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წინასიტყვაობა
საქართველოს ისტორიის შესწავლისათვის მნიშვნელოვან
პირველწყაროს წარმოადგენს საუკუნეების მანძილზე ევროპელ
მოგზაურთა, თუ მისიონერთა მხრიდან შემონახული ცნობები. საქართველოს ცალკეული მხარეების, ქალაქების, დასახლებული
პუნქტების, თუ ქვეყნის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეთნოსების აღწერილობები უძველესი პერიოდის ევროპელ მოგზაურთა ნაშრომებშიც გვხვდება.
აღსანიშნავია, რომ XV საუკუნის მეორე ნახევრიდან, მას შემდეგ, რაც ევროპაში წიგნის ბეჭდვის ტექნოლოგია შეიქმნა და
განვითარდა საქართველოსთან დაკავშირებული ტექსტები და აღწერები მრავალ ევროპულ გამოცემაში გვხვდება. საბოლოო ჯამში, რამდენიმე საუკუნის მანძილზე, სხვადასხვა ევროპულ ენებზე
საქართველოს წარსულის ამსახველი ასობით წიგნი თუ ბეჭდური
პროდუქცია დაგროვდა, მათი ნაწილი კი გაფორმებულია ორიგინალური ჩანახატებით და გრავიურებით, რომლებსაც არანაკლები
ღირებულება გააჩნიათ საქართველოს ისტორიის თუ ეთნოგრაფიის ამა თუ იმ ასპექტის შესწავლისათვის.
წარმოდგენილ პუბლიკაციაში შეკრებილია XVI-XIX საუკუნეებში
გამოქვეყნებულ ოცდათხუთმეტ სხვადასხვა ევროპულ გამოცემაში შესული ორმოცდაექვსი გრავიურა ქართველთა გამოსახულებით. გრავიურების ორიგინალი ბეჭდური ეგზემპლარები დაცულია
ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრის
არქივში. გამონაკლისს წარმოადგენს ერთი გრავიურა, რომელის
ციფრული ასლი, მაღალი გარჩევადობით მოგვაწოდა ბრიტანეთის
მუზეუმმა. აღსანიშნავია, რომ წარმოდგენილი გრავიურების ნაწილი მანამდეც არაერთხელ გამოქვეყნებულა თანამედროვე პუბლიკაციებში, თუმცა უმეტეს მათგანს ფართო საზოგადოება პირველად
იხილავს.
თემატიკის მიხედვით გრავიურები შესულია შემდეგი კატეგორიის ევროპულ გამოცემებში: მსოფლიო ისტორიის და გეოგრაფიის შემსწავლელი ენციკლოპედიური ნაშრომები, ევროპელ
მოგზაურთა და მისიონერთა მიერ გამოქვეყნებული მოგზაურო-

ბის დღიურები, ეთნოგრაფიული და ანთროპოლოგიური კვლევები,
კოსტუმების და ჩაცმულობის ისტორიასთან დაკავშირებული გამოცემები. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ გამოსაქვეყნებლად
შევარჩიეთ მხოლოდ ის ნიმუშები, რომლებიც ნახატების მიხედვით არის შექმნილი. ნაშრომზე მუშაობის დროს ჩვენი ერთ-ერთი
მიზანი სწორედ გრავიურების შემქმნელი მხატვრების გამოვლენა
და შესაბამისი ევროპული გამოცემების ზუსტი იდენტიფიცირება
იყო. ილუსტრაციების გალერეაში თითოეულ სურათს დართული
აქვს ნახატის დასათაურება, ინფორმაცია მხატვრის ან გრავიორის
ვინაობის შესახებ და იმ გამოცემის ან გამოცემების აღწერა, რომლებშიც ნახატები იქნა გამოქვეყნებული.
ნახატებზე ქართველთა ჩაცმულობის სტილი და ეთნოგრაფიული ტიპაჟები მკვეთრად განსხვავდება ერთმანეთისაგან იმისდა
მიხედვით, თუ რომელ ეპოქაში არიან ისინი შექმნილი. აღსანიშნავია, რომ მხატვართა უმეტესობა პირადად არ იმყოფებოდა საქართველოში და მათი ჩანახატები ქართველების გამოსახულებით
მხოლოდ წარმოსახვითი ხასიათისაა. ეს წარმოსახვა კი ეფუძნება იმ ზოგად წარმოდგენებს და აღქმას, რაც ევროპულ განათლებულ საზოგადოებაში არსებობდა საქართველოსთან და ქართველებთან მიმართებაში. უფრო რეალისტურად და დამაჯერებლად
გამოიყურება ის ნიმუშები, რომლებიც საქართველოში მოღვაწე
მხატვრების ან მოგზაურების მხრიდან არის შესრულებული. ინტერესს იწვევს ასევე ინ ნამუშევრები, რომელთა ავტრები, თავიანთი
სამეცნიერო საქმიანობის გათვალისწინებით, კარგად იცნობდნენ
საქართველოს ისტორიას და ეთნოგრაფიულ თავისებურებებს. მათ
ნამუშევრებსაც ბუნებრივია ფასდაუდებელი მნიშვნელობა გააჩნიათ გვიან შუა საუკუნეების ეპოქაში ქართველთა ჩაცმულობის
სტილის წარმოჩენისათვის.
წარმოდგენილ ჩანახატებს და გრავიურებს თუ განვაზოგადებთ,
ევროპულ ბეჭდურ გამოცემებში ქართველების ჩაცმულობაში შემდეგი სახის სტილის და ტენდენციების გამოყოფა იქნება შესაძლებელი: XVI-XVII საუკუნეების ჩანახატებში, როგორც ქართველ-
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თა ჩაცმულობა, ასევე ეთნოგრაფიული ტიპაჟები გამოკვეთილად
ევროპული ხასიათისაა, რითაც ის სრულიად ეწინააღმდეგება ქართველების შესახებ ტრადიციულად დამკვიდრებულ წარმოდგენებს. XVIII საუკუნეში სჭარბობს ევროპული და აზიური (განსაკუთრებით სპარსული) სტილების სინთეზი, XIX საუკუნის ნახატებში კი
გვხვდება კავკასიური და ქართული ჩაცმულობისთვის დამახასიათებელი ნიმუშები, თუმცა ამავე პერიოდში კვლავ შენარჩუნებულია სპარსული ჩაცმულობის მნიშვნელოვანი გავლენები.
მოცემული მომენტისათვის გამოვლენილი და შესწავლილი
ევროპული მასალების მიხედვით „ქართველის“ გამოსახვის უძველეს ნიმუშად 1590 წელს გამოქვეყნებული ნახატი უნდა მივიჩნიოთ. ის შესრულებულია გერმანელი გრავიორის და ილუსტრატორის
კრისტოფერ კრეიგერის მიერ და შესულია იტალიელი მხატვრის
ჩეზარე ვეჩელიოს მიერ გამოცემულ მსოფლიოს ხალხთა კოსტუმების ამსახველ კრებულში, რომელიც შეიცავდა ხუთასზე მეტ ჩანახატს, ეთნოგრაფიული და ისტორიული შინაარსის აღწერილობებით.
ნაშრომი იტალიურ ენაზე, სამჯერ გამოიცა ვენეციაში 1590, 1598 და
1664 წლებში. დიდი ხნის პაუზის შემდეგ კი, 1859 წელს, პარიზში
გამოიცა მისი მეოთხე, ორენოვანი, იტალიურ-ფრანგული ვერსია.
კოსტუმების ისტორიის და ეთნოგრაფიის მკვლევართათვის ნაშრომი დღესაც არ კარგავს აქტუალობას, რომლის დადასტურებაც
არის ჩვენს დროში, მისი ინგლისურენოვანი თარგმანის გამოცემა
(იხ. The Clothing of the Renaissance World: Europe, Asia, Africa, the
Americas: Cesare Vecellio’s Habiti Antichi Et Moderni. Translated by Ann
Rosalind Jones. Thames & Hudson, 2008).
ჩეზარე ვეჩელიოს ამ ნაშრომში „ქართველის“ ერთი გამოსახულებაა შესული (იხ. სურ. 1). ის აშკარად წარმოსახვითი ხასიათისაა და არ გამოხატავს იმ პერიოდის ქართველის ზუსტ აღწერილობას. ჩანახატზე აღბეჭდილია ევროპული გარეგნობის წვეროსანი
მამაკაცი, რომელსაც მარჯვენა ხელში შუბი უპყრია, მარცხენაში
კი სავარაუდოდ მშვილდი. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მეზობელი ქვეყნების და რეგიონების წარმომადგენელთა ტიპაჟები
განსხვავდება „ქართველის“ ამ გამოსახულებისგან. მაგალითად,
კრებულში შესულია სომეხთა, თურქთა და სპარსელთა მრავალი

