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წინასიტყვაობა

საქართველოს და ზოგადად კავკასიის ისტორიის და ეთნოგრაფი-
ის შესწავლისათვის მნიშვნელოვან პირველწყაროს წარმოადგენს 
ევროპელ ავტორთა და მოგზაურთა ნაშრომები. მათი დიდი ნაწილი 
სხვადასხვა დროს უკვე ითარგმნა ქართულ ენაზე და აქტიურად გა-
მოიყენება ქართველი მეცნიერების და მკვლევარების მიერ, თუმცა 
მნიშვნელოვანი ნაწილი კვლავ შეუსწავლელი და გამოუკვლეველი 
რჩება. ერთ-ერთ ასეთ საინტერესო და ქართულ ენაზე დღემდე გა-
მოუქვეყნებელ ნაშრომს წარმოადგენს იტალიელი ავტორის ჯულიო 
ფერარიოს მრავალტომეული, ენციკლოპედიური ხასიათის გამოცემა 
„ძველი და ახალი წეს-ჩვეულებანი“. წინამდებარე პუბლიკაციაში წა-
რმოგიდგენთ ამ ნაშრომის საქართველოსთან და კავკასიასთან და-
კავშირებული ნაწილების თარგმანს განმარტებებითურთ. 

ჯულიო ფერარიო (1767-1847) მსოფლიო კულტურის ისტორიის ცნო-
ბილი მკვლევარი და ენციკლოპედისტია. ის ძირითადად მოღვაწე-
ობდა მილანში, მისი განსაკუთრებული ინტერესის სფეროს კი წა-
რმოადგენდა უძველესი ცივილიზაციები, ეთნოგრაფია, კოსტუმების 
ისტორია, მხატვრობა, არქიტექტურა, თეატრალური ხელოვნება. მის 
ბიოგრაფიაში აღსანიშნავია პერიოდი, როდესაც ის მილანის ცნო-
ბილ ბრერის პინაკოთეკას ხელმძღვანელობდა.

ფერარიოს „ძველი და ახალი წეს-ჩვეულებანი“ ეთნოგრაფიის, ხე-
ლოვნების და კულტურის სფეროში მონუმენტურ ნაშრომს წარმო-
ადგენს, ის პირველად 1817-1834 წლებში გამოქვეყნდა მილანში და 
შედგება 21 წიგნისგან. გამოცემამ ისეთი პოპულარობა მოიპოვა, რომ 
მალევე განახლებული გამოცემები დაიბეჭდა. ჩვენს მიერ წარმოდგე-
ნილი თარგმანი კი ეფუძნება 1830 წლის ტურინულ გამოცემას. წიგნის 
სრული სახელწოდებაა „ძველი და ახალი წეს-ჩვეულებანი, ანუ ამბავი 
ყველა ძველი და თანამედროვე ხალხის ხელისუფლების, შეიარაღე-
ბის, რელიგიის, ხელოსნობის, ცოდნისა და ადათ-წესების შესახებ, 
ძველი წყაროების მიხედვით და შესაბამისი სურათებით ნაამბობი 
დოქტორ ჯულიო ფერარიოს მიერ“ (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).

ეს მრავალტომეული გამოცემა, როგორც სათაურიდან ჩანს, მსო-
ფლიოს ყველა ქვეყანას და ხალხს მოიცავს. საქართველოსთან და 
მთლიანად  კავკასიის რეგიონთან დაკავშირებული მონაკვეთები კი 
ასახულია გამოცემის მეხუთე წიგნში (გვ. 379-425). ავტორს მართალია 
თავად არ უმოგზაურია კავკასიაში, თუმცა ის კარგად იცნობს როგო-
რც საქართველოს, ისე მისი მეზობელი მხარეების ისტორიას, კულ-
ტურას თუ ეთნოგრაფიულ თავისებურებებს. ნაშრომის მომზადებაში 
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ის უყრდნობა როგორც მის თანამედროვე, ისე ადრეული პერიოდის 
ევროპელ ავტორებს. ისეთებს, როგორებიც არიან: კლაპროთი, მა-
ლტე-ბრუნი, რეჩბერგი, პალასი, გულდენშტედტი, რეინეგსი და სხვე-
ბი. ამას გარდა, ავტორი ასევე იმოწმებს იმ ეპოქის პერიოდულ, აკა-
დემიურ გამოცემებს და პუბლიცისტიკას. 

შინაარსობრივი თვალსაზრისით ნაშრომის კავკასიასთან დაკავში-
რებული მონაკვეთი მოიცავს რეგიონის გეოგრაფიულ აღწერილობას, 
რასაც მოსდევს ცალკეული მხარეების და ხალხების ისტორიული და 
ეთნოგრაფიული მიმოხილვა. მაგალითისათვის, საქართველოსთან 
დაკავშირებით ავტორს განხილული აქვს იმერეთში, გურიაში, სამე-
გრელოში, სვანეთში, ლაზეთში, ქართლში, კახეთსა და საქართველოს 
მთიანეთში მცხოვრები მოსახლეობის ყოფა-ცხოვრება, ჩაცმულობა, 
საკვები თუ სხვა ეთნოგრაფიული თავისებურებანი. სხვა კავკასიელ 
ხალხებს შორის ავტორი ეხება ჩერქეზულ-ადიღეური ტომების, ჩეჩ-
ნების, ინგუშების, დაღესტნელების, ოსების და კავკასიის თურქულე-
ნოვანი ხალხების ისტორიასა და ეთნოგრაფიულ მახასიათებლებს. 

ავტორი საქართველოზე საუბრისას ხაზს უსვამს ქართველთა მახ-
ვილგონიერებას და გარეგნულ სილამაზეს, ასევე, იმ მდიდარ კულ-
ტურულ და ისტორიულ მემკვიდრეობას, რომელიც ქართველებმა 
შექმნეს, განსაკუთრებით მწერლობის და საეკლესიო ცხოვრების 
განვითარების თვალსაზრისით.  თუმცა, ამასთან ერთად, ნაშრომში 
წარმოჩენილია ის ნეგატიური მხარეებიც, რაც, ფერარიოს აზრით, 
ხელს უშლის ქვეყნის წინსვლას. ასე მაგალითად, ავტორი აღნიშნა-
ვს, რომ ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობისა და კლიმატური 
პირობების არსებობის მიუხედავად, ქართველებმა არც კი იციან, თუ 
როგორ ისარგებლონ ამ ნაყოფიერი მიწებით და იძულებულები არი-
ან სიღარიბეში იცხოვრონ, გამოირჩევიან სიზარმაცით და მხოლოდ 
დღევანდელი დღით ცხოვრობენ. ამ უდარდელი და ღარიბული ცხო-
ვრების სადემონსტრაციოდ აღწერილია ქართლსა და კახეთში ქა-
რთველი გლეხის მიწურის მსგავსი საცხოვრებელი სახლები. ავტო-
რი ფიქრობს, რომ საქართველოს შეუძლია მდიდარი იყოს ღვინის, 
აბრეშუმის, ბამბის, მერქნის, ხილის და ლითონის ექსპორტით, თუ-
მცა დანანებით აღნიშნავს, რომ ქართველები ვაჭრობით ნაკლებად 
ინტერესდებიან, ეს სფერო კი საქართველოში სრულად ჩაკვდებოდა 
სომხების გარეშე, რომლებიც სათანადო მაგალითს უჩვენებენ ქა-
რთველებს. 

ისევე, როგორც ამ ეპოქის სხვა ევროპელი ავტორები, ჯულიო 
ფერარიოც ვრცლად მიმოიხილავს საქართველოში გავრცელებულ 
„ტყვეთა სყიდვის“ პრობლემას. აღნიშნავს, რომ ყმებით ვაჭრობა 
იმდენად ფეხმოკიდებულია საქართველოში, რომ სიღარიბისგან თა-
ვის დაღწევის გამო მშობლები შვილებს ჰყიდიან, ძმები-დებს, ბა-
ტონები-ყმებს, რომლებიც დატვირთული გემებით ოსმალეთისკენ 
მიემართებიან. ყმებით ვაჭრობა მართლაც გავრცელებული მოვლე-
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ნა იყო გვიან შუასაუკუნეების საქართველოში, თუმცა მე-19 საუკუნის 
20-იანი წლებისათვის, როდესაც ნაშრომი იწერებოდა, ეს პრობლემა 
ამ სიმძაფრით უკვე აღარ იდგა და ავტორი სავარაუდოდ წინა ეპოქის 
ევროპელ ავტორთა ნაშრომებში გაბატონებულ მოსაზრებას გადა-
მოწმების გარეშე იმეორებს.  

საქართველო ტრადიციულად მრავალეთნიკური ქვეყანა იყო, ამ 
საკითხს ვერც ჯულიო ფერარიო უვლის გვერდს, როდესაც აღწერს 
მოსახლეობის შემადგენლობას და განსახლებას. მისი გადმოცემით, 
საქართველოს მთელი მოსახლეობა დაახლოებით სამასი ათასს 
შეადგენს, რომლის ორ მესამედს ქართველები შეადგენენ, ასევე, 
მრავალად არიან სომხები და ებრაელები. გასაკვირი არ არის, რომ 
ავტორი მულტიკუტურული გარემოს აღწერისას განსაკუთრებით ხაზს 
უსვამს თბილისის როლს. მისი ცნობებით, თბილისის მოსახლეობა 
დაახლოებით ოცი ათას ადამიანს არ აღემატება, ქალაქში საკულტო 
ნაგებობებს შორის კი გვხვდება ოცი ქართული ეკლესია, თვრამეტი 
- სომხური, ერთი კათოლიკური და ერთიც სპარსული მეჩეთი. სხვა 
კულტურულად მრავალფეროვან დასახლებებს შორის კი, ავტორი ახ-
სენებს ცხინვალს, სადაც ებრაელებიც ცხოვრობენ და გორს სომხუ-
რი მოსახლეობით.

ნაშრომში ინტერესს იწვევს ავტორის მიერ ქართველთა ჩაცმუ-
ლობის აღწერაც. კოსტუმები, ზოგადად ჩაცმულობის კულტურა და 
ადამიანთა გარეგნობა ჯულიო ფერარიოს ერთ-ერთი მთავარი ინტე-
რესის სფეროს წარმოადგენს. ამ თვალსაზრისით მას აღწერილი აქვს 
ღარიბი იმერლების, მეგრელების და საშუალო ფენის ქართლელების 
ჩაცმულობა და აღნაგობა. იმერლების გარეგნობას ის ასე ახასიათე-
ბს: „თავისებური პატარა ქუდი, გრძელი თმები, გაპარსული ნიკაპი, 
ზემოთ აპრეხილი ულვაში, მუხლებამდე ჩამოფენილი და თეძოებთან 
მრავალნაკეციანი სამოსი, წვივებზე სახვევები და ფართო სარტყე-
ლი“. უბრალო მეგრელ მამაკაცებზე საუბრისას ავტორი აღნიშნავს, 
რომ სიღარიბის გამო მათ ძირითადად ფეხზე არაფერი აცვიათ, ან 
ტყავი აქვთ შემოხვეული, რაც არასაკმარისია ტალახისაგან თავის 
დასაცავად. მეგრელთა თავსაბურავს კი თექის დიდი ქუდი წარმოა-
დგენს. ზოგადად აღმოსავლეთ საქართველოში ჩაცმულობასთან და-
კავშირებთ ავტორი შენიშნავს, რომ ქართველები ნაწილობრივ სპა-
რსულ ყაიდაზე იცვამენ, ვინაიდან დიდებულები ხშირად სპარსეთის 
კარზე იზრდებოდნენ, რამაც საქართველოში სპარსულ-აღმოსავლუ-
რი სტილის გავრცელება გამოიწვია. ქართველთა ჩაცმულობის სტი-
ლის საილუსტრაციოდ ნაშრომს თან ერთვის ჩანახატი ქართველთა 
გამოსახულებით. როგორც თავად ავტორი აღნიშნავს, ნახატი შესრუ-
ლებულია ცნობილი იტალიელი მხატვრის - პელაჯო პელაჯის მიერ. 
ავტორისვე განმარტებითვე გვებულობთ, რომ სურათზე გამოსახუ-
ლია ბამბის ქსოვილების მაღაზია, რომლის წინ მისი ქართველი მე-
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პატრონე ზის და ესაუბრება იმერელ მამაკაცს ქსოვილის ფასზე შესა-
თანხმებლად. პელაჯო პელაჯის ეს ფერადი ილუსტრაცია, რომელიც 
ფერარიოს წიგნის წყალობით შემორჩა დანართის სახით, ერთვის წა-
რმოდგენილ თარგმანს. ქართველების გარდა ფერარიოს ნაშრომში 
ასევე შესულია ორი სურათი ჩერქეზების გამოსახულებით, რომლებ-
საც ასევე ვურთავთ თარგმანს. 

ნაშრომიდან ქართველი მკითხველისათვის ასევე საინტერესო 
იქნება კავკასიის რეგიონის დაწვრილებითი გეოგრაფიული და ეთ-
ნოგრაფიული აღწერილობა. მათ შორის ცალკეული ეთნოსების და 
ეთნოგრაფიული ჯგუფების განსახლება, წეს-ჩვეულებები, ჩაცმულო-
ბის სტილი, ყოველდღიური ყოფა და ასე შემდეგ. 

მე-19 საუკუნის დასაწყისში ევროპელი ავტორები თუ მოგზაურები 
კავკასიის რეგიონის ცაკლეული მხარეების, ქალაქების, ქვეყნების 
თუ ეთნოსების აღსანიშნავად ხშირ შემთხვევაში ამჟამინდელისგან 
განსხვავებულ სახელწოდებებს იყენებდნენ. ამ თვალსაზრისით, არც 
ჯულიო ფერარიოს წარმოდგენილი ნაშრომია გამონაკლისი. თარგმა-
ნის რედაქტირების დროს ამ გარემოებამ გარკვეული სირთულეები 
შექმნა, თუმცა სხვა ატორთა ნაშრომებში გამოყენებულ სახელწოდე-
ბებთან, ტოპინიმებთან თუ ეთნინიმებთან შედარებით, და შესაბამი-
სი მოკვლევის ჩატარების შედეგად, მოხერხდა ბუნდოავნი დასახე-
ლებების უმეტესობის ქართულ ენასთან შესაბამისობაში მოყვანა. 
ამას გარდა, მეტი სიცხადისათვის და ფართო საზოგადოების მიერ 
ტექსტის უკეთ აღქმისათვის თარგმანს ახლავს განმარტებები სქო-
ლიოს სახით. 

თარგმანი შესრულებულია ეთნიკურობისა და მულტიკუტურალიზ-
მის შესწავლის ცენტრის მთარგმნელობითი პროექტის ფარგლებში. 
თარგმანის გამოქვეყნებით მიზნად ვისახავთ ხელმისაწვდომი გა-
ვხადოთ საქართველოს და ზოგადად კავკასიის შესახებ ნაკლებად 
ცნობილი ევროპელი ავტორების ცნობები.     
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კავკასიის ხალხთა 
წეს-ჩვეულებანი

შესავალი

კავკასია საყურადღებო რეგიონია როგორც საბუნებისმეტყველო, 
ასევე ისტორიული თვალსაზრისით.

კავკასიონის ყელი (კავკასიონი და მისი მიდამოები, რომელიც 
ერთგვარ ყელს წარმოადგენს) და მისი მიდამოები, ზეაღმართული 
ციცაბო კლდეებითა და მარადული მყინვარებით, საკმაოდ თავისე-
ბურია ისტორიული და გეოგრაფიული თვალსაზრისით და უთუოდ ყუ-
რადღებას იმსახურებს. გეგონება, რომ აქ თავი მოუყრიათ და ბინა 
დაუდიათ ევროპისა და აზიის სხვადასხვა მხარის მცენარეებსა და 
ადამიანებს. დიდებული საძოვრებით, ვენახებით, ზეთისხილით, კვი-
პაროსებითა და კედრებით, ფინიკის, ლეღვისა და დაფნის ხეებით 
დაფარულ ბორცვებსა და  ველებს კლდეები და მყინვარები დაჰყუ-
რებენ, ხოლო ვიწრო ხეობებში ჟასმინის, იასამნის, ვარდის საამო 
სურნელი იფრქვევა. აქ აზიის მრავალ საუკეთესო მცენარეულობას 
რამდენიმე ათასი ფუტის ზემოთ ჩრდილოეთ ევროპის მიკლაკნი-
ლ-მოკლაკნილი კორომები და მდელოები ენაცვლებიან. 

ამ მთიანეთში დიდი მდინარეები მიედინებიან, რომლებსაც მთე-
ბის მწვერვალებიდან დაქანებული აურაცხელი ნაკადულები უერ-
თდებიან. მაგრამ თუ სხვა მიმართულებით მივაპყრობთ მზერას, 
მგლებით, ტახებით, დათვებით სავსე უსიერ ტყეებს და თავისებური 
მცენარეებით დაფარულ ვრცელ ჭაობებს დავინახავთ; უდაბური და 
თვალწარმტაცი ადგილები საამო პეიზაჟებს ენაცვლება. გეგონება, 
რომ ბუნებამ მთელი თავისი მშვენიერება ამ მცირე სივრცეში გა-
დმოაფრქვია; მაგრამ მთელი ეს სიმდიდრე ჯერ კიდევ ნაკლება-
დაა ცნობილი როგორც იქაურებისთვის, ასევე ჩვენთვის; ასე რომ, 
ცნობისმოყვარე ნატურალისტებს მრავალი საგულისხმო აღმოჩენა 
ელით. 

კავკასიის ისტორია ისევე საყურადღებოა, როგორც მისი მდიდა-
რი ბუნება. ეს მხარე ყველა დროში ევროპიდან აზიაში და აზიიდან 
ევროპაში ხალხთა გადაადგილების ერთგვარ დერეფანს წარმოა-
დგენდა. როგორც ბერძნებსა და კოლხებზე საუბრისას დავინახეთ, 
არგონავტების ცნობილი ექსპედიციისა და პრომეთეს ეგზომ ღირ-
სსახსოვარი ალეგორიის წყალობით აქაურობამ საქვეყნოდ გაით-
ქვა სახელი. სპარსეთში, თურქეთსა და ტარტარიაში1 არეულობათა 

1         ევროპელი ავტორები „ტარტარიას“ (Tartaria) სახელწოდებით მოიხსენიებდნენ 
თურქულენოვანი ხალხებით დასახლებულ ვრცელ გეოგრაფიულ არეალს აღმოსავლეთ 
ევროპიდან შორეულ აღმოსავლეთამდე.
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დროს უცხო ერები აქ პოულობდნენ თავშესაფარს გამარჯვებულთა 
მრისხანებისაგან.

