიდი
სიბეჯითით არ გამოირჩევიანო, მაგრამ ამ ხალხის საფუძვლიანი მცოდნე,
ვ. კესლერი გვაფრთხილებს, რომ ზოგიერთი მოგზაური სიტუაციას გადამე
ტებულად მუქ ფერებში აღწერს. ჭეშმარიტება ისაა, რომ ქართველები არის

ბათუმი

ხალხი, რომლებსაც, როგორც ერს გაქრობა უწერია. „მას მხოლოდ ის
ტორიულად არსებული ხალხის როლის შესრულება აკისრია. თუმცა, დღე
საც არ დაუკარგავს ის ფუნქცია, რომელიც დიდი ხნით ადრე, მისი ნების
საწინააღმდეგოდ დააკისრეს, საუბარია სხვა რასებთან შეჯვარების, მათი
გაკეთილშობილების ფუნქციაზე. საუკუნეების განმავლობაში ქართველ მო
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კავკასიელი მუსიკოსები
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ნა ქალებს აღმოსავლეთის ძლევამოსილი ხალხების: არაბების, თურქე
ბის, სპარსელებისა და თათრების ველური სისხლის გაკეთილშობილების
საქმეში თავიანთი წვლილის შეტანა უხდებოდათ. ახლაც ლამაზ ქართველ
ქალიშვილებს დიდი სიამოვნებით ირთავენ ყველანაირი წოდების მქონე
რუსები, ეშმაკი სომხებიც ხშირად ანიჭებენ უპირატესობას ენერგიულ და
სიცოცხლით სავსე ქართველ ქალებს, თავიანთ მორცხვ და წესიერ თა
ნამემამულეებთან შედარებით. თითქმის სრულიად რუსიფიცირებულია ის
შეძლებული ქართული ოჯახები, რომლებიც ჯერ კიდევ შემორჩა. რუსული
წეს-ჩვეულებები, რუსული განათლება მათთან ცივილიზაციის მწვერვალად
ითვლება და ეროვნული თვითმყოფადობა თითქმის დაკარგული აქვთ“.
რაც შეეხება ქართველი ქალების ფუნქციას მუსლიმი მეზობლების გა
კეთილშობილების საქმეში, უნდა ითქვას, რომ ამ თვალსაზრისით ჩერქეზი
ქალების ბედს იზიარებდნენ. წელიწადში ათასამდე ქალი ხდებოდა ვაჭრო
ბის საგანი. მთელი ამიერკავკასია, სომხეთი და ლაზისტანი იყო ამ ცოც
ხალი საქონლის მომწოდებელი. ყველაზე მარიფათიანი ვაჭრები ლეკები
გამოდგნენ. მათ საქართველოში თავიანთი საიდუმლო გზებიც კი ჰქონდათ,
ხალხი „ლეკების გზებს“ რომ უწოდებდა. სხვათაშორის, ლეკები თავიანთი
ქალებით არ ვაჭრობდნენ, ბარში ჩადიოდნენ და ქართველ და სომეხ გო
გონებს იტაცებდნენ. რუსები თავიდანვე შეეცადნენ, ადამიანების გატაცე
ბისთვის ბოლო მოეღოთ, მაგრამ უშედეგოდ. 1829 წელს ადრიანოპელის
ზავის შედეგად თურქეთის ხელში არსებული საქართველოს ნაწილი რუსე
თის დაქვემდებარებაში რომ გადავიდა, მხოლოდ მაშინ დაკარგეს ადამია
ნებით მოვაჭრეებმა საქონლის გადაცვლის ძირითადი პუნქტი, ახალციხე,
რითაც საგრძნობლად იზარალეს.
მონებად გაყიდული ქართველი გოგონები არც ისე უბედურები იყვნენ,
როგორც ჩვენთან ჰგონიათ. მშობლიურ მიწურებში ბედნიერი ცხოვრებით
ცხოვრობდნენ ვითომ? განა მუდმივ შიმშილსა და გაჭირვებას არ განიც
დიდნენ? სინამდვილეში ამ გაჭირვებიდან თავის დაღწევა სასიკეთოც კი
იყო მათთვის. ჩერქეზებზე ბევრად უფრო ინტელიგენტები, ძალაუფლების
ხელში ჩაგდებასაც ესწრაფვოდნენ და ინტრიგების ხლართვაც ადვილად
გამოსდიოდათ, ამიტომ მალევე ეგუებოდნენ ახალ მდგომარეობას და მაჰ
მადიანი დიდებულების ჰარამხანებში სხვა მონებისთვის მიუწვდომელ სი
მაღლეებსაც კი აღწევდნენ. ასე მაგალითად, სულთან აბდულ მეჯიდის დე
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ქართველი ქალები

და ქართველი მონა იყო. ოსმალო სულთანებზე საბედისწერო ზეგავლენის
მოხდენასაც კი რომ ახერხებდა, იმ ქალებიდან ბევრმა ბავშვობის წლები,
სავარაუდოდ, ქართლის ან კახეთის ღატაკ მიწურებში გაატარა.
რასობრივი გაკეთილშობილება, როგორც უკვე ვთქვით, კარგა ხნის
ცნობილი ფაქტი იყო. ამიტომაც გაჩნდა ერთგვარი დაბნეულობა „კავკა
სიურ რასასთან“ დაკავშირებით, რაც თავისთავად ადამიანური სილამაზის
იდეალს გულისხმობდა. გეოგრაფი ფრიდრიხ ფონ ჰელვალდი შეეცადა,
დაენგრია ეს ილუზია და ზუსტად გაეშუქებინა, თუ რა ხდებოდა „იდეალუ
რად ლამაზი ადამიანების“ (კავკასიის სანაპირო რეგიონი) მშობლიურ მხა
რეში: „მაგრამ თუ გვინდა ვისაუბროთ რასაზე მისი პირდაპირი მნიშვნელო
ბით, ე.ი. საუკუნეებისა და ათასწლეულების მანძილზე ტიპიური არქეტიპის
გარკვეული ფორმის უცვლელ გამეორებაზე, მაშინ გამოთქმა „კავკასიური
რასა“ ამ ხალხების ძალიან მნიშვნელოვანი ვარიაციების გამო მისაღებად
ვერ ჩაითვლება. კოლხებზე დაკვირვებისას, პირველ რიგში, ორ ძირითად
ტიპაჟს არჩევ: პირველი – ქერა, ცისფერთვალება, მაღალშუბლიანი და
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მეორე – შავთმიანი, შავთვალება, ლამაზი თეთრი კანით, ხშირად გაბრტყე
ლებული თავითა და დაბალი შუბლით.“ თუ გავითვალისწინებთ, რამდენი
ჯურის ხალხი ირეოდა უძველესი დროიდან მოყოლებული კავკასიის ქვეყ
ნებში, მაშინ ერთიან ტიპიურ რასაზე ფიქრიც კი ზედმეტია. სამაგიეროდ,
სწორედ მრავალჯერადმა შეჯვარებამ გამოიწვია სისხლის გაკეთილშობი
ლება, როგორც ეს, მაგალითად, ავსტრიაში მოხდა.
კიდევ ერთი საკითხი, განსაკუთრებულ აზრთა სხვაობას რომ იწვევს,
რუსიფიცირებული ქართველობაა. ინგლისელები ხშირად ამტკიცებდნენ,
რომ ამიერკავკასია, მას შემდეგ, რაც რუსული ძალაუფლების ქვეშ მოექ
ცა, ადრინდელზე უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა, რომ საწყალი ხალხი
სასტიკად იჩაგრება და ამდენი გადასახადებისაგან სიცოცხლე აქვს გამ
წარებული. ის ქვეყნები, რომელთაც ადრე საკუთარი თავადები ჰყავდათ
(სამეგრელოს მსგავსად), ყველაზე ბედნიერებიც იყვნენ და სრულიად გა
მორჩეული კულტურაც გააჩნდათ. ორივე მტკიცებულება არასწორია. ზუს
ტად სამეგრელოში იყო განსაკუთრებულად მძიმე პირობები მაშინ, როცა
საქართველოს წინსვლას წინ ვეღარაფერი დაუდგებოდა. თუმცა, მეფის
რუსეთმა ერთი საბედისწერო შეცდომა დაუშვა და საშინელი შედეგიც მოი
ღო. რუსეთმა ბატონყმობა შემოიღო, რაც ამიერკავკასიისთვის სრულიად
უცნობი მოვლენა გახლდათ. თავისუფლების მოყვარულ, სიცოცხლით სავსე
ხალხს არც კი უფიქრია საკუთარი ცხოვრების რუსულ ყაიდაზე გადაყვანა.
მთავრობა გეგმავდა, ბატონყმობის დანერგვით ქართველი თავად-აზნაუ
რები თავის მხარეზე გადმოებირება. მაგრამ ხალხი ამგვარი პოლიტიკის
წინააღმდეგ წავიდა. გარკვეული დროის შემდეგ ძალაუფლების მოყვარუ
ლი თავადების დასჯა გახდა საჭირო. მანამდე დაშვებული შეცდომა საკ
მაოდ კარგ რეგულაციად იქცა. რუსების მხრიდან ხალხის მხარდაჭერამ
თავადების გაღიზიანება გამოიწვია და ღია აჯანყებისა და დაპირისპირების
საბაბად იქცა. ხელისუფლებას ჩარევა მოუწია. ხან ერთ თავადს ჩამოარ
თმევდნენ ხოლმე ქონებას, ხან მეორეს. ასე აღმოჩნდა თავადების მიწები
ხელისუფლების ხელში.
ჯერ კიდევ ორი საუკუნის წინ ამიერკავკასიაში ბატონყმობის წნეხის სა
შინელებებს შარდენი აღწერდა. ძალაუფლების მქონე თავადები თავიანთი
ვასალების ჩაგვრით მდიდრდებოდნენ. ვასალები მათზე დაბლა მდგომ თა
ვადებს ჩაგრავდნენ. ეს უკანასკნელნი კი გლეხების შრომით საზრდოობ
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დნენ. ეს მძიმე მდგომარეობა რუსულმა რეჟიმმა გააუქმა. დედამიწის ამ
რეგიონში მიმდინარე ცვლილებებს შესანიშნავად ასახავს ინგლისელი
ექიმის – ბელიუს საუბარი ერთ სპარსელთან, რომელის აზრითაც შიმშილი
გარდაუვალი ბედისწერაა, რომელიც მშვიდად უნდა მიიღო. მისი თქმით,
მთავრობას თურქმენების თავიდან მოშორება ადვილად შეუძლია, თუ კი
ფულს დახარჯავს, მაგრამ ამის გაკეთება არ სურს. „ამბობენ, რუსებს სურთ
თურქმენებისგან გაგვათავისუფლონ – ღმერთმა ქნას, რომ ასეც მოხდეს!
ამ ბრბოს თუ აღგვიან პირისაგან მიწისა, მაშინ ყველა სპარსელის სიყ
ვარულს და პატივისცემას დაიმსახურებენ.“ მსგავსი გამონათქვამები ნათ
ლად გვაჩვენებს, თუ როგორ აფასებდნენ მეფის რუსეთის ქმედებებს აზია
ში და რამხელა იმედებს ამყარებდნენ მასზე.
ამიერკავკასიაში დღეს ბევრად უკეთესი მდგომარეობაა, ვიდრე რუსე
თის ბატონობამდე იყო. სამართლიანად ითქვა, რომ რუსებმა, რომლებიც
მაღალი კულტურით თავადაც არ გამოირჩევიან ბევრად უფრო დიდ წარ
მატებებს მიაღწიეს აზიის ხალხებში, ვიდრე მაღალი ცივილიზაციის მქონე
ბრიტანელებმა, რომლთაც არ ესმით, როგორ უნდა აუმაღლონ თავიანთ
აზიელ ქვეშევრდომებს კულტურის დონე ისე, რომ ბრიტანულს გაუთანაბ
რდეს. რუსებს, რა თქმა უნდა, თავიანთი აზიელი ქვეშევრდომების მხო
ლოდ საკუთარ სიმაღლეზე აყვანა შეუძლიათ, მაგრამ ეს ცოტაც კი იმა
ზე ბევრად მეტია, ვიდრე სხვებისთვის გაუზიარებელი დიდი ინგლისური
კულტურა. „რუსული ეგიდის ქვეშ აზიელების კულტურული წინსვლა ნელა,
მაგრამ სტაბილურად მიიწევს წინ. თანაც მათ ბუნებრივ ნიჭსა თუ ეთნი
კურ მიდრეკილებებზეა მისადაგებული. ბრიტანულ ცივილიზაციას აზიელები
უცხოდ მიიჩნევენ და საერთოდ ვერ გებულობენ.“ ერთადერთი რამ, რაც
კავკასიაში ევროპულ მთავრობას მოგვაგონებს, მკაცრი სამხედრო ორგა
ნიზებულობაა. ეს, როგორც ჩანს, ერთადერთი გზაა, თავიანთ კულტურაში
ჩარჩენილ აღმოსავლეთის ხალხებში წესრიგის დასამყარებლად.
კიდევ ერთი ქართველური ტომი, რომელიც აქამდე თურქული ძალაუფ
ლების ქვეშ იყო, მაგრამ ბოლო ომის შემდეგ რუსეთის ხელში გადავიდა,
არიან აჭარლები. აჭარელები ლაზების ყველაზე ახლო მეზობლები არიან
და ძირითადად პონტოურ-სომხურ სანაპირო მთიანეთში ცხოვრობენ, ბა
თუმსა და ტრაბზონს შორის. აჭარელები რაინდი ხალხია, არა მხოლოდ
იმიტომ, რომ კარგად შეიარაღებული, შესანიშნავი მხედრები არიან, არც
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მარტო იმიტომ, რომ მთებიდან მტაცებლებივით ჩამოდიან და გზებზე შიშის
ზარს სცემენ ყველას, არამედ იმიტომაც, რომ რაინდული საქციელით გა
მოირჩევიან, ბევრი რამით გვანან ძველ ფრანგ და გერმანელ თავადებს:
კეთილშობილური ნაკვთებით, სიტყვის გაუტეხელობით და უღალატო მე
გობრობით. დიდ პატივს სცემენ თავიანთ ოჯახურ ცხოვრებას. პატივისცემით
ეპყრობიან მარტოხელა, თუნდაც ზოგჯერ ნაკლები ზნეობით გამორჩეულ
ქალებსაც, მათი შეურაცხმყოფელის სისხლს დაუფიქრებლად დაღვრიან.
აჭარელებმა ერთი თუ ორი საუკუნის წინ მიიღეს მაჰმადიანობა, მაგრამ
მაინც ქართველებად რჩებიან და ქართულ ენაზე საუბრობენ.
აჭარლების საცხოვრებელი სახლები განლაგებულია აჭარ-სუს, ნაწი
ლობრივ კი ჭოროხის დაბლობებში. აქაურები მნიშვნელოვნად განსხვავ
დებიან დანარჩენი აჭარლებისგან, შრომა ეზარებათ და თავს ქურდბაცა
ცობით ირჩენენ. როგორც ამბობენ, სწორედ მათ გაუტეხეს აჭარას სახელი.
„ჩვენ მაძღრები ვართ, ტყე და სიმინდის პატარა ყანა იმდენ მოსავალს
გვაძლევს, არ გვიჭირს“ უთხრა ერთმა აჭარელმა კავკასიის მკვლევარს,
გუსტავ რადეს. „მაგრამ იცოდე: იქ, დაბლა, ბათუმისაკენ მიმავალ გზაზე
ბევრი ისეთი ოჯახია, რომლის მთელი ქონებაც ერთი ვირია. როგორ არ
უნდა იშიმშილონ? ვინც შიმშილობს, ის იპარავს კიდეც!“
რადე ადასტურებს, რომ სამხრეთ პლატოებზე თუ ღარიბული სახლებია,
სადაც ადამიანი, ნამდვილი ზაზუნასავით ცხოვრობს, აჭარელების რეგიონ
ში მართლაც რომ სასახლეები გვხვდება. ამ ულამაზესი სახლების ქვედა
სართული ქვისაა, ზედა – ხის. დაღარული კარნიზები და ბოძები ორნამენ
ტებითაა დაფარული. ამ ყველაფრის მიუხედავად, აჭარლები არც თურქე
თისთვის ყოფილან კარგი ქვეშევრდომები და არც რუსებისთვის მშვიდო
ბიანი მეზობლები. სხვათა შორის თურქეთის ქმედებები მათ, როგორც ჩანს,
დროდადრო განარისხებდა ხოლმე და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლი
საკენ უბიძგებდა კიდეც. აჭარლები არასდროს ამბობდნენ უარს საკუთარ
ტრადიციებზე. მათ აღიარეს სულთანის ძალაუფლება, მაგრამ გადასახ
დელი ხარკის ოდენობას თავად განსაზღვრავდნენ. დროდადრო ადგილი
ჰქონდა ხარკის გაზრდის მცდელობას. ტრაბზონის გუბერნატორის წარმო
მადგენელი საკმაოდ გამომწვევი პასუხით გაისტუმრეს უკან: თავად ჩამოვი
დეს და წაიღოსო. ცხადია, მსგავსი არაფერი მომხდარა, აჭარლების ტყია
ნი მთიანეთის მიუდგომლობა ყოველთვის აძლევდა მათ იმის საშუალებას,
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რომ ნახევრად დამოუკიდებელი ცხოვრებით ეცხოვრათ.
მდინარე აჭარისწყალი ჭოროხს მისი უკანასკნელი დაბლობის კიდეზე
უერთდება, აქედან მოყოლებული უკვე ბათუმის განიერ დაბლობზე მიედი
ნება. დინების ზემოთ მდებარეობს ართვინი – ადრინდელი თურქეთის სა
ქართველოს დედაქალაქი. ახლა ეს დაბლობი რუსეთის ხელშია. საზღვარი
ქალაქის დასავლეთ კალთაზე გადის და სამხრეთიდან ჩრდილოეთისკენ
მიემართება. თურქი ქართველები მმაჰმადიანები არიან, მაგრამ განსაკუთ
რებული რელიგიურობით არ გამოირჩევიან, თურქების ბატონობის ქვეშ
ბევრი გამორჩეული ქართული თვისება დაკარგეს. ქალები მაინცადამაინც
წესიერები არ არიან. მათი საქციელი ხშირად იწვევს ოჯახურ კონფლიქ
ტებს, რაც მკვლელობით ან მკვლელობის მცდელობით მთავრდება. აქამდე
კანონებზე ლაპარაკიც კი ზედმეტი იყო. საიტერესო იქნებოდა, გაგვეგო,
როგორ შეეგუენ რუსულ სიმკაცრეს. ამ უკაცრიელი დაბლობებითა და და
ბურული ბილიკებით სავსე მხარეში მოგზაურობისას აუცილებლად გაგაკ
ვირვებდა ის ფაქტი, რომ მაინცადამაინც დიდ ძალადობას ვერსად გადააწ
ყდებოდი. ევროპელი მოგზაურები სრულიად უსაფრთხოდ სტუმრობდნენ
რომელიმე ადგილობრივ ოჯახს და გზასაც სრულიად მშვიდად აგრძელებ
დნენ, რადგან სტუმართმოყვარეობა სოფლიდან სოფელში გადაიცემოდა,
მთელ რეგიონში, მოგზაურობის დასრულებამდე.
სომხეთის საზღვართან მისულები ახალი ამოცანის წინ ვდგებით: კიდევ
ერთხელ უნდა დავბრუნდეთ საქართველოში, რათა მისი გული, მრავალ
გზის ნაქები და შეუდარებელი დედაქალაქი გავიცნოთ. ტიფლისი – ქართუ
ლად თბილისი, რაც თბილი წყაროების ქალაქს ნიშნავს, მტკვრის განიერ
ხეობაში მდებარეობს. მტკვარი ამიერკავკასიის ყველაზე დიდი მდინარეა
და კასპიის ზღვაში ჩაედინება. ქალაქის დიდი ნაწილი, ძირითადი ტიფ
ლისი, გაშენებულია მდინარის მარჯვენა ნაპირზე, რომელიც ზოგან ოდნავ
მაღლდება, ზოგანაც ვერტიკალური კლდეებით ქვევით ეშვება. ქუჩები მდი
ნარის გარშემო აღმართულ მთებს საკმაო სიმაღლემდე მიუყვება მაშინ,
როდესაც მდინარის მარცხენა ნაპირზე შედარებით სწორ ადგილზეა გაშე
ნებული დასახლება – კუკია, და ახლახანს ქალაქთან მიერთებული გერმა
ნული კოლონია – ახალი ტიფლისი. მტკვარზე რამდენიმე ხიდია გადებული.
ერთი საკმაოდ მაღლა, ორ კლდეს შუა ჰკიდია, მეორე ხიდი ქვისაა და
ლამაზ რკალად გადადის პატარა კუნძულით ორად გაყოფილ მდინარეზე.
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ტიფლისი ჩვენი წელთაღრიცხვით 450 წელს დაარსდა. ის დიდი ხნის
განმავლობაში საქართველოს მეფეების რეზიდენციას წარმოადგენდა.
ქალაქზე ძალიან ხშირი იყო თავდასხმები, განსაკუთრებით წინა აზიის
ხალხთა გადასახლებების დროს. მე-17 საუკუნის დასაწყისში გარკვეული
დროით თურქეთის ხელშიც კი აღმოჩნდა, მაგრამ მეფე როსტომმა დაიხსნა
და გაამაგრა კიდეც, იმ დროინდელი ნანგრევები დღესაც შემორჩენილია.
1795 წელს, სპარსელმა აღა მაჰმად ხანმა ქალაქი სრულიად ააოხრა. ამ
სასტიკმა საჭურისმა განდევნა მეფე ერეკლე და მთელი ქალაქი გადაწვა,
მღვდლები მდინარეში ჩააყრევინა და დაახლოებით 30 ათასი ადამიანი
მონად წაასხა. რამდენიმე წლის შემდეგ (1801) რუსები ქალაქში რომ შე
ვიდნენ, იქაურობა სრულიად გაპარტახებული დახვდათ. მტკვრის მაღალი
სანაპიროს გასწვრივ, ვიწრო, ჭუჭყიან პატარა ქუჩებზე თიხის მიწურებიღა
დარჩენილიყო. ქართველი მეფეების სასახლეები ისედაც დიდი ხნის წინ
იქცა ნანგრევებად, ბაგრატიონების უძველესი სამეფო გვარის ქრისტია
ნი მეფეები საუკუნეების განმავლობაში იგერიებდნენ მაჰმადიანებს ყვე
ლა მხრიდან. მაინც რა მოუტანა ისპაჰანში მცხოვრები სპარსელ მეფეთა
ბრწყინვალებამ ქართველ მეფეთა სასახლეებს? განა შაჰაბასი არ იყო,
ისტორია შაჰაბას „დიდად“ რომ იცნობს, ვინც ცეცხლითა და მახვილით
შემოიჭრა ამიერკავკასიაში, რათა სიცოცხლის მოყვარული, ღვინითა და
მხიარული სიმღერებით განთქმული ხალხი მოღუნული მაჰმადიანური ხან
ჯლის ქვეშ დაემონებინა?
რუსეთის ბრწყინვალე ეპოქის დასასრული საქართველოსთვის მწარე
გამოცდილებით გაჯერებული აღმოჩნდა. ეს მოხდა 1801 წელს, როდესაც
სუსტმა მეფემ, გიორგი მეცამეტემ ისედაც დასუსტებული და დაქსაქსული
თავისი ქვეყანა ყველა წესის დაცვით გადააბარა რუსეთის მეფეს. ამის წი
ნააღმდეგ ოჯახის წევრებმა საჩივარიც კი შეიტანეს, თუმცა, ვერას გახდნენ.
მეფის ქვრივი წინააღმდეგობის ჯგუფს სათავეში ჩაუდგა. ამ ენერგიულმა
ქალბატონმა იმ გმირი ქართველი ქალებივით გაითქვა სახელი, რომლე
ბიც მრავლად ახსოვს ისტორიას. რუსეთის მეფემ მოსაწვევი გამოუგზავნა,
პეტერბურგში ეპატიჟებოდა, ჰპირდებოდა, დარჩენილ ცხოვრებას სამეფო
პატივში გაატარებო. დედოფალმა უარი განუცხადა, რაც სრულიად საბე
დისწერო აღმოჩნდა მისთვის. ერთ დღესაც რუსეთის მეფის გამოგზავნილი
ქართველი თავადი ესტუმრა და თავისი ახალი ბატონის მოწვევა კიდევ ერ
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თხელ გაუმეორა, თან დაემუქრა კიდეც. პასუხად ისევ მტკიცე უარი მიიღო.
ოთახის მისაღებში რუსი გენერლები მოუთმენლად ელოდნენ მძიმე მოლა
პარაკების დასრულებას. ისინი შუამავალ თავადს არ მოეშვნენ. მანაც გაბე
და, დედოფალს ხელზე სწვდა და ოდნავ თავისკენ მოქაჩა. განრისხებულმა
ქალმა ტანსაცმელში დამალული ხანჯალი იშიშვლა და თავისი ყოფილი ვა
სალი იქვე განგმირა სიტყვებით „შე მოღალატე!“. ქალი თავის ორ ვაჟიშ