გამოსახულება, რომლებიც ძირითადად აღმოსავლური სამოსით
და სტილით გამოირჩევიან. სავარაუდოდ, გრავიურების შემქმნელის აღქმაში ქართველები არა იმდენად აღმოსავლური, არამედ
ევროპული კულტურის ნაწილს წარმოადგენენ. ქართველი მამაკაცის ეს გამოსახულება მართალია წარმოსახვითია, თუმცა ამ გრავიურამ დიდი გავლენა იქონია შემდგომი პერიოდის ევროპულ ჩანახატებზე, სხვადასხვა ვარიაციებით ის გამოყენებულ იქნა XVII
საუკუნის არაერთ გამოცემაში. მაგალითად, ფრანგი ავტორების
ალან მანესონ მალეს, ანტუან ფეროტე დელაკრუას და დენის დიუ
პლესის გეოგრაფიულ და ეთნოგრაფიულ ნაშრომებში, ასევე გერმანელი გამომცემლის მიქაელ ფუნკენის საერთო რედაქციით გამოქვეყნებულ ენციკლოპედიურ გამოცემაში (იხ. სურ. 3, 4, 5, 6).
აღნიშნულ გამოცემებში, ვეჩელიოს ქართველი მამაკაცის გამოსახულებასთან ერთად გვხვდება ქართველი ქალის გამოსახულებაც, რომელსაც ხელში კალათა უჭირავს. მამაკაცის მსგავსად,
მასაც ევროპული გარეგნობა აქვს, მისი სამოსიც ევროპული ჩაცმულობის სტილს უფრო შეესაბამება, ვიდრე ქართულისას. ანტუან ფეროტე დელაკრუას და დენის დიუ პლესის ნაშრომებში კი ყურადღებას იქცევს მთის გამოსახულება და მის თავზე გაჩერებული
ნოეს კიდობანი. მიქაელ ფუნკენის გამოცემაში კი ქართველი მამაკაცის და ქალის გარდა, ცალკე გრავიურის სახით გვხვდება ასევე
მეგრელი ქალის გამოსახულებაც (იხ. სურ. 7).
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ჩეზარე ვეჩელიოს ნაშრომში არსებული ჩანახატი და მომდევნო წლებში მისი გავლენის შედეგად
შექმნილი გრავიურები ქართველთა ჩაცმულობის და აღნაგობის
ზუსტი გამომხატველები არ არიან, თუმცა დიდი ხნის მანძილზე,
განსაკუთრებით XVII და XVIII საუკუნის პირველ ნახევარში, ევროპული საზოგადოების მხრიდან ქართველების შესახებ წარმოდგენა ძირითადად სწორედ ამ ნაშრომებში ასახული ილუსტრაციების
შედეგად ყალიბდებოდა. ამის დასტურად შეგვიძლია მოვიყვანოთ
ის ფაქტი, რომ თითოეული დასახელებული ავტორის ნაშრომი
მთელს ევროპაში უდიდესი პოპულარობით სარგებლობდა, გამოიცემოდა მრავალჯერადად და დიდი ტირაჟებით.
ამავე პერიოდის პოპულარულ ევროპულ გამოცემებს შორის
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ქართველების გამოსახულებას ვაწყდებით ცნობილი გერმანელი
გეოგრაფის და კარტოგრაფის სებასტიან მიუნსტერის ეპოქალური
მნიშვნელობის ნაშრომში „კოსმოგრაფია“. წიგნი 1544 წლიდან, დაახლოებით ასი წლის მანძილზე გამოიცემოდა, ის სამყაროს აღწერის პირველ გერმანულენოვან ნაშრომად ითვლება. გამოცემამ
იმდენად დიდი პოპულარობა მოიპოვა, რომ ის სხვადასხვა წლებში ითარგმნა და გამოიცა ლათინურ, ფრაგნულ, იტალიურ და ჩეხურ ენებზე. „კოსმოგრაფიაში“ გარკვეული ადგილი ეთმობა საქართველოს აღწერასაც, თუმცა საქართველოსთან დაკავშირებული
ტექსტის მოცულობა და შინაარსი განსხვავდება გამოცემის წლების მიხედვით. შედარებით ვრცელია 1628 წლის და შემდგომი გამოცემები, რომლებშიც აღწერილია, როგორც ანტიკური პერიოდის,
ასევე „თანამედროვე“ ეპოქის საქართველოს მდგომარეობა. ამ
გამოცემებში ყურადღებას იქცევს ჩანახატი ქართველთა გამოსახულებით, რომლებიც თაფლის დამზადებით არიან დაკავებულები (იხ. სურ. 8 და 9). აღნიშნული სურათიც წარმოსახვითია, რადგან
მისი ავტორი არასდროს ყოფილა საქართველოში, თუმცა ნახატში
აქცენტის გაკეთება თაფლის წარმოებაზე სრულებით ბუნებრივია,
რადგან ეს დარგი უძველესი დროიდან იყო განვითარებული საქართველოში. კიდევ ერთი ჩანახატი, რომელიც წიგნში გამოყენებულია საქართველოს საილუსტრაციოდ გახლავთ ვაზის გამოსახულება, რაც ასევე სავსებით ბუნებრივია.
ქართველთა გამოსახულების ადრეულ ნიმუშებს შორის გაცილებით უფრო რეალისტურია საქართველოში სპეციალური მისიით
მყოფი ევროპელი მოგზაურების მხრიდან შექმნილი ჩანახატები.
XVII საუკუნის მოგზაურთა შორის, პირველ რიგში უნდა დასახელდეს იტალიელი მიონერი, თეატინელთა ორდენის წარმომადგენელი დონ ქრისტეფორო დე კასტელი, რომელიც 1628 წელს ესტუმრა საქართველოს, სადაც მრავალი წლის მანძილზე იმყოფებოდა.
კასტელის მოღვაწეობის უნიკალურ მემკვიდრეობას წარმოადგენს
მის მიერ შექმნილი ალბომი, რომელშიც შესულია საქართველოში შექმნილი ხუთასზე მეტი ჩანახატი. ალბომი დღეს პალერმოს
კომუნალურ ბიბლიოთეკაში ინახება. ალბომიდან ცალკეული ჩანახატების ხილვა შესაძლებელია ინტერნეტ სივრცეშიც, თუმცა

აკადემიური თვალსაზრისით ჩანახატები შესწავლილი და განხილულია 1976 წელს, ბეჟან გიორგაძის ნაშრომში („დონ ქრისტეფორო დე კასტელი, ცნობები და ალბომი საქართველოს შესახებ“.
ტექსტი გაშიფრა, თარგმნა, გამოკვლევა და კომენტარები დაურთო
ბეჟან გიორგაძემ. გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1976).
უცხოელ მოგზაურთა ჩანახატებს შორის ასევე აღსანიშნავია
ფრანგი ძვირფასი ქვებით მოვაჭრის, ჟან შარდენის და ფრანგი ბოტანიკოსის ჟოზეფ პიტონ დე ტურნეფორის ნაშრომებში ასახული
გრავიურები. შარდენის ჩანახატებს შორის განსაკუთრებით ცნობილია თბილისის პირველი გრაფიკული გამოსახულება და ნადიმი
სამეფო კარზე, თუმცა ეთნოგრაფიული თვალსაზრისით ასევე საყურადღებოა სპეციალური მოწყობილობით თოვლზე მოსაიარულე
მეგრელი მამაკაცის გამოსახულება (იხ. სურ. 12). ტურნეფორის ნაშრომში კი საქართველოში მოგზაურობის ამსახველი ორი გრავიურაა შესული. თბილისის პანორამული ხედი და ორი თბილისელი
ქალის გამოსახულება (იხ. სურ. 13). აღსანიშნავია, რომ ეს გამოსახულება განსხვავებული ვარიაციით, მოგვიანებითაც იქნა დახატული, XIX საუკუნის ფრანგი მხატვრის ფერდინანდ ვაჩსმუთის მიერ
(იხ. სურ. 31).
ქართველთა გამოსახულებით ჩანახატების და ილუსტრაციების
რაოდენობამ ევროპულ ბეჭდურ გამოცემებში მნიშვნელოვნად
იმატა XVIII საუკუნიდან. უმეტეს შემთხვევაში ეს ნიმუშები კვლავ
წარმოსახვითი ხასიათისაა, თუმცა მათზე აშკარად შეიმჩნევა, როგორც კავკასიური, ასევე ევროპული და აღმოსავლური გავლენები.
XVIII საუკუნის ნიმუშებს შორის უსათოუდ აღნიშვნის და გამოყოფის ღირსია ცნობილი ფრანგი მხატრვის ჟან-ბაპტისტ ლეპრენსის
ნახატი „ქართველის“ გამოსახულებით (იხ. სურ. 15), რომელიც ჩვენი ვარაუდით შესაძლოა ნატურიდან იყოს შესრულებული და რეალისტურად გამოსახავდეს XVIII ბოლოს ქართველი დიდგვაროვნის
ჩაცმულობას. ნახატის ისტორიას რაც შეეხება, ის შესრულებულია
1758-1763 წლებში, როდესაც ლეპრენსი რუსეთის სამეფო კარის მიწვევით მოღვაწეობდა რუსეთში. საიდანაც პარიზში ჩაიტანა ასობით ჩანახატი, რომლებზეც ძირითადად აღბეჭდილია პეიზაჟები,
ეთნოგრაფიული სცენები და ცალკეული პიროვნებები. გრავიურა
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ქართველის გამოსახულებით, ლეპრენსის რუსეთში მოღვაწეობის
პერიოდშია შექმნილი, რადგან ის შესულია მის რუსული ნამუშევრების ალბომში, რომელიც 1782 წელს გამოიცა პარიზში. აღსანიშნავია, რომ ლეპრენსის რუსეთში ყოფნის პერიოდი დროში ემთხვევა
თეიმურაზ მეორის და მისი ამალის დიპლომატიური მისიით სტუმრობას რუსეთის იმპერიაში, ჩვენი ვარაუდით შესაძლოა მხატვარს
აღბეჭდილი ჰქონდეს ქართული სამეფო ამალის რომელიმე წევრი,
ამ ვარაუდს ამყარებს ასევე პიროვნების მდიდრული ჩაცმულობაც.
მასზე შესამჩნევია, როგორც ევროპული, ასევე აღმოსავლური გავლენები.
ასევე ნატურიდან უნდა იყოს შესრულებული ფრანგი მხატვრის
და გრავიორის ჟან-პიერ მუანეს ნამუშვრები, რომელიც ქართულ
და კავკასიურ თემატიკას შეეხება. მუანე ალექსანდრე დიუმასთან
ერთად იმყოფებოდა კავკასიაში 1859 წელს, რა დროსაც შექმნა
კიდეც ჩანახატების მთელი სერია, რომლებმაც ჩვენამდე მოაღწიეს ყოველთვიური ფრანგული ჟურნალის „მსოფლიოს გარშემო“
წყალობით. ჟურნალში 1860 წელს გამოქვეყნდა, როგორც მუანეს
ჩანახატები, ასევე მოგზაურობის აღწერილობა. ქართველების გამოსახულებით ჩანახატებს შორის აღსანიშნავია „ქართველთა კოსტუმების“ სახელით დასათაურებული ნახატი, (იხ. სურ. 40) რომელზეც გამოსახულია ტრადიციულ ქართულ ტანსაცმელში შემოსილი
ქართველი წყვილი და ბავშვი.
XIX საუკუნეში ევროპაში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობდა მსოფლიო ხალხთა კოსტუმების და ეთნოგრაფიის
საილუსტრაციო ალბომები და კრებულები, რომლებშიც გამოიყენებოდა სხვადასხვა ცნობილი მხატვრების ნამუშევრები. ხშირ შემთხვევაში მხატვრები დაკვეთებს გამომცემლობებისგან იღებდნენ
ამა თუ იმ წიგნის გაფორმებისათვის. აღსანიშნავია, რომ არაერთ
მსგავს გამოცემაში შესაძლებელია ქართველთა ჩაცმულობის და
ეთნოგრაფიული ტიპაჟების ხილვა. ამასთანავე, XIX საუკუნის დასაწყისიდან ევროპაში სულ უფრო მატულობს ბეჭდვის ლითოგრაფიული სტილი, რომელიც გაცილებით უფრო ნატიფია და გამოირჩევა
ფერადი გაფორმებით. ასეთი ტიპის ნამუშევრებს შორის უთუოდ
გამოსარჩევია ცნობილი ფრაგნი მეცნიერის, მთარგმნელის და