აქაურობას თავიანთი ადრინდელი ადგილსამყოფელის კვალი და-
ამჩნიეს მიდიელებმა, ალანებმა, ავარებმა, ყივჩაღებმა, არაბებმა, 
ებრაელებმა. ამ მიგრაციების, ადგილმონაცვლეობის, აღრევების 
შედეგად კავკასიაში ათასი ჯურის ხალხმა მოიყარა თავი, რამაც ლე-
ვესკს2  იმის თქმისაკენ უბიძგა, რომ აქ ამ მხარის ჭირვ-ვარამის არა-
ერთი ცოცხალი მოწმეა3.

მრავალი მკვლევარი აქ ეძებს კაცობრიობის ისტორიის აკვანს; და, 
მართლაც, აქ გვხვდება ბიბლიურ ხანასთან დაკავშირებული არაე-
რთი უძველესი გადმოცემა. მაგრამ ჩვენ მიზნად არ ვისახავთ იმის 
დადგენას აქ ეს გადმოცემები შემოსულ ხალხთა შექმნილია თუ არა; 
არც სხვა საკითხებს შევეხებით და მთლიანად ამ საყურადღებო მხა-
რის აღწერის ამოცანით შემოვიფარგლებით.

კავკასიის აღწერა

კავკასიის ყელის განსაზღვრება

მხარეები, რომლებსაც ესაზღვრება მდინარე მტკვრის აღმოსა-
ვლეთით კასპიის ზღვა, მდინარე რიონის, ანუ ფაზისის სამხრეთით 
შავი ზღვა, დასავლეთით მეოტიის ტბა, ხოლო სხვანაირად - აზო-
ვის ზღვა, და ჩრდილოეთით მდინარეები მანიჩი და კუმა, ერთგვარ 
ყელს ქმნიან, რომელიც ევროპას დასავლეთ აზიასთან აკავშირებს 
და რომელზეც კავკასიონი უზარმაზარი კედელივითაა აღმართული. 
ისტორიასა და პოეზიაში ცნობილი ამ მთაგრეხილის სახელის ეტი-
მოლოგიას არ შევეხებით, რადგან რამე საფუძვლიანი მოსაზრება ამ 
საკითხზე არ მოგვეპოვება. ძველი ავტორები კავკასიას ალპებს ადა-
რებდნენ.    

სიმაღლე, განშტოებანი

რეინეგსი4 აცხადებს, რომ იალბუზი კავკასიონის უმაღლესი მწვერვა-
ლია და შავი ზღვის დონიდან 54 ფუტს არ აღემატება. სამხრეთით კა-
ვკასიონს ტავრის მრავალი მთაგრეხილი უერთდება, ჩრდილოეთით 
ვრცელ ველებს ესაზღვრება, სადაც უწინ სარმატები დაძრწოდნენ, 

2  იგულისხმება ცნობილი ფრანგი ისტორიკოსი პიერ ლევესკი (1736 – 1812). მის ნაშრომებს 
შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია რუსეთის იმპერიის ისტორიის მრავალტომეული, რომელიც 
1781 წელს გამოქვეყნდა.

3  ავტორი აქ წარმოადგენს იმ ევროპელი მეცნიერების ნაშრომების ნაწილის 
ჩამონათვალს, რომელთაც ის ძირითადად ეყრდობა. ჩამონათვალის სრული და უცვლელი სახით 
ჩვენება მიზანშეწონილად არ ჩავთვალეთ. ეს ავტორები არიან გულდენშტადტი, მალტე-ბრუნი, 
კლაპროთი, რეინეგსი, პალასი, ლევესკი.

4  იგულისხმება გერმანელი მოგზაური იაკობ რეინეგსი (1744-1793), რომელიც 1779-1783 
წლებში ერეკლე მეფის კარზე მოღვაწეობდა.
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ახლა კი - კაზაკები და ყალმუხები;  აღმოსავლეთით კავკასიონი თა-
ვისი ალპური კლდეებით ვიწრო ტაფობს დაჰყურებს, რომელიც მას 
კასპიის ზღვისაგან გამოჰყოფს; დასავლეთით მთაგრეხილის მეორე 
კიდე მკვეთრად მთავრდება სამეგრელოს ჩრდილოეთით მდებარე 
ციცაბო კლდეებით, რომლებსაც ანტიკური ხანის ავტორები სერა-
უნის5 მთებს უწოდებდნენ; შემდეგ შავი ზღვის გაყოლებით მოდის 
უფრო მცირე სიმაღლის მთაგრეხილი, რომელიც ანტიკური ხანის 
ავტორების მიერ კავკასიის მთებად წოდებული დაბალი მთა-გორე-
ბისაგან შედგება, რომლებიც ჩერქეზებს აბაზებისგან გამოჰყოფენ. 
კავკასიის მწვერალებიდან უპირველესად გამოჰყოფენ ზემოხსენე-
ბულ იალბუზს, ანუ ალბორდის ოსების მხარეში და ბეშარმაგს, ანუ 
ხუთთითა მთას, როგორც მას ლეკები უწოდებენ ჩერქეზეთში; ეს მთა, 
რომელსაც ანტიკურ ხანაში ცხენების მთას უწოდებდნენ,  კონცხი-
სებურად იჭრება თავისი ცხენებით განთქმულ ჩერქეზეთში, ხოლო 
ამჟამად იგი ბეშთაუს სახელითაა ცნობილი. 

ალბანების, ანუ სარმატების კარი

კავკასიის ორ მთავარ უღელტეხილს ანტიკურ ხანაში კავკასიისა 
და ალბანეთის კარებს უწოდებდნენ. პირველი ვიწრო ხეობაა, რო-
მელსაც მოზდოკიდან თბილისამდე მივყივართ და ციხე-სიმაგრეს, 
რომელიც ამ უღელტეხილს კეტავს, დარიალი ეწოდება. ითვლება, 
რომ ანტიკურ წყაროებში ხსენებული ალბანეთის კარი იგივე დერ-
ბენდის გასასვლელია კასპიის ზღვის გაყოლებით. მაგრამ პტოლე-
მაიოსი6 მას ზუსტად მდინარე კასიოს, სავარაუდოდ დღევანდელი 
- კოისუსის - სათავეებთან განათავსებს, ხოლო მალტე-ბრუნს7  მია-
ჩნია, რომ სწორედ იქ უნდა მდებარეობდეს დღემდე მცდარად ლო-
კალიზებული ალბანური, ანუ სარმატული კარები. კასპიის კარის 
სახელწოდებას, რაც თეირანის ახლოს ძველ მიდიაში ერთ-ერთი ხე-
ობის სახელია, ტაციტუსი ბუნდოვნად იყენებს კავკასიის სხვადასხვა 
ადგილების მიმართ. ყველა ამ ხევისაგან უნდა განვასხვავოთ იბე-
რიის კარი, ამჟამინდელი  Sciarapo8–ს ხეობა, რომელიც იმერეთიდან 
ქართლისაკენ მიემართება.  

5 ავტორი ეყრდნობა სტრაბონის და სხვა ანტიკურ ავტორებთან მოხსენიებულ Cerau-ს 
მთებს. ამ სახელით მოიხსენიებდნენ მთათა სისტემას ჩრდილოეთ კავკასაში.

6  ძველი ბერძენი გეოგრაფი, მათემატიკოსი და ასტრონომი, მისი ფუნდამენტური ნაშრომი 
„გეოგრაფია“ მნიშვნელოვან პირველწყაროს წარმოადგენს საქართველოს და კავკასიის ისტორიის 
და გეოგრაფიის შესასწავლად.

7  იგულისმება დანიელი გეოგრაფი და პუბლიცისტი კონრად მალტე-ბრუნი (1775-1826).
8  ავტორი სავარაუდოდ შორაპანს გულისხმობს.
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კავკასიის კედელი

ადგილობრივი მოსახლეობის თანახმად, ერთ დროს უშველებელი  
კედელი იცავდა ამ მთებს ბარბაროსების შემოსევებისაგან და ამ 
დიდ ნაგებობას ხშირად ალექსანდრე დიდს მიაწერენ ხოლმე. თან 
მის ნანგრევებზეც მიუთითებენ, თუმცა გაურკვეველია, ისინი იმ კედ-
ლის ნაშთებია, რომელიც კავკასიონის მთელ ყელს მიჰყვებოდა, თუ  
ცალკეული ციხე-სიმაგრეების ნაწილებია.

საბადოები, კლდეები

ანტიკური ხანიდან მოყოლებული ითვლება, რომ კავკასიაში მო-
იპოვება ოქროს, ვერცხლისა და რკინის საბადოები. არაერთ მდი-
ნარეს თან მოაქვს ოქროს მარცვლები, რომლებიც ცხვრის ტყავზე 
რჩება; ყოველივე ამას ზოგიერთნი ოქროს საწმისის თქმულების წა-
რმომავლობის ბუნებრივ ახსნად მიიჩნევენ. კავკასიონის მწვერვა-
ლებს გრანიტის აგებულება აქვთ, რასაც ფიქალისა და კირქვის შრე-
ები გაჰყვება ზოლებად. 

  
ცხოველები, მცენარეები   

იმ ცხოველებსა და მცენარეულობას, რომლებიც შესავალში ვახ-
სენეთ, უნდა დავუმატოთ ჯიხვი, რომელიც ციცაბო კლდეების ალ-
პურ ზოლში ბინადრობს; არჩვი, რომელიც ქვითკირიან, უფრო დაბალ 
მთებს ეტანება; აგრეთვე - კურდღლები, ქრცვინები, ყარყუმები, შე-
სანიშნავი ჩერქეზული ცხენები და უამრავი მტაცებელი და გადამფ-
რენი ფრინველი. ხსენებულ მცენარეულობას უნდა დავუმატოთ წი-
ფელი, მუხა, რომლითაც დაფარულია მთების კალთები; ნუშის, ატმის, 
კომშის, ჭერამის ხეები, ტირიფისებურ ფოთლებიანი მსხალი და უნა-
ბი, რაც აქაურ რბილ ჰავაზე მეტყველებს. არის ასევე შქერი და იელი, 
რომლებიც ჭაობებს ამშვენებს, და აღმოსავლური ჭადარი, რომელიც 
კასპიის ნაპირებს მიჰყვება.  

გაოცებას იწვევს კავკასიაში მცხოვრებ მცირერიცხოვან ხალხთა 
სიმრავლე; ზოგი მათგანი იმ აზიელი ურდოების ნაშთს წარმოადგე-
ნს, რომლებიც ხალხთა დიდი გადასახლების დროს მიმოდიოდნენ 
ამ მთებში; მაგრამ მათი უმრავლესობა ადგილობრივი ჩამორჩენილი 
ტომებისაგან შედგება, რომლებსაც შენარჩუნებული აქვთ თავიანთი 
ოდინდელი  ენა. 

კავკასიელ ხალხთა შვიდი ჯგუფი 

ჩვენ კავკასიის ხალხებს შვიდ ძირითად ერთეულად დავაჯგუ-
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ფებთ იმ შვიდი ძირითადი ენის შესაბამისად, რომლებზეც ისინი 
მეტყველებენ. კერძოდ, ესენი არიან: პირველი - ქართველები, რომ-
ლებიც იყოფიან აღმოსავლეთ ქართველებად9, იმერლებად, გურუ-
ლებად, მეგრელებად, სვანებად; მეორე ჯგუფს შეადგენენ აბაზები, 
რომლებიც რამდენიმე ტომისგან შედგებიან; მესამე - ყუბანისა და 
ყაბარდოს ჩერქეზები; მეოთხე - ოსები, რომლებიც რამდენიმე ტო-
მად იყოფიან; მეხუთე - ქისტები, ანუ ჩეჩნები, ინგუშებთან და სხვა 
მონათესავე ტომები; მეექვსე - ლეკები, რომელებიც რვა დიალექტის 
მიხედვით იყოფიან; მეშვიდე - თათრების, მონღოლებისა და ჰუნე-
ბის და კავკასიაში მიმობნეულ სხვა უცხოტომელთა შთამომავალნი.

საქართველო 

უპირველესად ჩვენს ყურადღებას იქცევს კავკასიონის მთაგრე-
ხილის შუაგულში მდებარე საქართველო. რუსები ამ ქვეყანას “გრუ-
ზია”-ს უწოდებენ, ხოლო სპარსელები – გურჯისტანს. საქართველო 
ოთხი სამეფოსგან შედგება: ქართლი, იმერეთი, სამეგრელო და გუ-
რია, რომელთა საერთო სახელწოდებაა იბერია. არაა ზუსტად ცნობი-
ლი, საიდან მომდინარეობს სახელწოდება გეორგია.  

მხარეებად დაყოფა 
 

იბერიის მხარეების სხვადასხვა ნაწილად დაყოფამ, რაც შორეულ 
წარსულში იღებს სათავეს, სამი სამეფოს წარმოქმნა განაპირობა; 
ესენია იმერეთი, რომელსაც მოგვიანებით სამეგრელო და გურია, ქა-
რთლი და კახეთი გამოეყო. იმერეთს ზოგჯერ თურქეთის საქართვე-
ლოდ, ხოლო დანარჩენ ნაწილს - სპარსეთის საქართველოდ მოიხსე-
ნიებდნენ, რომელსაც თანამედროვე ავტორები, ძირითადად რუსები, 
საერთო სახელით - გრუზია - მოიხსენიებენ. იგი [აღმოსავლეთ სა-
ქართველო] ხუთ მხარედ იყოფა, კერძოდ: ზემო, შუა და ქვემო ქა-
რთლი10, კახეთი და სომხითი; ეს მიწა-წყალი, რომელიც დამოუკიდე-
ბელ სახელმწიფოდ სახელოვანმა ხელმწიფე ერეკლემ შექმნა, უკვე 
ოცი წელია, რაც გრუზიის სახელით რუსეთის იმპერიის შემადგენლო-
ბაში იმყოფება.

9  ავტორი იყენებს სახელწოდება Giorgiani-ს როგორც ზოგადად ქართველების, ასევე 
აღმოსავლეთ საქართველოს მცხოვრებთა (ქართლ-კახეთი) აღსანიშნავად. ზოგადად მე-19 
საუკუნებდე საქართველოს აღმნიშვნელი ევროპული სახელწოდებები - Georgia, Georgie, Geor-
gien ძირითადად გამოიყენებოდა მთელი კავკასიის რეგიონის აღსანიშნავად, შესაბამისად მას 
გააჩნდა გეოგრაფიულ-ტერიტორიული დატვირთვაც.

10  ქართლის აღსანიშნავად, სხვა ევროპელი ავტორების მსგავსად, ფერარიოც იყენებს 
სახელწოდება Carduel-ს.
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მდინარეები, ნაწარმი და სხვა 

მტკვარი, რომლითაც საქართველოს დაბლობი ირწყვება, უმთა-
ვრესად საზრდოობს არაგვითა და იორით, რომელიც ანტიკურ წყა-
როებში ნახსენები იბერო უნდა იყოს და ალაზნით. ამ შესანიშნავი 
ჰავის მქონე  და ძირითადად ჯანსაღ ქვეყანაში უხვად მოიპოვება 
ყოველივე, რაც კი დამახასიათებელია კავკასიისათვის: აქაური ცხე-
ნები და რქოსანი პირუტყვი, არც ზომითა და არც შესახედად არ ჩა-
მოუვარდება საუკეთესო ევროპულ ჯიშებს; გრძელბეწვიანი ცხვრე-
ბისაგან საუკეთესო შალის ქსოვილი იწარმოება.  

მოსახლეობა 

ქართველები, როგორც წესი, ლამაზები, ტანადნი და მარჯვენი 
არიან და არ აკლიათ მახვილგონიერება. მათი ქალები თავიანთი სი-
ლამაზით ისეთივე ცნობილი არიან, როგორც ჩერქეზი ქალები, თუმცა  
ნაკლებად თეთრები და ტანწერწეტები არიან. საქართველოს მოსა-
ხლეობა, შესაძლოა, სამასი ათასს შეადგენდეს, რომელთაგან ორი 
მესამედი მკვიდრი მოსახლეობაა, ასევე, მრავლად არიან სომხები 
და ებრაელები.

ქალაქები; თბილისი - დედაქალაქი 

დედაქალაქის - ტიფლისის, იგივე ტეფლისის ან თბილისის11 მო-
სახლეობა 20 ათასს არ აღემატება. აქ არის ოცი ქართული ეკლესია, 
თვრამეტი – სომხური, ერთი კათოლიკური და ერთი სპარსული მეჩე-
თი. მცხეთაში, მეფის ძველ ადგილსამყოფელში, არის ცხრა საუკუნის 
წინ აგებული შესანიშნავი საკათედრო ტაძარი. ქალაქი ცხინვალი 
დასახლებულია ებრაელებით, ხოლო გორი – სომხებით.  

ხელისუფლება 

ვიდრე თავის უფლებამოსილებას რუსეთს გადასცემდა, სამეფო 
დინასტია, რომელიც, ზოგის თანახმად, მომდინარეობს ვინმე ებ-
რაელისგან სახელად ბაგრატი, ხოლო, ზოგის აზრით, ვინმე სპარსე-
ლისაგან სახელად ფარნავაზი, საქართველო ფეოდალურ მონარქიას 
წარმოადგენდა, რომლის განმტკიცებასა და განვითარებას ამაოდ 
ცდილობდა არაერთი აქაური შესანიშნავი ხელმწიფე.  დიდებულები 

11  თბილისის აღსანიშნავად ევროპელი ავტორები ძირითადად Teflis ან Tiflis სახელწოდებას 
იყენებდნენ ხოლმე. ჯულიო ფერარიო, ამ ორი სახელწოდების გარდა, ასევე აღნიშნავს თბილისის 
სახელწოდების თანამედროვე ფორმას Tbilisi, რაც ამ ეპოქის ევროპულ ტექსტებში დიდი 
იშვიათობაა.



13

და თავად-აზნაურობა ორი სხვადასხვა კასტისაგან შესდგებოდა: დი-
დებულები არავითარ გადასახადს არ იხდიდნენ, მაგრამ ვალდებული 
იყვნენ გაჰყოლოდნენ მეფეს ომში თავიანთი ვასალებით; თავად მათ 
შორის წარმოშობილ უთანხმოებას მეფე წყვეტდა. თავად-აზნაურები 
გარკვეულ გადასახადს უხდიდნენ მეფესა და დიდებულებს და თუმც 
ქოხმახებში ცხოვრობდნენ, იმდენადვე ამაყები იყვნენ, რამდენა-
დაც უპოვარნი და უმეცარნი. ხალხი სრულ მონობაში ცხოვრობდა და 
მათ პირუტყვივით საჩუქრად და გირაოდ გასცემდნენ და ჰყიდდნენ. 
ყველა, ვისაც იარაღის ტარება შეეძლო, ჯარისკაცად ითვლებოდა; 
თავიანთ ხელქვეითებს თავადები მეთაურობდნენ, ხოლო სარდალს 
ერთპიროვნულად მეფე ნიშნავდა. სახელმწიფო შემოსავალს შეა-
დგენდა ვენახებისა და ყანების მონაგების ერთი მეხუთედი, საქონ-
ლის გატანისა და შემოტანის გადასახადი და ის შემოსავალი, რასაც 
იძლეოდა მცირედ დამუშავებული საბადოები. ამჟამად ამ ქვეყნის 
მმართველობა მთლიანად რუსულ ყაიდაზეა მოწყობილი.    