ტიფლისი

ვილთან ერთად დაიჭირეს და სამუდამოდ გააქრეს. უცნობია, რა ბედი ეწია
ქართველ დედოფალს. ამბობენ, დიდი ხნის განმავლობაში ერთ რუსულ
ქალაქში ტყვედ ჰყოლიათ, როდის აღესრულა, არავინ იცის.
რუსეთის ბატონობის პირველ ათწლეულებში ტიფლისი ნელ-ნელა ვი
თარდებოდა. რუსული პოზიციების გამყარებასთან ერთად აღმავლობის
ტემპმაც იმატა. თანდათან განვითარდა ის ჭრელი, უდარდელი ცხოვრება,
რომელსაც ასე მიმზდველად გვიხატავდნენ დასავლელი პოეტები და მწერ
ლები. მათ საოცრად ასახეს სინათლითა და სურნელებით გაჯერებული,
ვაზის რტოებით დაწნული სურათი, სიცოცხლით სავსე, მშვენიერი გარეგ
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ნობის მქონე ქართველი კაცები და ულამაზესი ქართველი ქალები. არავის
ტოვებდა გულგრილს ამ აღმოსავლური სილამაზის დანახვა, გრაცია და
კეთილშობილება, მოლურჯო შავი თმები და ცისფერი თვალები მგრძნობე
ლობისა და ბავშვური გულუბრყვილობის საოცარ ნაზავს ჰქმნიდა. ამას ემა
ტებოდა საოცრად თეთრი კანი, მაღალი შუბლი უძვირფასესი დიადემით,
დახვეწილი ტანი, უცხო თვალისგან თეთრი „ჩადრით“ რომ იფარავდნენ.
ტიფლისი თავისი ნახევრად აზიური და ნახევრად ევროპული იერის
გამო აღმოსავლეთის ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო ქალაქს წარმოად
გენს. ის ბევრ ისეთ რამეს გვთავაზობს, რასაც ევროპულ ქალაქებში ვართ
მიჩვეული. მაგალითად, მშვენიერ „გოლოვინსკის პროსპექტს“ (მთავარი
ქუჩა), ფუფუნებით მოწყობილ მაღაზიებს, მეფისნაცვლის ლამაზ სასახლს,
უმშვენიერს „მუშტაიდის“ ბაღს, ერევნის მოედანს, თეატრს, კლუბებსა და
გასართობ ადგილებს. მთელი ეს ბრწყინვალება და ფუფუნება უშუალოდ
ესაზღვრება ჭეშმარიტად აზიურ ცხოვრებას, რომელიც ქალაქის მეორე ნა
წილში, ერევნის მოედანთან იწყება. აქ უკვე ვიწრო და დაკლაკნილ ქუ
ჩებს ვხედავთ. ზაფხულში გადაჭიმულია ტილოს აფრები, რომელთა ქვეშაც
ერთმანეთზე მიწყობილ, პატარა, ღია მაღაზიებში დუღს და გადმოდუღს
აზიური ვაჭრობისა და ხელოსნობის ჭრელი და ენერგიული ცხოვრება. თავ
გზაამბნევ აურზაურში ერთმანეთს ენაცვლებიან მჭედლების, მეწაღეების,
ჭონების, დასაქირავებელი მუშახელის სახელოსნოები. საოცარი სურნელი
გამოდის ხილისა და სუნელების მაღაზიებიდან. არაჩვეულებრივი აზიური
სავაჭრო სახლები (ქარვასლები) გარშემორტყმულია ურმებით, აქლემე
ბით, ცხენებითა და ვირებით. დერვიშები, მზიდავები, ვაჭრები და მყიდ
ველები, უცნაურად გამოწყობილი ადამიანები და დაძონძილი მათხოვრე
ბი, ფეხით მოსიარულენი და მხედრები – ყველა ერთმანეთში ირევა. მათ
შორის დადის წყლის გამყიდველი, რომელიც თავის მძიმედ დატვირთულ
ცხენს ამ ორომტრიალში უცერემონიოდ მიერეკება.
როდესაც მტკვარზე თბილი ნიავი დაუბერავს და მთათა მწვერვალე
ბი მონაცრისფრო-მოლურჯო ჩრდილში გაეხვევა, სახლების ტერასებსა და
კოშკებზეც გამოცოცხლება იგრძნობა. გასართობად შეკრებილი ქალები
ხუმრობენ და იცინიან. მათ არ აწუხებთ ვიწრო ოჯახური მიკროკოსმოსი,
რადგან აღმოსავლურ მუქთახორობაში გაზრდილებს ცხოვრების ყველაზე
ლამაზ მხარედ არაფრის კეთება მიაჩნიათ. ქართველი თბილისელი ქალი
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ქუჩა ტიფლისში
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ცეცხლოვანი კახური ღვინით ხელში ან მუსიკით დაკავებული გოგონების
წრეში თუ არ ერთობა, მაშინ ნამდვილად აბანოებშია – ქალაქის თათრულ
უბანში. გარდა ამისა, ევროპელებისგან ერთი სრულიად განსხვავებული
წესიც აქვთ – ქალები სტუმარს მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში იღე
ბენ სახლში. ერთად იკრიბებიან და ისე მიდიან რომელიმე აბანოში, სადაც
მთელ დღეს ატარებენ. აბანოში ისეთივე ვირტუოზული ჭორაობა მიდის,
როგორც რომელიმე დასავლურ სალონში. თან მშვენივრად ერთობიან,
თანაც თავს საათობით უვლიან. მას შემდეგ, რაც შეღებილი თმა მათთვის
სასურველ ბრწყინვალებას შეიძენს, შიგ ფართო, ოქროთი და მარგალი
ტებით მოქარგულ ზონარს ჩაიწნავენ ხოლმე. შემდეგ იცვამენ ფერად ქვე
დაბოლოს და თოვლივით ქათქათა ჩადრს იმაგრებენ. ეს ყველაფერი მუ
სიკისა და სიმღერის თანხლებით ხდება. ერთ-ერთ დარბაზში, რომელიც
საბანაო ოთახს ან საერთო აბაზანას ესაზღვრება, იკრიბებიან ქართველი
ტრუბადურები (მათი რაოდენობა საკმაოდ დიდია ამიერკავკასიაში) და თა
ვიანთ სიმღერებს შიამორის (გიტარის) და თარის (ვიოლინოს) თანხლებით
ასრულებენ. ძირითადად ძველი პოეტური ნაწარმოებები სრულდება.
სხვა მხრივ თბილისში ცხოვრება ნაკლებად მრავალფეროვანია, მიუხე
დავად იმისა, რომ ბევრი ქართველი წარჩინებული ქალი ტიფილისს კავ
კასიის პარიზად აღიქვამს. ბარში ხშირად გაგონილისგან სრულიად გან
სხვავებული სიტუაცია გვხვდება ხოლმე. სახლები ძირითადად ერთსართუ
ლიანია მოჩუქურთმებული ხის აივნებით, შიდა ფართი ძირითადად ძალიან
შეზღუდულია. ძალიან ღარიბულად ცხოვრობს სოფლის მოსახლეობა ნა
ხევრად მიწაში მდგარ ქვის ან თიხისგან აშენებულ მიწურებში. წელიწადის
ნესტიან დროს ეს ჩაბნელებული სოროები ლამის დანგრევის პირას მი
დის, მაგრამ ქართველები ამ საშინელების გამოსწორებაზე ფიქრით თავს
არ იწუხებენ. წელიწადის ლამაზი დროის დადგომისთანავე საქართველოს
უღრუბლო ცის ქვეშ ყველაზე ღარიბულ სახლშიც კი მხიარული მოძრაობა
შეიმჩნევა, უცებ იღვიძებს ქართველის თანდაყოლილი გულმხიარულება.
ქალები და კაცები ერთმანეთს ეჯიბრებიან გართობასა და ჩაცმა-დახურვა
ში, ცეკვასა და სიმღერაში. ძალიან უყვართ თამაში და სმა. ყველაზე დი
დი ვნებით ქართველები „ლეზგინკას“ ცეკვავენ. ცეკვებს შუა შესვენებების
დროს სვამენ კახურ ღვინოს ან ხმამაღლა მღერიან. მდიდარი ვეგეტაციისა
და საკმაოდ ლამაზი ბაღის კულტურის პირობებში ასეთი გართობისათვის
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ყოველთვის მოინახება შესაფერისი ადგილი, მაგალითად, ბაღი, რომელ
საც მაღალი ღობე აკრავს გარს. ეს ღობე ჯერ კიდევ იმ დროინდელია,
როცა მთიდან ჩამოსულების მხრიდან თავდასმის საშიშროება არსებობდა.
ოჯახში მოსულ სტუმარს, წესისამებრ მარანში ეპატიჟებიან. ეს საპატიო
ადგილია და სტუმრის აქ მიღება ოჯახის მხრიდან მისი სტუმრობით გამოწ
ვეული სიხარულის გამოხატულებაა. ღვინოს აქ არა მარტო წურავენ, არა
მედ ინახავენ კიდეც დიდი ღვინის დოქებით. ზოგან ეს დოქები განსაკუთრე
ბულად დიდი ზომისაა, მაგალითად, გურიაში. ასეთი მყუდრო მოწყობილობა
თავისთავად მიგანიშნებს, რომ აქ სმას და გართობას ბოლო არ უჩანს. სუფ
რა არც ისე უხვია. დიდებულების ოჯახები სოფლად თბილ ამინდში დიდი
ჩრდილოვანი ხეების ქვეშ მრგვალი მაგიდების გარშემო იკრიბებიან, ყველა
ფეხმორთხმით ჯდება. სუფრის ნაცვლად დიდ ჭრელ ნაჭერს შლიან. შემდეგ
მოაქვთ საჭმელები: გემრიელი, მაგრამ ძალიან ფხვიერი ყველი, კიტრი,
ქათმის რაგუ, ცხვრის ხორცი და თევზი, სხვადასხვა შემწვარი კერძი. მიირ
თმევენ გარეულ ხახვს (პრასს), ნიახურს, ქონდარს, პიტნას და პურს (შოთს).
ტიფლისში დიდი ხანია არსებობს ერთი ისეთი ტრადიცია, რომელ
საც შეიძლება ორიგინალურობის პრეტენზიაც კი გააჩნდეს. ქალაქში არის
„წმინდა მთა“ (მთაწმინდა), რომელსაც წმინდა დავითის ეკლესია ამშვე
ნებს. დავითი ქალების მფარველია და მას დიდ პატივს სცემენ. შეყვარე
ბული ქალწული ეკლესიამდე ფეხით ადის, იღებს ქვას და ქვისავე ღობეს
ესვრის. ქვა თუ ღობეზე შემორჩა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ოცნების მამაკაცი
მისი ბედია, მაგრამ თუ ჩამოვარდა, მაშინ მოთმინებით უნდა დაელოდოს
ერთი კვირის გასვლას, რადგან მხოლოდ ხუთშაბათობით აქვს ამ თამაშს
ძალა. ასევე იქცევა ქალი, რომელსაც გათხოვება უნდა, ან შვილის გაჩე
ნა სურს და წმინდანისაგან დახმარებას ელოდება. ეს ჩვეულება იქიდან
მოდის, რომ ამ ეკლესიის აშენებაში ქალებს დიდი შრომა ჩაუდიათ თავის
დროზე. მშენებლობისთვის საკმარისი მასალა კი მიუზიდიათ, მაგრამ ამ მა
სალის მთაზე ატანა ვერ ხერხდებოდა. მაშინ ქალებმა ითავეს ეს საქმე და
დაადასტურეს გამოთქმა „რწმენა ქვებსაც სწევსო“. მათ იმდენი ქვა აუზი
დიათ, რომ საკმაო რაოდენობა გამოუყენებელი დარჩა. დარჩენილ ქვებს
დღეს ზემოთ აღწერილი ტრადიციისთვის იყენებენ. განსაკუთრებით მნიშ
ვნელოვნია წმინდანის ხსენების დღე, აღდგომიდან მერვე ხუთშაბათი.
ტიფლისიდან ორი გზაა ამიერკავკასიაში ჩვენი მოგზაურობის გასაგ
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რძელებლად. ერთი მიუყვება მტკვარს ბაქოსკენ კასპიის ზღვასთან (ახლა
უკვე რკინიგზა გადის) თათრების რეგიონისკენ ამიერკავკასიის სამხრეთ�
-აღმოსავლეთით მტკვარსა და არაქსს შორის, რომლის ცენტრსაც წარ
მოადგენს შუშა იმ უზარმაზარი პლატოს აღმოსავლეთით, ამიერკავკასიას
სპარსეთისაგან რომ ჰყოფს. მეორე გზას სომხეთისკენ მივყავართ. ეს არის
უძველესი საქარავნო გზა, რომელიც რუსებმა ნაწილობრივ საფოსტო გზად
აქციეს. მას მივყავართ ერევნისკენ, კერძოდ კი აქსტაფას დაბლობის მი
მართულებით. გზა სერპანტინებით ადის ვეებერთელა მთის ტბასთან – გოქ
ჩასთან (2170 მეტრის სიმაღლეზე ზღვის დონიდან), შემდეგ ქვემოთ ეშვე
ბა და ერევანთან ჩამოდის დაახლოებით 914 მეტრზე. ამ გზის შენარჩუნება
ძალიან ძნელია ქვის მასებთან მუდმივი ბრძოლის გამო.
ამ საფოსტო გზის დაახლოებით შუა მონაკვეთზე გზასაყარია, შეგიძ
ლია დასავლეთის მიმართულებით იმ რეგიონებისაკენ წახვიდე, რომლებიც
უკვე არაერთხელ ვახსენებთ. მათ მთიანი საქართველოსკენ მივყავართ,
გურჯისტანსა და აჭარაში. მტკვრის ზედა წელის ხეობით დასავლეთ საქარ
თველოში, პონტოს პროვინციებში გადადიხარ. ამ გზაზეა ახალქალაქის მა
ღალმთიანი სტეპები, სადაც უფრო დიდხანს გავჩერდებით, ოღონდ არა
ლანდშაფტის, არამედ იმ განსხვავებული ხალხის გამო, რომელიც ბედმა აქ
გადმოისროლა. ესენი არიან არა აბორიგენები, არამედ რუსები – დუხობო
რების სექტის წარმომადგენლები.
„რასკოლის“ შემდეგ წარმოქმნილი ყველა დანარჩენი რუსული სექტის
მსგავსად, დუხობორების მიმართ (და მათთან მონათესავე მალაკნების მი
მართაც) ინტერესი დიდია. მათ ჰყავთ თავიანთი გმირები და აქვთ თავიან
თი დრამატული ისტორია, თუმცა განსაკუთრებული სულიერი აღმავლობის
გარეშე. მათი მიმდევრები თავიდანვე იყვნენ და ახლაც არიან გაუნათლე
ბელი გლეხები, რომელთაგან მხოლოდ ცოტას თუ შეუძლია წერა – კითხვა.
მათ რიგებში არასდროს ყოფილა განათლებული ადამიანი. უცნაურია, რომ
ჩვენ დღესაც ბევრი არაფერი ვიცით ამ სექტის სწავლების შესახებ მიუხე
დავად იმისა, რომ მათზე ბევრი რამ თქმულა და დაწერილა. ერთეული
პუბლიკაციები სავსეა ურთიერთსაწინააღმდეგო ინფორმაციებით. ამიტო
მაც არ ღირს არსებული წყაროების საფუძველზე ცალკეული მკვლევარე
ბის ყველაზე მნიშვნელოვანი დაკვირვებებისა და კვლევების ერთმანეთთან
შედარება.
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როგორც ჩანს ყველაზე რბილად თავად ხელისუფლება აფასებს დუხო
ბორებს. ხელისუფლების წარმომადგენელთა მტკიცებით, დუხობორები (ან
სულისთვის მებრძოლები) რუსული ეკლესიისგან გამოყოფილი ერეტიკული
ნაწილი კი არ არის, არამედ მცირე გადახრაა მისგან. მათ მხოლოდ ერთი
ღმერთი სწამთ, იესოს პიროვნებას არ აღიარებენ. ქრისტე მათი გაგებით
უბრალოდ ღმერთის სხვა სახეა. არ სწამთ ღვთისმშობლისა და წმინდანე
ბისა, ხატები კერპების სურათებად მიაჩნიათ. არ აღიარებენ არც წმინდა
საიდუმლოებებს და ეკლესიის მიერ დადგენილისგან სრულიად განსხვა

საბანაო ადგილი, ბორჯომი

ვებული დღესასწაულები აქვთ. მხოლოდ სულის აღდგომას აღიარებენ
და არა ხორცისას. ფიცის დადება მათთვის უცხოა. ქორწინებას უბრალო
ხელშეკრულებად თვლიან, რომლის დადება-მოშლა მხარეების მარტივი
შეთანხმებით ხდება. დუხობორები არ აღიარებენ არანაირ ავტორიტეტს,
მათ შორის სახელმწიფოს მეთაურსაც კი. აქედან აიხსნება მათი გარკვეულ
წილად იაკობინური მიდრეკილება – დუხობორი მამაკაცები არიან ძმები,
ქალები კი დები. ყველა ადამიანს ერთნაირი პატივით და კეთილგანწყობით
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ეპყრობიან, ბავშვებსაც კი. ერიდებიან სიტყვებს „მამა“ და „დედა“, რო
გორც ოჯახური ავტორიტეტის ერთგვარ აღიარებას.
ჰაინრიხ ფონ პაუკერმა დუხობორები ამიერკავკასიაში ადგილზე გაიც
ნო. მის კვლევაში არაერთ საინტერესო დეტალს ვაწყდებით. მაგალითად,
ირკვევა, რომ ამ სექტის წარმომადგენლებს შორის საკმაოდ უცნაურად
განვითარდა სწავლება წმინდა სამებისა და ქრისტეს პიროვნების შესახებ.
მათ სწამთ სამსახა ღმერთისა, მაგრამ მიაჩნიათ, რომ მისი გამოვლინე
ბა მხოლოდ ადამიანის სულში ხდება. ქვემოთ ვნახავთ, თუ როგორ უკავ
შირებენ რუსული სექტანტიზმის მკვლევარები ამ სწავლებას მთლიანად
„რასკოლის“ არსს. პაუკერის მიხედვით ადამიანში ღვთაების გამოცხადება
სხვადასხვანაირად ხდება: მამა ღმერთი მეხსიერების ძალაში ვლინდება,
შვილი – გონების სიბრძნეში, ხოლო წმინდა სული – ნებაში. ქრისტეს ამ
ქვეყნიურ ცხოვრებას დუხობორები სიმბოლურად აღიქვამენ და ადამია
ნის გულებში მის მითიურ დასახლებად ხსნიან. მათი ძმური გაგებით, ყვე
ლა ადამიანს თავისი წვლილი შეაქვს სამარადჟამო ხსნაში: ებრაელებს,
მაჰმადიანებს და წარმართებს, ისევე, როგორც ქრისტიანებს და „ღვთის
ხალხს“. ბიბლიაში ნათქვამის უმეტესობას სიმბოლურად აღიქვამენ, ასე,
მაგალითად, ცოდვას, პირველ ძმათა კვლას, ბაბილონის გოდოლის მშე
ნებლობას, ექსოდუსს და ა. შ.
ამგვარად დუხობორები სპირიტუალისტები არიან. ლივანოვი დუხობო
რების სწავლებას რუსული ნაციონალიზმისა და დასავლური მისტიციზმის
ერთგვარ ნაზავს უწოდებს, ამიტომაც ჰგვანან ასე ძალიან კვაკერებს და
ანაბაპტისტებს. არც დუხობორები ნათლავენ თავიანთ შვილებს. ნოვიცკიც
საუბრობს ამ მსგავსებაზე თავის ვრცელ ნაშრომში. მათი სწავლების მთა
ვარი დასაყრდენია „წიგნი ცხოველი“ – ფსალმუნებისა და ფსალმუნებიდან
ამონარიდების დიდი კრებული, რომლებიც თავისებურად გადაუკეთებიათ
დუხობორული სიმღერების მსგავსად. „წიგნი ცხოველი“-დან ოჯახის მამე
ბი გარკვეული რაოდენობის სიმღერებს ზეპირად იმახსოვრებენ და მერე
თავიანთ შვილებს ასწავლიან, და ასე გადადის თაობიდან თაობაზე.
სექტის დამაარსებელი იყო წერა-კითხვის მცოდნე გლეხი სილვან კო
ლესნიკოვი, რომელიც დაიბადა გასული საუკუნის შუა წლებში ეკატერინოს
ლავის ოლქის სოფელ რიკოლსკში. სილვანს მკაცრი ცხოვრებით უცხოვ
რია, კარგი მოსაუბრე ყოფილა, სხვებზე მეტად შეძლებული, და ახალგაზ
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რდა სექტის ლიდერიც ადვილად გამხდარა. სალივანის ახალი სწავლების
მემკვიდრეობა თავდაპირველად მის ორ ვაჟიშვილზე გადასულა, მაგრამ
სექტის მიმდევრებზე ნამდვილი ზეგავლენა გლეხ საველი კაპუსტინს მოუხ
დენია, რომელიც გამორჩეულად ძლიერი ლიდერი ყოფილა მანამდეც და
მას მერეც არსებულ ლიდერებს შორის. კაპუსტინს გასული საუკუნის ბო
ლოსა და ამ საუკუნის დასაწყისში უცხოვრია. თავის მიმდევრებს ნამდვი
ლი დასპოტივით ექცეოდა თურმე. ჰაქსთჰაუზენი მას თავისი არსით იან ვან
ლეიდენს ადარებს. ნოვიცკი ამბობს, რომ რუსულ მართლმადიდებლურ

მალაკნები

ეკლესიაში არსებული სექტებიდან არცერთი არ დასცილებია ეკლესიას
იმდენად, რომ დუხობორებივით ყველა დოგმის შესრულებაზე უარი ეთ
ქვა. ეკლესიის მემატიანე ეპისკოპოსის, ფილარეტის მიხედვით დუხობო
რების სწავლება მისტიური ნაციონალიზმია, რომელმაც ქრისტიანობიდან
ვერაფერი გადაიღო მნიშვნელოვანი. გერბელ-ემბახმა არაერთ წყაროზე
დაყრდნობით მეტად ღირებული ინსტრუქცია გაწერა რუსულ სექტებთან და
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კავშირებით. ის ამბობდა, ღმერთის ცნება დუხობორებთან სპირიტუალურ
და პანთეისტურ ხასიათს ატარებსო. ისინი უარყოფენ საიქიო ცხოვრებას,
სამაგიეროდ სულის გადასვლას აღიარებენ სხვა სამყაროში ან სხვა რაიმე
არსებაშიო.
ეკატერინე მეორის და პავლე პირველის დროს დუხობორები ხელი
სუფლებას სრულ დაუმორჩინელბობას უცხადებდნენ. კატეგორიულ უარს
ამბობდნენ ჯარისკაცის ფიცის დადებაზე და ბოლომდე თავის აზრზე რჩე
ბოდნენ. ამიტომ 1817 წლიდან დუხობორებს სამხედრო სამსახურში ფი
ცის დადების ვალდებულება მოუხსნეს. იმპერატორი ალექსანდრე პირვე
ლი საერთოდაც უფრო რბილად ეპყრობოდა სექტანტებს. დევნით კი აღარ
სდევნიდა, მაგრამ მათი ყირიმში გადასახლება ბრძანა. დუხობორები ყი
რიმში მშვენივრად მოეწყვნენ, თუმცა, მალე ისევ უარყვეს ხელისუფლება
და სხვადასხვა უწყებისთვის დამორჩილებაზე კვლავაც უარი განაცხადეს.
ასე გაგრძელდა რამდენიმე ათეული წელი. 1841 წელს მთავრობამ ამ
ჯერად მათი ამიერკავკასიაში გადასახლება გადაწყვიტა. ახალქალაქის
ოლქის იმ მხარეს, სადაც ისინი ჩაასახლეს, სექტის სახელწოდების მიხედ
ვით „დუხობორიე“ უწოდეს. ყველა აქებს მათ ზომიერებას, სისუფთავეს,
შრომისმოყვარეობას, მაგრამ საკუთარი თავის გაღმერთებასთან ერთად
მიმდევრების მიზიდვაც მშვენივრად გამოსდით. მითიური სექტების მსგავ
სად, დუხობორების სწავლებაშიც განსაკუთრებული როლი ვნებას აკისრია.
პაუკერი გვიყვება, რომ დუხობორები თავიანთი რიგებიდან ირჩევენ ლა
მაზ ბიჭს და „ღვთისშობელს“ უწოდებენ. ეს ბიჭი თავის გარშემო ამალა
სავით შემოიკრებს სოფლის ახალგაზრდა გოგონებს. გოგონები მანამ ვერ
გათხოვდებიან, სანამ ამ ამალის წევრებთან ერთად გარკვეულ დროს არ
გაატარებენ. მდედრობითი სქესზე ეს ყველაფერი სრულიად ამორალურ
ზეგავლენას ახდენს.
ამიერკავკასიაში ცხოვრობენ მალაკნებიც (რძის მჭამელები, რადგან
ისინი მარხვისას რძეს მიირთმევენ). ზოგიერთი მწერალი თვლის, რომ ისი
ნი დუხობორებს გამოეყვნენ, სხვები კი მათ სექტას ბევრად უფრო ადრინ
დელს უწოდებენ. გერბელ-ემბახი კი თვლის, რომ ეს სექტა დღევანდელი
ფორმით გასული საუკუნის ბოლოს გამოჩნდა. მალაკნები დიდად აფასე
ბენ ბიბლიას, მაგრამ მას თავისებურ ინტერპრეტაციას უკეთებენ. არ აღია
რებენ საეკლესიო კრებებს და თავიანთი რწმენა უძველესი ქრისტიანული
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ჰგონიათ. მაკკენზი-ვალასი მათ სწავლებას პრესბითერიანიზმს ადარებს,
მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ მალაკნების სწავლება დღემდე სრულიად
ალოგიკურია. ამიერკავკასიაში მათი რიცხვი საკმაოდ დიდია. ისინი შეძ
ლებულად ცხოვრობენ, მაგრამ ერთმანეთს დუხობორებზე ნაკლებად ეწ
ყობიან. მათ შორის ხშირად ჩნდება მომნანიებლები, ძველი წესებით უკმა
ყოფილო ადამიანები. უწინაც ვერ რიგდებოდნენ ხოლმე, ამიტომაც ხშირი
იყო განშტოებები. ასე წარმოიშვა მალაკნების რიგებიდან ჩვენი საუკუნის