ილუსტრატორის ჟან მარი შოპენის ჩანახატები ქართველთა გამოსახულებით, რომლებიც არაერთხელ იქნა გადაბეჭდილი მრავალი
ევროპული გამომცემლობის მიერ, როგორც ფერადი ლითოგრაფიების, ასევე შავ-თეთრი ილუსტრაციების სახით. შეიძლება ითქვას,
რომ შოპენის აღნიშნული ჩანახატები ყველაზე გავრცელებული და
პოპულარული ნიმუშებია ევროპაში მთელი XIX საუკუნის მანძილზე
გამოქვეყნებულ გრავიურებს შორის ქართველების გამოსახულებით. ერთ-ერთი პირველი გამოცემა, რომელშიც შოპენის ნამუშვრები შევიდა არის ფრანგი ვაჭრის და თბილისში საფრანგეთის
კონსულის ჟაკ-ფრანსუა გამბას ატლასი, რომელიც 1826 წელს დაიბეჭდა პარიზში. ალბომში შესულია სხვადასხვა მხატვრის მიერ
შესრულებული კავკასიური და აღმოსავლური ეთოგრაფიული ტიპაჟები და სხვა გრაფიკული გამოსახულებები. შოპენის ნამუშვრებს
შორის კი გამბას ატლასი მოიცავს გოდფრუა ენგელმანის ლითოგრაფიაში დაბეჭდილ შვიდ გრავიურას („ქართველი ქალების ცეკვა
თბილისში“, „ეკლესია და თავშეყრა ქუთაისში“, „იმერელი თავადი“,
„მეგრული ურემი“, „მჯდომარე ქართველი ქალი“, „მეგრელი ქალი“,
„ქართველი ქალი“).
ენგელმანის ლითოგრაფიაშივეა დაბეჭდილი შოპენის ნამუშევრების კრებული, რომელიც 1828 წელს გამოიცა პარიზში, სახელწოდებით „რუსეთის იმპერიის თანამედროვე კოსტუმები“. მასში
შოპენის თექვსმეტი ნამუშვარია შესული, მათ შორის „იმერელი
თავადის“ გამოსახულება. გაცილებით უფრო სრულია მოგვიანებით, ჟან მარი შოპენის რედაქციით გამოცემულ ორტომეული წიგნი რუსეთის იმპერიის შესახებ, რომელიც 1838 წელს გამოქვეყნდა
სამყაროს აღწერის მრავალტომეული სერიის ფარგლებში. მასში
შავ-თეთრი ილუსტრაციების სახით შესულია შოპენის ჩანახატების
სრული ქართული კოლექცია. (იხ. სურ. 24, 25, 26) მომდევნო წლების
გამოცემებს შორის აღსანიშნავია გერმანელი გეოგრაფის ჰაინრიხ ბერგჰაუსის მიერ 1847 წელს, ბრიუსელში გამოცემული კრებული: „მსოფლიოს ხალხები: მათი წარმოშობა და თავისებურებები,
მმართველობის ფორმები, რელიგია, ჩვეულებები და კოსტუმები“,
რომელშიც შოპენის სამი ნახატის („იმერელი თავადი“, „მეგრელი“
და „ქართველი ქალი“) ფერადი ლითოგრაფიაა გამოსახული
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(იხ. სურ. 27, 28 და 29).
ქართველთა გამოსახულებით ევროპელ მხატვართა ილუსტრაციები და ჩანახატები იმითაც არის მნიშვნელოვანი და საინტერესო, რომ ისინი ნათლად გამოხატავენ სხვადასხვა კულტურების
გავლენას საქართველოზე. ამ თვალსაზრისით, განსაკუთრებით
თვალში საცემია ქართველების ჩაცმულობაზე სპარსული გავლენა. ჩვენს მიერ წარმოდგენილ ნიმუშებში არაერთი ასეთი გრავიურის ხილვაა შესაძლებელი (იხ. სურ. 10, 11, 23, 34, 35, 37). მათზე
აღბეჭდილია, როგორც ირანში მცხოვრები ქართველები, ასევე
საკუთრივ საქართველოს მცხოვრებნი, რომლებიც სპარსული ტანსაცმლით არიან შემოსილნი. სპარსულ სამოსში გამოწყობილი
ქართველების პირველი ნიმუში გვხვდება ინგლისელი მოგზაურის თომას ჰერბერტის ჩანახატში, რომელიც შესრულებულია მისი
ირანში მოგზაურობის დროს 1628-1629 წლებში. ჩანახატზე გამოსახულია სპარსეთში აღმოსავლეთ საქართველოდან გადასახლებული ქართველები, კერძოდ ქართველი ქალი და კაცი (იხ. სურ. 10
და 11). მგვიანებით ეს ჩანახატები გამოქვეყნდა თავად ჰერბერტის
მიერ, 1634 წელს გამოქვეყნებულ მოგზაურობის წიგნში, ასევე ერთი
წლით ადრე, 1633 წელს ჰოლანდიელი ავტორის იოჰან დე ლაატის
ლათინურენოვან ნაშრომში ირანის ისტორიის და გეოგრაფიის შესახებ. ირანში მცხოვრები და მოღვაწე ქართველების ილუსტრირებას ვხვდებით გვიანდელ ევროპულ გამოცემებშიც. ამასთანავე,
არაერთ ევროპელ მხატვარს სპარსულ სტილში ჰყავს გამოსახული
საქართველოს საილუსტრაციოდ შექმნილი ეთნოგრაფიული ტიპაჟები (იხ. სურ. 23 და 35).
ყველა ზემოთ აღწერილი ჩანახატი გამოქვეყნებულია წიგნებში, ალბომებსა ან მსგავს ბეჭდურ გამოცემებში, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ შუა საუკუნეების ევროპაში ეთნოგრაფიული ტიპაჟების ხილვა ასევე შესაძლებელი იყო განსხვავებული სახის ბეჭდურ
პროდუქციაზე, კერძოდ, სათამაშო კარტებზე, რომლებსაც XVIIXVIII საუკუნეების ევროპაში გასართობთან ერთად საგანმანათლებლო ფუნქციაც გააჩნდათ. საგანმანათლებლო დანიშნულების
კარტებზე გამოსახული იყო ხოლმე სურათები კარტოგრაფიული,
გეოგრაფიული, ეთნოგრაფიული თუ მითოლოგიური შინაარსით.

წარმოდგენილ ნაშრომზე მუშაობის დროს, ჩვენთვის ხელმისაწვდომი გახდა ბრიტანეთის მუზეუმში დაცული ერთ-ერთი ეთნოგრაფიული ხასიათის კარტების კრებულის ხილვა. ეს გახლავთ 1675
წელს, ქალაქ ესექსში გამოცემული კარტების კრებული, რომელიც
გაფორმებულია ინგლისელი მხატვრის ჰენრი ვინსტნლის მიერ.
კრებული ორმოცდათორმეტი კარტისგან შედგება, ერთ-ერთ მათგანზე კი გამოსახული არიან ქართველები (იხ. სურ. 14). ჩანახატს
თან ახლავს ტექსტიც საქართველოს გეოგრაფიული აღწერილობით. საბედნიეროდ, ბრიტანეთის მუზეუმმა მოგვაწოდა ამ გამოსახულების მაღალი გარჩევადობის ციფრული ასლი, რომელიც ასევე
შევიყვანეთ წარმოდგენილ გამოცემაში.
წარმოდგენილ პუბლიკაციაში გამოქვეყნებული ჩანახატები ქართველთა ეთნოგრაფიული ტიპაჟების გამოსახულებით არ არის
სრული. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, გამოცემაში შევიყვანეთ მხოლოდ ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრის არქივში დაცული ნიმუშები (ერთი გრავიურის გარდა, რომელიც ბრიტანეთის მუზეუმშია დაცული), თუმცა წარმოდგენილი
ნახატებიც საკმარისია იმის გასარკვევად, თუ როგორი იყო საუკუნეების მანძილზე ევროპელების აღქმა და წარმოდგენები ქართველთა ჩაცმულობის და გარეგნობის შესახებ.
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ილუსტრაციები
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სურ. 1 ქართველი
სურ. 2 ქართველთა ჩაცმულობის აღწერა
იტალიურ და ფრანგულ ენებზე
გრავიურები ჩეზარე ვეჩელიოს (Cesare
Vecellio) ნაშრომიდან “მსოფლიოს სხვადასხვა მხარის ძველი და თანამედროვე
ჩაცმულობა“. ნაშრომი სამჯერ გამოიცა
ვენეციაში 1590, 1598 და 1664 წლებში. წარმოდგენილი გრავიურა კი შესულია წიგნის
მეოთხე, პარიზულ გამოცემაში, რომელიც
იტალიურ და ფრანგულ ენებზე დაიბეჭდა
1859 წელს. გამოცემაში ქართველი მამაკაცის გამოსახულებას ახლავს ქართველების
შესახებ მცირე ტექსტი იტალიურ და ფრანგულ ენებზე.
ჩეზარე ვეჩელიო (1521-1601 წწ.) იყო აღორძინების ეპოქის ცნობილი იტალიელი
მხატვრის ტიციანის ბიძაშვილი და მისი
მოწაფე. გრავიურები აღნიშნულ გამოცემაში შესრულებულია გერმანელი გრავიორის კრისტოფერ კრეიგერის (Christopher
Krieger) მიერ. წიგნი შეიცავს ხუთასზე მეტ
გრავიურას.