სწავლული გრაფი რეხბერგი12 აცხადებს, რომ რუსეთს შეუძლია გა-
ნახორციელოს საქართველოში სასიკეთო მატერიალური და სული-
ერი ცვლილებები ხალხის შრომისა და მშვიდობიანობის შეჩვევისა 
და კანონისადმი მორჩილების მხრივ. იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ 
ქართველი დიდებულები რუსეთში ხშირი ჩასვლის შედეგად სასა-
რგებლო საზოგადოებრივ ცოდნასა და გამოცდილებას შეიძენენ და 
შემდგომ, შეეცდებიან გარდაქმნან თავიანთი ხელქეითების ზნე-ჩ-
ვეულებანი; მათ ბინებში თბილისში უკვე შეიმჩნევა რუსეთში ყოფ-
ნისას შეძენილი გემოვნების ნიშნები. საჭიროა, ვუსურვოთ საქა-
რთველოს იმერეთის ხელმწიფის - სოლომონ II-ის მსგავსი მრავალი 
დიდებული, რომელიც ხალხს თარეშისაგან იცავს, ებრძვის დიდებუ-
ლთა ძალმომრეობას და სიკვდილის დასჯით კრძალავს ყმებით ვაჭ-
რობას13.  

12 იგულისხმება გრაფი კარლ რეხბერგი (1775 - 1847). მის ნაშრომებს შორის აღსანიშნავია 
რუსეთის იმპერიის ილუსტრირებული აღწერა სახელწოდებით „რუსეთის ხალხები“ (Les peuples de 
la Russie, ou description des moeurs, usages et costumes des diverses nations de l’Empire de Russie. Paris: 
D. Colas, 1812-13)

13     1812 წელს მარკიზი პაულუჩი, მოდენას მკვიდრი და გამოჩენილი გენერალი ყოფილ 
იტალიის სამეფოში, თბილისში აღმოჩნდა საქართველოს გენერალ-გუბერნატორის რანგში, სადაც 
საყოველთაო სიყვარული და პატივისცემა დაიმსახურა ამ ქვეყნისათვის გაწეული სასიკეთო 
საქმიანობით. ამ ქალაქში მან კარგად მოწყობილი საავადმყოფო და საჯარო სკოლა დაარსა, 
რომელშიც უკვე თავი მოიყარეს კარგმა მოსწავლეებმა, ვინაიდან ქართველებს სწავლისათვის 
შესანიშნავი მონაცემები აქვთ და ერთადერთი პრობლემა ისაა, რომ აკლიათ კარგი 
მასწავლებლები. გენერალ-გუბერნატორის ცოლს არანაკლები წვლილი მიუძღვის ამ ქალაქის 
დაწინაურებაში, სადაც ყოველ საღამოს თავის სახლში ღებულობდა და უმასპინძლდებოდა 
ქალბატონებს, რომლებიც თითქმის ყველანი ამ ქვეყნის ყოფილი ხელისუფლების დიდებულთა 
შთამომავალნი არიან. ისინი, ჩვეულებისამებრ, საღამოს შეკრებებზე ცხენზე მჯდომნი 
მოდიოდნენ  თავიდან ფეხებამდე თეთრი ფატით შემოსილები, ისე, რომ ევროპელთა თვალში 
მოარულ მოჩვენებებს ჰგავდნენ. გუბერნატორის სახლში მოსვლილას ამ საბურველს იხდიდნენ 
და  ქართული სამოსით წარსდგებოდნენ. მაგრამ მარკიზი პაულუჩი შეეცადა, როგორც ყველაფერ 
დანარჩენში, ქალბატონების ჩაცმულობაშიც ევროპული სამოსი დაენერგა და გარკვეულწილად 
წარმატებასაც მიაღწია. ქართველი მანდილოსნების ეს მუდმივი ურთიერთობა გუბერნატორის 
მეუღლესთან საუკეთესო საშუალება იყო აზიის ამ მხარეში ევროპული წეს-ჩვეულებებისა და 
იდეების დასანერგად (ავტ. შენიშვნა).
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ქართველების შეიარაღება 

დღესაც კი ომის დროს ყოველი ქართველი ხდება მეომარი: ქვე-
შევრდომები ჯარში გაწვევისას თავიანთი ზემდგომების საბრძოლო 
ნიშნების მიხედვით იკრიბებიან, ხოლო ეს უკანასკნელნი თავიანთი 
მთავრის ჯარს უერთდებიან. შეიარაღებულნი არიან პისტოლეტე-
ბით, ხმლებით, თოფებით, ხანჯლებით და თან დააქვთ დენთი და 
სასმელი ჭურჭელი. დიდებულები ჯაჭვის პერანგებსა და ოქროსა და 
ვერცხლის ძეწკვებს ატარებენ; თითქმის ყველა ქართველ მამაკაცს 
წვერ-ულვაში აქვს მოშვებული; ტილოს ან აბრეშუმის შარვლები, 
წითელი აბრეშუმის ზედა პერანგი და ტარსიკონის ფეხსაცმელები 
აცვიათ.

რელიგია 

ისინი ბერძნული აღმსარებლობის წესს მისდევენ; ჰყავთ პატრი-
არქი, რომლის რეზიდენციაც თბილისშია; აქ არის მრავალი მამათა 
მონასტერი და სამიათასამდე ეკლესია, რომელთა დიდი ნაწილი და-
ნგრეულია თურქებისა და სპარსელების მიერ, რომლებიც დიდი ხნის 
განმავლობაში ერთმანეთს ეცილებოდნენ ამ ქვეყნის დასაუფლებ-
ლად. მეექვსე საუკუნეში პროკოფიუსი ახსენებს იბერიელებს, როგო-
რც მათ, ვინც ქრისტიანობა ყველაზე წმინდა სახით შემოინახა.

მეცნიერება და ხელოსნობა 

კონსტანტინოპოლის დაცემის შემდეგ მრავალმა ბერძენმა მღვდე-
ლმა საქართველოს შეაფარა თავი; აქ გავრცელდა ბერძნული ლი-
ტერატურა და ამ ენაზე შექმნილი მრავალი ნაწარმოები ითარგმნა 
ქართულად; ეს გარემოება გვაფიქრებინებს, რომ ამ ქვეყანაში შე-
საძლოა კიდევ მრავალი ძვირფასი უძველესი ნაწარმოებია შემო-
რჩენილი. 

მიუხედავად ყველაფრისა, ქართველები წირვა-ლოცვისას თავია-
ნთ ენას იყენებენ, თუმცა ადვილად შეიმჩნევა, რომ მრავალი სიტყვა 
და გამოთქმა სპარსულიდან, თურქულიდან და სომხურიდან აქვთ 
შეთვისებული. ისპაჰანისა და ბიზანტიის კართან სიახლოვემ კეთი-
ლისმყოფელი გავლენა იქონია ქართულ მწერლობაზე და ხელი შე-
უწყო პოეზიისა და მჭევრმეტყველების აყვავებას. “ბუნების დიადი 
ქმნილებანი, - ამბობს არქიმანდრიტი ევგენი, - ყოველთვის ხელს 
უწყობდნენ პოეტური გენიისა და განცდის წარმოქმნას, თუ საქართვე-
ლოში არა, სხვაგან კიდევ სად უნდა დაბადებულიყვნენ პოეტები? არ 
არსებობას კიდევ სხვა ისეთი ქვეყანა, ასე რომ ჰგავდეს თესალიას, 
მაგრამ თესალიაში მხოლოდ ერთი ოლიმპო და ერთი ერთი პინდოს 
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მთაა, აქ კი უამრავი ოლიმპოა ზედიზედ აზიდული ზეცისაკენ; ყოველი 
მხრიდან აურაცხელი ჰელიკონი მოჩქეფს; კლდეებზე მიმოფენილი 
ვეება ლოდები ტიტანების ბრძოლებს მოგვაგონებენ; ყოველი ველი 
აქ ტემპეს ველია, რომელზეც უამრავი მდინარე პინიოსი მოჰქუხს და 
თანდათან ველებისა და ტყეების ჩრდილში ინთქმება”14.  

ქართველებს, უფრო სწორად რომ ვთქვათ - იბერებს, კავკასიის 
მკვიდრ მოსახლეობას - ყველა სხვა ენისაგან მკვეთრად განსხვავე-
ბული ენა აქვთ, რომელზეც მეთორმეტე საუკუნეში მრავალი ისტორი-
ული და პოეტური თხზულება შეიქმნა. ამ ბოლო დროს ლათინურიდან, 
რუსულიდან და ფრანგულიდან ქართულად არაერთი ნაწარმოები 
ითარგმნა, რომლებიც თბილისში არსებულ სტამბაში იბეჭდება. მა-
გრამ დღემდე ქართველები არ გამოირჩეოდნენ განათლებისადმი 
დიდი სწრაფვით. 

ზოგადად, ვერ ვიტყვით, რომ ამ ხალხს დიდად იტაცებდეს მშვიდო-
ბიანი საქმიანობა. წესიერად ისიც არ იციან, როგორ ისარგებლონ ამ 
უაღრესად ნაყოფიერი მიწით, რომელზეც ცხოვრობენ: ვაზი აქ ლამის 
ყველგან თავისით ხარობს, ხოლო საუკეთესო ხეხილი უხვად მოდის 
დიდი გარჯის გარეშე. საქართველოს შეუძლია, იტრაბახოს უგემრი-
ელესი თაფლით. ვრცელი ტყეები მოსახლეობას მშენებლობისათ-
ვის საუკეთესო მერქნით უზრუნველყოფს, მაგრამ მიუხედავად ამისა 
ველურებივით უმეტესად მიწურებში ცხოვრობენ ლეკებისა და სხვა 
მთიელების შემოსევებისგან თავის დასაცავად. თუნდაც ეს ერთი გა-
რემოება ცხადყოფს ამ ქვეყნის სავალალო მდგომარეობას.

მათი საცხოვრებლების აგებულება 

კახეთის მხარეში, სადაც ცივილიზაციამ შედარებით მეტ წარმატე-
ბას მიაღწია, არის სახლისმაგვარი შენობები. ესაა ხის მსუბუქი ნაგე-
ბობა, თიხითა და ნაკელის ნარევით დაფარული წნული კედლებით და 
ლერწმის სახურავით; ხუთი წყრთის სიგრძისა და ოთხიოდე წყრთის 
სიგანის ოთახში სინათლე კარიდან შემოდის; იატაკს ენდროსა და 
ბამბის გასაშრობად იყენებენ; ამგვარი სახლების შემადგენელი ნა-
წილებია ბინის შუაგულში პატარა ქვაბული ცეცხლის დასანთებად 
და მის თავზე ჯაჭვით ჩამოკიდებული დიდი სპილენძის ქვაბი, ხოლო 
სქელი კვამლი ოთახიდან გარეთ ჭერიდან და კარიდან გადის. ასეთ 
სახლებს თითქმის ყველა კოშკებიან სოფელში ნახავთ, რომლებიც 
ლეკების ურდოებისაგან ქალებისა და ბავშვების თავშესაფარს წა-
რმოადგენენ. თვით დედაქალაქის სახლებიც ქვის ნატეხების ან აგუ-
რისა და თიხის ნაგებობებია, რომლებიც თხუთმეტიოდე წელიდაში 
ნანგევებად იქცევა.  

14  Историческое изображение Грузии в политическом, церковном и ученом ея состоянии, 
Петербург, 1802 (ავტ. შენიშვნა).
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საკვები და სამოსი 

ყმებს არაფერი გააჩნიათ და მეტისმეტად უქნარები არიან, რომ 
თავიანთი მუშაობითა და საქმიანობით რამე ქონება შეიძინონ. ქა-
რთველები მიწის მხოლოდ იმ ნაწილს ამუშავენ, რომელიც საკმა-
რისია საკვების უზრუნველსაყოფად; პურის ნაცვლად ფეტვისა და 
ღორის ხორცის სქელი წვნიანით კმაყოფილდებიან და მთელი მათი 
საკვები ამისაგან შედგება, ხოლო ყურძნის ჭაჭისაგან საძაგელ სას-
მელს აკეთებენ. მაგრამ, ამ მოჩვენებითი ზომიერების მიუხედავად, 
თუ ხელსაყრელი შესაძლებლობა მიეცათ, ქართველები უბადლო 
მსუნაგებად იქცევიან, რასაც თან ერთვის თავხედობა და თავაშვე-
ბულობა. ქართველები ნაწილობრივ სპარსულ ყაიდაზე იცვამენ, ვი-
ნაიდან დიდებულები ხშირად სპარსეთის კარზე იზრდებოდნენ და 
აქაური მდაბიოები იქ მცველებად მსახურობდნენ. უიარაღოდ იშვია-
თად დადიან და ყანებშიც კი თან ატარებენ თოფს ან ხანჯალს მთი-
ელებისაგან თავის დასაცავად.

ვაჭრობა     
     

ღვინის, აბრეშუმის, ბამბის, მერქნის, ხილის და ლითონის ექსპო-
რტით საქართველოს შეუძლია მდიდარი იყოს, აქაურებს რომ ვაჭრო-
ბა უყვარდეთ, რომელიც თითქმის მთლიანად ჩაკვდებოდა სომხების 
გარეშე, რომლებიც გარკვეულ მაგალითს აძლევენ უსაქმურ ქართვე-
ლებს. თბილისის ორი ბაზარი - ამ ქალაქის მთავარი ნაგებობებია, 
სადაც შვიდასზე მეტი მაღაზიაა განთავსებული, რომლებშიც, ყვე-
ლა აზიური ქალაქის მსგავსად, ყველანაირი ნაწარმი და ნაკეთობაა 
წარმოდგენილი. იხილეთ ჩვენი გამოჩენილი მხატვრის ბატონი პე-
ლაჯო პალაჯის15 მიერ შესრულებული სურათი 75, რომელზეც ბამბის 
ქსოვილების მაღაზიაა წარმოდგენილი. მაღაზიის ქართველი პატრო-
ნი თავისი მაღაზიის წინ ზის და იმერეთის მკვიდრს ელაპარაკება, 
რომელმაც ქსოვილის ნაჭერი შეიძინა და როგორც ჩანს ჯერ კიდევ 
ვერ შეთანხმებულა ფასზე. ამ მაღაზიებში შეგიძლიათ ნახოთ საქო-
ნელი რუსეთიდან, გერმანიიდან, თურქეთიდან და სპარსეთიდან; 
მაგრამ ბატონი კლაპროთი16 ირწმუნება, რომ შალი და სხვა აზიური 
ქსოვილები თბილისში უფრო ძვირი ღირს, ვიდრე პეტერბურგში ან 
მოსკოვში.

15 გვინდა, გულითადი მადლობა მოვახსენოთ ამ გამოჩენილ ბოლონიელ, ამჟამად უკვე 
მილანელ მხატვარს, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ გამუდმებით დაკავებულია დიდი 
შეკვეთებით, ხელოვნების სიყვარულის გამო მაინც დაგვითმო ჩვენ თავისი ძვირფასი დრო, რათა 
მისი ნახატებით უფრო შთამბეჭდავი გახადოს წინამდებარე ნაშრომი, რომელიც უპირატესად 
შემოქმედი ადამიანებისთვისაა განკუთვნილი (ავტ. შენიშვნა).

16  იგულისხმება გერმანელი ისტორიკოსი, ეთნოგრაფი და ლინგვისტი იულიუს კლაპროთი 
(1783 – 1835). მან 1807 – 1809 წლებში იმოგზაურა კავკასიაში, მათ შორის რამდენიმე თვე დაჰყო 
საქართველოში. მისი მოგზაურობის ჩანაწერები, რომელიც ცალკე წიგნად გამოქვეყნდა 
მნიშვნელოვან ცნობებს შეიცავს საქართველოს ისტორიის და ეთნოგრაფიის შესწავლისათვის.
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საქართველოში ძალიან გავრცელებულია ყმებით ვაჭრობა, რაც ამ 
ბოლო დროს კლებულობს და იმედი ვიქონიოთ, რომ რუსეთის ხელი-
სუფლება ამას მთლიანად მოუღებს ბოლოს. ერთ დროს არც თუ იშვი-
ათად ნახავდით, მამას, რომელიც თავის ვაჟებსა თუ ქალიშვილებს 
ჰყიდდა, ძმები - თავიანთ დებს, ხოლო ბატონები - თავიანთ ყმებს. 
ყმებით დატვირთული მრავალი გემი გამგზავრებულა თურქეთისაკენ.

იმერეთი 
 

იმერლები ქართლელების მეზობლები არიან ჩრდილო-დასავლე-
თით; უფრო მაღალი მდებარეობის გამო, ეს მხარე დიდხანს თო-
ვლითაა დაფარული, ხოლო დაბლობი ჭაობიანია. აღმოსავლეთით 
გვხვდება ჰემატიტი, რომელიც რკინისაგან მოიპოვება.

მოსახლეობა; ენა, სამოსი

იმერლები მდინარეებისა და ტყეების პირას ცხოვრობენ და მათი 
რაოდენობა დაახლოებით ოცდახუთიათას კომლს შეადგენს; ყველა 
მათგანი დინასტიურ მეფეს ემორჩილება, რომელმაც არაერთგზის 
აღიარა თავი რუსეთის ვასალად. 

ისინი ქართულ დიალექტზე ლაპარაკობენ. იმერელი მამაკაცის ჩა-
ცმულობა ზოგადად ასეთია: თავისებური პატარა ქუდი, გრძელი თმე-
ბი, გაპარსული ნიკაპი, ზემოთ აპრეხილი ულვაშები, მუხლებამდე 
ჩამოფენილი და თეძოებთან მრავალნაკეციანი სამოსი, წვივებზე 
სახვევები და ფართო სარტყელი. რქოსანი პირუტყვის, მეფუტკრეო-
ბის, მეაბრეშუმეობის კულტურა აქ უფრო დიდ სრულყოფილებამდეა 
მიყვანილი, ვიდრე კავკასიის ნებისმიერ სხვა მხარეში. ვაზის ერთი 
ძირიც კი უზრუნველყოფს ოჯახს ღვინით, ხოლო, მოსახლეობის 
უმაქნისობის გამო გამოუყენებელი რჩება აქაური მიწისა და კლიმა-
ტის მადლი; არადა რიონზე, ანუ ფაზისზე, რომელზეც ამჟამად მხო-
ლოდ ხის ტანისაგან გამოთლილ ნავებს ვხედავთ, ერთ დროს ასო-
ცი ხიდი იყო გადებული, საქონლის უწყვეტი ნაკადი თავისებურად 
აკავშირებდა რიონს როგორც კასპიის, ასევე შავ  ზღვებს. აქ არის 
სარაბანას, ამჟამად შორაპნის ნანგრევები და დაბა ქუთათისი ანუ 
ქუთაისი, სავარაუდოდ, უწინდელი ქალაქი კიტეა, სადაც ახლა მეფის 
სამყოფელია.