დუხობორები

მეორე ათწლეულში კომუნისტური სექტა „ობშიე“, რომლის მიმდევრების
რიცხვი დღეისათვის საკმაოდ შეცოტავდა და მხოლოდ ამიერკავკასიაში
ცხოვრობენ. „ობშიეს“ დამაარსებელი იყო სასტიკი დესპოტი, რომელიც
„მის წინაშე გამოვლენილ ნებისმიერ დაუმორჩილებლობას სასიკვდილო
ცოდვად აღიქვამდა“.
სხვა მალაკნური განშტოებებია „სულიერები“ , რომლებიც ძირითადი
სექტისაგან მცირედით განსხვავდებიან, მაგალითად, არ კოცნიან ერთმა
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ნეთს ლოცვის დროს დანარჩენების მსგავსად. განხეთქილება არსებობს
სხვა რიტუალური წესების გამოც. ძალიან განსხვავდებიან „მხტუნავები“.
ისინი წმინდა სულის გარდამოსვლას სიტყვა-სიტყვით აღიქვამენ და ფიქ
რობენ, რომ როდესაც წმინდა სული ადამიანზე გადმოდის, თავისი ძალით
მონუსხავს მას და საუკეთესო მოსაუბრედ გადააქცევს. „მხტუნავებს“ ძა
ლიან თანამედროვე სიმღერები აქვთ, რომლთაც გადახტომის წინ მღე
რიან. მელოდია თავიდან მხიარულად და ლაღად იწყება, მერე თანდა
თან სულ უფრო ჩქარდება „შეპყრობის“ დასაჩქარებლად. „მხტუნავები“,
როგორც ჩანს, უკვე იმდენად განსხვავდებიან მალაკნებისაგან, რომ მათ
განშტოებად აღარ განიხილებიან. ამიტომ გერბელ-ემბახი მიუთითებს
„ხლისტებზე“, რომელთა სექტასაც შეგვიძლია ვუწოდოთ ირაციონალური,
ეს არის სექტა მქადაგებლის გარეშე. „მხტუნავები“ ამიერკავკასიაში არ
ცხოვრობენ. ისინი ძალიან პატარა მრევლს წარმოადგენენ და, როგორც
ირკვევა, მხოლოდ პეტერბურგის გარშემო ბინადრობენ.
ცნობილი რუსი მხატვარი ვ. ვერეშაგინი აღწერს, თუ როგორ აღავ
ლენდნენ ლოცვას ერთად შეკრებილი მალაკნები: ძალიან ცხელოდა, სუნი
სულს ხუთავდა. ერთ-ერთ კუთხეში საპატიო ადგილი დაიკავა იმან, ვისაც
ლოცვის წაკითხვა უნდა დაეწყო. კედლის კარადის ქვეშ დაჯდა, წინ ფარ
და ეკიდა. სამლოცველო ოთახში ერთი სურათიც კი არსად ჩანდა, რადგან
მალაკნები სურათებს არ აღიარებენ. ყუთში ეწყო წმინდა წიგნები, ქაღალ
დები, სამელნე, აბაკი, შანდალი და სხვა ნივთები. ლოცვის დროს წიგნებს
მაგიდაზე აწყობენ. ლოცვის დამწყების გვერდით მისი დამხმარეები სხდე
ბიან, მლოცველებიც თავიანთ ადგილებს იკავებენ სკამებზე, კაცები წინ,
ქალები უკან. ერთ-ერთი დამხმარე რომელიმე სიმღერას იწყებს, ყველა
მას აჰყვება, მაღალ ტონებში მღერიან, ძალიან ხმამაღლა და წკლაპუნით.
მერე შლიან ხალიჩას, რომელზეც მლოცველები ერთმანეთის მიყოლებით
იჩოქებენ და შემდეგ ისევ თავიანთ ადგილებს უბრუნდებიან. ბოლოს ყველა
ფეხზე დგება და ერთმანეთს ჰკოცნიან, კაცები კაცებს, ქალები ქალებს. მა
ლაკნებს არ სჯერათ მარადიული განკიცხვისა და მიაჩნიათ, რომ მონანიე
ბით ყველა დანაშაული (რაც ძალიან იშვიათად ხდება) შეგიძლია გამოის
ყიდო, მათ შორის ყველაზე ცუდიც. მომნანიებელზე გარდმოდის სულიწმინ
და და აკეთილშობილებს მას. ამის მერე მონანიებული იწყებს ოხვრას და
ტირილს და ჩუმ ლოცვაში ჰპოვებს შვებას. სრულიად საპირისპიროდ იქცე
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ვიან „მხტუნავები“, სულიწმინდას მობრძანებას ისინი ტანის მოძრაობებით
აუწყებენ სხვებს, ამის გამო წრეში მოტრიალე დერვიშებს გვაგონებენ. მა
გიდებზეც კი ადიან. ხანდახან მომნანიებლებიდან ერთ-ერთი გადარეული
ვით გამოხტება ხოლმე და ადგილზე შეშდება. ამით აჩვენებს, რომ მზადაა
„სიონისკენ“ ამაღლდეს.
ახლა დავადგეთ მეორე გზას, რომელსაც ტიფლისიდან აღმოსავლეთ
ამიერკავკასიაში მივყავართ. ამ მხარეში ძირითადად თათრები და სპარსე
ლები ცხოვრობენ, უფრო მაღალ რეგიონებში – სომხები და ქურთები. გზა
მტკვრის მარჯვენა ნაპირს მიუყვება მაშინ, როდესაც ბაქოსკენ მიმავალი
ახალი რკინიგზა მდინარის მარცხენა სანაპიროზეა გაყვანილი. ტიფლი
სის შემოგარენში მოჩანს ლამაზი სახლები მდიდარი ვენახებითა და ბაღე
ბით. მიხვეულ-მოხვეული გზებით 520 მეტრის სიმაღლის მთაზე ადიხარ.
ამის მერე იწყება სტეპი, რომელსაც ელისაბედპოლამდე მიყავხარ. ფრანც
როსმესლერი ამბობს, ელისაბედპოლის (თურქულად განჯა) გარშემო თით
ქმის უდაბნოაო. წარმოიდგინეთ მოგზაურების გაოცება, ამ უდაბური ლან
დშაფტის ბოლო სიმაღლის გადალახვისთანავე ულამაზესი ოაზისი რომ გა
დაეშლებოდათ თვალწინ. ქალაქი მთლიანად ბაღებშია ჩაფლული, თუმცა
გუბერნატორის რეზიდენციის გარდა აქ სხვა არაფერია მნიშვნელოვანი.
ქუჩები ვიწროა და დაკლაკნილი, სახლების უმეტესობა – პატარა და მოუვ
ლელი, მხოლოდ ახალი შენობები თუ მოეწონება მნახველს.
ქალაქის ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტია დიდი, უზარმაზარი ჭად
რებით გარშემორტყმული ბაზრის მოედანი თავისი მოზრდილი მეჩეთით.
მოედნის მარჯვენა მხარეს სავაჭრო ფარდულებია, მარცხნივ – ჩაიხანები,
ცალკეა დიდვაჭრების მაღაზიები და დახლები. ყველაზე მეტი ხალხი დი
ლით ტრიალებს. მერე მოდიან თეთრ მოსასხამში გახვეული სომეხი ქალე
ბი და იმ დღისთვის საჭირო პროდუქტებს ყიდულობენ. რომელიმეს მო
სასხამი ოდნავ თუ გადაეწევა, დაინახავთ ულამაზეს სახეებს, მბრწყინავ
თვალებს და ძვირფასად მოქარგულ ტანსაცმელს. ბოლოს გამოჩნდებიან
რუსი და თათარი ქალები. განსაკუთრებით მდიდარია ხილისა და ბოსტნეუ
ლის ბაზარი.
ელისაბედპოლიდან ორი მილის დაშორებით, მთისკენ, მდებარეობს
გერმანული კოლონია, რომელიც ვიურთემბერგელი გერმანელებითაა და
სახლებული. კარლ კარსტენი დიდი სიყვარულით აღწერს ჰელენენდორ
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ფის სისუფთავესა და სილამაზეს: ქუჩების გაყოლებაზე დარგული აქვთ ხეე
ბი, სახლებთან მდგარი თავლები და საგულდაგულოდ მოვლილი ეზოები
გერმანელი გლეხების შეძლებულ ცხოვრებაზე მიუთითებს. კოლონიას მიწა
ბევრი აქვს და ხალხსაც შრომა არ ეზარება, თუმცა, შემოსავლის მთავა
რი წყარო მაინც ღვინის წარმოებაა. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ხილის
მოსავალიც, თუმცა, გამორჩეული ჯიშები ნაკლებად აქვთ. მესაქონლეო
ბის განვითარებას ზაფხულის სიცხეში გადამწვარი საძოვრები აფერხებს,
ცხოველების გამოკვება ჭირს. მინდვრების და ვენახების სარწყავ წყალს
მთიდან გამოყვანილი არხებით იღებენ. კოლონისტები თავიანთი ჩაცმუ
ლობით, ენითა და ტრადიციებით ისტორიული სამშობლოს ერთგულები
დარჩნენ. მეორე კოლონია ტიფლისის საფოსტო გზასთან, ელისაბეპოლი
დან დაახლოებით ხუთი მილის დაშორებით მდებარეობს. ამ კოლონიის
ადგილმდებარეობა თავიდანვე არასწორად იყო შერჩეული, არაჯანსაღმა
კლიმატმა მისი მოსახლეობის რაოდენობა საგრძნობლად შეამცირა. თუმ
ცა, ამის მერე, როგორც იქნა, სხვაგან გადავიდნენ და დღეს ანენფელდი
მშვენივრად ვითარდება.
სამწუხაროდ, ანენფელდს თათრების ყაჩაღობით ცნობილი ტომი ჰყავს
მეზობლად. ხშირია საქონლისა და სხვა ნივთების ქურდობა, ამიტომაც
კოლონისტებსა და ამ ტომის ყაჩაღებს შორის მუდმივი კონფლიქტია. ეს
მხარე საზოგადოებრივი უსაფრთხოების თვალსაზრისით ყველაზე საშინე
ლი ადგილია ამიერკავკასიაში. ბოლო წლებში, კარსტენის ცნობით, ბევრი
რამ შეიცვალა უკეთესობისკენ, თუმცა, ყაჩაღების საცხოვრებელი ადგილის
სპეციფიკიდან გამომდინარე, უამრავი სამალავი აქვთ ტყეებსა და ხეობებ
ში, მთავრობას ძალიან უჭირს მათთან გამკლავება და აბსოლუტურ უსაფ
რთხოებას ვერავინ იძლევა.
თათრების მთავარი დასახლება უფრო სამხრეთით, შუშაში მდება
რეობს. ამ ქალაქში მოსახვედრად ბაქოდან სამხრეთისკენ უნდა წახვიდე,
ელისაბედპოლისკენ. გაუდაბნოებულ ლანდშაფტს სულ მალე მდიდარი ვე
გეტაცია ენაცვლება. თვალში გხვდება ბროწეულის მოზრდილი ბუჩქები, ვე
ლური ვაზი და შინდი. ეს ადგილები ყველაზე მეტად ნადირობის მოყვარულ
მხედრებს იზიდავს, საერთოდაც, ლამაზი ყარაბაღის მაცხოვრებლებს (ასე
ჰქვია ამ მხარეს) ძალიან უყვართ ჯირითი, ნადირობა და იარაღიდან სრო
ლა, თუ საშუალება მიეცათ, არც ყაჩაღობასა და ქურდობაზე ამბობენ უარს.
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როსმესლერის მიხედვით, თათრებისა და სომხებისგან შემდგარ ყარაბა
ღის (შავი ბაღი) მოსახლეობას ადრე სომხური წარმომავლობის თავადი
ჰყავდათ, რომელსაც „მელიკს“ ეწოდებდნენ. გასული საუკუნის შუა წლებში
მაჰმადიანური მოსახლეობა სომხური მმართველობის წინააღმდეგ გამოვი
და და თათრების დიდმა სოფელმა მთაში სოფლის თავკაცია ირჩია. საკ
მაოდ ბნელი წარსულის მქონე ადამიანი თავიანთ მმართველად დანიშნეს
და მელიკებისგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს. ამ ახალგამოცხადებულ
თავადს, სახელად პანა ხანს, თათრების სხვა სოფლებიც შემოუერთდნენ,
სულ მალე იმხელა ძალაუფლების პატრონი გახდა, რომ სომეხი თავადი
გააძევა და თავი ყარაბაღის მთავრად გამოაცხადა. გარდა ამისა, პანა ხან
მა სპარსული ხელისუფლებისგან თავის დაღწევაც შეძლო, ააშენა შუშა და
ის თავის მუდმივ რეზიდენციად აქცია. პანა ხანის სიკვდილის შემდეგ იყო
იბრაჰიმ ხანი, რომელიც სამი თვის განმავლობაში იცავდა შუშას საქარ
თველოს და ტიფლისის ამაოხრებელი აღა მაჰმად ხანისგან. სპარსელები
ამის მერე კიდევ ორჯერ მოვიდნენ, მესამეჯერ 1796 წელს და ამჯერად
კიდევაც შეძლეს ქალაქის აღება, იბრაჰიმი გაიქცა, მაგრამ მაშინვე უკან
დაბრუნდა, როგორც კი შეიტყო, სისხლისმსმელი აღამაჰმად ხანი შუშა
ში მოკლესო; დაბრუნდა თუ არა გენერალ ციციანოვს, კავკასიის მთიელი
ხალხების რისხვას, ყარაბაღში რუსული გარნიზონის ჩაყენება სთხოვა.
მას შემდეგ აქ ძალიან ხშირია შიდა დაპირისპირება, ოჯახური კონ
ფლიქტები, ბოლო არ უჩანს სპარსელებსა და რუსებს შორის ქიშპობასაც.
ბოლო ხანიც რომ გააქციეს, რუსებმა ეს მხარე თავიანთ ადმინისტრაციას
დაუმორჩილეს. ამით რუსეთი სპარსეთის უშუალო მეზობელი გახდა, რამაც
ამ ორი იმპერიის მომავალი ურთიერთობები კიდევ უფრო მასშტაბური გა
ხადა.
შუშასთან მიახლოვებისთანავე საოცარი ლანდშაფტი გადაგეშლება
თვალწინ. მთიანი მასივის ცენტრში განთავსებულ მთაზე მოჩანს ქალაქი,
რომლის თეთრი გალავანი წვრილი ზოლივით გასდევს ამ სასწაულ კვარ
ცხლბეკს. ვიწრო დაბლობიდან გველივით დაკლაკნილი, ტყეებითა და
ულამაზესი მდელოებით გარშემორტყმული გზა უფრო ზემოთ განლაგებულ
ხანკენდიმდე მიდის. ხანკენდი მეგრელ გრენადერთა პოლკის შტაბი და
ელისაბედპოლის რუსული ოჯახების საყვარელი საზაფხულო ადგილია.
დასახლება არც ისე დიდა, მხოლოდ ყაზარმებისა და ბაღებში ჩაფლული
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ოფიცრების სახლებისაგან შედგება. აქვთ რამდენიმე მაღაზია, ხორცისა და
ბოსტნეულის ბაზარი, გასართობად ოფიცერთა პარკში დადიან.
ხანკენდიდან შუშაში მოსახვედრად ზევით მიმავალი საფოსტო გზას უნ
და აუყვე. გზა ზოგ ადგილას ძალიან ციცაბოა და ბევრი სახიფათო მოსახ
ვევი აქვს. ამ ორ დასახლებულ პუნქტს შორის მანძილი დაახლოებით 20
კილომეტრია. შუშას ქუჩებიც ვიწროა და მიხვეულ-მოხვეული, თანაც ცუდად
მოპირკეთებული, სამაგიეროდ განუმეორებელი ხედი აქვს. როსმესლერის
აზრით, ასეთი მასშტაბური პანორამა არც ერთ ქალაქს არ გააჩნია. „მთა,
რომელზეც შუშა დგას, სამი მხრიდან კიდევ უფრო მაღალი მთებითაა გარ
შემორტყმული. ამ გიგანტებს შორის არსებული ხევები და უფსკრულები
უზომოდ ღრმაა, შიშისმომგვრელი. ერთ ადგილას კლდე მასზე აღმართუ
ლი კედელივით ციცაბოა. სწორედ აქედან ყრიდნენ უფსკრულში მელიკე
ბისა და ხანების დროს დამნაშავეებს. ყველაზე ლამაზი ხედი ჩრდილოე
თითაა, იმ ადგილას, სადაც მთის ქვაბული დაბლობისკენ იხსნება. ფეხქვეშ
გეშლება მთა თავისი მიხვეულ-მოხვეული გზებით, სადღაც შორს, პატარა
წერტილად მოსჩანს ხანკენდი. მთებს მიღმა მთიანი მასივის შესასვლელია,
ხოლო მის იქით დაახლოებით 20 მილის სტეპს ვხედავთ. აქედან საღამოს
შუქზე მთელი თავისი დიდებულებით წარმოგვიდგება დიადი კავკასიონი.“
რამდენიმე სიტყვით შევეხოთ ყარაბაღის თათრებსაც. ისინი მომთაბა
რი ცხოვრებას ეწევიან. ზაფხულობით თავიანთ საქონელთან ერთად მთა
ში ცხოვრობენ, მერე დაბლობში გადადიან ზამთრის საძოვრებზე. მომთა
ბარეთა ასეთი გადაადგილება საინტერესოცაა და კარგადაც ასახავს მათ
წეს-ჩვეულებებს. მთაში ასვლა – ჩამოსვლის წინ საუკეთესო ტანსაცმელში
გამოწყობილი მოსახლეობა სიხარულს ვერ ფარავს. წინ, როგორც წესი,
ცხენები მიდიან, მათ მიჰყვებიან დიდებულები ვაჟიშვილებთან ერთად, შემ
დეგ – ცოლები და ქალიშვილები. ცხენზე მამაკაცებივით ამხედრებულ ქა
ლებს ჩადრები უკეთიათ, სპეციალურად მათთვის უზანგები ძალიან მაღლაა
დამაგრებული. როგორც წესი, უნაგირზე აბრეშუმია გადაკრული, ტყავის
აღკაზმულობა კი ოქრო – ვერცხლით ირთვება. ხალხის ძირითადი მასა,
ცხადია, ფეხით მიდის, ქალები და გოგონები ტიპიურ უხეშ ურმებში (არბებ
ში) სხედან, რომლებსაც ფერად-ფერადი მოქარგული გადასაფარებლები
აფარია. ქალებს, როგორც ჩანს, მოსწონთ ეს სიჭრელე, ხშირად სწევენ
ფარდაგებს და გარეთ იხედებიან. სხვა ურემებზე უფრო მოხუცი ქალები
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სხედან, ისინი, ვისაც ჯირითი ან ფეხით სიარული არ შეუძლია. ხანშიშესუ
ლი ქალები, სხვათაშორის, უპირატესობას ჯირითს უფრო ანიჭებენ და სუ
ლაც არ ინიღბებიან. თათარს ხშირად ეზარება თავისი იარაღის ტარება და
ურჩევნია ის თავის ცოლს აკიდოს. ქალიც იძულებულია ბავშვთან ერთად
ლამის მთელი არსენალიც ათრიოს.
ქალაქელი თათრების ცხოვრება დიდად არ განსხვავდება. თათრიებისა
და სომეხების სახლები ერთი შეხედვით ძალიან ჰგავს ერთმანეთს, მაგრამ
შიგნით შესვლისთანავე მიხვდებით, ვისთან ხართ. სომხები სახლებს აღ
მოსავლურად რთავენ, თათრები სპარსულ სტილს ანიჭებენ უპირატესობას.
როგორც წესი, დიდგვაროვანი თათრის სახლი ორსართულიანია. დაბლა
თავლებია, სამზარეულო და მოსამსახურეთა ოთახები, ხოლო მაღლა, იქ,
სადაც ოჯახი ცხოვრობს, ხის კიბით დიდ აივანი ადიხარ. იქვეა მისაღები
ოთახიც, სადაც ოჯახის პატრონი სტუმრებს იღებს. მაგრამ ეს მხოლოდ უც
ხო სტუმრებს ეხება. ოჯახის უფროსის ძველი ნაცნობები კი პირდაპირ დი
დი ფანჯრიდან შედიან, რომელიც იატაკიდან ჭერამდეა. ეს ფანჯარა სახ
ლის მშვენებაა და ხშირად მთელ კედელს იკავებს. მასში ჩასმული მინები
ხვადასხვა ფერისაა, ჩარჩოს ულამაზესი ორნამენტები მისაღები დარბაზის
სხვა დეტალებივით ლამაზია.
სამწუხაროდ ასეთ ელეგანტურობას თავისი უარყოფითი მხარეც აქვს.
საცხოვრებელი ოთახები ძალიან პატარაა და საოცრად ჭუჭყიანი. ქალები
სახლის მოვლით თავს დიდად არ იწუხებენ და ბავშვები თავის ნებაზე ჰყავთ
მიშვებულნი. ქუჩაში სულ სხვა სურათია. გარეთ გასულ თათრის ქალს, სხვა
აღმოსავლელი ლამაზმანების მსგავსად, უზადოდ აცვია: გრძელი ზოლიანი
ან კუბოკრული ძვირფასი აბრეშუმის მოსასხამი, ნაზი, ჰაეროვანი ჩადრი.
და მაინც: ვის მოუნდება დააგემოვნოს ამ ლამაზი სახეების, ბრწყინავი თვა
ლების და თხელი ჩადრების მიღმა დამალული წითელი ტუჩები, როცა მათ
დანარჩენ თვისებებს გაეცნობა? ამბობენ, რომ არც ქალებმა და არც მათ
მა ქმრებმა არ იციან, რა ნიშნავს ბანაობა. თავიანთ ტანსაცმელს, რაც არ
უნდა ძვირფასი იყოს იგი, დღედაღამ გაუხდელად ატარებენ და მხოლოდ
მაშინ იცვლიან, როდესაც სრულიად შემოცვდებათ. ამგვარ ფიზიკურ მიშ
ვებულობას გონებრივიც ემატება. აქ საერთოდ არ ესმით აღზრდის არსი.
აქაური მოსულელო, ცრუმორწმუნე და ჭორიკანა ქალები სრულ წინააღ
მდეგობაში მოდიან მხიარულ, ინტელიგენტ ქართველ და მეგრელ ქალებ
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თან. ახალგაზრდობა მხოლოდ ყურანს სწავლობს და ისიც ყველანაირი
ფორმით ისწავლება. ბავშვები მხოლოდ რამდენიმე ისტორიულ თარიღს
ეცნობიან, ისმენენ უამრავ ზღაპარსა და თქმულებას გმირებსა და მეფეებ
ზე, სადაც მოქმედება, როგორც წესი, სპარსეთში ხდება. დაწყებით სკო
ლებში რვა წლის ბიჭებთან ერთად ოცი წლის ახალგაზრდებიც სხედან და
წმინდა წიგნს უაზროდ იზეპირებენ.
ახლა მიმოვიხილოთ ამიერკავკასიის აღმოსავლეთი ნაწილი – კასპიის
ზღვის სანაპირო. მკითხველს ნუ ექნება იმის მოლოდინი, რომ აქ თვალ
წარმტაც ლანდშაფტსა და საინტერესო ხალხს შეხვდება, მსგავსი არაფე
რია. კავკასიონის სამხრეთ-აღმოსავლეთის ტოტის მიღმა დაღესტნის მა
ღალმთიანი რეგიონის მწვერვალები მოჩანს. მატარებლით სულ რამდე
ნიმე საათის სავალია ტფილისიდან ბაქომდე – კავკასიის ზღვის საპორტო
ქალაქამდე. მატარებლის ფანჯრიდან შეგიძლია თვალი მიადევნო კავკა
სიონის ჯაჭვის სულ უფრო მაღლა აზიდულ ქედებს, გარშემო მხოლოდ სტე
პია, აღმოსავლეთი ჭაობებითაა სავსე. რკინიგზას ამიერკავკასიის ბოლო
სადგურამდე, ბაქომდე ჩაჰყავხარ.
ბაქო აფშერონის ნახევარკუნძულის სამხრეთით მდებარეობს. ნახევარ
კუნძული ზღვაში ღრმად იჭრება და ნახევარმთვარის ფორმით სამხრეთაღმოსავლეთისკენ არის გადახრილი. მსგავსი ფორმა აქვს მტკვრის დელ
ტასაც, ფართოდ გადაშლილ ყიზილაგაჩის ყურეს რომ ქმნის. ანტიკურ ხა
ნაში, როგორც სტრაბონი ყვება, მტკვარს 12 შესართავი ჰქონია. მდინარემ
დღეს უკვე სომხური არაქსიც მიიერთა და ერთი დიდი შესართავით ჩაედი
ნება ზღვაში. სხვა პატარ-პატარა განშტოებები ძირითადად დამშრალია და
მხოლოდ წყლის დონის მომატებისას ივსება.
ნახევრაკუნძული აფშერონი და მთელი სანაპირო ზოლი მტკვრის დელ
ტამდე ნავთობით მდიდარი მხარეა და მის ცენტრს ბაქო წარმოადგენს.
აქაურები ყველა მაჰმადიანი თათრები არიან. მხოლოდ ბაქოში გვხვდება
სპარსელი ცეცხლთაყვანისმცემლების პატარა კოლონია. ამიერკავკასიაში
ისინი „მარადიული ცეცხლის“ ფონზე ლოცულობენ, ამ უძველესი დროი
დან დანთებული გაზის წყაროსთან, რომელიც დედამიწის წიაღიდან მაღლა
ამოედინება. აქ ყოველდღიურად მილიონობით კუბური ფუტის მოცულობის
გაზი იფრქვევა. ეს გაზი ნაკლებად კაშკაშაა და სუნიც ქვანახშირიდან ხე
ლოვნურად წარმოებულ აირზე შედარებით სუსტი აქვს, მაგრამ წვის პრო
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ცესში მასზე მეტად ხურდება.
ნავთობის საბადოები ნახევარკუნძულის რამდენიმე ადგილას გვხვდე
ბა, მაგრამ მათგან მხოლოდ ერთია ნამდვილად მდიდარი და ის სოფელ
ბალახანასთან, ბაქოს ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარეობს. აქ მოპო
ვებული მასალის ყოველდღიური რაოდენობა დაახლოებით 120 ტონამდე
ადის. კიდევ რამდენ ხანს შეძლებენ ამ წიაღისეულით სარგებლობას, ძნე
ლი სათქმელია, მაგრამ, როგორც ცნობილია, ჯერ კიდევ ძველმა სპარ
სელებმა დანამდვილებით იცოდნენ მისი არსებობის შესახებ. აფშერონის
ნავთობი დღემდე არავის მოუხმარია რაციონალურად, მათ შორის, არც
რუსებს. ნავთობის იმ მცირე ოდენობითაც კმაყოფილდებოდნენ, უძველეს
ჭაბურღულებში რომ გროვდებოდა. ამერიკასა და ევროპაში ნავთობს გა
ნათებაშიც აქტიურად მოიხმარდნენ, მაგრამ ამანაც ვერ აიძულა რუსეთის
მთავრობა ამ წიაღისეული სიმდიდრის მოპოვების გაზრდაზე რომ ეზრუნა.
მხოლოდ სამოცდაათიან წლებში, მას შემდეგ, რაც ამ საქმის პროფესიონა
ლებმა დაჟინებით მოითხოვეს კასპიის ზღვის რეგიონისთვის მეტი ყურად
ღება მივაქციოთო, რუსეთმაც, როგორც იქნა, ბაქოს გარშემო ნავთობის
მოპოვების მასშტაბების გაზრდა გადაწყვიტა. მოეწყო დიდი ჭაბურღილები
და ყველა ძალიან მდიდარი გამოდგა. შახტები 30-45 მეტრის სიღრმისაა
და თიხა – ქვიშის ნიადაგებში გავლით ნიჟაროვან კირქვამდე ჩადის, რომ
ლის ქვეშაც ნავთობია. ნავთობის ამოხეთქვა უზარმაზარი ძალით ხდება.
მუშები ბოლო ფენის ბურღავისას დიდი საფრთხის ქვეშ იმყოფებიან. ჭა
ბურღილებიდან ნავთობი 600 ტონიან რეზერვუარებში ხვდება. როსმეს
ლერი ამბობს, რომ აფშერონის ნავთობს მოშავო-მოყავისფრო, ან მწვა
ნედ მოლივლივე, მეტნაკლებად სქელი სტრუქტურა და ქვანახშირის ფისის
მსგავსი განსაკუთრებული სუნი აქვს. ამ პროდუქტს ამერიკული და გალი
ციური პროდუქტისაგან განსხვავებით ის უპირატესობა გააჩნია, რომ პარა
ფინს არ შეიცავს. სწორედ ამ ფაქტის წყალობით არ მაგრდება ის სიცივეში
სხვა ნავთობისგან განსხვავებით.
ნავთობის მოპოვების მონიპოლია 1871 წლამდე რუსეთის სახელმწი
ფოს ხელში იყო, რამაც ეს სფერო ძალიან აზარალა. თუმცა, დღეს მოპო
ვება უკვე თავისუფალია და სახელმწიფო ხაზინაც მისგან მიღებული გა
დასახადებით კმაყოფილდება. ამ ინდუსტრიული წარმოების განვითარება
გვიჩვენებს, რომ მონოპოლიის გაუქმების გადაწყვეტილება ძალიან მნიშ
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ვნელოვანი იყო. ნავთობის მოპოვებამ იმხელა მასშტაბები მიიღო, რომ
ამასობაში ბაქო ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს სავაჭრო ქალაქად იქცა კას
პიის ზღვისპირა ქალაქებს შორის, ასტრახანის გარდა ყველა სხვა სანა
პირო ქალაქს გაუსწრო. რა თქმა უნდა, არც ის უნდა დავივიწყოთ, რომ
ტიფლისი-ბაქოს სარკინიგზო ხაზის გახსნის შემდეგ, ბაქო კასპიის ზღვის
ქალაქების სატრანსპორტო ცენტრს წარმოადგენს. როგორც სპარსული,
ისე თურქესტანული სავაჭრო პროდუქტები რუსული ორთქლმავლებით პირ

ბაქო

დაპირ ბაქოში შემოდის. ძალიან დიდი მნიშვნელობას ჰქონდა რკინიგზასაც
ნავთობის მრეწველობის განვითარების საქმეში. ნავთობპროდუქტები უწინ
გემებით გადაჰქონდათ მდინარე ვოლგაზე. ამ გზით ტრანსპორტირება კი
მხოლოდ მაისიდან აგვისტომდე იყო შესაძლებელი.
რაც შეეხება თავად ნახევარკუნძულ აფშერონს, აქ არანაირი ვეგეტაცია
არ გვხვდება, სრულიად უსახური ლანდშაფტია ირგვლივ. ხეები საერთოდ
არ იზრდება, არც ბუჩქები. ამას ემატება მუდმივი ქარი, დროდადრო ძალიან
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ძლიერიც. ზამთარი მაინცადამაინც მკაცრი არ არის, უხვი ნალექის წყალო
ბით ნიადაგი მშვენივრად იკვებება, რაც მისწრებაა მიწათმოქმედებისთვის.
ბაქოს გარშემოც მსგავსი ბუნებაა. მთაზე, რომელსაც ქალაქი ეკვრის, არც
ხეებია და არც ბუჩქები. სანაპიროსთან მოჩანს ქალწულის კოშკი და გემების
ანძები, უკანა პლანზე არსებული სილურჯიდან პატარა კუნძული (ნარგინი)
იკვეთება მომრგვალებული ყურის ბოლოს. ბაქოს სანაპირო ზოლი ნიჟა
რების საწყობს ჰგავს. ცოტა მოშორებით მიწა შედარებით მაგარია. აქედან
უკვე მზისგან დამწვარი, ბორცვაკიანი ლანდშაფტი იწყება თავისი ნავთობის
ჭაბურღილებით. არ უნდა დავივიწყოთ აფშერონის ნახევარკუნძულზე მიმო
ფანტული მარილიანი ტბებიც, რომლებიც დიდი მოგებას იძლევა.
სამეცნიერო თვალსაზრისით ძალიან საინტერესოა ამიერკავკასიაში
ნავთობის მოპოვების არეალის გაფართოების საკითხიც. კავკასიაში ცნო
ბილია სხვა გავრცელების ადგილები: ყუბანის, ჩერქეზების მთიანეთის
ჩრდილოეთით მდებარე ვიწრო, მაგრამ ძალიან გრძელი ზოლი, თერგის,
რომელიც თითქმის მთელ ჩეჩნეთს მოიცავს, შემდეგ ქართული, რომელიც
თბილისიდან აღმოსავლეთით მდებარეობს და სიდიდით ჩეჩნურს უტოლ
დება, სულ ბოლოს ყველაზე მდიდარი აფშერონის რაიონი, რომელიც თა
ვისი სიდიდით ჩეჩნურსა და ქართულს ერთად აღებულს უტოლდება. მაგ
რამ ეს ჯერ კიდევ ყველაფერი არ არის. კასპიის ზღვის სამხრეთ ნაპირზე,
ასტრაბადის აღმოსავლეთით, კიდევ არის წყაროები, რომლებიც დაზუსტე
ბით შეიძლება ითქვას, რომ თავისი ორგანული შემადგენლობით ბაქოსას
არაფრით ჩამოუვარდება და თითქმის სპარსეთის ყურემდე აღწევს. აქაურ
ნავთობს თურქმენები მოიპოვებდნენ და ძალიან სარფიანადაც ჰყიდნენ
სპარსულ-კასპიურ სანაპირო ადგილებში.
დამტკიცებულია ისიც, რომ იალბუზის ნახშირით მდიდარ მთიანეთში,
ჩრდილო სპარსეთის მაღალი ქედშიც ბლომად ნავთობია. ის ხშირად იწრი
ტება ხოლმე წყაროებთან და პატარა მდინარეებთან, ქრება შუა სპარსეთის
განიერ მარილიან უდაბნოში და მერე ისევ ჩნდება ჰამადანთან ელვენდის
მთიანეთში, საიდანაც თურქეთ-სპარსეთის საზღვართან მდებარე ზაგროსის
მთიანეთს მიუყვება. მესოპოტამიის დასავლეთ კიდესთანაც არსებობს ნავ
თობის საბადო. კიდევ ერთი საბადოა მოსულში, შუა ტიგროსთან, ჩრდილო
მესოპოტამიასა და ქურთისტანს შორის, საზღვართან.
რაც შეეხება ზოგად პოლიტიკურ პირობებს ამიერკავკასიაში, აქაც იგი
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ვე უნდა ითქვას, რაც წინა თავებში ვთქვით. ამიერკავკასიის ნაკლებად მი
სადგომ ადგილებში, კერძოდ, სამხრეთ რეგიონებში, ადრე სპარსულ სომ
ხეთში, პასიური წინააღმდეგობა კიდევ ათეულობით წლები გრძელდებოდა
და ზოგან დღესაც გრძელდება. არის ადგილები, სადაც რუსული გავლენა
გასაოცრად ადვილად გავრცელდა. კოლონიზაცია დიდი ნაბიჯებით მიი
წევს წინ და რუსული ენის შესწავლაც ადვილად ხდება. მთავრობა მკაცრი
თანმიმდევრობით მისდევს თავის წმინდა პრაქტიკულ მიზნებს. ადგილობ

