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წინასიტყვაობა 

თა ნა მედ რო ვე სა ქარ თვე ლო ში „მწვა ნე იდეე ბი“ უფ რო და უფ რო აქ ტუა-

ლუ რი ხდე ბა. თუმ ცა, ამ იდეე ბის ის ტო რიას თან და კავ ში რე ბუ ლი კვლე ვა 

და სწავ ლე ბა თით ქმის არ მიმ დი ნა რეობს. მა შინ, რო ცა სა ბუ ნე ბის მეტ ყვე-

ლო ცოდ ნა და მი სი გავ რცე ლე ბა, ტყე- პარ კე ბის, რეკ რეა ციუ ლი სივ რცეე-

ბის შექ მნა ქარ თველ მეც ნიერ თა თუ კულ ტუ რის მოა მა გე თა საქ მია ნო ბი სა 

და ქარ თულ -ევ რო პუ ლი დია ლო გის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლია. 

ყვე ლა დრო ში ქარ თვე ლე ბი ცდი ლობ დნენ ევ რო პულ, გან ვი თა რე ბა ზე 

ორიენ ტი რე ბულ აზ რთან დაახ ლოე ბასა და სა კუ თარ რეა ლო ბა ში ადაპ-

ტი რე ბას. ამ პრო ცესს დი დად დაეხ მა რა ქარ თვე ლე ბის წას ვლა ევ რო პა-

ში გა ნათ ლე ბის მი სა ღე ბად, სა ქარ თვე ლო ში ევ რო პე ლ მოგ ზაუ რთა და 

მკვლე ვა რთა ჩა მოს ვლა, სა მეც ნიე რო და სა ზო გა დოებ რივ -პო ლი ტი კუ რი 

პრე სა და სა გან მა ნათ ლებ ლო მოძ რაო ბა.

ევ რო პე ლე ბის თვის სა ქარ თვე ლოს გაც ნო ბა ში ფას დაუ დე ბე ლი წვლი-

ლი შეი ტა ნა მე-18 საუ კუ ნის ქარ თვე ლი მეც ნიე რი სა და სა ხელ მწი ფო 

მოღ ვა წის, ვა ხუშ ტი ბაგ რა ტიო ნის ნაშ რომ მა „აღ წე რა სა მე ფო სა სა ქარ-

თვე ლო სა“ და მის მა რუ კებ მა. მათ უწი ნამ ძღვრეს ევ რო პელ მეც ნიერ თა 

ქარ თუ ლი კულ ტუ რი თა და ბუ ნე ბით დაინ ტე რე სე ბას, და სავ ლუ რი სა ბუ-

ნე ბის მეტ ყვე ლო მეც ნიე რე ბის მიღ წე ვებ თან ქარ თვე ლე ბის ზია რე ბას.

მე-19 საუ კუ ნის სა ქარ თვე ლო ში ძა ლიან ცო ტა სკო ლა იყო და ისიც  – მხო-

ლოდ მა ღა ლი წო დე ბის წარ მო მად გე ნელ თა შვი ლე ბის თვის. ამას ემა-

ტე ბო და რუ სუ ლი, ასი მი ლა ციუ რი პო ლი ტი კის მიერ სას წავ ლებ ლე ბი დან 

ქარ თუ ლი ენის გან დევ ნა, რა საც ქარ თვე ლებ მა სა გან მა ნათ ლებ ლო მოძ-

რაო ბა დაუ პი რის პი რეს: 1879 წელს „ქარ თველ თა შო რის წე რა- კით ხვის 

გა მავ რცე ლე ბე ლი სა ზო გა დოე ბა“ ჩა მოა ყა ლი ბეს. ორ გა ნი ზა ციის წეს დე-

ბის ერ თ-ერ თი პუნ ქტი სკო ლებ ში მშობ ლიურ ენა ზე სწავ ლე ბას აკა ნო-

ნებ და, რა მაც ქარ თუ ლე ნო ვა ნი სკო ლე ბის გახ სნასა და ქარ თუ ლი სა-

ხელ მძღვა ნე ლოე ბის შექ მნას ჩაუ ყა რა სა ფუძ ვე ლი. 

მწე რალ მა და გან მა ნათ ლე ბელ მა, ია კობ გო გებაშ ვილ მა გა მოს ცა „ბუ ნე ბის 

კა რი“ (გამოიცემოდა 1868-1918 წლებში), ყმაწ ვი ლე ბის თვის ბუ ნე ბის და 

ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის შე სა ხებ ცოდ ნის წყა რო. მოგ ვია ნე ბით კი მან ქარ-

თუ ლი ენის სწავ ლე ბის სა ხელ მძღვა ნე ლო – „დე და ენა“ (1876-1925) შექ მნა. 

„ბუ ნე ბის კა რის“ სა ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლო ნა წი ლის შედ გე ნი სას ია კობ მა გა-

მოი ყე ნა გერ მა ნე ლი მეც ნიე რე ბის – ალ ფრედ ბრე მის, კარლ ფოკ ტის და 

მო რიც ვაგ ნე რის შრო მე ბი.

სა ხე ლო ვა ნი მწერ ლის, რა ფიელ ერის თა ვის ავ ტო რო ბით ორი ლექ სი კო-

ნი გა მოი ცა: „შე მოკ ლე ბუ ლი ლა თი ნუ რი, რუ სუ ლი და ქარ თუ ლი მცე ნა-
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რე თა ლექ სი კო ნი“ (1873) და „ქარ თულ -რუ სულ -ლა თი ნუ რი ლექ სი კო ნი 

მცე ნა რე თა, ცხო ველ თა და ლი თონ თა სა მე ფოე ბი დან“ (1884), სა დაც მან 

ედუარდ რე გოს კვლე ვე ბი გა მოი ყე ნა. 

ადა მია ნის გან ვი თა რე ბა ში მწვა ნე გა რე მოს თან ერ თად ჯან საღ კვე ბა საც 

დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს. მე-19 საუ კუ ნის ღა რიბ სა ქარ თვე ლო ში საკ ვე-

ბის მო პო ვე ბა და დამ ზა დე ბა ეკო ნო მი კუ რი სა კით ხი იყო. სწო რედ ამი-

ტომ, მეო ჯა ხე და მეურ ნე ქა ლე ბის და სახ მა რებ ლად, ბარ ბა რე ჯორ ჯა ძემ 

და წე რა წიგ ნი „ქარ თუ ლი სამ ზა რეუ ლო და საო ჯა ხო სა მეურ ნეო ნა ცად ნი 

ცნო ბა ნი“ (1874). 1914 წელს კი იგი, ოდ ნავ სა ხეც ვლი ლი, მის მა ქა ლიშ ვილ-

მა გა მოს ცა. 

ბუ ნე ბის შე სა ხებ ცოდ ნის გავ რცე ლე ბის მოა მა გეე ბი არიან ქა ლე ბის რე-

დაქ ტო რო ბითა და მო ნა წი ლეო ბით გა მო ცე მუ ლი საყ მაწ ვი ლო და სა მეც-

ნიე რო- ლი ტე რა ტუ რუ ლი ჟურ ნა ლე ბი და გა ზე თე ბი: „ცის კა რი“, „ნო ბა თი“, 

„ჯე ჯი ლი“, „ნა კა დუ ლი“, „კვა ლი“ და სხვ.

სრუ ლიად უნი კა ლუ რია მოგ ზაუ რი და სა ქარ თვე ლო ში მცხოვ რე ბი ევ-

რო პე ლე ბის მა სა ლე ბი სა ქარ თვე ლო ში სტუმრობისა და ცხოვ რე ბის შე-

სა ხებ.

გერ მა ნელ მკვლე ვარ თა გან, რომლებიც ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლე ბას, სა ქარ-

თვე ლოს ბუ ნე ბის შეს წავ ლას, მწვა ნე სივ რცეე ბის შექ მნა სა და მოვ ლა-

პატ რო ნო ბას ემ სა ხუ რე ბოდ ნენ, გა მორ ჩეუ ლნი არიან: გუს ტავ ფერ დი-

ნანდ რი ჩარდ რა დე, გიორ გი გეხ ტმა ნი, ოტო ვილ ჰელმ ჰერ მან ფონ 

აბი ხი, ადოლფ ფონ კუპ ფე რი, ნი კო ლაია ბუ ში, პაულ ჰაინ რიხ არ ნოლდ 

მო რი ცი, იო ჰან მილ ბერ გი, გლებ ფონ ლემ ლაი ნი, ალ ბერტ ჰინ ცენ ბერ-

გი, ადოლფ ქრის ტიან რო ლო ვი, ჰაინ რიხ კარლ ვერ ნერ შა რე რი, იო ჰან 

ან ტონ გიულ დენ შტედ ტი, ევ გე ნი გ. კიო ნი გი და სხვე ბი.

1918 წელს ქარ თუ ლი უნი ვერ სი ტე ტის დაარ სე ბამ და 1918-1921 წლე ბის დე-

მოკ რა ტიულ მა რეს პუბ ლი კამ სა ფუძ ვე ლი ჩაუ ყა რა სა ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლო 

მეც ნიე რე ბა თა გან ვი თა რე ბას, სა ქარ თვე ლოს ბუ ნე ბი სა და კულ ტუ რის 

ფუნ და მენ ტურ შეს წავ ლას. 

ტყე- პარ კე ბის, რეკ რეა ციუ ლი ზო ნე ბის, და ცუ ლი ტე რი ტო რიე ბის, ბო-

ტა ნი კუ რი ბა ღე ბის შექ მნის ის ტო რია ში მრა ვა ლი საინ ტე რე სო ფურ-

ცე ლია რო გორც რუ სე თის იმ პე რიის ხა ნა ში, ისე საბ ჭო თა პე რიოდ ში.  

სა ქარ თვე ლოს ბუ ნე ბას ჰყავ და ქარ თვე ლი და ევ რო პე ლი გულ შე მატ კივ-

რე ბი მეც ნიე რე ბის, სა ზო გა დო მოღ ვა წეე ბის, მმარ თვე ლი წრეე ბის წარ-

მო მად გენ ლე ბის სა ხით.

პროექ ტზე მუ შაო ბი სას ჩემ თვის მთა ვა რი იყო სა ქარ თვე ლო ში „მწვა ნე 

ის ტო რიას თან“ და კავ ში რე ბუ ლი ძი რი თა დი იდეე ბისა და მოღ ვა წეე ბის 

წვლი ლი შეგ ვეს წავ ლა და გან სა კუთ რე ბით გერ მა ნე ლი მკვლე ვრე ბის და 

მეც ნიე რე ბის დამ სა ხუ რე ბა გვეჩ ვე ნე ბი ნა. ცხა დია, ამ სა კით ხის სრუ ლად 

და მუ შა ვე ბა ბევ რად მეტ დროს მოით ხოვს, ვიდ რე ჩვენ გვქონ და, მაგ რამ 

7

პროექ ტის გუნ დი მაქ სი მა ლუ რად ეცა და, რომ კვლე ვის შე დე გე ბი საინ ტე-

რე სოდ მოეთ ხრო მკით ხვე ლი სთ ვის.

ლე ლა გაფ რინ დაშ ვი ლი, ნი ნო სატ კოე ვა, ლე ვან ბრე გა ძე, ნო ნა კუპ რეიშ-

ვი ლი, ცი სა ნა გო დერ ძიშ ვი ლი, ლია ნა ოსიშ ვი ლი და მე ლა ნო გო გო ლა ძე 

– ესე ნი არიან მკვლე ვ რე ბი, რომლებმაც დი დი შრო მა გას წიეს საი მი სოდ, 

რომ წარ მა ტე ბით დას რუ ლე ბუ ლი ყო პროექ ტი „ქარ თულ -გერ მა ნუ ლი 

დია ლო გის „მწვა ნე ის ტო რია“: იდეე ბი და მოღ ვა წეე ბი“. გან სა კუთ რე ბუ-

ლი მად ლო ბა მათ ამის თვის.

წი ნამ დე ბა რე პუბ ლი კა ციის გარ და, საარ ქი ვო და წე რი ლო ბი თი დო კუ-

მენ ტე ბის შეს წავ ლის სა ფუძ ველ ზე, მე მო ვამ ზა დე ფო ტოგა მო ფე ნა და 

საინ ფორ მა ციო ბა რა თე ბი, რა მაც სა ბო ლოოდ მიგ ვაახ ლო ვა მი ზანს: გა-

ვაც ნოთ სა ქარ თვე ლოს „მწვა ნე ის ტო რია“ მო ქა ლა ქეებს პუბ ლი კა ციის 

გავ რცე ლე ბის, გა მო ფე ნე ბის ორ გა ნი ზე ბის, სკო ლებ სა და უმაღ ლე სი გა-

ნათ ლე ბის სის ტე მა ში ამ მა სა ლის ინ ტეგ რი რე ბის გზით. 

დი დი მად ლო ბა მინ და ვუთ ხრა გერ მა ნიის საერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ-

ლო ბის სა ზო გა დოე ბის (GIZ) პროგ რა მას „ბიომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის ინ-

ტეგ რი რე ბუ ლი მარ თვა სამ ხრეთ კავ კა სია ში“ (IBIS), რომ ლის მხარ და-

ჭე რის გა რე შე ჩვე ნი პროექ ტის გან ხორ ციე ლე ბა დაიგ ვია ნებ და. ჩე მი 

პა ტი ვის ცე მა მინ და გა მოვ ხა ტო პროექ ტის ხელ მძღვა ნე ლის, ქრის ტიან 

გიო ნე რი სა და პროექ ტის თა ნამ შრომ ლის, მა რიამ ურ დიას მი მართ. მა თი 

რჩე ვე ბი და თა ნად გო მა აძ ლიე რებ და ჩვე ნი სა მუ შაოს თვის აუ ცი ლე ბელ 

ინ სპი რა ციას.

ლელა გაფრინდაშვილი

კავშირი „ქალების ინიციატივა თანასწორობისათვის“ თავმჯდომარე,

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პროფესორი
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ვინ მოქსოვა ხალიჩა და ვინ დაწერა შელოცვა?

კულ ტუ რა ში ქა ლის ად გილს გან საზ ღვრავს ის სივ რცე, სა დაც იგი 

მოძ რაობს ან რო მელ შიც გა მომ წყვდეუ ლია. ქა ლის აზ როვ ნე ბა და  

შე/ მოქ მე დე ბა იწ ყე ბა და ფარ თოვ დე ბა იმის მი ხედ ვით, თუ რო გო რია 

მი სი გო ნე ბის მუ შაო ბის ას პა რე ზი, რამ დე ნად ცდი ლობს და შეუძ ლია იმ 

ზღვარ და დე ბუ ლი სი ნამ დვი ლის გა და ბი ჯე ბა/ გა და ლახ ვა, რო მე ლიც ბედ-

მა არ გუ ნა.

ქა ლის გან თა ვი სუფ ლე ბის გზა ახა ლი სივ რცის შე მეც ნე ბის, ახა ლი ცოდ ნის 

შე ძე ნი სა და თვით გამორკვევის პრო ცე სია. ეს კი სა ზო გა დოე ბა ში, სა ხელ-

მწი ფო ში, სამ ყა რო ში სა კუ თა რი ად გი ლის მო პო ვე ბას ნიშ ნავს. „ქა ლე-

ბის გან დაც ლილ“ კა ცობ რიო ბის ის ტო რიას თუ კარ გად და ვაკ ვირ დე ბით, 

აღ მო ვა ჩენთ ქა ლე ბის არ შემ ჩნეულ, არ და მახ სოვ რე ბულ არ ტე ფაქ ტებს, 

რომ ლებ საც ხში რად ავ ტო რი არ ჰყავს, მაგ რამ სა ყო ველ თაოდ ცნო ბი-

ლია, რომ ეს ქა ლე ბის კულ ტუ რაა. ამის მა გა ლი თია ეთ ნოგ რა ფიულ და 

ის ტო რიულ მუ ზეუ მებ ში შე მო ნა ხუ ლი საეკ ლე სიო თუ საე რო და ნიშ ნუ-

ლე ბის ნაქ სო ვი, ნა ქარ გი, შე კე რი ლი კოს ტიუ მე ბი და ნივ თე ბი, ხა ლი ჩე ბი, 

ფარ და გე ბი, თეთ რეუ ლი და მა გი დის გა და სა ფა რებ ლე ბი. გარ და ამი სა, 

არ სე ბობს ხალ ხუ რი ზე პირ სიტ ყვიე რე ბის ნუ მუ შე ბი (ლექ სე ბი, ზღაპ რე-

ბი, თქმუ ლე ბე ბი, სიმ ღე რე ბი), რო მელ თა ტექ სტებ სა და და ნიშ ნუ ლე ბა ში 

შეიძ ლე ბა ქა ლი ავ ტო რის ამოც ნო ბა. მრა ვა ლი ხალ ხის ის ტო რია ში თაო-

ბი დან თაო ბას გა დაე ცე მა იავ ნა ნე ბი, შე ლოც ვე ბი, სატ რფია ლო, სა რი ტუა-

ლო ლექ სე ბი და სიმ ღე რე ბი, რომ ლებ საც მხო ლოდ გო გო ნე ბი/ ქა ლე ბი 

სწავ ლობ დნენ, ას რუ ლებ დნენ და იყე ნებ დნენ.

ქა ლე ბის კულ ტუ რის და მახ სოვ რე ბას ყვე ლა ზე დი დი სამ სა ხუ რი გან მა-

ნათ ლებ ლო ბის ეპო ქამ გაუ წია, რო ცა ქა ლებ მა წე რა- კით ხვა ის წავ ლეს, 

კით ხვა და წე რა დაიწ ყეს. ამით დას რულ და და ვიწ ყე ბის ბე დის წე რუ ლი 

ეპო ქა და დაიწ ყო ქა ლის ფი ზი კუ რი და სუ ლიე რი სხეუ ლის გა სა ჯა როე ბა, 

გან ვი თა რე ბა. ამიე რი დან ქა ლე ბი სა კუ თა რი სა ხე ლით აზ როვ ნე ბენ, ლა-

პა რა კო ბენ, ქმნიან და მოქ მე დე ბენ, რაც მა თი „გაუ ჩი ნა რე ბის“ ალ ბა თო-

ბას მნიშ ვნე ლოვ ნად ამ ცი რებს.

ქა ლე ბის კულ ტუ რას ჯერ კი დევ ბავ შვო ბა ში ვე ზია რე, რო ცა ბე ბია ჩე მის 

კალ თა ზე გა მობ მუ ლი ხარ ბად ვე წა ფე ბო დი ყვე ლა ფერს, რაც მან იცო და. 

დაუს რუ ლებ ლად შეეძ ლო მოე ყო ლა და ჩემ თვის ეს წავ ლე ბი ნა ხალ ხუ რი 

ლექ სე ბი, სიმ ღე რე ბი, შე ლოც ვე ბი, თქმუ ლე ბე ბი, სა ქონ ლი სა და ადა მია-

ნის სნეუ ლე ბა თა სამ კურ ნა ლო მცე ნა რეე ბი, ტრა დი ციუ ლი კერ ძე ბის თვის 

აუ ცი ლე ბე ლი სუ ნე ლე ბი და საკ მა ზე ბი. ამ დაუ ღა ლა ვი მას წავ ლებ ლის 

ლელა გაფრინდაშვილი
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წყა ლო ბით, ათი წლის ასაკ ში უკ ვე გან სწავ ლუ ლი შე გირ დი და დამ ხმა-

რე ძა ლა ვი ყა ვი: დი დი ენ თუ ზიაზ მით ვკრეფ დი, ვახ მობ დი და შე სა ბა მის 

ჭურ ჭელ ში ვა თავ სებ დი სა ჭი რო მცე ნა რეებს.

ჩვე ნი ბუხ რის თავ ზე წარ მოუდ გე ნე ლი სი ლა მა ზის ხა ლი ჩა ეკი და, ხო ლო 

მის ცენ ტრში – ელ ვა რე, პა ტა რა ხან ჯა ლი. ეს ორი ნივ თი ბე ბიას მშობ ლე-

ბის სახ ლი დან გა მოა ტა ნეს და ორ თა ვეს შვი ლე ბი ვით უვ ლი და და უფ-

რთხილ დე ბო და. ხან ჯალს ყვე ლა სტუ მარს აჩ ვე ნებ და და რამ დენ ჯერ მე 

მგზნე ბა რე სა ხით წარ მოთ ქვამ და: მა მა ჩემ მა გა მო ჭე და, მა მა ჩემ მა გა-

მო ჭე და, მა მა ჩემ მა გა მო ჭე და! ამ ჭეშ მა რი ტე ბის და სა დას ტუ რებ ლად კი 

თითს ადებ და ქარ ქაშს, რო მელ ზეც დი დი ასოე ბით იყო ამოტ ვიფ რუ ლი 

„ლუ კა ბაბ ლუა ნი“.

ყო ველ თვის მიკ ვირ და, რა ტომ არა ფერს ამ ბობ და ბე ბია ხა ლი ჩა ზე და მის 

ავ ტორ ზე? ამი ტომ ერ თხელ, რო ცა მან თა ვი სი პერ ფორ მან სი დაას რუ ლა 

და წარ მოთ ქვა „მა მა ჩემ მა გა მო ჭე და“, ყვე ლას თვის მოუ ლოდ ნე ლად ვკით-

ხე: ვინ მოქ სო ვა ხა ლი ჩა? ორა ტო რი შეკ რთა, სა ხე ზე მღელ ვა რე ბის ტალ-

ღამ გა დაუა რა, შუბ ლი და ძა ბუ ლი ფიქ რის გან გაუ თეთ რდა, მაგ რამ მაინც 

ჩვეუ ლი გამ ბე დაო ბით მი პა სუ ხა: ვინ მოქ სო ვა ხა ლი ჩა არ ვი ცი, მაგ რამ რაც 

ნამ დვი ლად ვი ცი, ის არის, რომ ეს ხა ლი ჩა დე დას მა მა ჩემ მა მა შინ აჩუ ქა, 

რო ცა მე და ვი ბა დე: ხო ნის ბა ზარ ში უყი დია იქაუ რი გლე ხის გან.

მთე ლი ბავ შვო ბა მაწ ვა ლებ და ხა ლი ჩის ავ ტო რის გაურ კვევ ლო ბა და არა 

იმი ტომ, რომ ქსო ვის სწავ ლა მინ დო და, არა მედ ბე ბია ჩე მის მო ნათ ხრო-

ბის გა სამ დიდ რებ ლად. ხში რად წარ მო ვიდ გენ დი – რო გორ დგას გო გუ ცა 

სტუმ რე ბის წი ნა შე და რო გორ „იტ კბა რუ ნებს პირს“ მის თვის ძვირ ფა სი 

ნივ თე ბის წარ მო მავ ლო ბით, ავ ტო რე ბის თავ გა და სავ ლი თა და ოს ტა ტო-

ბით, რო გორ ით რევს მსმე ნე ლებს ამ ამ ბე ბის ლა ბი რინ თში და უბ რა ლო 

მთხრო ბე ლი რო გორ იქ ცე ვა მე მა ტია ნედ, მსა ხიო ბად და მწერ ლად. ერ-

თხელ და მე სიზ მრა კი დეც: დგას ბუ ხარ თან ბე ბია ჩე მი, მგზნე ბა რედ საუბ-

რობს, მე კი კა ლამ მო მარ ჯვე ბუ ლი ვე ლო დე ბი ყო ველ მის სიტ ყვას და ვი-

წერ რვეულ ში, რომ შემ დეგ ქა ლაქ ში წა ვი ღო და ჩემს იქაურ მე გობ რებს 

წა ვა კით ხო.

ჩე მი მეო რე „უც ნაუ რი შე კით ხვა“ სა ქონ ლის შე ლოც ვას უკავ შირ დე ბა, 

რო მელ საც სოფ ლის ქა ლე ბი მა კე ძრო ხე ბის თვის იყე ნე ბენ. ამ შე ლოც-

ვის თვის ბე ბია ჩე მი სა გან გე ბოდ ემ ზა დე ბო და: სამ ხა ლათს იც ვამ და და 

ორ თავ სა ფარს იხუ რავ და. მდუ მა რე ნი შევ დიო დით ბო სელ ში, პა ტა რა 

ჯორ კოებ ზე ვსხდე ბო დით და რი ტუა ლი იწ ყე ბო და: მუ ცელ ზე თა ვებს ვა-

დებ დით მა კე ძრო ხას და ხმა დაბ ლა ჩურ ჩულს ვიწ ყებ დით. ეს იყო ჩემ-

თვის ყვე ლა ზე მის ტი კუ რი, პოე ზიამ დე ლი და პრო ზამ დე ლი პე რიო დის 

ტექ სტი, რომ ლის წარ მოთ ქმი სას სამ ყა როს შვი ლად და მე გობ რად გან-

ვიც დი დი თავს. რო ცა ხბო დაი ბა დე ბო და, სია მა ყით ვამ ცნობ დი თა ნა ტო-

ლებს, რად გან დარ წმუ ნე ბუ ლი ვი ყა ვი, რომ ამ სი ცოც ხლის გა ჩე ნა ში მეც 

დი დი წვლი ლი მქონ და შე ტა ნი ლი. 
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შე ლოც ვის ტექ სტი ბავ შვუ რი თა მა შე ბის ნა წი ლიც იყო: ერ თმა ნეთს ვე-

ჯიბ რე ბო დით გო გო ნე ბი მის გა მარ თულ, შთამ ბეჭ დავ წარ მოთ ქმა ში და 

ყვე ლას ძა ლიან მოგ ვწონ და. ამი ტომ ჩა მო ვია რე სოფ ლის ყვე ლა ქა ლი 

და სა თი თაოდ ვკით ხე ტექ სტის ავ ტო რის ვი ნაო ბა. გაწ ბი ლე ბუ ლი ბო ლოს 

ბე ბიას თან მი ვე დი, მაგ რამ ამაოდ. მან ისე თი ვე სა ხე მიი ღო, რო გო რიც 

ხა ლი ჩის ავ ტო რის „გახ სე ნე ბი სას“ ჰქონ და, და ისე თი ვე გამ ბე დაო ბით 

მი პა სუ ხა: ეს შე ლოც ვა ძა ლიან ძვე ლია, ბე ბია ჩემს ბე ბია მის მა ას წავ ლა, 

იმას კი დე ბე ბია მის მა, აგერ შენც ჩემ გან ის წავ ლე. ეტ ყო ბა, სვა ნე ბის პირ-

ველ მა ბე ბიამ და წე რა თა ვი სი შთა მო მავ ლე ბის თვი სო. მა შინ წე რა- კით-

ხვა არა ვინ იცო და ალ ბათ და ცოდ ნა ზე პი რად გა და დიო დაო. ეს პა სუ ხი კი 

მო მე წო ნა, მაგ რამ დიდ ხანს მაწ ვა ლებ და ამ ჩე მი პირ ვე ლი „ჯა დოს ნუ რი 

ლექ სის“ ავ ტო რის ცნო ბის წა დი ლი. 

ასა კის მა ტე ბას თან ერ თად, ჩე მი მთხრო ბე ლე ბის რიც ხვი გაი ზარ და: ბა-

ბუა ჩე მი, დეი და ჩე მი და დე და ჩე მის ბი ცო ლა, მა რია მი ამ საქ მე ში შეუც-

ვლე ლი ფა ვო რი ტე ბი იყ ვნენ და თი თოეულ მათ გან ზე დი დი რო მა ნის 

და წე რა შეიძ ლე ბა. მე ახ ლა დეი და ჩემ ზე შევ ჩერ დე ბი, მწე რალ ქალ ზე, 

რო მელ მაც ყვე ლა ზე დი დი გავ ლე ნა მოახ დი ნა ჩემს ინ ტე ლექ ტუა ლურ 

გან ვი თა რე ბა სა და პი როვ ნულ ზრდა ზე. 

ჩვენი ოჯახის გუსტავ რადე, რაფიელ ერისთავი  

და ბარბარე ჯორჯაძე

გერ მა ნე ლი მეც ნიე რის, გუს ტავ რა დეს შე სა ხებ პირ ვე ლად დეი და ჩემ მა, 

სი რა გა ბიან მა მიამ ბო. მა შინ დეი და ჩვე ნი წი ნაპ რის, სი მონ მღვდლის 

ბიოგ რა ფიას სწავ ლობ და და ბე სა რიონ ნი ჟა რა ძის ეთ ნოგ რა ფიულ გა-

მოკ ვლე ვებ ში აღ მოა ჩი ნა, რომ სი მო ნი გუს ტავ რა დეს იც ნობ და:

„...მღვდე ლი სი მო ნი დღეს 108 წლის მო ხუ ცია, მაგ რამ ისე ცოც ხა ლი, ისე 

ჯან მრთე ლი, რომ არა ვინ დაი ჯე რებს, თუ იმი სი წლო ვა ნე ბა 60 წელს აღე-

მა ტე ბა. ტა ნად პა ტა რაა, თმაწ ვერ გაყ ვით ლე ბუ ლი, თა ვი სე ბუ რად ჩაც მა-

და ხურ ვი სა და ცხოვ რე ბის მოყ ვა რე. ეს „პა ტა რა ხუ ცე სი“ (კო ტოოლ ბაპ 

– სვა ნუ რად) და ნახ ვის თა ნა ვე მიიქ ცევს მნახ ვე ლის ყუ რად ღე ბას. საღ-

მრთო წე რი ლი უს წავ ლია ცა გე რის მო ნას ტერ ში. მღვდლად კურ თხეუ-

ლა მარ ტვილ ში. საღ მრთო წე რი ლის ცოდ ნა ში ბევ რი რამ აკ ლია, ნა მე-

ტურ ტი ბი კონ ში, მაგ რამ ეს სრუ ლია დაც არ უშ ლი და პა ტა რა ხუ ცესს, რომ 

ღმერ თი წმინ დის გუ ლით შეეყ ვა რა და ხალ ხის გუ ლიც მოე გო. უშ გუ ლი 

დღე საც წმინ დან სა ვით უყუ რებს ამ ხუ ცესს. წარ სუ ლი დან ბევ რი რამ ახ-

სოვს სი მონ მღვდელ სა. იგი იც ნობ და უწინ დელს სა ქარ თვე ლოს ეგ ზარ-

ხოსს ისი დო რეს. ახ სოვს მუხ რან ბა ტო ნი და რა ფიელ ერის თა ვი, რო დე საც 

ისი ნი ქუ თაის ში ყო ფი ლან სამ სა ხურ ში. ივა ნე ბარ თო ლო მეი (არ ქეო ლო-

გი და ნუ მიზ მა ტი, გე ნე რალ -ლეი ტე ნან ტი, პე ტერ ბურ გის აკა დე მიის წევ რ-
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კო რეს პონ დენ ტი), დი მიტ რი ბაქ რა ძე, უს ლა რი, გუს ტავ რად დე – ყვე ლა 

იმის დროს ყო ფი ლან სვა ნეთ ში. ბევრს საინ ტე რე სო რამეებს მოჰყვება 

თავის ნაცნობობის შესახებ დიდკაცებთან...“1

დეი და ჩე მის გან ვი ცი (წი ნა პარ თა გად მო ცე მით), რომ სვა ნეთ ში ექ სპე დი-

ციი სას გუს ტავ რა დემ (Gustav Ferdinand Richard Radde) სი მო ნის რჩე ვით 

მოი ნა ხუ ლა ქვე მო სვა ნეთ ში მდე ბა რე ლა ფუ რის მყინ ვა რი და ეს სი ლა მა-

ზე აღ წე რა კი დეც თა ვის ჩა ნა ხატ ში „ლა ფუ რის მყინ ვა რი და ცხე ნის წყლის 

სა თა ვეე ბი“/„Lapuri glacier and the Tskhenis-tskali headwaters“ (1866 წე-

ლი). ამ ნამუშევრის გარდა, ჩვენი ოჯახისთვის უძვირფასესი განძია 

რადეს მიერ დახატული სიმონის პორტრეტი.

რა ფიელ ერის თა ვი სა და სი მო ნის ნაც ნო ბო ბას ჩვე ნი ოჯა ხის ბიბ ლიო-

თე კა ში არ სე ბუ ლი ორი წიგ ნიც ადას ტუ რებს: რა ფიელ ერის თა ვის „ქარ-

თულ -რუ სულ -ლა თი ნუ რი ლექ სი კო ნი, მცე ნა რე თა, ცხო ველ თა და ლი-

თონ თა სა მე ფოე ბიდ გან“, რო მე ლიც 1884 წელ საა გა მო ცე მუ ლი თბი ლის ში 

და ბარ ბა რე ერის თა ვი- ჯორ ჯა ძის „ქარ თუ ლი სამ ზა რეუ ლო და საო ჯა ხო 

სა მეურ ნეო ნა ცად ნი ცნო ბა ნი“, რო მე ლიც ექ ვთი მე ხე ლა ძის სტამ ბა ში 

დაი ბეჭ და 1874 წელს.

რა ფიელ ერის თა ვის წიგ ნი უკ ვე სტუ დენ ტმა გა დავ შა ლე და აღ მო ვა ჩი ნე, 

რომ მას ზე მუ შაო ბი სას ავ ტორ მა მრა ვა ლი წყა რო გა მოი ყე ნა, მათ შო-

რის გერ მა ნე ლი ბო ტა ნი კო სის, დენ დრო ლო გი სა და ფარ მა კო ლო გის, 

ედუარდ რე გოს შრო მე ბი. 

ედუარდ რე გო (Eduard Regoh, 1816-1888) ლატ ვია ში, გეორგ ფერ დი ნანდ რე-

გო სა და ანა ლუი ზა შმიტ ხე ნის ოჯახ ში დაი ბა და. ტარ ტუს უნი ვერ სი ტე ტის 

დას რუ ლე ბის შემ დეგ მან სწავ ლა ტა რან დტში, საქ სო ნიის სატ ყეო აკა დე მია ში 

(Königliche-Sächsische Forstakademie) გააგ რძე ლა და 1840 წლის 15 აგ ვის-

ტოს რუ სე თის იმ პე რია ში პირ ვე ლი სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო სკოლა გახსნა.2 

1843 წლიდან ამ სას წავ ლე ბელ ში უკ ვე ქარ თვე ლე ბიც სწავ ლობ დნენ. 1847 

წელს მან ამა ვე რაიონ ში ბო ტა ნი კუ რი და დენ დრო ლო გიუ რი პარ კი გაა შე-

ნა. დენ დრო პარ კის არ ქი ტექ ტო რი იყო იტა ლიე ლი ან ჯე ლო კამ პიო ნი, ხო ლო 

კო ლექ ციე ბი სა და ლან დშაფ ტის საქ მეს რე გო უძღვებოდა.3

არა ნაკ ლებ საინ ტე რე სოა ის ფაქ ტიც, რომ რა ფიელ ერის თავ მა თა ვი სი 

ლექ სი კო ნის შედ გე ნი სას გა მოი ყე ნა მცე ნა რეე ბის შე სა ხებ სოფ ლის ექიმ-

ბა ში ქა ლე ბის მიერ „შე ნა ხუ ლი“ ცოდ ნა:

1.  სი რა გა ბია ნი. გა ჭირ ვე ბამ მათ ქმე ვი ნა. ქუ თაი სი: 2003, გვ. 3-4.

2.  გო რეც კის ოლ ქი, ბე ლო რუ სია.  

3.  ედუარდ რე გოს ერ თგუ ლი დამ ხმა რე იყო მეუღ ლე, ემი ლია შმიდ ტი. მი სი შვი ლე ბიც 

(ლი დია, რო ბერ ტი, ედუარ დი და იუ ლია) სია მა ყით ინა ხავ დნენ მა მის მოღ ვა წეო ბის ის-

ტო რიას, მაგ რამ საბ ჭო თა რე ჟიმ მა ეს მეხ სიე რე ბა გაა ნად გუ რა. ედუარდ რე გოს შვი ლიშ-

ვი ლი, აგ რო ქი მი კო სი გიორ გი რე გო, 1937 წელს ჯა შუ შო ბის ბრალ დე ბით გაა სა მარ თლეს 

და დახ ვრი ტეს.