1

2

გამოცემის სრული ფრანგულენოვანი სახელწოდებაა: Costumes anciens et modernes:
habiti antichi e moderni di tutto il mondo di
Cesare Vecellio. Paris, Firmin Didot Freres 1859.
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სურ. 3 ქართველები
გრავიურა XVII საუკუნის ფრანგი გეოგრაფის ალან მანესონ მალეს
(Alain Manesson Mallet) ენციკლოპედიური ნაშრომიდან „სამყაროს
აღწერა“, რომელიც გამოქვეყნდა 1683 წელს პარიზში, დენის ტერის
გამომცემლობის მიერ. ნაშრომი ხუთი წიგნისაგან შედგება. ცნობები საქართველოს და კავკასიის შესახებ კი ასახულია მეორე წიგნში. ძველი ბერძენი, რომაელი და შუასაუკუნეების ევროპელი მოგზაურების ნაშრომებზე დაყრდნობით ავტორს მიმოხილული აქვს
საქართველოს და სომხეთის გეოგრაფიული მდებარეობა, ისტორიული წარსული და ეთნოგრაფიული მახასიათებლები. წარმოდგენილი სურათის გარდა, კავკასიასთან დაკავშირებით წიგნი ასევე
შეიცავს შემდეგ გრავიურებს: „საქართველოს და სომხეთის რუკა“,
„ერევნის ხედი“ და „სომხები“. აღსანიშნავია, რომ მალეს ნაშრომის ის ნაწილები, რომლებიც საქართველოს შეეხება თარგმნილია
ქართულ ენაზე (იხ. გიორგი ლობჟანიძე, ევროპული რუკები და საისტორიო წყაროები საქართველოს შესახებ (XVI-XVIII სს.) „პოლიგრაფისტი“, 2010).
გამოცემის სრული ფრანგულენოვანი სახელწოდებაა: Description
de l’Univers contenant les différents systèmes du Monde, les cartes
générales et particulières de la géographie ancienne et moderne, les
plans et profils des principales villes et des autres lieux plus considérables
de la terre, avec les portraits des souverains qui y commandent, leurs
blasons, titres et livrées, et les moeurs, religions, gouvernements et
divers habillements de chaque nation.
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სურ. 4 ქართველები
გრავიურა XVII საუკუნის ფრანგი გეოგრაფის, ეთნოგრაფისა და ლინგვისტის ანტუან ფეროტე დე ლა კრუას (Antoine Phérotée de La
Croix) ოთხტომეული ნაშრომიდან “მსოფლიო გეოგრაფიის შესწავლის ახალი მეთოდი“. ნაშრომი პირველად 1690 წელს გამოქვეყნდა ლიონში, მასში აღწერილია მსოფლიოს ყველა კონტინენტი
და რეგიონი. ცნობები საქართველოს შესახებ კი შესულია წიგნის
მეოთხე ტომში. წიგნში გამოყენებულია მ. ოგიერის (M. Ogier) გრავიურები, რომლებიც შესრულებულია პ. სეინის (P. Seuin) ნახატების საფუძველზე. წარმოდგენილი გრავიურა წიგნის 1705 წლის გამოცემას ეკუთვნის.
გამოცემის სრული ფრანგულენოვანი სახელწოდებაა: Nouvelle
méthode pour apprendre la géographie universelle. Enrichie de cartes,
armoiries, figures des nations et de plusieurs tables chronologiques,
par Phérotée de Lacroix.
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სურ. 5 ქართველები
გრავიურა გრანგი გეოგრაფის დენის დიუ პლესის (Denis Martineau
Du Plessis) წიგნიდან "ახალი გეოგრაფია", გამოქვეყნდა 1700 წელს
ამსტერდამში, გერგერ გალეს გამომცემლობის მიერ.
გამოცემის სრული ფრანგულენოვანი სახელწოდებაა: Nouvelle
geographie, ou Description exacte de l'univers: tiree des meilleurs auteurs
tant anciens que modernes. Ouvrage trés utile a ceux qui veulent avoir
une parfaite connoissance de l'estat present du monde, & de ses parties,
suivant les dernieres découvertes. Par Mr. D. Martineau du Plessis.
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სურ. 6 ქართველები
სურ. 7 მეგრელი ქალი
გრავიურები გერმანელი ავტორის იოჰან
მიქაელ ფუნკენის (Johann Michael Funcken)
ხუთტომეული გამოცემიდან „მსოფლიოს აღწერა“. წიგნი გამოიცემოდა 1722-1728
წლებში, ერფურტში. მასში აღწერილია
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების ისტორია, გეოგრაფია, ბუნებრივი პირობები, რელიგია და ეთნოგრაფიული მონაცემები. საქართველოსთან დაკავშირებული ცნობები
კი შესულია აზიის კონტინენტისადმი მიძღვნილ ტომში.
გამოცემის სრული გერმანულენივანი სახელწოდებაა: Neu-eröffnetes Amphitheatrum
worinnen aus dem südlichen Asia die meißten
Nationen Nach ihrem Habit, in saubern Figuren
repräsentiret.
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სურ. 8 1491-ე გვერდი სებასტიან მიუნსტერის „კოსმოგრაფიიდან“
სურ. 9 ქართველები
გრავიურები XVI საუკუნის ცნობილი გერმანელი გეოგრაფის და კარტოგრაფის სებასტიან მიუნსტერის (Sebastian Munster) გეოგრაფიული ნაშრომიდან „კოსმოგრაფია“. წიგნი 1544 წლიდან, დაახლოებით ასი წლის მანძილზე გამოიცემოდა, ის სამყაროს აღწერის
პირველ გერმანულენოვან ნაშრომად ითვლება. წიგნი თარგმნილია ლათინურ, ფრაგნულ, იტალიურ და ჩეხურ ენებზე. მასში გარკვეული ადგილი ეთმობა საქართველოს აღწერასაც, თუმცა საქართველოსთან დაკავშირებული ტექსტის მოცულობა და შინაარსი
განსხვავდება გამოცემის წლების მიხედვით. წარმოდგენილი ჩანახატები კი შესულია წიგნის 1628 წლის გამოცემაში.
სურათებზე ასახულია წიგნის 1491-ე გვერდი (სურ. 8), რომელზეც
წარმოდგენილია მცირე ცნობები სამეგრელოს და საქართველოს
შესახებ. აღწერას თან ახლავს ილუსტრაციები, კერძოდ ვაზის და
ქართველთა გამოსახულებით, რომლებიც თაფლის დამზადებით
არიან დაკავებულები (გადიდებული სახით იხ. სურ. 9).

8

გამოცემის
სრული
გერმანულენივანი
სახელწოდებაა:
Cosmographia, Das ist: Beschreibung der gantzen Welt, Darinnen Aller
Monarchien Keyserthumben, Königreichen, Fürstenthumben, Graff- und
Herrschafften, Länderen, Stätten und Gemeinden.Ursprung, Regiment,
Reichthumb, Gewalt und.Beschaffenheit. Dessgleichen Aller deren,
beyder Ständen, Regenten: Keysern, Königen, Bäpsten, Bischoffen.
Genealogien und Stammbäumen.zusammen getragen.
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სურ. 10 ქართველი ქალი

გადასახლებული ქართველი ქალი და კაცი.
იოჰან დე ლაატი (1581-1649 წწ.) იყო
ჰოლანდიელი თეოლოგი, გეოგრაფი და
მოგზაური, ის განსაკუთრებით ცნობილია
ჰოლანდიის
დასავლეთ
ინდოეთის
კომპანიაში
საქმიანობით,
რომელსაც
ის ხელმძღვანელობდა 1620 წლიდან.
ირანის შესახებ მის მიერ გამოცემული
ეს წიგნი კი ორ ნაწილად შეგვიძლია

სურ. 11 ქართველი კაცი
გრავიურები
ჰოლანდიელი
ავტორის
იოჰან დე ლაატის (Johannes De Laet)
ლათინურენოვანი
წიგნიდან
ირანის
შესახებ. გამოქვეყნდა ამსტერდამი, 1633
წელს. გრავიურებზე ასახულია ირანში

დავყოთ, პირველი ნაწილი თავად დე
ლაატის მიერ არის დაწერილი, მასში
დაწვრილებით არის აღწერილი ირანის
და მისი პროვინციების გეოგრაფიული
მდებარეობა, ასევე ირანში მცხოვრები
სხვადასხვა ხალხების ეთნოგრაფიული
მახასიათებლები. ამ ნაწილს თან ახლავს
რვა გრავიურა, რომლებზეც აღბეჭდილია
ირანში მცხოვრები ეთნიკური ჯგუფების
წარმომადგენელთა
ჩაცმულობა
და
კოსტუმები, მათ შორის წარმოდგენილია ორი
გრავიურა ქართველების გამოსახულებით.
(ეს გრავიურები ასევე გამოქვეყნებულია
ინგლისელი მოგზაურის თომას ჰერბერტის
მიერ 1634 წელს გამოცემულ წიგნში,
რომელშიც აღწერილია მისი 1628-1629
წლების მოგზაურობა ირანში).
დე ლაატის წიგნის მეორე ნაწილში
წარმოდგენილია
ამონარიდები
სხვადასხვა
ევროპელი
ავტორების
ნაშრმებიდან ირანის შესახებ, მათ შორის
განსაკუთრებით აღსანიშნავია ვენეციელი
დიპლომატების
იოსაფატ
ბარბაროს
(1413-1494 წწ.) და ამბროჯიო კონტარინის
(1429-1499 წწ.) ჩანაწერები, რომლებიც
მნიშვნელოვან ცნობებს შეიცავს მე-15
საუკუნის საქართველოს მდგომარეობის
შესახებ.
გამოცემის
სრული
ლათინურენოვანი
სახელწოდებაა: Johannes De Laet, Persia seu
Regni Persici Status, Variaque Itinera in atque
per Persiam: cum Aliquot Iconibus Incolarum,
ex officina Elzeviriana, Lugduni Batavorum
1633.
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სურ. 12 ჟან შარდენის (JEAN CHARDIN)
მოგზაურობის წიგნის მეორე გვერდი,
სათაურის სტილიზებური გაფორმებით.
მარჯვენა მხარეს გამოსახულია თოვლზე
მოსიარულე მეგრელი მამაკაცი.
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წარმოდგენილი გრავიურა შესულია წიგნის
მეორე გამოცემაში, რომელიც დაიბეჭდა
ამსტერდამში, 1686 წელს (წიგნის სათაურია:
„შარდენის მოგზაურობა სპარსეთსა და
აღმოსავლეთ ინდოეთში შავი ზღვის და
კოლხეთის გავლით. მოიცავს მოგზაურობას
პარიზიდან ისპაჰანამდე“).
მეგრელი
მამაკაცის
ეს
გამოსახულება
ცალკე
ილუსტრაციის სახით არის შესული წიგნის
მომდევნო გამოცემებში.
ფრანგი მოგზაურის ჟან შარდენის ნაშრომი
მნიშვნელოვან
წყაროს
წარმოადგენს
XVII საუკუნის საქართველოს ისტორიის
შესწავლისათვის.
წარმოდგენილ
გამოცემაში ავტორი აღწერს 1671-1673
წლებში მის მოგზაურობას სპარსეთში,
სადაც ის ჩავიდა კონსტანტინოპოლიდან
შავი ზღვის, საქართველოს და სომხეთის
გავლით. წიგნში მას დაწვრილებით აქვს
აღწერილი ქართველების ყოფა-ცხოვრება,
ზნე-ჩვეულებები
და
პოლიტიკური
ისტორიის საკითხები. ასევე აღსანიშნავია
გრავიურები,
რომლებიც
წიგნს
თან
ერთვის, მათ შორის ქართულ თემატიკას
უკავშირდება სამი მათგანი - შავი ზღვის
რუკა, თბილისის პანორამული ხედი და
ნადიმი სამეფო კარზე. სხვა გრავიურებს
შორის აღსანიშნავია ერევნის, თავრიზის,
ყუმის, ქაშანის, სულტანიეს ხედები, ასევე
ეჩმიაძინის ეკლესია, ერევნის მახლობლად