ნავთობის ჭები ბაქოსთან

რივებს ცივილიზაციის ექსპერიმეტებით არ აწვალებენ, რაც აზიელების
თვის სრულიად აუტანელი იქნებოდა (მაგალითად, ეროვნულის ნაცვლად
ევროპული ტანსაცმლის ხმარება რომ დაეძალებინათ მათთვის). ზედმიწევ
ნით უფრთხილდებიან არსებულ ტრადიციებს. გაურკვეველი ლოზუნგების
გავრცელებისა და აღმოსავლეთით ცივილიზაციის გავრცელების ნაცვლად,
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ხელისუფლება წესრიგის დაცვითა და კანონის დამყარებით შემოიფარგლე
ბა. ზოგიერთ ტომს მათი ცხოვრების წესები შეუნარჩუნეს და ადგილობრივი
დაწესებულებები და თავად ადმინისტრაციაც მათსავე ხელში დარჩა. რაც
ყველაზე მნიშვნელოვანია, მთავრობა მკაცრად ნეიტრალურ პოლიტიკას
ატარებს რელიგიასთან მიმართებაში. უფლებას აძლევს ყველას, საკუთარი
რწმენით ეზიარონ საკუთარ ნეტარებას. ამიტომ სრულიად არასწორია ის
მის მტკიცება, რომ რუსების მიერ კავკასიის დაპყრობის შედეგი მხოლოდ
ამა თუ იმ ერის სრული განადგურებაა. ამის მტკიცება მხოლოდ სპენსერის
მსგავს მეოცნებეებს შეეძლოთ. სპენსერი ჯერ კიდევ ყირიმის ომამდე გა
მოქვეყნებულ თავის ერთ-ერთ ნაშრომში მომავლის ფანტასტიკურ სურათს
გვიხატავდა, თუ როგორ შეიძლებოდა დასავლეთის ხელისუფლებების
დახმარებით კავკასიის გათავისუფლება, რათა იქ განსხვავებული „აზიუ
რი შვეიცარია“ განვითარებულიყო. ეს მიწა სამოქალაქო და პოლიტიკური
თავისუფლებების ყველა ატრიბუტით, დასავლელი პოლიტიკური ემიგრან
ტების თავშესაფარიაო. ეროვნული რომანტიკის ელდორადო და მსგავსი
სისულელეები.
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ჩრდილოეთ აზიის კლასიკურ რეგიონებს განეკუთვნება სომხეთი და
მისი მოსაზღვრე ანატოლიის ნახევარკუნძული. სომხეთის განსაკუთრებუ
ლობა იმაში მდგომარეობს, რომ კაცობრიობის ისტორიის უძველეს დროში
მოგზაურობის საშუალებას გვაძლევს. მეზობელი ქვეყნებისთვის მიუწვდო
მელ უზარმაზარ პლატოებზე ჩამოყალიბებული უნიკალური კულტურული
ერთობა მის კავშირზე მიგვითითებს უძველეს სემიტურ სამყაროსთან, მაგ
რამ, შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად შეზღუდულად ვლინდება
და ამიტომაც ძირითადად მაინც ადგილობრივი მნიშვნელობისაა. სომხუ
რი კულტურა თვითმყოფადი არ არის, მაგრამ მან თითქმის უცვლელად
შეინარჩუნა და განავითარა ის ჩანასახები, საიდანაც აღმოცენდა. მთლია
ნობაში სომხეთის ისტორია სხვა არაფერია, თუ არა ირანის ბედიწერის
განვრცობა სპარსეთის პლატოს ვიწრო რეგიონიდან პონტოს სანაპიროე
ბამდე და კავკასიონის სამხრეთ ფუძემდე. აქა-იქ შემორჩენილი უძველესი
სულიერი ღირშესანიშნაობანი სწორედ ამაზე მიგვანიშნებს. ირანელების
პრეზოროასტრული ქრონოლოგიის ფანტასტიური სტრუქტურიდან ცალკე
უნდა გამოვყოთ ბიბლიური მითი წარღვნაზე, რომელიც არარატის მთასთან
დასრულდა.
მანამ, სანამ ასე შორს წავიდოდეთ და სომეხი ხალხის კულტურულ გან
ვითარებას უფრო ახლოდან განვიხილავდეთ, ჯერ ქვეყნის გეოგრაფიულ
მონაცემებზე შევჩერდეთ. დავიწყოთ ირანული პლატოს ჩრდილო-დასავ
ლეთ კუთხიდან, მიმოვიხილოთ ძველი რუსული სომხეთი (არაქსის შუა დი
ნება არარატის მთებითა და გოქჩის პლატოთი) და შემდეგ თვალი გადავავ
ლოთ შუა სომხეთსაც თავისი ჩრდილო, სამხრეთ და დასავლეთ რეგიონე
ბით, ქედებითა და განაპირა მთებით.
აზერბაიჯანის (მაღალი მიდია) პლატოდან მოჩანს კიდევ ერთი მნიშ
ვნელოვანი ამაღლება, რომელიც ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულებით
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ორი უზარმაზარი კონუსისებური მთიდან – სავალანიდან (დაახლოებით
4000 მეტრი) და სეჰენდამდე (დაახლოებით 2600 მეტრი) ქვედა არაქსის
ხევთან სრულდება. ეს არის ყარაბაღის მთიანი მასივი, რომელიც ელისა
ბედპოლიდან შუშაში მოგზაურობისას გაკვრით ვახსენეთ. ამ მთიანი მასივის
ჩრდილო-დასავლეთით 2100 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს გოქჩის ტბას
(სავანგა), რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღლა მდებარე
ტბაა. მის კალაპოტს ორი ამაღლება აკრავს გარს. ერევანსა და და გოქჩას
შორის მდებარეობს აკმანგანი, მთელი რიგი ჩამქრალი ვულკანური კო
ნუსებით, რომელთა ჩრდილო-აღმოსავლეთის ციცაბო კალთები ტბის მუქ
კალაპოტში იძირება. ყველა ეს ვულკანური წარმოშობის ამაღლება მცენა
რეული საფარის გარეშეა წარმოდგენილი. კიდევ უფრო ჩრდილო-დასავ
ლეთით გოქჩას მასივი უშუალოდ სომხურ განაპირა მთიანეთში გადადის
და ნელ-ნელა ეშვება, ერთის მხრივ, ფართო საფეხურებად ამიერკავკასიის
დაბლობისკენ და, მეორეს მხრივ, საქართველოს ყელისკენ.
დასავლეთით ვხედავთ მეორე მთიან მასივს – ვანის ქვაბულს, რომ
ლის ჩაღრმავებაშიც მარილიანი ვანის ტბა (1600 მეტრის სიმაღლეზე)
მდებარეობს. ეს მონაკვეთი პლატოს უფრო წააგავს და მისი კულმინაციის
პუნქტები იმ განაპირა მთებზე მდებარეობს, რომლებიც აღმოსავლეთ ევ
ფრატის შენაკადს (მურატი) ვანის ტბის რეგიონიდან ჰყოფს. პლატო უფ
რო დასავლეთისკენ მიიწევს, იქით, სადაც მრავალრიცხოვანი ნაკადების
შემოერთებით გაძლიერებული მდორე ევფრატი მაღლობს გადაუვლის და
ერზერუმის სამხრეთში ყველაზე დიდ სიმაღლეს აღწევს.
აქვე უნდა ვახსენოთ ზემოთ ნახსენები ორი მონაკვეთისგან სრულიად
განცალკევებულად მდგარი არარატის მთათა მესამე მასივი. ეს ადგილი
ფართობის თვალსაზრისით უმნიშვნელოა, მაგრამ მაინც დიდ ინტერესს იწ
ვევს. თოვლით დაფარული ორწვერა არარატი მწვერვალების ძლიერ წრეს
ჰქმნის, მსგავსს ევროპაში მხოლოდ შორ მანძილებზე თუ შევხვდებით. მთე
ბი წრიულად განლაგებულან არაქსის აყვავებული და ნაყოფიერი დაბლო
ბის გარშემო: ჩრდილოეთით ალაგიოზი (4000 მეტრი), აღმოსავლეთით
იუჩტეფე (3600 მეტრი) დასავლეთით კოტური (2600 მეტრი) და სამხრე
თით ორწვერა არარატი, რომლის დასავლეთ კონუსი 5260 მეტრს აღწევს.
აზიური კონტინენტის სამხრეთ-დასავლეთში სიანის მსგავსად, ირანსა და
წინა აზიას შორის საზღვარზე მდგარი არარატიც კაცობრიობის ისტორიის
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უმნიშვნელოვანესი ადგილია – მსოფლიოს უმაღლესი საკურთხეველი.
ერევნიდან მომავალი, ულამაზეს ტერასებად გაშლილი გზა სამხრეთით,
არაქსის მდიდარი შემოგარენისკენ მიემართება. თავად არარატი, რა თქმა
უნდა, მცენარეული საფარის გარეშეა. ნიადაგი შლაკურია, უძველესი ლა
ვის მასებით. ზემოთ მოჩანს თოვლიანი მწვერვალები, დაახლოებით 2000
მეტრის სიმაღლის უღელტეხილი რომ ჰყოფთ ერთმანეთისგან.
არარატის მწვერვალის ის ადგილი, სადაც ბიბლიის მიხედვით ნოეს კი
დობანი გაჩერდა, დაახლოებით 200 ნაბიჯამდე გარშემოწერილობისაა.
განსაკუთრებით ციცაბოა სამხრეთ-აღმოსავლეთის და ჩრდილო-აღმოსავ
ლეთის მხარე. მსოფლიოს მთათა პატრიარქის ყინულოვანი თავიდან გა
დაშლილი ხედი ბევრად აღემატება ჩვენი ალპების მწვერვალებიდან და
ნახულს. გადატანითი მნიშვნელობით რომ ვთქვათ, ეს ხედი იმ უძველეს
დროშიც გახედებს, რომლიც კაცობრიობის უძველესი მითების ბურუსში
იკარგება და არსად ყოფილა იმაზე უფრო დრამატული, ვიდრე აქ თავის
დროზე.
გთავაზობთ, ეს ბურუსი ჩვენი გონიერების დახმარებით გავარღვიოთ.
ჯერ გავიხსენოთ ასირიელების და ირანელების სრულიად წარმოუდგენელი,
ზღაპრული პრეისტორიული ეპოქა. ირანელების პრეზოროასტრული ქრო
ნოლოგია ამ უდიდესი პერიოდების სისტემას იძლევა. ზეცის თითოეულმა
უმოძრაო ვარსკვლავმა ათასი წელი ჯერ მარტომ იმეფა, მომდევნო ათასი
წელი სხვა უმოძრაო ვარსკვლავთან, ვეზირთან, ერთად. შემდეგ ეს ვეზი
რი გაუშვა და უკვე სხვა ვეზირთან ერთად მბრძანებლობდა კიდევ ათა
სი წლის მანძილზე, შემდეგ მესამესთან ერთად... და ასე გრძელდებოდა
უსასრულოდ... ზეცის ყველა უმოძრაო ვარსკვლავთან ერთად. ყველა ვარ
სკვლავს რომ მოილევდა, მეფე გვირგვინს იმ ვარსკვლავს გადასცემდა,
რომელთან ერთადაც პირველად იმეფა. ეს ხდებოდა ეპოქების მანძილზე...
წარმოუდგენლად შთამბეჭდავი აღქმაა დროის უსასრულობისა.
ასეთი ფანტასტიური ქრონოლოგია ჩვენთვის გაუგებარია. ირანელებ
თან მჭიდრო ნათესაობაში მყოფი სომხური საწყისებიც გაცრეცილ მითებ
ში იკარგება, თუმცა, მათი ნამდვილი გენეალოგიური შტო კაცობრიობის
ისტორიის პირველივე ეპოქაში ფუძნდება. უძველესი სომხური თქმულება
არ ემთხვევა ბიბლიისას, რადგან ის თავის დიდ წინაპრად იაფეტის შთამო
მავალ ჰაიკს ახსენებს, ბიბლიური წინაპრების სიაში კი ჰაიკი არსად ჩანს.
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მოსეს პირველ წიგნში (10, 2-4) იაფეტის ვაჟების, გომერისა და იავანის
შვილების (ჰაიკი ვითომ ერთ-ერთი მათგანი იყო) სახელებია: ასკენაზი,
რიფატი, თოგერმა, ელისა, ტარშიშ, ეითიმი და დოდანიმი.
უძველესი მითების შესწორება ჩვენს ძალებს აღემატება, ამიტომაც დავ
რჩეთ იაფეტის შვილიშვილთან, ჰაიკთან. მისი სახელის მიხედვით სომხებმა
თავიანთ ქვეყანას „ჰაიასტანი“ დაარქვეს, ჰაიკის შთამომავლებს კი – „ჰაი
გასან“. ჰაიკი ბაბილონში წავიდა და იქ მეფე ბელუსი (ბალ, ანუ არა ადა
მიანი, არამედ ღმერთი) მოკლა. ამის შემდეგ თავის ხალხთან და სამას
გოლიათთან ერთად უკან დაბრუნდა და საკუთარი რეზიდენცია დააარსა
არარატის აქეთ, დარონში (დღევანდელი ევფრატის მხარეში ქალაქ მუ
შის ახლოს უნდა ყოფილიყო). ჰაიკის ქვეყანაზე გვიამბო ქსენოფონტმა,
ამ ამბების პირველმა თვითმხილველმა. ჰაიკის შვილიშვილმა, არმენაკმა
კი დატოვა ეს ადგილები და თავისი ხალხით „ჩავიდა დაბლობში, რომელ
საც ყველა მხრიდან მაღალი მთები ეკრა გარს, და სამხრეთში მას (არმე
ნაკს) მიესალმა დათოვლილთავიანი პატრიარქი ახალგაზრდებს შორის“.
ეჭვგარეშეა, რომ აქ საუბარია არაქსის დაბლობსა და არარატზე. თავად
არმენაკმა ჩრდილოეთით მდებარე მთის ფუძესთან დააარსა დასახლება,
რომელსაც თავისი შვილის სახელი – „არაგასი“ უწოდა. დღესაც ასე ჰქვია
ჩამქრალ ვულკანს ერევანსა და ალექსანდრაპოლს შორის. არმენაკის სხვა
შვილებმაც მისცეს სახელები დღემდე არსებულ არაერთ ქალაქს, მდინა
რესა და მხარეს. მეორე შვილმა, არმავირმა, საკუთარი ქალაქი გაიშენა
ჩრდილო და სამხრეთ მთებს შორის დაბლობზე „დიდ მდინარესთან“. ამ
მდინარეს არმავირის შვილის ერასტის, ერასტესის (არაქსის) სახელი ეწო
და. არარატის სახელის წარმოშობასთან დაკავშირებითაც ვფლობთ არა
ისტორიულ, არამედ მითებზე დაფუძნებულ ინფორმაციას. არაი, ანუ „ლა
მაზი“, ასირიული სემირამისის უზარმაზარი მთის ფუძესთან დაიღუპა. მას
შემდეგ ამ ადგილს ერქვა არაიიარატ, ანუ „არაის მარცხი“. შესაბამისად,
სახელი უკავშირდებოდა მოვლენას და არა ადგილს. მოგვიანებით ამ სა
ხელით ჯერ ბრძოლის ველს (იმდროინდელ იგდირთან) მოიხსენიებდნენ,
შემდეგ უკვე მთასაც ასე უწოდეს.
ამ თქმულებაში მნიშვნელოვან ხარვეზებს ვხედავთ. გარკვეული მო
საზრებების გამო „ჰაიკსა“ და „არმენაკში“, ცალკეული პიროვნებების
ნაცვლად, შესაძლოა, მთელი დინასტიები იგულისხმებოდეს, როგორც ეს
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უცხოთა მიერ (დიდი ფანტაზიითა და გამომგონებლობით) აზიური და ირა
ნული სამეფო სახელების გამოყენების შემთხვევაში მოხდა. მუშის მხარე
ვანის ტბასთან ახლოს მდებარეობს. ამავე სახელწოდების ქალაქი, სომ
ხური გადმოცემის მიხედვით, ამ მხარის სილამაზით აღფრთოვანებულმა
სემირამიდამ ააგო, როგორც საზაფხულო რეზიდენცია. მაგრამ სახელი
„სემირამიდა“ ილუზიაა, რომელსაც ჯერჯერობით ვერ ვუმკლავდებით,
რომელიც ყველგან ჩნდება, სადაც კი ძველი სოლისებური დამწერლობაა.
კლდის გამოქვაბულები ვანში, როგორც ჩანს, საფლავებია, მეფეების გან
სასვენებლები, ხოლო წარწერები ეკუთვნის არა სემირამიდას, როგორც
ამას ძველი გადმოცემა მოგვითხრობს, არამედ სომეხი მეფეების დინას
ტიას, რომლის ისტორიაც ამ წარწერებშია აღწერილი. მიუხედავად იმისა,
რომ მათი წაკითხვა ბოლომდე ვერ ხერხდება, მაინც დასტურდება, რომ
ტექსტები ინდოგერმანულია და, როგორც ჩანს, უძველეს სომხურს ეკუთ
ვნის. ძველი სომხეთის ამ მეფეების შესახებ ჩვენ არაფერი ვიცით. ქვეყანა
იმ დროს ასურელებისა და სპარსელებისგან დამოუკიდებელი იყო.
იმის თაობაზე, თუ საიდან განვითარდა სომხური კულტურა, ორი ვერსია
არსებობს. პირველი უკავშირდება წარღვნას, მეორე კი – მითს სამოთხე
ზე. ორივე თქმულება ბაბილონურია. ბეროსესმიხედვით ბაბილონის მეფემ
ღმერთისგან შეიტყო მომავალი წარღვნის შესახებ. მან მიწაში ჩამარხა
უძველეს წარწერებიანი დაფები, ბაბილონური თქმულების მიხედვით მი
თიურმა ღვთაებრივმა ადამიანებმა რომ დატოვეს, და თავის ხუთი სტადიას
სიგრძისა და ორი სტადიას სიგანის კიდობანში ავიდა თავის ოჯახთან, მე
გობრებთან და ყველა სახეობის ცხოველთან ერთად და მოახლოებულ
წარღვნას ისე დახვდა. მოვლენები აქაც ბიბლიაში აღწერილის მსგავსად
ვითარდება. ბაბილონის მეფე არარატის მთასთან ჩამოდის, ღმერთებს
მსხვერპლს სწირავს და ზეცაში ადის ... იმ მხარეში, სადაც ევფრატი იღებს
სათავეს, სათავეს იღებს ბაბილონული თქმულებაც ედემის ბაღისა და ადა
მიანების წარმოშობის შესახებ. ამ ადგილიდან წყალი ოთხი მიმართულებით
გავრცელდაო. მეოთხე მდინარე ერთმნიშვნელოვნად ევფრატია, მესამე,
ჰიდეკელი, ასურის აღმოსავლეთით მიედინება, ე. ი. ტიგრისია. ფისონი,
რომელიც ქვეყანა „ჰავილას“ გადის, ჰალისი უნდა იყოს, ხოლო გიჰონში
არაქსი იგულისხმება. ყველა ეს მდინარე ედემის დიდ ბაღში ერთმანეთის
ახლოს იღებს სათავეს. ამ ალპური სამყაროს უმაღლესი პუნქტი არარა
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ტის მთა გახლავთ. ეს საკითხი ჯერ საბოლოოდ დაზუსტებული არ არის.
მკვლევარები ისევ ცდილობენ, არსებული გარფიკული სისტემები უძველეს
ტექსტებს მიუსადაგონ, რათა ზღაპრული ედემი – კაცობრიობის ისტორიის
აკვანი რუკებზე დაიტანონ. რამდენად შესაძლებელია ეს ყველაფერი, ამ
კითხვაზე პასუხი ღიად დავტოვოთ.
აქ შევჩერდეთ და ჩვენი ტოპოგრაფიაც ამით დავასრულოთ. არარა
ტის მთის მასივის დასავლეთი მთათა დახურული სისტემით არ ხასიათდება.
ერთეული ჯაჭვები მეტად ციცაბო ნაპირებითა და უღელტეხილებითაა და
ყოფილი. ისინი არაქსსა და ევფრატს შორის გადიან და კიდევ უფრო და
სავლეთისკენ მიწევენ. ევფრატისა და არაქსის ერთიან სათავეს გაივლიან
და ბინგიოლ-დაღსა (ათასი ტბის მთიანეთი) და მუსარ-დაგში ჩადიან. ეს
უკანასკნელნი მთელ სივრცეს ავსებენ ორივე ევფრატს შორის. ამ მთია
ნი მასების შემადგენლობა ჯერჯერობით უცნობია. ხევებსა და ვიწრობებში
ველური ქურთული ტომები ბინადრობენ და ფართოდ გადაშლილ, მაღალ
მთიან საძოვრებზე საზაფხულო ბანაკები აქვთ მოწყობილი.
სომხეთის მთიანეთში ტყე ცოტაა. უმნიშვნელო ტყეები გვხვდება
2000დან 2500 მეტრამდე სიმაღლეზე, სამაგიეროდ, მდიდარია დაბლო
ბები. აქ გვხდება წიფელი, მუხა, უფრო იშვიათად – არყი და ფიჭვი. ვაზი
განსაკუთრებით კარგად ხარობს საშუალო ზოლში – მუშთან და ერზინგიან
თან. ხილიც ბევრია, თუმცა, სამხრეთული ხილი ნაკლებად. აქ მოჰყავთ
ხორბალი, მარცვალი, სიმინდი, ფეტვი, ლობიო და ცოტა ბრინჯიც. ევფრა
ტის სიახლოვეს მოწეული მოსავალი ყოველთვის მაღალი ხარისხისაა.
გარდა ამისა, უხვად მოდის თუთა, სამხრეთი მდიდარია ბამბით.
სომხეთის პლატოს კიდეებიდან სიღრმეში გადავინაცვლოთ არაქსის
მარცხენა ნაპირზე – ყარსის, ჩალდირისა და არდაგანის პლატოებზე. განა
პირა და ჯაჭვური მთები აქ დიდი სიმაღლით არ გამოირჩევა. მნიშვნელო
ვანს ვერ დაარქმევ ვერც ოროგრაფიული საზღვრის ხაზს, მტკვრის სათა
ვესთან მოზრდილი რკალით ახალციხე-იმერეთის გამყოფ მთიანეთში რომ
გადადის. ეს რეგიონი დასავლეთით, ერზერუმამდე, მდინარე ჭოროხის დი
დი დაბლობით იზღუდება. ამის მერე იწყება პონტოური სანაპირო მთები,
50 გერმანული მილის სიგანის ძლიერი მთები, რომელთაც მხოლოდ ერთ
ადგილას, გიუმუშ-ხანასთან კვეთს მდ. ხარშუტი. ზემოთ აღნიშნულ სიგრძე
ში ანატოლიური განაპირა ჯაჭვებიც შედის, ის საფეხურების მსგავსი ამაღ