ვაჭრობა

ამჟამად იმერეთში მცირეოდენი ვაჭრობა ჩვეულებრივ რიონის 
ორ ადგილას მიმდინარეობს - ონსა და Scion17-ში; აქ მარცვლეულს, 

17  ავტორი სავარაუდოდ ხონს გულისხმობს.
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ცხენებს, სპილენძის ჭურჭელს, ქსოვილსა და ტანსაცმელს ცვლიან. 
ჩრდილოეთით კი მდებარეობს მთავარი მაზრა - რაჭა, რომელსაც შე-
უძლია ხუთიათასი მებრძოლი გამოიყვანოს.

გურულები, ლაზები

გურია, რომელიც ფაზისის სამხრეთით მდებარეობს, ჯანსაღი ტე-
მპერატურით, სოფლის მეურნეობისათვის სასარგებლო ნიადაგით 
და ისეთი კლიმატით გამოირჩევა, რომელშიც ხარობენ ლიმონი, ფო-
რთოხალი და ზეთისხილის ხეები. მაგრამ მეზობელი ფაშებისაგან 
აწიოკებული გურულები ვერ სარგებლობენ იმ მრავალგვარი შესაძ-
ლებლობით, რომელსაც მათ ბუნება სთავაზობს. 

შავი ზღვის სანაპიროზე გურიის ქვემოთ ლაზები ცხოვრობენ.

სამეგრელო

მეგრელები გურულების ზემოთ ცხოვრობენ, იმერეთის ახლოს იმ 
მხარეში, რომელიც ოდესღაც კოლხებს ეკუთვნოდათ, ხოლო მოგვი-
ანებით - ლაზებს. სამეგრელო ახლაც ისეთივე ნოტიო, ცხელი და 
ციებიანი მხარეა, როგორიც იგი ჰიპოკრატემ აღწერა კოლხიდის სა-
ხელით. აქაურობა უაღრესად მდიდარი მცენარეული საფარით გამო-
ირჩევა. მალტე-ბრუნის თანახმად, ოქროს საწმისის ძველ მფლობე-
ლებს ამჟამად არავითარი ლითონი არ აქვთ. 

ზნე-ჩვეულებანი

სამეგრელოს დღევანდელი სინამდვილე ასეთია: ძველი ქალა-
ქების ნანგრევები, თურქული და რუსული ციხე-სიმაგრეები ზღვის 
სანაპიროზე, თურქეთისაკენ მიმავალი ყმებით დატვირთული ხომა-
ლდები, თავად-აზნაურები, რომლებიც სოფლებში დაიარებიან, რომ 
გლეხებს ჭაპანწყვეტით მოპოვებული ჭირნახული გამოსძალონ, ქა-
ლები, რომლებიც მეუღლეებს ღალატობენ, შეხლა-შემოხლა სოფლე-
ბს შორის, უცხო ჯარების ხშირი შემოსევები. 

სამოსი

მეგრელ მამაკაცებს თავზე თექის დიდი ქუდი ახურავთ, ფეხზე ან 
არაფერი აცვიათ, ან ტყავი აქვთ შემოხვეული, რაც ცუდად იცავს მათ 
ტალახისაგან ამ ნოტიო მხარეში; მათი პერანგები და ზედა სამოსი 
ოფლითაა გაჟღენთილი; ამგვარადვე შემოსილები ხვდებიან ხეპრე 
ქალებს, რომლებიც კერძებს ხელით ჭამენ და თავიანთ შვილებს 
სიცრუესა და ძარცვას აჩვევენ.  
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ვაჭრობა

სამეგრელოში ჯერ კიდევ გავრცელებულია ყმებით ვაჭრობა; ბა-
ტონი ჰყიდის ყმას, მამა შვილს, ძმა - დას. გარდა ყმებისა, თურქებს 
ამ მხარიდან გააქვთ ტილო, ბეწვეული და განსაკუთრებით თახვის 
ტყავი, აგრეთვე, ღია და მუქი ფერის თაფლი; სანაცვლოდ შემოაქვთ 
ხმლები, მშვილდ-ისრები, ცხენის საკაზმი, ტანსაცმელი, ფარდაგები 
და თვით სპილენძი და რკინა. ჩრდილოეთით ისკურიასთან ანუ ისგო-
რიასთან, ანუ ძველ დიოსკურიასთან  ვაჭრობის მთავარი ადგილია, 
სადაც მომოქცევაშია თურქული ფული. 

სვანები

სამხრეთიდან ჩრდილოეთისაკენ გადაჭიმული უზარმაზარი ხეობა 
მეგრელებს კავკასიის უმაღლეს მწვერვალ იალბუზთან ახლო მცხო-
ვრები ხალხისაგან - სვანებისაგან გამოჰყოფს, რომლებიც ხუთიათას 
კომლს შეადგენენ, ბატონისა და ხელმწიფის გარეშე ცხოვრობენ და 
აქ მათ რამე გარე საფრთხე არ ემუქრებათ. სვანები, რაც მათ ენაზე 
მაღალი მთების ბინადარს ნიშნავს, ამჟამად თავისუფალნი არიან 
და ქართველებთან, დიალექტის გარდა, არაფერი აკავშირებთ. სიბი-
ნძურის, მტაცებლობისა და ქურდობის მხრივ მათ ბადალი არ მოეპო-
ვებათ. ქალებს თავი სელის წითელ თავსაფარში ისე აქვთ გახვეული, 
რომ თვალების გარდა არაფერი უჩანთ. სვანები, უკვე ბიზანტიის იმ-
პერატორის დროიდან ცნობილნი არიან თავიანთი დაუნდობლობით; 
შიშისმომგვრელს ხდის მათ აგრეთვე სიმაღლე და შთამბეჭდავი აღ-
ნაგობა. ისინი კარგად ფლობენ თოფს და თავიანთი საბადოებიდან 
მოპოვებული მასალით იკეთებენ თოფის წამალსა და ყოველგვარ ია-
რაღს.

აბაზები

აბაზები18 ანუ აბასგები სვანებზე და მეგრელებზე ზემოთ ცხოვრო-
ბენ ჩრდილო-დასავლეთით კავკასიონის ფერდობების  ძირას, ნაწი-
ლობრივ შავი ზღვის ნაპირებზე და ნაწილობრივ ყუბანის სათავეე-
ბის მიმართულებით, იქ, სადაც იალბუზი იწყება, რომელიც აბაზთა 
იმ ექვს ტომს დაჰყურებს, რომელთაც თათრები ალტიკესებს უწოდე-
ბენ. პირველი მხარეა დიდი აბაზა, ნაყოფიერი, თუმცა მთიანი მხარე; 
მეორეა მცირე აბაზა19, რომელთა მცხოვრებნი იმდენად არიან შე-

18  ადიღეული წარმოშობის ეთნოსი, განსახლებულ იყვნენ როგორც ჩრდილოეთ კავკასიაში 
(ძირითადად ჩანამედროვე ყარაჩაი-ჩერქეზეთში), ასევე შავიზღვისპირეთში. ავტორი მოიხსენიებს 
Abassi-ს სახელით.

19  ავტორი, როგორც ჩანს ეყრდნობა კლაპროთის ცნობებს, რომლის მიხედვითაც აბაზთა 
მხარე იყოფა მცირე და დიდ აბაზად. მცირე აბაზა მოიცავს ყუბანის მხარეს, დიდი აბაზა კი 
შავიზღვისპირეთს ტუაფსედან ბზიფამდე.
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ვიწროებულნი მეზობელი ჩერქეზებისაგან, რომ იძულებულნი არიან 
მთის ხეობებში ეძებონ თავშესაფარი.

აბაზთა ქალაქები

აბაზთა ქვეყანა ძირითადად ტყეებითაა დაფარული, რომელთა სი-
უხვეს ხელს უწყობს სითბო და სინოტივე. სუჯუკ კალე და გელენჯი-
კი ორი კარგი პორტია ამ გრძელ სანაპიროზე. ბიჭვინთა პიტიუნტის 
სახელით ჯერ კიდევ ძველ დროს ყვაოდა და განთქმული იყო ვაჭ-
რობით; ამ მხარის ქალაქებსა და სოფლებს შორის, როგორც ჩანს, 
მამაის20 პირველი ადგილი უკავია. 

ძირითადი ტომები

აბაზთა ყველაზე ცნობილი ტომები არიან ბეშილბაები21, ძიაფშფე-
ბი22 და ნატუშიაშები23. ის, ვინც მათ შორის ყველაზე დიდი ავაზაკი 
აღმოჩნდება, როგორც წესი, მათი ბატონი ხდება.  აბაზები ბარბარო-
სი ხალხია, არიან მკვირცხლები და აქვთ კარგი აღნაგობა. მოგრძო 
ოვალური სახე, მოკლე ნიკაპი, გრძელი ცხვირი, მუქი წაბლისფერი 
თმა ეროვნულად დამახასიათებელ იერს ანიჭებს მათ. ბერძნები ერთ 
დროს მათ აკეის სახელით იცნობდნენ როგორც სასტიკ და ცბიერ მე-
კობრეებს; მოგვიანებით, როცა მათ აბაზგებად მოიხსენიებდნენ, ბი-
ზანტიელების თვალში სახელი გაუტყდათ ტყვეებით ვაჭრობის გამო.

 სამოქალაქო წყობა, ენა, ვაჭრობა

ერთხელ ჩერქეზებმა აბაზთა თავადები კრებაზე მიიწვიეს და რო-
გორც კი მათი ნდობა მოიპოვეს, ამოხოცეს ამ თავისუფალი ხალხის 
თავკაცები. მას შემდეგ, სამოქალაქო ომის ჭირვარამის შედეგად 
აბაზებმა ის მცირეოდენი ცივილიზებულობაც დაკარგეს, რაც კონ-
სტანტინოპოლიდან ჰქონდათ მიღებული. ამჟამად მათი ერთი ნაწი-
ლი, რომელიც მომთაბარეა და მშვიდობის მოყვარული, დაეხეტება 
მუხებისა და თხმელას ტყეებში, რომლებითაც დაფარულია ეს მხარე; 
სხვები ნაწილობრივ მიწათმოქმედებით ირჩენენ თავს, მაგრამ ყველა 
მათგანს ახასიათებს ქურდბაცაცობისაკენ სწრაფვა და, ამასთანავე, 

20  მდებარებდა ზღვის სანაპიროზე, სოჭთან ახლოს. მამაი არაერთ ევროპულ და რუსულ 
რუკაზეა აღნიშნული. დასახლების თანამედროვე სახელწოდებაა მამაიკა.

21 ავტორის ტექსტში აღნიშნულია Bescilbai. ბაშილბაი, იგივე მისილბაი აბაზთა ერთ-ერთ 
განშტოებას წარმოადგენს. ძირითადად განსახლებული იყვნენ კავკასიის მთიან მხარეში.

22 ავტორის ტექსტში აღნიშნულია Sciapsich, სავარაუდოდ იგულისხმება შაფსუხები, 
ჩერქეზული წარმოშობის სუბეთნოსი, ცხოვრობდნენ ჩრდილოეთ კავკასიის ვრცელ ტერიტორიაზე. 
დღესდღეობით

23 ავტორის ტექსტში აღნიშნულია Natusciasci, იგულისხმება ნატუხაელები, ჩერქეზული 
წარმოშობის სუბეთნოსი, ძირითადად ცხოვრობდნენ შავი ზღვის სანაპიროზე, ანაპასა და მასთან 
ახლო მდებარე ტეროტორიებზე.
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ერთმანეთს ყმებით მოვაჭრეებზეც ჰყიდიან. საზეიმოდ აღნიშნავენ 
კვირა დღეს, რაც მათში ოდესღაც გავრცელებულ ქრისტიანობაზე მე-
ტყველებს. აბაზთა ენა და წეს-ჩვეულებები ძალიან ჰგავს ჩერქეზე-
ბისას. მათი ვაჭრობის საგანს შეადგენს მაუდისა და თექის ნაბდები, 
მელასა და კვერნას ტყავი, ვაშლი, ცვილი და ბზა. მარილსა და ქსო-
ვილებს თურქებისა და სომხებისაგან იძენენ.

ყუბანის შესართავები

აბაზთა მხარის ჩრდილოეთით მდინარე ყუბანის შესართავებია, 
რომელიც სათავეს იღებს კავკასიონის ცენტრალურ ნაწილში; მისი 
ორი შესართავი ტამანის ჭაობიან, მაგრამ ნაყოფიერ კუნძულს ქმნის; 
აქ არის ანტიკური ხანის ქალაქი ფანაგორია24, სადაც მეტ-ნაკლებად 
ვაჭრობაც მიმდინარეობს. იგი, ისევე, როგორც მთელი მხარე ყუბა-
ნის ჩრდილოეთით და აზოვის ზღვიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით, 
რუსებს ეკუთვნის.

შავი ზღვის კაზაკები

მარილითა და ქვიშით დაფარულ ამ უნაყოფო და უდაბურ მიწებს, 
რომელზეც ზოგჯერ აქა-იქ ტირიფისა და ეკალ-ბარდების, ზოგჯერ 
კი თელას კორომები გვხვდება, ამჟამად შავი ზღვის კაზაკების მხა-
რეს უწოდებენ, რომლებიც ცნობილი ზაპოროჟიეს კაზაკების ჩამო-
მავლები არიან და რომლებზეც რუსეთის აღწერისას ვისაუბრებთ. 
ტამანზე დაფუძნებულ შავი ზღვის კაზაკებს ორი მნიშვნელოვანი 
ქალაქი აქვთ: 1792 წელს აგებული ციხე-სიმაგრე ეკატერინბურგი და 
ძველი ფანაგორიის მიდამოებში აგებული ტამანი. ნაყოფიერი მიწის 
ერთ ნაწილს უკვე ამუშავებენ, თუმცა არა მიწათმოქმედებას, არამედ 
მეთევზეობას ამჯობინებენ და ძირითადად თევზის ვაჭრობით არიან 
დაკავებულნი. ატარებენ ძალიან მოკლე თმას, თავს ხშირად მთლი-
ანად იპარსავენ და მხოლოდ მარცხნივ, ყურთან გადაწეულ მოკლე 
ბრუჯა თმას იტოვებენ. 

მანიჩისა და კუმას უდაბური დაბლობი

მდინარეების - მანიჩისა და კუმას - გაყოლებით მდებარე ველე-
ბი ერთობ უდაბურია. ამ მდინარეების კალაპოტში შესაძლოა აღმო-
ჩნდეს ნაშთი იმ ოდესღაც არსებული სრუტისა, რომელიც, როგორც 
მრავალ მეცნიერს მიაჩნია, კასპიის ზღვას აზოვის ზღვასთან აკავში-
რებდა. ამ სრუტის არსებობაზე მსჯელობა აქ უადგილო იქნება.

24  ფანაგორია (Phanagoria) იყო ანტიკური პერიოდის დიდი ბერძნული ქალაქი ტამანის 
ნახევარკუნძულზე. მდებარეობდა ქერჩის სრუტის აღმოსავლეთ სანაპიროზე.
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კავკასიის ხელისუფლება 

შავი ზღვის კაზაკების აღმოსავლეთითა და ყუბანის ჩრდილოეთით 
მდებარე ყველა დაბლობს, ანუ ყოფილ კავკასიის პროვინციას, რუ-
სეთის იმპერიის ერთიანი ადგილობრივი ხელისფლება განაგებს. აქ 
ცხოვრობენ კაზაკები და ცალკეულ თემებად დანაწევრებული ნოღა-
ელი თათრების სხვადასხვა ტომები, რომლებიც იძულებულნი არი-
ან გამუდმებით ერთი საძოვრიდან მეორეზე გადაინაცვლონ; ისინი 
რუსეთის ქვეშევრდომები არიან; თავს ირჩენენ ცხვრების ნაწარმით, 
ცოტაოდენი ქერით და ძარცა-გლეჯითაც კი. ისეთმა სასტიკმა სას-
ჯელმა, როგორიცაა ხელისა და ფეხის მოკვეთა, როგორც იქნა, ამ 
ბედშავ მომთაბარეებს შიშის გრძნობა ჩაუნერგა. კაზაკები თავისი 
ბუნებით დამპყრობლები არიან; მათ მთავარ ჯგუფს მეტსახელად 
გრებენელებს25 უწოდებენ. 

კავკასიის დაუმორჩილებელი ხალხებისაგან რუსეთის იმპერიას 
ციხე-სიმაგრეთა მთელი რიგი იცავს.

გრებენელი კაზაკები

გრებენელი კაზაკები წარმოშობით დონიდან არიან. ამბობენ, რომ 
კავკასიელ თათრებზე ივანე IV-ის ლაშქრობის დროს თერგის კაზა-
კებმა, ჯარის მოწინავე რაზმმა, როდესაც ერთ-ერთი კლდე დალაშ-
ქრა, მისი დაკბილული მწვერვალი “გრებენს” - სავარცხელს შეადა-
რა და ამ წარმატებული ასვლის გამო მათ გრებენელები უწოდეს. ამ 
კაზაკებს, შარვლისა და ჩექმების გარდა, არ შემოუნახავთ ძველი 
ჩაცმულობის სტილი; არსებითად აზიურ ყაიდაზე იცვამენ. მსუბუქი 
ქსოვილისაგან შეკერილი შიდა პერანგი, რომელიც წელზე ქამრით 
იკვრება, მუხლებამდე სწვდებათ; კოჭებამდე დაშვებული გარეთა შე-
სამოსელი ჩვეულებრივ მაუდისაა, რომელსაც ან სარჩული აქვს, ან 
ბეწვი აქვს შემოვლებული. თავზე სირმითა და ბეწვეულით შემოკე-
რილი ნესვისებური სამხედრო ქუდი ახურავთ; ისინი წვერს იზრდიან. 
ქალები გრძელ და ფართოსახელოებიან პერანგს და ზემოდან მო-
კლესახელოებიან კაბას იცვამენ, რომელსაც ორ მწკრივად ოქროს 
ღილები დაჰყვება; იკეთებენ აგრეთვე მოკლე წინსაფარს და დიდ 
თავსაფარს, რომლის ორ წვერს კისერთან იკრავენ, ხოლო ორი კი 
ზურგზე აქვთ ჩამოშვებული. 