15

„...ამ ლექ სი კო ნის შედ გე ნი სას ვსარ გებ ლობ დი და ვხელ მძღვა ნე ლობ-

დი შემ დე გით: ა. ნ. ან ნენ კო ვის გან შედ გე ნი ლი მცე ნა რე თა ლექ სი კო ნით,  

ბ. ნ. სი ტოვ სკის და ა. ოვე რი ნის გან შედ გე ნი ლის მცე ნა რე თა ლექ სი კო-

ნით, კავ კა სიის სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო სა ზო გა დოე ბის წე რი ლე ბით, ბუ ნე-

ბი თის ის ტო რიით ფრინ ველ თა და პი რუტ ყვთა, სა ბა სულ ხან ორ ბე ლია-

ნის და და ვით ჩუ ბი ნო ვის გან შედ გე ნი ლის ლექ სი კო ნე ბით, სხვა და სხვა 

კა რა ბა დი ნე ბით და ე. რე გოს გან შედ გე ნი ლის მცე ნა რე თა აღ წე რით და 

გა მო კით ხვით ამა ვე სა გან ზედ სოფ ლის ექიმთა ქალთა და კაცთა...“4 

რა ფიელ ერის თა ვის წყა ლო ბით მოხ ვდა ალ ბათ ჩვენს ოჯახ ში მი სი დის, 

ბარ ბა რე ერის თა ვი- ჯორ ჯა ძის (1833-1895) კუ ლი ნა რიუ ლი წიგ ნი. კერ ძე-

ბის რე ცეპ ტე ბის გარ და, ბე ბია ჩე მი ბარ ბა რეს წიგ ნი დან სხვა დას ხვა ხი-

ლის (ან წლის/danesblood, მე ლის კუ დას/melissa, ალუბ ლის/cherry) არ ყის 

გა მოხ დის წე სებ საც იყე ნებ და. ამ წიგ ნი დან ვე ჰქონ და ნას წავ ლი ძა ფე ბის 

გა მო ხარ შვა და შე ღებ ვა, საპ ნის გა მოხ და, ქლია ვი სა და მსხლის ჩი რის 

დამ ზა დე ბა. 

ბარ ბა რეს წიგ ნი მეც გა მორ ჩეუ ლად მიყ ვარ და. მან შე მივ სო ის და ნაკ ლი-

სი, რაც ხა ლი ჩის და შე ლოც ვის ავ ტორ თა ძიე ბი სას გან ვი ცა დე. ქა ლე ბის 

„ზე პირ სიტ ყვიე რი კულ ტუ რის“ ნაკ ლუ ლე ვა ნე ბა „და წე რი ლი კულ ტუ რის“ 

ნი მუშ მა შეავ სო. ამი ტომ ყვე ლა ჩემს მე გო ბარს წა ვუ კით ხე წი ნა სიტ ყვაო-

ბა, რომ ლი თაც ბარ ბა რე ჯორ ჯა ძე თა ვის მკით ხვე ლებს მი მარ თავს. ინ ტე-

რესს ამ ტექ სტი სად მი აძ ლიე რებ და მას ში გა მო ყე ნე ბუ ლი სიტ ყვე ბი სა და 

აზ რთა წყო ბის სიძ ვე ლე, რაც სა მუ ზეუ მო ექ სპო ნა ტად აღიქ მე ბო და ჩვენ 

მიერ და დი დი მონ დო მე ბით ვკით ხუ ლობ დით და ვის მენ დით მას:

„ამ დროის ცვლი ლე ბას, გლეხ თა რე ფორ მას და დღე ვან დელს ჩუენს 

მდგო მა რეო ბას რომ უყუ რებ, სა ჭი რო თა ვხე დავ დი სამ ზა რეუ ლოს წიგ ნის 

შედ გე ნას, რად გა ნაც არ მე გუ ლე ბა ქარ თულს ენა ზედ ამ გვა რი წიგ ნი. იქ-

ნე ბა ისი ნი არ ჰსა ჭი როებ დნენ ამ გვარს წიგნს, რომ ლე ბიც მზა რეუ ლე ბით 

და რუ სუ ლის სამ ზა რეუ ლოს წიგ ნე ბით უზ რუნ ველ ნი არიან, მაგ რამ, ვი საც 

შეძ ლე ბა არა აქვს, რომ დაი ჭი როს ქი რით კარ გი მზა რეუ ლი და არც იცის 

რუ სუ ლი, რომ იმ ენა ზედ და წე რი ლის წიგ ნე ბი დან მაინც შეს ძლოს გაა კე-

თე ბი ნოს საჭ მე ლე ბი, მა შინ იმას შეუძ ლიან ამ წიგ ნით ისარ გებ ლოს. 

ისიც უნ და დავ სძი ნო რომ, შეძ ლე ბაც რომ გქონ დეთ, ხან დის -ხან ისე 

გაძ ნელ დე ბა ხოლ მე ხეი რია ნი მზა რეუ ლის შოვ ნა, რო მე ლიც, ან თქვენს 

გე მოვ ნე ბა ზედ ვერ გაა კე თებს საჭ მელს და ან სრუ ლე ბით წი ნააღ მდეგს 

თქვე ნის სურ ვი ლი სას. რად გან, თით ქმის, ყო ველს ქალს ვა ლათ აძევს 

ოჯა ხის მზრუნ ვე ლო ბა, ამის თვის ეს წიგ ნი მზა არის, იყოს სა ხელ მძღვა-

ნე ლოთ სამ ზა რეუ ლო ში, უმეტ ნა ვე სად სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბულ თა საჭ-

4.  რა ფიელ ერის თა ვი, ქარ თულ -რუ სულ -ლა თი ნუ რი ლექ სი კო ნი მცე ნა რე თა, ცხო ველ თა 

და ლი თონ თა სა მე ფოე ბი დან, ტფი ლი სი, 1884, გვ. 3. ამ წიგ ნის წი ნა მორ ბე დია „შე მოკ ლე-

ბუ ლი ლა თი ნუ რი, რუ სუ ლი და ქარ თუ ლი მცე ნა რე თა ლექ სი კო ნი“, რო მე ლიც რა ფიელ მა 

1873 წელს გა მოს ცა.
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მელ თა გა კე თე ბი სათ ვის და სხვა საო ჯა ხო სა მეურ ნეო ნა ცად თა ცნო ბათ 

სარ გებ ლო ბი სათ ვის. ესე იგი: მა სა ლე ბის შე ნახ ვი სა, ღვი ნის და ყე ნე ბი სა, 

არ ყის გა მოხ დი სა, ძა ფე ბის შე ღებ ვი სა, საპ ნის მო ხარ შვი სა, მუ რა ბე ბის და 

მწნი ლე ბის გა კე თე ბი სა და სხვა თა და სხვა თა, რო მელ ნიც მოუ ცი ლე ბელ-

ნი სა ჭი რო ნი არიან, უნა მეტ ნა ვე სად სო ფელ ში და თუ ეს ასეა, ამი სათ ვის 

აქ ვე დავ სძი ნე რაო დე ნი მე ევ რო პუ ლი სა ხელ -და- ხე ლო საჭ მე ლე ბიც. 

ყო ველს შემ თხვე ვა ში, თუ ამ შრო მით, მცი რედ საც არის სარ გებ ლო ბას 

მოუ ტან ჩემ თა მე მა მუ ლე თა, მე ვიქ ნე ბი და ჯილ დოე ბუ ლი მით; ხო ლო ამ 

შრო მას თუ რა მე ნაკ ლუ ლე ვა ნე ბა შეამ ჩნდეს, ვი მე დოვ ნებ, სა ზო გა დოე-

ბა შე მი ნიშ ნავს და გა მამ ხნე ვებს და რი გე ბი თაც, რა თა შემ დეგ ში გა მოვ სცე 

უფ რო სრუ ლი და უკი ლო სამ ზა რეუ ლო და საო ჯა ხო სამეურნეო წიგნი“.5

ბარ ბა რეს ბიოგ რა ფია ზე მუ შაო ბი სას აღ მო ვა ჩი ნე, რომ მან სამ ზა რეუ-

ლოს წიგ ნზე შრო მა გააგ რძე ლა და მი ხეილ ახ ტა პე ლო ვის დახ მა რე ბით 

80-იან წლებ ში გა მოს ცა „სრუ ლი სამ ზა რეუ ლო“ ანუ გა ნახ ლე ბუ ლი ვერ-

სია პირ ვე ლი წიგ ნი სა. ბარ ბა რეს და რა ფიე ლის მი მო წე რი დან გა ვარ კვიე, 

რომ გა მომ ცე მელს ავ ტო რის მოხ სე ნიე ბა რა ტომ ღაც და ვიწ ყნია, რის გა-

მოც ბარ ბა რეს გუ ლის წყრო მა დაუმ სა ხუ რე ბია.

მე სა მედ ბარ ბა რე ჯორ ჯა ძის „სრუ ლი სამ ზა რეუ ლო“, ოდ ნავ სა ხეც ვლი ლი, 

ახა ლი რე ცეპ ტე ბით გამ დიდ რე ბუ ლი, მის მა ქა ლიშ ვილ მა მა ნა ნა ჯორ ჯა-

ძე- გეხ ტმან მა გა მოს ცა, 1914 წელს და წი ნა სიტ ყვაო ბა ში აღ ნიშ ნა, რომ ამ 

ვერ სია ზე მუ შაო ბა ბარ ბა რეს დას რუ ლე ბუ ლი ჰქონ და, მაგ რამ გა მო ცე მა 

ვერ მოას წრო: 

„...გან სვე ნე ბუ ლი დე და ჩე მი სიტ ყვით არ კმა ყო ფილ დე ბო და და მწერ ლო-

ბი თაც სურ და გაე წია „პრო პა გან და“ დია სახ ლის თა შო რის. სხვა თა შო რის 

მან გა ნიძ რა ხა ქარ თუ ლი სამ ზა რეუ ლოს შედ გე ნა – რად გან გრძნობ და, 

რომ ერის წარ მა ტე ბა ში და ცხოვ რე ბა ში პირ ვე ლი ალა გი ჯან მრთე ლო ბას 

უკა ვია – ეს უკა ნას კნე ლი კი და მო კი დე ბუ ლია კარგ და საღ საზ რდო ზე, 

მეო რე მხრით ოჯახ ში საჭ მლის რიგ ზე მომ ზა დე ბას დი დი ეკო ნო მიუ რი 

მნიშ ვნე ლო ბა აქვს. გა მოუც დე ლი დია სახ ლი სი ყო ველ თვის მეტს სა ნო-

ვა გეს ხარ ჯავს და მას თან ვერც ნო ყიერს და ყუა თიან სა დილს ამ ზა დებს...

აი ამ მო საზ რე ბით ხელ მძღვა ნე ლობ და გან სვე ნე ბუ ლი სამ ზა რეუ ლოს 

შედ გე ნის დროს. ყო ვე ლი საჭ მე ლი, რაც კი ამ წიგ ნში შე დის, ყვე ლა მი სი 

პი რა დი გა მოც დი ლე ბის შემ დეგ არის და წე რი ლი.

...გან სვე ნე ბულს აზ რათ ჰქონ და მე სა მე გა მო ცე მის და ბეჭ დვა, მაგ რამ ულ-

მო ბელ მა სიკ ვდილ მა შეუ შა ლა ხე ლი. დამ ზა დე ბუ ლი მა სა ლა მე დამ რჩა. 

ამ მა სა ლი დან ზო გი გა მოვ ტო ვე, რა საც დღე ვან დელ მო მენ ტი სათ ვის ცო-

ტა მნიშ ვნე ლო ბა ჰქონ და და ზო გი ევ რო პუ ლი და ქარ თუ ლი საჭ მე ლე ბიც 

5.  ბარ ბა რე ჯორ ჯა ძე. ქარ თუ ლი სამ ზა რეუ ლო და საო ჯა ხო სა მეურ ნეო ნა ცად ნი ცნო ბა ნი. 

ტფი ლი სი: 1874, გვ. 3-4.
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დაუ მა ტე. ამ რი გად შევ სე ბუ ლი სამ ზა რეუ ლო, მგო ნია დიდ სარ გებ ლო ბას 

მოუ ტანს ჩვენს დია სახ ლი სებს“.6

სა გუ ლის ხმოა ის ფაქ ტი, რომ ქარ თულ ენა ზე პირ ვე ლი კუ ლი ნა რიუ ლი 

წიგ ნი სან კტ-პე ტერ ბურ გში გა მოი ცა, 1818 წელს, ბაგ რატ ბაგ რა ტიო ნის /ბა-

ტო ნიშ ვი ლის ავ ტო რო ბით. მას სა ვე შე სა ვალ ში ვკით ხუ ლობთ: 

„წიგ ნი ესე საუ კე თე სო თა სა ნო ვა გე თა, შა ქარ ლა მა თა, და სას მელ-

თა შე სამ ზა დე ბე ლი გა მოვ ჰკრი ბე და ვთარ გმნე რუ სუ ლი სა ენი სა გან, 

ძე თათ ვის მა მუ ლი სა ჩე მი სა თა ქარ თველ თა, ვი ნად გან არა იყო ქარ-

თულ სა ენა სა ზე და აქამ დე, მე სა ქარ თვე ლოს მე ფის გიორ გის ძე მან, და 

მი სის იმ პე რა ტო რე ბის დი დე ბუ ლე ბის სა სახ ლის კა მარ ღერ მან, და ორ-

დენ თა წმინ დის ან ნას პირ ვე ლის ხა რის ხი სა, წმინ დი სა იოა ნე იე რუ სა-

ლი მე ლი სა მეო რი სა ხა რის ხი სა კა ვა ლერ მან ბაგ რატ. წელ სა 1818 სანკტ 

პეტერბურღს...“.7

რუ სე თის იმ პე რია ში რუ სუ ლე ნო ვა ნი კუ ლი ნა რიის წიგ ნი „სა ჩუ ქა რი ახალ-

გაზ რდა დია სახ ლი სებს ანუ დამ ხმა რე სა შუა ლე ბა სა ში ნაო მეურ ნეო ბის 

ხარ ჯთა შე სამ ცი რებ ლად“ 1861 წელს დაი ბეჭ და, მი სი ავ ტო რი იყო ელე ნა 

ბურ მა ნი- მო ლო ხო ვე ცი (Elena Burman-Molokhovets, 1831-1918). 

ევ რო პა ში უკ ვე გა მო სუ ლია და დი დად პო პუ ლა რუ ლია ელ ზა აქ ტო ნის 

„თა ნა მედ რო ვე სამ ზა რეუ ლო კერ ძო ოჯა ხე ბის თვის“ (1845) და იზა ბელ 

ბი ტო ნის „მი სის ბი ტო ნის საო ჯა ხო მეურ ნეო ბის მარ თვა“ (1861).

ბარ ბა რე ჯორ ჯა ძის თვის, სა ვა რაუ დოდ, ცნო ბი ლი იყო ბაგ რატ ბა ტო ნიშ-

ვი ლი სა და ელე ნა ბურ მა ნის წიგ ნე ბი. თუმ ცა ვერ ვიტ ყვით, რომ მა თი გავ-

ლე ნა მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რად გან ბარ ბა რეს ნაშ რომ ში ძი რი თა დი აქ ცენ ტი 

ქარ თულ კერ ძებ ზე, საკ მა ზებ ზე და იმ დროინ დე ლი ქა ლე ბის ყო ფი სათ-

ვის მნიშ ვნე ლო ვან, სა მეურ ნეო ჩვე ვებ ზეა გა მახ ვი ლე ბუ ლი. ტკბი ლეუ-

ლი სა და ნამ ცხვრე ბის ნა წილ ში არის მცი რე მსგავ სე ბა, მაგ რამ წიგ ნში 

წარ მოდ გე ნი ლი 300 რე ცეპ ტი დან ამ გან ყო ფი ლე ბა ში სულ 20-მდე იქ ნე ბა. 

მე-20 საუ კუ ნე ში კი დევ ერ თი ავ ტო რი ქა ლი გა მოჩ ნდა, ოლია ოც ხე ლი, 

რო მელ მაც მი სი პირ ვე ლი კუ ლი ნა რიუ ლი წიგ ნი ბა ქო ში გა მოს ცა, რუ სულ 

ენა ზე, ხო ლო 1914 წელს – ქარ თუ ლა დაც. 

ბარ ბა რეს „ქარ თუ ლი სამ ზა რეუ ლო და საო ჯა ხო სა მეურ ნეო ნა ცად ნი 

ცნო ბა ნი“ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს მა სა ლას იძ ლე ვა ლინ გვის ტე ბის, ეთ ნოგ-

რა ფე ბის, კუ ლი ნა რე ბის, ბო ტა ნი კო სე ბის, სო ციო ლო გე ბი სა და ლი ტე-

რა ტო რე ბის თვის. წიგ ნის კომ პო ზი ცია ში, ენა ში მო ჩანს შე მოქ მე დი ქა-

ლის შე მეც ნე ბი თი ინ ტე რე სე ბი, ქა ლე ბის დახ მა რე ბის სურ ვი ლი. წიგ ნში 

გა მო ყე ნე ბუ ლი საკ მა ზე ბის, კერ ძე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი უკ ვე და-

6.  სრუ ლი სამ ზა რეუ ლო, შედ გე ნი ლი კნ. ბარ ბა რე ჯორ ჯა ძის მიერ. თბი ლი სი: 1914, გვ. 6-7.

7.  ბაგ რატ ბა ტო ნიშ ვი ლი. წიგ ნი შე სამ ზა დე ბე ლი სა ნო ვა გე თა მზუა რეულ თა გან. სანკტ პე-

ტერ ბურ ღი: 1818, გვ. 1.
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ვიწ ყე ბუ ლია და მა თი გახ სე ნე ბა და აღ დგე ნა სა შუ რი საქ მეა. ამას თა ნა ვე, 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი კუ ლი ნა რიუ ლი კულ ტუ რის 

შე და რე ბა ბარ ბა რეს დროინ დელ თან და ამ ორ საუ კუ ნო ვა ნი ის ტო რიის 

თა ვი სე ბუ რე ბა თა ანალიზი.8

ბარბარეს ეპოქა და ქართველი ქალები

ბარ ბა რე პა ტა რა გო გო იყო, რო ცა მი სი დე და, ანა ამი ლახ ვა რი, გარ დაიც-

ვა ლა და აღ მზრდე ლად ამი ლახ ვრე ბის ნამ ზი თე ვი გამ დე ლი, დი ლა ვარ-

დი სა მიუ ჩი ნეს. მი სი წყა ლო ბით შეის წავ ლა ბარ ბა რემ წე რა- კით ხვა, ქარ-

გვა, ქსო ვა, ლოც ვე ბი, ის ტო რიუ ლი თქმუ ლე ბე ბი და ზღაპ რე ბი. თორ მე ტი 

წლის ასაკ ში გაათ ხო ვეს ბარ ბა რე ზა ქა რია ჯორ ჯა ძე ზე. ეკ ლე სია ში ჯვრის-

წე რის შე სა ხებ ბარ ბა რემ მოგ ვია ნე ბით უამ ბო თა ვის მე გო ბარს, მა რიამ 

დე მუ რიას:

„სა ზო გა დოდ იმ დროს ქა ლებს ძა ლიან ად რე ათ ხო ვებ დნენ და მეც ისე-

თი პა ტა რა ვი ყავ, ჯვარს რომ გვწერ დნენ, თა მა შო ბა მე გო ნაო. რო დე საც 

მღვდე ლი ქორ წი ნე ბის წესს ას რუ ლებ და, იმ დროს ეკ ლე სია ში ღა მუ რა 

შე მოფ რინ და, და ვი ნა ხე თუ არა ღა მუ რა, მღვდელს ვუთ ხა რი: „მღვდე-

ლო, მღვდე ლო, შე ნი ჭი რი მე გა ჩუმ დი, მე მგო ნი ჩე მი ია დო ნი შე მოფ რე-

ნი ლა და მინ და დავიჭიროო“.9

ქმარ მა, ზა ქა რია ჯორ ჯა ძემ, ახალ დროს (ფეო და ლურ -ნა ტუ რა ლუ რი 

მეურ ნეო ბის ნგრე ვის შემ დეგ დაწ ყე ბულ კა პი ტა ლის ტურ წარ მოე ბის 

წესს) ფე ხი ვერ აუწ ყო და ად გილ -მა მუ ლი სულ ვა ლე ბის გას ტუმ რე ბას 

შეს წი რა. სა მი შვი ლით (მი ხეი ლი, ნოშ რე ვა ნი, მა ნა ნა) ბარ ბა რე მეტ წი-

ლად მარ ტო იყო, რად გან ზა ქა რია სულ სამ სა ხურს ეძებ და და სხვა დას-

ხვა რე გიონ ში მსა ხუ რობ და. ცოდ ნი სა და შე მეც ნე ბის დაუო კე ბე ლი სურ-

ვი ლის მქო ნე ბარ ბა რე ხარ ბად დაე წა ფა ჯორ ჯა ძეე ბის სახ ლში არ სე ბულ 

მდი დარ ბიბ ლიო თე კას. ამ დაუც ხრო მელ მა თვით გან ვი თა რე ბამ თა ვი სი 

შე დე გი გა მოი ღო და მი სი ლექ სე ბი, პიე სე ბი, პუბ ლი ცის ტუ რი წე რი ლე ბი, 

მო გო ნე ბე ბი, მოთ ხრო ბე ბი უხ ვად გა მოჩ ნდა იმ დროინ დელ ჟურ ნალ -გა-

ზე თებ ში. ამ საქ მით და მი სი პიე სე ბის ინ სცე ნი რე ბით მი ღე ბუ ლი შე მო სავ-

ლით ბარ ბა რეს ოჯა ხის გა მო საკ ვე ბი თან ხაც გაუჩ ნდა. 

1870-იან წლებ ში ბარ ბა რე ერ თხანს მას წავ ლებ ლობ და. მი სი მეუღ ლე, ზა-

ქა რია ჯორ ჯა ძე ამ დროს სოფელ კახში10 მუშაობდა და ცოლ -შვი ლიც თან 

წაიყ ვა ნა. ეს რე გიო ნი, საინ გი ლო, ქარ თვე ლი გან მა ნათ ლებ ლე ბის გან-

8.  ამ თვალ საზ რი სით საინ ტე რე სოა რუ სუ დან გორ გი ლა ძის წიგ ნი „კერ ძთაყ ვა ნის ცე მა, კუ-

ლი ნა რიუ ლი მოგ ზაუ რო ბა დრო სა და სივ რცე ში“. თბი ლი სი: 2012.

9.  მა რიამ დე მუ რია. მო გო ნე ბა. გა ზე თი „ი ვე რია“, 1895, №91, გვ. 3.

10.  ახ ლან დე ლი აზერ ბაი ჯა ნის ტე რი ტო რია, სა დაც ეთ ნი კუ რად ქარ თვე ლი მაჰ მა დია ნე ბი 

ცხოვ რო ბენ.

19

სა კუთ რე ბულ ყუ რად ღე ბას იმ სა ხუ რებ და, რად გან აქაურ ქარ თვე ლებს 

კულ ტუ რუ ლი ასი მი ლა ციის საფ რთხე ემუქ რე ბო დათ. მე-19 საუ კუ ნე ში 

ამას რუ სი ფი კა ციის საფ რთხეც დაე მა ტა, ამი ტომ აქ სკო ლე ბის გახ სნა სა 

და ქარ თუ ლი ენის სწავ ლე ბა ზე თა ნაბ რად ზრუ ნავ დნენ სა სუ ლიე რო და 

საე რო მოღ ვა წეე ბი. ბარ ბა რემ კა ხის სკო ლა ში ოთ ხი წე ლი იმუ შა ვა და 

ასე თი წე რი ლით გა მოემ შვი დო ბა იქაურ ბუ ნე ბა სა და ქა ლებს:

„მშვი დო ბით, ჩე მო მშვე ნიე რო და დაუ ვიწ ყა რო კა კო! მარ თა ლია მოვ-

შორ დი შენს ტურ ფა სა ხეს, შენს ამ წვა ნე ბულ ტყით მო სილ გო რა კებს, 

შენს ამ ღვრეულს, მაგ რამ ზოგ ჯერ სარ კიან კურ მუხს, შენს ნა კა დულს, 

შენს შფო თიან წის ქვილ -დან გებს, შენს წმინ და გიორ გის სა ლო ცავს, შენს 

ტურ ფა და უმან კო შკო ლას და შენც კა კე ლო, კა ხე თე ლის ძმაო! გეუბ-

ნე ბი, მოვ შორ დი ყო ვე ლი ფერს შე ნი სას კა კო, მაგ რამ გუ ლი ჩე მი მაინც 

შენ სკენ არის!.. მრა ვა ლი სა ნუ გე შო და არა სა ნუ გე შო საქ მე ნი ვნა ხე მე, ამ 

ოთხ წელ ში, შენ ში მრა ვალ -წა მე ბუ ლო...

ჩვენს წი ნაპ რებს უთ ქვამთ – სწავ ლა სი ნათ ლეა, უს წავ ლე ლო ბა – სიბ ნე-

ლეო. მგო ნი, თქვენც მრა ვალ ჯერ გა გი გო ნიათ. მაშ, ის წრა ფეთ სწავ ლი-

სად მი, ვიდ რე დრო არის! ახ ლა ხომ ცხა დათ ხე დავთ მის სა ჭი როე ბას? ნუ 

მოაკ ლებთ თქვენს შვი ლებს უბ რა ლო ქარ თუ ლი წე რა- კით ხვის ცოდ ნას! 

ხომ კარ გათ გახ სოვთ ყა სი მა, კოს ტა, მუ რა და, ჰა ჯი- ქაუ ზა, აღა ში რი ნა, 

ალა ვერ და, რუ ში ნა და სხვა ნი რა დროს მო დიოდ ნენ ჩემ თან წე რა- კით-

ხვის სას წავ ლებ ლათ? ესე ნი დღი სით მუ შაო ბა ში თავს იკ ლავ დნენ, ღა-

მით კი შკო ლა ში მოგ როვ დე ბოდ ნენ! თუ თქვენ მეს ტას შეუძ ლია ოთ ხი 

თა ვი სი შვილს შკო ლა ში აღ ზრდა მის ცეს, რა ტომ ყვე ლა თქვენ განს ერ-

თის შვი ლის სწავ ლა არ შეუძ ლია? ვიდ რე დრო და კე თი ლი შემ თხვე ვა 

გაქვს, ის წავ ლე და გან სა კუთ რე ბით შე ნი შვი ლე ბი შკო ლა ში გაგ ზავ ნე. 

ხომ გა გი გო ნიათ: საუ კუ ნე იცოც ხლეო, საუკუნე ისწავლეო!“11 

1870-ია ნი წლე ბი დან „კავ კა სია ში მარ თლმა დი დებ ლუ რი ქრის ტია ნო ბის 

აღ მდგენ მა სა ზო გა დოე ბამ“ საინ გი ლო შიც გახ სნა ორ კლა სია ნი სკო ლე-

ბი, მაგ რამ ისი ნი გაუ ნათ ლებ ლო ბას უფ რო უწ ყობ დნენ ხელს, ვიდ რე – 

განათლებას.12

1889 წლი დან სო ფელ კახ ში უკ ვე არ სე ბობ და ორ კლა სია ნი სამ რევ ლო 

სკო ლა. 1893 წელს, მა მა ლეო ნი დეს ინი ცია ტი ვით კი ქალ თა სკო ლა გაიხ-

სნა, სა დაც 1896 წლი დან გან მა ნათ ლე ბე ლი ქა ლი, სო ფიო კონ ჭოშ ვი ლი-

ყუ ლოშ ვი ლი მოღ ვა წეობ და. სო ფიოს ინ გი ლო ქა ლე ბი „ჩონ დე დას“ (ჩვე-

ნი დე და) ეძახ დნენ, რად გან მი სი წყა ლო ბით შეის წავ ლეს მე ფუტ კრეო ბა, 

მეაბ რე შუ მეო ბა, მე ბოს ტნეო ბა- მე ბა ღეო ბა, ბავ შვის, მე ლო გი ნე ქა ლი სა 

11.  კორ ნე ლი კე კე ლი ძის სა ხე ლო ბის სა ქარ თვე ლოს ხელ ნა წერ თა ეროვ ნუ ლი ცენ ტრი, 

ბარ ბა რე ჯორ ჯა ძის არ ქი ვი, ხელ ნა წე რი № 9974.

12.  ეს სა ზო გა დოე ბა 1860-1917 წლებ ში ფუნ ქციო ნი რებ და და რუ სუ ლი იმ პე რიუ ლი პო ლი-

ტი კის საყ რდე ნი იყო. იგი „კე თილ შო ბი ლი“ მიზ ნე ბით ხსნი და სკო ლებს, თუმ ცა ქარ თუ ლი 

ენის სწავ ლე ბას კრძა ლავ და.
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და ავად მყო ფის მოვ ლა. სო ფიოს მიერ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი „ქალ თა წრე“ 

ცოდ ნი სა და თა ვი სუფ ლე ბის ად გი ლი იყო ქა ლე ბის თვის: სო ფიოს მა გა-

ლი თის და მას თან ურ თიერ თო ბის წყა ლო ბით დაძ ლიეს მცი რეწ ლო ვან თა 

ქორ წი ნე ბის, აკ ვან ში და ნიშ ვნის, დე დამ თილ -მა მამ თილ თან უმ ძრა ხო ბის 

(მათ თან საუბ რის აკ რძალ ვა) ადა თე ბი და გზა გაუხ სნეს ქა ლის მი მართ 

თა ნას წო რუფ ლე ბიან და მო კი დე ბუ ლე ბას ოჯახ სა და სა ზო გა დოე ბა ში. 

რუ სე თის იმ პე რიის ასი მი ლა ციუ რი პო ლი ტი კა თან და თან ძლიერ დე ბო და. 

ქარ თვე ლე ბი იძუ ლე ბულ ნი იყ ვნენ რუ სუ ლი მარ წუ ხე ბის ძა ლას დაჰ პი-

რის პი რე ბოდ ნენ და ეს საქ მე კონ სპი რა ციუ ლად ეკე თე ბი ნათ. 1879 წელს 

„ქარ თველ თა შო რის წე რა- კით ხვის გა მავ რცე ლე ბე ლი სა ზო გა დოე ბის“ 

შექ მნით და ამ სა ზო გა დოე ბის წეს დე ბით ქარ თველ მა გან მა ნათ ლებ ლებ-

მა მიაღ წიეს სა ჯა რო სკო ლებ ში ქარ თუ ლი ენის სწავ ლე ბის დაშ ვე ბას და 

დაიწ ყეს ქარ თუ ლე ნო ვა ნი სა ხელ მძღვა ნე ლოე ბის შექ მნა და სკო ლებ ში 

ინ ტეგ რი რე ბა.

ამ საქ მე ში გა ნუ ზომ ლად დი დია ქარ თვე ლი გან მა ნათ ლებ ლის, ია კობ 

გო გე ბაშ ვი ლის დამ სა ხუ რე ბა. მან ჯერ „ბუ ნე ბის კა რი“ შექ მნა, რო მე ლიც 

ყმაწ ვი ლებს ბუ ნე ბის შე სა ხებ ცოდ ნას აძ ლევ და, ხო ლო მოგ ვია ნე ბით – 

ქარ თუ ლი ენის სას კო ლო სა ხელ მძღვა ნე ლო „დე და ენა“.

ია კობ გო გე ბაშ ვი ლის „ბუ ნე ბის კა რი“ (გა მოი ცე მო და 1868-1918 წლებ ში) 

შედ გე ბო და სა ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლო და სა ლი ტე რა ტუ რო ნა წი ლე ბის გან. სა-

ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლო წე რი ლის შედ გე ნი სას მან გა მოი ყე ნა გერ მა ნე ლი მეც-

ნიე რე ბის – ალ ფრედ ბრე მის, კარლ ფოკ ტის და მო რიც ვაგ ნე რის (Alfred 

Edmund Brehm, Karl Christopher Vogt, Moritz Wagner) შრო მე ბი. სა ხელ-

მძღვა ნე ლოს შე სა ვალ ში ია კო ბი წერს:

„და წი ნაუ რე ბულს გა ნათ ლე ბულს ქვეყ ნებ ში კარ გად აქვთ შეგ ნე ბუ ლი, 

რომ ბუ ნე ბის ცოდ ნა და მის ძალ თა და მორ ჩი ლე ბა შეად გენს ერთს უმ-

თავ რეს ბურჯს ერი სა და კა ცობ რიო ბის ბედ ნიე რე ბი სა. ამის გა მო ბუ ნე ბის 

შეს წავ ლას იქ დიდს ად გილს უთ მო ბენ ბავ შვე ბის გან ვი თა რე ბა ში რო-

გორც ოჯა ხებ ში, ისე სკო ლებ ში...

ჩვენ ში აქამ დინ მე ფობს მო ზარ დის თაო ბის აღ ზრდა ში ფან ტა ზია. ჭკუის 

გან მა ვი თა რე ბე ლი და გან მაფ ხიზ ლე ბე ლი საგ ნე ბი, სა ღის მსჯე ლო ბის 

აღ მზრდელ ნი რეა ლურ ნი ვარ ჯი შო ბა ნი, ცხო ვე ლი ბუ ნე ბა ჩვენს მშობ-

ლებს სრუ ლიად მი ვიწ ყე ბუ ლი აქვთ თა ვი სის შვი ლე ბის აღ ზრდა- გან ვი-

თა რე ბა ში. 

სა ქარ თვე ლოს ბუ ნე ბა ისე თი მდი და რია და მრა ვალ ფე რო ვა ნია, რომ 

ევ რო პის ბუ ნე ბა მას თან ნარ ცხა დაც არ მო ვა, მაგ რამ ჩვენ ამ მდიდრის 

ბუნებისა არაფერი გაგვეგება, უკუღმართი აღზრდის წყალობით...“.13 

ბარ ბა რე ჯორ ჯა ძე მხურ ვა ლედ თა ნაუგ რძნობ და სწავ ლა -აღ ზრდის პრო-

13.  ია კობ გო გე ბაშ ვი ლი. სა ქარ თვე ლოს მთე ბი და ქა რე ბი. „ბუ ნე ბის კა რი“. ტფი ლი სი: 1912, გვ. 3. 
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ცესს. მი სი ცხოვ რე ბი სა და შე მოქ მე დე ბის ამ სახ ველ მა სა ლებ ზე მუ შაო ბი-

სას აღ მო ვა ჩი ნე, რომ მან მოამ ზა და სა ხელ მძღვა ნე ლო, რო მე ლიც ბავ-

შვებს ქარ თულ ან ბანს შეას წავ ლი და.

სამ წუ ხა როდ, ამ სა ხელ მძღვა ნე ლოს ვერ სად მი ვაკ ვლიე. მაგ რამ ვნა ხე 

რა ფიე ლი სად მი მი წე რი ლი წე რი ლი, საი და ნაც ირ კვე ვა, რომ ბარ ბა რეს 

ნაშ რო მი ვი ღა ცამ გა მოს ცა და ავ ტო რი არ მიუ თი თა. 

„საყ ვა რე ლო ძმაო რა ფიელ, მრავ ლო ბით დაგ კოც ნი და ღმერ თსა ვსთხოვ 

შენ სა და შე ნი ცოლ -შვი ლის დღეგ რძე ლო ბას.

ხომ გა გი გო ნია, ცუ დათ ჯდო მას ცუ დათ შრო მა ჰსჯო ბიაო. მეც ასე ვიშ-

რო მე და შე ვად გი ნე საყ მაწ ვი ლო წიგ ნი... მე შე ნა გთხოვ, გე ნაც ვა ლე, 

ჯერ ხომ რა საკ ვირ ვე ლია შა ლა შინს გაჰ კრავ და რაც არ მო გე წო ნე ბა 

მოშ ლი... რო ცა გა ჩალ ხო, მე რე მი შას გა დაა წე რი ნე და თუ მოე წო ნე ბათ 

დავაბეჭდინოთ...“14

რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნე, ამ სა ხელ მძღვა ნე ლოს ვერ სად მი ვაკ ვლიე. იგი 

არ არის არც ბარ ბა რეს, არც რა ფიელ ერის თა ვის არ ქივ ში, არ იძებ ნე ბა 

ხელ ნა წე რებ სა და ბიბ ლიო თე კებ ში.