131

ს ომ ხ უ რ - პ ონ ტ ოუ რ ი რ ეგ ი ონ ი

ლება, რომელიც საოცრად ჰგავს ცეხე-სიმაგრის დამცავ სამმაგ ყრილს.
აღმოსავლეთ ნაწილში უხვადაა წიფლის, თელისა და ნაძვის ტყეები.
განსხვავებულ სურათს ვაწყდებით სომხეთის მაღალმთიან სტეპებზე:
ბალახით დაფარული დერეფნები პლატოების საკმაოდ შთამბეჭდავ ფართს
მოიცავს. ყველაზე მნიშვნელოვანი სტეპები ზემო მურადის ორივე მხარე
საა. აუცილებლად უნდა ვახსენოთ სტეპი ტორლი – ევფრატის პირველი
მოსახვევის სამხრეთით, სტეპი ყარაიაზი – მდინარე პასინის გვერდით, და
ყველაზე დიდი, მომთაბარე ტომებით სავსე მთიანეთი ვანის ტბის აღმოსავ
ლეთ ნაწილში. მაღალმთიან სომხეთში სტეპები შედარებით ცოტაა. იქ ევ
ფრატს ღრმად დაუღარავს აქაური მთის მასივი და დიდებული დაბლობები
შეუქმნია. ამის გამო ადგილობრივი ვეგეტაცია და კლიმატი აღმოსავლეთ
სომხეთში არსებულისგან სრულიად განსხვავდება. მართალია ბრტყელ ტე
რასებზე (2300 მ) ბალახი აქაც გვხვდება, მაგრამ ისინი უფრო ალპური სა
ფეხურებს ჰგავს. მომთაბარენი ამ ცხელ ზაფხულში გასატარებელ თავიანთ
საყვარელ ადგილებს „იაილას“ უწოდებენ.
ახლა დაწვრილებით განვიხილოთ სხვაობა მაღალმთიან და აღმოსავ
ლეთ სომხეთს შორის. აღმოსავლეთ სომხეთში მთათა მხოლოდ გრძელი
ჯაჭვებია, ჩილდირის, შურაგელის (ყარსი) და ჩალდირანის პლატოებს რომ
კვეთს. მაღალმთიან სომხეთში კი ევფრატში ჩამდინარე უამრავი წყლის ნა
კადებით დასერილ-დაყოფილ მთათა შეკრული ჯგუფებია; ბალახით დაფა
რული განიერი მინდვრებზე ნახევრად მიწური დასახლებები გაუშენებიათ;
ტერასებზე ჰაეროვანი ქალაქებია ნაყოფიერი დაბლობების ციცაბო ფერ
დობებზე გაშენებული უმშვენიერესი ბაღებით; არც მაღალმთიან სომხეთში
გვხვდება მდიდარი ვეგეტაცია. აქაც ვხედავთ სხვადასხვაგვარ ვულკანურ
წარმონაქმნებს, ევფრატის ორივე მხარეს ფართო მთები მოჩანს. ზოგან
მთაში წყალი საერთოდ არ არის, ამიტომაც ქურთები (სომხეთის ერთა
დერთი მომთაბარე ხალხი, რომელსაც ძალიან სჭირდება ბალახიანი დაბ
ლობები და საზაფხულო საძოვრები) თავს არიდებენ დასავლეთით სომხურ
ალპურ მხარეს და ვიწრო დაბლობების ნაცვლად არაქსისა და მურადის
კალაპოტების გაშლილ ადგილებს ეტანებიან. ვიწრო დაბლობებში მიწათ
მოქმედი სომხები და ქურთები ამუშავებენ მიწას.
მაღალმთიანი სომხეთის ცენტრალური პუნქტია ერზერუმი, რომელსაც,
როგორც ქალაქს, ცოტა მოგვიანებით მივუბრუნდებით. ერზერუმი მნიშვნე
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ლოვანი სატრანსპორტო ცენტრია. სწორედ აქ იყრის თავს ყველა მხრი
დან მომავალი საქარავნო გზები. ამ გზათა უმეტესობა მთაგორიანია და
ყველაზე მძიმე ის არის, რომელსაც ერზერუმიდან სამხრეთ-დასავლეთის
მიმართულებით მიჰყავხარ. გზა იწყება ქალაქის სამხრეთით პალატნილენ�
-დაგთან, ჯერ ყარა-სუს დაბლობისკენ უხვევს, მერე მთლიანად გადაკვეთს
მუსურ-დაგს (16 მილი) და პალუში მურადამდე ჩადის. მექარავნეებს არ
უყვართ ამ გზით სიარული, რადგან იქ ჩასაფრებული დუშიკ-ქურთებისგან
კარგს არაფერს ელიან. პალუდან მომავალი ქურთისტანის ერთ-ერთ ყვე
ლაზე რომანტიულ მონაკვეთს რომ გაივლი, ზემო ტიგროსთან დიარბექირ
ში ჩადიხარ.
დასავლეთის მთავარი გზა კონსტანტინოპოლამდე მიმავალი ყველაზე
დიდი (150 გერმანული მილი (1125 კილომეტრი) სიგრძისაა) სავაჭრო და
საქარავნო გზაა. წარსულში ყველა დამპყრობელი ამ გზით სარგებლობდა.
ევფრატთან არსებული უღელტეხილის ჩამკეტ კარაბულაკთან (ერზერუმი
დან 16 მილის დაშორებით), დაიხრჩო წყალში თურქი თავადი, სულეიმანი,
რომლის შემდეგაც ერთოღრულმა, ოსმანის მამამ, გააგრძელა სვლა მცი
რე აზიის მიმართულებით. ამ გზით დადიოდნენ სელჯუკები, მონღოლები
და თათრები. მთებს შორის გადის ქარავნებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნე
ლოვანი გზა ფრატისკენ (ევფრატის დასავლეთ განშტოების). ამ მარშრუტზე
უმნიშვნელოვანესი პუნქტია ერზინჯანი, რომელიც ერზერუმიდან 25 მილის
დაშორებით მდებარეობს. აქედან ჯერ ფლიდიას ჭაობიან დაბლობზე გადი
ხარ, მერე მოშის რომანტიულ კალაპოტს მიუყვები და ბოლოს ტერდიანის
დაბლობზე ხვდები, რომელსაც მუსურის ხუთსაათიანი ხეობა მოსდევს.
ძველ დროში ერზინჯანი სომხეთის რელიგიური ცენტრი იყო, დღევან
დელი ეჩმიაძინის მსგავსად. მაგრამ ამ ადგილის მნიშვნელობის უკეთ ასახ
სნელად, სომხების უძველეს ისტორიაზე საუბარი ისევ იქიდან უნდა და
ვიწყოთ, სადაც გავჩერდით. ვანის ღირშესანიშნაობები იმის მანიშნებელია,
რომ ამ რეგიონში ოდესღაც (ასურელთა ბატონობის დროს) სომეხი მეფეე
ბი მეფობდნენ. დღეს არც მათ სახელები ვიცით და არც მათ საქმიანობაზე
ვფლობთ რაიმე სახის ინფორმაციას, რადგან ვანის სოლისებული დამწერ
ლობები ამ საკითხზე დუმს. სამაგიეროდ დადასტურებულია, რომ მეორე
ასურული მსოფლიო იმპერიის დროს (1244-725 წლები ჩვენ წ.აღ.-მდე)
სომხები პოლიტიკურად საკმაოდ მოძლიერებულან. თუმცა, ასურული ელე
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მენტების შეღწევა სომხეთში ბევრად უფრო გვიან მოხდა, კერძოდ სინახე
რიბის დროს, მაშინ, როცა იმპერიის დაშლა დაიწყო ასურულ და ირანულ
ნაწილებად. იერუსალიმის წარუმატებელი ალყის მერე სინახერიბი ნინივე
ში რომ შევიდა, თავისივე ვაჟებმა მოკლეს. ამის შემდეგ მამის მკვლელებ
მა, „ქვეყანა არარატში“ გაქცევით უშველეს თავს. როგორც ჩანს, ამალაც
თან გაიყოლეს, რადგან ირკვევა, რომ სულ მალე სომეხი მეფის მიერ მათ
თვის გამოყოფილ მიწაზე (დარონი) მოუკიდიათ ფეხი.
ამ უფლისწულებმა დაარსეს არწრუნების ასურულ-სომხური მმართვე
ლი დინასტია, ხშირად „სინახერიბის“ სახელითაც რომ გვხვდება. დრო
თა განმავლობაში არწრუნებმა სომეხი მეფეების კარზე განსაკუთრებით
გაითქვეს სახელი, როგორც თავადებმა და ვანის მეფეთა დინასტიის და
მაარსებლებმა, რომელთა რიგებიდანაც, როგორი უცნაურადაც არ უნდა
მოგვეჩვენოს, იყო ბიზანტიელი კეისარი ლეო მეხუთე. ძველ ქრონიკებში
ამ ბოლო ფაქტთან დაკავშირებით მხოლოდ „სომეხ შთამომავალზეა“ საუ
ბარი, მაგრამ ლეოს გარდა, ბასილი პირველისა და მისი შვილიშვილის,
კონსტანტინეს, ძარღვებშიც დანამდვილებით ასურული სისხლი სჩქეფდა.
მოგვიანებით ყოფილი ასურელი ემიგრანტების შთამომავლებმა სულ უფ
რო მეტი ძალაუფლება ჩაიგდეს ხელში და ტიგროსისა და ვანის ქვაბულს
შორის არსებული მხარის ერთპიროვნულ მმართველებად იქცნენ. ეს მხარე
აქედან მოყოლებული როგორც გეოგრაფიულად, ისე პოლიტიკურად დამა
კავშირებელი რგოლია ასურეთსა და სომხეთს შორის.
შემდგომ პერიოდში უცხო ხალხთა ელემენტების კიდევ ერთი შემოდი
ნება მოხდა სომხეთში. ასურეთის სამეფოს განადგურების შემდგომ გაგ
რძელდა ებრაელი ტყვეების ჩასახლება სომხურ მთებში. მოგვიანებით
აქაური ებრაელი კოლონისტების შთამომავალმა, ვინმე სმბატმა, „ბაგრა
ტიდებად“ წოდებული უძველესი სახელგანთქმული სამეფო გვარს დაუდო
სათავე, რომლის ბოლო (ქართველი) წარმომადგენლები დღესაც ცხოვ
რობენ რუსეთში. ცხადია, უცნაურია, რომ ებრაელი წარჩინებული იყო ის,
ვისაც ათასწლეულების განმავლობაში ქრისტიანობის სადარაჯოზე მდგარი
დინასტია უნდა დაეარსებინა შორეულ აღმოსავლეთში.
ბაგრატიდები თავიანთი მრავალრიცხოვანი მხარდამჭერებით სომხე
თის მბრძანებლები გახდნენ და დარონიდან, თავიანთი ძირძველი სამ
ფლობელოდან, გაიფართოვეს ძალაუფლება პასინის (არაქსთან), ყარსი
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სა და შემდეგ საქართველოს მიმართულებით. აშოტ მეორის დროს უკვე
არაბმა ხალიფებმაც აღიარეს ისინი, როგორც დინასტია. სომხეთის პო
ლიტიკურ ბედში ბაგრატიდების უჩვეულო ჩარევა, ერთი შეხედვით, ძალ
დაუტანებლად, სულიერი უპირატესობის ხარჯზე რომ ხდებოდა, ერთ რამეს
ადასტურებს – იმ დროს სომხებს ყველანაირი გავლენა უკვე დიდი ხნის და
კარგული ჰქონდათ. მართლაც, ადგილობრივი დინასტიები თითქმის შეუმ
ჩნევლად გაქრენ თვალსაწიერიდან. საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ ბაგ
რატიდებმა ძალაუფლების ხელში ჩაგდების შემდეგ, თავიანთი წარმომავ
ლობიდან გამომდინარე, როგორც ქრისტიანმა მმართველებმა, ებრაელე
ბისადმი კეთილგანწყობა შეინარჩუნეს და ძალიანაც უწყობდნენ ხელს მათ
გადმოსახლებას სომხურ მიწებზე. დაახლოებით მე-4 საუკუნის შუა წლებში,
სომხეთში ქრისტიანების დიდი დევნის პერიოდში, ქალაქ ერვანდაშატში
(სანამ დაანგრევდნენ) 30 ათასამდე ებრაული სახლი უნდა ყოფილიყო.
ვანში – 10 ათასი, ნახიჩევანში – 16 ათასი, არტაქსატაში – 9 ათასი. 70
ათასამდე ოჯახი იძულებით ჩაასახლეს ნახიჩევანის გარშემო.
არანაკლებ საინტერესოა სემიტური ელემენტების შემოდინება სომ
ხეთში, თუმცა, ეს უფრო სხვა, ნაკლებმნიშვნელოვანი ეთნიკური პროცე
სია. სომეხი ისტორიკოსების მიხედვით, სასანიდების მეორე მეფის (შაპურ
პირველი ან შაჰპურ) მმართველობის დროს, 240-271 წლებში ჩვენი წ.თ.
აღ-ით პრინცმა ჩინეთიდან რომელსაც ბიძამისი, არპად-პაგური, მოკვლას
უპირებდა, თავისი მომხრეებთან ერთად გაქცევით უშველა თავს და მათ
თან ერთად სომხეთში დასახლდა. ერთი რამ ცხადია, აქ საქმე არ გვაქვს
ჩინელებთან ან საერთოდ რომელიმე აზიურ რასასთან, რომელმაც ბევრად
უფრო გვიან და ბევრად უფრო შეცვლილ გარემოებებში დაამყარა კავშირი
დასავლეთთან. სომხური გადმოცემების თანახმად, ამ ტომს „მამიკონელე
ბი“ ჰქვია და მათ მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონიათ ირანისა და არაბეთის
მოსახლეობასთან. სომეხი ჟამთააღმწერელი მამიკონიანებთან ერთად აუ
ცილებლად ახსენებს ხოლმე „თურანიელებსაც“. ნუთუ ისინიც თურანიელე
ბი იყვნენ ეთნოლოგიური გაგებით? იმ დიდ ხალხთა ოჯახს ეკუთვნოდნენ,
რომელთაც ირანელებისაგან განსხვავებით „ურალ-ალტაის ხალხებად“
მოვიხსენიებთ? ნამდვილად არა. უძველეს დროში შუა აზიის მოსახლეობა
არიული უნდა ყოფილიყო. ეს ჩანს სპარსული სამეფო წიგნიდან. სახელი
„თურან“, რომელიც ამ წიგნში ესოდენ დიდ როლს თამაშობს, არაფერს
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წყვეტს, რადგან სპარსული თქმულების მიხედვით ირანის საზღვრებს მიღ
მა მდებარე ქვეყანას თავიდან ფერიდუნის მეორე ვაჟის, ტურის, სახელი
ეწოდა. შემდეგ თურანელებსა და ირანელებს შორის სისხლისმღვრელი
„ძმათა ომები“ იმართებოდა, რაც ამ რასის ერთიანობაზე მეტყველებს.
ეს ბრძოლები წამოიწყო ნიმოსმა, მეორე ასურული მსოფლიო იმპერიის
დამაარსებელმა. მან იგივე გზა განვლო, რაც ათასი წლის შემდეგ ალექ
სანდრე დიდმა დარიოსის ბოლო სამალავამდე მისასვლელად. ბალკტრას
(ბალხი) კედლებთან გაიმართა ის დიდი და გადამწყვეტი ბრძოლა, რომ
ლის შედეგადაც ირანელების ხელში გადავიდა ხელისუფლება და თურანი
ასურული იმპერიის პროვინციად იქცა.
უცნობია, რამდენად გამრავლდნენ მამიკონიანები თავიანთ ახალ სამ
შობლოში. ქრისტეშობიდან მესამე საუკუნის შუა წლებში უკვე იმდენად ბევ
რნი ყოფილან, რომ მნიშვნელოვანი დახმარება გაუწიეს სომხეთის მეფეს
– ტირიდატე მეორეს, რომელმაც რომის დახმარებით წაართვა ქვეყანა სა
სანიდებს. მამკონს, მამიკონიანების თავკაცს და მის მომხრეებს სწორედ
ამის წყალობით გადაეცათ მფლობელობაში დარონი, სადაც ჰაიკის ბიძები
და სმბატის მიმბაძველები – პირველი არწრუნები და ბაგრატიდები დასახ
ლდნენ. მამიკონიანები ყოველთვის გამოირჩეოდნენ თავიანთი ერთგულე
ბით, სიმამაცით და კიდევ უამრავი კარგი თვისებებით, რამაც ისინი სომხუ
რი იმპერიის მტკიცე ბურჯად გადააქცია. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ
სომხების ცნობილი თანამედროვე გეოგრაფი ქურთების ერთ-ერთ ტომში
მამიკონიანების შთამომავლებს ხედავს.
რაც შეეხება სომხების მიკუთვნებას არიელების ირანული ტომისადმი,
აქ რამდენიმე შენიშვნა გვაქვს. ყველა ძველი სომხური თქმულება იმავე
ჩარჩოებში მოძრაობს, რაშიც სპარსული სამეფო წიგნის გმირები. კლა
სიკური სომხური ენა „ჰაიკანური“ განსხვავდება ე.წ. ვულგარული სომხუ
რისგან, რომელზეც დღევანდელი სომხები საუბრობენ. ამ ენაში უამრავი
თურქული და ახალ სპარსული სიტყვაა, წყობაც ძველი ინდოევროპულის
მსგავსი აქვს. კერძოდ, სიტყვათა ერთმარცვლიანი ფუძეები დასტურია იმი
სა, რომ სემიტიზმს არასოდეს ჰქონია გავლენა ჰაიკანურზე. სალაპარაკო
სომხური ენა სამი ნაწილისგან შედგება: ჰაიკანურისგან, არშაკიდულისგან
(ფაჰლავი) და სასანიდურისგან. ბოლო ორი, რა თქმა უნდა, ირანული ხა
სიათისაა, მაგრამ ჰაიკანურიც იმ ენათა ჯგუფს მიეკუთვნება, რომლის უძ
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ველესი წარმომადგენელია ზენდი. ირანული ენა თავისი ფონეტიკითა და
ლექსიკით ყველაზე მეტად ბერძნულ და სლავურ დიალექტებს უკავშირდე
ბა. ცალკე კვლევაა საჭირო იმის დასადგენად, ეს ყველაფერი გრამატიკაზე
როგორ აისახება. სულ არის მცდელობა იმისა, რომ ძველ სომხურში სე
მიტური გავლენების დადასტურება აღმოაჩინონ, ამისთვის ვანის სოლისე
ბურ დამწერლობებზე მიუთითებენ ხოლმე. მაგრამ ეს ენობრივად არაფერს
ადასტურებს. ერთი რამ არ უნდა დაგვავიწყდეს: მესროპმა მხოლოდ მე-5
საუკუნეში ჩამოაყალიბა საკუთარი სომხური ანბანი, მანამდე მეზობელი
ხალხების, ასურელების და სპარსელების, ასევე ბერძნების დამწერლობით
სარგებლობდნენ.
სომხური სამყაროს აღწერის მსურველები ორმაგი ამოცანის წინა
შე დგანან: სასულიერო ცხოვრებასთან ერთად კულტურული ადგილების
შესწავლაც საჭიროა. მთლიანობაში სომხური სასულიერო ცხოვრება მცი
რე ხნით, მხოლოდ რამდენიმე საუკუნის მანძილზე ჰყვაოდა, რაც მისი პო
ლიტიკური დამოუკიდებლობის ხანმოკლეობით აიხსნება. განსხვავებული
რწმენის მეზობლებმა განუსაზღვრელი ძალაუფლება ჩაიგდეს ხელში. მათ,
რა თქმა უნდა, სულაც არ აინტერესებდათ სომხური კულტურის განვითა
რება. აღმოსავლეთში ყველგან და ყოველთვის რელიგია იყო სულიერი
ცხოვრების წყარო. იგივე ხდებოდა სომხეთშიც. სომეხთა განმანათლებად
ითვლება გრიგოლ განმანათლებელი მისი დაბადების ადგილია ერზინჯანი,
ქალაქი ევფრატის ველურ მიდამოებში სამხრეთ-დასავლეთით ერზერუმი
საგან. აქაური ბუნება თითქოს დიდი გაქანებისა და ძლიერი ნებისყოფის
კაცების დასაბადებლადაა შექმნილი. სომხეთის ტერიტორიაზე სხვაგან არ
სად ყოფილა ისეთი საზარელი მიწისძვრები, როგორც აქ, ველური მდინა
რის კალაპოტის ვიწრობებში. სეპუჰის მთლიანი მთის მასები არაერთხელ
დაძრულა ადგილიდან. „შუშასავით იხლიჩებოდა“ ხეები, იქმნებოდა ხევე
ბი. ამ ხევების გაღმა ახლა ბილიკებია, რომელთაც ძველ სომხურ სიწმინ
დეებამდე მივყავართ.
ამ ერთმანეთზე დახვავებული ქვის მასების სურათს ვეგეტაცია აკლია.
მხოლოდ რამდენიმე ჯუჯა ნაძვი ჩანს ჰაერში გადმოკიდებულ ლოდებზე,
საბედისწერო უფსკრულების თავზე არწივები ტრიალებენ. აქედან ერთი
დღის სავალზე ისეთ ველურ ადგილებში ხვდები, ყაჩაღი ქურთებიც კი რომ
ერიდებიან. კარგად დაცული ციხე-სიმაგრის მსგავსი სამი მონასტერი ადა
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მიანების თვალისგან დაფარულ ადგილებში აღუმართავთ. აქამდე ვერც
ბარბაროსები აღწევენ და ვერც ცივილიზაციის სინათლის სხივი. აქაური
უხეში და წერა-კითხვის უცოდინარი ბერები აზრს მოკლებული ასკეტიზმით
ქადაგებენ „გრიგოლ განმანათლებელზე“. მათ მთელი თავიანთი ცხოვრე
ბა მხოლოდ მთის მდინარის ღრიალი, არწივების ყივილი და მიწისქვეშა
გუგუნის ხმა ესმით, რომელსაც „წმინდა მთა“ მოძრაობაში მოჰყავს. ოდეს
ღაც აქ სომხური არტემიდას (ანაჰიდის) საკურთხევლები იდგა, დიდებულ
თა ქალიშვილებისთვის თავის გამოსაჩენად. გრიგოლმა დაანგრია ეს წარ
მართული ტაძრები და მხოლოდ ერთი ღმერთი აღიარა. მთის სიღრმეში
სხვადასხვა წმინდანების სახელობის გამოქვაბულებია: წმინდა გრიგოლის,
წმინდა ვართანის, წმინდა ჰისკონის, დედოფალ აშხემის, ხოზრევი-ტუხტის
(ტირიდატეს დის, ხოზრევის ქალიშვილის) და მეფე ტირიდატეს. ყველა ეს
სამარხი ცარიელია. დრომ ქარს გაატანა ამ დიდი ადამიანების ნეშტები.
გრიგოლ განმანათლებელმა ერევანის სიახლოვეს ერთ უკაცრიელ ად
გილას „მხოლოდშობილი შვილი“ იხილა. სწორედ აქ აღიმართა ტაძარი,
რომელსაც „ეჩმიაძინი“ უწოდეს, რაც „მხოლოდშობილის დაშვების ად
გილს“ ნიშნავს. ეს ტაძარი იქცა სომხეთის რელიგიურ და პოლიტიკურ ცენ
ტრად. ამ მოვლენის მნიშვნელობას მხოლოდ მაშინ გავიგებთ, როდესაც
მას უფრო დაწვრილებით განვიხილავთ. წინა აზიაში ბოლო მოეღო პარ
თიელების (არშაკიდები) ბატონობას და სპარსულ ტახტს ახალი დინასტია
დაესაკუთრა. სომხეთში გამოჩნდა არშაკიდების ენერგიული შთამომავალი,
სასანიდების ახალი დინასტიის დამაარსებელთან, არდაშირთანმებრძოლი
პრინცი ხოსრო. ეს იყო ბოლო გაბრძოლება ძველ სომხური დამოუკიდებ
ლობისთვის. სამწუხაროდ, არშაკიდების სახლის დაცემა მეტად სამარცხვი
ნო ფაქტად შეფასდა იქ ჩადენილი მკვლელობის გამო. არშაკიდების ერ
თ-ერთმა პრინცმა და არდაშირის პროტეჟემ, ანაპმა, სასანიდების მხარე
დაიჭირა, ძველი სამეფო ოჯახის ამოწყვეტაშიც კი დაეხმარა მათ, მიუხედა
ვად იმისა, რომ ამით საკუთარ სისხლსა და ხორცს ანადგურებდა. თუმცა,
სომხებმა იმარჯვეს და ხოზრევის ორივე შვილი გადაარჩინეს: ტირიდატიც
და მისი დაც, ხოზრევი-ტუხტი. ორივე რომში ჩაიყვანეს. ოცდაათი წლის
შემდეგ ტირიდატე რომაული იარაღის დახმარებით სამშობლოში დაბრუნ
და სასანიდების განსადევნად და თავისი წინაპრების სამეფო ტახტის უკან
დასაბრუნებლად.
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მხოლოდ ტირიდატე მეორის შესახებ შემორჩა ცნობები მისი გმირული
საქმეების შესახებ, სომხური ისტორია უშურველ ხოტბას ასხამს მას. ის ჩვე
ნი წთ.აღ.-ით 259-314 წლებში მეფობდა. მან ჯერ უცხო მმართველობა
დაამარცხა სამხრეთ სომხეთში ძალაუფლების მქონეთა გადმოიბირებით
და სასანიდების მეფის შაჰპურ მეორის წინააღმდეგ საბრძოლო განწყობის
გაღვივებით. მოგვიანებით რომში იმოგზაურა, იქიდან უკან დაბრუნებულმა
რომაული ჯარი ჩამოიყოლა და მისი დახმარებით მთელი სომხეთი ხელ
ში ჩაიგდო. შემდეგ წინ აღუდგა კავკასიელი ხალხების თავდასხმებს და
სპარსულ მხარესაც კი მისწვდა. ამ პერიოდში სომხეთი წარმართობასა და
ქრისტიანობას შორის ზღვარზე იდგა. ეს ზღვარი ტირიდატეს მმართველო
ბის ბოლოსკენ გადაილახა. ზემოთ ვახსენეთ არშაკიდების პრინცი ანაპი,
რომელსაც არდეშირი თავის დიდ წარმატებებს უნდა უმადლოდეს, მაგრამ
თავად ანაპმა ვერ მოასწრო ღალატის ნაყოფით ტკბობა, რადგან, აზიუ
რი ტრადიციის თანახმად, სომხური დინასტიის ამოწყვეტის შემდეგ არც ის
დაინდეს თავის ამალასთან ერთად.
როგორც ხოზრევანის შემთხვევაში მოხდა, აქაც ერთი ვაჟიშვილი გა
დარჩა ცოცხალი. ბიჭი კესარიაში, კაპადოკიაში ჩაიყვანეს და ქრისტიანებს
შორის გაზარდეს. ანაპის ეს შვილი, არც მეტი და არც ნაკლები, სომეხი
მოციქული და სომხეთის ბოლო წარმართი და პირველი ქრისტიანი მეფის,
ტირიდატეს მომქცევი გრიგოლო გახლდათ. სომეხ მოციქულს ადვილი
ცხოვრება არ ჰქონია, თუმცა, მის ცხოვრებაში არსებული წინააღმდეგობე
ბისთვის ლეგენდარული ელფერის მისაცემად მითების ჩართვაც გახდა სა
ჭირო. მაგალითად, ამტკიცებენ, რომ გროგოლმა ცამეტი წელი დამშრალ
ჭაში გაატარა. ეს ჭა ხოროვირაბთან არის, არაქსის დაბლობზე. ტირიდატე
რომში ხანგრძლივი ცხოვრებისა და იქაური კონტატების წყალობით ჩვეუ
ლებრივ რომაელად იქცა. იგი არაფრით ჩამოუვარდებოდა საყოველთაოდ
ცნობილ კეისრებს განსხვავებული რწმენის ადამიანების, კერძოდ, ქრის
ტიანების მიმართ გამოჩენილი სისასტიკით. მაშინ ტიბრზე ქრისტიანების
ყველაზე დიდი მტერი, დიოკლეტიანე ბატონობდა. საშინელი სიკვდილის
თვის თავი რომ დაეღწია, დიდგვაროვანმა ქალწულმა რიფსიმე, ლაციუმი
დან სომხეთს, ქრიტიანების მაშინდელი თავშეყრის ადგილს შეაფარა თავი.
თუმცა, ეს ტირიდატეს სამფლობელო კი არა, არამედ „მცირე სომხეთი“
იყო, სებასტა (სივასი) კაპადოკიაში. რიფსიმემ სათანადო სიფრთხილე ვერ
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გამოიჩინა და წარმართულ ქალაქ ბარარშაბადში (ახლანდელი ეჩმიაძინის
სიახლოვეს) დაბინავდა. ერთ დღესაც მეფის მოქცევაც რომ დააპირა, თან
მხლებ ქალებთან ერთად შეიპყრეს და ცოცხლად ჩაქოლეს.
ეს იყო ტირიდატეს მხრიდან ქრისტიანების მიმართ განხორციელებუ
ლი ბოლო მტრული ქმედება. რომაელი ქალის მოწამეობრივი სიკვდი
ლიდან მოკლე ხანში, გრიგოლმა ჯერ მეფე მოაქცია, მერე მეფე თავისი
ლაშქართან ერთად ტოპრაკ-კალესთან ახლოს (მურადის დაბლობის ზე
და ნაწილში) მონათლეს. ტირიდატემ თავისი ლათინური სახელი დათმო
და სომხური სახელი – დერტად-მედზი მიიღო. პირველად მან ააგო სურ
პ-ოჰანესის ეკლესია, დღევანდელ უჩ-კილიფაში დიადინსა და კარაკილი
ფას შორის. ეს მოხდა 306 წელს, სწორედ ეჩმიაძინის დაარსების დროს.
მშენებლობის ბრძანება პირდაპირ გრიგოლისადმი, შემდგომში პირველი
პატრიარქისადმი იყო მიმართული. როგორც ჩანს, გრიგოლს დიდი წვლი
ლი მიუძღვოდა წარმართული ტაძრების ნგრევის საქმეშიც. გაანადგურეს
არამაზდის (ორმუძის), ანაჰიტის (არტემიდას) და მირის ტაძრები, გარდა
ამისა, სარმატული ღვთაებების – პარშამის და ნამის, ასევე ინდური ღმერ
თის – კესანეს ტაძარებიც.
მას შემდეგ, რაც დერტადმა თავისი ძლევამოსილი ცხოვრება დაას
რულა, სომხური ტახტი ბარარშაბადიდან ანისში გადაიტანეს, ხოლო პატ
რიარქის რეზიდენციამ (გრიგოლის სიკვდილიდან ასი წლის შემდეგ) ეჩ
მიაძინიდან არტაქსატასთან მდებარე ტოვინში, ერევნიდან სამი მილის და
შორებით გადაინაცვლა. იქ დღესაც გადმოჰყურებს ნაცრისფერი ნაგებობა
არაქსის დაბლობს. ტოვინში პატრიარქები მე-8 საუკუნემდე დარჩნენ. სელ
ჯუკმა ალფ-არსლანმა სომხურ იმპერიას ბოლო რომ მოუღო, პატრიარქის
რეზიდენცია იმ დროს ჯერ კიდევ ეჩმიაძინში მდებარეობდა, აქ არსებული
ნაგებობა ნელ-ნელა გააფართოეს და ახალი მშენებლობებიც წამოიწყეს.
გრიგოლის სახელობის უძველესი ეკლესიის გარდა აქ აღმართულია მოწა
მე რიფსიმეს ეკლესიაც, რომლის მშენებლობასაც საფუძველი თავად დერ
ტადმა ჩაუყარა ცოდვების გამოსყიდვის მიზნით. მესამე წმინდა ადგილს
გაიანეს მონასტერი წარმოადგენს.
მანამ, სანამ ამ ადგილებსა და მეფეთა რეზიდენციებს გავეცნობოდეთ,
სომხეთის სულიერი ცხოვრების ისტორიის მოყოლა გავაგრძელოთ. მისი
სულისჩამდგემელი, როგორც ვნახეთ იყო გრეგორი. ქვეყნის ყველაზე აქ
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ტიური მმართველი გახლდათ მეფე ტირიდატესი, რომელმაც რომში საუკე
თესო განათლება მიიღო. მან მოიწვია ბერძენი აგათანგელოსი და სომხუ
რი ისტორიის იმ მონაკვეთების ჩაწერა უბრძანა, რომლებიც არდაშირმა
სომეხი ხალხის მიერ რწმენის შეცვლამდე, ანუ ტირიდატეს მმართველობის
კულმინაციურ წერტილამდე პერიოდს მოიცავდა. ჩვენ ვიცით, რომ მესროპ
მა მხოლოდ ასი წლის შემდეგ შექმნა სომხური ანბანი, ამიტომ ვვარაუ
დობთ, რომ აგათანგელოსს დავალება ბერძნულად უნდა შეესრულებინა,
მხოლოდ შემდგომ გადაიტანეს ის სომხურ ენაზე, სავარაუდოდ, სპარსული
ანბანის გამოყენებით.
საკუთარი დამწერლობის შექმნით გზა გაეხსნა ეროვნულ ლიტერატუ
რას. მესროპმა პირველ რიგში იმაზე იზრუნა, რომ სომხურ ენახე გადაე
წერათ ყველა ლოცვა და საეკლესიო ნაშრომი, რომლებიც არა მხოლოდ
ხალხისთვის უცნობი ასოებით, არამედ ძირითადად უცხო ენებზეც იყო შედ
გენილი (ყველაზე ხშირად სირიულად). გორიოუნმა, მესროპის მოწაფემ
დაწერა ზოგადი სომხური ისტორია. შემდეგ გამოჩნდა უმნიშვნელოვანესი
მწერალი მოვსეს ხორენაცი, რომელსაც სახელი თავისი დაბადების ადგი
ლის მიხედვით ეწოდა დარონში. მოვსესის საქმიანობის დასაწყისისთვის
(თვითონ 120 წელი იცხოვრა, 370 – 490 წწ.) მხოლოდ ძველებური ხალ
ხური და საგმირო სიმღერები არსებობდა, რომლებიც სავარაუდოდ თა
ვადაც ექნებოდა მოსმენილი მოხეტიალე მომღერლებისგან. ისინი ფირ
დოუსის საგმირო თქმულებების მსგავსად იყო შექმნილი და ძირითადად
წარმართული დროის მოვლენებს აღწერდნენ. ერთ-ერთ ასეთ პოეტურ სიმ
ღერაში, რომელიც ვაჰაგნის დაბადებას ეხებოდა, ნათქვამია: „სამშობია
რო ტკივილებით იტანჯებოდა ზეცა, სამშობიარო ტკივილებით იტანჯებოდა
დედამიწა, სამშობიარო ტკივილებით იტანჯებოდა იისფერი ზღვა და მოწი
თალო ლერწამი ზღვაში. ლერწმის პირიდან გამოვიდა კვამლი, ლერწმის
პირიდან გამოვიდა ცეცხლი და ცეცხლიდან ამოვიდა ქერა ჭაბუკი. ცეცხლი
ჰქონდა მას თმაში და ალები ჰქონდა წვერში, თვალები და ყურები კი მზე
სავით უნათებდა.“
ასეთი საგმირო სიმღერებს სომხეთში დღესასწაულებზე მღეროდნენ და
მათ, როგორც ჩანს, სამართლიანადაც, უკავშირებენ ძველი სპარსული ზო
ჰაკის მიცვალებულთა დღესასწაულებს დემავენდთან. ზოჰაკისგან, ბოროტი
სულისგან, წარმომავლობას იჩემებდნენ არა მარტო მითიური დინასტიები,
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არამედ ასევე დეიოკესი და კიდევ უფრო ხშირად ქაბულის ხელისუფალნი,
იმ ქალაქისა, რომლის შუაგულშიც დაცემული სატანა ჩავარდა. ამდროინ
დელი და კიდევ უფრო გვიანდელი სიმღერებიდან (სომხური სიმღერების
წიგნი „შარაგნიც“) ყველა მეტისმეტად პრიმიტიული იყო მეტრული ფორმის
მიხედვით თუ განვსჯით, არაბების ჩარევა დასჭირდათ, სრულყოფილებამ
დე რომ მიეღწიათ. მე-11 საუკუნის შუა წლებისკენ განსაკუთრებით გამოი
ჩინა თავი პართიელების პრინცმა გრეგორ მაგისტროსმა, მან ახალი აღქმა
ლექსად დაწერა. ამბობენ, ეს ნაწარმოები (1000 სტრიქონი) სამ დღეში
შექმნაო. ეს იყო პოეტური მარათონის ერთგვარი სასტარტო სიგნალიც კი.
გრეგორის ძლიერება მხოლოდ მის პოეტურ ნიჭში კი არა, ცოდნაშიც ვლინ
დებოდა. მან სხვა დანარჩენებთან ერთად სომხურად გადაწერა არაერთი
ბერძნული სამეცნიერო ნაშრომი. თუმცა, მხატვრული ლიტერატურა მაინც
რჩებოდა სფეროდ, სადაც დიდი მონდომებით მოღვაწეობდნენ სახელგან
თქმული მწერლები სალუმი, ახარანი და, რაც მთავარია, ნრრსესი, რო
მელმაც ედესას დაცემა (1144 წ.) აღწერა მშვენიერ პოემაში, ეჩმიაძინის
ბერები დღესაც თვალისჩინივით რომ უფრთხილდებიან.
პირველი სომეხი მწერლები დიდი პროდუქტიულობით არ გამოირ
ჩეოდნენ. არც საწერი მასალა ჰქონდათ საკმარისად და თავად ნაწარმოე
ბის ფორმაშიც ძალიან იზღუდებოდნენ. ძირითადი როლი მაინც თარგმნილ
ლიტერატურას ენიჭებოდა. ამის საუკეთესო მაგალითია მოვსეს ხორენაცი.
ამ უკანასკნელის ხანგრძლივი მოგზაურობები კონსტანტინოპოლში, ათენსა
და რომში, ენების, ქვეყნებისა და ხალხების ცოდნა აძლევდა საშუალებას,
ეთარგმნა არაერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწარმოები, მოგვიანებით საყო
ველთაო სულიერ საგანძურად რომ გადაიქცა. თან ეს ხდება მაშინ, როცა
დასავლეთში რომის დაცემამ და ხალხთა გადასახლებებით გამოწვეულმა
არეულობებმა ბარბაროსული ძალაუფლების დამკვიდრების სერიოზული
საფრთხე წარმოშვა. რამდენიმე ორიგინალური ლექსისა და ეუსებიუსის
ქრონიკის თარგმნის გარდა, მოზესის ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწარმოებია
ბაგრატიდების ისააკის დავალებით შესრულებული „სომხეთის ისტორია“.
ნაწარმოები იწყება სომხური თქმულებებით ჰაიკის და მისი შთამომავლების
მოგზაურობაზე. საინტერესოა, რას ამბობს მწერალი სომხურ ენასთან და
კავშირებით. ადამიანები ცამდე აწვდენილი ნაგებობის (ბაბილონის გოდო
ლის) აშენებას რომ ცდილობდნენ, ამ უღმერთობაში მონაწილე სომხების
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წინაპარს ჰაიკს „გაუგონარი ბგერები“ გამოერია თავის ენაშიო. სომხურში
ახლაც მრავლადაა ასეთი ბგერები (ჯერ კიდევ მესროპი წვალობდა თავი
სი ანბანის ასოების გამო), გასაგებია, რომ ეს ენაც ბაბილონის გოდოლის
ასაკისა უნდა იყოს.
„სომხეთის ისტორიის“ უმნიშვნელოვანესი მხარეა ისიც, რომ მასში უხ
ვადაა არშაკიდების მმართველობასთან დაკავშირებული ამბები. აქ მოვ
სესმა აგათანგელოსის (ტირიდატეს და გრიგოლის ისტორია) ნაშრომი
გაზარდა და ედესას ბიბლიოთეკის მდიდარი ისტორიული განძით ისარ
გებლა. რომ არა მოვსესის ნაშრომი, სოხეთის ისტორიას ვერაფრით ჩავ
წვდებოდით. მართალია, ეს ისტორია განსაკუთრებულად ეროვნული შე
ფერილობისა არ გახლავთ, მაგრამ მისი მნიშვნელობა მაინც უდიდესია,
რადგან წინა აზიის ჩრდილო-აღმოსავლური დინამიური ცხოვრების ნათელ
სურათს იძლევა. აქ აღწერილ პართიულ ომებში სომხებზე უფრო მეტად
რომაელები ჩანან.
სხვათაშორის, მოვსესი სომხური გეოგრაფიაზე მარტო არ მუშაობდა.
აქვე ვხვდებით პაპუს ალექსანდრიელის თარგმანებსაც დედამიწის ზოგადი
აღწერილობის შესახებ. ძველი სომეხი მწერლების სხვა ნაწარმოებებიდან
უნდა ვახსენოთ გრეგორ მაგისტროსის ევკლიდეს გეომეტრია, მისივე გად