მდგარი მუსლიმური მავზოლეუმი, ქაშანის
ქარავან-სარაი და სპარსეთის შაჰების
საფლავები.
1686
წლის
შემდეგ
შარდენის
ნაშრომის კიდევ არაერთი გამოცემა
გამოვიდა, მათ შორის აღსანიშნავია
1711 წელს ამსტერდამში დაბეჭდილი
ილუსტრირებული ათტომეული, უფრო
სრულყოფილ გამოცემად კი ითვლება
1811
წელს
პარიზში
დაბეჭდილი
ათტომეული, რომელსაც ცალკე წიგნის
სახით
თან
ერთვის
ატლასი
ორი
რუკით და ილუსტრაციებით. შარდენის
მოგზაურობის
საქართველოსთან
დაკავშირებული
მონაკვეთები
არაერთხელ ითარგმნა ქართულ ენაზე,
განსაკუთრებით
აღსანიშნავია
2018
წელს
ილიას
უნივერსიტეტის
მიერ
გამოცემული გიორგი სანიკიძის და მზია
მგალობლიშვილის თარგმანი შესავალი
წერილითა
და
კომენტარებითურთ,
აღნიშნული თარგმანი მოიცავს შარდენის
მოგზაურობის 1811 წლის პარიზული
გამოცემის პირველ, მეორე და მეცხრე
ტომებს, რომლებშიც ყველაზე სრულად
არის საქართველოსთან დაკავშირებული
საკითხები წარმოჩენილი.
წიგნის
სრული
ფრანგულენოვანი
სახელწოდებაა: Journal Du Voyage Du
Chevalier Chardin En Perse Et Aux Indes
Orientales, Par la Mer Noire & par la Colchide:
Qui contient le Voyage de Paris à Ispahan.
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სურ. 13 თბილისელი ქალები

გრავიურა ჰენრი აბრაამ ჩატელაინის
(Henri Abraham Chatelain) ისტორიული ატლასიდან (Atlas Historique). ნაშრომი შვიდ
წიგნად დაიბეჭდა პარიზში, 1705-1720 წლებში. მასში აღწერილია მსოფლიოს ქვეყნების და რეგიონების ისტორია, გეოგრაფია,
ეთნოგრაფია. ასევე კაცობრიობის წარსულთან და თანამედროვეობასთან დავაკ-

შირებული სხვა საინტერესო საკითხები.
ჩატელაინი (1684-1743 წწ.) იყო ჰუგენოტი
პასტორი, რომელმაც სახელი გაითქვა წარმატებული სამეწარმეო და საგამომცემლო
საქმიანობით.
წარმოდგენილი გრავიურა გადმობეჭდილია
ფრანგი ბოტანიკოსის და მოგზაურის ჟოზეფ პიტონ დე ტურნეფორის (Joseph Pitton
de Tournefort) ნაშრომიდან „მოგზაურობა
აღმოსავლეთის ქვეყნებში“ (Relation d’un
voyage du Levant), რომელიც პირველად გა-

მოიცა ლიონში, 1717 წელს. ჩანახატები მის
წიგნში სავარაუდოდ შესრულებული უნდა
იყოს ტურნეფორის თანმხლები ფრანგი
მხატვრის, კლოდ ობრიეს მიერ. ტურნეფორის ნაშრომი მნიშვნელოვან ცნობებს შეიცავს XVIII საუკუნის დასაწყისის საქართველოს მდგომარეობის შესახებ. მოგზაურობა
განხორციელდა 1700-1702 წლებში, რომლის
მთავარ მიზანსაც წარმოადგენდა აღმოსავლეთის ქვეყნებში მცენარეთა ნიმუშების
შეგროვება, თუმცა ამავე დროს საფრანგეთის სამეფო კარისაგან მას დავალებული
ქონდა აღეწერა გავლილი ქვეყნების გეოგრაფიულ მდებარეობა, ისტორია თუ პოლიტიკური ვითარება. მოგზაურობა მოიცავდა
ხმელთაშუაზღვისპირეთს,
საბერძნეთის
კუნძულებს, შავი ზღვის სანაპიროზე მდებარე ქალაქებს, საქართველოს, სომხეთს
და ცენტრალურ ანატოლიას. ტურნეფორი
საქართველოში იმყოფებოდა 1701 წელს,
განსაკუთრებით აღსანიშნავია მისი სტუმრობა თბილისში (21-26 ივნისის მონაკვეთში). ნაშრომში ასახულია ქალაქის აღწერა
და ავტორის შთაბეჭდილებები თბილისის
შესახებ. წარმოდგენილი გრავიურის გარდა ტურნეფორის წიგნში ასევე გვხვდება
თბილისის პანორამული გამოსახულებაც,
რომელიც დღემდე შემორჩენილ ქალაქის
ხედებს შორის არის მეორე, ჟან შარდენის
თბილისის ჩანახატის შემდეგ.
ტურნეფორის ნაშრომის ის ნაწილები,
რომლებიც საქართველოს და სომხეთს შეეხება თარგმნილია ქართულ ენაზე (ჟ. პ. დე
ტურნეფორი, მოგზაურობა აღმოსავლეთის
ქვეყნებში. ფრანგულიდან თარგმნა, შესავალი და კომენტარები დაერთო მზია მგალობლიშვილმა. გამომცემლობა „მეცნიერება“, 1988).
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სურ. 14 ქართველები
გრავიურა ინგლისურ სათამაშო კარტზე. დაბეჭდილია ესექსში, 1675 წელს. გაფორმებულია XVII საუკუნის ინგლისელი მხატვრის
ჰენრი ვინსტნლის (Henry Winstanley) მიერ.
აღსანიშნავია, რომ XVII საუკუნის ევროპაში
კარტებს არა მხოლოდ გასართობი დანიშნულება ჰქონდა, არამედ მათ მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო ფუნქციაც გააჩნდათ.
წარმოდგენილი კარტი არის გეოგრაფიულ
და ეთნოგრაფიულ თემატიკაზე შექმნილი
კარტების კრებულის შემადგენელი ნაწილი. კრებული ორმოცდათორმეტი კარტისგან შედგება, რომლებზეც გამოსახულია
მსოფლიოს სხვადასხვა ხალხები შესაბამისი აღწერილობებით. საქართველოს შესახებ კარტზე განთავსებული ცნობების
მიხედვით “საქართველო” ეწოდება შავ
და კასპიის ზღვებს შორის მდებარე ტერიტორიას, რომელიც მოიცავს აფხაზეთს
(Auogasia), სამეგრელოს ანუ დასავლეთ საქართველოს (Mingrelia), აღმოსავლეთ საქართველოს (Gurgistan) და აღმოსავლეთ
კავკასიას (Zuiria). ასევე აღნიშნულია, რომ
ქვეყანას მდიდარი ისტორია გააჩნია, ის
განთქმულია არგონავტების შესახებ მითით, თუმცა დღეის მდგომარეობით ქვეყა-

ნა გაღარიბებულია და იმყოფება თურქთა
და სხვათა გავლენის ქვეშ. საქართველოს
მთავარ ქალაქად მოხსენიერულია დერბენტი, რომლის ხედი ასევე გამოსახულია
კარტზე. სხვა ქალაქებს შორის ჩამოთვლილია თბილისი (Teflis), ფაზისი (Fazzo), სოხუმი (Sauatopoli), ლორე (Lori). აღსანიშნავია,
რომ ამ ეპოქაში იშვიათობას არ წარმოადგენდა ევროპელი ავტორების მხრიდან
მთელი კავკასიის რეგიონის “საქართველოთი” (Georgia/Georgie) მოხსენიება. ამ
სახელწოდებას ეთნიკურთან ერთად გეოგრაფიულ-პოლიტიკური დატვირთვაც გააჩნდა და აერთიანებდა ვრცელ გეოგრაფიულ
არეალს.
დაცულია ბრიტანეთის მუზეუმში
©Trustees of the British Museum

14

18

სურ. 15 ქართველის ჩაცმულობა

15

ნახატის ავტორია XVIII საუკუნის ცნობილი
ფრანგი მხატვარი და გრავიორი ჟან-ბაპტისტ ლეპრენსი (Jean Baptiste Leprince).
მან განსაკუთრებით სახელი გაითქვა ჩანახატებით რუსეთის იმპერიის შესახებ. ლეპრენსის ბიოგრაფიიდან ცნობილია, რომ
ის რუსეთის სამეფო კარის მიწვევით 17581763 წლებში მოღვაწეობდა რუსეთში, საიდანაც პარიზში ჩაიტანა ასობით ჩანახატი, რომლებზეც ძირითადად აღბეჭდილია
პეიზაჟები, ეთნოგრაფიული სცენები და
ცალკეული პიროვნებები. წარმოდგენილი
გრავიურაც ლეპრენსის რუსეთში მოღვაწეობის პერიოდში უნდა იყოს შექმნილი, რადგან ის შესულია მის რუსული ნამუშევრების ალბომში, რომელიც 1782 წელს გამოიცა
პარიზში („Oeuvres de Jean-Baptiste le Prince,
peintre du Roi, Conseiller en son Académie
Royale de Peinture et Sculpture“). ალბომში
ნახატი დასათაურებულია სახელწოდებით
„ქართველი“ (Georgien), თუმცა არ არის მითითებული ინფორმაცია პიროვნების ვინაობის შესახებ. აღსანიშნავია, რომ ლეპრენსის რუსეთში ყოფნის პერიოდი (1758-1763
წწ.) დროში ემთხვევა თეიმურაზ მეორის
და მისი ამალის დიპლომატიური მისიით
სტუმრობას რუსეთის იმპერიაში. ჩვენი ვარაუდით მხატვარს შესაძლოა აღბეჭდილი
ჰქონდეს ქართული სამეფო ამალის რომე-