მე-19 საუ კუ ნის 80-იან წლებ ში ერ თ-ერ თმა აკა დე მიურ მა ჯგუფ მა მუ შაო ბა 

დაიწ ყო მე-12 საუ კუ ნის ლი ტე რა ტუ რუ ლი ძეგ ლის, შო თა რუს თა ვე ლის 

პოე მის „ვეფ ხის ტყაოს ნის“ ტექ სტის დად გე ნა ზე. რო გორც და- ძმის მი მო-

წე რი დან ირ კვე ვა, რა ფიე ლი ამ ჯგუ ფის წევ რი იყო, ბარ ბა რე კი – არა. ეს 

გა რე მოე ბა უც ნაუ რია, რად გან რა ფიე ლი ხში რად უგ ზავ ნი და ბარ ბა რეს 

პოე მის ტექსტს გა სას წო რებ ლად. ქარ თველ მწიგ ნო ბარ ქალ თა შო რის, 

ვინც ძველ ქარ თულ ხელ ნა წე რებს და ლი ტე რა ტუ რას იც ნობ და, ბარ-

ბა რე გა მორ ჩეუ ლი ფი გუ რა იყო, ისე ვე რო გორც მი სი დე და, ბე ბია და 

მრა ვა ლი ნა თე სა ვი. სწო რედ ამი ტომ გა მოეხ მაუ რა იგი არ ტურ ლაის ტის 

მიერ გერმანულად თარგმნილი „ვეფხისტყაოსანის“15 გარშემო ატეხილ 

დისკუსიას:

„...ქარ თვე ლე ბი სათ ვის დი დათ სამ წუ ხა რო არის, რომ ჩვე ნი გა მო ჩე ნი-

ლი სა ხე ლო ვა ნი პოე ტი რუს თა ვე ლის თხზუ ლე ბა „ხე ლი ხელ სა გოგ მა ნე-

ბი“ ისე გა დააქვთ სხვა ენა ზედ, რო გორც უბ რა ლო რამ ზღა პა რი... ჩვე ნი 

სა ხე ლო ვა ნი პოე ტი რო მელ სა გან საც შეე ხე ბა, მკით ხვე ლის გულ სა და 

ღვიძლს გრძნო ბით გან გმი რავს: საღ მრთო ზედ, სიბ რძნე ზე და, სიუხ ვე-

ზედ, გმი რო ბა სა და მიჯ ნუ რო ბა ზედ, სოფ ლის მუ ხა ნა თო ბა ზედ, მა შინ დელ 

დროის დი დე ბა სა და ჩვეუ ლე ბა ზედ, ერ თო ბა სა და მოძ მე თათ ვის თა ვის 

და დე ბა ზედ, ყო ველ სა ვე ფი ლო სო ფიუ რად ხა ტავს. არა მარ ტო დევ -გმი-

რე ბი და ქა ჯე ბია მი სი ჰაზ რი. 

14.  კორ ნე ლი კე კე ლი ძის სა ხე ლო ბის სა ქარ თვე ლოს ხელ ნა წერ თა ეროვ ნუ ლი ცენ ტრი, 

ბარ ბა რე ჯორ ჯა ძის არ ქი ვი, ხელ ნა წე რი № 9971.  

15.  Schota Rustaweli. Der Mann im Tigerfelle. Dresden: E. Pierson, 1889.  
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ვინც რუს თა ვე ლის პოე მას გაარ კვევს, ის პი რი რუს თა ვე ლი სა ვით ფი ლო-

სო ფო სი უნ და იყოს, თო რემ უბ რა ლო ლი ტონს კაცს რო გორ შეეძ ლე ბა 

კვალ ში ჩად გო მა? თუმ ცა კა მი სია იყო და ნიშ ნუ ლი გა დამ წერ თა გან შეც-

დო მე ბის გა სას წო რებ ლათ, მაგ რამ, რო გორც ჰსჩანს, იმა თაც გულ დას-

მით ვერ გადაუთვალიერებიათ“.16

ცხოვ რე ბის გან ქან ცგაწ ყვე ტილ ბარ ბა რეს ორი მე საი დუმ ლე ჰყავს: ბუ ნე-

ბა და ძმა რა ფიე ლი. ეს „სამ თა კავ ში რი“ კარ გად ჩანს ბარ ბა რეს ლექ სში 

„ძმაო, რა ფიელ“:

„ვხედავ ცვლას ტაროსთ და დროებათ ვით საპყრობილეს:

დამფლეს, დამაბეს, მძიმე ჯაჭვით შემაბორკილეს, 

ნათელი გული, მხიარული, შემიორგულეს,

რად მივემგზავსე უცნობოსა ოცნებაში მყოფს?.. 

დილით აღვსდგები და შევხედავ ცას ლაჟვარდოვანს,

მზეს განმრწყინვალეს, ოქროდ მთრთოლვარეს და ვითა ფრთოვანს.

თითქო მივილტვი ჩემის ხვედრით და ავალ ზეცას,

შევალ ღრუბელში, დავიფარავ, ამ ჭმუნვარებას...“17 

სა კუ თა რი ბე დის უკუღ მარ თო ბამ ბარ ბა რეს გაუმ ძაფ რა ქა ლე ბის ჩაგ ვრი-

სად მი მგრძნო ბე ლო ბა და ქა ლე ბი სად მი სო ლი და რო ბა. სწო რედ ამი ტომ 

მი სი პიე სე ბი („რას ვე ძებ დი და რა ვპო ვე“, „სარ კით მოტ ყუე ბა“, „შუ რი“, 

„მკით ხა ვი“) სულ ქა ლე ბის ბედს უტ რია ლებს. ამ თე მას ვე ეძ ღვნე ბა მოთ-

ხრო ბე ბი: „თა ზო მომ ღე რა ლი“, „მა რიამ“, „რამ დე ნი მე აზ რი ახ ლან დელ 

მდგო მა რეო ბა ზედ“. სწო რედ ამი ტომ არ უდ რკე ბო და იგი მი სი თა ნა მედ-

რო ვე, ცნო ბი ლი და გა მორ ჩეუ ლი მოღ ვა წეე ბის ნააზ რე ვის კრი ტი კას. 

იგი პირ ვე ლი პო ლე მის ტი ქა ლია, ვინც გა ბე და და კრი ტი კუ ლი პა სუ ხე-

ბი დაუ წე რა ილია ჭავ ჭა ვა ძეს, გა მორ ჩეულ ინ ტე ლექ ტუალს, რო მელ მაც 

1860 წელს ქარ თუ ლი ენის მო დერ ნი ზა ციის, მი სი ხალ ხთან დაახ ლოე ბის 

სა კით ხი წა მოჭ რა და ულ მო ბე ლი ბრძო ლა გა მოუც ხა და ყვე ლას, ვინც 

ძველ, ხალ ხის თვის გაუ გე ბარ ენა ზე წერ და. ბარ ბა რეს წე რი ლე ბი ბევ რმა 

კონ სერ ვა ტო რის გაბ რძო ლე ბად აღიქ ვა, მაგ რამ ეს არ არის სწო რი. ბარ-

ბა რე მხო ლოდ იმას ამ ბობ და, რომ „ძვე ლის“ ერ თბა შად გა ნად გუ რე ბა 

ვნებს კულ ტუ რას და აზია ნებს ის ტო რიულ, კულ ტუ რულ ქსო ვილს.

ქა ლე ბის ჩაგ ვრის სა წი ნააღ მდე გო მა ნი ფეს ტია ბარ ბა რეს წე რი ლი 

„ო რიოდ სიტ ყვა ყმაწ ვილ კა ცე ბის სა ყუ რად ღე ბოდ“, რო მე ლიც 1893 წელს 

გა მოქ ვეყ ნდა და რომ ლი თაც მა მა კა ცებს თა ვიან თი დე ბის, მეუღ ლეე ბი სა 

და ქა ლიშ ვი ლე ბის გვერ დში დგო მის კენ მოუ წო და, რად გან ახალ დრო ში 

ქა ლე ბის შრო მა, შე მოქ მე დე ბა სჭირ დე ბო და სა ზო გა დოე ბას:

„...მარ თა ლია, დე და კა ცის თვის თვით ბუ ნე ბას არ მოუ ცია ვრცე ლი ას პა-

16.  ბარ ბა რე ჯორ ჯა ძე. რჩეუ ლი თხზუ ლე ბა ნი. თბი ლი სი: „საბ ჭო თა სა ქარ თვე ლო“, 1988, გვ. 142.

17.  ჟურ ნა ლი „ცის კა რი“, 1861, № 1, გვ. 126-127.
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რე ზი, მაგ რამ ეს მა შინ, რო დე საც შეიქ მნე ბა დე დად და კის რად დააწ ვე ბა 

ოჯა ხის მო ვა ლეო ბა. მაგ რამ გათ ხო ვე ბამ დის კი უნ და ჰქო ნო და ქალ საც 

თა ნას წო რი აღ ზრდა და მი მარ თუ ლე ბა, რომ შეს ძლე ბო და თა ვის თა ვის 

ცხოვ რე ბა და ქმრის უღე ლის გა წე ვა. მა მა კაც მა ოჯახ შიაც კი არად ჩააგ დო 

დე და კა ცის შრო მა, უპი რა ტე სო ბა თვით დაიპ ყრო და ყუ რე ბი გა მოუ ჭე და: 

თქვენ ჭკუა არა გაქვთ, არა გაქვთ გუ ლი და გრძნო ბა, არც არა გეს მით, 

გა მოყ რუე ბუ ლი და გა მოფ შუ ტუ რე ბუ ლი ხართ, თქვენ თვა ლებს თვა ლის 

ჩი ნო ბა არ შეუძ ლიან, ხართ დაუნ დო ბელ ნი, მო ღა ლა ტე ნი და ვინ მოს-

თვლის, რა არ უწო დე ბია კაცს, ამ კა ცის სა თაყ ვა ნე ბე ლი არ სე ბი სათ ვის, 

რო მე ლიც არის დე და, და, ცო ლი და ასუ ლი...

საბ რა ლო ქა ლებს იმ და ჩაგ ვრით მაინც ვერ დაუთ რგუ ნეს ნი ჭი და გო-

ნე ბა: თუ გა ნათ ლე ბა არ მის ცეს, თა ვიანთ დე დაე ნა ზედ მაინც კარ გად და 

სა ძირ კვლია ნად შეეძ ლოთ ნა თე ლი მსჯე ლო ბა და საქ მია ნო ბა, ვინ იყო 

მწიგ ნობ რო ბის პატ რო ნი და წე რა- კით ხვის გა მავ რცე ლე ბე ლი ჩვენ ში, თუ 

არ ქა ლი, რო დე საც კა ცე ბი მა მუ ლის და საც ვე ლად თოფ -ია რაღ ზედ იყ-

ვნენ და ყუ დე ბულ ნი? თუ აქა მომ დე მოაღ წია მდი დარ მა ქარ თულ მა ენამ, 

ქა ლის მეო ხე ბით მოაღ წია...

დღეს კი სხვა ქვეყ ნე ბი დან ჩვენ შიაც შე მო ვი და ახა ლი დრო გა ნათ ლე ბი-

სა და აყ ვა ვე ბი სა. ახ ლა მაინც ჩვენ მა კა ცებ მა დაა ნე ბონ თა ვი ზვაო ბას და 

მე შურ ნეო ბას, მის ცენ თა ვიანთ დებ საც თა ნას წო რი სწავ ლა და მი მარ თუ-

ლე ბა, რომ შეეძ ლოთ კი დეც კვალ ში ჩად გო მა და ან გა რი შის მოთ ხოვ ნა 

თა ნა მედ რო ვე ქა ლე ბი სა, თო რემ ძველ დე და კა ცებს სა მა რის მე ტი ვე ღა-

რა გაგ ვას წო რებ ს-რა და ახა ლი თაო ბის ქა ლე ბიც ღვაწ ლსა და შრო მას 

არ შეუდ რკე ბიან, თუ კი საქ მეს უშველიან რასმე“.18

ბარ ბა რე ჯორ ჯა ძე სა კუ თა რი ცხოვ რე ბით, შე მოქ მე დე ბით მა გა ლი თი იყო 

მი სი თა ნა მედ რო ვე ქა ლე ბი სა და გო გო ნე ბის თვის, რა თა მათ მე ტი და 

გამ ბე და ვი ნა ბი ჯე ბი გა დაედ გათ სა ზო გა დოე ბის კენ და ებ რძო ლათ სა-

კუ თა რი უფ ლე ბე ბის, შე მოქ მე დე ბი თი თა ვი სუფ ლე ბი სა და გან ვი თა რე-

ბის ას პა რე ზის მო პო ვე ბის თვის. სწო რედ ამი ტომ ყვე ლა მი სი მე გო ბა რი, 

თა ნა მედ რო ვე და ახალ გაზ რდა, ვი საც კი იგი ერ თხელ მაინც უნა ხავს, 

გან სა კუთ რე ბით აღ ნიშ ნავს მის გამ ბე დაო ბას, ცოდ ნის შე ძე ნი სა და შე-

მეც ნე ბის კენ, სა ზო გა დოებ რივ საქ მე ში მო ნა წი ლეო ბის კენ დაუო კე ბელ 

წრაფ ვას. ამ მა გა ლით მა შემ დე გი თაო ბის წარ მო მად გე ნელ მრა ვალ 

ქალს მის ცა ბიძ გი: გა მოიყ ვა ნა სა ჯა რო სივ რცე ში, ბრძო ლი სა და შე მოქ-

მე დე ბის ნა პერ წკა ლი აუნ თო.

ბარ ბა რეს ეპო ქის ქალ თა გან მნიშ ვნე ლო ვა ნია ეკა ტე რი ნე თარ ხნიშ-

ვი ლი- გა ბაშ ვი ლის წვლი ლი, რო მელ მაც ქა ლე ბის გა ნათ ლე ბის დო ნის 

ასა მაღ ლებ ლად 1895 წელს „ქალ თა სა ხე ლოს ნო სკო ლა“ (1895-1925) 

18.  ბარ ბა რე ჯორ ჯა ძე. ორიოდ სიტ ყვა ყმაწ ვილ კა ცე ბის სა ყუ რად ღე ბოდ. ჟ. „კვა ლი“, 1893, 

№ 16, გვ. 1-2.
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გახ სნა. მას ამ საქ მე ში მხარს უჭერ დნენ ოლ ღა გუ რა მიშ ვი ლი- ჭავ ჭა ვა-

ძე, მა რიამ თუ ხა რე ლი, ოლ ღა აღ ლა ძე, ეკა ტე რი ნე მე ლი ქიშ ვი ლი- მეს-

ხი. ამ სას წავ ლე ბელ ში, ჭრა- კერ ვის გარ და, გო გო ნე ბი სწავ ლობ დნენ 

ხატ ვას, ცეკ ვას, ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლე ბას. პრო ფე სიას დაუფ ლე ბულ მა გო-

გო ნებ მა ანა ლო გიუ რი სკო ლე ბი გახ სნეს სხვა ქა ლა ქებ ში: ქუ თაის ში, 

გორ ში, ახალ ცი ხე ში, ფოთ ში. ეკა ტე რი ნე იყო „ქალ თა წრეე ბის“ გახ სნის 

ინი ცია ტო რი თბი ლის ში, გორ ში, თე ლავ ში, ხონ სა და ქუ თაის ში, სა დაც 

ქა ლე ბის ემან სი პა ციის იდეის გა სავ რცე ლებ ლად შეკ რე ბებს ატა რებ-

დნენ და ერ თმა ნეთს ამ იდეას თან და კავ ში რე ბულ ინ ფორ მა ცია სა და 

ცოდ ნას უზია რებ დნენ.

სა გან მა ნათ ლებ ლო მოძ რაო ბა ში, ბუ ნე ბის შე სა ხებ მეც ნიე რუ ლი ცოდ ნის გავ-

რცე ლე ბა ში დი დი რო ლი შეას რუ ლა საყ მაწ ვი ლო ჟურ ნალ -გა ზე თებ მა, რო-

მელ თა რე დაქ ტო რე ბი, გა მომ ცემ ლე ბი ან თა ნამ შრომ ლე ბი ქა ლე ბი იყ ვნენ:

ქარ თუ ლი სა ლი ტე რა ტუ რო ჟურ ნა ლი „ცის კა რი“ (1852-1875), რე დაქ ტო რი 

ივა ნე კე რე სე ლი ძე; 

ჟურ ნა ლი „ნო ბა თი“ (1883-1885), რე დაქ ტო რი ან დრია ღუ ლა ძე;

საყ მაწ ვი ლო ჟურ ნა ლი „ჯე ჯი ლი“ (1890-1923), რე დაქ ტო რი ანას ტა სია თუ-

მა ნიშ ვი ლი- წე რე თე ლი; 

საყ მაწ ვი ლო ჟურ ნა ლი მოზ რდილ თათ ვის „ნა კა დუ ლი“ (1904-1927), რე-

დაქ ტო რე ბი: ელი სა ბედ ერის თა ვი, ნი ნო ზუ რა ბიშ ვი ლი, მა რიამ დე მუ რია, 

ნი ნო ნა კა ში ძე; 

სა მეც ნიე რო და სა ლი ტე რა ტუ რო გა ზე თი „კვა ლი“ (1893-1904), რე დაქ-

ტორ -გა მომ ცე მე ლი ანას ტა სია თუ მა ნიშ ვი ლი- წე რე თე ლი. 

ამ ჟურ ნალ -გა ზე თებ ში ქა ლე ბი აქ ვეყ ნებ დნენ სა კუ თარ მოთ ხრო ბებს, 

ლექ სებს, თარ გმა ნებ სა და პუბ ლი ცის ტურ წე რი ლებს, რა მაც ხე ლი შეუწ-

ყო მათ შე მოქ მე დე ბით გან ვი თა რე ბა სა და სა ზო გა დოებ რივ საქ მია ნო ბას. 

მე-20 საუ კუ ნის და საწ ყის ში ქარ თვე ლი ქა ლე ბი უკ ვე უფ რო თა მა მად 

აფუძ ნებ დნენ სა გან მა ნათ ლებ ლო და საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ციებს, 

რო მელ თა გა ნაც გა მორ ჩეუ ლი იყო რამ დე ნი მე:

დო მი ნი კა ერის თა ვის ინი ცია ტი ვით და ფუძ ნე ბუ ლი „ქარ თველ ქალ თა სა-

ზო გა დოე ბა“; 

მა რიამ ჯამ ბა კურ -ორ ბე ლია ნის „ქარ თველ ქალ თა კო მი ტე ტი“; 

ანას ტა სია ერის თა ვი- ხოშ ტა რიას „გა ნათ ლე ბა“; 

ნი ნო ყი ფია ნის „ი მე დი“. 

ეს სა ზო გა დოე ბე ბი აგ რო ვებ დნენ თან ხას უც ხოეთ ში ახალ გაზ რდე-

ბის სას წავ ლებ ლად გა საგ ზავ ნად, ეხ მა რე ბოდ ნენ ღა რიბ მო წა ფეებს. 

ნი ნო ყი ფიან მა სულ მა ლე სა ზო გა დოებ რივ -პო ლი ტი კუ რი ჟურ ნა ლი 
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„ა ხა ლი დროე ბა“ დააარ სა, სა დაც ბევ რი ავ ტო რი ჰო ნო რა რის გა რე შე 

აქ ვეყ ნებ და წე რი ლებს და კო რეს პონ დენ ციებს.

კა ტო მი ქე ლა ძემ კი 1917 წელს „ქუ თაი სის ქალ თა ინ ტერ პარ ტიუ ლი ლი გა“ 

ჩა მოა ყა ლი ბა და გა ზე თი „ხმა ქარ თვე ლი ქა ლი სა“ გა მოს ცა, რო მე ლიც 

ქა ლე ბის პო ლი ტი კურ გააქ ტიუ რე ბას ემ სა ხუ რე ბო და. კა ტოს ამ საქ მე ში 

გვერ დში ედ გნენ მი სი წი ნა მორ ბე დი ქარ თვე ლი ქა ლე ბი: აწ ვდიდ ნენ მა-

სა ლებს გა ზე თის თვის, ორ გა ნი ზე ბას უწევ დნენ კო რეს პონ დენ ციე ბის გა-

მოგ ზავ ნას რე გიო ნე ბი დან, ავ რცე ლებ დნენ გა ზეთს თა ვიანთ ქა ლა ქებ სა 

და სოფ ლებ ში, ეხ მა რე ბოდ ნენ საინ ფორ მა ციო- სა გან მა ნათ ლებ ლო შეკ-

რე ბე ბის მოწ ყო ბა სა და ლექ ციე ბის ჩა ტა რე ბა ში. 

ბოლ შე ვი კუ რი რე ჟი მის დამ ყა რე ბის შემ დეგ, 1922 წელს, ეკა ტე რი ნე გა-

ბაშ ვი ლის სკო ლა დაი ხუ რა, ისე ვე რო გორც აიკ რძა ლა ყვე ლა კერ ძო და 

სა ზო გა დოებ რი ვი ინი ცია ტი ვა. ადა მია ნე ბი, ვინც სა გან მა ნათ ლებ ლო მოძ-

რაო ბას თან და გან მა ნათ ლებ ლუ რი იდეე ბის დამ კვიდ რე ბას თან იყ ვნენ 

და კავ ში რე ბულ ნი, „საბ ჭო თა სამ შობ ლომ“ არა კე თილ საი მე დო „ე ლე მენ-

ტე ბად“ გა მოაც ხა და და ბევ რი მათ გა ნი გაა ნად გუ რა კი დეც. 

მოგზაურობა, როგორც ახალი ცოდნა  

და შე/მოქმედება

ევ რო პე ლებს სა ქარ თვე ლოს შე სა ხებ ინ ტე რე სი გაუღ ვი ვა მე-18 საუ კუ ნის 

ქარ თვე ლი მეც ნიე რი სა და სა ხელ მწი ფო მოღ ვა წის, ვა ხუშ ტი ბაგ რა ტიო-

ნის ნაშ რომ მა „აღ წე რა სა მე ფო სა სა ქარ თვე ლო სა“, რო მელ ზე მუ შაო ბაც 

მან 1745 წელს დაასრულა.19

ეს არის ქარ თუ ლი გეოგ რა ფიუ ლი მეც ნიე რე ბის უძ ვე ლე სი, ყვე ლა ზე 

სრულ ყო ფი ლი, ენ ციკ ლო პე დიუ რი ში ნაარ სის ნაშ რო მი. მის უნი კა ლუ-

რო ბას გა ნა პი რო ბებს სა ქარ თვე ლოს ის ტო რიის, ბუ ნე ბის, მო სახ ლეო ბის, 

ზნე- ჩვეუ ლე ბე ბის, ლან შაფ ტის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია და ავ ტო რის მიერ 

შედ გე ნი ლი რუ კე ბი. 

კარ ტოგ რა ფიის გან ვი თა რე ბის ტენ დენ ციებ მა, რომ ლებ მაც მე-18 საუ კუ-

ნის ევ რო პა მოიც ვა, რუ სეთ შიც შე მოაღ წია. ვა ხუშ ტი ბაგ რა ტიონ მა, რო-

მე ლიც პე ტერ ბურ გში მოღ ვა წეობ და, სა ფუძ ვლია ნად შეის წავ ლა ეს საქ მე 

და მრა ვა ლი უნი კა ლუ რი რუ კა შექ მნა. 

მა რი ბრო სეს კვლე ვე ბის წყა ლო ბით, ქარ თველ მეც ნიერ თათ ვის ცნო ბი-

ლი გახ და, რომ გერ მა ნუ ლი ჟურ ნა ლი „Wissenschaftliche Zeitschrift“ უკ-

ვე 1747 წელს წერ და „ტფი ლი სე ლი პრინ ცის“ რუ კე ბის შე სა ხებ:

19.  ვა ხუშ ტი ბაგ რა ტიო ნის ეს ნაშ რო მი პირ ვე ლად მა რი ბრო სემ გა მოს ცა 1845 წელს ქარ-

თულ და ფრან გულ ენებ ზე, 1854 წელს – და ვით ჩუ ბი ნაშ ვილ მა, 1885 წელს – დი მიტ რი ბაქ-

რა ძემ, 1904 წელს – მო სე ჯა ნაშ ვილ მა, 1913 წელს – ზა ქა რია ჭი ჭი ნა ძემ, 1941 და 1977 წლებ ში 

– სა ქარ თვე ლოს გეოგ რა ფიულ მა სა ზო გა დოე ბამ.
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„ამ რუ კე ბის დი დი ნა წი ლი ქარ თუ ლი დან უკ ვე თარ გმნი ლია და ბა ტო ნი ჟ. 

დე ლი ლი გვპირ დე ბა მათ გა მოქ ვეყ ნე ბას, რი თაც კავ კა სიის დღემ დე იდუ მა-

ლე ბით მო ცუ ლი მთე ბი ერ თბა შად გახ დე ბა ევ რო პელ თათ ვის ცნობილი“.20 

ფრან გმა ას ტრო ნომ მა და კარ ტოგ რაფ მა ჟო ზეფ ნი კო ლა დე ლილ მა ვა-

ხუშ ტის ქარ თლის რუ კა და თბი ლი სის გეგ მა ჯერ კი დევ 1745 წელს გა-

მოს ცა პა რიზ ში, ხო ლო 1747 წელს კი სა ქარ თვე ლო სა და შავ და კას პიის 

ზღვებს შო რის მდე ბა რე ქვეყ ნე ბის რუ კე ბი გა მოაქ ვეყ ნა.

უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია ის გა რე მოე ბა, რომ ვა ხუშ ტი ბა ტო ნიშ ვი ლის რუ კე-

ბის გა დამ ღებ თა შო რის არის მა რიამ ჩი ქო ვა ნი, ქარ თვე ლი მწიგ ნო ბა რი 

და კარ ტოგ რა ფი ქა ლი. მა რიამ მა რუ კე ბი იმე რე თის დე დოფ ლის (და ვით 

მე ფის მეუღ ლის), ანას თხოვ ნით გა დაი ღო. ანა დე დო ფა ლი 1809 წლი დან 

პე ტერ ბურ გის ქარ თულ კო ლო ნია ში ცხოვ რობ და და ქარ თუ ლი ხელ ნა წე-

რე ბის გა და წე რა- გამ რავ ლე ბის საქ მეს ემ სა ხუ რე ბო და. 

მა რიამ ჩი ქო ვა ნი, ეტ ყო ბა, ანა დე დო ფალს გაჰ ყვა პე ტერ ბურ გში და კარ-

ტოგ რა ფია შეის წავ ლა. მა რი ბრო სეს შე ფა სე ბით, ვა ხუშ ტის რუ კე ბის მა-

რია მი სეუ ლი ვერ სიე ბი დი დად არ გან სხვავ დე ბა დედ ნის გან და „ნამ დვი-

ლი სა გან ძუ რია“. 

სამ წუ ხა როდ, მა რია მის ბიოგ რა ფიის შე სა ხებ არა ფე რია ცნო ბი ლი და ეს 

საქ მე და მა ტე ბით კვლე ვა- ძიე ბას მოით ხოვს. გარ და ამი სა, და მა ტე ბით 

არის შე სას წავ ლი ვა ხუშ ტის რუ კე ბი, რის შემ დე გაც შევ ძლებთ ზუს ტად 

და ვად გი ნოთ, თუ კონ კრე ტუ ლად რო მე ლი რუ კაა მა რია მის გა და ღე ბუ ლი 

და რით გან სხვავ დე ბა ან გა მოირ ჩე ვა იგი სხვა კარ ტოგ რაფ თა ნა ხე ლა-

ვის გან ან ევ რო პა ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი რუკებისგან.21

მე-19 საუ კუ ნის ათია ნი წლე ბი დან სა ქარ თვე ლო ში მოგ ზაუ რო ბით, ბუ-

ნე ბი სა და კულ ტუ რის კვლე ვით უკ ვე მრა ვა ლი ევ რო პე ლი მოგ ზაუ რი და 

მკვლე ვა რი ინ ტე რეს დე ბა. ისი ნი გან სა კუთ რე ბულ ხოტ ბას ას ხა მენ აქაურ 

ბუ ნე ბას. თუმ ცა, უნ და ით ქვას, რომ ქა ლე ბი, მა მა კა ცე ბის გან გან სხვა ვე-

ბით, ყო ფას თან და „ქა ლე ბის კულ ტუ რას თან“ უფ რო ახ ლოს მი დიან და 

ყო ველ დღიურ, ტრა დი ციულ ყო ფას ინ ტე რე სით აკ ვირ დე ბიან. სწო რედ 

ამი ტომ, ყვე ლა მოგ ზაუ რი ქა ლი აღ წერს ქა ლე ბის მდგო მა რეო ბას ოჯახ ში, 

ქორ წი ნე ბის წე სებ სა და შვი ლოს ნო ბის მდგო მა რეო ბას, საე რო და რე-

ლი გიურ რი ტუა ლებ ში ქალ თა ფუნ ქციას. 

1811-1812 წლებში საქართველოსა და სპარსეთში იმოგზაურა ფრედერიკა 

ფრაიგანგმა22 და 1816 წელს ჰამ ბურ გში გა მოაქ ვეყ ნა ნაშ რო მი „Lettres sur 

le Caucase et la Géorgie. Suivies d‘une relation d‘un voyage en Perse en 

20.  ვა ხუშ ტი ბაგ რა ტიო ნი. სა ქარ თვე ლოს გეოგ რა ფია. თბი ლი სი: 1997, გვ. 36.

21.  მა რიამ ჩი ქო ვა ნის შე სა ხებ ინ ფორ მა ციას მა რი ბრო სეს უნ და ვუ მად ლო დეთ. თუმ ცა 

კარ ტოგ რა ფი ქა ლით მოგ ვია ნე ბი თაც დაინ ტე რეს დნენ მკვლევ რე ბი: რუ ბენ ორ ბე ლი, 

ივა ნე მა თუ რე ლი, გრი გოლ ზარ და ლიშ ვი ლი.

22.  ფრე დე რი კა ფონ ფრაი გან გი (Frederika Afanasyevna von Freygang, née Kudryavskaya, 

1790-1863) იყო აფა ნა სი კუდ რიავ სკის/Afanasy Kudryavsky და Katarina Kryunes შვი ლი. 

ფრე დე რი კას მეუღ ლე იყო ცნო ბი ლი მეც ნიე რი ვილ ჰელმ ფონ ფრაი გან გი.
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1812“, რო მე ლიც 1823 წელს ინ გლი სუ რად ითარ გმნა და ლონ დონ ში გა-

მოი ცა.23 ფრე დე რი კამ აღ წე რა ბუ ნე ბა ვლა დი კავ კა ზი დან თბი ლი სამ დე, 

ქარ თუ ლი ენის, ლი ტე რა ტუ რის, ის ტო რიის, ეკ ლე სიის, თბი ლი სუ რი ბა ღე-

ბის, ბაზ რის, კლი მა ტის, წყლე ბი სა და საკ ვე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი. ავ ტო რი 

გა ტა ცე ბით მოგ ვით ხრობს რუ სი სა ხელ მწი ფო მოღ ვა წის, ის ტო რი კო სი სა 

და არ ქეოგ რა ფის, ალექ სეი მუ სინ -პუშ კი ნის მიერ შეგ რო ვე ბულ მი ნე რა-

ლო გიურ, ბო ტა ნი კურ და ორ ნი ტო ლო გიურ მა სა ლა ზე. 

სა ყუ რად ღე ბოა ფრე დე რი კა ფრაი გან გის მიერ ქორ წი ნე ბი სა და გლო ვის 

რი ტუა ლის აღ წე რა, სა დაც აშ კა რაა ქა ლე ბი სად მი თა ნაგ რძნო ბის გა მომ-

ხატ ვე ლი ინ ტო ნა ცია და ადათ წე სობ რი ვი კა ნო ნის კრი ტი კუ ლი გან სჯა:

„...ქარ თვე ლე ბი ოჯახს ძა ლიან ად რე ეკი დე ბიან. რო გორც წე სი, ქა ლი 

თორ მე ტი, ვა ჟი კი, ასე, თხუთ მე ტი წლის ასაკ ში ქორ წინ დე ბა. არ ცთუ ისე 

იშ ვია თად აკ ვან ში ვე ინიშ ნე ბიან, მაგ რამ ბავ შვო ბას ცალ -ცალ კე ატა რე-

ბენ. წე სია, მო მა ვა ლი მეუღ ლეე ბი ერ თმა ნეთს არ უნ და იც ნობ დნენ. ჯვარს 

იწე რენ ეკ ლე სია ში, ბერ ძნუ ლი რი ტუა ლის მი ხედ ვით, გან სხვა ვე ბა ის არის, 

რომ სა ცო ლეს სა ხეს მან დი ლით უფა რა ვენ. მი სი ნახ ვის უფ ლე ბა საქ მრო-

საც კი არა აქვს. აქ ქორ წი ნე ბა გა რი გე ბაა და არა გუ ლის სურ ვი ლი...

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ზო გა დად ქვრი ვის გლო ვა ქმრი სად მი სიყ-

ვა რუ ლი სა და სიახ ლო ვის გა მო ხა ტუ ლე ბად ით ვლე ბა, ქარ თვე ლი ქა-

ლე ბის შემ თხვე ვა ში ბევ რი რამ გაუ გე ბა რია. დღეს კა ცის და საფ ლა-

ვე ბას შე ვეს წა რი. მოთ ქმის გან დაო სე ბუ ლი ცო ლი რამ დე ნი მე საა თის 

გან მავ ლო ბა ში ქმრის კუ ბოს თან იჯ და, თვალ ზე ცრემ ლი არ უშ რე ბო-

და, ხმა მაღ ლა მოთ ქვამ და და ყვი რო და, გა ნუწ ყვეტ ლივ იმეო რებ და 

თა ვი სი ქმრის სა ხელს, მკერ დში ხე ლებს იცემ და და თმას იგ ლეჯ და. 

ყვე ლა მი სი ქმე დე ბა წუ ხილ სა და სა სო წარ კვე თას გა მო ხა ტავ და... 

რო დე საც მიც ვა ლე ბულს დაა საფ ლა ვე ბენ, ცო ლი შინ ბრუნ დე ბა და იქ 

ჯდე ბა, სა დაც და საფ ლა ვე ბამ დე კუ ბო იდ გა. ირ გვლივ შე მოუს ხდე ბიან 

მგლო ვია რე ქა ლე ბი. ხმას არა ვინ იღებს. ასე გრძელ დე ბა ექ ვსი კვი-

რის გან მავ ლო ბა ში. ჩვე ნე ბუ რად რომ ვთქვათ, ეს მა თი გლო ვის ერ-

თგვა რი კა რან ტი ნია. ალ ბათ და მე თან ხმე ბით, ეს ძალ ზე დი დი დროა 

და რა, თქმა უნ და, გლო ვას გულ წრფე ლო ბა აკლდება...“24 

ფრე დე რი კას მოგ ზაუ რო ბი სას თან ახ ლდნენ თა ვი სი მი სი შვი ლე ბიც: ორი 

წლის ან დრეა სი და ჩვი ლი ქა ლიშ ვი ლი, კა ტა რი ნა, რო მე ლიც 1812 წლის 

სექ ტემ ბერ ში, სტავ რო პო ლის მხა რე ში, ქა ლაქ გეორ გიევ სკში გარ დაიც-

ვა ლა. მოგ ზაუ რი ქა ლი (დე დას ალ ბათ მა ში ნაც ბევ რი უსაყ ვე დუ რებ და 

23.  Letters from the Caucasus and Georgia: To Which Are Added The Account of a Journey 

into Persia in 1812 and an Abridged History of Persia Since the Time of Nadir Shah, Translated 

from the French and Ilustrated with Maps and Engravings. London: John Murray, Albemarle 

Street, 1823.

24.  Letters from the Caucasus and Georgia: To Which Are Added The Account of a Journey 

into Persia in 1812 and an Abridged History of Persia Since the Time of Nadir Shah. London: 

1823, p. 187-190.
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და ახ ლაც ბევრ წყევ ლა- კრულ ვას დაიმ სა ხუ რებს იმის გა მო, რომ ჩვი-

ლი ბავ შვე ბი ასეთ შო რეულ მოგ ზაუ რო ბა ში წაიყ ვა ნა და ამით „გა მაოგ-

ნე ბე ლი წინ დაუ ხე დაო ბა“ გა მოი ჩი ნა) აგო ნია ში ჩა ვარ და და მოს კოვ ში 

სწო რედ მა შინ დაბ რუნ და, რო ცა ნა პო ლეონ მა ქა ლა ქი აი ღო. 1815 წელს, 

რო ცა ფრე დე რი კას და ვილ ჰელმს კარ ლი შეე ძი ნათ, ისი ნი სან კტ-პე ტერ-

ბურ გში გა და სახ ლდნენ, სა დაც ფრე დე რი კა 1863 წელს გარ დაიც ვა ლა.