ჩერქეზები

25   გრებენელი კაზაკები (რუსულად Гребенские казаки) კაზაკების ერთ-ერთ ეთნო-სოციალურ 
ჯგუფს წარმოადგენენ, განსახლებული იყვნენ ჩრდილო-აღმოსავლეთ კავკასიაში, მათ შორის, 
დაღესტნის ნაწილში და მდინარე თერგის სანაპიროებზე.
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ყუბანისა და თერგის გავლით კავკასიონის ჩრდილოეთ კალთებზე 
შერკეზების (Scierkes), რუსების მიერ  ჩერქეზების (Scierkessi)26, ხოლო 
სხვა ევროპელების მიერ ჩირკასების (Circassi)  სახელით ცნობილ 
ხალხს შეხვდებით, რომლებიც თავიანთ თავს ადიღეს უწოდებენ. სი-
ტყვა “ჩერკეს” სავარაუდოდ თათრული წარმომავლობისაა და უნდა 
მომდინარეობდეს სიტყვებიდან “Scier” (გზა) და “Kessmek” (მოჭრა); 
ამგვარად “scierkessen” ან “scierkessidshi” არის “yeul-kessidshi”-ის 
შესატყვისი, რომელსაც თურქეთში გზაზე დამხვდურის, ანუ გზებზე 
მძარცველის მნიშვნელობით ხმარობენ.

სახელი, წარმომავლობა

სავარაუდოა, რომ სტრაბონის ზიგები, ბიზანტიელი ავტორების 
ზიკხები და ზეკხები27, ერთ-ერთი ჩერქეზული ტომი უნდა იყოს. ოსები 
მათ ჯერაც კაზაკებს უწოდებენ, რაც მეათე საუკუნეში ბიზანტიელე-
ბის მიერ კავკასიის აღწერებში მოხსენიებულ Kazakh-ს გვახსენებს. 
და ბოლოს, სახელი Cerceti, როგორც ჩანს, ამ ხალხის მეორე სახელის 
Scierkes-ის მიხედვით უნდა იყოს ნაწარმოები, რამაც პალასსა და კე-
ინეგას იმ ვარაუდისაკენ უბიძგა, რომ ეს უძველესი ტომი ჩერქეზების 
წინაპრებად მიიჩნიონ28. დანამდვილებით კი იმის თქმა შეგვიძლია, 
რომ ჩერქეზები29 უეჭველად ამ მხარის ძირძველი მოსახლეობაა.

ცნობები, - ამბობს კლაპროთი, - რომლებიც მე ამ ხალხის უხუ-
ცესებისაგან მათი მოდგმის, უფრო სწორად - მათი ხელმწიფეების 
წარმომავლობაზე მივიღე, ასეთია: ისინი თავიანთ მამამთავრად 
ხელმწიფე არაბ-ხანს ასახელებენ, რომელიც დიდი ხნის წინ არაბე-
თიდან მოსულა თავის რამდენიმე მეგზურთან ერთად, რათა ქალაქ 
Sciant-Scir-ში დამკვიდრებულიყო, რომელიც ახლა ნანგრევებადაა 
ქცეული და ანაპის შორიახლოს ნატუხაის მხარეში მდებარებს. თე-
მირღოელებისა და ჩერქეზების თავადები ამ ქალაქს თავიანთ სა-
მშობლოდ თვლიდნენ. აქ შემორჩენილია დიამეტრში დაახლოებით 
ერთი ლეგის სიგრძის ძველი გალავანი, სადაც არის კოშკი და და-
მცავი თხრილი. არაბ-ხანის მემკვიდრე იყო მისი შვილი კურპატაია, 
რომლის შვილს ინალის30, მეტსახელად ნეფის ან გუერჩოს, ორივე 

26  V. Klaproth, Jules, sur les Tcherkesses ou Circassiens: Fragment tiré d'un voyage inedit au mont 
Caucase. V. Annales des voyages, par Malte-Brun, tom. XVII (ავტ. შენიშვნა).

27 ქართული წყაროების მიხედვით ჯიქები, ჩერქეზული წარმოშობის ტომი, ისტორიულად 
შავი ზღვის სანაპიროზე ცხოვრობდნენ გაგრიდან დასავლეთით.

28  საუბარია კასოგებზე, რომელიც ჩერქეზთა საერთო სახელწოდებას წარმოადგენს. 
ქართული წყაროების მიხედვით ქაშაგები. აღსანიშნავია, რომ სვანურ ენაში ადიღე დღესაც 
ქაშაგის სახელით მოიხსენიება.

29  საფუძვლედ უდევს ეთნონიმი „კერკეტი“, რომლითაც ძველი ბერძნენი ავტორები შავი 
ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროზე მცხოვრებ ადიღეური მოდგმის ხალხს აღნიშნავდნენ. 
თანამედროვე ეტაპზე ჩერქეზები ძირითადად ცხოვრობენ ჩრდილოეთ კავკასიაში - ადიღეს, 
ყაბარდო-ბალყარეთის და ყარაჩაი-ჩერქეზეთის რესპუბლიკებში. სახელწოდება „ჩერქეზი“ ასევე 
გამოიყენება მუჰაჯირობის დროს ახლო აღმოსავლეთსა და აფრიკაში გადასახლებული ადიღეური 
წარმოშობის ხალხების აღსანიშნავად.

30  ჩერქეზული ფოლკლორული გადმოცემის თანახმად, ინალი მიჩნეულია ჩერქეზული 
წარმოშობის ხალხების გამაერთიანებლად და პირველი სახელმწიფოებრივი გაერთიანების 
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ყაბარდოს თავადები თავიანთი საგვარეულოს მამამთავრად თვლი-
ან. ინალ-ნეფს ხუთი შვილი დარჩა: ტაუ-სულტანი, ახლაუ, მუდარი, 
ბესლენი და კომუკვა, რომლებმაც მამის სიკვდილის შემდეგ სახე-
ლმწიფო დაინაწილეს. ტაუ-სულტანი, რომლის სახელი თათრულად 
მთების პატრონს ნიშნავს, უფროსი ვაჟი იყო და ამიტომ მას ყველა-
ზე დიდი ტერიტორია ხვდა წილად; აქედან მომდინარეობს ამავე სა-
ხელწოდების მქონე საგვარეულო, რომელსაც ამჟამად მცირე ყაბა-
რდოს დასავლეთის ნაწილი, იგივე ტოლოსტანი, ეკუთვნის. 

ახლაუ და მუდარი გაერთიანდნენ და სათავე დაუდეს იმ ორ სა-
გვარეულოს, რომელიც ამჟამად აღმოსავლეთის ერთ ნაწილს - გი-
ულისტანს - მართავს. მას შემდეგ, რაც ბესლენი და კომუკვა სხვა 
ძმებს გამოეყვნენ, ისინიც გაერთიანდნენ და დიდი ყაბარდოს,  რო-
მელსაც აგრეთვე ყაზილბეკს უწოდებენ, თავადთა საგვარეულოს  
მამამთავრები გახდნენ. ამგვარად, მთელი ეს ცნობები ჩერქეზ თა-
ვადთა წარმომავლობაზე მეჩვიდმეტე საუკუნეზე ადრინდელი არაა. 
ისიც ნაკლებად სარწმუნოა, რომ ისინი არაბეთიდან არიან მოსულე-
ბი, მიუხედავად იმისა, რომ მათ პირველ წინაპარს არაბ-ხანი ერქვა. 
აზიელებს სჩვევიათ ადამიანთა და ადგილების საკუთარ სახელები 
გარკვეულ მოვლენებს დაუკავშირონ, რასაც ძველი აღთქმა ნათლად 
ცხადყოფს. ამაზე მეტყველებს ერთი მოხუცი თათარი მოლას მიერ 
კლაპროტისადმი მთელი დამაჯერებლობით ნაამბობი, რომ სიტყვა 
ჩერქეზი იმიტომ შედგება სპარსული სიტყვისაგან შიჰარ, რაც ოთხს 
ნიშნავს და თათრული სიტყვისაგან კესს, რაც ადამიანს ნიშნავს, 
რომ ამ ხალხის მამამთავარნი ოთხი ძმანი იყვნენ. მაგრამ ისტორი-
იდან ვიცით, რომ ჩერქეზები ამ მხარეში გაცილებით უფრო შორე-
ულ წარსულშიც იყვნენ. მამლუქმა ჩერქეზებმა 1392 წელს ეგვიპტეშიც 
დაარსეს თავისებური დინასტია31, რომელმაც 1517 წლამდე იარსება 
და რომლის წევრებს შორის 1453 წელს ვხვდებით ვინმე ინალს, რო-
მელიც ამგვარად ყაბარდოს დამაარსებელ თავადთა მესამე საგვა-
რეულოს წინამორბედია.

კლაპროტი ახსენებს აგრეთვე ჩერქეზებში საყოველთაოდ გავრცე-
ლებულ გადმოცემას, თითქოს მათი ქვეყანა ოდესღაც „ფრანგებს“32, 
ანუ ევროპელებს ჰქონდათ დაპყრობილი და ჩერქეზები მათ ემო-
რჩილებოდნენ. როგორც ამბობენ, ერთ-ერთ მათ თავადს ულამაზესი 
ცოლი ჰყავდა, რომლის დაუფლება „ფრანგმა“ ხელმწიფემ მოისურვა. 

შემქმნელად მე-15 საუკუნეში (ჩერქეზული კულტურის, ეთნოგენეზის, პოლიტიკური ისტორიისა და 
სოციალური ურთიერთობების შესახებ იხ. ნუგზარ ანთელავა, ჩერქეზული კულტურა, თბილისის 
უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2016).

31  ჩერქეზი მამლუქები მნიშვნელოვან როლს თამაშობდნენ შუა საუკუნეების ეგვიპტის 
პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მათი გავლენა იმდენად გაიზარდა, რომ ჩერქეზებმა 1382 წელს (ავტორი 
შეცდომით მიუთითებს 1392 წელს) ხელთ იგდეს ძალაუფლება ეგვიპტეში და ას წელზე მეტ ხანს 
მართავდნენ მას.

32  ავტორი იყენებს სახელწოდება Frengui-ს, რომელიც „ფრანგიდან“ მომდინარეობს და 
გამოიყენებოდა ევროპელის მნიშვნელობით. Frengui-ს ასევე იყენებდნენ ქალის სილამაზის 
აღსანიშნავად.
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ოჯახის რჩევით, ეს ჩერქეზი დათანხმდა, დაეთმო თავისი მეუღლე, 
იმ პირობით, თუ ხელმწიფე სამაგიერო საზღაურს მისცემდა. მან თვი-
თონ გააცნო თავისი ქალი, დაადებინა ხელშეკრულება, დააფიცა და 
ასე მიიღო ევროპელების საკუთრებაში მყოფი ქვეყანა. ჩერქეზებში 
დღემდე გავრცელებულია ასეთი თქმა: ეს მიწა ჩვენი ცოლების ფა-
სად გამოვისყიდეთო. 

ჩერქეზები ხუთ ფენად იყოფიან

ჩერქეზი ხალხი ხუთ ფენად იყოფა: პირველს “ფში”33, ანუ თავადე-
ბი შეადგენენ; მეორე ჯგუფს “უორკები”34, ანუ ძველი დიდებულები 
ქმნიან, რომლებსაც თათრები და რუსები უზდენებს35 უწოდებენ; მე-
სამე კლასი თავადებისა და უზდენების მიერ გააზატებულებისაგან 
შედგება; მეოთხე კლასს ამ გააზატებულთა მიერ გააზატებულები 
ქმნიან; და ბოლოს არიან “შეკოხტლები”, ანუ ყმები, რომლებსაც რუ-
სები ხალოპებს უწოდებენ.  

ჩერქეზი თავადები

ჩერქეზი თავადები აღარ არიან ისე მრავლად და ისეთივე ძლიე-
რები, როგორც წარსულში, ირწმუნებიან, რომ ისინი ერთი არაბის - 
არაბ-ხანის შთამომავლები არიან, მაგრამ ეს წარმომავლობა ერთობ 
საეჭვოა. პალასი რუსეთის სამხრეთის აღწერისას მათ გენეალოგი-
ურ ხეს გვთავაზობს ინალიდან დაწყებული, რომელიც, როგორც უკვე 
ვთქვით, მეთხუთმეტე საუკუნეში ცხოვრობდა და არაბ-ხანის სის-
ხლით ნათესავი იყო.

მათი ფეოდალური სისტემა

ჩერქეზი თავადები სრული სახით ინარჩუნებენ თავდაპირველ ფე-
ოდალურ წყობას: დიდგვაროვანი ფეოდალები თავიანთ ქვემდება-
რე თავადებს ისე ეპყრობიან, როგორც ბატონები თავიანთ ყმებს. 
ყოველ მმართველ გვარს დიდებულების გარკვეული რაოდენობა და 
მათი ხელქვეითები ემორჩილება. უზდენები ვალდებულნი არიან, 
იმდენი ხელქვეითი გამოიყვანონ, რამდენსაც თავადი მოისურვებს 
და გაჰყვეს საომრად რუსეთის ტერიოტორიაზე ოსებზე ან ყუბანის 
მხარის მოსახლეობაზე სათარეშოდ. 

თავადები და უზდენები თავის ნებაზე განაგებენ თავიანთ ხელ-

33  „ფში“ წარმოადგენდა უმაღლესი ავტორიტეტის და გავლენის მქონე თავადს ჩერქეზულ 
საზოგადოებაში.

34  „უორკები“ აზნაურთა კატეგორიას განეკუთვნებოდნენ, თუმცა ემსახურებოდნენ თავადთა 
უმაღლესი ფენის წარმომომადგენლებს.

35 „უზდენები“ ჩერქეზებში საშუალო და დაბალი წოდების მქონე აზნაურთა ფენას 
განეკუთვნებოდნენ.



26

ქვეითთა სიკვდილ-სიცოცხლეს; შეუძლიათ გაჰყიდონ ისინი, ვინც 
მათ ემსახურება. თუ თავადებს ვალი დაედებათ, მათი უზდანები ვა-
ლდებულნი არიან, გადაიხადონ იგი, და ასევე, ყმები იძულებულნი 
არიან დაფარონ თავიანთი პატრონების ვალი. ძველი ჩვეულების შე-
საბამისად, თავადები თავიანთ უზდენებს დროდადრო ასაჩუქრებენ, 
მაგრამ თუ ისინი განუდგებიან თავიანთ თავადებს და სხვას დაექვე-
მდებარებიან, უზდენი ვალდებულია თავადს დაუბრუნოს მისგან და 
მისი წინაპრებისაგან მიღებული ყველა საჩუქარი. 

მათი უფლებები

ყოველ თავადს ან თავადიშვილს უფლება ჰქონდა, აერჩია თითო 
ცხვარი გაზაფხულზე მთებში საძოვრად გამორეკილი და საშემო-
დგომოდ ფარეხში შერეკილი ცხვარიდან. თუ სამხედრო მოქმედების 
დროს ღამე ფარეხის ახლოს მოუწევდა ყოფნა, უფლება ჰქონდა ერთი 
ცხვარი წაეყვანა, ხოლო თუ საჯინიბოსთან ახლოს ჩაივლიდა, შეეძ-
ლო ერთი ცხენი წაეყვანა თავისი საჭიროებისათვის და იმდენხანს 
ჰყოლოდა, რამდენხანსაც მოისურვებდა. მაგრამ ისლამის მიღების 
შემდეგ უარი თქვეს ამ პრივილეგიაზე.

ჩერქეზი დიდებულების სიამაყის საგანი

არ არსებობს ისეთი ერი, რომელშიც თავადობა ისეთი ღრმა სი-
ამაყის საგანს წარმოადგენდეს, როგორც ჩერქეზებში. თავადს შე-
უძლია მხოლოდ თავადის ასული მოიყვანოს ცოლად. თუ უზდენი 
თავადის ასულს მოიტაცებს, მას სიკვდილით სჯიან. ქორწინების გა-
რეშე შობილი თავადიშვილები ვერასოდეს მიიღებენ მამის პრერო-
გატივებსა და წოდებას, თუ თავადის ქალზე არ იქორწინებენ; ასეთ 
შემთვევაში ისინი მესამე ხარისხის თავადის წოდებას ღებულობენ. 
ჩერქეზი უზდენი თავს აფხაზი თავადის თანასწორად თვლის და ამ 
უკანასკნელის ქალიშვილი მოჰყავს ცოლად, ვინაიდან აბაზები ერთ 
დროს ჩერქეზებს ემორჩილებოდნენ; ამასთანავე, მათ არ შეუძლიათ 
ჩერქეზი უზდენების ოჯახის წევრი გახდნენ.

ქორწინება

ცოლის მოსაყვანად ჩერქეზი თავადი თავის სასიმამროს ორიათა-
სი რუბლის ღირებულების ყალიმს უხდის იარაღის, ცხენებისა და სა-
ქონლის სახით, ხოლო სიმამრი სიძეს გარკვეული რაოდენობის ყმას 
აძლევს. 
შვილების აღზრდა-განათლება
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შვილის დაბადებას დიდი ზარ-ზეიმით აღნიშნავენ, თუ იგი ვაჟია, 
მაშინვე უზდენს გადასცემენ აღსაზრდელად, ან უფრო ზუსტად რომ 
ვთქვათ, ნადირობის, ძარცვისა და ბრძოლის სასწავლებლად. თავა-
დი არ ხვდება თავის ვაჟს მის ქორწილამდე.

უზდენის შვილები სამ-ოთხ წლამდე მამის სახლში რჩებიან, რის 
შემდეგაც აღმზრდელს გადასცემენ, რომელთანაც ქორწინებამდე 
რჩებიან. აღმზრდელი ვალდებულია, უპატრონოს თავის შეგირდს, 
რომლის ნათესაობისაგან არავითარ გასამრჯელოს არ იღებს, ხოლო 
შეგირდი, ვიდრე აღმზრდელთან იმყოფება, იბრძვის ან ძარცვავს, 
ვალდებულია თავისი ნადავლის უმეტესი ნაწილი მას დაუთმოს. ნა-
დირობა და საბრძოლო ვარჯიში თავადებისა და უზდენების მუდმი-
ვი საქმიანობაა.

ჩერქეზი თავადებისა და უზდენების აღჭურვილობა

ულამაზესი სანახავია ჩერქეზი თავადებისა და უზდენების აღჭუ-
რვილობა, როცა ისინი საომრად მიდიან ან საზეიმოდ არიან გამო-
წყობილნი. იარაღი ძველი რაინდებივით აქვთ ასხმული: ატარებენ 
ჯავშანს ან ჯაჭვის პერანგს, დიდ მუზარადს, სამკლაურებს, აბჯრის 
საბარკულებს, სამაჯურებს და ყველაფერს, რომლითაც კი ოდესღაც 
ჩვენი მეომრები იყვნენ აღჭურვილნი, ფარის გამოკლებით, რომელ-
საც ისინი არ ხმარობენ. მტკიცე რკინისა და მოვერცხლილი ფოლა-
დის ამ ძველ და დიდებულ აღჭურვილობას ემატება ხმალი, კარაბი-
ნი და პისტოლეტები; საზეიმოდ აგრეთვე კაპარჭსა და მშვილ-ისარს 
ატარებენ. თავადის სრული აღჭურვილობა დაახლოებით ორიათასი 
რუბლი ღირს. სურათზე 76 წარმოდგენილია სამი შეიარაღებული ჩერ-
ქეზი: მარჯვნიდან მეორე - დიდი ყაბარდოს თავადია, მარცხნიდან 
მეორე - მცირე ყაბარდოსი, ხოლო შუაში – უზდენია.