ლიმე წევრი, ამ ვარაუდს ამყარებს ასევე
პიროვნების მდიდრული ჩაცმულობაც.
ნახატი არაერთხელ გადაიბეჭდა სხვადასხვა ევროპულ გამოცემებში, მათ შორის
განსაკუთრებით აღსანიშნავია თომას ჯეფერისის ოთხტომეული ნაშრომი სახელწოდებით „სხვადასხვა ერების ტანსაცმლის კოლექცია“ (ლონდონი, 1757-1772 წწ.),
რომელშიც ლეპრენსის გრავიურა შესულია
სახელწოდებით „ქართველის ჩაცმულობა
1768 წელს“. ამ წიგნის ზოგიერთი გამოცემა შეიცავს ხელით გაფერადებულ გრავიურებსაც, რომლებზეც „ქართველის“ გამოსახულება განსაკუთრებული სილამაზით
გამოირჩევა. წარმოდგენილი შავ-თეთრი
გრავიურა კი 1790-იან წლებში ლონდონში
კიდევ ერთხელ გადაბეჭდილი ეგზემპლიარია.
აღსანიშნავია, რომ ბეჭდური გრავიურის
გარდა ასევე არსებობს ლეპრენსის მიერ
ზეთის საღებავებით შესრულებული ფერადი ნამუშევარიც სახელწოდებით “A trompe
I’oeil with a man in Georgian dress”, რომელზეც გრავიურისგან განსხვავებით ქართველ
მამაკაცს მარჯვენა ხელში უჭირავს კვერთხი, უკანა პლანზე კი ჩანს ერთმანეთში
მოსაუბრე სამი მამაკაცი. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით ეს ნახატი 2011 წელს
გაიყიდა კრისტის აუქციონზე.
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სურ. 16 მეგრელი ბერი
გრავიურა ფრანგი ავტორის იპოლიტ ელიოტის
(Hyppolyte Helyot) მრავალტომეული ნაშრომიდან
„რელიგიური ორდენების ისტორია“, რომელიც 1714
წლიდან გამოიცემოდა პარიზში. წარმოდგენილი
გრავიურა შესულია 1792 წლის გამოცემაში.
იპოლიტ ელიოტი (1660-1716 წწ.) იყო ფრანცისკანელი
მღვდელი და მეცნიერი, რომელიც სწავლობდა
რელიგიური საძმოების, ორდენების და სამონასტრო
ცხოვრების ისტორიას. მის წიგნში ცალკე თავი აქვს
დათმობილი საქართველოში რელიგიის ისტორიას და
სამონასტრო ცხოვრების საკითებს.
გამოცემის სრული ფრანგულენოვანი სახელწოდებაა:
Histoire des ordres monastiques religieux et militaires et
des congrégations séculières de l’un et de l’autre sexe qui
ont esté établies jusqu’à présent.

16

20

სურ. 17 დიდგვაროვანი ქართველი ქალი
სურ. 18 დიდგვაროვანი ქართველი კაცი
გრავიურები XVIII-XIX საუკუნეების ფრანგი
მხატვრის და გრავიორის პიერ დუფლოს
(Pierre Duflos) ნამუშევრების კრებულიდან,
რომელიც არაერთხელ გამოქვეყნდა 177080-იან წლებში. წარმოდგენილი სურათები
შესულია წიგნის 1774 წლის პარიზულ გამოცემაში.
გამოცემის
სრული
ფრანგულენოვანი
სახელწოდებაა:
Recueil
d'estampes
représentant les grades, les rangs et les
dignités suivant le costume de toutes les
nations existantes.
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სურ. 19 ქართველი ქალი
გრავიურა
1804
წელს,
მადრიდში
გამოქვეყნებული
ხუთტომეული
გამოცემიდან „მსოფლიოს სხვადასხვა
ერების კოსტუმების ისტორია“. ნახატი
შესრულებულია
XVIII-XIX
საუკუნეების
ვალენსიელი
მხატვრის
ანტონიო
როდრიგესის (Antonio Rodriguez) მიერ.
მან
ძირითადად
სახელი
გაითქვა
ეთნოგრაფიული
ჩანახატებით
და
მსოფლიოს
სხვადასხვა
ხალხთა
ჩაცმულობის
ილუსტრირებით.
აღსანიშნავია, რომ ანტონიო როდრიგესს
კიდევ
რამდენიმე
ნამუშევარი
აქვს
ქართულ თემატიკაზე შესრულებული, მათ
შორის „ქართველი კაცი“, „მეგრელი ქალი“
და „მეგრელი კაცი“.
გამოცემის
სრული
ესპანურენოვანი
სახელწოდებაა: Historia de los trajes
que todas las naciones del mundo usan
actualmente, Madrid 1804.
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სურ. 20 საქართველოს მაცხოვრებლები
გრავიურა
ფრანგი
ავტორის
პიერ
ბლანშარის
(Pierre
Blanchard)
ფრანგულენოვანი წიგნიდან „მოგზაურობა
ახალგაზრდებისათვის მსოფლიოს ოთხივე
კუთხეში“, რომელიც 1808 წელს გამოქვეყნდა
პარიზში. წიგნი ექვსი ტომისგან შედგება.
საქართველოსთან
დაკავშირებული
ცნობები
კი
წარმოდგენილია
მე-3
ტომში. ავტორი ძირითადად ეყრდნობა
ტურნეფორის და შარდენის ნაშრომებს.
გამოცემის
სრული
ფრანგულენოვანი
სახელწოდებაა: Le Voyageur de la jeunesse
dans les quatre parties du monde. ouvrage
élémentaire.
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სურ, 21 ქართველი კაცი და ქალი
გრავიურა ფრანგი ავტორის ჟან ბაპტისტ
ბრეტონის
(Jean
Baptiste
Breton)
ექვსტომეული
გამოცემიდან
რუსეთის
იმპერიის შესახებ - „რუსეთის იმპერიის
პროვინციებში მცხოვრები ხალხების წესჩვეულებები, ჩაცმულობა და ტრადიციები“.
გამოქვეყნდა
პარიზში,
1813
წელს.
რუსეთის
იმპერიის
აღწერილობასთან
ერთად წიგნი შეიცავს მრავალრიცხოვან
ჩანახატებს
იმპერიაში
მცხოვრები
ხალხების ჩაცმულობის გამოსახულებით.
გრავიურების ავტორია ფრანგი მხატვარი
მიშელ ფრანსუა დემარტრისი (Michel
François Damame-Demartrais).
გამოცემის
სრული
ფრანგულენოვანი
სახელწოდებაა: La Russie, ou Moeurs,
Usages et Costumes des Habitants de toutes
les Provinces de cet Empire. Ouvrage orne de
cent-onze planches, representant plus de deux
cents sujets, graves sur les dessins originaux
et d’apres nature, de M. Damame-Demartrait,
peintre francais, auteur et editeur des maisons
de plaisance imperiales de Russie et Robert
Ker-Porter, peintre anglais, inventeur des
Panoramas. Extrait des ourvrages anglais et
allemands les plus recens par M. Breton
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სურ. 22 ქართველი ქალი
გრავიურა
ინგლისელი
ავტორის
ფრედერიკ შობერლის (Frederick Shoberl)
ორმოცდასამი
წიგნისგან
შემდგარი
სერიიდან
სახელწოდებით
„მსოფლიო
მინიატურებში“, რომელიც 1820-იან წლებში
გამოიცემოდა
ლონდონში,
აკერმანის
გამომცემლობის მიერ. მასში აღწერილია
მსოფლიოს მრავალი ქვეყანა და რეგიონი,
აღწერილობას კი თან ერთვის ხელით
მოხატული მინიატურები.
წარმოდგენილი
გრავიურა
შესულია
რუსეთის
იმპერიისადმი
მიძღვნილი
ოთხტომეული გამოცემის მესამე ტომში.
წიგნი
ძირითადად
ეთნოგრაფიული
ხასიათისაა და აღწერს რუსეთის იმპერიაში
მცხოვრები
ერების
და
ეთნოსების
კულტურულ თავისებურებებს და ყოფაცხოვრებას.
წიგნის
მნიშვნელოვანი
ნაწილი ეხება კავკასიას, მათ შორის
საქართველოს და ქართველების აღწერას.
როგორც ტექსტი, ასევე გრავიურების დიდი
ნაწილი გადმობეჭდილია ფრანგი ავტორის
ჟან ბაპტისტ ბრეტონის ექვსტომეული
გამოცემიდან რუსეთის იმპერიის შესახებ
(იხ. წინა სურათი).
წიგნის
სრული
ინგლისურენოვანი
სახელწოდებაა - The World in Miniature,
edited by Frederick Shoberl – Russia, being a
description of the characters, manners, and
other peculiarities of the different nations,
inhabited by Russian Empire. London: Printed
for R. Ackermann, Repository of Arts, Strand,
1822.
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სურ. 23 ქართველი ქალი ვარდების ბაღში
ნახატი
შესრულებულია
XVIII-XIX
საუკუნეების
ფრანგი
მინიატურისტი
მხატვრის ანდრე ლეონ ლარუს (Andre Leon
Larue) მიერ. წარმოდგენილი ეგზემპლარი
შესულია 1830 წელს, ლონდონში გამოცემულ
ალბომში
სახელწოდებით
„უცხოელთა
კოსტუმები“ (Costume Etrangérs). ნახატი
დასათაურებულია
სახელწოდებით
„საქართველო“ (Georgie).
გამოცემის
სრული
ინგლისურენოვანი
სახელწოდებაა: Costume Etrangérs. London,
Published by W. Spooner 259, Regent Street.
Printed by Graf & Soret.
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სურ. 24 კავკასიური ეთნოგრაფიული ტიპაჟები (1 - ჩერქეზი, 2 - აფზახი, 3 - მეგრელი, 4 -იმერელი თავადი, 5 - ქართველი
თავადი, 6 - მეგრული ურემი)
სურ. 25 კავკასიური ეთნოგრაფიული ტიპაჟები (1 - ქართველი ქალი, 2 - შირვანელი თათარი ქალი, 3 - ლეზგი, 4 - ინგუში,
5 - მეგრელი თავადის ქალი)
სურ. 26 თბილისელი მოცეკვავე ქალები
სურ. 27 იმერელი თავადი
სურ. 28 ქართველი ქალი
სურ. 29 მეგრელი