მოგ ზაურ ქალ თა გან, ქრო ნო ლო გიუ რად მეო რე ინ გლი სე ლი ანა ლის ტე-

რია (Anne Lister, 1791-1840), რომ ლის დღიუ რე ბი უნი კა ლუ რი არ ტე ფაქ ტია 

და მი სი კო დი ფი ცი რე ბუ ლი ენის გა მო დღემ დე თავ სა ტე ხია მკვლე ვარ-

თათ ვის. ანა მთე ლი ცხოვ რე ბის მან ძილ ზე წერ და დღიურს, სა დაც სა კუ-

თარ ყო ველ დღიურ ცხოვ რე ბას, ეკო ნო მი კურ პრობ ლე მებს, ლეს ბო სურ 

ურ თიერ თო ბებ სა და მოგ ზაუ რო ბის შთა ბეჭ დი ლე ბებს ასა ხავ და. სა ქარ-

თვე ლო ში მოგ ზაუ რო ბას დღიუ რე ბის ოთ ხა სი გვერ დი ეთ მო ბა.

მეც ნიე რი ვი ვიენ ინ გჰა მი/Vivien Ingham ამ ბობს, რომ ანას დღიუ რე ბი, სა-

ქარ თვე ლოს შე სა ხებ ცნო ბე ბის თვალ საზ რი სით, შეუ და რე ბე ლი სა გან ძუ რია, 

ოლი ვერ და მარ ჯო რი უორ დრო პე ბის წე რი ლე ბი სა და ნაშ რო მე ბის შემ დეგ.

ის ტო რი კოს დე ვიდ მ. ლან გის/David M. Lang ცნო ბით, ანა და მი სი თა ნამ-

გზავ რი ენ უო კე რი/Ann walker სა ქარ თვე ლო ში და რია ლის ხეო ბით შე-

მო ვიდ ნენ. თბი ლის ში, გუ ბერ ნა ტორ გო ლო ვი ნის მეუღ ლის წყა ლო ბით, 

თა ვიან თი მოგ ზაუ რო ბის თვის სა ჭი რო ხალხს დაუ კავ შირ დნენ. დღიუ-

რებ ში ანა მოიხ სე ნიებს ალექ სან დრე, ნი ნო და ეკა ტე რი ნე ჭავ ჭა ვა ძეებს, 

სხვა დას ხვა სო ცია ლუ რი ფე ნი სა და სტა ტუ სის წარ მო მად გენ ლებს, რომ-

ლებ საც ადა მიანს, ვი საც ის შეხ ვდა და დაუახ ლოვ და. იგი ასე ვე საუბ რობს 

ყო ფი სა და ურ თიერ თო ბე ბის თა ვი სე ბუ რე ბებ ზე, სა ქონ ლი სა და პრო-

დუქ ტე ბის ფა სებ ზე და სხვა მრა ვალ წვრილ მან ზე.

მკვლე ვარ თა აზ რით, ექ ვსთვია ნი მოგ ზაუ რო ბის (1840 წლის თე ბერ ვა ლი-

სექ ტემ ბე რი) შთა ბეჭ დი ლე ბე ბი საინ ტე რე სოა მრა ვა ლი კუთ ხით: აქ არის 

მოგ ზაუ რო ბა და ტო პოგ რა ფია, არ ქი ტექ ტუ რა და არ ქეო ლო გია, კულ ტუ-

რი სა და რე ლი გიის კვლე ვა, მსჯე ლო ბის სა გა ნია სო ცია ლუ რი, ეკო ნო მი-

კუ რი და სამ ხედ რო სა კით ხე ბი. ანას მოგ ზაუ რო ბი სას ცხე ლე ბა შეე ყა რა 

და 1840 წლის 22 სექ ტემ ბერს ქუ თაის ში გარ დაიც ვა ლა.

ოლი ვერ და მარ ჯო რი უორ დრო პე ბის შრო მე ბი სა ქარ თვე ლოს შესა -

ხებ25 და მთე ლი მა თი მოღ ვა წეო ბა ქარ თუ ლი კულ ტუ რის პო პუ ლა რი-

ზა ციის თვის გარ ჯის შეუ და რე ბე ლი მა გა ლი თია. ისი ნი მრა ვა ლი წე ლი 

25.  Wardrop Collection. Marjory Scott Wardrop. Mss. Oxford: Oxford Bodleian Library; 

Wardrop, Marjory Scott. Georgian Folk Tales. 1894; The Life of St. Nino, Oxford, 1900; Wardrop, 

Marjory Scott. The Man in the Panther‘s Skin: A Close Rendering from the Georgian Attempt-

ed by Marjory Scott Wardrop. London: The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 

1912; Oliver Wardrop, The Kingdom of Georgia. Travel in a Land of Women, Wine and Song. 

London: Sampson Low, Marston,& Searle Rivingston, 1888.
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ემ სა ხუ რე ბოდ ნენ სა ქარ თვე ლოს ევ რო პულ წიაღ ში დაბ რუ ნე ბა სა და 

ქარ თულ -ევ რო პუ ლი დია ლო გის გა ნახ ლე ბას, რო მე ლიც მე-19 საუ კუ ნის 

და საწ ყის ში რუ სულ მა იმ პე რიულ მა პო ლი ტი კამ შეა ჩე რა. ოლი ვე რი 1919-

1921 წლებ ში, პირ ველ ქარ თულ დე მოკ რა ტიულ რეს პუბ ლი კა ში, ბრი ტა ნე-

თის უმაღ ლე სი წარ მო მად გე ნე ლი იყო.

1888 წელს ოლი ვერ მა გა მოაქ ვეყ ნა შრო მა „The Kingdom of Georgia. Tra-

vel in a Land of Women, Wine and Song“. სა ქარ თვე ლოს ის ტო რიი სა და 

პო ლი ტი კუ რი ვი თა რე ბის აღ წე რის პა რა ლე ლუ რად, ავ ტო რი ინ ტე რე სით 

აკ ვირ დე ბა ბუ ნე ბას, ხალხს, კულ ტუ რი სა და ენის თა ვი სე ბუ რე ბებს:

„შუად ღი სას დავ ტო ვეთ ვა ზია ნი და მა ლე ვე ჩა ვია რეთ გერ მა ნე ლე ბის აყ-

ვა ვე ბუ ლი კო ლო ნია მა რიენ ფელ დი, თა ვი სი სუფ თა, კე თილ მოწ ყო ბი ლი 

კო ტე ჯე ბით, შფო თია ნი ალ ვის ხეე ბით. იგი მდი ნა რის კა ლა პოტ თან ახ-

ლოს მდე ბა რეობს და ამი ტომ ძა ლიან ნა ყო ფიე რი, გრი ლი და ზაფ ხუ ლო-

ბით სა სურ ვე ლი ად გი ლია. მა რიენ ფელ დში მის ვლამ დე ცო ტა ხნით ად რე, 

თე ლა ვის კენ მი მა ვა ლი გზი დან, უკ ვე კა ხე თის მთე ბი და ვი ნა ხეთ...

ჩვე ნი ახა ლი სახ ლი ძა ლიან სა სია მოვ ნო აღ მოჩ ნდა: დი დი, მა ღა ლი ოთა-

ხე ბი, ორი აი ვა ნი, გო რა კის ფერ დობ ზე გა და ჭი მუ ლი ვე ნა ხე ბი და ბა ღე ბი. 

ხე დი იყო ბევ რად ლა მა ზი, ვიდ რე მე ოდეს მე მი ნა ხავს ან წარ მო მიდ გე-

ნია. სახ ლი ღრმა და ვიწ რო ხე ვის თავ ზე იდ გა. ხე ვის ცი ცა ბო ნა პი რებ ზე, 

ალაზ ნის ვე ლამ დე, ვა ზი და თუ თის ხეე ბი იყო გაშენებული“.26 

მარ ჯო რი თა ვის ნარ კვევ ში „Notes of Journey in Georgia in 1894-95“, 

რო მე ლიც ოქ სფორ დის ბიბ ლიო თე კა ში ინა ხე ბა, ევ რო პე ლებს აც ნობს 

თბი ლისს, ქუ თაისს, მცხე თას, ბა თუმს, სამ წერ ლო და ლი ტე რა ტუ რულ 

ვი თა რე ბას. იგი აღ ფრთო ვა ნე ბუ ლია ქარ თუ ლი სტუ მარ მას პინ ძლო-

ბით, ქარ თუ ლი ცეკ ვი თა და სიმ ღე რით, იმე რე თის ეპის კო პოს გაბ რიე-

ლის გან სწავ ლუ ლო ბი თა და მი სი ქა და გე ბე ბით, ილია ჭავ ჭა ვა ძის, აკა-

კი წე რეთ ლი სა და მა მია გუ რიე ლის ლექ სე ბით, ქა ლე ბის სა მო სი თა და 

გრა ციო ზუ ლო ბით. მარ ჯო რის გან სა კუთ რე ბულ აღ ფრთო ვა ნე ბას იწ ვევს 

„ვეფ ხის ტყაოს ნის“ იდეე ბი, რომ ლებ საც ის მი სი ძმის სა შუა ლე ბით ეზია-

რა და ჯერ კი დევ ლონ დონ ში გა დაწ ყვი ტა მი სი ინ გლი სუ რად თარ გმნა. 

ამ პოე მის იდეა თა გან მას გან სა კუთ რე ბით აღაფ რთო ვა ნებს თა ნას წო-

რო ბის იდეა, გა მო ხა ტუ ლი ფრა ზა ში „ლეკ ვი ლო მი სა სწო რია, ძუ იყოს, 

თუნ და ხვა დია“. მარ ჯო რი საუბ რობს თა მარ დე დო ფალ ზე და მი სი მმარ-

თვე ლო ბის პე რიოდ ზე, რო მელ საც ეძ ღვნე ბა რუს თა ვე ლის პოე მა. სწო-

რედ ამი ტომ მარ ჯო რის სჯე რო და, რომ ქარ თვე ლე ბი სა და ევ რო პე ლე ბის 

დაახ ლოე ბა აუ ცი ლე ბე ლი იყო:

„...რო გორც, საერ თოდ, მთა ში მცხოვ რებ ხალხს, ქარ თვე ლებ საც წარ მო-

სახ ვის ნა თე ლი უნა რი აქვთ და ძლიერ უყ ვართ პოე ზია. აქ შეუძ ლე ბე ლია 

26.  Oliver Wardrop. The Kingdom of Georgia. Travel in a Land of Women, Wine and Song. 

London: Sampson Low, Marston & Searle Rivingston, 1888, p. 73.
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მო ვიხ სე ნიოთ ყვე ლა პოე ტი და პოე ტი ქა ლი, რო მელ თაც სა ხე ლი გაით-

ქვეს სა ქარ თვე ლო ში, მაგ რამ ვი მე დოვ ნებ, ინ გლი სე ლი სა ზო გა დოე ბა მა-

ლე უფ რო უკეთ გაეც ნო ბა ამ ხალ ხის ძველ სა და ახალ ლი ტე რა ტუ რას, 

რო მე ლიც და სავ ლე თის თვის თით ქმის სრუ ლიად უც ნო ბია, მიუ ხე და ვად 

იმი სა, რომ სა ქარ თვე ლო ყო ველ თვის და სავ ლე თის კენ უფ რო ის წრა-

ფო და, ვიდ რე აღ მო სავ ლე თის კენ. ჯერ კი დევ მე თერ თმე ტე- მე თორ მე ტე 

საუ კუ ნეებ ში მა თი ახალ გაზ რდა დი დე ბუ ლე ბი გა ნათ ლე ბის მი სა ღე ბად 

სა ბერ ძნეთს იგ ზავ ნე ბოდ ნენ და დღემ დე ქარ თვე ლე ბი გა ნათ ლე ბის მი-

ღე ბას და სავ ლეთ ში ცდი ლო ბენ. 

„ი ვე რიის“ გარ და, აქ რამ დე ნი მე ჟურ ნა ლი და გა ზე თი გა მო დის ქარ თულ 

ენა ზე. ყო ველ თვიუ რი ლი ტე რა ტუ რუ ლი და სა მეც ნიე რო ჟურ ნა ლია „კვა-

ლი“, სა მეურ ნეო სა კით ხებს ეძ ღვნე ბა „მეურ ნე“, გა მო დის სა ბავ შვო ჟურ-

ნა ლი „ჯე ჯი ლი“, რე ლი გიუ რი ჟურ ნა ლი „მწყემ სი“ და სხვა...“27

მარ ჯო რი სი ცოც ხლის ბო ლომ დე მე გობ რობ და ქარ თვე ლებ თან: უგ ზავ-

ნი და მათ წიგ ნებ სა და ჟურ ნალ -გა ზე თებს და მათ გა ნაც იღებ და მის თვის 

საინ ტე რე სო მა სა ლას, ეხ მა რე ბო და ქარ თველ ახალ გაზ რდებს ევ რო პა-

ში სწავ ლა- გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა ში. მას გა ნუწ ყვე ტე ლი მი მო წე რა ჰქონ და 

ქარ თველ მწე რალ და სა ზო გა დო მოღ ვა წე ქა ლებ თან: ანას ტა სია წე რე-

თელ თან, დო მი ნი კა ერის თავ თან, ელი სა ბედ სა გი ნაშ ვილ თან, ოლ ღა გუ-

რა მიშ ვილ თან, ტა სო მა ჩა ბელ თან, ელე ნე წე რე თელ თან, ისე ვე, რო გორც 

ღვაწ ლმო სილ მა მა კა ცებ თან: ია კობ გო გე ბაშ ვილ თან, ალექ სან დრე ხა-

ხა ნაშ ვილ თან... მარ ჯო რის ნაად რევ მა გარ დაც ვა ლე ბამ საერ თო- სა ხალ-

ხო გლო ვა გა მოიწ ვია სა ქარ თვე ლო ში, სა დაც მი სი და ოლი ვე რის ხსოვ ნა 

დღემ დე ცოც ხა ლია. ამის დას ტუ რია 2015 წელს სა ქარ თვე ლოს პარ ლა-

მენ ტის წინ გახ სნი ლი მა თი მე მო რია ლუ რი ძეგლი28  აგ რეთ ვე  კვლე ვე-

ბი, რომ ლე ბიც მათ სა ქარ თვე ლო ში და სა ქარ თვე ლოს თვის მოღ ვა წეო-

ბას ეხე ბა, რა საც ამ ის ტო რიის მცოდ ნე ნი ფარ თოდ ავ რცე ლე ბენ თა ვიანთ 

პუბ ლი კა ციებ სა და სა ჯა რო გა მოს ვლებ ში. 

ბელ გიელ მა კარ ლა სე რე ნამ (Caroline Hartog Morgenstein-Serena, 1824-

1884) სა ქარ თვე ლო ში 1876-1878 და 1881 წლებ ში იმოგ ზაუ რა. ბუ ნე ბა და 

ყო ფა მან არა მარ ტო სიტ ყვიე რად აღ წე რა, არა მედ საუც ხოო ილუს ტრა-

ციე ბიც დაურ თო წიგნს, რო მე ლიც 1881 წელს გა მოს ცა პარიზში.29 პირველი 

მოგ ზაუ რო ბის შემ დეგ, იგი სის ტე მა ტუ რად აქ ვეყ ნებ და წე რი ლებს ფრან-

გულ ჟურ ნალ ში „Le Tour du Monde“, მაგ რამ სა ქარ თვე ლოს ბუ ნე ბი თა 

და ხალ ხით აღ ფრთო ვა ნე ბულს, უნ დო და, რომ ევ რო პე ლებ საც „დაეთ-

ვა ლიე რე ბი ნათ“ იგი. ქარ თვე ლი მე გობ რე ბი შე სა ბა მი სი ფო ტოე ბის გაგ-

ზავ ნას კი დაჰ პირ დნენ, მაგ რამ ეს და ნა პი რე ბი ვერ შეუს რუ ლეს. ამი ტომ 

კარ ლამ სა გან გე ბოდ შეის წავ ლა ფო ტოგ რა ფია ვე ნა ში და 1881 წელს 

27.  ლეი ლა თაქ თა ქიშ ვი ლი -უ რუ შა ძე. მარ ჯო რი უორ დრო პი. თბი ლი სი: „ლი ტე რა ტუ რა და 

ხე ლოვ ნე ბა“, 1965, გვ. 49.

28.  ავ ტო რი – მო ქან და კე ჯუმ ბერ ჯი ქია.

29.  Serena Carla. Mon Voyage: souvenirs, Vol. I: De la Baltique a la Mer Caspienne. Paris: 1881.
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კვლავ ჩა მო ვი და სა ქარ თვე ლო ში, ისევ მოია რა მის თვის საინ ტე რე სო 

ად გი ლე ბი და ფო ტოე ბი გა დაი ღო. კარ ლას ფო ტოე ბის მი ხედ ვით ილუს-

ტრა ციე ბი სხვა დას ხვა მხატ ვარ მა მოამ ზა და.30 მათ შორის ერთ-ერთი იყო 

ფრან გი მო ქან და კე ქა ლის, მარ სელ ლან სე ლოს/Marcelle Lancelot მიერ 

და ხა ტუ ლი „გო რის რეს ტო რა ნი“. სა ბო ლოოდ, საუც ხოო გა მო ცე მა გა მო-

ვი და. ქარ თვე ლე ბი ხა რობ დნენ, რო ცა კარ ლას მეგ ზუ რობ დნენ და რო ცა 

მი სი მოგ ზაუ რო ბის შე სა ხებ თა ნა მე მა მუ ლეებს აუწ ყებ დნენ:

„ამ დღეებ ში ჩვენ გვეს ტუმ რა გა მო ჩე ნი ლი მოგ ზაუ რი ქა ლი კარ ლა სე რე-

ნა, რო მე ლიც ამ სა მი -ოთ ხი წლის წი ნედ იყო ჩვენ ში, კავ კა სიის გა საც ნო-

ბად და ასა წე რად... ქალ ბა ტო ნი კარ ლა სე რე ნა, ამ დღეებ ში აბ ხა ზეთ ში 

აპი რებს გამ გზავ რე ბას და იქი დამ დაბ რუ ნე ბის შემ დეგ კა ხეთ ში წა ვა... 

რა ღა თქმა უნ და, რომ ჩვე ნი სტუ მარ თ-მოყ ვა რე ხალ ხი, ამ მხნე ქალს, 

რო მე ლიც ასე თა მა მად მოგ ზაუ რობს მარ ტოთ -მარ ტო ჩვენს ქვე ყა ნა ში, 

ყო ველ შემ წეო ბას აღ მოუ ჩენს იმას და ამით თა ვის ქვე ყა ნა საც სარ გებ-

ლო ბას მოუ ტანს, რად გან ყო ველს შემ თხვე ვა ში კარ გია, რომ ჩვე ნი ქვე-

ყა ნა და ხალ ხი ევ რო პამ გაიცნოს“. 31

არაჩ ვეუ ლებ რი ვად შთამ ბეჭ და ვია კარ ლა სე რე ნას ენა, მი სი ინ ტე რე სე-

ბის პა ლიტ რა, ქარ თვე ლე ბი სა და სა ქარ თვე ლოს მი მართ და მო კი დე ბუ-

ლე ბა, რაც თვალ ნათ ლივ ჩანს მი სი თხრო ბის სი სა და ვე სა და ფო ტოე ბის 

მრა ვალ ფე როვ ნე ბა ში. კარ ლას აინ ტე რე სებს და იგი მკით ხველ საც უშურ-

ვე ლად აც ნობს იმე რე თის, აფ ხა ზე თის, სა მურ ზა ყა ნოს, სა მეგ რე ლოს, 

სამ ცხე- ჯა ვა ხე თის ბუ ნე ბა სა და მეურ ნეო ბას, საეკ ლე სიო და საე რო შე-

ნო ბე ბის არ ქი ტექ ტუ რას, გლე ხე ბის სახ ლებ სა და ყო ველ დღიურ ყო ფას, 

სოფ ლის სკო ლებ სა და სა სა მარ თლოს, ეკ ლე სიებ სა და მო ნას ტრებს, მო-

ცეკ ვა ვე და მგლო ვია რე ქა ლებს, ეროვ ნულ სა მოს ში გა მოწ ყო ბილ იმერ-

ლებს, მეგ რე ლებს, დი დოე ლებს, სვა ნებს, ახალ ცი ხელ სომ ხებს და დუ-

ხო ბო რებს. 

კარ ლას წიგ ნის კით ხვი სას ჩემ თვის სა სია მოვ ნო აღ მო ჩე ნა იყო, რომ მან 

გრე მიც მოი ნა ხუ ლა და ჯორ ჯა ძეე ბის ოჯა ხი გაიც ნო. ეს არის მწე რა ლი 

ქა ლის, ბარ ბა რე ერის თა ვი სა და ზა ქა რია ჯორ ჯა ძის ოჯა ხი. სა ვა რაუ დოდ, 

ეს ორი დაუდ გრო მე ლი ქა ლი ერ თმა ნეთს ვერ შეხ ვდე ბო და, რად გან 

ბარ ბა რე ამ დროს საინ გი ლო შია, მაგ რამ მი სი ნა თე სა ვე ბი კი კარ ლას 

უთუოდ უმას პინ ძლებ დნენ. 

„...ამ რე გიო ნის ყვე ლა ზე დი დი მა მუ ლე ბი – ქვეყ ნის ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე 

ძველ თა ვა დის გვარს, ჯორ ჯა ძეებს ეკუთ ვნის. ენი სე ლი იმი თაც არის გან-

სა კუთ რე ბუ ლი, რომ რე გიო ნის მთა ვა რი ცხოვ რობს არა ორ -სა მო თა ხიან 

პა ტა რა სახ ლში, რო გორც აქ არის მი ღე ბუ ლი, არა მედ დიდ აგუ რის შე-

30.  ეს მხატ ვრე ბი იყ ვნენ: R. Langlois, E. Ronjat, A. Sorouy, Taylor, H. Clerget, Y. Pranishnikoff, 

A. Ferdinandus, P. Fritel, E. Burnand, Marcelle Lancelot.

31.  გა ზე თი „დროე ბა“, 1881, № 220, გვ. 1.
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ნო ბა ში, რო მელ საც გარს აკ რავს კარ გად მოვ ლი ლი და ყვა ვი ლებ ში ჩაფ-

ლუ ლი ბა ღი... ერ თ-ერ თი ად გი ლი, რო მე ლიც მო ვი ნა ხუ ლე, იყო გრე მი. ამ 

ძვე ლი ქა ლა ქის (რო მელ საც ასე ვე ნო ქა ლა ქევ საც უწო დე ბენ) ნარ ჩე ნე ბი, 

რო ცა არ უნ და ნა ხო, ყო ველ თვის ძა ლიან შთა ბეჭ და ვია. აშ კა რაა, ად რე 

აქ რამ დე ნი მე ბა ზა რი ყო ფი ლა, დი დი შე ნო ბის ნან გრე ვებ ზე კი ამ ბო ბენ, 

რომ იქ ოდეს ღაც აკა დე მია მოქ მე დებ და (ამ ჟა მად გა ნათ ლე ბის მხრივ 

ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად სა ვა ლა ლო მდგომარეობაა)“.32

1876 წლი დან 1885 წლამ დე სა ქარ თვე ლო ში ცხოვ რობ დნენ ბერ ტა ზუტ-

ნე რი – ავ სტრიე ლი მწე რა ლი, ნო ბე ლის პრე მიის ლაუ რეა ტი მშვი დო ბის 

დარ გში და მი სი მეუღ ლე – არ ტურ გუნ და კარ ფონ ზუტნერი.33

არ ტურ ზუტ ნე რი კავ კა სიი სა და სა ქარ თვე ლოს შე სა ხებ მრა ვა ლი რო მა-

ნი სა და მოთ ხრო ბის ავ ტო რია. მას აგ რეთ ვე ეკუთ ვნის წე რი ლე ბი „ვეფ-

ხის ტყაო სან ზე“, რომ ლე ბიც 1884 წელს იბეჭ დე ბო და ქარ თულ ჟურ ნალ  

-გა ზე თებ ში.34

1909 წელს გა მოქ ვეყ ნე ბულ „მე მუა რებ ში“ ბერ ტამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად-

გი ლი დაუთ მო სა ქარ თვე ლოს. აქ არის მი სი შთა ბეჭ დი ლე ბე ბი გორ დში, 

ქუ თაის ში, თბი ლის სა და ზუგ დიდ ში მოგ ზაუ რო ბა ზე, იქაურ ყო ფა სა და 

ქარ თვე ლებ ზე. სა მეგ რე ლო ში მა თი მას პინ ძე ლი ეკა ტე რი ნე ჭავ ჭა ვა ძე-

და დია ნი იყო35. სა გუ ლის ხმოა ის ფაქ ტიც, რომ მე მუა რებ ში ბერ ტა საუბ-

რობს არ ტურ თან ერ თად „ვეფ ხის ტყაოს ნის“ თარ გმნა ზე, რა საც ისი ნი 

დღე ში ოთხ საათს უთ მობ დნენ და აღ ფრთო ვა ნე ბას ვერ ფა რავ დნენ 

რუს თა ვე ლის ეპო ქი სა და კალ მის სი დია დის გა მო:

„ქარ თუ ლი პოე მის თარ გმნა კმა ყო ფი ლე ბით გვავ სებ და. ჩვენ წი ნა შე გა-

დაი შა ლა უკ ვე გან ვლი ლი მე-13 საუ კუ ნის სამ ყა რო ამ შო რეულ მხა რე ში. 

ეს იყო ეპო ქა, რი თაც ამა ყო ბენ ქარ თვე ლე ბი, რად გან ამ დროს ქვე ყა ნა ში 

ოქ როს ხა ნა სუ ფევ და – ეპო ქა, რო ცა დი დი დე დო ფა ლი თა მა რი მარ თავ-

და სა ქარ თვე ლოს, შო თა რუს თა ვე ლი გა ლობ და მის კარ ზე, უმ ღე რო და 

მის დი დე ბას, მის ძა ლას, მის სი ლა მა ზეს. 

„ვეფ ხის ტყაოს ნის“ ჩვე ნეუ ლი თარ გმა ნი არ დაი ბეჭ და, მაგ რამ ჩვენ არ 

გვი ნა ნია ის დრო, რაც ამ სა მუ შაო ზე დაგ ვე ხარ ჯა. ყო ვე ლი ვე ამის მეშ ვეო-

ბით და იმ მო ნათ ხრო ბი თაც, რი თაც გვამ დიდ რებ და ჩვე ნი ქარ თვე ლი პატ-

რიო ტი (მასპინძელს – მწერალ იონა მეუნარგიას – გულისხმობს. – ლ. გ.),  

ჩვენ შე ვაღ წიეთ ქარ თვე ლი ხალ ხი სა და ამ მო მა ჯა დოე ბე ლი ქვეყ ნის არ-

32.  Excursions In The Caucasus From The Black Sea To The Caspian Sea: 1875-1881, by Mme 

Carla Serena, Narikala Publications, 2016, p. 151-152.

33.  Bertha Felicitas Sophie Freifrau von Suttner, ქა ლიშ ვი ლო ბის გვა რი Kinsky, 1843-1914.

34.  რუს თვე ლი მსოფ ლიო ლი ტე რა ტუ რა ში, წიგ ნი 1. თბი ლი სი: 1976, გვ. 154-173.

35.  ეკა ტე რი ნე მას პინ ძლობ და და იც ნობ და ანა ლის ტერ საც და კარ ლა სე რე ნა საც. კარ ლა 

თა ვის წიგ ნში სპე ცია ლურ თავს უთ მობს ამ ოჯახს და მის ის ტო რიას. ბერ ტამ ასე ვე გაიც ნო 

ეკა ტე რი ნეს ძმის, და ვი თის, ქა ლიშ ვი ლი თა მა რი, რო მელ საც ბერ ტა და არ ტუ რი თბი ლის-

შიც ეს ტუმ რნენ.
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სსა და სულ ში, მის ის ტო რია სა და ლი ტე რა ტუ რა ში, სა დაც ამ დე ნი ხა ნი 

დავყავით“.36

ბერ ტამ და არ ტურ მა გაიც ნეს სა მე ფო და სხვა წარ ჩი ნე ბუ ლი ოჯა ხე ბის 

წარ მო მად გენ ლე ბი: ორ ბე ლია ნე ბი, წე რეთ ლე ბი, ბაგ რა ტიო ნე ბი, ჭავ ჭა-

ვა ძეე ბი. ბერ ტა ასე ვე კმა ყო ფი ლია იმი თაც, რომ ქარ თვე ლე ბის ზნე- ჩვეუ-

ლე ბებს, ბუ ნე ბის თა ვი სე ბუ რე ბებ საც ჩას წვდნენ, რად გან დი დი ინ ტე რე-

სით და დიოდ ნენ ქორ წი ლებ ში, სა ტი რალ ში და ნათ ლო ბებ ზე.

მო გო ნე ბე ბის და სას რულს ბერ ტა აღ ნიშ ნავს, რომ, მიუ ხე და ვად სა ქარ-

თვე ლო ში გა ტა რე ბუ ლი დაუ ვიწ ყა რი წლე ბი სა, სამ შობ ლო ში დაბ რუ ნე ბის 

მოახ ლოე ბას ცოლ -ქმა რი გუ ლის ფან ცქა ლით ელო დე ბო და.

იმ უამ რავ მოგ ზაურს, მკვლე ვარ სა და მთამ სვლელს შო რის, რომ ლე-

ბიც სა ქარ თვე ლოს ეწ ვივ ნენ, გა მორ ჩეუ ლია ავ სტრიე ლი მთამ სვლე ლის, 

ცენ ცი ფონ ფი კე რის (Creszentia von Ficker-Sild, 1878-1956) ჩა მოს ვლა. 

იგი თა ვის ძმას თან – ჰაინ რიხ ფონ ფი კერ თან – ერ თად მო ნა წი ლეობ და 

1903 წელს ვი ლი რიკ მერ -რიკ მერ სის მიერ ორ გა ნი ზე ბულ ექ სპე დი ცია ში, 

რო მე ლიც უშ ბის სამ ხრე თი მწვერ ვა ლის დაპ ყრო ბით დაგ ვირ გვინ და. ამ 

მოვ ლე ნის შემ დეგ ცენ ცი ფი კერს „უშ ბა- გო გო ნა“ (Uschba-Mädel) შეარ-

ქვეს, ხო ლო თა თარ ხან და დეშ ქე ლიან მა მას სიმ ბო ლუ რად აჩუ ქა უშ ბა. ეს 

არის ტექ სტი, რომ ლი თაც ეს ჩუ ქე ბა გა ფორ მდა:

„მე, თა ვა დი თა თარ ხან და დეშ ქე ლია ნი, დღეს ვჩუქ ნი ინ სბრუ კელ ფროი-

ლაინ ცენ ცი ფონ ფი კერს, რო გორც სა კუთ რე ბას, უშ ბის მთას. ეს არის ას-

ტრო ნო მიუ ლი პუნ ქტი 160 19’ 25’’ 89/430 7’ 34’’ 62 და რაც ჩრდი ლოე თით, 

და სავ ლე თით და სამ ხრე თით ტო პოგ რა ფიუ ლი თვალ საზ რი სით ამ მთა -

ინ დი ვი დუუმს მიე კუთ ვნე ბა. ეცე რი, სვა ნე თი. 12/25 ივ ლი სი 1903. 

ჩუ ქე ბის სი გე ლი, რომ ლის თა ნახ მა დაც თა ვა დი თა თარ ხან და დეშ ქე ლია ნი 

ეცე რი დან ტი რო ლელ ქა ლიშ ვილს ცენ ცი ფონ ფი კერს უშ ბის მთას სა კუთ-

რე ბა ში გა დას ცემს, მომ ზად და ქვე მო რე ხე ლის მომ წერ მოწ მე თა თან დას-

წრე ბით, [და] თა ვად თა თარ ხან და დეშ ქე ლია ნის მიერ იქ ნა ხელ მო წე რი-

ლი და მი სი ვე ბეჭ დით და დას ტუ რე ბუ ლი. ეცე რი, 12/25 ივ ლი სი 1903. 

ვილი რიკმერ-რიკმერსი

ჰუბერტ ვაგნერი 

ჯონ ჰარისონ ვიგნერი 

ფრანც შეკი

დემეტი გერლიანი 

ზურაბ გურჩიანი

თათარხან დადეშქელიანი“.37 

36.  Bertha von Suttner. Memoiren. Bremen: Carl Schunemann Verlag, 1965, S. 117-120.

37.  უშ ბის ჩუ ქე ბის დო კუ მენ ტის ტექ სტი თარ გმნი ლია Deutsche Alpenverein-ის საარ ქი ვო 

დო კუ მენ ტის მი ხედ ვით, თარ გმნა ლე ვან ბრე გა ძემ.
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ვინ იცის, სვა ნეთ სა და მთელ სა ქარ თვე ლო ში რამ დე ნი გო გო ნა შთაა გო-

ნა ცენ ცის მა გა ლით მა, მის მიერ უშ ბის დაპ ყრო ბამ. ქარ თუ ლი ალ პი ნის-

ტუ რი სკო ლის ფუ ძემ დე ბე ლი, ქარ თვე ლი ქა ლი ალ პი ნის ტი, ალექ სან დრა 

ჯა ფა რი ძე, ამ დროს 7 წლის იქ ნე ბო და და, სა ვა რაუ დოდ, ამ ამ ბავს ისიც 

შეიტ ყობ და. ალექ სან დრა უშ ბა ზე 1934 წელს, 39 წლის ასაკ ში ავი და, მი სი 

წი ნა მორ ბე დი ცენ ცი კი 1903 წელს 25 წლის იყო. 

ალექ სან დრას ძმა, სი მო ნი, 1923 წელს, თეთ ნულ დზე ას ვლი სას დაი ღუ-

პა. სწო რედ მას მიუძ ღვნა ალექ სან დრამ უშ ბა ზე ას ვლა. მას თან ერ თად 

იყ ვნენ მთამ სვლე ლე ბი: ალიო შა ჯა ფა რი ძე, ია გო რა კა ზა ლი კაშ ვი ლი და 

გიო ნი გუ რია ნი. მწვერ ვა ლამ დე სულ ცო ტა მან ძი ლი იყო დარ ჩე ნი ლი, 

რო ცა და ღამ და და ღა მის გა სა თე ვი ად გი ლი კი მხო ლოდ ერ თი ადა მია-

ნის თვის იყო საკ მა რი სი. ალექ სან დრამ ნა ბად ში გახ ვეულ მა და თოკ ზე 

და კი დე ბულ მა გაა თია ღა მე, ხო ლო მა მა კა ცე ბი უკან დაეშ ვნენ და დი ლით 

ამობ რუნ დნენ. ალექ სან დრას მო გო ნე ბა, ამ ექ სპე დი ციას თან და კავ ში-

რე ბუ ლი, დი დი სა ჩუ ქა რი იქ ნე ბო და ცენ ცი სა და უშ ბას თან შერ კი ნე ბუ ლი 

ყვე ლა მთამ სვლე ლის თვის: 

„...ჩან და ყვე ლა მწვერ ვა ლი, თით ქოს ხელს გა ვიწ ვდი დი და იალ ბუ ზის შე-

ხე ბას ვიგ რძნობ დი. ღა მე სულ სხვაგ ვა რად ბრწყი ნავ დნენ ბრო ლის კოშ კი-

ვით აღ მარ თუ ლი ყი ნუ ლო ვა ნი ქე დე ბი. ზე ვით უშ ბა იყო და მე უკ ვე ვი ცო დი, 

რომ ხვალ ჩვენ, ყვე ლა ნი, მწვერ ვალ ზე ავი დო დით და გა ცოც ხლდე ბო და 

სი მო ნის ოც ნე ბა. ეს ას ვლაც მის ხსოვ ნას ეძ ღვნე ბო და. აქ, ამ უფ სკრულ ში 

გე ბა დე ბა ნამ დვი ლი პა ტი ვის ცე მის გრძნო ბა იმის მი მართ, ვინც პირ ველ მა 

შე ბე და უშ ბას, ვინც ავი და ან იფიქ რა მას ზე ასვლა“.38

1940 წელს ალექ სან დრა მო ნა წი ლეობ და ურ თუ ლეს ტრა ვერ სში ცენ ტრა-

ლურ კავ კა სიონ ზე, რო მე ლიც 22 მწვერ ვალ ზე (მათ გან თერ თმე ტი ურ თუ-

ლე სი კა ტე გო რიის იყო) ას ვლას გუ ლის ხმობ და. ალექ სან დრა პირ ვე ლი 

ალ პი ნის ტი ქა ლია მსოფ ლიო ში, ვინც ამ კა ტე გო რიის ექ სპე დი ცია დაძ ლია.