მოთარგმნილი პლატონის ნაშრომები, დიოდორ სიცილიელის ისტორიული
ბიბლიოთეკის თარგმანები, კალიმახოსის, ანდრონეს, ოლიმპიოდორის
ნაწარმოებები, ჰიპოკრატეს ნაშრომები და ჰომეროსის ეპოპეები.
მაშინ, როცა სალუმი, ახარანი და გრეგორ მაგისტროსი მხატვრულ ლი
ტერატურას წარმოადგენენ, მოვსესი და აგათანგელოსი კი ისტორიულ-სა
მეცნიეროს, დავითის როლი უდიდესია ფილოსოფიის დარგში. მთარგმნე
ლობითი პერიოდის ამ კლასიკოსსაც განათლება სამშობლოდან შორს,
ძირითადად ალექსანდრიასა და კონსტანტინოპოლში ჰქონდა მიღებული
და თავიდან ისიც მხოლოდ თარგმანებით იყო დაკავებული. მისი შემოქმე
დებიდან ყველაზე ცნობილია არისტოტელეს ნაშრომების თარგმანი. თუმ
ცა, ყოველივე ამას არც სომეხ ხალხზე მოუხდენია გავლენა და არც მის გა
ნათლებულ ნაწილზე. ერთი პიროვნების, ერთი მთარგმნელის ნამუშევარი
– ბერძენი ფილოსოფოსის ნაშრომის თარგმანი, უბრალოდ, ერთი ნიმუშია
სომხების სულიერი ცხოვრებისა და სხვა არაფერი. საკმაოდ დიდი გამოხ
მაურება მოჰყვა დავითის ორიგინალურ ნაშრომებს, რადგან ისინი ბევრად
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უკეთ ასახავდნენ იმდროინდელ იდეებსა და შეხედულებებს. განსაკუთრე
ბით აღსანიშნავია „ნესტორიანელების ჯვარი“. ნესტორის კონსტანტინო
პოლის პატრიარქი, 431 წლის ეფესოს „ყაჩაღურ სინოდზე“ წმინდა კირი
ლე ალექსანდრიელმა დაადანაშაულა იმ მოტივით, რომ ქრისტეს ორბუნე
ბოვნებას ზედმეტად მიჯნავდა ერთმანეთისგან, იესოს ადამიანურ ბუნებაზე
საუბრობს და „ღვთისმშობელს“ უგულებელყოფსო. წმინდანის ენერგიული
ჩარევით (პანღურები და სხვ.) ნესტორი შეაჩვენეს და გადააყენეს. თუმცა,
მიმდევრები მაინც არ დაუკარგავს, ედესას სკოლის წყალობით, არც ძველი
ისლამი წარმოადგენდა მისთვის რამენაირ საშიშროებას.
სომეხ ხალხზე გავლენას ახდენდნენ არა მარტო ბერძნები, არამედ
სხვა მეზობლებიც. დიდი იყო სირიული ლიტერატურის გავლენა. სამხრეთ�
-დასავლეთ სომხეთში ეპისკოპოსები სირიელები იყვნენ, იქაური საეკლე
სიო ენა კი სირიული. საქმე იქამდე მივიდა, რომ სირიელი ეპისკოპოსები
საპატრიარქოს ჩამოყალიბებასაც კი შეეცადნენ. კიდევ უფრო მნიშვნელო
ვანი იყო ახალ სპარსული ზორაოსტრული კულტი. შაპურ მეორე ცეცხლი
თა და მახვილით ცდილობდა ძველი სწავლების გავრცელებას სომხეთში;
კარგად ჭრიდა დიდგვაროვნების ათასგვარი დაპირებებით გადმობირების
გამოცდილი მეთოდიც. ამ პერიოდში მნიშვნელოვანი ზარალი მიადგა წე
რილობით ძეგლებს, ბიბლიოთეკებს, თითქმის ყველა წიგნი განადგურდა.
მსგავსი ქარიშხალი მოგვიანებითაც არაერთხელ დაატყდა თავს სათუთად
შემონახულ სულიერ განძს, რაც თავისთავად ქვეყნისა და ხალხის ისტო
რიულ უბედურებებთან კავშირშია. მაგრამ რაც შემორჩა, ისიც არ გვეცოდი
ნებოდა, ჯერ სამშობლოს მოყვარული სწავლული მეხიტარი და მერე უკვე
მის მიერ დაარსებული, მისივე სახელობის ორდენი რომ არ ყოფილიყო.
ამ კათოლიკურ-სომხური ორდენის დალოცვილ საქმიანობაზე საკმაოდ
ბევრი რამაა ცნობილი. ორდენი იმ განხეთქილების შედეგად ჩამოყალიბ
და, რომელმაც მართლმადიდებლობიდან კატოლიციზმზე გადასვლა გა
მოიწვია. კათოლიკე სომხები იმდენად შეავიწროვეს, რომ მათ სამშობლოს
დატოვება მოუწიათ. 1712 წელს პაპმა კლემენტი მეთერთმეტემ დაადასტუ
რა ორდენის წესდება და ორდენის ადგილად მორეა გამოუყო. მას შემდეგ,
რაც იგი თურქებს ჩაუვარდათ ხელში, მეხიტარისტები ვენეციაში გადასახ
ლდნენ. რესპუბლიკამ მათ ლამაზი, მყუდრო კუნძული სან ლაზარო გამოუ
ყო დასასახლებლად. თავად მეხიტარმა მხოლოდ ერთი ლექსიკონი შექმნა
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– ბალკანური და სომხური ბულგერული ენის ლექსიკონი. მისმა მოწაფეები
კლასიკურ ნაშრომებს აქტიურად იყენებდნენ, ბეჭდავდნენ და ავრცელებ
დნენ მათ. გარდა ამისა, ისტორიულ და სამეცნიერო ნაშრომებსაც წერ
დნენ აღმოსავლური ენების შესახებ, რაც, თავის მხრივ, გერმანელმა და
ფრანგმა ფილოლოგებმა დასავლური სამყაროს შესაბამის წრეებს გაუზია
რეს. ვეებერთელა ისტორიულ-გეოგრაფიული კრებულის სახე მიიღო მეხი
ტარისტ პაულ ლუკას ინჩიჯეანის ადგილობრივ წყაროებზე დაფუძნებულმა
ნაშრომებმა. მანვე გამოსცა დედამიწის ზოგადი აღწერილობის 12 ტომეუ
ლიც. დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ ყველაფერი მნიშვნელოვანი
კათოლიკე სომხების წყალობით ვიცით და არა მართლმადიდებლებისა. ეს
უკანასკნელები თავისი წინაპრების წერილობითი წყაროებიდან მაინცადა
მაინც დიდად ვერ სარგებლობდნენ.
491 წლის ქალკედონის კრებიდან მოყოლებული (რასაც მოჰყვა ზე
მოთ ნახსენები გახლეჩა რომის მომხრე სომხებსა და ეროვნული ეკლე
სიის მრევლს შორის) სომხურ ეკლესიაში არსებული დაპირისპირების გა
მო ეჩმიაძინის კათოლიკოსის ძალაუფლება მისი რეზიდენციის კედლებს
თითქმის არ სცდებოდა. ამით ისარგებლეს პატივმოყვარე ეპისკოპოსებმა
და საეკლესიო ძალაუფლება ხელში ჩაიგდეს. ამგვარად ჯერ შეიქმნა ე.წ.
დაპირისპირებული საპატრიარქო კუნძულ აღთამარზე ვანის ტბაზე, აისსა
და კონსტანტინოპოლში. უზურპაციის ყველა ეს გამოვლინება ძალიან ასუს
ტებდა ეროვნულ ეკლესიას. ნამდვილი გავლენა მხოლოდ იმ საპატრიარ
ქოს რჩებოდა, რომლის საკუთრებაშიც იყო უდიდესი რელიქვია – წმინდა
გრიგოლის მარჯვენა ხელი. ამ რელიქვიამ საოცარი გზა განვლო: ეჩმიაძი
ნიდან აღთამარში, იქიდან რუმკალეში და აისში, შემდეგ კილიკიის ომით
გამოწვეული ნგრევის გამო ეგვიპტეში, ბოლოს მე-15 საუკუნეში ისევ ეჩ
მიაძინში და აღთამარში, დროებით ახალ ჯულფაში (ისფახანთან შაჰ აბა
სის მიერ), საბოლოოდ კი მაინც ეჩმიაძინს დაუბრუნდა. ჯერ კიდევ გასული
საუკუნის შუა წლებში მართლაც საშინელი ამბები ხდებოდა. ერთმანეთ
ზე უფრო შურიანები, საოცრად პატივმოყვარე და მომხვეჭელი მმართვე
ლი პატრიარქები თავიანთ ეპისკოპოსებთან ერთად მეზობელი ქვეყნების
საერო საქმეებში ერეოდნენ. მათი გავლენა სრულიად უმნიშვნელო იყო
ღარიბ-ღატაკ და გაუნეთლებელ სომხურ მოსახლეობაზე. მაშინდელი წეს�
-ჩვეულებების უხეშ ხასიათზე მეტყველებს თუნდაც ის ფაქტი, რომ სტუმრის
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პატივისცემას სხვა ვერაფრით გამოხატავდნენ, გარდა ეკლესიის კურთხე
ვით ჩატარებული ხარების შერკინებისა.
პატრიარქები, საკუთარი ხალხის დახმარების ნაცვლად, კათოლიკე
სომხების დევნას უნდებოდნენ. 1828 წელს კონსტანტინოპოლის პატრიარ
ქმა ოტომანური უწყებები მოისყიდა და 12 ათასამდე ანგორელი კათო
ლიკე სომეხი განდევნა. მოხუცები, ავადმყოფები, მეძუძურე ქალები და
ბავშვები უმკაცრეს ზამთარში (იანვარში) ისევ უკან უნდა დაბრუნებულიყ
ვნენ. რა უბედურება მოჰყვებოდა ამ გადაწყვეტილებას, ადვილი წარმო
სადგენია. ძალადობის მიზეზები სრულიად შეესაბამებოდა ამ „სულიერი
მწყემსის“ განათლების დონესა და ქრისტიანული ჰუმანურობის გაგებას. ეს
ამბავი გვაძლევს სამწუხარო მაგალითს იმისა, თუ როგორ ცდილობს აღ
მოსავლური ქრისტიანობა ჩაახრჩოს მაჰმადიანებში არსებული პატივისცე
მის ნიშან-წყალიც კი. პატრიარქს ეგონა, რომ ოტომანური სახელმწიფოს
მეთაურისთვის პეტრევ ეფენდისთვის უნდა აეხსნა: პაპის („ურწმუნოს“)
მიერ კათოლიკე სომხების მიმართ დაწესებული შეღავათები ოტომანური
იმპერიისთვის საშიშროებას წარმოადგენსო. ფიქრობდა, რომ დასავლე
თის კათოლიკე მთავრობები პორტას კათოლიკე მაცხოვრებლების გამრავ
ლებით უფრო ადვილად მოახერხებდნენ შესაფერის დროს მათ გამოყენე
ბას. მაგრამ პატრიარქმა მწარე იმედგაცრუება ნახა. სულ ტყუილად ეგონა,
რომ კათოლიკე სომხების განდევნით მოგებული დარჩებოდა. ხოზრევ ფა
შამ თავისთან დაიბარა და მიანიშნა: პორტასთვის კათოლიკეების გადაბი
რება მნიშვნელოვანი რომ ყოფილიყო, თავად მშვენივრად მოახერხებდა
მათ მოქცევას ისლამისკენ და არა „ერთი ცუდი რელიგიიდან მეორე არა
ნაკლებ ცუდისკენ“. ბოლო წლებში ასეთივე დაპირისპირება მოჰყვა პაპის
მომხრე სომხების დაყოფას ჰასუნისტებად და ანტიჰასუნისტებად, თუმცა,
შიდა საეკლესიო დაპირისპირება ძალიან შორს არ წასულა.
ამ ყველაფრის მიუხედავად ვერ უარვყოფთ, რომ საპატრიარქოს რე
ზიდენციას ეჩმიაძინში ყოველთვის გამნსაკუთრებული პოლიტიკური დატ
ვირთვა გააჩნდა. ჯერ კიდევ შაჰ აბასმა შეაფასა ეს ფაქტი სახელმწიფო
მოღვაწის თვალით და არ იშურებდა სხვადასხვაგვარ პრივილეგიებს სომ
ხური ქრისტიანობის ამ ცენტრისთვის. სხვა მრწამსის მქონე ხელისუფალთა
მხრიდან ჩაგვრის პერიოდს ბრწყინვალების პერიოდი მოჰყვა. პატრიარქი
თავის გალავანშემორტყმულ რეზიდენციაში იჯდა და მრევლს ყველა სხვა
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აღმოსავლელი მბრძანებლის მსგავსად დესპოტური სიმკაცრით, მაგრამ
ამავდროულად ღვთიური სამართლისა და ღვთის ნების აღმსრულებლის
შეგნებით მართავდა. ჩვენი საუკუნის პირველ ნახევარში სომხური ეკლე
სიის თავკაცთან სტუმრობა ოფიციალურ აუდიენციას ჰგავდა. ბრწყინვალე
ტახტზე დაბრძანებულ პატრიარქს გარს ეხვია დამხმარე ეპისკოპოსები და
მუხლმოყრილი ბერები. რადგან ეს ყველაფერი რუსეთის ხელისუფლების
თვალწინ ხდებოდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ სომხეთის ერთი ნაწილის შეც
ვლილი პოლიტიკური ცხოვრება გავლენას ვერ მოახდენდა ეჩმიაძინის
ტრადიციებზე. რუსეთსაც იგივე მიზნები ჰქონდა, რაც ოდესღაც შაჰ აბაზს,
ოღონდ იმ მნიშვნელოვანი განსხვავებით, რომ პრივილეგიების შენარჩუნე
ბით რელიგიური ცენტრის შენარჩუნებას ცდილობდა. ცენტრისა, რომელიც
ყველა ანატოლიელი და სომეხი ქრისტიანისთვის წმინდა ადგილს წარ
მოადგენდა.
ახლა დროა, გავეცნოთ სომხური ქრისტიანობის აკვანს. ერევნის ზედა
ნაწილიდან ზუსტად დასავლეთისკენ, დაახლოებით 30 კილომეტრის და
შორებით დგას სამი უცნაური ნაგებობა, რომელიც არაქსეს ბრტყელი დაბ
ლობიდანაც კარგად ჩანს. ისინი ეგვიპტის პირამიდებს უფრო გაგონებს,
ვიდრე ქრისტიანულ ტაძრებს. ადგილზე მისულს სულ სხვა სურათი გხვდე
ბა: მთავარ ტაძარს ოთხივე მხრიდან ღობე აკრავს. ღობის იქით სხვადას
ხვა სტილში გადაწყვეტილი საოცარი ფასადი და ტაძრის გუმბათია. სწორ
სხივა ჯვრის სხივებს ოთხი ნავი მიჰყვება, ჯვრის ზევით უძველესი გუმბათი
მსხვილ ბოძეს ეყრდნობა. ქვევით ბოძებზე შემდგარი მთავარი საკურთხევე
ლია თავრიზული ალაბასტერიდან, რომელიც გასაოცარ კონტრასტს ჰქმნის
პორფირის მუქი ფერის კედლებთან. მორთულობის სხვადასხვა ელემენტი
სხვადასხვა ეპოქას ეკუთვნის, თუმცა ძირითადი ნაწილი მაინც სომხურია.
მონასტრის ძველ ბაღში ჯერ კიდევ დგას პატრიარქთა უფორმო სარკოფა
გები. ნაკლებად საინტერესოა დანარჩენი ორი ტაძარი, წმინდა გაიანესი
და რიფსიმესი, ამ უკანასკნელში წამებულის ცარიელი სამარხია.
იმისათვის, რომ სომხური ძალაუფლების პოლიტიკურად აქტიურ პე
რიოდს შევეხოთ, საჭიროა, იმ დროისთვის უმნიშვნელოვანეს არეალებზე
ვისაუბროთ, ასეთია, მაგალითად, ეჩმიაძინთან ახლოს მდებარე სოფელი
ბაღარშაბადი, რომელსაც ჯერ კიდევ წარმართი მეფეების რეზიდენციის
ადგილად მოიხსენიებენ. როგორც ამბობენ, რეზიდენცია ჩვენ წთ. აღ.-მდე
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600 წელს დაარსდა მეფე ბარჯის მიერ, მაგრამ არსაკიდების პირველ რე
ზიდენციად მხოლოდ ბაღარშის (ბალარსაკესი) დროს იქცა. რეზიდენცია
არშაკ მესამის (დაახლოებით ჩვ. წთ. აღ.-ით 354 წელი) მმართველობის
პერიოდის ჩათვლით არშაკიდების გვარის სამეფო სახლად დარჩა, შემდეგ
ის სასანიდების გვარის წარმომადგენელმა, შაპურ მეორემ დაანგრევინა.
ბაღარშაბადში თავისი რეზიდენცია ტირიდატეს მეორეს, სომხების პირველ
ქრისტიან მეფესაც ჰქონდა. მისგან დარჩა ამ ქვეყნისთვის უცხო სტილში
აშენებული ძეგლი: უმდიდრესი იონური სასახლე, რომელიც ტირიდატემ
თავის დას ხარნეიში (დაახლოებით 15 კილომეტია ერევნიდან) აუშენა.
დღეს აქ თითქმის 4000 მეტრის სიმაღლის ალა-დაღის პატარა ხევის ცი
ცაბო კალთაზე მიმოფანტული ნანგრევებიღაა შემორჩენილი. სპარსელები
ამ ნანგრევებს ტაკთ დერტადს – „დერტადის ტახტს“ უწოდებენ, რაც ძველ
სომხური მოვლენების ზეგავლენის დასტურია განსხვავებული რწმენის მქო
ნე მეზობელ ხალხებზე.
ეჩმიაძინსა და ბაღარშაბადის გარშემო ძალიან ნაყოფიერი მიწაა, ეს
ვაზის მხარეა და მუდამ ასე იყო, სპარსელების ბატონობის დროსაც კი,
რომლებმაც ჰაფიზის მეშვეობით თავშეკავების მცნებისათვის გვერდის ავ
ლა ისწავლეს. ვაზი არაქსის ორივე მხარეს კარგად ხარობს და აზერბაი
ჯანის საზღვრებამდეა გაშენებული. ნახიჩევანის სომხები დარწმუნებულები
არიან, რომ სწორედ იმავე მიწაზე უვლიან ვაზს, სადაც მას მამა ნოე უვ
ლიდა. ამ ტრადიციაზე დაყრდნობით არარატის ჩრდილოეთით გადავინაც
ვლოთ და სიმაღლეზე განთავსებული კლასიკური ადგილი – აგურია მოვი
ნახულოთ. მთის ერთ-ერთ ნაოჭში იმავე სახელის სოფელი მდებარეობს.
გიგანტური ლავის მასებს შუა პატარა ტბაა მოქცეული, გარშემო ლერწმის
ტყე აკრავს, კიდევ უფრო ზემოთ მდიდარი საძოვრებია გაშლილი. სომხუ
რი გადმოცემების მიხედვით ეს ის ადგილია, სადაც ნოემ სასწაულებრივი
გადარჩენის შემდეგ საკურთხეველი აღმართა. საკურთხევლის ადგილას
დღეს პატარა, ლავის ქვებისგან აგებული ეკლესია დგას, რომელიც მინიმუმ
ათასი წლისაა. ეკლესიის შიგნით, სვეტზე ვხედავთ აშად მესამის შვილის,
გაგიკ პირველის (989 წ. სომხეთის მეფე), წარწერას, რომელის თანახმა
დაც ეს ადგილი ყველანაირი პრივილეგიებითაა უზრუნველყოფილი.
ადამიანის ხელით შესრულებული უძველესი წარწერის მიხედვით წმინ
და ადგილად შერაცხულ ადგილზე ყოფნა განსაკუთრებით მიმზიდველია,
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მაგრამ არანაკლებ ამაღელვებელია ის შთაბეჭდილებაც, სხვა სომხური
კულტურული ძეგლების ნახვისას რომ ღებულობ. არარატის კალთიდან გა
დაშლილი არაქსის დაბლობი სავსეა ასეთი ძეგლებით. მაგალითად, მაღ
ლა, ვიწრო დაბლობში, იქ, სადაც არფაჩაიში (სასაზღვრო მდინარე რუ
სეთსა და თურქეთს შორის ბოლო ომამდე) არაქსი ჩაედინება, აქაფებულ
მდინარეს უძველესი კედელი გადმოჰყურებს. ეს არის მეფე ეროვანტ მეო
რის ციხე-სიმაგრის ნარჩენები. ამ კედლის შორიახლოს ეროვანტაგერტი –
ამ „სომეხი ტრაიანეს“ რეზიდენცია მდებარეობდა თავისი მორთულ-მოკაზ
მული სასახლეებითა და მავზოლეუმებით. დრომ და მოვლენებმა თითქმის
ყველაფერი გაანადგურა, ოდესღაც დიდებული ადგილის მოსაგონრად შა
ვი ლავის საფლავის ქვებიღა დარჩენილა.
ასევე უკაცრიელი და მიტოვებულია ადგილი იერვანტაშატის მთის წვერ
ზე, რომელიც ზემოთ აღწერილი ადგილის პირდაპირ, მდინარის მარცხე
ნა ნაპირზე მდებარეობს. იერვანდმა, არშაკიდების გვარის უზურპატორმა
მოუღო ბოლო სანადრუგის ბატონობას სომხეთსა და ედესაზე. მანვე აა
გებინა ეს ქალაქი თავის მეორე რეზიდენციად მას შემდეგ, რაც უძველეს
არმავირში უსაფრთხოება დაურღვიეს. ეს ამბავი სომხეთის ისტორიის ერ
თ-ერთ ყველაზე მღელვარე ეპოქაში მოხდა. სანადრუგს, რომელიც იერო
ვანდმა არა მარტო დაამარცხა, არამედ თავისი ამალიანად ამოახოცინა
კიდეც, ჰყავდა ვაჟი – არტაშესი. ეს უკანასკნელი ცოცხალი გადარჩა და
პართიელებსი შეაფარა თავი. ეროვანდის ხანგრძლივი მმართველობის პე
რიოდში გაიზარდა კიდეც და პართიელებს მეფეების მხარდაჭერით ტახტის
წამრთმევი მისივე რეზიდენციის კედლებთან დაამარცხა.
არტაშესმა თავისი პართიელი მეგობრები მეფურად დაასაჩუქრა, კერ
ძოდ, ბაგრატიდი შამდადი, თავის სამეფო მთავარსარდლად დანიშნა. მისი
მმართველობის დროს აშენდა ძველი არშაკიდების რეზიდენცია არტაშატი
(არტაქსატა), რომელიც ნერონის ლეგიონებმა კორბულონის მეთაურობით
დაანგრიეს. იეროვანდ მეორის ყველა რეზიდენციიდან მთელი განძეული
(ღვთაებათა ძეგლები) ტაძრებითა და ტყეებით დამნშვენებულ ახალ რეზი
დენციაში გადაიტანეს. არტაშატი არაქსეს დაბლობის აღმოსავლეთ ბოლო
ში, ერევნის სამხრეთით მდებარეობს. მდინარის ზევით (ეჩმიაძინის სამ
ხრეთით) სავარაუდოდ არმავირის, ჰაიკის შვილიშვილის იმავე სახელობის
რეზიდენციაა, რომელიც ოდესღაც სომხურ სარეზიდენციო ქალაქს წარ
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მოადგენდა. ერთნახევარი ათასწლეულის განმავლობაში ჰყვაოდა სომხე
ბის ეს უძველესი წარმართული პანთეონი. არშაკ მეორის დროს (363-381
ჩვ. წელთაღრიცხვით) ნანგრევებად აქციეს. ქრისტიანობის დამკვიდრების
შემდეგ მნიშვნელობა დაკარგა და დღეს მისი ზუსტი ადგილმდებარეობის
დადგენა ვეღარ ხერხდება.
არმავირსა და ეროვანტის ზემოთ ნახსენებ რეზიდენციას შორის არაქ
სთან ვაწყდებით ძველ სომხურ ციხეს კარა-კალეს (შავი ციხე-სიმაგრე),
რომელიც სრულიად იზოლირებულად დგას შავ კლდეზე, მის ქვევით მდი
ნარე ბობოქრობს, ხოლო მოპირდაპირე მხარეს, მარჯვენა სანაპიროზე,
ერთი შეხედვით ჯერ კიდევ დამცავი ფუნქციის მქონე მეორე ციხე-სიმაგრე,
სურმანლია აღმართული. პირველ ციხე-სიმაგრეს ორი მხიდან ბუნებრი
ვად იცავს ლავის მასებში გაჩენილი ღრმა ნაოჭები, მესამე მხარეს არაქსის
მიუდგომელი ციცაბო ნაპირია. რჩება მხოლოდ ჩრდილოეთი, სადაც ოდეს
ღაც კედლებისა და კოშკურების რამდენიმე რიგია არსებობდა. ახალი შე
ნობები ლავის ქვისგან აუგიათ, ციტადელის წინ სასაფლაოა, რომელიც
სავსეა სხვადასხვა ეროვნების ადამიანების საფლავის ქვებით. გვხვდება
სპარსული და თათრული წარწერები, ქანდაკებები (ვერძების ფიგურები).
დღემდე თვლიდნენ, რომ ეს ყველაფერი სომხური საფლავებისთვის იყო
დამახასიათებელი.
არფაჩაის ზემო წელზე ოდესღაც არსებული ღვთაებათა ქალაქი პან
კარანი უნდა ვახსენოთ. სწორედ აქ იყო სომხურ-წარმართულ ღვთაებათა
ძეგლების პანთეონი, რომლის ზუსტი ადგილმდებარეობა დღეს უკვე დაუდ
გენელია. ფიქრობენ, რომ იმ ადგილას უნდა გადაეტანათ, სადაც მთის მდი
ნარე აკური არფაჩაიში შეედინება, იმ ველური ხეობის მახლობლად, სადაც
დღეს მონასტერი კოჩირანი მდებარეობს. კიდევ უფრო ზემოთ შედარებით
ახალ და ყველაზე კარგად შემონახულ, ამიტომაც არქიტექტურის ისტო
რიისათვის უმნიშვნელოვანეს სომხურ სამეფო რეზიდენციას ვაწყდებით. ეს
გახლავთ ანისი, რომლის ბრწყინვალების ხანაც დიდხანს არ გაგრძელებუ
ლა, რადგან 1030 წელს ბაგრატიდების ბოლო მეფეს გაგიკ მეორეს ბიზან
ტიელებისთვის მისი დათმობა მოუწია.
ეს ადგილი რეზიდენციად იქცა უშუალოდ ტირიდატეს მეორის სიკვდი
ლის შემდეგ, რომელიც მანამდე წარმართი არსაკიდების დედაქალაქ ბა
ღარშაბადში იჯდა. როგორც ჩანს, გაქრისტიანებული სომხეთი წარმართო
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ბასთან დაკავშირებული ყველა მოგონების აღმოფხვრას ცდილობდა.
ანისი სელჯუკების შეტევის დროს განადგურდა. ალპ არზლანი თავი
სი მეომრებთან ერთად ბაგრატიდების სასახლის დარბაზებში ცხენს დაა
ჭენებდა. პატრიარქის ტაძრის საკურთხევლები ბარბაროსებმა ცხენების
თავლებად გადააქციეს. ქალაქი ახალი დამპყრობლების ხელში აღმოჩ
ნდა. ქართველთა მეფემ, დავითმა, ქალაქი მცირე ხნით გაათავისუფლა,
მაგრამ სელჯუკებმა ანი ხელმეორედაც დაიპყრეს, თუმცა ამჯერად ძალიან
აღარ აუოხრებიათ. მოგვიანებით კიდევ უფრო მეტი სისასტიკე ჩაიდინეს
მონღოლებმა. მათ მოსახლეობის ორი მესამედი ამოხოცეს. ქალაქმა მე14 საუკუნემდე იარსება, მერე კი საშინელი მიწისძვრის გამო სრულიად
დაცარიელდა.
საოცარია, მაგრამ ანისის ნანგრევებმა მრავალ საუკუნეს გაუძლო.
ჯერაც ჩანს მიტოვებული ქალაქის კონტურები. პირველი, რაც თვალში
გხვდება, ქალაქის გარშემო მოწყობილი დამცავი მიწაყრილებია. ვხედავთ
ჭიშკრის კოშკურებს, თავად ჭიშკარი კი ჩამოშლილმა ნანგრევებმა გაა
ნადგურა. შესვლა მხოლოდ აღმოსავლეთ ჭიშკრიდან არის შესაძლებელი.
ანიში ყველაზე მეტად გასაოცარი მისი სილამაზეა. სურათს ახალისებს დი
დებულ სვეტებიანი ტაძრები თავისი შესასვლელებით, თამამი გუმბათებითა
და მონუმენტური კიბეებით, შავ-წითელ-ყვითელი ფერის ჰორიზონტალუ
რი ზოლებით მოხატული სასახლეები, კოშკები, კარიბჭეები. პატარა ქუჩებ
ში სიარულის დროს აქეთ სასახლის ფასადს გადააწყდები, იქით – ტაძრის
კარის ღიობს, რომლის დახვრეტილი გუმბათიდანაც სინათლე იღვრება.
ბაგრატიდების სასახლის დარბაზის მოზაიკის სილამაზე და ფერთა სიხას
ხასე დღემდე იწვევს მნახველთა აღფრთოვანებას. ნანგრევებად ქცეული
ქალაქი კლდოვან ნახევარკუნძულზე მდებარეობს, აღმოსავლეთიდან ესაზ
ღვრება არფაჩაი, დასავლეთიდან – მშრალი დაბლობი. დღეს, ამ ულამა
ზესი ნანგრევების ახლოს, ტროგლოდიტების სოროებია მიმოფანტული.
არაქსისა და ევფრატის დაბლობის გამყოფ მთებში რუსეთ – სომხე
თის საზღვარი გადის. ეს საზღვარი არარატიდან (ამ სამმაგი სასაზღვრო
ნიშნულიდან რუსეთს, სპარსეთსა და თურქთს შორის) მოყოლებული იმ
სიგრძისაა, რა სიგრძისაც იყო 1877-1878 წლებში აღმოსავლეთის ომე
ბამდე. გზა მთაზე გადის. ამ მთას ოდესღაც ცნობილი ირანული „სამეფო
გზა“ კვეთდა. შიშისმომგვრელი უფსკრულების პირას რომ გაივლი, მერე
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დაბურულ ტყეებში ხვდები. ვინც ამ გზას გადალახავს, სომხეთის ერთ-ერ
თი ულამაზესი ხედი გადაეშლება თვალწინ. ჩრდილოეთის მიმართულებით
ცენტრალური სომხეთის ფართო დაბლობი გადაჭიმულა. დაბლობს თით
ქოს ბოლო არ უჩანს, არც ხეა სადმე, არც ბუჩქი, არც მდინარე, არც ნაკა
დული, მხოლოდ არაქსი მიედინება მშვიდად. ერთ დასახლებასაც კი ვერ
სად მოჰკრავ თვალს, ასე გგონია, უკაცრიელ უდაბნოს გაჰყურებ.
დაბლა ჩასული ხვდები, რომ თვალმა მოგატყუა. მცენარეული საფა
რის არარსებობის გამო სომხები მიწაში თხრილებს აკეთებენ. სახლებად
მიწურები აქვთ, ამიტომაც სოფლები თხუნელების მიწაყრილებს ჰგავს. ასე
თი სურათია მანამ, სანამ კლდეზე გაშენებულ ყარსს არ მოკრავთ თვალს.
ყარსის ციხე-ქალაქი უძველესია, ბოლო რუსულ-თურქულ ომში სამჯერ გაი
მართა სამკვდრო-სასიცოცხლო ბრძოლა მის ხელში ჩასაგდებად. რუსებმა
ორჯერ იმარჯვეს, თუმცა, ბოლოს მაინც თურქებს დარჩათ. ქალაქი ჯერ
კიდევ უძველეს ჩანაწერებში გვხვდება, მაგრამ, როგორც ჩანს, დღევან
დელი სახელი ბიზანტიელებმა უწოდეს. ბაგრატიდების მმართველობისას
ქალაქს ნახევარი საუკუნის განმავლობაში რეზიდენციის ფუნქცია ჰქონდა.
თავდაცვითი მნიშვნელობა ოსმანების დროს შეიძინა. 1579 წელს სულთან
მა მურად მესამემ პირველი გამაგრებები ააგებინა, რომელთა ძირითადი
ნაწილი დღესაც სახეზეა.
ქალქის ჩრდილოეთში მდინარე ყარსის მაღალი ნაპირის თავზე ფორ
ტია აღმართული, ჩრდილოეთის მხარეს უბრალო მიწაყრილია, ორმაგი
მიწაყრილია შედარებით დაბალ ფერდობზე სამხრეთით და სამხრეთ-აღ
მოსავლეთით. სწორედ ამ ტერასებზეა განლაგებული ქალაქის შენობები,
ძირითადად მუქი ბაზალტისგან აგებული სახლები. ქუჩები საშინლად ვიწ
როა და თურქების მმართველობის დროს ნამდვილ ნაგავსაყრელს ჰგავდა.
ახლა რა მდგომარეობაშია აქაურობა და, საერთოდ, რა ცვლილებები გა
ნიცადა რუსების ხელში, ჩვენთვის უცნობია.
ყარსის განსაკუთრებული მნიშვნელობა მის ხელსაყრელ ადგილმდება
რეობაშია. ის ცენტრალური სომხეთის შუაგულში მდებარეობს, ამიერკავკა
სიას, ქურთისტანს, სპარსეთსა და პონტოს შორის. ეს საუკეთესო სატრან
სპორტო საკვანძო პუნქტია, რომლის უპირატესობების გამოყენებაც თურ
ქებმა ვერ შეძლეს. ყარსი ამავდროულად აღმოსავლეთის პატარა სავაჭრო
ცენტრიც კი იყო უკანასკნელ პოლიტიკურ ცვლილებამდე. მის გარშემო
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არსებული შავმიწა ნიადაგი სომხეთის დანარჩენ მიწებზე ბევრად უფრო
ნაყოფიერია, მკვეთრად კონტინენტური კლიმატი +40° -დან -20° -მდე მო
ნაცვლეობს.
ბოლო ერთნახევარი საუკუნის განმავლობაში ყარსმა ხუთი ალყა გა
დაიტანა, აქედან ორი მისი გამარჯვებით დასრულდა. ესენია: 1735 წელს,
100 ათასი მეომრით მომხდური სპარსელი ნადირ შაჰისთვის გაწეული წი
ნააღმდეგობისას, და 1807 წელს, სპარსეთთან ომში ჩაბმულმა რუსეთმა
კიდევ ერთხელ როდესაც სცადა მისი აღება. სამაგიეროდ დანარჩენ სამ
შემთხვევაში დამარცხდა: 1828 წელს ოთხ დღეში, 1855 წელს ექვს თვეში,
ხოლო მესამეჯერ იმ პირობებში, რომელთაც ცოტა მოგვანებით ავხსნით.
1828 წელს რუსები პასკევიჩის მეთაურობით ყარსს რომ მიადგნენ, ქალაქი
თითქმის იგივე მდგომარეობაში იყო, როგორც ასი წლის წინ, ნადირ შა
ჰის შემოსევისას. მაშინ გარე დამცავი ნაგებობები არ არსებობდა, ქალაქ
თან ახლოს, ფორტის პირდაპირ გამაგრებულმა რუსებმა ძველი გალავანი
ადვილად გაარღვიეს. თურქი მეთაური სასწრაფოდ დათანხმდა რუსების
მხრიდან კაპიტულაციის მოთხოვნებს და მთელი გარნიზონი 10 ათასი კა
ცითა და 150 ქვემეხით მოწინააღმდეგეს ჩააბარა.
1855 წელს უკვე სულ სხვა სცენარით განვითარდა მოვლენები. ქალა
ქის ალყას წინ უძღოდა კურუკდერეს სისხლიანი ბრძოლა. 1854 წლის 6
აგვისტოს თურქული ჯარის მმართველობაში განხეთქილება მოხდა, რასაც
შედეგად ჯერ მარცხი, შემდეგ ლაშქრის გახლეჩა მოჰყვა. მებრძოლების
ნაწილმა ციხე-სიმაგრეს შეაფარა თავი. მხოლოდ ცხრა თვის შემდეგ, 1855
წლის ივნისში გადავიდნენ რუსები ნამდვილ ალყაზე, გარნიზონმა ინგლი
სელი გენერლის უილიამსის მეთაურობით მედგრად გაძლო ექვსი თვე,
მაგრამ შიმშილისგან დასუსტებულებმა საბოლოოდ მაინც გაუღეს ჭიშკარი
გენერალ მურავიოვს. რუსების არმია ამ ალყის დროს 30 ათასამდე კაცს
ითვლიდა.
1877 წლის ომში რუსებს დიდი ძალისხმევა დასჭირდათ საიმისოდ,
რომ უპირატესობა მათ მხარეზე გადმოსულიყო. მანამდე 25 აგვისტოს,
ყარსის ბრძოლის წინ, (გედიკლერთან) თურქ მარშალთან, მუხთარ ფა
შასთან დამარცხდნენ. ამ შემთხვევაშიც ციხე-სიმაგრის ბედი ხანგრძლივმა
ბრძოლებმა გადაწყვიტა. ბრძოლა დაიწყო 2 ოქტომბერს. ორივე მხარე
თავდაუზოგავად იბრძოდა. პირველ დღეებში (ოთხ რიცხვამდე) გამარჯვე
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ბა ხან ერთ მხარეს იყო, ხან მეორე მხარეს. რუსებს უკვე დაკავებული ჰქონ
დათ დიდი იაგნის ბორცვი, მაგრამ, როგორც ამბობენ, წყლის უკმარისობის
გამო პოზიციების დათმობა მოუწიათ. 10 ოქტომბერსაც იმარჯვა მუხთარ
ფაშამ, მაგრამ მერე ბედმა უმტყუნა. 15 და 16 ოქტომბერს გენერლების
ჰეიმანისა და ლორის-მელიკოვის გაერთიანებულმა ჯარებმა ალაჯას ბორ
ცვებზე გამაგრებული მოწინააღმდეგის პოზიციების გარღვევა მოახერხეს,
მუხთარ ფაშას ჯარის დიდი ნაწილი ტყვედ ჩაიგდეს და დარჩენილი ნაწილი
ყარსში შედევნეს. რუსების ეს გამარჯვება თურქებს 7 ფაშად, 12 ათასი კა
ცის ტყვეობად, 84 ქვემეხად, 4000 კარვად და 10 ათას თოფად დაუჯდათ.
ამ გადამწყვეტი ბრძოლის შედეგები ძალიან მალე გამოჩნდა. მუხთარ
ფაშამ ჯარის დარჩენილი ნაწილი ყარსში დატოვა, იმის იმედით, რომ თა
ვის დაცვას შეძლებდნენ, თავად კი მცირე ამალით ერზერუმის დასაცავად
გაეშურა. გზად შეუერთდა მურადის კალაპოტიდან უკან დახეულ ისმაილ
ფაშას ჯარის ნაწილებს, გაჩნდა იმედი, რომ სომხეთის დედაქალაქში რუ
სების შესვლას წარმატებულ წინააღმდეგობას გაუწევდნენ. ამასობაში რუ
სების ჯარის ნაწილმა ყარსს ალყა შემოარტყა, დანარჩენი დანაყოფები წინ
წავიდნენ და მუხთარი უკვე 6 ნოემბერს თავისი ახალი პოზიციიდან განდევ
ნეს. ეს დევნა თითქმის ერზერუმის ქვემეხებამდე გაგრძელდა.
ამ ყველაფრის მიუხედავად, თურქულ მხარეს მაინც ჰქონდა ყარსის იმე
დი, რომელიც ომის დაწყებამდე ფორტებით საკმაოდ კარგად გაამაგრეს,
მაგრამ მოვლენები სხვაგვარად განვითარდა. ალაჯას მთებთან გამართუ
ლი ბრძოლებიდან სულ რაღაც ერთ თვეში,18 ნოემბერს, ყარსმა ვეღარ
გაუძლო მორიგ სასტიკ შეტევას და დამარცხდა. წარმატება რუსეთის ჯარის
მთავარსარდლობისთვისაც მოულოდნელი აღმოჩნდა. მოგვიანებით გაირ
კვა, რომ ზუსტად იმ ნაგებობებმა გაამართლა, რომლებიც ქალაქის სამ
ხრეთით იყო და არანაირად არ აკმაყოფილებდა თავდაცვით ფუნქციებს,
როგორც ეგონათ. ეს კატასტროფა კიდევ სხვა არაერთი მოვლენის ერ
თობლიობამ დააჩქარა. რუსულმა დანაყოფებმა ქალაქის ხელში ჩაგდების
მერე ჩრდილო-აღმოსავლეთისკენ მდებარე ფორტებისკენ დაიხიეს, სადაც
ძალიან ცუდად ორგანიზებული დაცვა ჰყავდათ. რეგულარულმა ჯარმა ყარ
სის ფორტებზე დილაუთენია რუსული დროშა რომ დაინახა აღმართული,
კაპიტულაცია საუკეთესო გამოსავლად ჩათვალა და პოზიციები უბრძოლ
ველად დათმო. შემდეგ, შეცდომას რომ მიხვდნენ, გარღვევას შეეცადნენ,
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მაგრამ უკვე გვიანი იყო. თურქებმა უზარმაზარი ზარალი ნახეს. ტყვედ ჩა
ვარდა 4 ფაშა და 22 ათასი ჯარისკაცი. რუსებს დარჩათ ასევე 350 ქვემე
ხი, 6000 კარავი და 18 ათასი თოფი. ამ ბრძოლაში 2500 რუსი და 5000
თურქი დაიღუპა. ყარსის აღების შემდეგ რუსები ერზერუმისკენ წავიდნენ და
თავდაცვის მიზნით აგებული მიწაყრილების ქვეშ დაბანაკდნენ.