გრავიურები (სურ.24-29) შესრულებულია
XIX საუკუნის ცნობილი ფრანგი მეცნიერის,
მთარგმნელის და ილუსტრატორის ჟან
მარი შოპენის (Jean-Marie Chopen) მიერ.
ეს ჩანახატები არაერთხელ გამოქვეყნდა
სხვადასხვა ევროპულ გამოცემებში. მათ
შორის აღსანიშნავია, ფრანგი ვაჭრის და
თბილისში საფრანგეთის კონსულის, ჟაკ-ფრანსუა გამბას ატლასი, რომელიც 1826
წელს დაიბეჭდა პარიზში. წარმოდგენილ
ნიმუშებს შორის კი არის გრავიურები თავად ჟან მარი შოპენის რედაქციით გამოცემული ორტომეული წიგნიდან რუსეთის
იმპერიის შესახებ (სურ. 24-26), რომელიც
1838 წელს გამოქვეყნდა სამყაროს აღწერის მრავალტომეული სერიის ფარგლებში

(Russie. L’Universe – Historie et description de
tous les peuples).
წარმოდგენილი ფერადი ლითოგრაფიები (სურ. 27-29) კი შესულია გერმანელი გეოგრაფის ჰაინრიხ ბერგჰაუსის (Heinrich
Berghaus) მიერ 1847 წელს, ბრიუსელში გამოცემულ
წიგნ-ალბომში:
„მსოფლიოს
ხალხები: მათი წარმოშობა და თავისებურებები, მმართველობის ფორმები, რელიგია, ჩვეულებები და კოსტუმები“.
გამოცემის სრული გერმანულენოვანი სახელწოდებაა: Die Völker des Erdballs: nach
ihrer Abstammung und Verwandtscheft und
ihren Eigenthümlichkeiten in Regierungsform,
Religion, Sitte und Tracht.
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სურ. 30 ქართველები
გრავიურა იტალიელი ავტორის ჯულიო ფერარიოს
(Giulio Ferrario) წიგნიდან „უძველესი და თანამედროვე
კოსტუმები“. ნაწარმოები ითვლება ეთნოგრაფიის,
ხელოვნების და კულტურის სფეროში მონუმენტურ
ნაშრომად, ის პირველად გამოქვეყნდა მილანში 18171834 წლებში და შედგება 21 წიგნისაგან.
წარმოდგენილი ნახატი კი ფერარიოს დაკვეთით
შესრულებულია
იტალიელი
მხატვრის
პელაჯო
პალაჯის (Pelagio Palagi) მიერ. ის შესულია წიგნის 1830
წლის ტურინული გამოცემის მეხუთე წიგნში. მასში
აღწერილია აღმოსავლური ქვეყნების, მათ შორის
კავკასიის და განსაკუთრებით საქართველოს და
მისი ცალკეული კუთხეების ეთნოგრაფია, ისტორია,
გეოგრაფია, ტრადიციული ჩაცმულობის სტილი და
პოლიტიკური ვითარება. წიგნში კავკასიის აღწერას
დათმობილი აქვს 46 გვერდი (გვ. 379-425). ავტორი
ძირითადად ეყრდნობა იტალიელ და სხვა ევროპელ
მოგზაურთა, მისიონერთა და ავტორთა ჩანაწერებს,
ასევე იმდროინდელ პუბლიცისტურ და დოკუმენტურ
მასალებს.
წიგნის ავტორი, ჯულიო ფერარიო (1767-1847 წწ.)
ძირითადად მოღვაწეობდა მილანში, სწავლობდა და
იკვლევდა როგორც იტალიურ, ასევე სხვა უძველეს
კულტურებს და ცივილიზაციებს. იყო მილანის ცნობილი
ბრერის პინაკოთეკის დირექტორი. მისი ნაშრომები
შეეხება არქიტექტურის ისტორიას, მხატვრობას,
თეატრალურ ხელოვნებას, ასევე აღსანიშნავია მისი
თანამშრომლობა ლა სკალას თეატრთან.
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გამოცემის სრული იტალიურენოვანი სახელწოდებაა:
Costume antico e moderno. Storia del governo, della milizia,
della religione, delle arti, scienze ed usanze di tutti i popoli
antichi e moderni provata con monumenti dell’antichità e
rappresentata con gli analoghi disegni.
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სურ.31 თბილისელი ქალი
გრავიურა ფრანგი მწერლის ალბერტ
მონტემონის
(Albert
Montemont)
რედაქციით გამოცემული მრავალტომელი
წიგნიდან „მოგზაურობის უნივერსალური
ბიბლიოთეკა“.
გამოიცემოდა
1820-40იან წლებში. ნახატის ავტორია ფრანგი
მხატვარი ფერდინანდ ვაჩსმუთი (Ferdinand
Wachsmuth).
გამოცემის
სრული
ფრანგულენოვანი
სახელწოდებაა: Album Montémont, Albert:
Bibliothéque universelle des voyages. Collection
de portraits et costumes des différens peuples,
1836
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სურ.32 ქართველი ვაჭრები
გრავიურა გერმანელი ავტორის ფრიდრიხ
ვილჰელმ გოედშეს (Friedrich Wilhelm
Goedsche)
ოთხტომეული
წიგნიდან
„მსოფლიო ერების აღწერა და სრული
ეთნოგრაფიული
გალერეა“.
წიგნი
1820-იანი
წლებიდან
გამოიცემოდა,
თარგმნილია
სხვადასხვა
ევროპულ
ენებზე.
საქართველოსთან
და
კავკასიასთან
დაკავშირებული
ცნობები წიგნში ძირითადად მოიცავს
ეთნოგრაფიულ მონაცემებს და მოკლე
ისტორიულ მიმოხილვას. წიგნი უხვად
არის
ილუსტრირებული,
კავკასიურ
თემატიკაზე კი შეიცავს ცხრა გრავიურას.
წიგნის გერმანულენივანი დასათაურებაა:
Vollständige
Völkergallerie
in
getreuen
Abbildungen aller Nationen mit ausfürhrlicher
Beschreibung derselben.
წარმოდგენული
გრავიურა
შესულია
წიგნის 1838 წელს, ვენეციაში დაბეჭდილი
იტალიურენოვან
გამოცემაში.
იტალიურენოვანი
გამოცემის
სახელწოდებაა: Galeria Universale Di Tutti I
popoli Del Mondo.
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სურ. 33 ქართველი დები
გრავიურა
ეხება
საქართველოში
ადამიანებით
ვაჭრობის
თემატიკას,
მასზე გამოსახული არიან დამწუხრებული
ქართველი
დები
და
მათი
დედა,
რომელმაც საკუთარი შვილები გასაყიდად
გაიმეტა. ნახატზე ასევე ჩანს უცხოელი
ადამიანებით მოვაჭრე, რომელიც ფულს
ითვლის
დედისათვის
გადასაცემად.
გრავირება
შესრულებულია
გრავიორ
ჰენრი ეგლეტონის (Henry Egleton) მიერ
ტომას იუვინსის (Thomas Uwins) ნახატის
მიხედვით.
ნახატი შექმნილია, როგორც ილუსტრაცია
ინგლისელი
პოეტი
ქალის
ენრიეტა
ჰარისონის
(Henrietta
Harrison)
ლექსისათვის „ქართველი დები“, რომელშიც
აღნიშნული ტრაგიკული სცენა და დების
მწუხარებით
გამოწვეული
ემოციები
დეტალურად არის გადმოცემული. ლექსი
გრავიურასთან ერთად გამოქვეყნდა 1838
წელს ლონდონში „ფინდენის ნახატების“
(Findens’ Tableaux) სერიით გამოცემულ
წიგნში: „ეროვნული ხასიათი, მშვენიერება
და კოსტუმები“ (National Character, Beauty
and Costume). წიგნში ასახულია XIX საუკუნის
ინგლისელი ავტორების პროზაული და
პოეტური
ნაწარმოებები
მსოფლიოს
სხვადასხვა ქვეყნების თავისებურებების
შესახებ.
წიგნი
გაფორმებულია
იმდროინდელი, გამოჩენილი ინგლისელი
მხატვრების,
ილუსტრატორების
და
გრავიორების ნამუშევრებით.
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სურ. 34 ქართველი მსახური ვაჟი სპარსეთში
გრავიურა ფრანგი აღმოსავლეთმცოდნის
ლუი დიუბოს (Louis Dubeux) წიგნიდან
“სპარსეთი“ (La Perse), რომელიც 1841 წელს
გამოქვეყნდა პარიზში, სამყაროს აღწერის
გამოცემათა სერიის ფარგლებში (L’universe.
Histoire et description de tous les peuples).
წიგნში აღწერილია ირანის ისტორია,
ეთნოგრაფია და თანამედროვე ყოფა.
ის ასევე შეიცავს სპარსულ მოტივებზე
შექმნილ ოთხმოცზე მეტ ილუსტრაციას.
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სურ. 35 ქართველი ქალები
გრავიურა ფრანგი ავტორის შარლ რიშომის
(Charles Richome) წიგნიდან - Keepsake de la
jeunesse par Charles Richomme. გამოიცემოდა
პარიზში 1831-1850 წლებში. გრავიურის
ავტორია ფრანგი მხატვარი ლუი ლასალი
(Louis Lassalle).
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სურ. 36 ქართველები
უცნობი გერმანული გამოცემიდან, 1850იანი წლები.
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სურ. 37 სპარსელები და ქართველი
გრავიურა ცნობილი დანიელი გეოგრაფის
კონრად მალტ-ბრუნის (Conrad Malte-Brun)
რვატომეული გამოცემიდან „მსოფლიო
გეოგრაფია“. გამოქვეყნდა პარიზში, 1851
წელს. გრავიურის ავტორია XIX საუკუნის
ფრანგი მხატვარი რურგ ფრერი (Rouargue
frères).
ნაშრომის
სრული
ფრანგულენოვანი
სახელწოდებაა: Géographie Complète et
Universelle ou Description de Toutes les Parties
du Monde sur un plan nouveau, précédée d’une
histoire générale de la Géographie chez les
Peuples Anciens et Modernes et d’une Théorie
générale de la Géographie, mathématique,
physique et politique. Mise à la Portée des
Gens du Monde. E. et V. Penaud frères, Paris.
ნახატზე გამოსახულია სცენა სპარსელი
დიდგვაროვნების
ცხოვრებიდან,
მათ
შორის
ადგილს
იკავებს
ქართველი
მამაკაცი. (ნახატის მარჯვენა კუთხეში).
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სურ. 38 ქართველი ქალები, ქურთი
კავალერისტი, სპარსელი, ჩერქეზი
გრავიურა
XIX
საუკუნის
ფრანგული
გამოცემიდან.
დაახლოებით
1850იანი წლები. გამოცემა ეთნოგრაფიული
ხასიათისაა და შეიცავს გამოსახულებებს
მსოფლიოს სხვადასხვა ხალხების და
ეთნოსების ცხოვრებიდან. წარმოდგენილ
ნახატზე
აღმოსავულ
და
კავკასიურ
ეთნოსებთან ერთად გამოსახულია ორი
ქართველი
ქალი.
ნახატის
ავტორია
ფრანგი
მხატვარი
ჰენრი
ფელიქს
ემანუელ ფილიპოტუ (Henri Félix Emmanuel
Philippoteaux).
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სურ. 39 ქართველი ქალი და არაბი
გრავიურა
ფრანგი
ავტორის
ლუი
ფიგუიერის (Louis Figuier) ნაშრომიდან
„ადამიანთა რასები“ (Les races humaines),
რომელიც
პირველად
დაიბეჭდა
1872
წელს, პარიზში. ნაშრომი ეთნოგრაფიული
და
ანთროპოლოგიური
ხასიათისაა.
მასში კლასიფიცირებულია ადამიანური
რასები,
დახასიათებულია
თითოეული
ხალხის ეთნოგრაფიული თავისებურებანი.
წიგნში
გარკვეული
ადგილი
ეთმობა
ქართველების და კავკასიელების აღწერას.
ნაშრომმა გამოქვეყნებისთანავე უდიდესი
პაპულარობა მოიპოვა და მალევე ითარგმნა
სხვადასხვა ევროპულ ენებზე, თუმცა
გამოირჩევა
რასისტული
მიდგომებით.
წიგნი უხვად არის ილუსტირებული, როგორც
შავ-თეთრი გრავიურებით, ასევე ფერადი
ლითოგრაფიებით.
წარმოდგენილი გრავიურა შესულია წიგნის
1874 წლის იტალიურენოვან გამოცემაში (Le
Razze Umane, Treves, Milano 1874).
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სურ. 40 ქართველთა ჩაცმულობა
გრავიურა ფრანგი მხატვრის ჟან-პიერ
მუანეს (Jean Pierre Moynet) პუბლიკაციიდან
„მოგზაურობა კასპიის და შავ ზღვებზე.
თბილისიდან შავ ზღვამდე“ (Voyage a La
Mer Caspienne et a La mer Noire. De Tiflis a
la Mer Noire). გამოქვეყნდა ყოველთვიურ
ფრანგულ ჟურნალში „მსოფლიოს გარშემო“
(Le Tour du Monde). პარიზი, 1860.
ჟან-პიერ მუანე ალექსანდრე დიუმასთან
ერთად იმყოფებოდა კავკასიაში 1859
წელს. მისი კავკასიური ჩანახატები და
მოგზაურობის აღწერები კი 1860 წელს
გამოაქვეყნა ყოველთვიურმა ჟურნალმა
„მსოფლიოს გარშემო“. ჟურნალის 1860
წლის გამოცემაში სულ შესულია მუანეს
სამი სტატია. ესენია: „მოგზაურობა კასპიის
ზღვის გასწვრივ. ასტრახანიდან ბაქომდე“
(გვ. 113-128), „მოგზაურობა კასპიის და შავ
ზღვებზე. ბაქოდან თბილისამდე“ (გვ. 305321), „მოგზაურობა კასპიის და შავ ზღვებზე.
თბილისიდან შავ ზღვამდე“ (გვ. 321-336).
აღსანიშნავია, რომ მუანეს სტატიებიდან
ის ნაწილები, რომლებიც საქართველოს
შეეხება თარგმნილია ქართულ ენაზე
(იხ. ჟან პიერ მუანე, „ვოლგა და კავკასია
ალექსანდრე
დიუმასთან
ერთად“,
ფრანგულიდან თარგმნა თათია ობოლაძემ.
კრებული „კავკასიის ფრანგული დღიური“,
კომპარატივისტული
ლიტერატურის
ქართული ასოციაცია, 2018 წ.).
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სურ. 41 ქართული კოსტუმები
გრავიურა ინგლისელი მოგზაურის და
ავტორის ჯონ აშერის (John Ussher)
წიგნიდან
„მოგზაურობა
ლონდონიდან
პერსეპოლისამდე“,
გამოქვეყნდა
ლონდონში, 1865 წელს. წიგნში ორი თავი
დათმობილი აქვს ავტორის საქართველოში
ყოფნის პერიოდს. კერძოდ, აღწერილია,
როგორც დასავლეთ, ასევე აღმოსავლეთ
საქართველოს რეგიონები, ქალაქები და
სხვა დასახლებული პუნქტები, მათ შორის
სოხუმი, ფოთი, ქუთაისი, მარანი, სურამი,
ბორჯომი, გორი, თბილისი.
გამოცემის
სრული
ინგლისურენოვანი
სახელწოდებაა: A Journey from London to
Persepolis: Including Wanderings in Daghestan,
Georgia, Armenia, Kurdistan, Mesopotamia,
and Persia. Hurst and Blackett, 1865
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სურ. 42 სპარსული კოსტუმების გალერეა
ლითოგრაფია ფრანგი ავტორის, ფრედერიკ
ჰოთენროთის
კოსტუმების
ისტორიის
წიგნიდან. ქვედა რიგში, მე-18 ნომრად
გამოსახულია
ქართველი
მამაკაცის
ჩაცმულობა.
გამოცემის
სრული
ფრანგულენოვანი
დასახელებაა:
Frédéric
Hottenroth.
Le
Costume chez les Peuples Anciens et Modernes.
Armand Guérinet, Paris 1890.
ქართველი მამაკაცის ეს გამოსახულება
რამდენიმე ევროპულ გამოცემაში გვხვდება.
ის დახატულია ფრანგი ორიენტალისტი
მხატვრის, ეუგენ ფლანდინის (Eugene
Flandin) მიერ. პირველად დაიბეჭდა 1842-48
წლებში პარიზში გამოცემულ კოსტუმების
წიგნში სახელწოდებით - Galerie Royale de
Costumes, Paris, Chez Aubert & Cie., 1842-1848.
კიდევ ერთი გამოცემა, რომელშიც ეს ნახატი
გვხვდება არის 1865 წელს ლონდონში
დაბეჭდილი “ლასის დრამული კოსტუმების
ალბომი” - Lacy’s Dramatic Costumes T. H.
Lacy 1865, London.
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სურ. 43 ქართველი ქალები სოფლად
სურ. 44 ქართველი ქალი
სურ. 45 ქართველი ქალები ღვინით სავსე
ჭიქებით