1945 წელს ალექ სან დრას მის მა საყ ვა რელ მა უშ ბამ მეო რე ძმა, ალიო შა 

„წაარ თვა“. მაგ რამ მი სი სუ ლი მაინც გა ნაგ რძობ და ძიე ბას. 1948 წელს 

მყინ ვარ წვე რის კალ თა ზე მდე ბა რე ბეთ ლე მის გა მოქ ვა ბუ ლის ექ სპე დი-

ციას უხელ მძღვა ნე ლა და ის ტო რიას დაუ ტო ვა იქ ნა პოვ ნი მე-13 საუ კუ ნის 

უნი კა ლუ რი ნივ თე ბი. 

ალექ სან დრამ თა ვის მე გო ბარ თან და თა ნა მოაზ რეს თან, მზია ერის თავ-

თან, ერ თად მრა ვა ლი წე ლი შეა ლია ახალ გაზ რდე ბის აღ ზრდა სა და ალ-

პი ნიზ მით დაინ ტე რე სე ბას. იგი დაუ ღა ლა ვად უზია რებ და მათ სა კუ თარ 

გა მოც დი ლე ბას და დაა ტა რებ და ექ სპე დი ციებ ში სა ქარ თვე ლოს სხვა-

დას ხვა კუთ ხე ში. 

38.  ეკა აღ დგო მე ლაშ ვი ლი. ალექ სან დრა ჯა ფა რი ძე. ჰაინ რიხ ბიო ლის ფონ დის (HBS) 

პროექ ტი „50 ქა ლი სა ქარ თვე ლო დან“, იხ. http://www.feminism-boell.org/ka/2014/06/13/
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ალექ სან დრა 1974 წელს გარ დაიც ვა ლა. დაკ რძა ლუ ლია თბი ლის ში, ვე რის 

ბაღ ში თა ვი სი ძმე ბის გვერ დით.

საფ რან გეთ ში კა პი ტან მა გრი გოლ წე რე თელ მა ჰო ლან დიე ლი მწე რა ლი 

ქა ლი ოდეტ კე ნი გაიც ნო.39 ეს ნაც ნო ბო ბა თან და თან დიდ მე გობ რო ბა სა 

და სიყ ვა რულ ში გა დაი ზარ და, რა მაც ოდე ტის გულ ში სა ქარ თვე ლო სად მი 

ინ ტე რე სი გააღ ვი ვა.

1920 წელს ოდე ტი სა ქარ თვე ლო ში ჩა მო ვი და. იგი შეხ ვდა პრო ფე სო რებს: 

აკა კი შა ნი ძეს, ექ ვთი მე თა ყაიშ ვილს და სხვებს. სწო რედ მა თი რჩე ვით 

და გეგ მა ოდეტ მა მოგ ზაუ რო ბის მარ შრუ ტი. ოდე ტის მეგ ზუ რე ბი იყ ვნენ 

და ვით ჭავ ჭა ვა ძე და გრი გოლ წე რე თე ლი.

ოდეტ მა მოი ნა ხუ ლა კა ხე თი, გუ რია, ფშა ვი, ხევ სუ რე თი, იმე რე თი, რა ჭა-

ლეჩ ხუ მი, ქვე მო და ზე მო სვა ნე თი, ახალ ცი ხე. მი სი ინ ტე რე სია ნი თვა ლი 

და შეყ ვა რე ბუ ლი გუ ლი ხარ ბად ეწა ფე ბო და ქარ თუ ლი კულ ტუ რის ძეგ-

ლე ბის (ა ლა ვერ დი, ზარ ზმა, ნი კორ წმინ და, ბაგ რა ტის ტა ძა რი, ერეკ ლე 

მე ფის სა სახ ლე) ის ტო რიას. იგი მო ხიბ ლუ ლი იყო თბი ლი სის, თე ლა ვის, 

ქუ თაი სის ხალ ხმრა ვა ლი ბა ღე ბით, სა ვაჭ რო ად გი ლე ბით და რე ფორ მე-

ბით, რაც ახალ გაზ რდა დე მოკ რა ტიუ ლი რეს პუბ ლი კის რე გიო ნებ ში შეი-

ნიშ ნე ბო და:

„...ქვე მო სვა ნეთ ში უკ ვე გარ კვეუ ლი პროგ რე სი იგ რძნო ბა. მენ შე ვი კუ რი 

ხე ლი სუფ ლე ბა უკ ვე აგ ზავ ნის ექი მებს გარ კვეულ ცენ ტრებ ში და ისი ნიც 

ანათ ლე ბენ სოფ ლის და სახ ლე ბებს: არი გე ბენ მე დი კა მენ ტებ სა და ჟურ-

ნალ -გა ზე თებს. თუმ ცა ძა ლიან ძნე ლია მას წავ ლებ ლის მო ძიე ბა, ვინც აქ 

თავს დაი მარ ხავს...“40. 

მწე რა ლი ქა ლი, რომ ლის თვი საც ქა ლე ბის პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლეო ბის 

იდეა ცნო ბი ლი და ახ ლო ბე ლია, სა გან გე ბოდ აღ ნიშ ნავს, რომ სა ქარ თვე-

ლოს ად მი ნის ტრა ციუ ლი ერ თეუ ლე ბის – „ე რო ბე ბის“ და პარ ლა მენ ტის არ-

ჩევ ნებ ში ქა ლე ბი და მა მა კა ცე ბი თა ნას წო რად მო ნა წი ლეობ დნენ და ხმის 

უფ ლე ბა ორი ვე სქე სის მო ქა ლა ქეებს გა რან ტი რე ბუ ლი ჰქონ დათ.

და ვით ჭავ ჭა ვა ძის (რო მელ საც Dodi-დ მოიხ სე ნიებს) შე სა ხებ საუბ რი სას, 

ოდე ტი ამ ბობს:

„...Dodi, ლეი ტე ნან ტი თა ვა დი და ვით ჭავ ჭა ვა ძე... სა ქარ თვე ლოს უკა ნას-

კნე ლი მე ფის, გიორ გი XIII-ის შვილ თაშ ვი ლია და იმ ცნო ბი ლი პრინ ცე სას 

შთა მო მა ვა ლი, რო მე ლიც ში რა ზის ემი რის, შა მი ლის, მიერ რუ სე თის წი-

ნააღ მდეგ ეპი კუ რი ბრძო ლის დროს მძევ ლად აიყ ვა ნეს...“41. 

39.  Odette Zoé Keun, 1888-1978.

40.  Odette Keun. Au Pays de la Toison D’or (En Georgie mencheviste independante). Paris: 

Ernest Flamarion, 1923, p. 266.

41.  Odette Keun. Au Pays de la Toison D’or (En Georgie mencheviste independante). Paris: 

Ernest Flamarion, 1923, p. 10. 
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აქ ჩანს, რომ ოდეტმა იცის 1857 წელს პარიზში გამოცემული ანა დრანსეს 

წიგნი „Les Otages de L‘Imam“.42 მას ში 1854 წლის ლე კე ბის კა ხეთ ზე და ცე-

მის ამ ბა ვია აღ წე რი ლი: და ვით ჭავ ჭა ვა ძის ოჯა ხის ტყვედ ჩა ვარ დნა, ტყვე-

თა ცხოვ რე ბა იმამ შა მი ლის სე რალ ში და შემ დეგ მა თი გა მოს ყიდ ვა. ანაც 

დაატ ყვე ვეს, რად გან იგი ამ დროს და ვი თის შვი ლე ბის გუ ვერ ნან ტი იყო. 

ანა დრან სე დაწ ვრი ლე ბით გად მოგ ვცემს გა ტა ცე ბის ამ ბავს, თავ დამ-

სხმელ თა სი სას ტი კეს, ურ თუ ლეს გზას აუ ლამ დე, იქაურ ყო ფას, გან თა ვი-

სუფ ლე ბის პრო ცესს.

რო გორც ჩანს, ფრან გი ქა ლის გან სა კუთ რე ბულ ინ ტე რესს იწ ვევ და შა მი-

ლის ცო ლე ბის ერ თმა ნეთ თან და მეუღ ლეს თან ურ თიერ თო ბა მე ტად რე 

მე სა მე ცოლს, ქისტ ამი ნეთს, თა ნაუგ რძნობ და: 

„...შა მი ლი დი დად ცდი ლობს ცოლ თა შო რის თა ნას წო რო ბა დაამ ყა როს 

და მაინც მათ შო რის ამი ნე თი ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად არის ბედ ნიე რი – ძა-

ლიან ბევ რის ატა ნა უხ დე ბა. იმა მის სახ ლში არ ყოფ ნი სას ზაი დე თი მე ტად 

მკაც რად ეპ ყრო ბა: წამ დაუ წუმ ეჩი ჩი ნე ბა, გულს უწ ყა ლებს, ავა ლებს 

ძალ ზე უხეშ საქ მე საც კი. ამი ნე თი საერ თო სამ ზა რეუ ლო ში ზელს და აც-

ხობს პურს, და ეს მა შინ, რო ცა ამას არ აკე თებს არც ზაი დე თი და არც 

შუა ნე თი. სა ბედ ნიე როდ, ქის ტის ქალს შრო მას უმ სუ ბუ ქებს დე და მი სი – 

ნა ნა ნი, რო მე ლიც მზა რეულ თუფ რო სია და სამ ზა რეუ ლოს განაგებს“.43 

და ვით მა ოდე ტი წი ნან დალ შიც ჩაიყ ვა ნა, სწო რედ იმ მა მულ ში, საი და ნაც 

ლე კებ მა მი სი წი ნაპ რე ბი და ანა დრან სე გაი ტა ცეს.

შთა ბეჭ დი ლე ბე ბით დატ ვირ თუ ლი ოდე ტი ემ შვი დო ბე ბა ქარ თვე ლებს და 

თა ვის გან ზრახ ვა საც უმ ხელს მათ: სა ქარ თვე ლოს შე სა ხებ პა რიზ ში წიგ-

ნის გა მო ცე მა და მა ნამ დე კი – თა ვი სი ამ ნაშ რო მის თვის და მა ტე ბი თი 

ცნო ბე ბის მოგ რო ვე ბა აქვს გა დაწ ყვე ტი ლი. სამ წე ლი წად ში, 1923 წელს, 

ერ ნესტ ფლა მა რიონ მა გა მოს ცა ოდეტ კე ნის „ოქ როს საწ მი სის ქვე ყა ნა-

ში: მოგ ზაუ რო ბა მენ შე ვი კურ და მოუ კი დე ბელ სა ქარ თვე ლო ში“, რო მე-

ლიც 1924 წელს ინ გლი სუ რად ითარ გმნა.

ამ დროს სა ქარ თვე ლო ში უკ ვე წი თე ლი ტე რო რი მძვინ ვა რებს. ბოლ შე ვი კე ბი 

სას ტი კად გაუს წორ დნენ ყვე ლას, ვინც მათ რე ჟიმს მხურ ვა ლედ არ მიე სალ მა 

და 1938 წელს ოდე ტის მე გო ბა რი გრი გოლ წე რე თე ლიც დახ ვრი ტეს. 

ახ ლა, რო ცა ამ ჩემს სტა ტიას ვამ თავ რებ და ოდე ტის წიგ ნის წი ნა სიტ-

ყვაო ბას ვკით ხუ ლობ, მი სი სიტ ყვე ბი დან თით ქოს უც ნაუ რი წი ნათ გრძნო-

ბა გა მოს ჭვი ვის – და კარ გუ ლი თა ვი სუფ ლე ბის ხე ლახ ლა მო პო ვე ბის თვის 

სა მო მავ ლო ბრძო ლე ბის მაუწ ყე ბე ლი წი ნათ გრძნო ბა:

42.  ანა დრან სეს (Anna Drancey, 1832-1964) წიგ ნი 1978 წელს ქარ თუ ლად გა მოი ცა სა თაუ-

რით „შა მი ლის ტყვე ქა ლე ბი“, მთარ გმნე ლი – მურ მან თავ დიშ ვი ლი. რუ სუ ლად ეს წიგ ნი 

1858 და 1859 წლებ ში გა მო ვი და. 1859 წელს წიგ ნის ქარ თუ ლი თარ გმა ნი დაუს რუ ლე ბია 

ივა ნე კე რე სე ლი ძეს, თუმ ცა არ დაუ ბეჭ დავს. 

43.  ანა დრან სე. შა მი ლის ტყვე ქა ლე ბი. თბი ლი სი: „საბ ჭო თა სა ქარ თვე ლო“, 1978, გვ. 79.
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„...1921 წლის თე ბერ ვალ ში, დაახ ლოე ბით ორი კვი რის თავ ზე მას შემ დეგ, 

რაც პა რიზ ში საერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ციამ სა ქარ თვე ლო დე იუ რე 

აღია რა, რუ სი კო მუ ნის ტე ბის მე თაუ რო ბით წი თე ლი ჯა რე ბი შე მოიჭ რნენ 

სა ქარ თვე ლო ში. მენ შე ვი კურ მა მთავ რო ბამ რამ დე ნი მე დღეს გაძ ლო დე-

და ქა ლაქ თბი ლის ში, რომ ლის მი სად გო მებ თა ნაც ლა მა ზად მოკ ვდა სა-

ქარ თვე ლოს სამ ხედ რო სკო ლა.

შემ დეგ მთავ რო ბა ქა ლაქ -ქა ლაქ გაე დი ნა ბა თუ მის კენ – შა ვი ზღვის კენ, 

და სად ღაც მარ ტის და სას რუ ლის თვის და ტო ვა ეს პორ ტი და კონ სტან ტი-

ნე პო ლის კენ წა ვი და. ქარ თუ ლი ჯა რი, რო მელ საც ძა ლიან აკ ლდა კად-

რე ბი, ია რა ღი, დე მო რა ლი ზე ბუ ლი იყო მთავ რო ბის გაქ ცე ვის გა მო და 

თბი ლის თან საო მა რი მოქ მე დე ბე ბის შემ დეგ თით ქმის აღარ იბ რძო და 

რიც ხოვ ნო ბით ბევ რად აღ მა ტე ბულ მტერ თან; და სა ქარ თვე ლოც მოს-

კოვს დაქ ვემ დე ბა რე ბულ საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კად გა მოც ხად და.

...რუ სუ ლი ბოლ შე ვიზ მი მყარ დე ბა ამ დი დე ბულ, ლი ბე რა ლურ, მო მა ჯა-

დოე ბელ და ყო ველ თა შო რის რაინ დულ ქვე ყა ნა ში, რომ ლის ხალ ხი უმ-

წიკ ვლოა და რო მე ლიც სხვებ ზე მე ტა დაც იმ სა ხუ რებს ბედ ნიე რე ბას. იგი 

ძა ლიან ღრმა დაა ჩემს გულ ში...“.44

უც ნაუ რია, რო გორ ვერ შეხ ვდა ოდე ტი კა ტო მი ქე ლა ძეს?! ქარ თველ ფე-

მი ნისტს, რო მელ მაც 1914 წელს ბრიუ სე ლის სო ცია ლურ მეც ნიე რე ბა თა 

ფა კულ ტე ტი დაამ თავ რა და სა ქარ თვე ლო ში ქა ლე ბის თვის ხმის უფ ლე-

ბის მი ნი ჭე ბის თვის იბ რძო ლა. კა ტო რამ დე ნი მე წე ლი პა რიზ შიც ცხოვ-

რობ და.45 

კა ტო მი ქე ლა ძეს დი დი წვლი ლი მიუძ ღვის იმა ში, რომ და მოუ კი დე ბე ლი 

სა ქარ თვე ლოს პირ ველ პარ ლა მენ ტში, 1919 წელს, 130 დე პუ ტა ტი დან 5 

(3,8%) ქა ლი იყო: მი ნა დო რა ორ ჯო ნი კი ძე- ტო რო შე ლი ძე, ქრის ტი ნე შა-

რა ში ძე, ელეო ნო რა ტერ -ფარ სე გო ვა- მახ ვი ლა ძე, ელი სა ბედ ნა კა ში ძე-

ბოლ ქვა ძე, ანა სო ლო ღაშ ვი ლი. მათ გან რეპ რე სიებს მხო ლოდ ქრის ტი ნე 

გა დაურ ჩა და ისიც იმი ტომ, რომ ბიბ ლიო თე კას შეა ფა რა თა ვი და მთე ლი 

ცხოვ რე ბა ჩუ მად, წარ სუ ლის გახ სე ნე ბის ში შით შეპ ყრო ბი ლი, ქარ თულ 

ის ტო რიულ დო კუ მენ ტებ სა და ხელ ნა წე რებს სწავ ლობ და.

კა ტო მი ქე ლა ძე 1942 წელს უკი დუ რეს სი ღა რი ბე ში გარ დაიც ვა ლა, ხო ლო 

მის დაკ რძალ ვას სულ რამ დე ნი მე მე გო ბა რი დაეს წრო. კა ტოს საფ ლა ვი 

და კარ გუ ლია.

სა ქარ თვე ლო ში თა ნას წო რუფ ლე ბია ნო ბის იდეის გან ხორ ციე ლე ბა ში დი-

დი რო ლი შეას რუ ლეს ევ რო პა ში გა ნათ ლე ბულ მა ქა ლებ მა: ეკა ტე რი ნე 

მე ლი ქიშ ვილ მა, ეკა ტე რი ნე და ოლიმ პია და ნი კო ლა ძეებ მა, ანას ტა სია 

44.  Odette Keun. Au Pays de la Toison D’or (En Georgie mencheviste independante). Paris: 

Ernest Flamarion, 1923, p. 7.

45.  კა ტო მი ქე ლა ძის ევ რო პა ში სწავ ლა დაა ფი ნან სეს ქარ თველ მა მე ცე ნა ტებ მა: პეტ რე ზუ-

ბა ლაშ ვილ მა, ალექ სან დრე ხა ხა ნაშ ვილ მა და გერ მა ნელ მა ეკა ტე რი ნა რაი ზერ მა/Ekaterina 

Reiser.
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თუ მა ნიშ ვილ მა და სხვებ მა, რო მელ თაც დაი ნა ხეს ამ იდეის სარ გე ბე ლი 

სა ზო გა დოე ბი სა და სა ხელ მწი ფოს თვის. ყვე ლა მათ გა ნი სა კუ თა რი მა გა-

ლი თი თა და დაუ ღა ლა ვი შრო მით ამ იდეას ემ სა ხუ რე ბო და და ამ კვიდ-

რებ და. 

ემან სი პა ციის, თა ვი სუფ ლე ბის, დე მოკ რა ტიი სა და გან ვი თა რე ბის იდეებს 

არა ნაკ ლე ბი ამა გი დას დეს ევ რო პელ მა ქა ლებ მა, რო მელ თა შე სა ხე ბაც 

ზე მოთ გიამ ბეთ. ევ რო პე ლე ბის თვის სა ქარ თვე ლო სა და ქარ თვე ლე ბის 

გაც ნო ბით ისი ნი ბიძგს აძ ლევ დნენ და აღ რმა ვებ დნენ ქარ თვე ლე ბი სა და 

ევ რო პე ლე ბის დაახ ლოე ბის პრო ცესს.

თა ნა მედ რო ვე სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ქა ლე ბის თვის ქარ თულ -ევ რო-

პუ ლი დია ლო გის ეს HER-story საა მა ყო და შთა მა გო ნე ბე ლია, რად გან 

იგი ფი ზი კუ რი და სუ ლიე რი საზ ღვრე ბის გა და ლახ ვის, შე მეც ნე ბი სა და 

ცოდ ნის ახა ლი სივ რცეე ბის აღ მო ჩე ნის მა გა ლითს გვაძ ლევს. ეს მა გა ლი-

თი კი შთაგ ვა გო ნებს, რომ არ ჩა ვი კე ტოთ ერთ სივ რცე ში, ერ თმა ნეთს 

ხმა მი ვაწ ვდი ნოთ, მო ვუს მი ნოთ, გა ვუ გოთ და ნელ -ნე ლა მო ვაახ ლოოთ 

კულ ტუ რუ ლი პო ლი ფო ნიის ეპო ქა ჩვენ თვის და ყვე ლა ადა მია ნის თვის. 
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საქართველოს ბუნება,

ევროპელთა თვალით დანახული

ლევან ბრეგაძე
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წინათქმა

და სავ ლე თევ რო პუ ლი ლი ტე რა ტუ რის მკვლე ვა რი ქალ ბა ტო ნი ნა ტა ლია 

ორ ლოვ სკაია წიგ ნში „სა ქარ თვე ლო XVII-XVIII საუ კუ ნეე ბის და სავ ლეთ 

ევ რო პის ლი ტე რა ტუ რებ ში“ წერს:

„სა ქარ თვე ლოს ბუ ნე ბა, მი სი ლან დშაფ ტის მშვე ნიე რე ბა შე და რე ბით ნაკ-

ლე ბად აი სა ხა XVII-XVIII სს. ევ რო პულ ლი ტე რა ტუ რა ში. სა ქარ თვე ლო-

ში ჩა მო სუ ლი ადა მია ნე ბი მე ტის მე ტად და კა ვე ბულ ნი იყ ვნენ თა ვიან თი 

საქ მეე ბით და ვერ იც ლიდ ნენ ბუ ნე ბის მშვე ნიე რე ბით და სატ კბო ბად [...]. 

მოგ ზაუ რებს უფ რო ის აინ ტე რე სებ დათ, რაც უშუა ლოდ ადა მიან თა ცხოვ-

რე ბას თან იყო და კავ ში რე ბუ ლი: მა თი საც ხოვ რე ბე ლი, ტან საც მე ლი, გა-

რეგ ნო ბა“.1

ჩვე ნი აზ რით, იმის მი ზე ზებ ზე საუბ რი სას, თუ რა ტომ იჩენ დნენ სა ქარ თვე-

ლო ში მე- 17-მე-18 და უფ რო ად რეულ საუ კუ ნეებ ში ჩა მო სუ ლი ევ რო პე-

ლე ბი ბუ ნე ბის მი მართ ნაკ ლებ ინ ტე რესს, არ უნ და და ვი ვიწ ყოთ, რომ 

ბუ ნე ბის ეს თე ტი კუ რი აღ ქმის დრო ჯერ არ დამ დგა რი ყო. ბუ ნე ბას ეს თე-

ტი კუ რი თვალ საზ რი სით პირ ვე ლად რო მან ტი კო სებ მა შე ხე დეს. ბუ ნე ბის 

მი მართ ევ რო პე ლე ბის ყუ რად ღე ბა ჟან -ჟაკ რუ სომ გაა მახ ვი ლა და ბუ-

ნე ბის ეს თე ტი კუ რი ათ ვი სე ბა რო მან ტი კო სებ მა მის გან შთა გო ნე ბუ ლებ-

მა დაიწ ყეს. ევ რო პუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ჩი ნე ბუ ლად მცოდ ნის, გიორ გი 

ნა დი რა ძის (1902-1960), სიტ ყვით, „შე საძ ლოა, მხატ ვრუ ლი შე მოქ მე დე ბის 

ის ტო რია ში ბუ ნე ბის გრძნო ბა არც არა სო დეს ყო ფი ლა ისე მდი და რი და 

ინ ტენ სიუ რი, რო გორც რო მან ტი კოს თა თაო ბა ში. [...] „ლან დშაფტს უნ-

და გა ნიც დი დე რო გორც სა კუ თარ სხეულს [...]“, – წერს ნო ვა ლი სი თა ვის 

ფრაგ მენ ტებ ში“.2

მე-19 საუ კუ ნი დან ვი თა რე ბა ამ მხრივ ძი რეუ ლად შეიც ვა ლა. სა ქარ თვე-

ლო ში მოხ ვედ რი ლი ევ რო პე ლე ბი უკ ვე დი დი ყუ რად ღე ბით ეკი დე ბიან ბუ-

ნე ბას, აღ წე რენ უნი კა ლურ პეი ზა ჟებს, ადა რე ბენ მათ სი ლა მა ზით გან თქმუ-

ლი სხვა ქვეყ ნე ბის ლან დშაფ ტებს, ეძე ბენ მსგავ სე ბა- გან სხვა ვე ბებს მათ 

შო რის, ცდი ლო ბენ სხვებ საც გა დას დონ სა ქარ თვე ლოს ბუ ნე ბის ხილ ვით 

გა მოწ ვეუ ლი თა ვიან თი აღ ტა ცე ბა. 

ლევან ბრეგაძე

საქართველოს ბუნება, ევროპელთა თვალით დანახული

1.  Орловская, Наталья. Грузия в литературах Западной Европы XVII-XVIII веков. Тбилиси: 

Издательство ТГУ, 1965, с. 40.

2.  ნა დი რა ძე, გიორ გი. ნი კო ლოზ ბა რა თაშ ვი ლის ცხოვ რე ბა და ეს თე ტი კუ რი სამ ყა რო. თბი-

ლი სი: გა მომ ცემ ლო ბა „საა რი“, 2010, გვ. 108.
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ამ ნაშ რომ ში ევ რო პელ მოგ ზაურ თა თვა ლით შევ ხე დავთ ჩვე ნე ბურ პეი-

ზა ჟებს, რომ ლე ბიც უხ ვად არის წარ მოდ გე ნი ლი სა ქარ თვე ლო ში მოგ ზაუ-

რო ბის ამ სახ ველ მათ წიგ ნებ ში. გა მო ვი ყე ნებთ აგ რეთ ვე გა სუ ლი საუ კუ ნის 

პირ ველ მეოთ ხედ ში თბი ლის ში გა მო მა ვა ლი გერ მა ნუ ლი გა ზე თის „კაუ კა-

ზი შე პოს ტის“ („Kaukasische Post“) ფურ ცლებ ზე გა მოქ ვეყ ნე ბულ მა სა ლებ-

საც, რა თა წარ მო ვად გი ნოთ ნა თე ლი სუ რა თი იმი სა, თუ რო გორ აღიქ ვა მენ 

ევ რო პე ლე ბი, სტუმ რად მო სულ ნი თუ აქ დამ კვიდ რე ბულ ნი, სა ქარ თვე ლოს 

ბუ ნე ბას, რა ზე მოქ მე დე ბას ახ დენს იგი მათ ზე. 

მიწიერი სამოთხე... ზღაპრული ქვეყანა...  

ჯადოსნური შთაბეჭდილება

„ჩვე ნი ღვთივ კურ თხეუ ლი ქვე ყა ნა“ („...unser gottgesegnetes Länd-

chen...“), ასეა მოხ სე ნიე ბუ ლი სა ქარ თვე ლო კავ კა სიელ გერ მა ნელ თა 

გა ზე თის „კაუ კა ზი შე პოს ტის“ 1920 წლის 13 მაი სის ნო მერ ში და ბეჭ დილ 

ხელ მოუ წე რელ სა რე დაქ ციო სტა ტია ში, რომ ლის სა თაუ რია „შა ვი ზღვა“.3 

ეს იმ გერ მა ნე ლე ბის გა ზე თია, რო მელ თა წი ნაპ რე ბი 1818 წლი დან დამ-

კვიდ რდნენ კავ კა სია ში, თუმ ცა თა ვი დან მა თი გერ მა ნიი დან გა მომ გზავ-

რე ბის მი ზა ნი პა ლეს ტი ნა იყო, მაც ხოვ რის საფ ლავ თან ახ ლოს ცხოვ რე-

ბის სურ ვი ლით იყ ვნენ შეპ ყრო ბილ ნი. ეს გან ზრახ ვა, მი ზეზ თა და მი ზეზ თა 

გა მო, ვერ აის რუ ლეს, მაგ რამ დი დად უკ მა ყო ფი ლო ნიც არ დარ ჩე ნი ლან 

სა ქარ თვე ლო ში და სახ ლე ბით, რა საც ზე მოთ და მოწ მე ბუ ლი ფრა ზაც მოწ-

მობს. 

და ეს არც იყო მოუ ლოდ ნე ლი: ერ თ-ერ თი პირ ვე ლი სიტ ყვა, რაც ევ რო-

პელ მოგ ზაუ რებს ახ სენ დე ბათ სა ქარ თვე ლოს ბუ ნე ბის ხილ ვი სას, არის 

სამოთხე. მა გა ლი თად, გერ მა ნე ლი მწე რა ლი არ ტურ ლაის ტი (Arthur Leist, 

1852-1927), რო მელ საც სა ქარ თვე ლო მეო რე სამ შობ ლოდ ექ ცა (1885 

წელს დამ კვიდ რდა თბი ლის ში, აქ ვე გარ დაიც ვა ლა და აქ ვეა დაკ რძა ლუ-

ლი), თა ვი სი წიგ ნის „სა ქარ თვე ლო. ბუ ნე ბა, ადათ -წე სე ბი და მო სახ ლეო-

ბა“ (1885) პირ ვე ლი ვე გვერ დებ ზე ლა პა რა კობს „ბა თუ მის სამოთხისებურ 

გა რე მო ზე („Batums paradiesischer Umgegend“),4 ხო ლო მა ტა რებ ლით 

სუ რა მის უღელ ტე ხილს მიახ ლოე ბუ ლი ასეთ შე ფა სე ბას აძ ლევს იმას, რა-

საც ირ გვლივ ხე დავს: „ვი საც თვა ლი აქვს, დაი ნა ხოს, ვი საც გუ ლი აქვს, 

გა ნი ცა დოს ნე ტა რე ბა ამ დი დე ბუ ლე ბი სა გან, ვი ნაი დან შეუ და რე ბე ლი 

სამოთხე წარ მოუდ გე ბა აქ მზერას!“.5 იგივე არ ტურ ლაის ტი მოთ ხრო ბა-

ში, რომ ლის სა თაუ რია „ვა რო“, ამ გვა რად აც ნობს გერ მა ნელ მკით ხველს 

ჭია თუ რის სა ნა ხებს: „მთე ლი იმე რე თი ბაღს მოგ ვა გო ნებს, მაგ რამ აქ, ზე-

3.  „Das Schwarze Meer“. Kaukasische Post, 1920. 13. 05, №38, S. 4.

4.  Leist, Arthur. Georgien. Natur, Sitten und Bewohner. Leipzig: Verlag Friedrich, 1885, S. 2.

5.  იქ ვე, გვ. 7.
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მო იმე რეთ ში, თა ვი სამოთხეში გე გო ნე ბა. მი წის ყო ვე ლი მტკა ვე ლი დან 

სიმ წვა ნე აღ მოიფ რქვე ვა, გარ შე მო მთე ბია, მჩქე ფა რე ნა კა დუ ლე ბი ხმაუ-

რით მოიკ ვლე ვენ გზას ბა რის კენ, და ამ დი დე ბულ პეი ზაჟს თავ ზე დაჰ ნა-

თის ლაჟ ვარ დო ვა ნი ზეცა“.6

ედუარდ იუო ნი (Eduerd Juon, 1874-1959), სწავ ლუ ლი მე ტა ლურ გი და ოფი-

ცე რი, რო მელ მაც ერ თი წე ლი დაჰ ყო გუ რია ში მე-20 საუ კუ ნის დამ დეგს 

(ამ ადა მიან ზე უფ რო მეტს ქვე მოთ ვიტ ყვით), წერს:

„შა ვი ზღვის კენ და ქა ნე ბუ ლი კავ კა სიო ნის სამ ხრეთ -აღ მო სავ ლეთ კალ-

თებ ზე მდე ბა რე გუ რია სამოთხისებური ქვე ყა ნაა. [...] მზის ქვე ყა ნაა და 

მზე გამ ჯდა რი და გა ღუ ღუ ნე ბუ ლი ჩანს არა მარ ტო ვე ლე ბი და ტყეე ბი, 

მსუ ბუ ქად ნა გე ბი სახ ლე ბი და ბა ღე ბი იდი ლიურ სოფ ლებ ში, არა მედ, 

უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ამ ქვეყ ნის მო სახ ლეო ბა“.7

ბა რო ნი დე ბაი (Amour-Auguste-Louis-Joseph Berthelot, baron de Baye, 

1853-1931), ფრან გი სწავ ლუ ლი, არ ქეო ლო გი და მოგ ზაუ რი, დი დად მოყ-

ვა რუ ლი სა ქარ თვე ლო სი, უც ხოელ მკით ხველს ასე აც ნობს აფ ხა ზეთს სა-

ქარ თვე ლოს ამ კუთ ხის შე სა ხებ 1904 წელს გა მო ცე მულ წიგ ნში: 

„მას შემ დეგ, რაც იმოგ ზაუ რებთ აფ ხა ზეთ ში, სა დაც კომ ფორ ტი არ არ-

სე ბობს, და სა ღა მოს ჩა მოხ ვალთ გაგ რა ში, ფე რიე ბის ქვე ყა ნა ში (au pays 

des fées), თა ვი აღ მო სავ ლურ სამოთხეში (en un paradis oriental) გე გო-

ნე ბათ. ახა ლი ორი გი ნა ლუ რი შე ნო ბე ბი ელექ ტრო ნის შუქს აფ რქვე ვენ 

მთვა რის სი ნათ ლე ზე მო ლაპ ლა პე ზღვას თან. ჩრდი ლე ბი ადი დებს პალ-

მებ სა და ეგ ზო ტი კურ ხეებს, თბი ლი ატ მოს ფე რო ყვა ვი ლე ბის და მათ რო-

ბელ სურ ნელს გა მო ყოფს“.8

სა ქარ თვე ლოს ბუ ნე ბის აღ სა წე რად უც ხოე ლე ბი ხში რად იყე ნე ბენ აგ-

რეთ ვე ეპი თეტს „ზღაპრული“. ბა თუ მი დან თბი ლი სის კენ მა ტა რებ ლით 

მი მა ვა ლი არ ტურ ლაის ტი ასე ხა ტავს ღა მის პეი ზაჟს: 

„მა ტა რე ბე ლი წინ მიი წევს დაბ ლობ ზე, რო მე ლიც კვლა ვაც ლა მა ზია, მაგ-

რამ უკ ვე სა ღა მოვ დე ბა, ოღონდ არა ისე ნელ -ნე ლა, რო გორც ჩვენ თან 

ჩრდი ლოეთ ში იცის, არა მედ სწრა ფად [...]. მე რე მთვა რე ამოიწ ვე რე ბა 

შო რეუ ლი მთე ბის თავ ზე და მი სი ვერ ცხლის ფე რი შუ ქი გად მოეღ ვრე ბა 

ამ ზღაპრულ სამ ყა როს (Märchenwelt) და მთე ბი და ვე ლე ბი კვლავ ჯა-

დოს ნურ ნა თელ ში გაეხ ვე ვიან“.9

6.  Leist, Arthur. „Waro“. Kaukasische Post, 1908. 25.03 (07. 04), № 41a: S. 5.  

7.  Juon, Eduard. „Ein Jahr im aufständischen Gurien“. Kaukasische Post, 1907.16 (29). 09, № 

14. S. 12.

8.  დე ბაი, ჟო ზეფ. სა ქარ თვე ლო ში. ფრან გუ ლი დან თარ გმნა, შე სა ვა ლი და კო მენ ტა რე-

ბი დაურ თო ლეი ლა მაღ რა ძემ. თბი ლი სი: გა მომ ცემ ლო ბა „არ ტა ნუ ჯი“, 2011, გვ. 134. შდრ. 

Baron de Baye. En Abkhasie. Paris: 1904, p. 44.. 