ყარსი

მოდით, ეს გზა ისევ უკან გავიაროთ. ბოლოჯერ შევხედოთ ყარსის მაღ
ლობებს და კლდის დაკლაკნილ ვიწრობში გადავიდეთ, რომელიც მდინა
რე ყარსმა მთიან მასივში გარდიგარდმო გაჭრა. ეს გზა დაახლოებით ერთი
საათის სავალია, მაღალ კლდეებზე ფიჭვებით გარშემორტყმული ძველი
სიმაგრეების ნარჩენები ჩანს. მიხვეულ-მოხვეული გზა სულ უფრო მაღლა
ადის და სოღანლის მთიდან საოცარი ხედი იშლება. ვხედავთ, მეშინგა
ტის ხეობის ფართო კალაპოტში როგორ მიედინება არაქსი. თოვლით და
ფარულ მთებში ცოტა ხნის წინ ჯერ კიდევ ყაჩაღი ქურთები აფარებდნენ
თავს. ყველაზე დაუნდობლები ჩრდილოეთით ცხოვრობდნენ. იქით მიმა
ვალ კიდევ ერთ გზას ბაზალტის ქვის სვეტების შუა მდებარე ბარდეზამდე
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მივყავართ. ეს ადგილი ბუნების საოცრებაა, მისი ნახვა აქამდე ცოტამ თუ
შეძლო. ახლა აქაურობა რუსების ხელშია, იმედია, რომ სამუდამოდ დას
რულდა ქურთების ბატონობის დრო.
გზას რომელსაც ჯერ კიდევ უკან გავდივართ, ყველა გაზაფხულზე ულა
მაზესი ყვავილებით მოფენილი ალპურ საძოვრებიდან იმ ველურ ხეობაში
გადავყავართ, სადაც პირსისხლიანი ქურთი ყაჩაღისა და მკვლელის, ქორ
ოღლის ციხე-სიმაგრის ნანგრევებია. მისი საგმირო საქმეები ერზერუმიდან
თავრიზამდე დღესაც ახსოვს ხალხს. უცნაური ისაა, რომ ქორ ოღლის პოეტუ
რი ნიჭიც ჰქონია და მისი საქმიანობის შესახებ გაჟღერებულ ყველა სიმღერას
მასვე მიაწერენ. ამის მერე მოდის ბალახით მდიდარი არაქსის დაბლობი.
მდინარის შესართავი სამხრეთშია და ვიწრო ხეობაში მოედინება. ამ ხეობა
საც რომ გაივლი, თვალწინ გადაგეშლება „ათასი ტბის მთიანეთის“ მაღალი
მწვერვალების ხედი, რომელიც ჯერ არც ერთ ევროპელს არ დაულაშქრავს.
150 კილომეტრის სიგრძის კლდეზე ერთ ადგილას საშუალო ჩაღრმავება
მოჩანს. სავარაუდოდ, ეს ის უღელტეხილი უნდა იყოს, რომელიც ქსენოფონ
მა 10 ათას ბერძენთან ერთად გადაკვეთა, კარდუხების (ქურთების) მხარი
დან „ფაზიანელების“ (დღეს პასინი) მხარეში როცა გადადიოდა.
არაქსის ზედ ა წელ ი რუსულ სომხეთს აღარ ეკუთვ ნის. ახალ ი საზ
ღვარი ოდნავ აღმოსავლ ეთით (ხორ ასანთ ან) გად ის. საძოვრებ ის მხა
რე პასინიდან დასავლ ეთისკენ გრძელდ ებ ა დევ ე-ბ ოიუნის წყალგ ასაყა
რამდე („აქლ ემის ყელ ი“), არაქსის აუზს დასავლ ეთ ევფრატ ის (ფრა
ტი) აუზისგან რომ ჰყოფს. ეს წყალგ ასაყარი 270 მეტრით უფრო მაღლ ა
მდებარეობს, ვიდრ ე დასავლ ეთში მის კალთ ასთ ან მდებ არე ერზ ერუმი
(ზღვის დონიდ ან 1850 მ.). სომხეთის დედ აქ ალ აქ ი, ოდესღ აც ასიათ ასო
ბით მოსახლეს რომ ითვ ლიდ ა, ახლ ა თავ ისი დიდ ებ ულ ებ ის აჩრდილსღა
წააგავს. აქ ახლ ა 30 ათასი ადამიანი თუ ცხოვრობს, მეტ ი არა. ბრტყელ
სახურავიანი სახლ ებ ი საოცრ ად ვიწრ ო და ჭუჭყიან ქუჩებში ელიფსის
ფორმით განლ აგებ ულ ან. ცენტ რში, საშუალ ო სიმაღლ ის ბორც ვზე, დგას
სასახლე. მედრ ესი სელჯ უკ მელ ექ ხანის ეპოქ იდ ან შემორჩენილ ი ერთ ა
დერთი ნაგებ ობ ა. სახლ ებ ი ნანგრევ ებს ჰგავს. ხანგრძლივ და ცივ ზამ
თარში თოვლის საფ არ ი მეტრ ობ ით დევს, მეზ ობლ ებ იც კი ერთ მანეთს
კვირაობით ვერ ხედ ავ ენ. ყველ ანაირ ი სიც ოცხლე ჩამკვდარია, ყველ ა
ნაირი მოძრაობ ა შეჩერ ებ ულ ი.
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თუ კი ოდესმე რომელიმე ქალაქი დაუმსახურებლად ქცეულა პროვინ
ციულ დედაქალაქად, ეს, პირველ რიგში, სომხეთის დედაქალაქია. ბაგ
რატიდების სამეფო ოჯახის ბატონობის დროს ადგილს კარინი ერქვა. იმ
დენად უმნიშვნელო იყო, რომ ძველ სომხურ წყაროებში არც კი არსად
მოიხსენიებენ. პირველად დიო კასიუსთან ვხვდებით, სომხეთში ტრაიანის
ლაშქრობას რომ აღწერს. დაახლოებით 114-117 წლებში პართიელების

ქუჩა ერზერუმში

დასამორჩილებლად დაძრული ტრაიანის ლეგიონები ევფრატის სათავის
აუზში გამოჩნდნენ. ამ ლაშქრობისას ანტიოქიიდან ევფრატის ზედა წე
ლამდე ყველა დასახლება უბრძოლველად ჩაბარდათ, ამიტომ ბედნიერი
დამპყრობელიც უცებ გამოჩნდა მელიტენესა (მალაცია) და ენზინჯანს შო
რის მდებარე გადაულახავად წოდებული ევფრატის უღელტეხილის ჩრდი
ლოეთში, სრულიად სომხეთის ულამაზეს ადგილას.
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დღემდე შემორჩა იმ ადგილის სახელი, სადაც ტრაიანმა ბანაკი დას
ცა – ილიდია (ან ელეია), რომაული ელეგია. ეს არის ერზერუმიდან სამი
საათის სავალზე არსებული ჭაობიან მხარე, სადაც პატარა ნაკადულივით
მორაკრაკე ევფრატზე ანტიკური რკალოვანი ხიდია გადებული.
ამის შემდეგ თავისთან დაიბარა პართიელების მიერ გამეფებული სომხე
თის მეფე. მეფე მაშინვე ეახლა, და როგორც ოდესღაც ტირიდატემ ნერონის
წინაშე, მანაც თავისი გვირგვინი კეისრის ტახტის კიბეზე დადო იმ იმედით,
რომ კვლავ მიიღებდა მას გამარჯვებულის ხელიდან. მაგრამ ეს ასე არ მოხ
და. შეიძლება ტრაიანს კიდეც უნდოდა დიდსულოვნებისა და წყალობის გა
მოვლენა, მაგრამ პართამასირისმა ქება-დიდება რომ დაასრულა, რომაელ
თა ლაშქარმა საოცარი სიხარულის ყიჟინა დასცხო. გვირგვინწართმეულს
შეეშინდა და გაქცევა სცადა. თუმცა, დაიჭირეს და ტრაიანს მიჰგვარეს. პარ
თამასირისი აწუწუნდა, გამარჯვებულს ჩემი ნებით ჩავბარდი, ვმეგონა, სომ
ხეთის გვირგვინს გადმომცემდა, მე კი პატიმარივით მექცევიანო. როგორც
დიო კასიუსი მოგვითხრობს, ტრაიანს უპასუხია: ამ გვირგვინის გადაცემას
არავისთვის ვაპირებ. მინდა, რომ სომხეთი რომაული იმპერიის პროვინციად
ვაქციოო. მწარედ გაწბილებული და აღშფოთებული პართემასირისი იარაღს
დასწვდა, მაგრამ პირველივე შერკინებისას დამარცხდა.
ეს ფაქტი ყველაზე საინტერესო ამბავია ერზერუმის ისტორიიდან, ქა
ლაქისა, რომელიც უწინ ყოფილ არაბულ „არზენ-ერ-რუმის“ (აქედან სახე
ლი ერზერუმი) ადგილზე იდგა. მაღალმთიან სომხეთში არაბების გამოჩე
ნისას, რომაელები იქ უკვე აღარ იყვნენ, მაგრამ ცნობილია, რომ სახელი
„რუმ“ აღმოსავლეთის ხალხების მიერ ბიზანტიური იმპერიის აღსანიშნა
ვად გამოიყენებოდა. ქალაქი „არზენი“ ამიტომ იყო ბიზანტიური წარმო
ნაქმნი. სხვათაშორის, ამ სახელის მქონე ორი ქალაქი არსებობს: ერთი
დასავლეთში, რომლის ზუსტი ადგილმდებარეობაც უცნობია (ებზინჯანი)
და მეორე აღმოსავლეთში (რომაული), არაბები „რომაელების არზენს“
რომ უწოდებდნენ (ბიზანტიელები თეოდოსიოპოლისად მოიხსენიებდნენ).
აღმოსავლეთის არზენმა, წინა აზიის ყველა დასახლების მსგავსად, მეტად
მძიმე პერიოდები გადაიტანა. აქ ცხოვრობდნენ რომაელები, პართელები
და არაბები, ყველაზე საშინლად მაინც სელჯუკები იქცეოდნენ. როგორც
ამბობენ, ალპ არსლანმა 70 ათასი ადამიანი ამოწყვიტა, ერთი ამდენივე
მონობაში წაასხა ან იძულებით გადაასახლა.
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ადრე განცდილი საშინელება განმეორდა 1247 წელსაც, როცა მონღო
ლებმა ქალაქი მიწასთან გაასწორეს და მისი მოსახლეობა დაუნდობლად
ამოხოცეს. უნდა ითქვას, რომ მონღოლი მმართველები ქრისტიანობას უფ
რო ლმობიერად ეპყრობოდნენ, ვიდრე ისლამს, ამიტომ ქალაქის აღდგენა
ბრძანეს, ეპისკოპოსიც კი დასვეს, რასაც ადგილობრივი ცხოვრების სწრაფი
აყვავება მოჰყვა. ამის შემდეგ მოსულმა თურქებმა ეს ბედნიერი თანაცხოვ

ანისის ნანგრევები

რება კვლავ სისხლისღვრითა და ხოცვა-ჟლეტით შეცვალეს. ქალაქი ისევ
დაინგრა, ყველაფერი განადგურდა. ჯერ კიდევ ასი წლის წინ ერზერუმში
მჭედლების საქმიანობის ხმა ისმოდა, რაც ოსმანური ყურისთვის სრულიად
შეუჩვეველი რამ იყო. ფაშებს იანიჩარებისთვის ბევრი ფული სჭირდებო
დათ და ამ ფულს იქ იღებდნენ, სადაც ახერხებდნენ. ერზერუმში განთავ
სებული 15 ათასი იანიჩარის ჩორბაჯები არაფერს თმობდნენ, მუდმივად
ემუქრებოდნენ გუბერნატორს, რომელიც ფულის ნაკლებობას უჩიოდა.
ჩვენი თხრობის ბოლოს გვინდა რამდენიმე სიტყვით თანამედრო
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ვე სომხებსაც შევეხოთ. ზოგადად ცნობილია, რომ თურქების ბატონობის
ქვეშ მყოფმა ვერცერთმა ქრისტიანმა ხალხმა ვერ შეეძლო ისეთი მორ
ჩილება გამოეცხადებინათ თავანთი ბატონებისთვის, როგორც ეს სომხებ
მა მოახერხეს. მათ შორის ურთიერთობა სავსეა პრობლემებით. თურქები
სომხებს უყურებენ, როგორც დამაკავშირებელ ჯაჭვს მათსა და დანარჩენ
უცხო ტომელებს შორის. სომხებმა (კერძოდ, მათ, ვინც სამშობლოს გა
რეთ ცხოვრობს) თურქული ენა იმდენად კარგად შეითვისეს, რომ საკუ
თარი დაავიწყდათ. ამ ხალხის მორჩილების უნარი მათი სიმამაცისა და
საომარი განწყობის ნაკლებობით აიხსნება. ჩვენ უკვე გიამბეთ, რამდენად
სუსტი იყო მათი სწრაფვა დამოუკიდებელი მმართველობისაკენ თავიდან
ვე, რამდენად უსუსური იყო მათი ეროვნული ძალისხმევა ბარბაროსთა ძა
ლაუფლების გასატეხად. უცხო ტომის აზიელმა დამპყრობლებმა სომხები
თამაშ-თამაშით დაიმორჩილეს, გადათელეს მათი მიწები, ააოხრეს მათი
ქალაქები და მონობაში წაიყვანეს იქ მცხოვრები ადამიანები.
ის, რაშიც ადრეულ დროში სომხები თავიანთ ენერგიას იყენებდნენ, მა
თი ახალი რწმენა იყო პირველი საუკუნეების განმავლობაში. ეს გარემოება
მნიშვნელოვანია, რადგან სწორედ ამან შეუნარჩუნა სამომავლოდ სომეხ
ხალხს რელიგია, რომელსაც დღეს დასავლეთის ხალხები თავიანთ მა
ღალ მორალსა და კულტურას უმადლიან. საერთოდ, სომხებსაც ებრაელე
ბის ბედი ეწიათ. დროის ქარტეხილებმა ისინი ძველი სამყაროს სხვადას
ხვა ნაწილში მომოფანტა. სელჯუკები სომხეთს რომ დაესხნენ თავს, ანისი
ააოხრეს და მოსახლეობის დარჩენილი ნაწილი ჩრდილოეთ სპარსეთში
ძალის გამოყენებით გადაასახლეს. იმავე დროს დაიწყო ნებაყოფლობით
მიგრაცია პონტოს მხარეებში, ბიზანტიურ პროვინციებში, ყირიმში, დონისა
და ვოლგას დაბლობებზე. ყველგან (განსაკუთრებით რუსეთის ნაწილში)
გაჩნდა აყვავებული სომხური კოლონიები, რომელთაც ადგილობრივი ხე
ლისუფალნი იცავდნენ. მეორე დიდი გადასახლება თათრების შემოჭრის
დროს განხორციელდა და ა. შ.
გადასახლების პროცესი არც მომდევნო საუკუნეების განმავლობაში
შეწყვეტილა, ხანდახან განსაკუთრებულად დიდ მასშტაბებსაც კი იღებდა.
ყველაზე მასშტაბური სახე ჩვენი საუკუნის დასაწყისში კავკასიის მიღმა
რუსების გამოჩენისას მიიღო. კავკასიელების დიდ ნაწილს ძლიერი ქრის
ტიანი მეზობლის იმედი ჰქონდა. რუსეთს ეს ესმოდა და ამით მშვენივრად
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სარგებლობდა. მან სწორედ სპარსელი სომხების დახმარებით მიაღწია
მნიშვნელოვან წარმატებას მეზობლებთან გაჩაღებული ომში. არ უნდა და
ვივიწყოთ სომხების მხრიდან არც ის მხარდაჭერა, რომლის წყალობითაც
ერევანი ბევრად უფრო სწრაფად აღმოჩნდა რუსეთის ხელში, ვიდრე ეს
მოსალოდნელი იყო, თანაც, ყოველგვარი ზეწოლის გარეშე. თუმცა, საბო
ლოოდ, უამრავი იმედგაცრუებული სომეხი დაუბრუნდა თავის ისტორიულ
სამშობლოს. რუსეთში გადასახლება მხოლოდ მართლმადიდებელმა სომ
ხებმა გადაწყვიტეს. კათოლიკე სომხებმა უარი თქვეს და მათ მრავალრიც
ხოვან კოლონიებს დღესაც ვხვდებით ლევანტეში. პორტას მხრიდან ყვე
ლაზე დიდი სისულელე ის იყო, რომ საერთო საქმეს მართლმადიდებელ
სომეხ პატრიარქებთან ერთად აკეთებდა ისე, რომ ამ დროს კათოლიკე
სომხებს დევნიდა.
სომხების უცხოეთში წასვლის მიზეზი, სხვათაშორის, ძალიან ხშირად
სულაც არ ყოფილა ეროვნული ღირსების დაცვის ან დამცირების თავი
დან აცილების სურვილი. სომეხს დიდწილად მოგების მიღების უსაზღვრო
წყურვილი ამოძრავებს და ამ წყურვილის დაკმაყოფილებას ნებისმიერი,
ნებადართული თუ აკრძალული საშუალებით ცდილობს. ებრაელის მსგავ
სად სომეხიც დიდი სიამოვნებით ვაჭრობს. მოგებას შრომაზე მეტად ხელ
საყრელი სპეკულაციებით იღებს. ებრაელების მსგავსად მათაც ახასიათებთ
საერთო სულისკვეთება, საკუთარი ერისა და ოჯახისადმი ერთგულება, საქ
მეების ეშმაკურად მოგვარების უნარი. სომხები ქონებით უფრო მალე ახერ
ხებდნენ თავიანთ მჩაგვრელებთან ნორმალური ურთიერთობების დამყარე
ბას, ვიდრე მორჩილებით, სომხური ფული ოსმალო სულთანების დროსაც
კი არასდროს ყოფილა სათაკილო.
ამ ურთიერთობებს, რა თქმა უნდა, თავისი სახიფათო მხარეებიც გააჩ
ნდა. თურქეთის მმართველების ქვეშ მყოფ მდიდარ სომხებს საფრთხეც დი
დი ემუქრებოდათ. ამას ადასტურებს მათ წინააღმდეგ მიმართული არაერ
თი ბარბაროსული აქტი. როგორც კი რომელიმე სულთანი მდიდარი სომხის
ფულს თვალს დაადგამდა, ამ სომხის დღეები დათვლილი იყო. სტამბოლ
ში მსგავსი სიხარბის მსხვერპლთა საფლავის ქვებზე ისეთ გამამხნევებელ
წარწერებს ვკითხულობთ, როგორიცაა: „აქ განისვენებს ერგანიან არე
ტინი, მაღალი პორტას ბანკირი. მისი სათნოება ოქროსავით ბრწყინავდა.
უსაზღვრო სიკეთისა და გაუტეხელი სიტყვის პატრონი იყო. 1795 წლის 7
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ჰამალი (სომეხი ტვირთების მზიდავი)

ივლისს დაემშვიდობა ერთგულ და საყვარელ ადამიანებს ღვთის წყალო
ბითა და იმ ხელის კურთხევით, რომელმაც მას სასუფეველის კარი გაუღო.“
წარწერის ზემოთ თავმოკვეთილი ადამიანია გამოსახული. გასაგებია, რამ
დენად მოეწონებოდა გარდაცვლილს საიქიოში გასტუმრება. ვინმე აზმა
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ვარიანის საფლავზე (პერას სასაფლაოზე) გამოსახულია ჩამომხრჩვალის
სურათი ლამაზი წარწერით: „ანგელოზებმა გამოიწოდეს მისკენ ხელები,
როდესაც კეისრის ნებით მისი ფუნქციები (როგორც მონეტების დირექტო
რის) დასრულებულად გამოცხადდა.“
სომხები ებრაელებისგან ერთი რამით ნამდვილად განსხვავდებიან –
სამშობლოსთან მჭიდრო და ძლიერ კავშირს ინარჩუნებენ. სამშობლოშია
მათი როგორც ეროვნული, ისე რელიგიური ერთიანობის ცენტრიც. საუბა
რია ეჩმიაძინის საპატრიარქოზე. ეჩმიაძინი უდიდეს ზეგავლენას ახდენს
სომხებზე, მუდმივად თავისკენ იზიდავს მათ. იმის ფიქრი, რომ აქაოდა რუ
სულ ტერიტორიაზე მდებარეობს, მაინცადამაინც დიდი პოლიტიკური მნიშ
ვნელობა ვერ ექნებაო, არასწორია. ასეთივე მძლავრი თანადგომა ახასია
თებთ ოჯახის წევრებსაც ერთმანეთის მიმართ. ოჯახის უფროსის ხელშია
მთელი ძალაუფლება, გადაწყვეტილებებსაც ის იღებს. მართალია ოჯახის
ყველა მამაკაცს დამოუკიდებლადაც შეუძლია საქმიანობა, მაგრამ შემო
სავალი საერთოა. შვილები მშობლებს დიდ პატივს სცემენ და აფასებენ,
თითქმის შეუძლებელია მსგავსი ოჯახური განწყობის დარღვევა. ოჯახის
უფროსის გარდაცვალების შემთხვევაში მის ადგილს უფროსი ვაჟი იკავებს,
ხშირად მისი ქვრივიც, რაც ქალის განსაკუთრებულ როლზე მეტყველებს.
აღმოსავლეთში არსად გვინახავს ქალის ასეთი მდგომარეობა. არანაი
რი გაყიდვა ქალიშვილებისა, როგორც ეს სომხეთის მეზობელ ქვეყნებშია
მიღებული, საერთოდ, ქალების იზოლაცია არ ხდება. გასათხოვარი გო
გონები ჩადრის გარეშე თავისუფლად დადიან. ახალგაზრდა კაცებთან მათ
ურთიერთობას ხელს არაფერი უშლის, თუ კი ეს ურთიერთობები პატივისცე
მისა და მორალის ჩარჩოებს არ სცდება. გოგონები, როგორც წესი, ძალიან
ადრეულ ასაკში თხოვდებიან. სომხების ფულისადმი ვნებიანი სიყვარულის
მიუხედავად, ოჯახს სიყვარულითაც ხშირად ქმნიან. თუმცა, სომხური ქორ
წინებები აღმოსავლური გავლენისგან თავისუფალი სულაც არ არის. გათ
ხოვებისთანავე ქალი ოჯახიდან მიდის. იგი ვალდებულია დაიფაროს ტანი
და სახე, სახლშიც კი. ქმრის გარდა არავისთან დალაპარაკების უფლება
არ აქვს, მათ შორის არც უახლოესი წრის ქალებთან, და თუ ეს მაინც აუცი
ლებელია, ამას მხოლოდ ჟესტების მეშვეობით აკეთებს. ამგვარად, ქალს
მისჯილი აქვს ჩუმად ყოფნა. ასე გრძელდება პირველი შვილის გაჩენამდე.
მშობიარობის შემდეგ ჯერ დედამთილთან საუბრის უფლება ელევა, მერე
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საკუთარ დედასთან, მულებთან და ბოლოს ოჯახის ყველა დანარჩენ წევ
რთან. ეს გარდამავალი დრო მის სრულ თავისუფლებამდე, დაახლოებით
ოთხი-ხუთი წელია. რა თქმა უნდა, გათხოვილ ქალს არ შეუძლია უცხო კა
ცებთან საუბარი, ან სახლიდან სახის დაუფარავად გარეთ გასვლა. იმ შემ
თხვევაში, თუ კი მამაკაცი ეწვევათ სტუმრად, ქალი მაშინვე სხვა ოთახში უნ
და გავიდეს. სხვათაშორის, ოჯახის მამაკაცები არასდროს ჭამენ თავიანთ
ქალებთან და გოგონებთან ერთად.

სომხური სოფელი

ყველა სომეხ ქალს განსაკუთრებით უყვარს გაპრანჭვა. ეროვნული სამ
კაული მთელ ახლო აღმოსავლეთში გავრცელებული მონეტების მძივების
გან შედგება, რომლებსაც თმებში იწნავენ, ან ქუდზე იმაგრებენ, ხანდახან
ასეთი სამკაული მკერდსა და მკლავებზეც ჰკიდიათ. სომეხი ქალი ძალიან
კარგი დიასახლისია. ენერგიულობა მისი საერთო დამახასიათებელი ნიშა
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ნია. კაცები ფულს შოულობენ და ზოგავენ, ქალები ალაგებენ და საოჯახო
საქმეებს უძღვებიან. სომეხი გლეხი ცოლს მიწაზე მუშაობისთვის ვერ იმე
ტებს, მინდვრის სამუშაოებს თავად უმკლავდება.
რაც შეეხება გარეგნობას, თითქმის ყველა სომეხი მაღალია, კარგი აღ
ნაგობისა, მაგრამ სიმსუქნისკენ არიან მიდრეკილნი. დიდი და შავი თვალები
აქვთ, ძირითადად ღრმად ჩამჯდარი. შუბლი – დაბალი, ცხვირი – გრძელი,
მოღუნული და წინ წამოწეული (ყველას, გამონაკლისის გარეშე), სახე – მოგ
რძო, ოვალური ფორმისა. ახალგაზრდებს, განსაკუთრებით ქალებს, თეთრი
პირისახე აქვთ, სუფთა და ნაზი კანი ასაკის მატებასთან ერთად უწითლდებათ
და უუხეშდებათ. მათი ჩაცმულობის შესახებ მოკლედ ვიტყვი, რომ აღმოსავ
ლური ჩაცმულობისაგან მხოლოდ შავი ტურბანით ან ბეწვის ქუდით და მუქი
ფერის მოსაცმელით განსხვავდება. ქალების ტანსაცმელი უფრო ჭრელია,
განსაკუთრებით უყვართ წითელი და მყვირალა ფერის ნაჭრები, რომლებიც
ხშირად ძალიან ძვირი ღირს. არანაკლებ ძვირფასია ის ნაქარგებიც, მათ
ტანსაცმელს რომ ამშვენებს. ტანთ აცვიათ ფართო წითელი შარვალი, ქურთუ
კი და თათრების მსგავსი მოსასხამი, რომელსაც გრძელი შლეიფი მოჰყვება.
შლეიფი რომ არ დაესვაროთ, მას მოსასხამის შუამდე ზევით იწევენ და
ქამარივით იკრავენ ბარძაყების გარშემო, რაც ძალიან ორიგინალურად,
მაგრამ ცოტა სასაცილოდ გამოიყურება. შავი ფერის სქელ თმაზე ოქროს
ძაფით მოქარგულ პატარა ქუდს იმაგრებენ, რომელსაც ზედ ვუალი ახვევია.
ეს ყველაფერი მხოლოდ შეძლებულ ოჯახებს შეეხება. სოფლის მოსახ
ლეობა ძირითადად საშინელ მდგომარეობაშია. მათი სახლები საცოდავი
ტროგლოდიტების ხვრელებს წარმოადგენს და ადამიანის საცხოვრებელ
ზე მეტად საქონელის სადგომს ჰგავს. აქ არ იციან, რა არის სინათლე და
ჰაერი, ყველა საქონლის თბილ გამონასუნთქს სუნთქავს. წვრილფეხა სა
ქონელი, ღორები, ცხვრები სახლში ჰყავთ. ისინი ყველა კუთხეში დაძვრე
ბიან და ამ სოროში მოხვედრილ სტუმარსაც ენერგიულად სუნავენ. სხვათა
შორის, სტუმრებს „სახლის“ განსაკუთრებულ ნაწილში იღებენ, რომელიც
ქურთული წვრილი ზონარებისგან დაწნული ხალიჩით არის გამოყოფილი
დანარჩენი სივრციდან. არ აქვთ არანაირი ავეჯი გარდა დაბალი, ბრტყელი
მატრასისა. მის მაღლა კედელზეა განთავსებული ხელსაწყოები, უნაგირი,
იარაღი და სხვ.
მეტად მკვეთრ ფერებში აღწერს „ალგემაინე ცაიტუნგის“ ერთ-ერთი
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კორესპონდენტი (ბოლო ომის დროინდელი) ამგვარ სოროში ცხოვრებას:
„ცარიელი ადგილი „დაბერილი ტახტების“ ქვეშ არასოდეს სუფთავდება ამ
საშინელ ქოხებში. აქ ცხოვრობენ, ჯვარდებიან და მრავლდებიან კატები, აქ
ჩნდება მილიარდობით ცოცხალი ორგანიზმი და აქვე კვდება, აქ მილიონო
ბით მწერი ბუდობს. ღამ-ღამობით ისინი ყველა ერთად გამოდიან, უფრო
მრავალრიცხოვანნი, ვიდრე სანჰერიბის მეომრები არიან, და აწვალებენ
თავიანთ მტერს, ადამიანს, სიგიჟემდე მიჰყავთ ის. აღმოსავლეთის მაცხოვ
რებლები დღეში რამდენიმე წუთით წყნარდებიან. ლავაშებს, რომლებიც
ერთდროულად ხელსახოციც არის და პურიც, მიწაში ჩაფლულ მოზრდილ

სომეხი მუსიკოსები

ქვაბებში ამზადებენ. ცხობის პროცესში, ოჯახის ყველა წევრი, განურჩევ
ლად ასაკისა და სქესისა, ტანზე ყველაფერს იხდის და ტანსაცემელს ქვაბის
თავზე ბერტყავს ისე, რომ გაბრუებული მწერები შიგ ცვივიან, ტკაცა-ტკუცით
იბრაწებიან და მეორე დღეს დანახშირებულებს გამომცხვარ ლავაშთან ერ
თად ისევ ადამიანები მიირთმევენ.“
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სხვათაშორის, მასალა, რითაც ცეცხლს ანთებენ, სხვა არაფერია, თუ
არა სანდლის ხე. ეს ხე იშვიათია, ამიტომ მხოლოდ მის გამხმარ ფიჩხს
მოიხმარენ. ყველა შენობის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) კედლები
დაფარულია სანდლის ხის თეფშისოდენა ფირფიტებით. მზე საკმარისად
რომ გამოშრობს მათ, მერე ბრტყელ სახურავებზე პირამიდებად აწყობენ,
მათ ნაცვლად კი კედლებზე ახალ ფირფიტებს ჰკიდებენ. მოგზაური მ. ფონ
თილემანი გვარწმუნებს, რომ ეს საწვავი მასალა მგზარობაში ძალიან საჭი
რო რამეა, რადგან ცეცხლი მალე ეკიდება და მცირე აალების შემდეგ გიზ