სწავლულ გრაფ რეხბერგის დიდ ნაშრომში რუსეთის ხალხების შე-
სახებ მოცემულია ორი ჩერქეზი თავადის დეტალური აღწერილობა, 
რომლებიც ერთხანს პეტერბურგში იმყოფებოდნენ. მისი თქმით, თუ-
მცა ამ დედაქალაქის მაცხოვრებლები მიჩვეულნი არიან სხვადას-
ხვა ჯურის ადამიანთა ხილვას, თვალს ვერ წყვეტდნენ ამ უცხოელე-
ბს. მათი უჩვეულო სამოსი იმდენად შთამბეჭდავი იყო, რომ მასთან 
შედარებით ფერმკრთალდებოდა ყველა სხვა თავადის ჩაცმულობა; 
ეს იყო: თეთრი ინდური ქსოვილის თავისებური მოსასხამი, ზემოდან 
უფრო მოკლე წაბლისფერი ქსოვილის ჯუბა, ეს ორივე ტანზე შეკრუ-
ლი ოქროს სამკაულებით მოოჭვილი ქამრით; მკლავებამდე გაჭრილი 
სახელოები; ყელი მოშიშვლებული ჰქონდათ, ხოლო თავზე მაუდის 
ქუდი ეხურათ, რომლის ნაკეცებიც წვეტისაკენ მცირდებოდა;  ფეხ-
ზე ყვითელი წაწვეტებული ჩექმები ეცვათ. მათი შავგრემანი სახე და 
შავი თმები უჩვეულო კონტრასტს ქმნიდა ამ სამოსის ფონზე; თუმცა 
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პეტერბურგელების ყურადღება ყველაზე მეტად მათმა აღჭურვილო-
ბამ მიიქცია. ინგლისის ფაბრიკებშიც კი არასოდეს მოუქსოვიათ ჩერ-
ქეზების ჯაჭვის პერანგზე უფრო ლამაზი რამ, რომელიც გაკეთებული 
იყო ერთმანეთთან საოცარი ოსტატობით დაკავშირებული ფოლადის 
უელვარესი რგოლებისაგან; შეიარაღებული იყვნენ ოქროს ვადია-
ნი ხანჯლებით, მდიდრული ორნამენტებით დაფარული მოკლე და-
მასკური ხმლით და ოქროს ნახატებიანი ორი პისტოლეტით: მარცხე-
ნა ხელის ქვემოთ დახვეწილი ტყავის ბუდეში მშვილდს ატარებდნენ, 
ხოლო მეორე მხარეს აგრეთვე დახვეწილი ტყავისა და მოოქროვილ 
ბუდეში ოთხი ფუტის სიგრძის ფოლადის წვერიანი ისრები ეწყოთ.

ქალიშვილების აღზრდა

თავადების ქალიშვილებს აგრეთვე მშობლებისაგან ცალკე უზდე-
ნები ზრდიან. მათ ასწავლიან კერვას, ჭილისაგან კალათების ქსო-
ვას, ოქროსა და ვერცხლის ძაფების დართვასა და სხვა ხელსაქმეს. 
თავადების ცოლებს ცალკე ოთახები აქვთ, სადაც უცხო პირნი არ შე-
დიან, და თავად მეუღლეებიც იქ მხოლოდ ღამით მიდიან. ევროპელს 
უზრდელად ჩათვლიან, თუ ჩერქეზს ჰკითხავს თქვენი მეუღლე რო-
გორ ბრძანდებაო; მას ზურგს შეაქცევენ და პასუხის გაცემის ღირსა-
დაც არ ჩათვლიან.

აზატები

როგორც უკვე ითქვა, თავადებისა და უზდენების მიერ გაააზატებუ-
ლნი საზოგადოების მესამე ფენას განეკუთვნებიან. განთავისუფლე-
ბის შემდეგ ისინი უზდენები და კეთილშობილნი ხდებიან, მაგრამ 
ომის დროს ვალდებულნი არიან თავიანთ ყოფილ პატრონს გაჰყვნენ 
და მათი ბრძანებისამებრ იბრძოლონ. ყმების ფენა მრავალრიცხო-
ვანია; ისინი არ იხდიან დადგენილ გადასახადებს, მაგრამ ამარაგე-
ბენ უზდენებს ყველაფრით, რაც საჭიროა, ვინაიდან უზდენები თა-
ვადებს აძლევენ ყველაფერს, რაც აუცილებელია არსებობისათვის. 
ყმები ნაწილობრივ მიწათმოქმედებით, ნაწილობრივ დიდგვაროვა-
ნთა სამსახურით არიან დაკავებულნი. უზდენთა პირველსავე დაძა-
ხებაზე ყველა ქვემდგომი მეომარი ანუ ავაზაკი ხდება და სახნისის 
ნაცვლად ხელში ხანჯალს იღებენ. მუშაობა არ უყვართ, ამიტომ ცდი-
ლობენ ძალითა და გამჭრიახობით მოიპოვონ ის, რის მოპოვებასაც 
შრომით ვერ ახერხებენ.  

დაწერილი კანონები არ გააჩნიათ
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ჩერქეზები, ყველა სხვა აღმოსავლელი ხალხის მსავსად, უაღრე-
სად დიდ პატივს სცემენ ასაკოვან ადამიანებს; როდესაც მათში რაი-
მე უთანხმოებაა, თავადების, უზდენებისა და შეძლებული გლეხების 
უხუცესები იკრიბებიან და მსჯელობენ ერთი მეორეზე უფრო ხმამა-
ღალი აყალ-მაყალით. დაწერილი კანონები არ გააჩნიათ. მკვლელო-
ბა და ქურდობა, რაც მათი თანდაყოლილი და, ასე ვთქვათ, ეროვნუ-
ლი მანკიერებაა, ძველი წეს-ჩველებების შესაბამისად ისჯება. ვინც 
თავადს მოპარავს რამეს, ვალდებულია ცხრაჯერ მეტი საზღაურით 
გადაუხადოს და აგრეთვე თავისი ერთი ყმა მისცეს; თუ უზდენს მოპა-
რავენ რამეს, ნაქურდალი უნდა დაუბრუნონ და თან ოცდაათი ხარი 
მისცენ. 

რელიგია

ჩერქეზები დიდი რელიგიურობით არ გამოირჩევიან. ქრისტიანო-
ბა აქ რუსეთის მეფე ივან ვასილისძის დროს გავრცელდა. ჯორჯო 
ინტერიანო36, რომელმაც ყაბარდოში მეთხუთმეტე საუკუნის დამლე-
ვს იმოგზაურა, ამბობს, რომ იქ ბერძნული ეკლესიები და მღვდლები 
ნახა, რომ თავადები ესწრებოდნენ წირვას, თუმცა ვინც მათ შორის 
სამოც წლამდე იყო, ისინი ეკლესიის გარეთ იდგნენ  ცხენებზე ამხე-
დრებულნი, ვინაიდან ამ ასაკამდე ჯერ კიდევ ქურდბაცაცობდნენ და 
ეშინოდათ, რომ თავიანთი შესვლით ტაძარს წაბილწავდნენ.

ქრისტიანობა ამ მხარეში თანდათან გაქრა და რომ არა ზოგიერთი 
ეკლესიის ნანგრევები და ჯვრებით შემკული საფლავები, კაცი ძნე-
ლად დაიჯერებს, რომ ოდესღაც აქ ასეთი რამ არსებობდა. მას შე-
მდეგ, რაც რუსებმა კავკასიური ხაზი შექმნეს, მათი ძალაუფლების 
შურით შეპყრობილმა თურქებმა ყველა ღონე იხმარეს, რათა კავკა-
სიის ხალხები თავიანთ რჯულზე მოექციათ და  ამით მათი კეთილ-
განწყობა მოეპოვებინათ. მუსლიმმა სასულიერო პირებმა შეძლეს 
მათი ისლამზე მოქცევა და მართალია, ჩერქეზებს არ გამოუმჟღა-
ვნებიათ განსაკუთრებული ხალისი ამ ახალი რელიგიისადმი, მაგრამ 
მათ უარი თქვეს არაყზე, თამბაქოსა და ღორის ხორცზე. 

ჩერქეზების ქორწინება

გოგონები თორმეტიდან თექვსმეტ წლამდე ასაკში ქორწინდები-
ან, ხოლო ვაჟები - ოცდახუთ წლამდე. ბატონი კლაპროტი ირწმუნება, 
რომ გოგონა, რომელიც ჩვიდმეტ წელს გადასცდება, ძნელად პოუ-
ლობს საქმროს. ქმარს ცოლის ნახვა მხოლოდ ღამით შეუძლია. ყმე-
ბი თავიანთ ცოლებთან ერთად ცხოვრობენ, მაგრამ მხოლოდ მაშინ, 
როცა ქალები ასაკში შედიან. თუ პატარძალი ქალწული არ აღმოჩ-

36  იხ. ამ მოგზაურის ანგარიში რამუზიოს კრებულის II ტომში (ავტ. შენიშვნა).
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ნდება, ქმარს იგი მის ოჯახში მიჰყავს და თავის ყალიმს იბრუნებს. 
შერცხვენილ საპატარძლოს მისივე ოჯახი ჰყიდის ან კლავს. 

ღალატი

იგივე ხვედრი ელის ღალატში მხილებულ ქალს. ქმარი მას ჯერ 
თმებს ჭრის, შემდეგ ყურებს უსერავს, კაბის სახელოებს აჭრის, ცხენ-
ზე აჯენს და ასე მის ნათესავებს უბრუნებს. ცოლის საყვარელს გა-
რდუვალი სიკვდილი ელის, ან ქმრისგან ან მისი მეგობრებისაგან.

განქორწინება

ჩერქეზებმა ორგვარი განქორწინება იციან: ოფიციალური ანუ სა-
ბოლოო განქორწინება, რაც ქმარს ხელახლა დაქორწინების უფლებას 
აძლევს, და დროებითი განქორწინება, იგივე გაყრა, რაც გულისხმობს 
მეუღლეთა გარკვეულ შეთანხმებას ერთი წლით დაშორებაზე, რომ-
ლის შემდეგ თუ ქმარი შინ არ წაიყვანს თავის მეუღლეს, ქალის მამა 
და ნათესავები აიძულებენ, ოფიციალურად განქორწინდეს, რის შე-
დეგადაც ქალს უფლება ეძლევა კვლავ გათხოვდეს. ქმრის გარდა-
ცვალების შემდეგ სახლ-კარს ცოლი განაგებს ქონების შვილებთან 
გაუნაწილებლად. თუ თავად გარდაიცვლება, მის უფლებამოსილებას 
ჩვეულებრივ უფროსი ვაჟის ცოლი ასრულებს. მაგრამ ზოგჯერ შვი-
ლები ქონების გაყოფას ცდილობენ. ასეთ შემთვევაში უმეტეს წილს 
უფროსი ვაჟი იღებს, ხოლო კანონგარეშე შვილებს, მართალია, არა 
აქვთ მემკვიდრეობის უფლება, ოჯახი მათ მაინც ინახავს. 

დაკრძალვის წესები

ჩერქეზები მიცვალებულებს სამოსიანად მარხავენ. დაკრძალვის 
დროს ქალები ხმამაღლა მოთქვამენ, ხოლო კუბოს გამყოლი კაცე-
ბი დიდ მათრახებს იშენენ თავში. ევროპელების მსგავსად მთელი 
წლის განმავლობაში შავი სამგლოვიარო სამოსი აცვიათ. მაგრამ თუ 
ჩერქეზი რუსებთან ბრძოლისას მოკვდა, მას არ გლოვობენ, ვინაი-
დან ითვლება, რომ მისი სული პირდაპირ სამოთხეში მოხვდა. აქე-
დან ჩანს, რამდენად ხელს უწყობს ეს ფანატიკური რწმენა ჩერქეზე-
ბის სიძულვილს რუსების მიმართ. 

მუდმივი სიძულვილი
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ეს მუდმივი სიძულვილი აგრეთვე იმ ტრადიციითაა განპირობებუ-
ლი, რომ ამ ხალხში მტრობა და შურისძიება თაობიდან თაობას გა-
დაეცემა. ამ საგვარეულო შურისძიებას ჩერქეზულად ტლი’ლ ოუასა, 
სისხლის ფასი ჰქვია. ასეთი სისასტიკით ერთი ადამიანის დანაშა-
ულის გამო მტრად ჰყავთ გადაკიდებული მთელი ოჯახები, რომლე-
ბიც გამუდმებით მოელიან როდის განგმირავს მათ ბასრი მახვილი. 
მაგრამ ჩვეულებრივ, ასეთ დაუნდობლობასა და სიძულვილს  აქარ-
წყლებს და ბოლოს უღებს კარგი საზღაური.

ჩერქეზების სტუმართმოყვარეობა

მაგრამ ის, რითაც ჩერქეზები განსაკუთრებულ პატივისცემას იმსა-
ხურებენ, ეს მათი სტუმართმოყვარეობაა. ისინი თავიანთ პატივისცე-
მას ზედმიწევნით დახვეწილად და ხელგაშლილად გამოხატავენ. 
ჩერქეზთან სტუმრობა გულისხმობს, რომ თქვენ ოჯახის პატრონი 
და მთელი ოჯახი გიცავთ. თუ სტუმრის მტრები მის ძალით წაყვანას 
მოინდომებენ, მასპინძელი მას თავისი ცოლის ძუძუს მოაწოვინებს, 
რაც იმას ნიშნავს, რომ ამიერიდან იგი მისი ღვიძლი შვილია, ხოლო 
მასპინძლის ვაჟისათვის _ ძმაა, რომლის სისხლს მტერს ყველანი 
ერთად აზღვევინებენ.  

 
სოფლის მეურნეობა

მათი სოფლის მეურნეობა უმარტივესია: გაზაფხულის დადგო-
მისთანავე ყანაში გამხმარ ბალახს ცეცხლს უკიდებენ, ხოლო წა-
რმოქმნილი ნაცარი სასუქის დანიშნულებას ასრულებს. ერთსა და 
იმავე ყანას ზედიზედ ორჯერ ან სამჯერ ამუშავებენ, ხოლო როდე-
საც ნიადაგი გამოიფიტება, ახალ ადგილს ხნავენ. როდესაც ამგვა-
რი წესით სოფლის ირგვლივ მდებარე მიწას მთლიანად აითვისებენ, 
თავიანთი ავლადიდებით სხვა ადგილას მკვიდრდებიან.

საკვები

ყველაზე მეტად ქერს თესავენ, რაც მათი მთავარი საკვებია. იკვე-
ბებიან აგრეთვე ყველით, რძითა და ცხვრის ხორცით. საკმაზად იყე-
ნებენ წითელ წიწაკას (capsicum) და ხახვს. მარილს არ ხმარობენ; ხო-
რცს ამჟავებულ რძეში აწობენ. მათი ერთ-ერთი საუკეთესო კერძია 
შინკალი (scinkal)37, რომელიც მჟავე რძის, ორბოს, ჭყინტი ყველის, 
ხახვის წვნიანისა და მაგრად მოხარშული კვერცხისაგან შედგება. 
შაქრის მაგიერ თაფლს მიირთმევენ; თაფლს აგრეთვე ხორცის ჩასა-
წობ ერბოში ურევენ. ჩერქეზები აყენებენ თაფლის სასმელს, რომელ-

37  სავარაუდოდ იგულისხმება ხინკალი.



32

საც faus–ს უწოდებენ. თაფლს კანაფის თესლის ნაყენშიც აზავებენ; 
ეს მათრობელა სასმელი, რომელსაც brug-ს უწოდებენ, ინდოეთში 
უნდა იყოს გამოგონილი.

სოფლები

ჩერქეზების სოფლები ჩვეულებრივ ორმოცი-ორმოცდაათი სა-
ხლისაგან შედგება, რომლებიც წრიულადაა განლაგებული. შინაური 
ცხოველები ღამით შინ შემოჰყავთ და თავდასხმის შემთხვევაში აქ 
იყრის თავს ყველა, ვისაც იარაღის ტარება არ შეუძლია. სახლში, საჭ-
მლის მომზადებაშიც და ჩაცმაშიც იშვიათ სისუფთავეს იცავენ. ჭამის 
დროს იატაკზე სხედან ფერხმორთხმულები ერთი ფუტის სიმაღლის 
პატარა მაგიდასთან. თეფშებს, კოვზებსა და დანებს არ ხმარობენ. 

ჩერქეზების სამოსი

ჩერქეზები ჩვეულებრივ თათრულ ყაიდაზე იცვამენ, რაც შემდეგი 
სამოსისგან შედგება: თეთრი ტილოს ან წითელი თავთის პერანგი, 
აბრეშუმის ჯუბა მოქარგული ჯიბეებით და ძალიან მოკლე მოსასხა-
მი. იხურავენ პატარა მრგვალ ქუდს. თმას მოკლედ იკრეჭენ და მხო-
ლოდ თავის შუაში იტოვებენ მცირე ქოჩორს. ფეხზე ძალიან მაღალ-
ქუსლებიან წითელ ჩექმებს იცვამენ. სახლიდან გამოსვლისას ტანზე 
თექის ნაბადს მოისხამენ, რასაც ჩერქეზულად სციაკო ეწოდება; 
წელზე ხმალს ან სატევარს ატარებენ. 76-ე სურათზე წარმოდგენილი 
მამაკაცი, რომელიც ისარს ისვრის, ჩვეულებრივად ჩაცმული ჩერქე-
ზია. ყაბარდოელი კაცები კუნთებიანი და ტანადები არიან და ყვე-
ლანაირად ცდილობენ, კარგად გამოიყურებოდნენ. 

ჩერქეზთა სილამაზეს განაპირობებს გაშლილი მკერდი, ფართო 
მხრები და სწორი ბოქვენი; მათ წაბლისფერი თმები, ოვალური თავი 
და გრძელი და წვრილი ცხვირი აქვთ. ბრწყინვალე მხატვარმა, ბა-
ტონმა პელაჯო პალაჯიმ 76-ე და 77-ე სურათებზე ჩინებულად წა-
რმოადგინა სხვადასხვა წრის ჩერქეზთა ტიპები: 76-ე სურათზე მარ-
ჯვნიდან პირველი ჩერქეზი ხანია; პირველი და ბოლო მამაკაცი 77-ე 
სურათზე ყუბანელი ჩერქეზები არიან; მაგიდასთან მჯდომი წარჩი-
ნებული ჩერქეზია, მომდევნო პირი ყაბარდოელია, ხოლო მარცხნი-
დან მეორე ჩერქეზი თავადია.   