9.  Leist, Arthur. Georgien. Natur, Sitten und Bewohner. Leipzig: Verlag Friedrich, 1885, S. 8-9.
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ინ გლი სელ მწე რალს, მარ ჯო რი უორ დროპ საც (Marjory Wardrop, 1869-

1909), რო მელ საც მის დიპ ლო მატ და ლი ტე რა ტორ ძმას თან, ოლი ვერ 

უორ დროპ თან (Oliver Wardrop, 1864-1948), ერ თად უდი დე სი ღვაწ ლი 

მიუძ ღვის ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის (მათ შო რის „ვეფ ხის ტყაოს ნი სა“ და 

სულ ხან -სა ბა ორ ბე ლია ნის „სიბ რძნე- სიც რუი სას“) ინ გლი სუ რად თარ-

გმნა- გა მო ცე მა სა და, სა ზო გა დოდ, ჩვე ნი ქვეყ ნის პო პუ ლა რი ზა ციის საქ-

მე ში მსოფ ლიო მას შტა ბით, ბა თუ მი დან თბი ლი სის კენ მა ტა რებ ლით მი მა-

ვალს სწო რედ ეს ეპი თე ტი – ზღაპ რუ ლი – მოს დის თავ ში სა ქარ თვე ლოს 

ბუ ნე ბა ზე საუბ რი სას: 

„მა ტა რე ბე ლი ბა თუ მი დან ტიფ ლის ში ზო ზი ნით მი დიო და. მაგ რამ ტუ რის-

ტის თვის ეს უფ რო მი სა სალ მე ბე ლი უნ და ყო ფი ლი ყო, ვიდ რე – და სა ნა ნი, 

რად გან გეძ ლეო და სა შუა ლე ბა გე ნა ხა ლა მა ზი ბუ ნე ბა, რო მე ლიც თან და-

თან გეშ ლე ბო და თვალ წინ. ცა ნე ლა იწ მინ დე ბო და და ჩვენ წი ნა შე ამ შე-

სა ნიშ ნა ვი ქვეყ ნის ზღაპრული სუ რა თი იხატებოდა“.10

სწო რედ ზღაპ რებ ში გვხვდე ბა ხოლ მე ისე თი ჯა დოს ნუ რი ბა ღე ბი, სა დაც 

წე ლი წა დის დროე ბი ერ თად არის წარ მოდ გე ნი ლი: ხე ხი ლის ნა წი ლი 

ყვა ვის (გა ზაფ ხუ ლი), ნა წილს სიმ წი ფე ში შე სუ ლი ხი ლი ას ხია (ზაფ ხუ ლი), 

ხო ლო ზო გიერ თი ხი დან გა დამ წი ფე ბუ ლი ნა ყო ფი თა ვი სით ცვი ვა ძირს 

(შე მოდ გო მა). აი ამის მსგავ სი ვი თა რე ბა უხი ლავს მარ ჯო რი უორ დროპს 

ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი მოგ ზაუ რო ბი სას: 

„ბუ ნე ბას მგო ნი და ვიწ ყე ბო და, რომ ზამ თა რი იდ გა: ირ გვლივ უხ ვად 

ყვაოდ ნენ მცე ნა რეე ბი. წე ლი წა დის ყვე ლა დრო ერ თმა ნეთს შერ წყმო და 

და ნა თელ პეი ზაჟს ქმნი და: გა ზაფ ხუ ლი წარ მოდ გე ნი ლი იყო იე ბით, მა-

შინ, რო ცა ზაფ ხულს ხას ხა სა ფოთ ლე ბი გა ნა სა ხიე რებ და, ხეებს რომ ამ-

შვე ნებ და; ისი ნი ცდი ლობ დნენ შე მოდ გო მის მკვეთრ ფე რებ თან შერ კი-

ნე ბას, შორს კი მო ჩან და ყი ნუ ლო ვან მთა თა მწვერ ვა ლე ბი, რომ ლებ საც 

თით ქოს უწეს რი გო ბა შეჰ ქონ და ამ მშვე ნიე რე ბა ში“.11

სა ქარ თვე ლოს ბუ ნე ბა რე ლი გიუ რი ექ სტა ზის მსგავს გან ცდას იწ ვევს უც-

ხოე ლებ ში. თუმ ცა იმ ადა მიანს, გერ მა ნელ სწავ ლულს, რომ ლის შთა-

ბეჭ დი ლე ბა საც ახ ლა გა ვეც ნო ბით, მთლად უც ხოე ლად ვერ მი ვიჩ ნევთ, 

ვი ნაი დან მა საც, არ ტურ ლაის ტის მსგავ სად, მეო რე სამ შობ ლოდ ექ ცა 

სა ქარ თვე ლო – კარლ ფონ ჰა ნი არის მი სი სა ხე ლი და უფ რო დაწ ვრი-

ლე ბით ამ არაჩ ვეუ ლებ რი ვი ადა მია ნის შე სა ხებ ქვე მოთ ვი ლა პა რა კებთ.

ჯერ კი გა ვეც ნოთ ერთ ფრაგ მენტს კარლ ჰა ნის ნარ კვე ვი დან „ფე ხით 

მოგ ზაუ რო ბა თბი ლი სი დან თუ შე თი სა და ფშა ვის კენ (1890 წლის ზაფ ხუ-

ლი)“, რო მე ლიც მე-7 თა ვად არის შე სუ ლი 1892 წელს ლაიფ ციგ ში გა მო-

10.  უორ დრო პი, მარ ჯო რი. მოგ ზაუ რო ბა სა ქარ თვე ლო ში. ჩა ნა წე რე ბი. ინ გლი სუ რი დან თარ-

გმნეს, შე ნიშ ვნე ბი და კო მენ ტა რე ბი დაურ თეს მე დეა აბა ში ძემ და გია ჯო ხა ძემ. თბი ლი სი, 

2012, გვ. 24.

11.  იქ ვე, გვ. 24-25..
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ცე მულ მის წიგ ნში „კავ კა სიი დან“ („Aus dem Kaukasus“). ღა მი სა და გან-

თია დის არაჩ ვეუ ლებ რი ვი პეი ზა ჟი დაუ ფიქ სი რე ბია კარლ ჰანს თუ შე თის 

მი სად გო მებ თან, სუ რა თი, რო მელ საც ამ მრავ ლის მნახ ველ -გან მცდე ლი 

ადა მია ნის არ სე ბა რე ლი გიუ რი მო წი წე ბით აღუვ სია:

„სოფ ლის ცო ტა ზე მოთ, მწვა ნე მინ დორ ზე და ვე ცით ბა ნა კი. მთვა რე ჩვენს 

კო ცონს ეჯიბ რე ბო და ბა ნა კის გა ნა თე ბა ში, და მახ ლო ბე ლი ტყი დან მრა-

ვალ რიც ხო ვან ბულ ბულ თა საყ ვა რე ლი გა ლო ბა ის მო და, ნია ვის მსუ ბუ ქი 

ქროლ ვა არ ხევ და მა ღა ლი წიფ ლე ბის კენ წე როებს, რო მელ თა ფოთ ლე ბი 

საი დუმ ლოდ ეჩურ ჩუ ლე ბოდ ნენ ერ თმა ნეთს. ოდ ნავ გრილ ღა მეს მოჰ ყვა 

დი დე ბუ ლი გან თია დი, რო მე ლიც მგა ლო ბელ ფრინ ველ თა მრა ვა ლა თას-

ხმო ვა ნი სიმ ღე რით დაიწ ყო, ცვარ თა მი ლიო ნო ბით კამ კა მა მსხვილ წვე-

თებ ში მზის პირ ვე ლი სხი ვე ბი იმ სხვრეო და. ასეთ გა რე მო ში ყო ვე ლი დღე 

ბუ ნე ბის ზეი მია, უფ ლის დღეა (ein Tag des Herrn), რო მე ლიც სულს მო წი-

წე ბით აღავ სებს (der die Seele zur Andacht er hebt)“.12

კა ხეთ ში ცხე ნით მოგ ზაურ ოლი ვერ უორ დროპ საც ამის მსგავ სი გან ცდა 

ეუფ ლე ბა, რო მელ საც იგი ნე ტა რე ბის გა მომ ხატ ვე ლი აღ მო სავ ლუ რი რე-

ლი გიუ რი ტერ მი ნის – ნირ ვა ნას – გა მო ყე ნე ბით აღ წერს: 

„ზაფ ხუ ლის მცხუნ ვა რე მზე მაღ ლა იდ გა ცის ლურჯ თაღ ზე; ჩემს მარ ცხნივ 

სუ რო თი და ფა რუ ლი კლდეე ბი მო ჩან და, მარ ჯვნივ – მდი ნა რის გა დაღ-

მა აღ მარ თუ ლი მთის თეთ რი მწვერ ვა ლე ბი, რომ ლე ბიც ერ თმა ნე თის გან 

გვყოფ და მე და ევ რო პას, მაგ რამ მე ევ რო პა ზე სუ ლაც არ ვფიქ რობ დი, 

ყვე ლა ფე რი და მა ვიწ ყდა – ნა თე სა ვე ბი, ჩე მი ქვე ყა ნა, მთე ლი კა ცობ რიო-

ბა. [...] ჩე მი მა ჯის ცე მა ჰარ მო ნიუ ლად ერ წყმო და თვით ბუ ნე ბის გუ ლის-

ძგე რას. იგი სტი მუ ლად მიჰ ყვე ბო და ნა კა დუ ლის ჩხრიალს, ხე თა მო ცახ-

ცა ხე ფოთ ლებ ში მოს რია ლე ნია ვის ჩურ ჩულს. მე გან ცხრო მის ნირვანაში 

შე ვე დი (I had entered a blissful Nirvana). აქ „მე“-ს მთე ლი ცნო ბიე რე ბა 

სამ ყა როს სულ ში დაინ თქა“.13

ფრიდ რიხ ბო დენ შტედ ტი (Friedrich Martin von Bodenstedt, 1819-1892), 

გერ მა ნე ლი მწე რა ლი, რო მელ მაც ორი წე ლი წა დი (1843-1845) დაჰ ყო სა-

ქარ თვე ლო ში, და თა ვის სა ხელ გან თქმულ წიგ ნში „ა თას ერ თი დღე აღ-

მო სავ ლეთ ში“ (ბერ ლი ნი, 1850) ჩვე ნე ბუ რი პეი ზა ჟე ბის საუც ხოო სუ რა თე-

ბი წარ მოად გი ნა, იმ მა გიურ ზე მოქ მე დე ბას, რაც სა ქარ თვე ლოს ბუ ნე ბას 

მას ზე მოუხ დე ნია, სიტ ყვა „ჯა დოს“ შემ ცვე ლი ზედ სარ თა ვე ბის გა მო ყე ნე-

ბით გად მოს ცემს. აფ ხა ზე თის ბუ ნე ბით მო ხიბ ლუ ლი, იგი წერს: 

„საუც ხოო ამინ დის წყა ლო ბით პირ ვე ლი ორი დღის გან მავ ლო ბა ში კი-

დევ ერ თხელ დავ ტკბით ყვე ლა იმ მომაჯადოებელი (bezaubernden) ხე-

12.  Hahn, Carl. „Aus dem Kaukasus“. Leipzig, Verlag Ducker & Humbolt, 1892, S. 245.

13.  უორ დრო პი, ოლი ვერ. სა ქარ თვე ლოს სა მე ფო. ინ გლი სუ რი დან თარ გმნა მე რაბ ურუ-

შა ძემ. თბი ლი სი, 2001, გვ. 101-102. შდრ. Oliver Wardrop. The Kingdom of Georgia. London, 

1888, p. 85.
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დი თა და ბუ ნე ბის დი დე ბუ ლი სპექ ტაკ ლე ბით, რა საც აფ ხა ზე თის ზღვის-

პი რი უხ ვად გვთავაზობს“.14

ხო ლო მა მა და ვი თი დან და სო ლო ლა კის მთი დან და ნა ხუ ლი თბი ლი სის 

ხე დე ბის ურ თიერ თშე და რე ბი სას აღ ნიშ ნავს: 

„სო ლო ლა კის მთი დან დატ კბე ბით ხე დით, რო მე ლიც და ვი თის მთი დან 

(მთაწმინდიდან. – ლ. ბ.) და ნა ხულ ხედს დი დე ბუ ლე ბით კი დე ვაც აჭარ-

ბებს. აქე დან მო ჩანს დი დუ ბის ვრცე ლი დაბ ლო ბი, ქვე მოთ კი, მტკვარ სა 

და სო ღან ლუ ღის ქედს შო რის თბი ლი სის ულა მა ზე სი ბა ღე ბია გაშ ლი ლი. 

უწი ნა რეს ყოვ ლი სა კი მა ღა ლი გა ლავ ნით და ცუ ლი, ტე რა სე ბად გან ლა-

გე ბუ ლი ბა ტო ნის ბა ღი (Kron sgar ten: ამჟამინდელი ბოტანიკური ბაღი 

იგულისხმება. – ლ. ბ.) ახ დენს ჯადოსნურ (zauberhaften) შთა ბეჭ დი ლე ბას 

მცე ნა რე თა სიუხვით“.15

ქართული ზამთარი დიუმას „კავკასიაში“

ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი ევ რო პე ლი, რო მელ მაც მეც ხრა მე ტე საუ კუ ნის შუა ხა-

ნებ ში სა ქარ თვე ლო მოი ნა ხუ ლა და მე რე თა ვი სი შთა ბეჭ დი ლე ბე ბი გა-

მოაქ ვეყ ნა, სა ხელ გან თქმუ ლი ფრან გი მწე რა ლი ალექ სან დრე დიუ მა 

(მა მა) (Alexandre Dumas père) გახ ლავთ. მან კავ კა სია ში იმოგ ზაუ რა და 

1858 წლის 23 ნოემ ბრი დან 1859 წლის 11 იან ვრამ დე სტუმ რობ და სა ქარ-

თვე ლოს, ხო ლო უკ ვე 1859 წლის აპ რილ ში პა რიზ ში სამ წიგ ნად გა მოი ცა 

მი სი „კავ კა სია“, რო მელ შიც მან სა ქარ თვე ლოს ბუ ნე ბის ამ სახ ვე ლი რამ-

დე ნი მე საუც ხოო სუ რა თი შეს თა ვა ზა მკით ხველს. 

ფრანგ მწე რალს ძა ლიან უნ დო და თბი ლი სი დან ვლა დი კავ კაზ ში ასუ-

ლი ყო და ერ თი კვი რა დარ ჩე ნილ ყო იქ – და რია ლის გავ ლა მე წა დაო. 

თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ ამ სურ ვი ლის ას რუ ლე ბა მან დე კემ ბერ ში 

ინე ბა, აღარ გაგ ვიკ ვირ დე ბა, მიზ ნის თვის რომ ვერ მიუღ წე ვია: თოვ ლმა 

მხო ლოდ კაი შაუ რამ დე მიუშ ვა. ქარ ბუქ მა და ზვა ვებ მა წინ სვლის სა შუა-

ლე ბა აღარ მის ცა და „სა მი მუშ კე ტე რის“ ავ ტო რი თბი ლისს დაბ რუნ და, 

ოღონდ არა მთლად ხელ ცა რიე ლი: აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს მთია-

ნე თის ზამ თრის ჩი ნე ბუ ლი პეი ზა ჟი წა მოი ყო ლა თან. მო ვუს მი ნოთ: 

„კაი შაურ ში რომ მიხ ვალთ, უნ და შე ჩერ დეთ და გა რე მოს მოავ ლოთ თვა-

ლი, მე ტად რე უკან უნ და მოი ხე დოთ. გარ შე მო მუდ მი ვი თოვ ლი დევს, 

უკან სა ქარ თვე ლოს ვე ლე ბი გა და ჭი მუ ლა. ვერ გეტ ყვით, რო გორ გა მოი-

ყუ რე ბა ეს პეი ზა ჟი ზაფ ხულ ში, მაგ რამ ზამ თარ ში იგი სევ დია ნი და დი-

დე ბუ ლია. ყო ვე ლი ვე თეთ რად ბრწყი ნავს, ღრუბ ლე ბი, ცა, მი წა. ეს ყვე-

14.  Bodenstedt, Friedrich. Tausend und Ein Tag im Orient. Berlin: Verlag der Deckerschen 

Geheimen Ober-Hofbuchdrukerei, 1850, S. 362. 

15.  Bodenstedt, Friedrich. და სა ხე ლე ბუ ლი ნაშ რო მი, გვ. 196-197. 
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ლა ფე რი ერ თი უზარ მა ზა რი სივ რცეა, დაუს რუ ლე ბე ლი ერ თფე როვ ნე ბა, 

ერ თი სა მა რი სე ბუ რი მდუ მა რე ბა“.16

„სევ დია ნი და დი დე ბუ ლი“ (triste et grandiose) – ჩი ნე ბუ ლი და ხა სია თე ბაა 

დიდ თოვ ლია ნი სა ქარ თვე ლოს მთია ნე თი სა! 

დი დი მწერ ლის ეს და ნა ტო ვა რი მით უფ რო ძვირ ფა სია ჩვენ თვის, რომ მე-19 

საუ კუ ნე ში მთია ნი სა ქარ თვე ლოს ზამ თრის პეი ზა ჟი, უც ხოე ლე ბის მიერ აღ წე-

რი ლი, ბევ რი არ მოგ ვე პო ვე ბა, რი სი მი ზე ზიც ად ვი ლი მი სახ ვედ რია: ზამ თარ-

ში სა ქარ თვე ლოს მთიან ად გი ლებს უც ხოე ლე ბი ნაკ ლე ბად ეტა ნე ბოდ ნენ 

წლის იმ დროს იქ არ სე ბუ ლი სა ყო ფაც ხოვ რე ბო სირ თუ ლეე ბის გა მო. 

ფოთ ში კი, ფა ზი სის (რიო ნის) შე სარ თავ თან ფრანგ მწე რალს კა ლენ და-

რულ შუა ზამ თარ ში თით ქმის გა ზაფ ხუ ლი დახ ვდა და თოვ ლია ნი მთე ბის 

და ნახ ვა უკ ვე მხო ლოდ შო რი დან შეეძ ლო: 

„მარ ცხნივ მო ჩან და მა ღა ლი თოვ ლია ნი მთე ბის თვალ წარ მტა ცი მო ხა-

ზუ ლო ბა და მზის პირ ვე ლი სხი ვე ბი მათ ვარ დის ფრად ღე ბავ და, რო გორც 

სამ ყა როს შექ მნის პირ ველ დღეს. გარ და ამი სა, ფა ზი სის ორ თა ვე მხა რეს 

ტყეე ბი გახ შირ და და გა დაიქ ცა ხშირ ტევ რად, სა დაც, ეტ ყო ბო და, ყვე ლა-

ნაი რი ჯი შის ფრინ ვე ლი თუ ცხო ვე ლი ირეო და“.17

ალექსანდრე დიუმას იქ ნავით შეუცურავს ფაზისის ორივე მკლავის 

შემაერთებელ არხში, რომელსაც არაჩვეულებრივი შთაბეჭდილება 

მოუხდენია მასზე, რასაც იგი სიტყვებით ასე გამოხატავს: 

„ამ არხზე უფრო ლამაზი არაფერი მინახავს, ზამთარშიც კი. მას ორივე 

მხარეს ხეივანი დაჰყვება. საუცხოო ფორმის ხეები მასზე მიმავალი 

ნავების თავზე ერთმანეთს ტოტებით ეხლართებიან“.18  

ქართული ბუნება საერთაშორისო კონტექსტში

 ამ გვა რი შთა ბეჭ დი ლე ბე ბის შემ დეგ მოგ ზაუ რებს სურ ვი ლი უჩ ნდე ბათ 

ქარ თუ ლი ბუ ნე ბის ეს თე ტი კუ რი ზე მოქ მე დე ბის ძა ლა, თუ შეიძ ლე ბა 

ასე ით ქვას, საერ თა შო რი სო კონ ტექ სტში გა ნი ხი ლონ, ახ ლან დე ლი 

მო დუ რი ტერ მი ნი რომ გა მო ვი ყე ნოთ, მი სი (ქარ თუ ლი ბუ ნე ბის ეს თე-

ტი კუ რი ზე მოქ მე დე ბის ძა ლის) ინ ტერ ნა ციო ნა ლი ზა ცია მოახ დი ნონ. 

ოლი ვერ უორ დრო პის წიგ ნში „სა ქარ თვე ლოს სა მე ფო“ ვკით ხუ ლობთ: 

16.  დიუ მა, ალექ სან დრე. კავ კა სია. თარ გმა ნი ფრან გუ ლი დან თი ნა თინ ქი ქო ძი სა, ია ბერ სე-

ნა ძი სა და გიორ გი ეკი ზაშ ვი ლი სა. თბი ლი სი: გა მომ ცემ ლო ბა „ა გო რა“, 2009, გვ. 242. შდრ. 

Alexandre Dumas. Le Caucase. Montréal, 2006, p. 533. 

17.  დიუ მა, ალექ სან დრე. კავ კა სია. თარ გმა ნი ფრან გუ ლი დან თი ნა თინ ქი ქო ძი სა, ია ბერ სე-

ნა ძი სა და გიორ გი ეკი ზაშ ვი ლი სა. თბი ლი სი: გა მომ ცემ ლო ბა „ა გო რა“, 2009, გვ. 292.

18.  იქ ვე. 
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„არ არ სე ბობს არა ვი თა რი მი ზე ზი იმი სა, სა ქარ თვე ლო რა ტომ არ უნ და 

გახ დეს ისე თი ვე პო პუ ლა რუ ლი კუ რორ ტი, რო გო რიც ნორ ვე გია და შვეი-

ცა რიაა. [...] სა ქარ თვე ლო ისე ვე მშვე ნიე რია, რო გორც ორი ვე ზე მოხ სე ნე-

ბუ ლი ქვე ყა ნა“.19

ახლა საქართველოში უფრო ადრე ნამყოფ სტუმრებს მოვუსმინოთ: 

„მთე ლი ხეო ბა იქამ დე, სა დაც და სავ ლე თი სა და აღ მო სავ ლე თის რიო ნი 

ერ თდე ბა, კავ კა სიის ულა მა ზეს ად გი ლებს გა ნე კუთ ვნე ბა, და მე არ მახ-

სენ დე ბა სად მე შვეი ცა რია ში მე ნა ხოს ისე თი ხეო ბა, რო მე ლიც დი დე ბუ-

ლე ბით ამას გვერ დით დაუდ გე ბო და“, – წერს გერ მა ნე ლი ბო ტა ნი კო სი და 

მოგ ზაუ რი კარლ კო ხი (Karl Koch, 1809-1879) რა ჭის ბუ ნე ბის სი ლა მა ზე ზე 

საუბ რი სას.20

ამავე აზრის არის კარლ ფონ ჰანიც: 

„ალაგ-ალაგ ეს გარემო საქსონიის შვეიცარიას გვაგონებს, ოღონდ აქ, 

რიო ნის მიდამოებში, ყველაფერი ბევრად დიდებულია (al les viel gro ßar-

ti ger)“.21

მაქს ფონ ტილ მანს (Max von Thielmann, 1846-1929), ბერ ლი ნელ დიპ-

ლო მატ სა და მოგ ზაურს, რომ ლის სა მოგ ზაუ რო ჩა ნა წე რე ბი ერ თ-ერთ 

საუ კე თე სოდ არის მიჩ ნეუ ლი ამ ჟან რის ლი ტე რა ტუ რულ ტექ სტებს 

შო რის, სვა ნეთ ში, ლენ ტე ხის ზე მოთ, ნა ნა ხი ხეო ბა ჰარ ცის მთებ ში 

მდე ბა რე და სი ლა მა ზით გან თქმულ მდი ნა რე ილ ზეს მი და მოებს აგო-

ნებს: „ი ქაც და აქაც ჩხრია ლა ნა კა დუ ლი ცი ცა ბო კლდეებ სა და ნაძ ვის 

უხ ნეს ტყეებს შო რის თავ ქვე ეშ ვე ბა ტი ნებ ზე, ოღონდ აქ ყო ვე ლი ვე 

ალ ბათ ხუთ ჯერ უფ რო დი დი ზო მი საა, ვიდ რე იქ, და ალაგ -ა ლაგ ამო-

სუ ლი დაფ ნის ბუჩ ქიც შეგ ვახ სე ნებ და, რომ სამ ხრეთ ში ვიმ ყო ფე ბო-

დით“.22

ადგილობრივმა გამცილებელმა ტილმანი და მისი თანამგზავრები უღე-

ლტეხილთან მიიყვანა: 

„აქ ჩვენ, ყო ველ გვა რი გარ და მა ვა ლი ფა ზის გა რე შე (ანუ, ერთბაშად, 

ყოველგვარი „შესავლის“ გარეშე. – ლ. ბ.), ისე თი სა ნა ხაო ბის (სპექ

ტაკლის: Schaus piel. – ლ. ბ.) მომ სწრე ნი გავ ხდით, რომ ლის მსგავ სი ალ-

პებ ში არა ფე რი მი ნა ხავს, თუმ ცა ღა იქ მე რამ დენ ჯერ მე მი მოგ ზაუ რია 

19.  უორ დრო პი, ოლი ვერ. სა ქარ თვე ლოს სა მე ფო. ინ გლი სუ რი დან თარ გმნა მე რაბ ურუ შა-

ძემ. თბი ლი სი, 2001, გვ. 25.

20.  Koch, Carl. Reise durch Radscha. wignSi: Reisen im Kaukasus. Berichte aus dem 19. 

Jahrhundert. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Jürgen Breuste und Bur-

khard Malich, 61-71. Leipzig: Koehler & Ameling, 1987, S. 67.

21.  Hahn, Carl. „Aus dem Kaukasus“. Leipzig: Verlag Ducker & Humbolt, 1892, S. 87.

22.  Thielmann, Max. Durch Svanetien. wignSi: Reisen im Kaukasus. Berichte aus dem 19. 

Jahrhundert. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Jürgen Breuste und Bur-

khard Malich, 146-155. Leipzig: Koehler & Ameling, 1987, S. 147.

51

მყინ ვა რებს შო რის. ჩვენ წი ნა შე გა წო ლი ლი ყო მთე ლი თოვ ლიან -ყი ნუ-

ლია ნი კავ კა სიო ნი წე ბელ დი დან თერ გამ დე, ოც დაათ მილ ზე გა და ჭი მუ ლი 

ვეე ბერ თე ლა კე დე ლი, საი და ნაც მთე ბი ხან კოშ კე ბის მსგავ სად ამოწ ვე-

რი ლი ყო ქე დი დან, ხა ნაც წინ წა მო წეუ ლი ბას ტიო ნე ბი ვით ჩრდი ლოე-

თი დან და სამ ხრე თი დან იცავ დნენ ქედს. ამ გრან დიო ზულ მა სუ რათ მა 

ისე დაგ ვატ ყვე ვა, რომ დიდ ხანს ვერ შევ ძე ლით ცალ კეუ ლი მთე ბის თვის 

მიგ ვეპ ყრო ყუ რად ღე ბა ან და რუ კა ზე დაგ ვე ხე და. [...] ჩვენ ქვე მოთ იყო 

თა ვი სუ ფა ლი სვა ნე თი, რე ლიე ფუ რი რუ კის მსგავ სად გაშ ლი ლი; ამ გვარ 

გა და სა ხედ ზე, საი და ნაც ესო დენ მკა ფიოდ ჩან და ქვე მოთ გა წო ლი ლი ტე-

რი ტო რია, მხო ლოდ ერ თხელ აღ მოვ ჩნდი კი დევ, რო ცა ღუ ნი ბის მთა ზე 

ვი დე ქი, და ღეს ტან ში“.23

თეთ ნულ დი, რო მე ლიც მი სი შე ფა სე ბით, კავ კა სიო ნის მთა თა შო რის 

ულა მა ზე სია, ტილ მანს თა ვი სი და მაბ რმა ვე ბუ ლი სი თეთ რი თა და გრა-

ციო ზუ ლი ფორ მე ბით შვეი ცა რიის ალ პებ ში მდე ბა რე იმ მთას აგო ნებს, 

რო მელ საც იუნ გფრაუს – ქალ წულს ეძა ხიან. 

ალ პებს იგი კი დევ ერ თხელ ახ სე ნებს, რო ცა სვა ნე თის მთე ბი დან აღ მო-

სავ ლე თის მხა რეს გა დაშ ლილ თვალ სა წიერ ზე ლა პა რა კობს (მგო ნი, ყაზ-

ბე გიც კი და ვი ნა ხეთ იქი და ნო!): „ა სე თი ხე დი ალ პე ბის ნე ბის მიერ ხედ თან 

შე და რე ბას გაუძ ლებს!“.24

და ბო ლოს, ფრიდ რიხ ბო დენ შტედ ტის დაკ ვირ ვე ბა საც გა ვეც ნოთ, რო მე-

ლიც ჩრდი ლოე თის მხრი დან მოად გა კავ კა სიონს სტე ფან წმინ დას თან და 

ნა ნა ხით თა ვი სი აღ ფრთო ვა ნე ბა ასე თი ოქ სი მო რო ნით გა მო ხა ტა: 

„ევ რო პის ვერ ცერ თი მთია ნე თი მთლია ნო ბა ში ვერ შე მოგ ვთა ვა ზებს 

ასეთ დამთრგუნველად მშვენიერ სა ნა ხაო ბას (so überwältigend schönen 

Anblick), რო გორ საც კავ კა სიო ნი, რო ცა იგი სტე პი დან მო მა ვა ლი მოგ-

ზაუ რის თვალ წინ აღიმართება“.25

მსგავს ოქ სი მო რონს იყე ნებს ფრიდ რიხ ბო დენ შტედ ტი ყაზ ბეგ ზე საუბ რის 

დრო საც: 

„ჩემ წი ნა შე შემაძრწუნებელი სილამაზით (in schauerlicher Schöne) წა-

მო მარ თუ ლი ყო ვეე ბა ყაზ ბე გი, სიმ ღე რე ბით ხოტ ბა შეს ხმუ ლი, თქმუ ლე-

ბე ბით გა რე მო ცუ ლი წმინ და მთა“.26

 

23.  იქ ვე, გვ. 151-152. 

24.  იქ ვე, გვ. 154. 

25.  Bodenstedt, Friedrich. Tausend und Ein Tag im Orient. Berlin: Verlag der Deckerschen 

Geheimen Ober-Hofbuchdrukerei., 1850, S. 41. 

26.  იქ ვე, გვ. 43. 
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უმამაცესთა სპორტი და შემოდგომის  

უნაზესი ლირიკა

მთე ბი რომ ამაღ ლე ბულ, გმი რულ გან წყო ბას ბა დებს ადა მია ნის გულ ში, 

ეს ბუ ნებ რი ვია (გა ვიხ სე ნოთ ტი ციან ტა ბი ძის სტრი ქო ნე ბი: „მე კი რა ვუ ყო 

ამ გო ლიათ მთებს, / რომ ქონ დრის კაც საც დე ვად აგან თებს?“,27 მაგ რამ 

ეს თე ტი კუ რად გა ფა ქი ზე ბულ სმე ნა სა და მზე რას ამ ქვის გო ლია თე ბის 

გა რე მოც ვა ში ლი რი კუ ლი შტრი ხე ბი სა თუ ნო ტე ბის გარ ჩე ვაც შეს ძლე-

ბია. ამის დას ტუ რია გერ მა ნე ლი ალ პი ნის ტი სა და მკვლე ვარ -მოგ ზაუ რის, 

ვი ლი რიკ მერ -რიკ მერ სის (Willy Rickmer-Rickmers, 1873-1965) მიერ 1898 

წელს გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სტა ტია, რომ ლის სა თაუ რია „კავ კა სიო ნის უშ ბა“ 

(„Der Uschba im Kaukasus“). 

ჯერ რამ დე ნი მე სიტ ყვა ვთქვათ მი სი ავ ტო რის შე სა ხებ, სვა ნე თის 

მთებ ზე, მე ტად რე უშ ბა ზე, თავ და ვიწ ყე ბით შეყ ვა რე ბულ ადა მიან ზე. 

იგი გერ მა ნელ მეც ნიერ -ალ პი ნის ტთა იმ ჯგუფს მიე კუთ ვნე ბა, რომ-

ლის წარ მო მად გენ ლებ მა სპორ ტულ მიღ წე ვებ თან ერ თად კავ კა სიის 

კვლე ვის სფე რო შიც გა მოი ჩი ნეს თა ვი. რამ დენ ჯერ მე სცა და ვი ლი 

რიკ მერ -რიკ მერ სმა უშ ბა ზე ას ვლა. 1895 წელს მი სი სა მი მცდე ლო ბა 

წა რუ მა ტებ ლად დამ თავ რდა, მაგ რამ 1903 წელს ოთხ ალ პი ნის ტთან 

ერ თად შეძ ლო უშ ბის მა ნამ დე აუ ღე ბე ლი სამ ხრე თი მწვერ ვა ლის 

დაპ ყრო ბა, რაც მსოფ ლიო მას შტა ბის სპორ ტუ ლი მიღ წე ვა იყო (ექ-

სპე დი ციას ხელ მძღვა ნე ლობ და ადოლფ შულ ცე, ამ წარ მა ტე ბის თვის 

„უშ ბა- შულ ცედ“ წო დე ბუ ლი). 

ვნა ხოთ ალ პი ნის ტის მიერ აღ წე რი ლი ლი რი კუ ლი პეი ზა ჟი, უშ ბის მი სად-

გო მებ თან და ნა ხუ ლი: 

„ზაფ ხუ ლი ჩამ თავ რდა. სვა ნე თის ფერ დო ბებ ზე შე მოდ გო მის ტყე აჭ-

რელ და. მე წა მულ ალად ან თია ცირ ცე ლი. მოღ რუბ ლუ ლი დღეა; მოძ რა-

ვი ღრუბ ლე ბი დან ძლივს ჟო ნავს სი ნათ ლე. მკრთა ლად ანა თე ბენ ბე ჩოს 

რუ ხი კოშ კე ბი ბინ დში [...]“.28

და აქ ავ ტო რი, გრძნობს რა უძ ლუ რე ბას, სიტ ყვე ბით გად მოს ცეს ბუ ნე ბის 

მთე ლი მშვე ნიე რე ბა, დახ მა რე ბის თვის თა ვის წარ მო სახ ვა ში არ სე ბულ 

ფერ მწერს მი მარ თავს ხვეწ ნით: 

„ო, მხატ ვა რო, თუ კი შენ ჩე მი გუ ლის წა დი ლის წვდო მა შე გიძ ლია, მა შინ 

და მი ხა ტე უბ რა ლოე ბი სა და უდ რე კე ლო ბის ეს სუ რა თი (das Bild von 

Einfachheit und Trotz), რო მელ საც ოქ ტომ ბრის ქა რის ზუ ზუ ნი ახ ლავს, ვი-

თარ ცა ნა ზი, გან შო რე ბის ტკი ვი ლით აღ სავ სე მე ლო დია, – ქა რი სა, ნო ტიო 

27.  ტა ბი ძე, ტი ციან. ლექ სე ბი, პოე მე ბი, პრო ზა, წე რი ლე ბი. თბი ლი სი: გა მომ ცემ ლო ბა „მე რა-

ნი“, 1985, გვ. 155.

28.  Rickmer-Rickmers, Willy. Der Uschba im Kaukasus. wignSi: Reisen im Kaukasus. Berichte 

aus dem 19. Jahrhundert. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Jürgen 

Breuste und Burkhard Malich, 205-216. Leipzig: Koehler & Ameling, 1987, S. 206.
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ნის ლით ხავ სიან კლდეებს რომ ნა მავს; და კი დევ ფოთ ლე ბის ჩუ მი შრია-

ლი, რომ ლე ბიც წყნა რად ეფი ნე ბიან მი წას ტყე ში“.29

ამ სტა ტია ში რიკ მერ -რიკ მერ სი უშ ბას თან თა ვი სი ერ თ-ერ თი წა რუ მა ტე-

ბე ლი შერ კი ნე ბის ამ ბავს მოგ ვით ხრობს, – რო გორ დაი ხია უკან ნა შუად-

ღევს, რო ცა მიხ ვდა, რომ ძა ლა არ ეყო ფო და მწვერ ვა ლი სა კენ გზის გა-

საგ რძე ლებ ლად... ძირს დაშ ვე ბაც ძა ლიან სა ხი ფა თოა: „ში შით აღიქ ვამს 

ყო ველ გა ფა ჩუ ნე ბას ყუ რი ამ თეთრ, ყი ნუ ლო ვან სი მარ ტო ვე ში. ახ ლა 

რომ ზე მოთ ლო დი მოწ ყდეს?“.30

მაგ რამ ყო ვე ლი ვე მშვი დო ბია ნად მთავ რდე ბა, რა ზეც მეტ ყვე ლებს ეს ლი-

რი კუ ლი პა სა ჟი, ალ პუ რი იდი ლიის ამ სახ ვე ლი, უშუა ლოდ რომ მოს დევს 

ახალ აბ ზა ცად ახ ლა ხან ცი ტი რე ბულ სიტ ყვებს: 

„საა მო მუ სი კა სა ვით ჟღერს სა ღა მოს წყა როს რაკ რა კი მწვა ნე მდე ლო-

ზე გაშ ლი ლი კარ ვის გვერ დით; რა ნა ზია სიწ ყნა რე, რო მელ საც მწუხ რის 

სიმ ღე რას უგა ლობს პა წია ჩიტი“.31ჰე როი კუ ლი და ლი რი კუ ლი პა სა ჟე ბის 

ასე თი მო ნაც ვლეო ბა კარ გად წარ მოა ჩენს ამ ჩი ნე ბუ ლი ტექ სტის ავ ტო-

რის მდი დარ სუ ლიერ სამ ყა როს.