44

გრავიურები ავსტრიელი ეთნოგრაფის და
მოგზაურის, ამანდ ფონ ლერხენფელდის
(Amand Freiherr von Schweiger-Lerchenfeld)
წიგნიდან
„მსოფლიოს
ქალები“,
გამოქვეყნდა ვენაში, 1881 წელს. ნახატები
შესრულებულია გერმანელი მხატვრის,
არტურ ვანიურას (A. Wanjura) მიერ. წიგნში
მიმოხილულია ქალების ყოფა-ცხოვრება,
ჩაცმულობა და სხვა ეთნოგრაფიული
მახასიათებლები
მსოფლიოს
ყველა
რეგიონიდან. მასში დიდი ადგილი ეთმობა
ქართველ
და
კავკასიელ
ქალებსაც.
გარდა წარმოდგენილი ილუსტრაციებისა
გამოცემაში ასევე შესულია ქართველი,
ჩერქეზი, ლეზგი, სომეხი და მუსლიმი
ქალების თოთხმეტი ნახატი.
გამოცემის
სრული
გერმანულენოვანი
სახელწოდებაა:
Amand
Freiherr
von
Schweiger-Lerchenfeld, Das Frauenleben der
Erde. Wien, A. Hartleben, 1881 - Mit 200 OriginalZeichunugen von A. Wanjura).
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სურ. 46 ევროპის ეთნოგრაფიული ჯგუფები
ლითოგრაფია
ბიბლიოგრაფიული
ინსტიტუტის
(Bibliographisches
Institut)
გამოცემიდან, ლაიფციგი, 1891. სურათზე
პირველ და მეორე ნომრად გამოსახულია
ქართველი კაცი და ქალი.
ქართველების გამოსახულებები აღნიშნულ
გამოცემაში გადმობეჭდილია გერმანელი
ეთნოგრაფის, გუსტავ თეოდორ პაულის
(Gustave
Theodor
Pauly)
ავტორობით
გამოცემული
ალბომიდან
„რუსეთის
იმპერიის
ხალხთა
ეთნოგრაფიული
აღწერა“,
რომელიც
ფრანგულ
ენაზე
დაიბეჭდა სანკტ პეტერბურგში, 1862 წელს
(Description ethnographique des peuples de la
Russie, F. Bellizard, 1862). ალბომში შესულია
სხვადასხვა ევროპელი და რუსი მხატვრების
მიერ
შესრულებული
სამოცდაორი
ეთნოგრაფიული ჩანახატი. ქართველების
გამოსახულებით წარმოდგენილი სურათი
კი შესრულებულია ფრანგი მხატვრის
ფრანც ტეიშელის (F. Teichel) მიერ.
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ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრი (CSEM)
არის დამოუკიდებელი კვლევითი ინსტიტუტი, რომელიც სწავლობს ეთნოპოლიტიკურ და კულტურულ პროცესებს, ეწევა საგანმანათლებლო და
საკონსულტაციო საქმიანობას და ხელს უწყობს სამოქალაქო ცნობიერების
ამაღლებას.
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