ჩერქეზი ქალების სილამაზე

ჩერქეზი ქალები ლამაზებად ითვლებიან, მაგრამ ამ ბოლო დროს 
მრავალი მოგზაური ამას ნაკლებად აღნიშნავს. ამასთანავე ისიც 
უნდა ითქვას, რომ თურქეთისა და სპარსეთის ჰარემებისთვის გაყი-
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დული ქალები ჩერქეზები არ არიან, ვინაიდან ჩერქეზები არა თა-
ვიანთ, არამედ კავკასიის სხვა ხალხების ან მეზობელი მხარეების 
ქალებს ჰყიდიან, თუმცა ჩერქეზებისაგან ნაყიდ თუ მოტაცებულ ქა-
ლებს შემდეგ მაინც ჩერქეზებად მოიხსენიებენ. ამასთანავე, ამბო-
ბენ, რომ ლამაზი ქალი თვით ჩერქეზეთშიც დიდი იშვიათობაა.  “მე 
იქ ასეთი არ შემხვედრია”, - ამბობს გრაფი რეხბერგის მიერ ხსენე-
ბული დოქტორი კიმელი; “კავკასიაში დიდი ხნით ნამყოფმა ზოგიერ-
თმა სამხედრო პირმაც მითხრა, რომ ლამაზ ჩერქეზ ქალს ძალიან 
იშვიათად ნახავთ”. არადა, კლაპროთი ირწმუნება, რომ ჩერქეზი ქა-
ლები ულამაზასები არიან კავკასიაში. რეხბერგი ცდილობს, შეათა-
ვსოს ეს ორი ურთიერთსაპირისპირო შეხედულება: შეუძლებელია 
იმის უარყოფა, - ამბობს იგი, - რომ ჩერქეზები არ განეკუთვნებიან 
ერთ-ერთ ულამაზეს რასას მსოფლიოში, მაგრამ იმაზე, რითაც ბუნე-
ბამ ჩერქეზი ქალები დააჯილდოვა, გარკვეულ უარყოფით ზეგავლე-
ნას მათი აღზრდა ახდენს. ჩერქეზებს, როგორც წესი, ლამაზად ტან-
წერწეტა ქალი მიაჩნიათ, რის გამოც გოგონებს წელზე ტყავის ვიწრო 
ქამარს უკეთებენ, და უფრო მეტიც, მკერდის დასამალად, ზედ მკვრივ 
ტყავის ჟილეტს აცმევენ; ხელი რომ შეუწყონ ამ უცნაურ მოდას, გო-
გონებს ძალიან ცოტას აჭმევენ, რაც ძალიან ვნებს მათ თანდაყო-
ლილ სილამაზეს. 

დაბალი ფენების ჩერქეზი ქალები გაცილებით მეტი თავისუფლე-
ბით სარგებლობენ; მდაბიოთა ცოლები ხალხში ხშირად უთავსაფრო-
დაც გამოდიან. გოგონები თავიანთი ჩაცმულობის სტილს  პირველი 
შვილის გაჩენამდე ინარჩუნებენ, ხოლო შემდეგ ისე იცვამენ, როგო-
რც ყველა გათხოვილი ქალი: თეთრი ტილოს თავსაფარს იკეთებენ, 
რომელსაც ნიკაპთან იკრავენ. 

ცეკვა

ცეკვა ჩერქეზთა ყველა ფენის საერთო გასართობია. ათიოდე ან 
თორმეტიოდე ღარიბისაგან შემდგარი ჯგუფი სოფლიდან სოფელში 
დაიარება ეროვნული ცეკვების შესასრულებლად; ერთნი კლარნეტის 
მსგავს ინსტრუმენტზე უკრავენ; სხვები მწკვრივად დგებიან, ტაშს უკ-
რავენ და გაბმულად გაიძახიან ა-რირა ა-რირა. ამგვარი ორკესტრის 
წინ მოცეკვავენი არაფრით ჯობნიან დამკვრელებს, ვინაიდან მთე-
ლი მათი ოსტატობა გულისხმობს პირუეტის კეთებას თითის წვერებ-
ზე დგომით, ხან ერთი, ხან მეორე ხელის ზემოთ აქნევას, წელში მო-
ხრისას ხელების ზურგს უკან დაკრეფასა და დროდადრო მხიარულ 
შეძახილს. 

ენა
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ჩერქეზების ენა განსხვავდება ყველა სხვა ენისაგან; იგი ძნელად 
სასწავლია უცხოელებისათვის, მასში მრავალი შიშინა ბგერების 
გამო; წერისათვის თათრულ ანბანს იყენებენ. ეს ენა მრავალი დია-
ლექტისაგან შედგება38. ნამდვილი ჩერქეზული მეტყველება გავრცე-
ლებულია ყაბარდოსა და ბესლენის ტომში39 მდინარე ლაბას ნაპი-
რებზე.  ბატონ კლაპროთის თანახმად, ჩერქეზებს არ მოეპოვებათ 
წიგნები მშობლიურ ენაზე და ამ მეომარ ერს ეჯავრება სწავლა და 
წიგნიერება. მშობლიურის გარდა, ჩერქეზებს კიდევ ორი ენა აქვთ, 
რომელთაც ბრძოლის დროს იყენებენ და საიდუმლოდ ინახავენ: 
ამათგან ერთს sciakobscie ჰქვია, ხოლო მეორეს - farscispe. პირველი 
არსებითად განსხვავებული ენაა, ხოლო მეორე სასაუბრო მეტყვე-
ლებისაგან მხოლოდ იმით განსხვავდება, რომ ყოველ სიტყვას გარ-
კვეული მარცვლები, მაგალითად - re და se, ემატება. საგულისხმოა, 
რომ ჩერქეზულ ენაში გვხვდება იმ ყივჩაღური სიტყვების უმრავლე-
სობა, რომლებიც ნახსენებია ძველი რუსეთის ისტორიაში; შესაძ-
ლოა, ამან ხელი შეუწყოს მეცნიერების მიერ ამ ენის წარმომავლო-
ბის დადგენას, რაზეც კარგა ხანია არაერთი მოსაზრება გამოითქვა. 
დიდებულები ძირითადად თათრულ ენაზე ლაპარაკობენ, რომელიც 
არა მხოლოდ კავკასიაში, არამედ მთელს დასავლეთ აზიაშია გავ-
რცელებული.   

ბალყარელები

ბალყარელები40, რომლებიც ჩერქეზების ქვემოთ, კერძოდ, სვანე-
ბის მეზობლად ცხოვრობენ, ყაბარდოს უძველეს მოსახლეობას განე-
კუთვნებიან. ჩერქეზი მეომრებისაგან თავის დასაცავად ისინი იძუ-
ლებულნი იყვნენ, თავი შეეფარებინათ ხრიოკ და თოვლიან მაღალ 
მთებში, სადაც დღემდე ბინადრობენ და კვლავაც თავიანთი ძველი 
მჩაგვრელების მოხარკეებად რჩებიან. 

ტომები, აღმსარებლობა

38  ჩერქეზული ენა იყოფა ადიღეურ და ყაბარდოულ ენებად, რომლებიც, თავის მხრივ, 
მთელ რიგ დიალექტებად იყოფა. კერძოდ, ადიღეური ენის დიალექტებად მიჩნეულია აბძახური, 
შაფსუხური, ბჟედუხური და თემირგოური ენები. ყაბარდოურ ენეში გამოიყოფა ბაქსანური, 
ბესლენური და ყუბანური დიალექტები. მე-19 საუკუნის ჩათვლით, ჩერქეზულ ენაში დამწერლობის 
სისტემა ეფუძნებოდა არაბულს და ლათინურს. 1930-იანი წლების ბოლოდან კი ორივე ენისთვის 
გამოიყენება რუსული (კირილიცა) დამწერლობა.

39  იგულისხმებიან ბესლენელები, ჩერქეზული წარმოშობის სუბეთნოსი. ტომის 
სახელწოდება მომდინარეობს ჩერქეზების მითიური წინაპრის ინალის შვილის ბესლანის 
სახელიდან.

40  ჩრდილოეთ კავკასიაში მცხოვრები თურქულენოვანი ხალხი. ავტორი მათ Basiani-ს 
სახელით მოიხსენიებს. აღსანიშნავია, რომ ბალყარელები ძველ ქართულ წყაროებშიც 
„ბასიანის“ სახელით არიან მოხსენიებული. მე-19 საუკუნის რუსულ და ევროპულ ეთნოგრაფიულ 
ლიტერატურაში ბალყარელებს ხშირად „მთის თათრებად“ მოიხსენიებენ.
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ისინი სამი ტომისაგან შედგებიან, მათში შეიმჩნევა ქრისტიანო-
ბის კვალი. მათ მხარეში არის უძველესი ეკლესია, სადაც დღემდე 
ინახება სახარება და წირვას ბერძნულად აღასრულებენ.

ამ მხარის წარმოება და თავისებურებანი

ბალყარელებს მრავლად ჰყავთ ხარები; მოჰყავთ ფეტვი და შვრია; 
აქვთ ტყვიის საბადოებიც. რეინეგსმა ყაბარდოში ბუნებისმეტყვე-
ლებისათვის არაერთი საინტერესო რამ ნახა, მათ შორის - გოგირ-
დოვანი და ცხელი წყლის წყაროები, ოქროვანი ქვიშა და ბაზალტის 
სვეტები სამი, ხუთი, რვა და ცხრა წახნაგის პრიზმებით.   

   
ოსები

ოსები ბალყარელებისაგან აღმოსავლეთით ცხოვრობენ; მათი 
ქვეყანა თერგის სათავეებიდან მტკვრის ჩრდილოეთის შენაკადება-
მდე ვრცელდება. თავიანთი ჩაცმულობით, ბაცი წაბლისფერი თმე-
ბითა და წითური წვერით, შეიძლება ითქვას, ჩრდილოეთ რუსეთის 
გლეხებს ჰგვანან.

წეს-ჩვეულებანი

მიუხედავად იმისა, რომ ოსები რუსეთის ქვეშევრდომები არიან, 
დამოუკიდებელ ველურ ცხოვრებას ეწევიან. მათი წეს-ჩვეულებები 
მარტივია: მისალმებისას მკერდით ეხებიან ერთმანეთს. მიცვალე-
ბულის დაკრძალვის დროს განცდას ხმამაღალი მოთქმით გამოხატა-
ვენ; ქალები მკერდს იხოკავენ და უფსკრულში გადაჩეხვას იქადიან. 
განსვენებულის პატივსაცემად სამი დღე ქელეხი იმართება. ოსების 
სახლები პატარა ციხე-სიმაგრეებია. მათ მხარეში კლდეში გამოკვე-
თილ ათასობით ათ ფუტამდე სიმაღლის გამოქვაბულს ნახავთ, რომ-
ლებიც ამჟამად მიტოვებულია, მაგრამ ადრინდელი ცხოვრების კვა-
ლი მაინც ემჩნევათ. 

     
ოსთა ტომები

ოსების ყველაზე თვალსაჩინო ტომი არის დიგორი41. იგი, როგორც 
ამბობენ, მოხარკეა მაღლა მთებში მცხოვრები მეომარი ბადიგლის 
ტომისა, რომელსაც ნითიგურის42 უცნობი ტომისაგან პატარა მდინა-

41  „დიგორი“ ისევე როგორც „ირონი“ არის ოსების თვითსახელწოდება. დიგორელები 
ტრადიციულად დიგორის ხეობაში ცხოვრობდნენ, მათი სალაპარაკო ენა კი ოსური ენის დიგორულ 
დიალექტს განეკუთვნება.

42  ავტორი სავარაუდოდ გულისხმობს თაგაურის ხეობაში მცხოვრებ ოსებს
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რე ჰყოფს. ჩერქესატის43 ტომს აქვს ხატის ტყეები, რომლებიც ოჯა-
ხებს სულადობის შესაბამისად აქვთ დაყოფილი; ყოველ წელს იქ 
დღესასწაულებს აღნიშნავენ, რომლებიც რვა დღე გრძელდება; მოგ-
ზაურებსა და მგზავრებს დაუბრკოლებლად შეუძლიათ მასში მონა-
წილეობა. დინფარები, რომლებიც რესპუბლიკური წესისამებრ ცხო-
ვრობენ, მტრობენ და კიდევაც ამარცხებენ დიგორებს; მათ მხარეში 
არის წმინდა ნიკოლოზის სახელით ცნობილი გამოქვაბული, რაც მათ 
ადრინდელ სარწმუნოებაზე უნდა მეტყველებდეს. 

ქისტები
 

ოსეთის აღმოსავლეთით და ჩრდილოეთით მდინარეების - სუნჯი-
სა და ასას შორის მდებარეობს ტყეებითა და მდელოებით დაფარუ-
ლი მთიანი მხარე ქისტეთი. იქ მცხოვრებ მრავალგვარ ველურ ტო-
მებს ქართველები ქისტებს, ხოლო თათრები Mizshegis–ს უწოდებენ. 
მთავარი ტომი ინგუშების ან ინტუშების (Intusci) სახელითაა ცნობი-
ლი.

ინგუშები, ყარაბულაყები, ჩეჩნები

განასხვავებენ აგრეთვე ჩეჩნებს, ყარაბულაყებს44, ჩეჩნებსა და 
თუშებს; ისინი ომში ფარს ხმარობენ და ამით განსხვავდებიან ყვე-
ლა სხვა კავკასიელებისაგან. 

ინგუშებში ქრისტიანული რელიგიის კვალი შეიმჩნევა. მათ შეუძ-
ლიათ გამოიყვანონ ხუთიათასკაციანი საბრძოლო რაზმი.  ინგუშები 
თავიანთ თავს lamur-ს, ანუ მთიელებს უწოდებენ. “ბაქსანის ველზე, 
- ამბობს პალასი, - ორი მათი წარმომადგენელი ვნახე; ამ ხალხის გა-
რეგნობის, მათი აღნაგობისა და იარაღის ასხმის შესახებ სათანადო 
წარმოდგენის შესაქმნელად მე ჩავახატინე ისინი და ეს ჩანახატი ჩი-
ნებულადაა შესრულებული მხატვრის მიერ”. როდესაც ლაპარაკობენ, 
ისეთი შთაბეჭდილება იქმნება, თითქოს პირი კენჭებით აქვთ ამოვ-
სებული. ინგუში, როგორც ყვებიან, პატიოსანია, გულადია, აფასებს 
თავის დამოუკიდებლობას და უხუცესების გარდა არავის ემორჩილე-
ბა, რომლებიც ამავე დროს მისი სულიერი მოძღვრები არიან. ინგუ-
შები ლამის ერთადერთი კავკასიელები არიან, რომლებმაც თავიანთ 
საბრძოლო აღჭურვილობაში დღემდე შეინარჩუნეს ფარი, რომელიც 
ხისგანაა გაკეთებული, ტყავი აქვს გადაკრული და ლითონის ოვალუ-

43 როგორც ბადიგლი, ასევე ჩერქესატი მოხსენიებულია ვახუშტი ბაგრატიონთან შემდეგი 
სიტყვებით: “ხოლო კასრის ჴევის დასავლით არს დიგორი, რომელი განიყოფის ორად - 
ჩერქეზიძედ და ბადელიძედ“. (იხ. როლანდ თიფჩიშვილი, კავკასიის ხალხთა ეთნოგრაფია. 
სალექციო კურსი. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი 
2007, გვ. 51).

44  ყარაბულაყები განეკუთვნებიან ვაინახურ ეთნიკურ ჯგუფს. მათი ძირითადი ნაწილი 
კავკასიის დაპყრობითი ომების დროს ოსმალეთის იმპერიაში იქნენ გადასახლებული.
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რი ფირფიტებითაა მოფენილი. თავიანთ მოკლე და როკებიან ლახ-
ვარს არა მხოლოდ თავის დასაცავად, არამედ მიწაზე საყრდენადაც 
იყენებენ; მასზე თოფს დებენ ზუსტად დასამიზნებლად. 

ყარაბულაყელებს თავიანთი ენა აქვთ, რომელიც ცნობილი ალა-
ნების ენას უნდა ჰგავდეს. ტავრიდაში ქალაქ თეოდოსიას სახელი 
მომდინარეობს ალანური სიტყვიდან არდაუდა, რაც შვიდ ღვთაებას 
ნიშნავს; ამ სიტყვას ყარაბულაყების ენაშიც ზუსტად იგივე მნიშვნე-
ლობა აქვს. ჩეჩნები შვიდ დიდ სოფელში ცხოვრობენ; ისინი ზოგჯერ 
საძარცვად რუსეთის საზღვრების მიღმაც დათარეშობენ, ვინაიდან 
მათ კაზაკებისაგან მშობლიური შეუვალი მთები იცავენ.

თუშები

სამხრეთ-აღმოსავლეთით თუშები ცხოვრობენ, რომლებიც თაყვა-
ნს სცემენ კატას. ამბობენ, რომ მამას ექვსი ან შვიდი წლის ასაკის 
შვილისთვის ზრდასრული ქალი მოჰყავს ცოლად და შვილის სქესობ-
რივი სიმწიფის მიღწევამდე ქმრის მოვალეობას თვითონ ასრულებს; 
ასეთი კავშირის შედეგად დაბადებული ბავშვები ოჯახის წევრებად 
ითვლებიან.45 ამგვარი უცნაური ჩვეულება არც ისე დიდი ხნის წინ 
რუსეთის ევროპულ ნაწილშიც არსებობდა. 

აღმოსავლეთ კავკასიის ორი ნაწილი: დაღესტანი და ლეკეთი

კავკასიონის აღმოსავლეთ ნაწილი, ანუ ძველი ალბანეთი, უამრავ 
მხარედაა განფენილი ისეთი ორი სახელწოდების ფარგლებში, რო-
გორებიცაა დაღესტანი, რომელიც მოიცავს კავკასიონის ყველა ფე-
რდობს კასპიისაკენ და ლეკეთი, რომელიც ქისტეთსა და საქართვე-
ლოს შორის მაღალმთიან ტაფობებზე მდებარეობს. ამასთანავე, 
ლეკეთის საზღვრები არაა მყარი და ავაზაკებად ცნობილ ლეკებსა 
და კავკასიის სხვა ხალხებს შორის გაუთავებელი ომების შესაბამი-
სად იცვლება.