კარლ ფონ ჰანი – თბილისელი  

მკვლევარი და ესთეტი

ამ არაჩ ვეუ ლებ რივ ადა მიან ზე, რო მე ლიც უკ ვე ვახ სე ნეთ, ცო ტა ვრცლად 

უნ და შევ ჩერ დეთ, მით უფ რო, რომ მი სი პი როვ ნე ბაც და მოღ ვა წეო ბაც 

კავ კა სიო ლო გიის სფე რო ში ბო ლო დრომ დე რა ტომ ღაც უყუ რად ღე ბოდ 

იყო დარ ჩე ნი ლი.

თბი ლი სის მკვიდ რი გერ მა ნე ლი სწავ ლუ ლი კარლ ფონ ჰა ნი (Carl von 

Hahn) 1848 წელს და ბა დე ბუ ლა გერ მა ნია ში, ვიურ ტემ ბერ გის ქა ლაქ 

ფროი დენ შტად ტთან მდე ბა რე სო ფელ ფრიდ რიხ სტალ ში. გა ნათ ლე-

ბაც გერ მა ნია ში მიუ ღია – ტიუ ბინ გე ნის უნი ვერ სი ტეტ ში ფი ლო ლო გია და 

თეო ლო გია შეუს წავ ლია. 1872 წლი დან კავ კა სიის მთა ვარ მარ თებ ლის, 

დი დი მთავ რის, მი ხეილ ნი კო ლო ზის ძის შვილ თა აღ მზრდე ლია ჯერ ნეა-

პოლ ში, შემ დეგ კი, იმა ვე წელს, დი დი მთავ რის ოჯახ თან ერ თად თბი ლის-

ში ჩა მო დის და სა მუ და მოდ რჩე ბა აქ – სა ქარ თვე ლო მი სი მეო რე სამ-

შობ ლო ხდე ბა. 1874 წლი დან პე და გო გიურ მოღ ვა წეო ბას ეწე ვა თბი ლი სის 

გიმ ნა ზიებ ში (ას წავ ლის ძველ ბერ ძნულ და გერ მა ნულ ენებს). ერ თხანს 

(1906-1909 წლებ ში) თბი ლი სის ქალ თა პირ ვე ლი გიმ ნა ზიის დი რექ ტო რიც 

29.  Rickmer-Rickmers, Willy. და სა ხე ლე ბუ ლი ნაშ რო მი, გვ. 206-207..

30.  იქ ვე, გვ. 212.

31.  იქ ვე.
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ყო ფი ლა. ეს ღრმად გა ნათ ლე ბუ ლი ადა მია ნი, რო მე ლიც თა ვი სუფ ლად 

ფლობ და რამ დე ნი მე ძველ სა და ახალ ენას და ში ნაუ რუ ლად გრძნობ-

და თავს მეც ნიე რე ბის მრა ვალ დარ გში, ნა ყო ფიე რად მუ შაობ და კავ კა-

სიის და, კერ ძოდ, სა ქარ თვე ლოს ის ტო რიის, გეოგ რა ფიის, ეთ ნოგ რა ფიის 

სა კით ხებ ზე, მი სი ინ ტე რე სე ბის სფე რო ში შე დიო და ენათ მეც ნიე რე ბა და 

ფოლ კლო რი. მის მრა ვალ რიც ხო ვან ნაშ რომ თა შო რის შეიძ ლე ბა და ვა-

სა ხე ლოთ რუ სუ ლად ორ წიგ ნად გა მო ცე მუ ლი ძველ ბერ ძენ და რო მაელ 

ავ ტორ თა ცნო ბე ბი კავ კა სია ზე; მის კა ლამს ეკუთ ვნის გა მოკ ვლე ვა „პირ-

ვე ლი ცდა კავ კა სიუ რი გეოგ რა ფიუ ლი სა ხე ლე ბის გან მარ ტე ბი სა თათ რუ-

ლი, ქარ თუ ლი, სომ ხუ რი, ოსუ რი და სხვა ტექ სტე ბის მი ხედ ვით“; მან ვე 

თარ გმნა რუ სუ ლად იტა ლიე ლი მი სიო ნე რის, არ ქან ჯე ლო ლამ ბერ ტის 

წიგ ნი სა მეგ რე ლოს შე სა ხებ. 1879 წლი დან სის ტე მა ტუ რად აწ ყობ და ექ-

სპე დი ციებს სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა კუთ ხე ში, შემ დეგ მო პო ვე ბულ მა-

სა ლებს სა მეც ნიე რო ჟურ ნა ლებ ში ბეჭ დავ და და წიგ ნე ბა დაც გა მოს ცემ და. 

მათ ში იგი მოგ ვით ხრობს სვა ნეთ ში, რა ჭა ში, ფშავ -ხევ სუ რეთ ში, კა ხეთ ში, 

თუ შეთ ში, ოსეთ ში, სა მეგ რე ლო ში, სა მურ ზა ყა ნო სა და სა ქარ თვე ლო სა და 

მთე ლი კავ კა სიის სხვა მხა რეებ ში თა ვი სი მოგ ზაუ რო ბე ბის შე სა ხებ. ძი რი-

თა დად ოთხ კრე ბულ შია თავ მოყ რი ლი მი სი ეს ნაშ რო მე ბი, ესე ნია: „კავ-

კა სიი დან“ („Aus dem Kaukasus“, ლაიფ ცი გი, 1892), „კავ კა სიუ რი მოგ ზაუ-

რო ბე ბი და შტუ დიე ბი“ („Kaukasische Reisen und Studien“, ლაიფ ცი გი, 

1896), „სუ რა თე ბი კავ კა სიი დან“ („Bilder aus dem Kaukasus“, ლაიფ ცი გი, 

1900), „ა ხა ლი კავ კა სიუ რი მოგ ზაუ რო ბე ბი და შტუ დიე ბი“ („Neue kaukasi-

sche Reisen und Studien“, ლაიფ ცი გი, 1911). 

მას ვე უთარ გმნია გერ მა ნუ ლად და ზე მოთ და სა ხე ლე ბულ პირ ველ წიგ-

ნში შეუ ტა ნია რამ დე ნი მე სვა ნუ რი და ოსუ რი ზღა პა რი და თქმუ ლე ბა. 

გარ დაიც ვა ლა კარლ ფონ ჰა ნი 1925 წელს თბი ლის ში.

კარლ ფონ ჰა ნი სა ქარ თვე ლოს ბუ ნე ბის დი დი მოტ რფია ლეა, აღ ტა ცე ბუ-

ლი მე ხოტ ბეა ჩვე ნე ბუ რი ლან დშაფ ტი სა. ქარ თუ ლი ბუ ნე ბის სუ რა თე ბის 

აღ წე რი სას იგი იყე ნებს ეპი თე ტებს: herrlich, großartig (დია დი), majestä-

tisch (დი დე ბუ ლი), erhaben (ა მაღ ლე ბუ ლი), unbeschreblich [schön] (აუ წე-

რე ლი, ენით გა მოუთ ქმე ლი [სი ლა მა ზი სა]). 

მაგ რამ მარ ტო აღ ტა ცე ბის გა მომ ხატ ვე ლი შე ძა ხი ლე ბით რო დი კმა ყო-

ფილ დე ბა! ეს თე ტის თვა ლით აკ ვირ დე ბა ბუ ნე ბას, ერ თმა ნეთს ადა რებს 

ნა ნახს, ცდი ლობს და წარ მა ტე ბით ახერ ხებს კი დეც სიტ ყვე ბით გად მოს-

ცეს პეი ზა ჟის სი ლა მა ზე. 

1888 წლის ზაფ ხულ ში გვე რი შის ხეო ბით მო ხიბ ლუ ლი წერ და: 

„იქ, სა დაც რიო ნი კვლავ სამ ხრე თით უხ ვევს, მდე ბა რეობს კავ კა სია შიც კი 

სამ წუ ხა როდ ნაკ ლე ბად ცნო ბი ლი გვე რი შის ხეო ბა (ქუ თაი სი დან 40 ვერ-

სის მო შო რე ბით), ულა მა ზე სი და უდი დე ბუ ლე სი, რაც კი ცხოვ რე ბა ში მი-

ნა ხავს. აქ ბუ ნე ბას თვალ წარ მტა ცი (Liebliches) და სა ში ნელ -დი დე ბუ ლი 
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(Schrecklich-großartiges) ერთ შთამ ბეჭ დავ (effektvoll) სუ რა თად გაუერ-

თია ნე ბია“. 32

ერ თი წლის შემ დეგ კი დევ ერ თხელ მოუ ნა ხუ ლე ბია ეს ად გი ლი და თა ვი-

სი ად რინ დე ლი შთა ბეჭ დი ლე ბა ასე დაუ ზუს ტე ბია:

„კვლა ვაც აღ ტა ცე ბულ ნი ვმგზავ რობ დით ამ დი დე ბულ მხა რე ში და ვტკბე -

ბო დით [...] გვე რი შის ხეო ბით, რო მე ლიც მე მა შინ (წინა ზაფხულს, პირ

ველი ხილვისას. – ლ. ბ.) ყვე ლა ზე ამაღ ლე ბუ ლი (das Erhabenste) და 

ულა მა ზე სი მეჩ ვე ნა, რაც კი ჩემს თვალს მა ნამ დე უხი ლავს. მაგ რამ ახ ლა 

უნ და ვა ღია რო, რომ ლა ჯა ნუ რის ხეო ბა გვე რი ში სას თუ არ სჯობს, ყო ველ 

შემ თხვე ვა ში, არ ჩა მოუ ვარ დე ბა მაინც“.33

კარლ ჰა ნის ნაშ რო მე ბი იმით გა მოირ ჩე ვა, რომ, გარ და პეი ზა ჟე ბის ზო გა დი 

შე ფა სე ბე ბი სა, იგი დაწ ვრი ლე ბით მოგ ვახ სე ნებს იმ დე ტა ლე ბის თაო ბა ზეც, 

ბუ ნე ბის ამა თუ იმ სუ რა თის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლე ბი რომ არის, კონ კრე ტუ-

ლად ასა ხე ლებს მცე ნა რე თა სა ხეო ბებს, მათ ფორ მებს, ფე რებს... 

„რაც უფ რო ვუახ ლოვ დე ბით ქუ თაისს, მით უფ რო მოგ ვა გო ნებს გა რე მო 

ბაღ ნარს“, – წერს იგი ბა რად ჩა მო სუ ლი რიო ნის გა ნა პი რა ჭა ლებ ზე საუბ-

რი სას და აღ წერს წაბ ლის ტყეებს, აყ ვა ვე ბულ ბრო წეუ ლის ბუჩ ქებს, იფ-

ნის ხეებ ზე გა სულ მსხმოია რე ვა ზებს, რო მელ თაც მოხ დე ნი ლად ადა რებს 

მწვა ნე შად რევ ნებს: 

„აქ ღვი ნოც კი, ასე ვთქვათ, ხეებ ზე იზ რდე ბა, მე ტად რე – იფან ზე. ვა ზე ბი 

შე მოჭ დო ბიან ხის ტანს, კენ წე რომ დე აცო ცე ბუ ლან, და იქი დან მა თი დრე-

კა დი, მოქ ნი ლი ლერ წე ბი, უხ ვად მტევ ნებ დას ხმულ ნი, ყო ვე ლი მხრი დან 

მწვა ნე შად რევ ნის მსგავ სად ქვე მოთ კენ მოი წე ვენ“. 

და პეი ზა ჟის შე სა ხებ დე ტა ლურ თხრო ბას კვლა ვაც აღ ტა ცე ბის გა-

მომ ხატ ვე ლი ზო გა დი შე ძა ხი ლით ამ თავ რებს: „დი დე ბუ ლი ად გი ლია 

(სიტყვასიტყვით: „მიწის დიდებული ნაჭერია“. – ლ. ბ.) ეს რიო ნის ჭა ლა!“ 

(„Ein her rlic hes Stück Er de – die ses Rion-Thal“).34

მთაც არაჩ ვეუ ლებ რი ვი ძა ლით იზი დავს კარლ ჰანს. ნარ კვევს, რომ ლის 

სა თაუ რია „ფე ხით მოგ ზაუ რო ბა თბი ლი სი დან თუ შე თი სა და ფშა ვის კენ 

(ზაფ ხუ ლი 1890)“, იგი ასე იწ ყებს:

„მტკვრის მარ ჯვე ნა სა ნა პი რო ზე, ცო ტა ამაღ ლე ბულ ად გი ლას მდე ბა რე 

ჩე მი თბი ლი სუ რი ბი ნის აივ ნი დან, ცა მოწ მენ დილ ზე ჩრდი ლოე თით დი-

დე ბუ ლი სა ნა ხაო ბა იშ ლე ბა – მო ჩანს დი დი კავ კა სიო ნის თოვ ლია ნი ქე-

დის ერ თი ნა წი ლი, რო მელ შიც გა მოირ ჩე ვა ორ კუ ზია ნი ყაზ ბე გი, ვი თარ ცა 

უეჭ ვე ლი ბა ტონ -პატ რო ნი იქაუ რო ბი სა“.35

32.  Hahn, Carl. „Aus dem Kaukasus“. Leipzig: Verlag Ducker & Humbolt, 1892, S. 87-88.

33.  იქ ვე, გვ. 131.

34.  Hahn, Carl. და სა ხე ლე ბუ ლი ნაშ რო მი, გვ. 89. 

35.  იქ ვე, გვ. 235.
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რა ღა გა საკ ვი რია, რომ ამ ადა მიანს დი დად აღაფ რთო ვა ნებ და სვა ნე თის 

პეი ზა ჟი! ვრცელ პა საჟს უძ ღვნის თეთ ნულ დის, უშ ბას, შხა რას აღ წე რას 

დღი სით თუ ღა მით, ცა მოწ მენ დილ ზე თუ ღრუბ ლიან და ნის ლიან ამინ-

დში. კერ ძოდ, ნარ კვევ ში, რომ ლის სა თაუ რია „ფე ხით მოგ ზაუ რო ბა თბი-

ლი სი დან სვა ნე თის ალ პებ ში (ზაფ ხუ ლი 1899)“, იგი გვაუწ ყებს:

„სიტ ყვით აღუ წე რე ლი მშვე ნიე რი ხე დი გა დაგ ვე შა ლა თვალ წინ: ჩვენ წი-

ნა შე 80-100 ვერ სის სიგ რძე ზე მძლავრ ნა ხე ვარ წრედ გა წო ლი ლი ყო დი დი 

კავ კა სიო ნის ქე დი. მო პირ და პი რე მხა რეს კი მო ჩან და თეთ ნულ დი სა და 

ადი შის ვეე ბერ თე ლა პი რა მი დე ბი თა ვიან თი უზარ მა ზა რი გლე ჩე რე ბით 

და იქ ვე მრა ვალ წვე როია ნი, უს წორ მას წო რო ფორ მის შხა რა და შემ დეგ 

მარ ჯვნივ და მარ ცხნივ უამ რა ვი თოვ ლით და ფა რუ ლი მწვერ ვა ლი და მთის 

გუმ ბა თი. მო შო რე ბით, მარ ცხნივ, ცის კენ აუშ ვე რია თა ვი სი მძლავ რი რქე ბი 

გრო ტეს კუ ლი ფორ მის ფარ თო უშ ბას, ბუმ ბე რაზ მთას, და მის უკან, უშ ბა თი 

თით ქმის მთლია ნად და ფა რუ ლი, კი დევ უფ რო ვეე ბა იალ ბუ ზი დგას. [...] მა-

ლე ნის ლში ეხ ვე ვა ჩვენ პი რის პირ მდე ბა რე პი რა მი დე ბი, მარ ტო უშ ბა მო-

ჩანს მთე ლი სა ღა მოს გან მავ ლო ბა ში და ფერ მრა ვა ლი დაი სის ცვა ლე ბა დი 

გა ნა თე ბის ყვე ლა ფა ზა ში იგი ჩვე ნი მზე რის არეალ შია. მარ ჯვნივ ქვე ვით, 

ღრმად, ენ გუ რის ხეო ბა ში მდე ბა რეობს კოშ კმრა ვა ლი უშ გუ ლი, ეტ ყო ბა, 

საც ხოვ რებ ლად იქ მხო ლოდ კოშ კებს იყე ნე ბენ, სახ ლე ბი არ ჩანს“.36

გან სა კუთ რე ბით და სა ფა სე ბე ლი ის არის, რომ კარლ ფონ ჰან მა, ჩვენ-

ში დამ კვიდ რე ბუ ლი ბევ რი უც ხოე ლის გან გან სხვა ვე ბით, შე სა ნიშ ნა ვად 

იცის, სად ცხოვ რობს, რა ქვე ყა ნა ში. მი სი ნაშ რო მე ბის ყო ველ ფრა ზა ში 

იგ რძნო ბა პა ტი ვის ცე მა და სიყ ვა რუ ლი ამ მრა ვალ ტან ჯუ ლი ქვეყ ნის და 

მის მკვიდ რთა მი მართ, რო მელ თაც, მა თი სამ შობ ლოს გეო პო ლი ტი კუ რი 

თა ვი სე ბუ რე ბის გა მო, იშ ვია თად თუ ჰქო ნიათ მოს ვე ნე ბუ ლი ცხოვ რე ბა. 

უაღ რე სად საინ ტე რე სო ნაშ რომ ში, რომ ლის სა თაუ რია „ქა ლაქ თბი ლი-

სის წარ სუ ლი დან, და სა ბა მი დან რუ სე ბის შე მოს ვლამ დე“ (დაი ბეჭ და გა-

ზეთ „კაუ კა ზი შე პოს ტის“ 1909 წლის მე- 10-მე-14 ნომ რებ ში) იგი წერს:

„მდე ბა რეო ბა ქვეყ ნი სა, რომ ლის ტე რი ტო რია ზე ორი დი დი სამ ხედ რო და 

სა ვაჭ რო გზა კვეთ და ერ თმა ნეთს – ერ თი აღ მო სავ ლე თი დან და სავ ლე-

თის კენ, მდი და რი ინ დოე თი დან შა ვი ზღვი სა და ევ რო პის კენ მი მარ თუ-

ლი [...] და მეო რე – სამ ხრე თი დან ჩრდი ლოე თის კენ, [...] კას პიის ზღვის 

გაწ ვრივ, სპარ სე თი დან და სომ ხე თი დან ბარ ბა რო სი სკვი თე ბის კენ მი მა-

ვა ლი, – აი ასე თი მდე ბა რეო ბა იყო მი ზე ზი იმი სა, რომ [სა ქარ თვე ლოს] 

მშვი დო ბია ნი მცხოვ რებ ნი ძა ლიან ხში რად იძუ ლე ბულ ნი იყ ვნენ გუთ ნის 

ნაც ვლად ხმა ლი აე ღოთ ხელ ში უც ხოელ მო ძა ლა დე თა გან სა კუთ რე ბის, 

სახ ლ-კა რის და სა ცა ვად. ეს მი წა- წყა ლი, რო მელ საც ნიაღ ვა რი ვით მოე-

დე ბო და ხოლ მე ყვე ლა ჯუ რის დაუ პა ტი ჟე ბე ლი სტუ მა რი – სპარ სე ლე ბი, 

ბერ ძნე ბი, რო მაე ლე ბი, არა ბე ბი, ჰუ ნე ბი, მონ ღო ლე ბი, თურ ქე ბი – სის-

ხლია ნი, მრა ვალ წლია ნი ბრძო ლე ბის ას პა რე ზი ხდე ბო და“.37

36.  Hahn, Carl. და სა ხე ლე ბუ ლი ნაშ რო მი, გვ. 161.

37.  Carl von Hahn. „Aus der Vergangenheit der Stadt Tiflis, von deren Anfängen bis zur 

Ankunft der Russen“. Kaukasische Post, 1909. 25.10 (7.11), № 10, S. 8.
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1912 წელს კარლ ფონ ჰა ნის სა ზო გა დოებ რი ვი მოღ ვა წეო ბის 40 წე ლი 

საიუ ბი ლეო ზეი მით აღუ ნიშ ნავთ ჩვენს დე და ქა ლაქ ში. ამის თაო ბა ზე გა-

ზე თი „კაუ კა ზი შე პოს ტი“ იმა ვე წლის მე-4 ნო მერ ში იუწ ყე ბო და და საიუ-

ბი ლეო ღო ნის ძიე ბე ბის შე სა ხე ბაც მოუთ ხრობ და მკით ხველს:

„საიუ ბი ლეო ზეი მი 21 მარტს შედ გა ვაჟ თა პირ ველ გიმ ნა ზია ში და 27 

მარტს სას ტუმ რო „ვეტ ცელ ში“ გაი მარ თა ბან კე ტით დას რულ და. ზეიმს 

მთე ლი პე და გო გიუ რი პერ სო ნა ლი დაეს წრო. უამ რა ვი მი სა სალ მე ბე ლი 

სიტ ყვა წარ მოით ქვა, რომ ლე ბიც გუ ლი დან იყ ვნენ დაძ რულ ნი და გუ ლე-

ბის კენ მიე მარ თე ბოდ ნენ, ხოტ ბა შეას ხეს დი დად პა ტივ ცე მულ იუ ბი ლარს, 

რო გორც ჩი ნე ბულ პე და გოგს, შე სა ნიშ ნავ სწავ ლულ სა და დი დე ბულ, 

ღრმად რე ლი გიურ, ჰუ მა ნურ ადა მიანს, რომ ლის თვი საც არა ფე რი ადა-

მია ნუ რი უც ხო არ არის“.38

პრო ფე სო რი ლეონ მე ლიქ სეთ -ბე გი (1890-1963) კარლ ფონ ჰა ნის გარ-

დაც ვა ლე ბის გა მო გა მოქ ვეყ ნე ბულ გა მო სათ ხო ვარ წე რილს ამ სიტ ყვე-

ბით იწ ყებს: 

„კარლ ჰა ნი კავ კა სიო ლო გიის ძვე ლი სკო ლის ერ თ-ერ თი უკა ნას კნე ლი 

წარ მო მად გე ნე ლია, ერ თ-ერ თი იმ ვე ტე რან -კავ კა სიო ლოგ თა გა ნი, რო-

მელ ნიც არ მიე კუთ ვნე ბოდ ნენ არ ცერთ ად გი ლობ რივ ეროვ ნე ბას, მაგ-

რამ, რა კი ღა ხან გრძლი ვი დროის გან მავ ლო ბა ში ცხოვ რობ დნენ აქ და 

მთე ლი კავ კა სია შე მოვ ლი ლი ჰქონ დათ, შე საძ ლოა, ად გი ლობ რი ვი წარ-

მო მავ ლო ბის მოღ ვა წეებ ზე უკეთ იც ნობ დნენ კავ კა სიის ბუ ნე ბას, აფა სებ-

დნენ და უყ ვარ დათ იგი“.39

ძნე ლია ამ შე სა ნიშ ნა ვი პი როვ ნე ბის ამ გვარ და ხა სია თე ბას არ დაე თან-

ხმო, რო დე საც თბი ლი სე ლი გერ მა ნე ლი სწავ ლუ ლის მეც ნიე რულ შრო-

მებ სა და მის პრაქ ტი კულ მოღ ვა წეო ბას გაეც ნო ბი.

ბუნება და პოლიტიკა

ზე მოთ ედუარდ იუო ნი ვახ სე ნეთ, გუ რია რომ სა მოთ ხეს შეა და რა თა ვის 

მო გო ნე ბებ ში „ერ თი წე ლი ამ ბო ხე ბულ გუ რია ში“ („Ein Jahr im aufständi-

schen Gurien“), რო მე ლიც 1907 წელს გა მოქ ვეყ ნდა გერ მა ნია ში გა მო მა ვა-

ლი ჟურ ნა ლის – „ვეს ტერ მანს მო ნატ სჰეფ ტეს“ („Westermanns Monats-

hefte“) ფურ ცლებ ზე, ხო ლო იქი დან თბი ლი სე ლი გერ მა ნე ლე ბის გა ზეთ მა 

„კაუ კა ზი შე პოს ტმა“ გად მო ბეჭ და რამ დე ნი მე თვის შემ დეგ სამ გაგ რძე-

ლე ბად (№№ 14, 15, 16).

38.  „Zum 40-jährigen Amtsjubiläum Sr. Exzellenz des Wirkl. Staatsrats Karl v. Hahn“. Kauka-

sische Post. 1912.15/28. 04, № 4, S. 10.

39.  Меликсет-Беков, Леон. „К. Ф. Ган“. Известия кавказского историко-археологического 

института, т. IV, 1926, с. 144.
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ედუარდ იუო ნი თა და რი გის ოფი ცე რი ყო ფი ლა და ვა დიან სამ ხედ რო 

სამ სა ხურ ში გაუწ ვე ვიათ რუ სე თის არ მიის იმ ნა წილ ში, რო მე ლიც თურ-

ქე თის საზ ღვარ თან, არა რა ტის გან შტოე ბებ ზე იდ გა ზღვის დო ნი დან ორი 

ათას მეტრ სი მაღ ლე ზე. რო ცა გუ რია ში აჯან ყე ბა დაიწ ყო, ამ გარ ნი ზო ნის 

ნა წი ლე ბი გე ნე რალ ალი ხა ნო ვის მრის ხა ნე „რიო ნის კორ პუ სის“ შე მად-

გენ ლო ბა ში შეიყ ვა ნეს და სას წრა ფოდ დაძ რეს ამ ბო ხე ბუ ლე ბის კენ. ამით 

იუონს სა შუა ლე ბა მიე ცა ენა ხა სა ქარ თვე ლო.

და მოხ და საოც რე ბა: სამ ტროდ მო სუ ლი კა ცი მოყ ვრად გა დაიქ ცა, რა შიც 

მის წარ მო მავ ლო ბას თან, გა ნათ ლე ბა სა და ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლეო-

ბის მომ ხიბ ლავ ხა სიათ თან ერ თად სა ქარ თვე ლოს ბუ ნე ბა საც მიუძ ღვის 

თა ვი სი წვლი ლი. 

მო ვუს მი ნოთ:

„1905 წლის თე ბერ ვა ლი იდ გა და კონ ტრას ტი აქაურ სა და იმ ამინდს შო-

რის, უკან რომ ჩა მო ვი ტო ვეთ, ჯა დოს ნუ რად მოქ მე დებ და. თუმ ცა ჩვე ნი 

გარ ნი ზო ნი ბევ რად უფ რო სამ ხრე თით მდე ბა რეობ და, იქ სას ტი კი ზამ თა-

რი მძვინ ვა რებ და [...]. ხო ლო აქ, ნა ტა ნე ბის მშვე ნიერ ველ ზე, გა ზაფ ხულს 

მთე ლი თა ვი სი მომ ხიბ ვლე ლო ბა გა მოე ფი ნა: მინ დო რი მწვა ნედ აბი ბი-

ნე ბუ ლი ყო, ფი ლო დენ დრო ნი ყვაო და, აკა ციებ სა და მაგ ნო ლიებ საც გა-

მოე ღოთ ნა ზი ყლორ ტე ბი. ნო ტიო, თბი ლი ჰაე რი იე ბის სურ ნე ლით იყო 

გაჟ ღენ თი ლი. ამ დი დე ბულ მა გა რე მომ გა დაგ ვა ვიწ ყა ყვე ლა გა ჭირ ვე ბა, 

რაც ყო ველ თვის ახ ლავს თან მოზ რდი ლი სამ ხედ რო ნა წი ლე ბის გა დაად-

გი ლე ბას. ჯა რის კა ცე ბი ბავ შვე ბი ვით იქ ცეოდ ნენ: ხა რობ დნენ, მღე როდ-

ნენ და კარ ვებს აყ ვა ვე ბუ ლი რტოე ბით რთავ დნენ“.40

ცხა დია, გუ რუ ლებს კარ გად ეს მო დათ, რა უბე დუ რე ბას მოუ ტან და ხალხს 

სა დამ სჯე ლო კორ პუ სის ოზურ გეთ ში შეს ვლა. ამ ვი თა რე ბა ში მა თი მი ზა ნი 

იყო სამ შვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბა ეწარ მოე ბი ნათ სამ ხედ როებ თან, რა თა 

დაერ წმუ ნე ბი ნათ ისი ნი ღრმად არ შეჭ რი ლიყ ვნენ გუ რიის ტე რი ტო რია-

ზე და საკ მა რი სი იქ ნე ბო და ნა ტა ნებ ში ვე და ბა ნა კე ბუ ლიყ ვნენ. 

და თუ კი მათ ამ მიზ ნის მიღ წე ვა შეძ ლეს, ეს ქარ თუ ლი ბუ ნე ბის დამ სა ხუ-

რე ბაც არის, რაც სრუ ლიად აშ კა რად ჩანს ცი ტი რე ბუ ლი ფრაგ მენ ტი დან.

მოკ ლედ, მას შემ დეგ, რაც ქარ თულ მა ბუ ნე ბამ შეას რუ ლა თა ვი სი „დიპ-

ლო მა ტიუ რი მი სია“, გუ რუ ლებ მა მოა ხერ ხეს სამ ხედ როე ბის და ყო ლიე ბა 

გუ რიის საზ ღვარ თან შე ჩე რე ბუ ლიყ ვნენ და წინ არ წა წეუ ლიყ ვნენ ოზურ-

გე თის მი მარ თუ ლე ბით.

ნა ტა ნებ ში კარ ვე ბი გავ შა ლეთ და თოთ ხმე ტი დღის გან მავ ლო ბა ში თავს 

ისე ვგრძნობ დით, რო გორც ღმერ თე ბი საფ რან გეთ შიო, წერს იუო ნი. 

40.  Juon, Eduard. „Ein Jahr im aufständischen Gurien“. Kaukasische Post, 1907.16 (29). 09,  

№ 14. S. 12-13.
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(ი დიო მი „საფ რან გეთ ში ღმერ თი ვით /ღმერ თე ბი ვით ცხოვ რე ბა“ – Wie 

Gott/Götter in Frankreich leben – უზ რუნ ველ, ტკბილ ცხოვ რე ბას ნიშ-

ნავს). 

ეს ორ კვი რია ნი იდი ლია იმან დაარ ღვია, რომ ამ ბო ხე ბუ ლებ მა თა ვი სი სახ-

ლის წინ სი ცოც ხლეს გა მოა სალ მეს ხე ლი სუფ ლე ბის ერ თგუ ლი მომ რი გე ბე-

ლი მო სა მარ თლე თა ვა დი ტი ფო ნა კა ში ძე... და უკ ვე ვერც ბუ ნე ბა და ვერც 

ვე ღა რა ფე რი დაუდ გე ბო და წინ სა დამ სჯე ლო კორ პუ სის შეს ვლას ოზურ-

გეთ ში, რა საც მო სახ ლეო ბის თვის უმ ძი მე სი შე დე გე ბი მოჰ ყვა... 

ედუარდ იუონს ამ ბო ხე ბუ ლე ბის კე თილ გან წყო ბა და ნდო ბა ხალ ხის სა-

სი კე თოდ ჩა დე ნი ლი უან გა რო საქ მია ნო ბით მოუ პო ვე ბია; იგი სია მა ყით 

აღ ნიშ ნავს: „ამ სტრი ქო ნე ბის ავ ტო რი ერ თ-ერ თი იმ მცი რე თა გა ნი იყო, 

ვინც მოა ხერ ხა ქა ლა ქის (ოზურგეთის. – ლ. ბ.) ინ ტე ლი გენ ტურ წრეებ თან 

კონ ტაქ ტის დამ ყა რე ბა, და მათ თან გა ტა რე ბულ დროს ყო ველ თვის სია-

მოვ ნე ბით მო ვი გო ნებ “-ო.41

შემ დგო მაც არაერ თხელ უბ რუნ დე ბა ქარ თუ ლი ბუ ნე ბის სი ლა მა ზის აღ წე რას 

ედუარდ იუო ნი. შავ ზღვა საც ძლიე რი შთა ბეჭ დი ლე ბა მოუხ დე ნია მას ზე:

„ზღვა ჩვე ნი ბა ნა კი დან ერ თი კი ლო მეტ რით იყო და ცი ლე ბუ ლი და მე ნე-

ტა რე ბით ვა ტა რებ დი მის ნა პირ ზე დროს საა თო ბით, აღ ტა ცე ბუ ლი შევ ყუ-

რებ დი მას, რო მე ლიც მა შინ, მარ თლაც, შა ვი აბო ბოქ რე ბუ ლი სტი ქიო ნი 

იყო; ხში რი ქა რიშ ხლე ბი სა გან აწ რია ლე ბუ ლი, ჰო რი ზონ ტთან საავ დრო 

ღრუბ ლებ ში გახ ვეუ ლი, ის პირ ქუ ში და ში შის მომ გვრე ლი ჩან და. სულ 

სხვა ნაი რია იგი ზაფ ხულ ში! იქი დან არც ისე შორს მდე ბა რეობს კუ რორ-

ტი ქო ბუ ლე თი, სა დაც კო ლო რი ტუ ლი, მწვა ნე და ყვი თე ლი ფე რე ბით გან-

თქმუ ლი, დაი სით ტკბო ბა შეიძ ლე ბა“.42

ჰყვე ბა, რა დიდ სია მოვ ნე ბას ანი ჭებ და ლი ხაურ ში, ძვე ლი სა სახ ლის რო-

მან ტი კით გა რე მო ცულ ნან გრე ვებს შო რის ხე ტია ლი: 

„რა და მა ვიწ ყებს ფე ხით გა სეირ ნე ბას უძ ვე ლე სი, ვე ლუ რი რო მან ტი კით 

გა რე მო ცუ ლი ნან გრე ვე ბი სა კენ ლი ხაურ ში, რომ ლის ის ტო რია ქრის ტია-

ნო ბის და საწ ყისს სწვდე ბა. ამ ნან გრე ვებ ზე ჩვენ თან, ბა ნაკ ში, სა ში ნელ 

ამ ბებს ჰყვე ბოდ ნენ: თით ქოს მის ახ ლო მახ ლო ია რა ღით სავ სე სარ და-

ფე ბი იყო მოწ ყო ბი ლი; იმა ვე ნან გრე ვებ თან, ეზო ში, და დეს სა ზეი მო ფი-

ცი მოძ რაო ბის მე თაუ რებ მაო, იქ ვე იკ რი ბე ბა რე ვო ლუ ციუ რი საი დუმ ლო 

ტრი ბუ ნა ლიც, რო მელ მაც ნა კა ში ძეს სა სიკ ვდი ლო გა ნა ჩე ნი გა მოუ ტა ნაო. 

[...] მე იქ სხვა ვე რა ფე რი ვნა ხე, გარ და ვეე ბერ თე ლა, ძვე ლი, მშვე ნიე რი 

სუ როე ბით გარ შე მორ ტყმუ ლი ნა სახ ლა რი სა, რო მელ შიც ათა სო ბით ღა-

41.  Juon, Eduard. „Ein Jahr im aufständischen Gurien“. Kaukasische Post, 1907.30.09 (13.11), № 

16, S. 11.

42.  Juon, Eduard. „Ein Jahr im aufständischen Gurien“. Kaukasische Post, 1907.16 (29). 09,  

№ 14. S. 13.
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მუ რა ბუ დობ და, ხო ლო მი სი ქონ გუ რე ბი დან დი დე ბუ ლი სა ნა ხაო ბა იშ ლე-

ბო და ზღვამ დე“.43

ვნა ხოთ კი დევ ერ თი პა სა ჟი, სა დაც პო ლი ტი კა და ბუ ნე ბა ერ თმა ნეთს 

არის გა დაწ ნუ ლი. 