სომხური კამეჩის შებმულობა

გიზა ნაკვერჩხლად გადაიქცევა ხოლმე, მასზე წყალიც კი უცებ დუღდებაო.
ის, რომ ამ ცეცხლზე მომზადებულ საჭმელს არასასიამოვნო სუნი და გემო
აქვს, ეტყობა ამ მოგზაურმა ვერ შენიშნა.
ჩრდილოეთით სომხეთის ბუნებრივ საზღვარს წარმოადგენს პონტოს
სანაპირო მხარე. გეორგრაფიული თვალსაზრისით ორივე მხარე ერთია,
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რადგან სომხური მაღალმთიანეთიც ზღვასთან მთავრდება. მიუხედავად
ამისა, ისტორიული ფაქტები ადასტურებს, რომ სომხეთს თავისი არსებო
ბის მანძილზე, მაშინაც, როცა აღმავლობის გზას ადგა და მაშინაც, როცა
მტერს ებრძოდა, ყველა მეზობელ ქვეყანასთან, მიუდგომელი ქურთისტანის
ჩათვლით, უფრო ინტენსიური კონტაქტი ჰქონდა, ვიდრე პონტოს სანაპირო
მხარესთან. როგორც ჩანს, სომხეთზე ვერაფერმა იქონია გავლენა, ვერც
ზღვის სიახლოვემ და ვერც იმ ფაქტმა, რომ ბერძენი მეზღვაურები ჯერ კი
დევ უძველესი დროიდან სტუმრობდნენ პონტოურ-სკვითურ სანაპირო ქვეყ
ნებს. მაშინ, როდესაც სამი მხრიდან ზღვით შემოსაზღვრული ანატოლიის
ნახევარკუნძული გარე სამყაროსთან უწყვეტ კავშირში იყო და იქაურ ცხოვ
რებასა თუ კულტურაზე უცხოთა გავლენამაც თავისი კვალი დატოვა.
ზღვის მხრიდან ასეთი ჩაკეტილობა ძირითადად გეოგრაფიული ფაქ
ტორებითაა განპირობებული. ხმელეთის შიდა ნაწილსა და და სანაპიროს
ზოლს ერთიანი მთის კედელი ჰყოფს ყოველგვარი უღელტეხილებისა და
გზების გარეშე. დიდი აზიელი დამპყრობლების კი, სომხეთში შეჭრისას, ამ
ბუნებრივად დამცავი კედლის მიღმა მოძრაობდნენ, რადგან მათთვის მცი
რე აზიის აყვავებული, კულტურული ქვეყნებისკენ მიმავალი გზების გაკვა
ლაზე თავად ბუნებამ იზრუნა. ამას ისიც ემატებოდა, რომ ველურ სანაპირო
მთებში უხეში, დაუმორჩილებელი და მამაცი მთიელი ხალხები ბინადრობ
დნენ. დამპყრობლებს აქ არანაირი განსაკუთრებული სიმდიდრე არ ეგუ
ლებოდათ საიმისოდ, რომ მსხვერპლის გაღება მართებულად ჩაეთვალათ.
თან ზღვასთან ურთიერთობის გამოცდილებაც არ გააჩნდათ, ვერ ხვდებოდ
ნენ მის მნიშვნელობას, როგორც საკუთარი ძალაუფლების განმტკიცების
საშუალებას.
დღესაც კი პონტოს სანაპიროს აღმოსავლეთ ნაწილი უკაცრიელი და
მიტოვებულია, ისევ ისეა, როგორც უწინ. უძველეს დროში სანაპირო და
შიდა მხარეებს შორის თითქმის არანაირი მიმოსვლა არ ხდებობდა. მხო
ლოდ ტრაბზონის დაარსების შემდეგ გაჩნდა საქარავნო გზა. ქალაქი სი
ნოპი მილოსელებმა დააარსეს. საქმიანი ბერძენი მეზღვაურებისთვის იმ
თავითვე ცხადი იქნებოდა, რომ შიდა მხარეებიდან მაინცდამაინც ბევრის
მოლოდინი არ უნდა ჰქონოდათ. ტრაბზონის დაარსება, სავარაუდოდ,
ორმა ფაქტორმა განაპირობა: ულამაზესი ზღვისპირი, რომელზეც სინოპეს
შვილობილი კოლონია შეიქმნა და მადნით მდიდარი სანაპირო მთები.
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სომხეთიდან, კერძოდ, ერზერუმიდან, ერთადერთი სავაჭრო გზა კოლ
ხეთის სანაპირომდე, ტრაბზონამდე მიდის. იგივე გზა ოსედღაც ქსენოფონ
ტის 10 ათასმა კაცმა გაიარა. ბოლო სიმაღლეზე ასულებმა დაბლა გადაშ
ლილი ზღვა რომ დაინახეს, სიხარულის ყიჟინა დასცხეს: „თალატა! თალა
ტა!“ (ზღვა! ზღვა!). მათი გამოჩენა ქალაქისთვის სრული მოულოდნელობა
უნდა ყოფილიყო. იმ დროს ის მსოფლიო მოვლენების მიღმა დარჩენილი,
ყველასგან მივიწყებული ერთი პატარა ქალაქი იყო. საერთოდ ამ ადგი
ლას ისტორიისთვის ცნობილი მხოლოდ ორი სახელმწიფო არსებობდა:
სკვითურ-ბოსფორული იმპერია ანტიკურ ხანაში და კომნენოსური კაიზერის
იმპერია შუა საუკუნეების დასასრულს. პირველის დაარსებისა და განადგუ
რების შესახებ უკვე გიამბეთ. ჯვაროსნებმა კოსტანტინოპოლში ლათინური
იმპერია რომ დაარსეს, ოთხი წლის ტახტის მემკვიდრე, ალექსი, კომნენო
სების უკანასკნელმა წარმომადგენლებმა თავიანთი დაცვის ქვეშ აიყვანეს.
უფლისწული კოლხეთში გაიქცა და იქ იზრდებოდა სრულწლოვანების მიღ
წევამდე. შემდეგ გაჩნდა არც თუ ისე დიდი „ტრაბზონის სამეფო“, რომე
ლიც ზღვის გასწვრივ კოლხური სანაპიროდან სინოპემდე ვრცელდებოდა,
ხოლო ხმელეთის მიმართულებით – სანაპირო მთებამდე. მოკლედ, ერთი
საშუალო ზომის პროვინციისხელა იქნებოდა. ამ სახელმწიფო წარმონაქ
მნის გარე სისუსტეებს შიდა სისუსტეებიც თან ახლდა. ბიზანტიის ცოდვები
ახალ სახელმწიფოზეც გადმოვიდა: იგივე თვალისმომჭრელი ფუფუნება,
იგივე კორუფცია, სირბილე და ამორალობა... მოკლედ, ყველა ის ნაკლი,
რომელთა ფონზეც ბიზანტიამ დაუჯერებლად დიდხანს იარსება. საგვარეუ
ლო ცოდვებს კოლხეთში ნაყოფიერი ნიადაგი დახვდა და ამიტომაც სასწაუ
ლი სისწრაფით გავრცელდა, იმ მცენარეს ჰგავდა, გარედან რომ არაფე
რი ეტყობა და, ამ დროს, შიგნით ლპობის პროცესი დასწყებია. საფრთხემ
ყველაზე მეტად მაშინ იმატა, როდესაც ახალი, ენერგიული თურქული სამ
ყარო პირველი ხარისხის სახელმწიფოდ გადაიქცა. იმ დროს ტრაბზონის
სამეფოს მშვენიერი ურთიერთობა ჰქონდა მეზობელ ქვეყნებთან, პირველ
რიგში, სპარსელებთან და სელჯუკებთან. ულამაზესი პრინცესები სხვადას
ხვა წარმომავლობის თავადებზე თხოვდებოდნენ. მაგალითად, ერთ-ერთმა
ყველაზე გავლენიანმა თურქმენმა თავადმა, უზუნ ჰასანმა, ცოლად მოიყვა
ნა კომნენოსელი კეისრის ქალიშვილი. შიდა მხარეების უბრალო და სადა
მმართველებს საოცრად იზიდავდათ ეს მოჩვენებითი ფუფუნება კომნენოსე
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ბის კარზე, თვალისმომჭრელი გართობა, ქეიფი და დროსტარება, თამაში.
თუმცა, ამ ყველაფერს დიდი დღე არ ეწერა, ცხადია.
შიდა მხარეებთან კავშირი არა ბერძნების, არამედ გენუელებისა და ვე
ნეციელების ხელში იყო. მათ სომხეთის მეფეებთან საუკეთესო დამოკიდე
ბულება ჰქონდათ. დღესაც გვხვდება ტრაბზონიდან სომხეთისკენ მიმავალ
გზაზე გენუელების დამცავი ფორტების ნანგრევები. სწორედ ვენეციელები
და გენუელები ეზიდებოდნენ ათასგვარ ფუფუნების საგნებსა და სიმდიდ

ტრაბზონი

რეს ქვეყანაში, კომნენოსების სამეფო კარის აყვავებასთან ერთად ქალაქი
ტრაბზონი ყველასთვის სანატრელ ედემად გადააქციეს.
იქ, სადაც ახლ ა მიტ ოვ ებ ულ ი ნანგრევ ებ ია, ერთ დროს იმპ ერატ ო
რის სასახლე იყო აღმართულ ი. სასახლ ის მარმარილ ოს დარბ აზ ებ იდ ან
და აივნებიდან ულამაზესი ხედ ებ ი იშლ ებ ოდ ა. კოლ ონებ ის დერეფნებში
ულამაზესი ბაღებ იდ ან წამოსულ ილ ი არომატ ულ ი სურნელ ებ ა იდგა, სარ
კესავით კედლ ებ ი ზღვის ტალღებს ირეკლ ავდ ა. ქვემოთ მოჩანდ ა დამც ა
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ვი კედლები თავ ისი კოლ ოსალ ურ ი გად ახურულ ი კიბ ეებ ით ა და ორმაგ ი
ჭიშკრებით, რომელთათვ ისაც დროს თითქ ოს ვერაფერი უნდ ა დაეკლ ო.
მაგრამ ამ დიდ ებ ულ ი, ბუნებრ ივ ად გამაგრებ ულ ი დამც ავ ი ნაგ ებ ობ ებ ის
მიღმა მხდალ ი მოსახლ ეობ ა ცხოვრ ობდ ა. მათ ოსმალ ებ ის პირვ ელ ივ ე
შემოტევაზე იარ აღი დაყარ ეს და მთელ ი ეს ფერად ი სილ ამაზ ე ნაც არტ უ
ტად იქც ა.
აქაურობ ა ულანდ ის ბალ ად ას გვაგონებს. მართ ალ ია, დღესაც ჰყვა
ვის ბაღები, დღესაც უამრ ავ ი ხილ ი მოდ ის, მაგრამ მცენარეებ ის უკან
ნანგრევებად ქცეულ ი შენობ ებ ი და დამც ავ ი კედლ ებ ის ხავსმოდ ებ ულ ი
ნარჩენები ჩანს, მათ მიღმა კი დღევ ანდ ელ ი ხელ ისუფალნი წყნარ და
უდარდელ ცხოვრ ებ ას მისც ემიან. აქ უამრავ ი ნანგ რევ ია. შორს, დასავ
ლეთით ვხედავთ ყოფ ილ ჰაგ ია სოფ იას (ახლ ა მეჩეთ ია), მაღლ ა გაშ
ლილ სანაპირ ო ტერ ასაზე მსუბ უქი სახლ ებ ი ჩამწკრივ ებ ულ ა თავ იანთ ი
სავაჭრო დარბ აზებ ით. ამ დარბ აზებს სპარსელ ებ ი, ინდ ოელ ებ ი, სომხებ ი
და თურქმენებ ი იყენებდ ნენ პროდ უქტ ებ ისა და სხვა საქ ონლ ის შესანა
ხად, რათა შემდ ეგ გენუელ ი სავ აჭრ ო სახლ ებ ისთ ვის მიეყიდ ათ, ან ჩრდი
ლოეთისკენ წაეღოთ. ულამაზეს სანაპ იროზ ე დღესაც საოც არ ემოც იას
იწვევს მდიდარ ი ვენახებ ი და ხილ ის ბაღ ებ ი, რომელთ ა შესახებ აც ძველ ი
თურქი ქრონისტ ებ ი (ევლ ია ეფენდ ი, ხაჯ ი ხალფა და სხვებ ი) აღფრთო
ვანებით წერდ ნენ. აქ ყველგ ან მურტ ი და დაფნაა, გაზ აფხულზ ე ლიმონის
ბაღების სურნელ ი იგრ ძნობ ა, ხოლ ო ვარდ ის ბუჩქ ებში ბულბ ულ ებ ის გა
ლობა ისმის.
დამპყრობ ელმა მეჰმედ მეორ ემ, კონსტანტ ინოპ ოლ ის მსგავსად,
ტრაბზონშიც საშინელ ი სასაკლ აო მოაწყო. ბოლ ო კომნენოსი დავ ით ი
ოჯახთან ერთად სტამბ ოლში წაასხა და იქ სიკვ დილ ით დასაჯ ა. მერე
დაიწყო ბერძ ენი მოსახლ ეობ ის სისტ ემატ ური ხოცვ ა, სასტ იკად და ულ
მობლად, ისე, როგორც ეს ოსმალ ო სულთ ნებ ის ბუნებ ას შეეფერებ ოდ ა.
ვისაც კი რამე ქონებ ა გააჩნდა, ყველ ას ყველ აფერს ართ მევდ ნენ. სახ
ლებსა და მიწებს სამხედრ ო წოდ ებ ის მქონე ოსმალ ებ ი ეპატრონებ ოდ
ნენ. იმავე ბარბ არ ოსმა მეჰმედ მეორ ემ, კონსტანტ ინოპ ოლში წმინდ ა სო
ფიას ტაძარში ოსმალ ო ჯარ ისკაც ებს საშინელ ი სასაკლ აო რომ მოაწყო
ბინა, იატაკის მოზაიკის განმანადგ ურ ებ ელ ი ჯარისკაც ებ ი განრისხებ ულმა
თავისი ხმლით აჩეხა. ეტყობ ა იგი ტრაბზ ონმაც მოხიბლ ა თავ ისი არაჩ
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ვეულებრივი ბუნებ ით. ამბ ობ ენ, რომ სულთ ანმა მთელ ი ზამთ არი პონტ ოს
ამ სანაპირო ქალ აქში გაატ არ აო, მოგვ იანებ ით კი თავ ის უფროს შვილს
დაუტოვაო სამართავ ად.
ძალიან მნიშვ ნელ ოვ ანია ის ფაქტ ი, რომ მომდ ევნო სულთ ნებმა ტრაბ
ზონიდან კავკასიის ქვეყნებზეც გაილ აშქ რეს და სპარსულ- სომხური სა
ვაჭრო გზა გად აკეტ ეს. არა გვგონია, თურქ ებ ი ასე მალ ე გაბ ატ ონებ ულ იყ

ბერძნული ბაზილიკა ტრაბზონთან

ვნენ პონტოს სანაპ ირ ოზე. გაქრ ისტ იანების პროც ესი ისეთ ი წარმატ ებ ულ ი
ვერ იქნებოდ ა, როგ ორც დამპ ყრობლ ებს გაუხარდ ებ ოდ ათ. ერთ -ერთ ი
ყველაზე გაუტ ეხელ ი ხალხი გამოდგა პონტ ოურ- ანატ ოლ იური შიდ ა მხა
რის ბერძენი ქრისტ იანებ ი (50 ათასი კაცი), რომლ ებ იც მუსლ ომებ ის 300
წლიანი ბატონობ ის ქვეშაც კი თავ იანთი რწმენის ერთ გულ ებ ი დარჩნენ.
ისინი საზოგად ოებ აში მხოლ ოდ თურქულ ად საუბრობდ ნენ, ხელ ისუფლ ე
ბისგან მალულ ად კი – ბერძ ნულ ად. ყველ ას ორ- ორი სახელ ი ჰქონდ ა.
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დილაობით თეთრ ი ან მწვანე თავსაბ ურავ იანი აჰმედ ი ან სელ იმი, სა
ღამოობით ერთმორწმუნეებს უერთდებ ოდ ა სადმე საიდ უმლ ო ქოხში ან
გამოქვაბულში, რათა მღვდელთან ერთ ად ქრისტ იანულ ი საეკლ ესიო წე
სები აღესრულ ებ ინათ. ეს მღვდელ ი რამდ ენიმე საათ ით ადრე მოლ ას
მოვალეობას ასრ ულ ებდ ა. საღამოობ ით მათ ერქ ვათ გიორგი, სიმონი,
პეტრე და ა. შ. მოგვ იანებ ით, როდ ესაც ქრისტ იანობ ისთ ვის აღარ ისჯ ე
ბოდნენ, მათ ნელ-ნელ ა მოიც ილ ეს ნიღ აბ ი და ნამდ ვილ ი მაჰმად იანებ ის
დიდი გაკვირვ ებ ა გამოიწვ იეს. რა შეეხებ ა სხვა კონფესიურ ურთ იერთ ო
ბებს, დღეს აქ იმაზე უკეთესი მდგომარ ეობ აა, ვიდრე დაახლ ოებ ით ნახე
ვარი საუკუნის წინ იყო. მაშინ ი. ფ. ფალმერაიერი ბრაზნარევ ად წერდ ა:
„კოლხეთსა და მცირ ე აზიის შიდ ა მხარ ეში ნამდ ვილ ი სირც ხვილ ია, ქრის
ტიანი თუ ხარ. ქრისტ იანობ ა აქ იმდ ენად დამარც ხებ ულ- დაკნინებ ულ ია,
რომ მის გაცოცხლებ აზე ფიქრ იც კი ზედმეტ ია. ეს არის გარეუბნებ ისა და
ჭუჭყიანი პატ არ ა კუთხეებ ის რელ იგ ია იმ დროს, როც ა ქალ აქში მცხოვ
რები ხალხი ლამაზად მოწყობ ილ უბნებში თურქ ულ ად საუბრობს და ის
ლამს აღიარ ებს. პატ ივ ის, სიმდ იდრ ისა და ძალ აუფლ ებ ის პრივ ილ ეგიებს
ანატოლიაში მაჰმად იანებ ის რიცხობრ ივ ი უპირატ ესობ აც ემატ ებ ოდ ა, ასე
რომ, ქრისტიანებს გათავ ისუფლ ებ ის იმედ ი უკვ ე გაუქრათ, მხოლ ოდ შუ
რისძიებაღა დარჩენიათ გულში.“ იმ დროს თურქ ი დიდ ებ ულ ებ ი ქრის
ტიანებს ღვინით მთვრალ, საც ოდ ავ ძაღლ ებს უწოდ ებდ ნენ. ამბ ობდ ნენ,
ასე რომ არ იყოს, აქამდ ე უკვ ე დიდ ი ხნის წინ გამოგვ ამათრახებდ ნენ
ევროპიდანო. ეს ახლ ა თითქმის ასეც აა, თურქ ებმაც ისწავლ ეს სხვა კონ
ფესიებისადმი ლმობ იერ ი მოპყრობ ა (თუმც ა, მხოლ ოდ დიპლ ომატ იური
ნოტებისა და ჰორ იზონტ ზე გამოჩენილ ი ჯარებ ის ზეწოლ ის ქვეშ).
რაც შეეხებ ა იმას, თუ რატ ომ იყო შედ არებ ით სუსტ ი თურქ ებ ის პოლ ი
ტიკური ძალ აუფლ ებ ა პონტ ოს მხარ ეს, გვინდ ა, გამოვთ ქვათ ჩვენი მო
საზრება ამასთან დაკავშირ ებ ით, რაც ამ არასახარბ იელ ო მდგომარეო
ბას შესანიშნავ ად ახსნის. დასავლ ეთ პონტ ოს პროვ ინც ია, ბაღ ებ ის მხა
რე, ჯანიკი, სულთან მაჰმუდ ის მმართველ ობ ის დროს აღმოჩნდა მტრის
ხელში. აღმოსავლ ეთ პონტ ოს პროვ ინც ია, ლაზ ეთ ი, კი მას მერე კიდ ევ
დიდხანს ინარჩუნებდ ა ავტ ონომიას, რომელ იც სრულ პოლ იტ იკურ და
მოუკიდებლობ ას ჰგავდ ა. გაუვ ალ ი მთებ ი, ნაკლ ებ ი მიმოსვ ლა, ისედ აც
ციც აბო კლდეებზე გავრ ცელ ებ ულ ი დაბ ურულ ი ვეგ ეტ აც ია და პრაქტ იკუ
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ქარვასლა ლაზეთის სანაპიროსთან
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ლად უნაყოფო მიწებ ი დამპ ყრობლ ებს არ იზიდ ავდ ა. ჯერ კიდ ევ ორმოც ი
წლის წინ პონტ ოს პროვ ინც იაში იქაურ ი ფეოდ ალ ი ტაჰ ირ ფაშა თავ ის
ჭკუაზე მართავდ ა აქაურ ობ ას. ტაჰირ ის მზარდ მა ძალ აუფლ ებ ამ გააღ ი
ზიანა სომხეთის გუბ ერნატ ორ ი იუსუფ ფაშა. რადგან პორტ ას ტაჰ ირის
ზეგავლენის ლაზეთე გავრ ცელ ებ აც სურდ ა იქაური ჯიუტ ი მოსახლ ეობ ის
დამოუკიდებლ ობ ის გასატ ეხად, ამიტ ომ იუსუფ ფაშამ გად აწყვიტ ა, მთავ
რობისათვის დაესწრო. მან თავ ისი ინიც იატ ივ ით საკუთ არი ძმა, ოსმანი,
დასვა ტრაბზონის გუბ ერნატ ორ ად, ტაჰირის ძალ აუფლ ებ ა რომ შეეკვ ეც ა.
შემდეგ ამ ქმედ ებ ის დასაკანონებლ ად ტაჰ ირ ფაშა დაასმინა, როგ ორც
ვერაგი მეამბ ოხე, შედ ეგ ად პორტ ამ სომხეთ ის გუბ ერნატ ორს მოქმედ ებ ის
სრული თავისუფლ ებ ა მიანიჭა. ასე ატყდა საშინელ ი ძმათ ამკვლელ ი ომი.
20 ათასი კაც ი შეიჭრ ა სომხეთიდ ან ჯანიკში. მართ ალ ია, ადგ ილ ობრივმა
მოსახლეობამ დიდ ი წინააღმდეგობ ა გასწია, მაგრამ პროვ ინც იის უდიდ ე
სი ნაწილი იუსუფ ის მკვლელ ბანდ ებს დარჩა სათ არეშოდ. ოფიც იალ ური
ავტორიტეტის მოშვ ელ იებ ით გაუგონარ ი ხოცვ ა-ჟლეტ ა იმართ ებ ოდ ა. ეს
ყველაფერი, სინამდ ვილ ეში, მხოლ ოდ მაღ ალ ი პორტ ას ერთ ი გათ ავხე
დებული სატრ აპ ის პატ ივმოყვ არ ეობ ისა და შურისძიებ ის დაკმაყოფილ ე
ბას ემსახურებ ოდ ა.
ახლა კი გად ავ ინაცვ ლოთ პონტ ოს პროვ ინც იის აღმოსავლ ეთ ნაწილ
ში, ლაზების ქვეყანაში. ციც აბ ო ველ ურ- რომანტ იულ ი სანაპ ირო მხარე
თითქმის არსად აა დაყოფ ილ ი. მოკლ ე მთის მდინარეებ ი პირდ აპ ირ ზღვა
ში ჩაედინება, ამის გამო სანაოსნო მიმოსვ ლა შეზღ უდ ულ ია. სანაპ ირო
ადგილებს, ისედ აც ნაკლ ებ ად რომ სტუმრობს ვინმე, საშინელ ი ნავსად
გურები აქვთ და პონპ ოურ ი ზამთრის კლიმატ ის ყველ ა რისხვა ატყდებ ათ
ხოლმე თავს. თითქმის მთელ ი წელ ი ჩრდილ ოეთ ის და აღმოსავლ ეთ ის
ძლიერი ქარებ ია. ღრუბლ ებ ის მასებ ი აზვ ირთ ებ ულ ი წყლის თავზ ე ერთ ად
გროვდება, მაღალ პონტ ოურ-ანატ ოლ იურ სანაპ ირო მთებს ენარც ხებ ა
და უხვი ნალ ექებ ის სახით იცლ ებ ა. ამით აიხსნებ ა აქაური მრავ ალფე
როვანი მცენარ ეულ ი საფ არ ი, უღრ ანი ტყეებ ი, ჯანიკის საოც არი ბაღ ებ ი.
მაგრამ დამანგრევ ელ ი ძალ ის მქონე მთის მდინარეებ იც უხვ ად აა. ისინი
თავიანთი მოკლ ე დინებ ის გამო კიდ ევ უფრო დიდ ი ძალ ით მიექ ანებ იან
ზღვისკენ და თან გზებსა და ხიდ ებს ანადგ ურებ ენ.
აქაურ ამინდს ჰგავს ადგ ილ ობრ ივ ი მოსახლ ეობ აც. მათ ი დამოუკი
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დებლობა არა მარტ ო გეოგრ აფ იულ ი მონაც ემებ ით აა განპ ირობ ებ ულ ი,
არამედ იმ იზოლ აც იითაც, რომელ იც არასოდ ეს დასრულ ებ ულ ა მიუხედ ა
ვად მცირე აზიაში განხორც იელ ებ ულ ი მრავ ალრიცხოვ ანი პოლ იტ იკური
ცვლილებებისა. ასე იყო მაშინ, როდ ესაც ქსენოფონმა თავ ისი 10 ათასი
კაც ით სომხურ-პონტ ოურ ი უღელტ ეხილ ი გად აკვ ეთ ეთ ა და ტრაბზ ონში ჩა
ვიდა, და ასე ხდებ ოდ ა მაშინაც, როც ა რომაულ ი ლეგიონებ ი მოადგე
ბოდნენ ხოლმე ამ კოლხურ მხარს. მითრიდ ატ ეს მომხრეებ ისთ ვის და
მახასიათებელ ი სიჯ იუტ ე ლამის ორი საუკუნის შემდ ეგ აც არ დაუკარგ ავთ
მის შთამომავლ ებს. ამბ ოხებ ებ ი გრძელდ ებ ოდ ა მერეც, რაც ოსმალ ებმა
ქვეყანა თავიანთი ძალ აუფლ ებ ის ქვეშ მოაქც იეს.
ლაზური სანაპ ირ ო მხარ ე რამდ ენიმე ოლქ ად იყოფა, რომელთ აგან
იომურა, სურმენე, ოფი, რიზე (რისარ ი) და ჰემშინი კრიპტ ო-ქ რისტ იანე
ბის მთავარ დასახლ ებ ებ ია. ამ ოლქებს სანაპ იროს მხრიდ ან თუ ძნელ ად
მიუდგება ადამიანი, შიდ ა მხარ ე კიდ ევ უფრო მიუდგომელ ია. ქვებ ით
დამძიმებული სოლყავ არ ის სახურ ავ ებ იანი ხის ქოხებ ი აქა- იქ კლდეებ
ზე მიმოფანტ ულ ა. ქოხებში მხოლ ოდ ზამთ რობ ით ცხოვრობ ენ. ზაფხულ
ში ყველა საძ ოვრ ებზე ადის. დროდ ადრო საქ არავნო გზებზ ე ჩამოდ იან
ხოლმე მოგზაურ ი ვაჭრ ებ ისთვის საქონლ ის გად ასაცვ ლელ ად. ყველ აზ ე
დაც არიელებულ ი ოფის და რიზეს ოლქ ებ ია. საოც არი ბუნებ აა თავ ისი
ბნელი ტყეებით დაფ არ ულ ი მთებ ითა და იფნის, წიფლ ის, კაკლ ისა და
წაბლის ხეებში ჩაფლ ულ ი სოფლ ებ ით. განსაკუთრებ ით ლამაზ ი და საინ
ტერესოა ქალ აქი ოფი. მასზე ამბ ობ ენ, კონსტანტ ინოპ ოლ ის უდიდ ესი
ულემები და სწავლ ულ ებ ი აქედ ან არიანო. ამ ხალხის თავ ისუფალ ი და
დამოუკიდებელ ი განწყობ ა უხეშობ ას ერწყმის, მაგრამ ცხოვრებ ის მკაც
რი წესების, თავშეკავ ებ ულ ობ ისა და გონიერებ ის წყალ ობ ით ყოვ ელთ ვის
ყველაზე ღირსეულ წინააღმდეგობ ას უწევდ ნენ პორტ ას ხელ ისუფლ ებ ას.
ნებისმიერ ოფიც იალ ურ ი ძალ ად ობ ის აქტს ყაჩაღ ური თავდ ასხმებ ით პა
სუხობდნენ. ლაზებ ი ძალ იან ჰგვანან ჩერქ ეზ ებს. მათ ი ხანგრძლივ ად და
მორჩილება თურქებმა ვერ შეძლ ეს. ეს უკანასკნელ ებ ი ამ თავნებ ა მხა
რეს მაშინაც და დღესაც „ჩენგელ ისტ ანს“ ეძახიან, რაც კაუჭ ებ ის ქვეყანას
ნიშნავს.
არანაკლებ ლამაზი და საინტ ერ ესოა უფრო აღმოსავლ ეთ ით მდებ ა
რე რიზე. კრისტ ალ ურ ად სუფთა მთის მდინარის ორივ ე მხარეს ვიწრო
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სანაპროდან ტერ ასებ ად მიემართებ ა ზემოთ და უმდ იდრესი ვეგ ეტ აც იი
თაც გამოირჩევ ა. რიზე ძველ ბერძ ნულ ი რიზ უსია, რომელ იც ერთ ხანს
რომაულ სასაზღვრო პოსტს წარმოადგენდ ა ლაზ ებ ის წინააღმდეგ. აქაუ
რი ლანდშაფტ ი გამორჩეულ ად ლამაზი და უხვ ია. მეზ ობ ელ ი ჰემშინის
ოლქის ზღვისკენ მიმავ ალ ი ბნელ ი ხევ ებ იდ ან მაღ ალმთიანეთ ის თოვ
ლით დაფარულ ი მწვერვ ალ ებ ი მოჩანს. ეს ის ადგილ ებ ია, სად აც თურქ
ჯარისკაცს ფეხი ჯერ არ დაუდგ ამს. აქ ვხვდებ ით უამრავ დანგრეულ ციხე-

ლაზი გლეხები

სიმაგრეს, ძირ ითად ად მწვანე საფ არ იდ ან თავ ამოყოფილ ი მოშიშვ ლებ უ
ლი კლდეებზე რომ მოჩანს. ხალხი ამ ნანგ რევ ებს „ჯინივ იზ- ჰისალ არს“
ეძახის, რაც გენუელ ებ ის სასახლ ეებს ნიშნავს. როგორც ჩანს, უცხო ხე
ლისუფალთ ამ სანაპ ირ ო ზოლში ოდესღ აც მაინც მოუხერხებ იათ ფეხის
მოკიდება.
რიზეს ახლ ოს მდებ არ ეობს ასევ ე ოდესღ აც ცნობ ილ ი მეთ აურებ ის
ტუზჯი ოღლ უს („მარ ილ ით მოვ აჭრ ის შვილ ებ ი“) სასახლ ე, რომელთ ა
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ბოლო შთამომავ ალ იც რამდ ენიმე ათეულ ი წლის წინ პორტ ასთ ან ბრძო
ლაში დამარც ხდა. მომდ ევნო ოლქში, ჰემშინში, ბერძენ მოსახლ ეობ ას
უკვე ლაზური შერ ევ ია. ამ ოლქით ულამაზ ეს და თითქ მის მიუწვ დომელ
პონტოურ-ლაზურ ალპ ურ მხარ ეში შევდ ივ ართ. აქ ვხედ ავთ თოვლ ით და
ფარულ მწვერვ ალ ებს და ყინულ იან მინდ ვრებს, უზარმაზ არ კლდეებს
და უძირო ხევ ებს, რომელთა გასწვრივ აც გაკვ ალ ულ ვიწრო ბილ იკებს
მაღლა გაშლ ილ ი საძ ოვრ ებ ისკენ მიჰყავხარ. ლაზ ისტ ანი სანაპ იროსთ ან
აღმართულ მთასთან, ქემერ ბურ უნთან იწყებ ა, რიზ ედ ან 30 კილ ომეტ
რის აღმოსავლ ეთით. ლაზებს, როგორც წესი, დამალ ულ მთებში ყოფნა
ურჩევნიათ, თუმც ა, არც სანაპ ირ ო ზოლს ერიდ ებ იან, რადგან საზღ ვაო
ცხოვრებაც ძალ იან უყვ ართ. საუკეთესო მეზღ ვაურებ ი ლაზ ისტ ანიდ ან
არიან. არაჩვ ეულ ებრ ივ მონად ირ ეებ ად და გზამკვლევ ებ ად ცნობ ილ ი
მთიელი ლაზ ებ ი კი მეტ ისმეტ ად თავზეხელ არებ ულ ობ ით გამოირჩევ იან.
შეუპოვარი და კეთილშობ ილ ი მებრ ძოლ ებ ი ოჯახური თუ საზ ოგად ოებ
რივი კონფლიქტ ისას უკან არასდ როს იხევ ენ. საოც არია მათ ი სისხლის
აღების წესი. ლაზებ ი ძირ ითად ად მესაქ ონლ ეობ ას მისდ ევ ენ, მიწათმოქ
მედებას შედარ ებ ით ნაკლ ებ ად, სამაგიეროდ, ბრწყინვ ალ ე მეთ ევზ ეებ ი
და მონადირ ეებ ი არიან.
ბოსნიელ ებ ის, პომაკებ ის (ბულგ არ ელ ი მაჰმად იანებ ი), ალბ ანელ ე
ბის, მაჰმადიანი კრეტ ელ ებ ის და სხვა ოდესღ აც ქრისტ იანი ხალხებ ის
მსგავსად (მოგვ იანებ ით ისლ ამი რომ მიიღ ეს), ლაზ ებ იც თავ იანთ ი ად
რეული რწმენის სასტ იკი მოწინააღმდეგეებ ი არიან. ამ ფანატ იზმის გამო
ევროპელები ლაზისტ ანის კვლევ ას თავს არიდ ებ ენ, თუმც ა სასურვ ელ ი
იქნებოდა, მეტ ი ინფ ორმაც ია გვქონოდა ამ უცნაური ქვეყნის შესახებ.
თავიანთი ეთნიკურ ი წარმომავლ ობ ით ლაზ ებ ი ქართ ველ ური ხალხებ ის
ჯგუფს (ქართ ველ ებ ი, იმერლ ებ ი, სვანები და სხვ.) განეკუთვ ნებ იან, ყო
ველ შემთხვევ აში, ძველ ი კოლხებ ის პირდ აპ ირ შთამომალ ობ ას წარ
მოადგენენ.
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