ლეკები

45  თუშებზე საუბრის დროს ავტორი აშკარა უზუსტობას უშვებს. როგორც კატის თაყვანისცემა, 
ისე მითითებული საქორწილო ტრადიცია თუშებისათვის დამახასიათებელი არ ყოფილა. 
როგორც ჩანს, ავტორმა თუშებს მიაკუთვნა რამდენიმე ევროპელი ავტორის მიერ ოსების 
დასახასიათებლად მოყვანილი ტრადიციები. მაგალითად, ოსებთან მიმართებაში აღნიშნული 
ტრადიციები წარმოჩენილი აქვს გერმანელ მოგზაურს და მკვლევარს აუგუსტ ჰაქსჰაუზენს. (იხ. 
აუგუსტ ჰაქსჰაუზენი საქართველოს შესახებ. გერმანულიდან თარგმნა, შესავალი, კომენტარები და 
საძიებლები დაურთო გია გელაშვილმა. გამომცემლობა „არტანუჯი“, 2011. გვ. 170-172).
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ლეკები46, რომლებიც სავარაუდოდ ძველი ავტორების ლეგები 
არიან, უაღრესად საშიშ ხალხად ითვლება, ვინაიდან გამუდმებით 
ძარცვა-გლეჯით არიან დაკავებულნი. შიმშილსა და წყურვილს ისე  
არიან მიჩვეულები, რომ საძარცვად წასვლისას თან მხოლოდ მწირი 
საჭმელი მიაქვთ გუდით, ხოლო თუ საჭმელი შემოაკლდებათ, ბედი 
განაგებს, რომელი მათგანი უნდა იქცეს ამხანაგების საკვებად. ცხო-
ვრების წესი და იქაური სუფთა ჰაერი საოცრად უხანგრძლივებს ლე-
კებს სიცოცხლეს. როდესაც ლეკი ხანში შედის, თუ ბრძოლის ველზე 
არ დაეცა, სიკვდილის წინ თავისთან იბარებს ნათესავებსა და მემ-
კვიდრეებს და უჩვენებს ადგილს, სადაც მის მიერ დაგროვილ ფულ-
სა და ძვირფასეულობას ინახავდა, შემდეგ სიცილს იწყებს და ასე 
კვდება. სილამაზით ცნობილი მათი ქალები აგრეთვე ღირსებითა და 
სიმამაცითაც გამოირჩევიან. ლეკების არაერთი ტომი მუსულმანია; 
შეიმჩნევა ქრისტიანობის არაერთი კვალი, ხოლო განსაკუთრებით 
ჩამორჩენილები ჯერაც მზესა და მთვარეს სცემენ თაყვანს.

ავარიელები

ავარიელების47 თუ აორების, ანუ აორსების ნაშთისა და ცნობილი 
ავარების შთამომავალთა მხარე აგრეთვე კუსანგისა და ჩუნი-ს, ანუ 
ჰუნების იმპერიის სახელითაა ცნობილი. დაახლოებით ათასხუთასი 
მუსულმანი ოჯახი მშვიდობიანად ცხოვრობს ხანის განმგებლობით, 
რომელიც კავკასიაში ერთ-ერთ ყველაზე ძლევამოსილ ხელმწიფედ 
ითვლება; რომლის სახლი ყველა სხვა სახლისაგან იმით განსხვა-
ვდება, რომ ფანჯრებიანია, რომლებიც შემინულია. 

დიდოელები  და სხვანი

დიდოელებისა48 და სხვა დაღესტური ტომები კავკასიის  მთებში 
ბინადრობენ,  კახეთში ცხვარს აძოვებენ, არხეინად და ბედნიერად 
ცხოვრობენ. 

როგორც ყვებიან, დიდოეთის ახლოს მდინარე კოისუს განშტოების 
შორიახლოს, გულდენშტედტის49 თქმით, ანდიელები50 ცხოვრობენ. 
დაღესტნის საზღვრების გაყოლებით არის კიდევ სამი სხვა ტომი - 
აკუშები, ყუბაჩელები და ზუდაკარები.

46  დაღესტანში მცხოვრები ხალხების - დარგუელები, ლეზგები, ლაკები საერთო 
სახელწოდება.

47  იგივე ხუნძები, დაღესტნის ხალხებს შორის ყველაზე მრავალრიცხოვანი ჯგუფი.
48  დასავლეთ დაღესტანში მცხოვრები ეთნიკური ჯგუფი. დიდოელები ქართულ ისტორიულ 

წყაროებშიც არაერთელ არიან მოხსენიებულნი.
49  იგულისხმება ცნობილი გერმანელი მეცნიერი იოჰან-ანტონ გულდენშტედტი (1745-

1781). მან საქართველოში იმოგზაურა 1771-1772 წლებში. მისი მოგზაურობის შედეგები ორ ტომად 
გამოქვეყნდა 1789-1791 წლებში სხელწოდებით „მოგზაურობა რუსეთსა და კავკასიაში“.

50  დაღესტნის ჩრდილო-დასავლეთში, ანდის-ყოისუს ხეობაში მცხოვრები ეთნიკური ჯგუფი.
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ყუბაჩელები

ყუბაჩელები51 ჩვენს განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურე-
ბენ. ისინი საკმაოდ შეძლებულად ცხოვრობენ. გამოირჩევიან შრო-
მისმოყვარეობით, ზომიერებით, თავაზიანობითა და პატიოსნებით. 
ისინი შუამავლები არიან სპარსეთსა და რუსეთს შორის არსებულ 
ვაჭრობაში; მათ ყიზლარში საკმაოდ დიდი რაოდენობით შემოაქვთ 
ბამბა. აწარმოებენ რკინას, ოქროს, ვერცხლს, აბჯარ-ჯავშანს, ნატიფ 
თავსაფრებს, თექის მოსასხამებსა და ნოხებს. მათი მარჯვე, გონე-
ბაგახსნილი და განათლებული ქალები ქარგვასაც უთმობენ დროს. 
ყუბელებს არ უყვართ ზარმაცები და მათხოვრები. მათი კეთილსი-
ნდისიერება და პატიოსნება იმდენად ცნობილია, რომ ლეკი დიდე-
ბულები თავიანთ დაგროვილ ძვირფასეულობას მათთან ინახავენ, 
ხოლო ახლომახლო მოსახლეობა მათ ირჩევს მოსამართლეებად. 
ისინი მუსულმანები არიან, მაგრამ მხოლოდ ერთი ცოლი მოჰყავთ. 
მათი ერთობლივი შრომით შექმნილ განძეულობას თორმეტი უხუცე-
სი მეურვეობს. 

ყაზიყუმუხები, ხაიდაყელები

ყაზიყუმუხებს52, რომლებიც მწყემსები და ავაზაკები არიან, მდი-
ნარე კოისუს ერთ-ერთ განშტოებასთან სახლობენ, ხოლო ხაიდაყე-
ლები53 ქალაქ ტარკუსა და ქალაქ დერბენდს შორის მდებარე მხა-
რეში ცხოვრობენ. კარგი ცხენოსნები არიან, ჩინებულად ფლობენ 
ხმალსა და თოფს. მათი ნაყოფიერ ველებზე გაფანტულია დიდებული 
სოფლები. მათ მთავარს უზმეი ჰქვია; ამბობენ, მის ვაჟს ამ მხარის 
ყველა ქალი ზრდიდა; ეტყობა, მათ სწამთ, რომ ამ გზით ხალხს მომა-
ვალი ბატონის სიყვარულს ჩაუნერგავენ.

კარაელებს რამდენიმე სოფელი უკავიათ ტაბასარანთან54 ახლოს, 
რომელიც აყვავებული მხარეა და მას თავისი მთავარი განაგებს. 

აღმოსავლეთ კავკასიის თათრები; ყუმუხები და თურქმენები

აღმოსავლეთ კავკასიაში კიდევ ორი თათარი ხალხი ცხოვრობს: 
ყუმუხები55 და თურქმენები.56 პირველნი დაღესტნის ჩრდილოეთით 

51  დაღესტნის ერთ-ერთი ყველაზე მცირერიცხოვანი ეთნიკური ჯგუფი. მათ განსაკუთრებით 
სახელი გაითქვეს ხალხური მრეწველობით, ხელოსნობითა და ოქრომჭედლობით.

52  ყაზიყუმუხები იგივე ლაკები არიან.
53  დაღესტნის ერთ-ერთი მცირერიცხოვანი ეთნიკური ჯგუფი.
54  თაბასარანი არის რაიონული ცენტრი თანამედროვე დაღესტანში. თაბასარანელები 

კი დაღესტნის ხალხებს შორის ერთ-ერთ მრავალრიცხოვან ჯგუფს წარმოადგენენ. ძირითადად 
დასახლებულნი არიან დაღესტნის აღმოსავლეთით, კასპიის ზღვის სანაპირო რაიონებში.

55  ყუმუხები ჩრდილო-აღმოსავლეთ კავკასიაში მცხოვრები თურქულენოვანი ხალხია. 
ძირითადად კონცენტრირებული არიან დაღესტნის და ჩეჩნეთის რესპუბლიკებში.

56  ავტორი იყენებს ეთნონიმს Trucmeni. ამავე ეპოქის ევროპელი ავტორები ასევე ხშირად 
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ბინადრობენ კასპიის ზღვის ნაპირას და დაახლოებით ათასორა-
სამდე კომლს შეადგენენ, თავიანთ ბეგებს ემორჩილებიან და ტი-
რიფისგან დაწნულ ქოხებში ცხოვრობენ; მეორენი კავკასიის მთელ 
აღმოსავლეთ სანაპიროზე, ძირითადად დაღესტნის სამხრეთით და 
შირვანის მთელ მხარეში არიან. ეს მომთაბარე ხალხები თათრული 
ენის თურქულ დიალექტზე ლაპარაკობენ და თავიანთ მემკვიდრეო-
ბით ხანებს ემორჩილებიან.

თურქმენები, - აღნიშნავს პალასი57 , - ტანადნი და მახვილგონი-
ერნი არიან, შეძლებულად ცხოვრობენ და სტეპებში მცხოვრებთა 
შორის ყველაზე მდიდრულად აცვიათ. ჩვეულებრივ ცხენით დადიან, 
აღჭურვილები არიან კაპარჭითა და ძვირფასად შემკული მშვილდით, 
ანუ იმ იარაღით, რომელსაც ზედმიწევნით კარგად ფლობენ. ლამაზი 
ხმალი და მდიდრული ქამარი მათი მეწამული სამოსის ნაწილს შეა-
დგენს. უმეტესობას შავი კრავის ტყავით შემოკერილი მრგვალი ქუდი 
ახურავს. ბევრი მათგანი თავს იპარსავს, ზოგი - ულვაშსსაც. მათი ქა-
ლების სამოსელი არაფრით განსხვავდება ნოღაელი ქალების ტან-
საცმელისაგან; მათ, ასტრახანელი თათარი ქლების მსგავსად, ცალ 
ნესტოზე საყურე უკეთიათ. 

დაღესტანისა და შირვანის საზღვრები

დაღესტანი მთიან ქვეყანას ნიშნავს და ამ გაგებით ეს სიტყვა 
იმდენადვე ზოგადია, რამდენადაც სიტყვა “გორსკი” (მთიელები), 
რომელსაც რუსები კავკასიის მცირე ხალხების უმრავლესობის აღსა-
ნიშნად ხმარობენ. ასევე სიზუსტეს მოკლებულია შირვანის საზღვრე-
ბიც, რომელთა ათვლაც, საჭიროებისა და გარემოების შესაბამისად 
შეგვიძლია ხან დერბენდიდან და ხან - ბაქოდან დავიწყოთ. 

მთავარი ქალაქები და ადგილები 

ყუმუხების ქვეყანა თერგის ნაპირებიდან კოისუს ნაპირებამდეა 
გადაჭიმული და Agrasciankoi -ს ყურესა და ნახევარკუნძულს მოიცა-
ვს; აქ საყურადღებო სავაჭრო ადგილია ენდერი, სადაც ლეკები თა-
ვიანთ ნაძარცვს ჰყიდიან. კოისუს სამხრეთით მდებარე  მხარე თა-
თარ ბატონს ეკუთვნის, რომელსაც sciamkal-ს უწოდებენ; იგი კასპიის 
ზღვის ნაპირას მდებარე ქალაქში, ტარკუში, ცხოვრობს, რომლის 
მოსახლეობა ათიათას კაცს შეადგენს. თუ მდინარე კოისუს სათა-
ვეებთან მივალთ, Siunsangha-ს სამფლობელოს მივადგებით, ხოლო 

იყენებდნენ სახელწოდება Turcoman-ს. იგულისხმებიან კასპიისპირეთის და ცენტრალური აზიის 
ტერიტორიებზე მცხოვრები თურქულენოვანი ხალხები.

57  იგულისხმება გერმანელი ბუნებისმეტყველი, გეოგრაფი და ენციკლოპედისტი პეტრე 
სიმონ პალასი (1741-1811). მისი მეცნიერული მოღვაწეობა ძირითადად დაკავშირებულია რუსეთის 
იმპერიასთან, სადაც რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ეგიდით მონაწილეობდა  მთელ რიგ 
ექსპერდიეციებში, მათ შორის კავკასიაში.
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მთების გადაღმა, აღმოსავლეთ ფერდობებზე მდებარეობს ქალაქი 
კუბაჩი, სადაც აგრეთვე მშრომელი ხალხი ცხოვრობს.

ქალაქი დერბენდი 

ბარშლიში დამკვიდრებული მთავრის - უზმეის სამფლობელო დერ-
ბენდამდე აღწევს. ქალაქ დერბენდში, რომელიც მთასა და ზღვას 
შუაა მოქცეული, დაახლოებით შვიდიათასი კომლია. მისი დიდი და 
მაღალი გალავნის კედლები მგზავრის გაოცებას იწვევს, თუმცა და-
მპყრობლებს ვერ აბრკოლებს; ქალაქის პორტი ცუდადაა დაცული, 
რის გამოც ვაჭრობა აქ სუსტადაა განვითარებული. 

სამხრეთ დაღესტანის ნაყოფიერი მიწები

აქ უკვე იგრძნობა უფრო რბილი კლიმატის გავლენა: დერბენდის, 
მტკვრის, ყუბას არემარე საუკეთესო მიწათა რიცხვს განეკუთვნე-
ბა. სტრაბონის თანახმად, ეს მიწები წელიწადში ორ-სამ მოსავალს 
იძლევა, ნიადაგი აქ დღესაც იმდენად ნოყიერია, რომ ზოგჯერ გუთა-
ნში ექვსი ან რვა ხარის შებმა ხდება საჭირო. აქედან მრავლად გააქ-
ვთ გასაყიდად სიმინდი, ქერი, ზაფრანა, ბამბა და სხვადასხვა ხილი; 
სპარსელები ყუბას მხარეს აგრეთვე ვარდების სამოთხეს უწოდებენ. 
აქ ისეთი ადგილებიც არის, სადაც ყოველი კლდოვანი ნაპრალიდან 
ვაზის ყლორტები მოჩანს. 

მთიან ნაწილში ტაბასარანი, აკუტი და სხვა ქალაქები წვრი-
ლ-წვრილი სამთავროების მთავარი ქალაქებია. მტკვრის მხარის ხა-
ნის სამფლობელო ზღვამდე ვრცელდება, სადაც მდინარე სამური, 
სავარაუდოდ - ძველი ავტორების ალბანი, ათ ან თორმეტ განშტოე-
ბაში მიმოაბნევს თავის უხვ დინებას. ამ ქვეყნის ყველაზე ძლიერი 
ხანის სამკვიდროს - ყუბას  - სახლების რაოდენობა ხუთი ათასს არ 
აღემატება. ყუბას ქვემოთ არის ებრაელების მიერ სამარიის სახე-
ლწოდებით დაფუძნებული დაბა შაბრანი. ეს ქალაქები აღმოსავლეთ 
კავკასიონის კალთებიდან კასპიის ზღვას გადაჰყურებენ. ახალი ში-
მახი, რომელიც სავაჭრო ქალაქია ხუთი ათასამდე მოსახლეობით, 
შირვანის დედაქალაქად ითვლება.

აფშერონის ნახევარკუნძული

შიმახის აღმოსავლეთით კავკასიონი დაბლა ეშვება; აქ ხმელეთის 
დიდი მონაკვეთი კასპიის ზღვაშია შეჭრილი. ესაა აფშერონის ნახე-
ვარკუნძული ანუ ოკორესა; მის თიხნარ და მარილიან მიწაზე იშვია-
თად გვხვდება მცენარეულობა; აქვეა ნავთობის ცნობილი საბადოე-
ბი, რომლებიც მნახველის აღტაცებას იწვევს და ბაქოსათვის ულევი 
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სიმდიდრის წყაროს წარმოადგენს.

ნავთობის საბადოები

მთავარი სავადოები ბელაქანთანაა და ერთ-ერთი მათგანი დღეში 
ხუთას ლირის შემოსავალს იძლევა. არც ისე შორს აქედან მდებარე-
ობს დაახლოებით ერთი კვადრატული ვერსის სიდიდის ცეცხლოვანი 
ველი, საიდანაც გამუდმებით აალებული გაზი იფრქვევა. ჩვენ მიერ 
უკვე ხსენებულ გებრებს58, ანუ ცეცხლთაყვანისმცემლებს, აქ აგებუ-
ლი აქვთ მრავალი პატარა ტაძარი; ერთ-ერთის საკურთხეველთან 
მიწაში დიდი მილია ჩარჭობილი, რომლის წვერზე ღვინის სპირტზე 
უფრო გამჭვირვალე ლაჟვარდოვანი ალი კიაფობს. ბაქოს მახლობ-
ლად ბორცვზე სუფთა ნავთობი მოიპოვება, თუმცა - მცირე რაოდე-
ნობით. რუსები მას როგორც საგულე საშუალებას, ასევე გარეგან წა-
მლად ხმარობენ. ოდნავ მოშორებით არის ორი წყარო, სადაც წყალი 
ნავთობივით დუღს და მას ლაჟვარდისფერი თიხა ერევა, რომელიც 
თანდათან სქელდება და ილექება. 

ქალაქი ბაქო

ბაქოს ხანის შემოსავალი ნავთობისაგან ორმოცი ათას რუბლს შე-
ადგენს. მართალია, ქალაქს არ აქვს ჩინებული სანაპირო დაცვა, მა-
გრამ იგი მაინც საუკეთესოა მთელ კასპიის ზღვაზე; აქედან რუსეთში 
გააქვთ როგორც ნავთობი, ასევე ბამბა, ბრინჯი, ცოტაოდენი ღვი-
ნო და ოპიუმი. ამ მხარეში მოიპოვება აგრეთვე მარილი, რომელსაც 
ტბებიდან და მლაშე ჭაობებიდან იღებენ. 

ასეთია კავკასიის ხალხები, რომელთა აღწერისას საკითხთა სი-
მრავლის გამო, ჩვენდა უნებურად, სიტყვა გაგვიგრძელდა.

58  გებრების (გაბრების) სახელით ირანში ტრადიციულად ზოროასტრიზმის მიმდევრებს 
აღნიშნავდნენ, თუმცა დღესდღეობით ის ყველა არამუსლიმის მიმართაც გამოიყენება.
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ილუსტრაციები

 სურ. 75 ქართველები
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 სურ. 76 ჩერქეზთა შეიარაღება

სურ. 77 ჩერქეზები ყოველდღიურ ტანსაცმელში