გუ ბერ ნა ტორ ვლა დი მირ სტა რო სელ სკის და ჟი ნე ბუ ლი მოთ ხოვ ნით ჯა რი 

გუ რიი დან გაიყ ვა ნეს. ამის შემ დეგ მა ლე გა მოც ხად და ე.წ. გუ რიის რეს-

პუბ ლი კა, რო მე ლიც მთავ რო ბამ სის ხლში ჩაახ რჩო. ედუარდ იუონ მა სხვა 

ოფიც რე ბი სა გან შეიტ ყო, რომ მთე ლი ჩო ხა ტაუ რი და ნა ხე ვა რი ოზურ გე-

თი გა დაუწ ვავთ. იგი ნაღ ვლია ნად წერს: 

„რუ სებს ქვე მე ხე ბი აუ ტა ნიათ ქა ლა ქის პირ და პირ მდე ბა რე გო რაკ ზე, სა დაც 

ხის ძვე ლი სამ ლოც ვე ლო იდ გა, და ნა ხე ვა რი ოზურ გე თი მი წას თან გაუს-

წო რე ბიათ. მრა ვა ლი კვი რად ღე გა მი ტა რე ბია ამ მზიან გო რაკ ზე, ბა ლახ ზე 

წა მო წო ლი ლი ვტკბე ბო დი მშვე ნიე რი ხე დე ბით, ხშირ სიმ წვა ნე ში მოელ ვა-

რე ჭრე ლი სა ხუ რა ვე ბის ცქე რით. ზო გი ჩე მი მე გო ბა რი სა ვე ლე სამ ხედ რო 

ტრი ბუ ნა ლის გა ნა ჩე ნით დაუხ ვრე ტიათ, ბევ რი მთებ ში გა ხიზ ნულა“.44

ახ ლა ვნა ხოთ, რო გორ ეხ მა რე ბო და ბუ ნე ბა ხე ლი სუფ ლე ბის წი ნააღ მდეგ 

შეთ ქმულთ პო ლი ტი კუ რი აგი ტა ციის წარ მოე ბი სას: 

„1905 წლამ დე ოზურ გეთს სამ ხედ რო არც ენა ხა, – წერს იუო ნი, – მაგ-

რამ ოზურ გე თის სწო რედ ეს, საქ ვეყ ნო ფა ცი ფუცს გან რი დე ბუ ლი მდგო-

მა რეო ბა, გა მოი ყე ნეს რე ვო ლუ ციო ნე რებ მა და წყნა რი, ხი ლის ბა ღებ სა 

და ვა ზებ ში ჩაფ ლუ ლი ქა ლა ქი რე ვო ლუ ციის ცი ტა დე ლად გა დააქ ციეს. 

[...] სახ ლე ბი სა კარ მი და მო ნაკ ვე თე ბის შუა გულ ში დგას და ერ თმა ნეთს 

მე ტის მე ტად არის და ცი ლე ბუ ლი ეზო- ბა ღე ბით. ზაფ ხულ ში, რო დე საც სუ-

როე ბით, ლია ნე ბი თა და ხვია რა ვარ დე ბით ტან შე მო სი ლი ხეე ბი ამ წვა ნე-

ბუ ლია, სახ ლე ბი სულ აღარ მო ჩანს, მით უფ რო, რომ უმე ტე სად მომ ცრო 

ზო მი სა და ერ თობ მსუ ბუ ქად ნა გებ ნი არიან. ეს გა რე მოე ბა, სხვა თა შო-

რის, დი დად უწ ყობ და ხელს აგი ტა ტო რებს. მარ დად მოივ ლიდ ნენ ხოლ-

მე ქა ლაქს და სო ფელს, შეუმ ჩნევ ლად შე დიოდ ნენ სახ ლებ ში თა ვიან თი 

იდეე ბის გა სავ რცე ლებ ლად. რა კი მწვა ნე სა ფა რით შე ნიღ ბუ ლი სახ ლე ბი 

შო რი შორს იდ გა, მა თი მოქ მე დე ბა არ იპ ყრობ და ისე დაც მცი რე რიც ხო ვა-

ნი პო ლი ციის ყუ რად ღე ბას. ასე შეუმ ჩნევ ლად მომ ზად და აჯან ყე ბა“.45

ორიოდე სიტყვა ამ მოგონებების ავტორის შესახებ.

ედუარდ იუო ნის პა პა სი მონ იუო ნი შვეი ცა რიი დან (გრაუ ბიუნ დე ნი დან) 

გად მო სახ ლე ბუ ლა რუ სე თის კუთ ვნილ ბალ ტიის პი რეთ ში 1830 წელს, ხო-

43.  Juon, Eduard. „Ein Jahr im aufständischen Gurien“. Kaukasische Post, 1907.30.09 (13.11), № 

16, S. 11.

44.  იქ ვე, გვ. 12.

45.  Juon, Eduard. „Ein Jahr im aufständischen Gurien“. Kaukasische Post, 1907.23.09 (06.10), № 

15, S.. 11.
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ლო მა მა თეო დორ (ფიო დორ) ფრიდ რიხ იუო ნი მოს კოვ ში და სახ ლე ბუ-

ლა და რუ სუ ლი სა დაზ ღვე ვო კომ პა ნია დაუარ სე ბია. ამ მო გო ნე ბე ბის ავ-

ტორს, ედუარდ იუონს, ციუ რიხ სა და მიუნ ხენ ში ქი მია და მე ტა ლურ გია 

შეუს წავ ლია. პირ ვე ლი მსოფ ლიო ომის დაწ ყე ბის წინ ურა ლის მე ტა ლურ-

გიის რეორ გა ნი ზა ტო რი და ხელ მძღვა ნე ლი ყო ფი ლა. ბოლ შე ვი კე ბის გა-

მარ ჯვე ბის შემ დეგ ყვე ლა ფე რი დაუ კარ გავს და 1919 წელს ძლივს გაუღ წე-

ვია შვე დეთ ში. 1921 წელს ისევ რუ სეთ ში დაბ რუ ნე ბუ ლა, რო მე ლიც შემ დეგ 

კვლავ მიუ ტო ვე ბია და შვეი ცა რიის მო ქა ლა ქეო ბა მიუ ღია.

ედუარდ იუო ნი 1874 წლის 27 იან ვარს და ბა დე ბუ ლა მოს კოვ ში. მი სი მშობ-

ლე ბის ცხრა შვი ლი დან ის მე სა მე ყო ფი ლა. გუ რია ში ყოფ ნი სას იგი 31-32 

წლი სა იქ ნე ბო და. გარ დაც ვლი ლა 1959 წლის 16 ივ ნისს მუ რი ში, ბერ ნთან 

ახ ლოს. 

აჯან ყე ბულ თა მი მართ სიმ პა თიით გამ სჭვა ლუ ლი მი სი მო გო ნე ბე ბის გა-

მოქ ვეყ ნე ბა თბი ლი სუ რი გერ მა ნუ ლი გა ზე თის რე დაქ ციას დიდ გამ ბე-

დაო ბად უნ და ჩაეთ ვა ლოს. 

ბუნება და ეკონომიკა

თითქოს პარადოქსია, მაგრამ საქართველოს ეკონომიკურ ჩამორჩენას 

ევროპელი დამკვირვებლები, ნაწილობრივ მაინც, ბუნებრივი გარემოს 

ნაყოფიერებით ხსნიან.

კარლ ფონ ჰანი, ქუთაისთან ახლომდებარე სანახებს რომ აღწერს, 

აღნიშნავს, ამ ბაღნარში ყველაფერს ბუნება იძლევა უხვად და 

ადამიანის ხელს თითქმის არაფრის წამატება არ უწევს ბუნების მიერ 

ბოძებულისთვისო.46 ხოლო ალაზნის ველზე მოგზაურობისას იგი 

იმაზეც დაფიქრებულა, რა მოსდევს ბუნების ასეთ ხელგაშლილობას. 

უზომოდ ნაყოფიერი ნიადაგი მოსახლეობის ფიზიკურ და ამის 

შედეგად აგრეთვე სულიერ ინერტულობას უწყობს ხელს, რაც ქვეყნის 

ეკონომიკური ჩამორჩენილობის მიზეზიაო, თუმცა ამ ჩამორჩენის სხვა, 

უფრო მნიშვნელოვანი მიზეზიც კარგად იცის. იქვე უწერია: საუკუნეების 

განმავლობაში ქართველები ფიზიკური განადგურების საფრთხის 

წინაშე იდგნენ და იძულებულნი იყვნენ, იარაღით ხელში რწმენა და 

საკუთრება დაეცვათ შემოსეული მტრებისაგანო, და აღნიშნავს: „რა 

ძლიერ აქვს ამ ხალხს მეომრული ცხოვრება, ასე ვთქვათ, ძვალსა და 

რბილში გამჯდარი, სხვათა შორის მათი მისალმება „გამარჯობა!“-ც 

ცხადყოფს, რაც გერმანულად უნდა ითარგმნოს, როგორც „dein Sieg!“, 

რაც ნიშნავს „მე გისურვებ შენ გამარჯვებას!“ („Ich wünsche dir zu 

sie gen!“). დილით ერთმანეთს ასე ესალმებიან „Mor gen des Frie-

46.  Hahn, Carl. „Aus dem Kaukasus“. Leipzig: Verlag Ducker & Humbolt, 1892, S. 89.
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dens!“ („დილა მშვიდობისა!“), ხოლო საღამოს: „Abend des Frie dens!“ 

(„საღამო მშვიდობისა!“). და თუკი ჩვენ [გერმანელები] ასე მოვიკითხავთ 

ერთმანეთს: „როგორა ხარ, როგორ მიდის საქმე?“ („Wie geht’s?, wie 

steht’s?“), ქართველი ასე ეკითხება [მეორე ქართველს]: „Mit wel chem 

Frie den lebst du?“ („როგორ მშვიდობით ბრძანდები?“).47ამ საკითხს 

ედუარდ იუონიც ეხება, რომელმაც, როგორც უკვე ვთქვით, ერთი წელი 

დაჰყო გურიაში; ისიც ამახვილებს ყურადღებას ბუნების ნაყოფიერებისა 

და ეკონომიკური ჩამორჩენილობის პარადოქსულ ურთიერთკავშირზე: 

„გურია ისტორიული მხარეა – ძველი იბერიის ნაწილი, და ახალი 

წელთაღრიცხვის პირველი ათწლეულებიდანვე ქრისტიანული კულტუ-

რის კერა. იგი, როგორც დამოუკიდებელი სამთავრო, იმთავითვე 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა აღმოსავლეთის ხალხებთან აღებ-

მიცემობაში, მაგრამ როგორც ბუნებისა და ბედისაგან მეტისმეტად უხვად 

დაჯილდოებულ ქვეყანათა უმეტესობას დაემართა, შუა საუკუნეებს 

აქეთ ვერც გურიამ შეინარჩუნა თავისი მნიშვნელოვანი მდგომარეობა. 

მას შემდეგ, რაც რამდენჯერმე მოექცა მონღოლთა (ასე წერს! – ლ. ბ.) 

უღელქვეშ, მეთვრამეტე საუკუნის ბოლოს რუსეთს შეაფარა თავი და 

მეცხრამეტე საუკუნის დამდეგიდან რუსეთის პროვინციად იქცა“.48 

უფრო კონკრეტულადაც განიხილავს ამ საკითხს ედუარდ იუონი:

„ფართო დიდებულ ჭალებს გვიმრა მოსდებია. არავინ ფიქრობს მიწას 

იმაზე მეტი წაართვას, ვიდრე დღიურ ულუფადაა საჭირო; ხვალისთვის 

ღმერთი იზრუნებს. არაფერია იმაზე უბადრუკი, ვიდრე გურულის ყო-

ველდღიური სუფრა: სიმინდის ფქვილი – მთავარი საკვები – გურულად 

მომზადებული მხოლოდ ცხელია გემრიელი და მაშინაც ძნელი 

მოსანელებელია; ველურად მოსული ყურძნის ღვინო მჟავეა. უხვი და 

მრავალფეროვანი ხილი მოუვლელობით და მებაღეობის კულტურის 

სრული უქონლობის გამო გაუხეშებულია და მატლებისგანაა დაჭმული“.49

ქვეყნის სიდუხჭირის კიდევ უფრო არსებით მიზეზზე – ეროვნულ და 

სოციალურ ჩაგვრაზე – მოგზაურთა ნაწერებში არაფერი შეგვხვედრია. 

47.  იქ ვე, გვ. 239-240.

48.  Juon, Eduard. „Ein Jahr im aufständischen Gurien“. Kaukasische Post, 1907.16 (29). 09,  

№ 14. S. 12.

49.  იქ ვე.
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ეკოლოგია – სამშობლოს დაცვა

1912 წელს „კაუ კა ზი შე პოს ტში“ (№17) დაი ბეჭ და შტუტ გარ ტი დან რე დაქ-

ტო რის სა ხელ ზე მო სუ ლი კო რეს პონ დენ ცია, ხელ მო წე რი ლი ამ გვა რად: 

„თქვე ნი ერ თგუ ლი დრ. R. Z.“, რო მე ლიც 1912 წლის 30 ივ ნი სით არის და-

თა რი ღე ბუ ლი. 

კო რეს პონ დენ ტი მოგ ვით ხრობს იმ ხა ნებ ში შტუტ გარ ტში გა მარ თუ ლი 

ერ თი საერ თა შო რი სო ეკო ლო გიუ რი კონ გრე სის შე სა ხებ. ეს არის და სავ-

ლეთ ევ რო პა ში ეკო ლო გიუ რი მოძ რაო ბის საწ ყი სი ეტა პი. თვით ტერ მი ნი 

„ე კო ლო გია“ მა შინ დღე ვან დე ლი მნიშ ვნე ლო ბით, ეტ ყო ბა, არ იხ მა რე-

ბო და. მის ნაც ვლად კო რეს პონ დენ ციის ავ ტო რი იყე ნებს კომ პო ზიტს „Hei-

matschutz“ – „სამ შობ ლოს დაც ვა“. „სამ შობ ლოს დაც ვის კავ ში რი“ („Bund 

Heimatschutz“) 1904 წელს დაარ სდა და იგი ერ თ-ერ თი უძ ვე ლე სი ბუ ნე ბის 

დამ ცვე ლი ორ გა ნი ზა ცია თა გა ნია გერ მა ნია ში (1998 წლი დან ამ კავ ში რის 

სა ხელ წო დე ბაა „სამ შობ ლო და გა რე მო გერ მა ნია ში“ – „Der Bund Heimat 

und Umwelt in Deutschland“ e. V.). 

შტუტ გარ ტი დან გა მოგ ზავ ნილ კო რეს პონ დენ ცია ში ვკით ხუ ლობთ:

„თქვენს იდი ლიურ კავ კა სია ში, სა ბედ ნიე როდ, წარ მოდ გე ნაც არ გექ ნე-

ბათ, რა არის „სამ შობ ლოს დაც ვა“. თქვენ ის ალ ბათ არ გე სა ჭი როე ბათ, 

რად გან, რამ დე ნა დაც ჩემ თვის ცნო ბი ლია, მანდ ჯერ კი დევ არ გან ვი თა-

რე ბუ ლა ინ დუს ტრია. სამ შობ ლოს და სა ცა ვი მოძ რაო ბა უშუა ლო შე დე-

გია ინ დუს ტრიის გან ვი თა რე ბი სა, ინ დუს ტრიი სა, რო მე ლიც ყვე ლა ფერს 

ანად გუ რებს, რომ ლის თვი საც არა ფე რია წმი და თა წმი და, არც ტყე, არც 

ტბა, არც მთა, არც ქა ლა ქის გა ლა ვა ნი. ეს ინ დუს ტრია ყველ გან ფაბ რი კა-

ქარ ხნებ სა და ყა ზარ მუ ლი ტი პის საც ხოვ რებ ლებს აგებს. ჩვენ, და სავ-

ლე თევ რო პე ლებს, უამ რა ვი მა გა ლი თი გვაქვს თვალ წინ იმი სა, რო გორ 

სპობს ადა მიან თა უგუ ნუ რე ბა მშვე ნიერ ბუ ნე ბას და მა მა- პა პა თა ხე ლოვ-

ნე ბას. მაგ რამ ახ ლა ამის წი ნააღ მდეგ უკ ვე ყველ გან დაიწ ყო მძლავ რი 

საპ რო ტეს ტო მოძ რაო ბა...“.50

გაფ რთხი ლე ბა სა ვით გაის მის ეს სიტ ყვე ბი მა თი გა მოქ ვეყ ნე ბი დან საუ კუ-

ნე ზე მე ტი ხნის შემ დეგ. დღეს აღარც სა ქარ თვე ლო წარ მოად გენს იდი-

ლიურ ად გილს ეკო ლო გიუ რი თვალ საზ რი სით, წა ვი და ის დრო, რო დე საც 

მარ ჯო რი უორ დრო პი მო წა მე თის სა ნა ხე ბის ხილ ვი სას აღ ტა ცე ბას ვერ 

მა ლავ და იმით, რომ „უფ რო პირ ველ ქმნი ლი და ხელ შეუ ხე ბე ლი ბუ ნე ბის 

სუ რა თის წა მოდ გე ნა შეუძ ლე ბე ლია“.51

ინ დუს ტრიამ, ადა მიან თა სი ხარ ბემ, აქაც იძა ლა ბუ ნე ბა ზე. ევ რო პუ ლი მწა-

რე გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა ყოვ ლად აუ ცი ლე ბე ლია დღე ვან დელ 

კავ კა სია ში ეკო ლო გიუ რი საფ რთხეე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად. 

50.  „Brief aus Stuttgart“. Kaukasische Post. 1912. 15/28.07, № 17, S. 14.

51.  უორ დრო პი, მარ ჯო რი. მოგ ზაუ რო ბა სა ქარ თვე ლო ში. ჩა ნა წე რე ბი. ინ გლი სუ რი დან თარ-

გმნეს, შე ნიშ ვნე ბი და კო მენ ტა რე ბი დაურ თეს მე დეა აბა ში ძემ და გია ჯო ხა ძემ. თბი ლი სი, 

2012, გვ. 35.
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დასკვნის მაგიერ

მო რიც ვაგ ნე რი (Moritz Wagner, 1813-1887), გერ მა ნე ლი მკვლე ვა რი და 

მოგ ზაუ რი (მი სი ინ ტე რე სე ბის სფე რო ში შე დიო და უპი რა ტე სად ბიო ლო-

გია და გეოგ რა ფია, ცნო ბი ლია ლან დშაფ ტე ბის ჩი ნე ბუ ლი აღ წე რი ლო-

ბე ბით) ყაზ ბე გის მთის მიმ დე ბა რე ველ -მინ დვრე ბის ასეთ და ხა სია თე ბას 

გვთა ვა ზობს: 

„...დავ დი ვარ თვალ წარ მტაც მინ დვრებ სა და ალ პურ მდე ლოებ ზე, რო-

მელ თაც [...] ყვა ვი ლე ბის სამ ყა რო (Blumenwelt) ამ კობს, ისე თი ნაირ ფე-

რა დი, ისე თი თვა ლის მომ ჭრე ლი, ისე თი კე თილ სურ ნე ლო ვა ნი, რომ ლის 

მსგავ სი მთის ფლო რა მა ნამ დე არასოდეს არსად მინახავს“.52

მშობლიური ბუნების ღირსებები ჩვენ ჯერ კიდევ აღმოსაჩენი გვაქვს. 

აქაც, სამწუხაროდ, უცხოელების იმედად ვართ...

52.  Wagner, Moritz. Ein Sommeraufenthalt im kaukasischen Hochgebirge. In: Reisen im 

Kaukasus. Berichte aus dem 19. Jahrhundert. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen 

von Jürgen Breuste und Burkhard Malich, Leipzig: Koehler & Ameling, 1987, S. 74.

65

დე ბაი, ჟო ზეფ. სა ქარ თვე ლო ში. ფრან გუ ლი დან თარ გმნა, შე სა ვა ლი და კო-

მენ ტა რე ბი დაურ თო ლეი ლა მაღ რა ძემ. თბი ლი სი, 2011. 

დიუ მა, ალექ სან დრე. კავ კა სია. თარ გმა ნი ფრან გუ ლი დან თი ნა თინ ქი ქო-

ძი სა, ია ბერ სე ნა ძი სა და გიორ გი ეკი ზაშ ვი ლი სა. თბი ლი სი: გა მომ ცემ ლო ბა 

„ა გო რა“, 2009. 

უორ დრო პი, მარ ჯო რი. მოგ ზაუ რო ბა სა ქარ თვე ლო ში. ჩა ნა წე რე ბი. ინ გლი სუ-

რი დან თარ გმნეს, შე ნიშ ვნე ბი და კო მენ ტა რე ბი დაურ თეს მე დეა აბა ში ძემ და 

გია ჯო ხა ძემ. თბი ლი სი, 2012. 

უორ დრო პი, ოლი ვერ. სა ქარ თვე ლოს სა მე ფო. ინ გლი სუ რი დან თარ გმნა მე-

რაბ ურუ შა ძემ. თბი ლი სი, 2001. 

Меликсет-Беков, Леон. „К. Ф. Ган“. Известия кавказского историко-

археологического института, т. IV, 1926. 

Орловская, Наталья. Грузия в литературах Западной Европы XVII-XVIII веков. 

Тбилиси, 1965. 

Baron de Baye. 1904. „En Abkhasie“. Paris. 

Bodenstedt, F. 1850. „Tausend und Ein Tag im Orient“. Berlin: Verlag der Decker-

schen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei. 

„Brief aus Stuttgart“. 1912, Kaukasische Post. 15/28.07, (17): 13-14.

„Das Schwarze Meer“. 1920. Kaukasische Post, 13.05, (38): 4.

Hahn, C. 1892. „Aus dem Kaukasus“. Leipzig: Verlag Ducker & Humbolt. 

Hahn, C. 1909. „Aus der Vergangenheit der Stadt Tiflis, von deren Anfängen bis 

zur Ankunft der Russen“. Kaukasische Post, 25.10 (7.11), (10): 8-9. 

Juon, E. 1907. „Ein Jahr im aufständischen Gurien“. Kaukasische Post, 16 (29).09, 

(14): 12-13; 23.09 (06.10), (15): 10-12; 30.09 (13.11), (16): 11-12.

Koch, C. 1987. Reise durch Radscha. In: Reisen im Kaukasus. Berichte aus dem 

19. Jahrhundert. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Jürgen 

Breuste und Burkhard Malich, 61-71. Leipzig: Koehler & Ameling. 

Leist, A. 1885. Georgien. Natur, Sitten und Bewohner. Leipzig: Verlag Friedrich. 

Leist, A. 1908. „Waro“. Kaukasische Post, 25.03 (07. 04), (41a): 5-6. 

ბიბლიოგრაფია



66

Rickmer-Rickmers, W. 1987. „Der Uschba im Kaukasus: Reisen im Kaukasus. Be-

richte aus dem 19. Jahrhundert“. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen 

von Jürgen Breuste und Burkhard Malich, 205-216. Leipzig: Koehler & Ameling. 

Thielmann, M. 1987. „Durch Svanetien: Reisen im Kaukasus. Berichte aus dem 

19. Jahrhundert“. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Jürgen 

Breuste und Burkhard Malich, 146-155. Leipzig: Koehler & Ameling. 

Wagner, M. 1987. „Ein Sommeraufenthalt im kaukasischen Hochgebirge: Reisen 

im Kaukasus. Berichte aus dem 19. Jahrhundert“. Herausgegeben und mit einem 

Vorwort versehen von Jürgen Breuste und Burkhard Malich, Leipzig: Koehler & 

Ameling, 73-81. 

„Zum 40-jährigen Amtsjubiläum Sr. Exzellenz des Wirkl. Staatsrats Karl v. 

Hahn“. 1912. Kaukasische Post. 15/28. 04, (4): 9-10.

67





70

საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი 

და იქ მოღვაწე გერმანელი სწავლულები

ცისანა გოდერძიშვილი, ლიანა ოსიშვილი 

71

თუ კი თბი ლი სის ბო ტა ნი კურ ბაღს ერთ მთლია ნო ბად გან ვი ხი ლავთ თა-

ვი სი ტე რი ტო რიულ -ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი, ფლო რის ტუ ლი თუ იქ მიმ დი-

ნა რე სა მეც ნიე რო- კვლე ვი თი მა ხა სია თებ ლე ბით და, ამა ვე დროს, თუნ-

დაც ზე რე ლედ, თვალს შე ვავ ლებთ მის ის ტო რიას, ნათ ლად და ვი ნა ხავთ, 

რომ დაარ სე ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი იგი, რო გორც მგრძნო ბია რე, ცოც ხა-

ლი ნა წი ლი ქა ლა ქი სა, ზუს ტად ასა ხავ და და სა კუ თარ სხეულ ზე გა ნიც-

დი და ყვე ლა იმ ის ტო რიულ მოვ ლე ნას, რაც თბი ლისს ბო ლო საუ კუ ნეე-

ბის მან ძილ ზე გა მოუვ ლია. ამი ტო მაც მა საც ისე ვე ჰქონ და და ცე მი სა და 

„ფეხ ზე წა მოდ გო მის“ არაერ თი ხა ნა, რო გორც ქა ლაქს და შე სა ბა მი სად 

– ქვე ყა ნა საც. სო ცია ლურ -პო ლი ტი კუ რად თუ ეკო ნო მი კუ რად გან პი რო-

ბე ბუ ლი მდგო მა რეო ბა ასე თი პე რიო დე ბი სა მძაფ რად მოქ მე დებ და მის 

ყვე ლა ზე მოხ სე ნე ბულ მა ხა სია თე ბელ ზე: ხან პირ და პი რი მნიშ ვნე ლო ბით 

მი წას თან ას წო რებ და ბა ღის ტე რი ტო რია სა და მას ზე გა შე ნე ბულ უნი კა-

ლურ მცე ნა რეებს, შლი და ინ ფრას ტრუქ ტუ რას, შე და რე ბით მოგ ვია ნე ბით 

კი, გა სულ საუ კუ ნე ში, უკ ვე სა მეც ნიე რო სა მუ შაოებ საც აკ ნი ნებ და და ზოგ-

ჯერ საერ თოდ წყვეტ და კი დეც. ხა ნაც ყვე ლა ფე რი ეს ისევ „წელ ში იმარ-

თე ბო და“. სწო რედ ასე თი იყო მე-19 საუ კუ ნის მეო რე ნა ხე ვა რი და მე-20 

საუ კუ ნის და საწ ყი სი, ის პე რიო დი, რო ცა ბაღს გერ მა ნელ მა მეურ ვეებ მა 

მოჰ კი დეს ხე ლი, გაა ფარ თოეს მი სი მი წე ბი, მოაწ ყვეს ინ ფრას ტრუქ ტუ რა 

და გაამ დიდ რეს მცე ნა რე თა კო ლექ ციე ბი, სა მეც ნიე რო მი მარ თუ ლე ბით 

კი და სა ბა მი მის ცეს არაერთ ფუნ და მენ ტურ სიახ ლეს.

თბი ლი სის ბო ტა ნი კურ ბაღს მდი ნა რე წავ კი სის წყლის ხეო ბა ში, სა ვა რაუ-

დოდ, ჯერ კი დევ არა ბო ბის დროს უნ და ჩაჰ ყრო და სა ფუძ ვე ლი, რაც ამ 

ად გი ლის უნი კა ლუ რი მიკ როკ ლი მა ტით იყო გან პი რო ბე ბუ ლი. ამა ზე თუნ-

დაც ბა ღის ნარ გაო ბე ბის მორ წყვის მიზ ნით არა ბე ბის მიერ აგე ბუ ლი სარ-

წყა ვი არ ხიც მეტ ყვე ლებს, რო მელ საც არა ბუ ლად „სუ ლუ- ლა ხი“ ჰქვია და, 

ზო გიერ თი ის ტო რი კო სის აზ რით, „სო ლო ლა კიც“ აქე დან მომ დი ნა რეობს. 

წავ კი სის წყლის ხეო ბას ლეღ ვთა ხევ საც ეძახ დნენ, მის ქვე მო თა ნა წილს 

კი – „სეი და ბადს“. ხალ ხუ რი გად მო ცე მის მი ხედ ვით, იგი ხში რი მცე ნა-

რეე ბით ყო ფი ლა და ფა რუ ლი, რო მელ თა შო რის ლეღ ვის ხეე ბი ჭარ ბობ-

და თურ მე და ხე ვის სა ხელ წო დე ბაც აქე დან წარ მო შო ბი ლა. გვიან დე ლი 

შუა საუ კუ ნეე ბი დან ქა ლა ქის ეს „გა რეუ ბა ნი“ ქარ თველ მე ფე თა მა მუ ლი 

ყო ფი ლა, სა დაც მშვე ნიე რი, ეგ ზო ტი კუ რი მცე ნა რეე ბით და ფა რუ ლი „სა-

სახ ლის ბა ღი“ გაუ შე ნე ბიათ და მას „სა მე ფო ბაღს“, „ცი ხის ბაღს“, იმა-

ვე „სეი და ბა დის“ ბაღ საც უწო დებ დნენ. მის შე სა ხებ პირ ვე ლი ცნო ბე ბი 

ფრანგ მოგ ზაურ თა თუ მეც ნიერ თა ჩა ნა წე რებ ში გვხვდე ბა. მათ გან უძ ვე-

ცისანა გოდერძიშვილი, ლიანა ოსიშვილი
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ლე სი ჟან შარ დენს ეკუთ ვნის, რო მე ლიც თა ვის ათ ტო მიან თხზუ ლე ბა ში 

„მოგ ზაუ რო ბა სპარ სეთ სა და აღ მო სავ ლე თის სხვა ქვეყ ნებ ში“ გარ კვეულ 

ად გილს უთ მობს სა ქარ თვე ლოს და თბი ლი სის ბა ღე ბის სიმ შვე ნიე რე-

ზეც მიუ თი თებს. მათ ში კი სი დი დით მთავ რის ბაღს გა მო ყოფს. სწო რედ 

შარ დე ნი სეულ ჩა ნა წე რებს იმოწ მე ბენ მკვლევ რე ბი, რო გორც ერ თ-ერთ 

პირ ველ წყა როს და იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ იგი თბი ლისს 1672-1673 

წლებ ში სტუმ რობ და, ხო ლო ხემ ცე ნა რეებს ზრდას რულ ასა კამ დე 35-40 

წე ლი მაინც სჭირ დე ბათ, ბა ღის დაარ სე ბის სა ვა რაუ დო დროდ XVII საუ-

კუ ნის პირ ველ ნა ხე ვარს მიიჩ ნე ვენ, კონ კრე ტუ ლად კი – 1636 წელს. ამას 

ადას ტუ რე ბენ ისე თი დი დი მეც ნიე რე ბიც, რო გო რე ბიც არიან  აკა დე მი კო-

სი ნი კო კეც ხო ვე ლი და ბუ ნე ბის ის ტო რიის მკვლე ვა რი მი ხეილ შენ გე-

ლია. რა თქმა უნ და, ეს თა რი ღი ზუს ტი ვერ იქ ნე ბა და ესეც აღია რე ბუ ლია, 

თუმ ცა, დღემ დე ბა ღის იუ ბი ლეებს და სა ხე ლე ბუ ლი წლი დან ით ვლიან და, 

შე სა ბა მი სად, ისიც თა მა მად არის გაც ხა დე ბუ ლი, რომ ამ გვა რი ფუნ ქციით 

თბი ლი სის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღი უძ ვე ლე სია ამიერ კავ კა სია ში.

შარ დე ნის შემ დეგ ფრან გი ბო ტა ნი კო სი და ექი მი, ჟო ზეფ ტურ ნე ფო რი აღ-

წერს თბი ლისს, რაც იმ დროინ დელ აღ წე რა თა შო რის საუ კე თე სოდ არის 

მიჩ ნეუ ლი. ამა ვე დროს, იგი პირ ვე ლი ევ რო პე ლი მეც ნიე რია, რო მელ მაც 

სა ქარ თვე ლოს ბო ტა ნი კის შეს წავ ლა დაიწ ყო. თბი ლის ში ტურ ნე ფორს 

1701 წელს უმოგ ზაუ რია და სხვა ნა გე ბო ბა თა შო რის მე ფის სა სახ ლეც 

დაუთ ვა ლიე რე ბია: „ეს სა სახ ლე ქა ლა ქის იმ გა რეუ ბან შია, რო მელ ზე დაც 

ოს მა ლეთ ში მი მა ვა ლი გზა გა დის. სა სახ ლე საინ ტე რე სოა იმით, რომ მის 

ირ გვლივ საუც ხოო ბა ღე ბია, რომ ლებ საც უკეთ უვ ლიან, ვიდ რე ოს მა-

ლეთ ში. ამ ბაღ ში აღ ტა ცე ბა ში მოგ ვიყ ვა ნა მცე ნა რემ (პა ჩუ ლი), რო მელ-

საც ისე თი ვე ფოთ ლე ბი ჰქონ და, რო გო რიც თამბაქოს“.1

ცო ტა უფ რო მოგ ვია ნე ბით კი, 1768 წელს, თბი ლის ში ჩა მო სუ ლა აბა-

ტი დე ლა პორ ტე, რო მე ლიც, ქარ თვე ლი ქა ლის სი ლა მა ზი სა და „შიშ ველ 

კლდეებ ზე ამოზ რდი ლი სახ ლე ბის“ თვალ წარ მტა ცო ბას თან ერ თად, მო-

ხიბ ლუ ლა გო გირ დის აბა ნოე ბის ღირ სე ბე ბი თა2 და სასახლის ბაღების 

სიმ შვე ნიე რით: „ჩვენ გვაჩ ვე ნეს მე ფის სა სახ ლე საი და ბად ზე, რო მე ლიც 

ამაღ ლე ბულ ად გილ ზეა აშე ნე ბუ ლი და ჩანს, რომ მი სი შე მო გა რე ნი ისე-

თი ვე ლა მა ზია, რო გო რიც სა სახ ლის ში გა მორ თუ ლო ბა. ამას უნ და დაე-

მა ტოს ისიც, რომ დი დი ბორ ცვე ბი დამ რეც კალ თე ბად გა დაუ კე თე ბიათ და 

ზედ ნა კა დუ ლე ბი მოს ჩქე ფენ“.

თუმ ცა ეს უკ ვე ერეკ ლეს დროის თბი ლი სია, „რო მე ლიც სრუ ლიად გა-

მორ ჩეუ ლი იყო თა ვი სი მის წრა ფე ბე ბი თა და იე რით. მშვი დო ბის ნა ხე ვა-

1.  პო ლიექ ტო ვი, მი ხეილ და ნა თა ძე, გრი გოლ. ტურ ნე ფო რი თბი ლის ში XVIII საუ კუ ნის 

და საწ ყი სი. ტფი ლი სი: 1930, გვ. 29.

2.  გვა თუა, ნი ნო. ძვე ლი თბი ლი სის გო გირ დის აბა ნოე ბის ის ტო რიი დან. თბი ლი სის სა-

ხელ მწი ფო ის ტო რიულ -ეთ ნოგ რა ფიუ ლი მუ ზეუ მის შრო მე ბი. თბი ლი სი: „საბ ჭო თა სა ქარ-

თვე ლო“, 1966, გვ. 95. 
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რი საუ კუ ნე თბი ლის მა იმის თვის გა მოი ყე ნა, რაც ალ ბათ ისე დაც იდო მის 

სულ ში, მაგ რამ ძნელ ბე დო ბას მიე ნავ ლე ბი ნა“.3 ამ ძნელ ბე დო ბის, მძი მე 

სო ცია ლურ -პო ლი ტი კუ რი ვი თა რე ბის გა მო იყო, რომ გა მო ჩე ნი ლი ქარ-

თვე ლი გეოგ რა ფი, ის ტო რი კო სი და კარ ტოგ რა ფი, ქარ თლის მე ფის უკა-

ნო ნო შვი ლი ვა ხუშ ტი ბა ტო ნიშ ვი ლი მა მას, ვახ ტანგ VI-ს რუ სეთ ში გაჰ ყვა 

და სა მეც ნიე რო მოღ ვა წეო ბა მოს კოვ ში გა ნაგ რძო. სხვა მრა ვალ სა მეც-

ნიე რო დამ სა ხუ რე ბას თან ერ თად, ეპო ქის კარ ტოგ რა ფიუ ლი ხე ლოვ ნე-

ბის შე ნა ძე ნია თბი ლი სის გეგ მაც, რო მე ლიც ასეთ გეგ მებს შო რის ქრო-

ნო ლო გიუ რად პირ ვე ლია (1735 წ.). იგი ასა ხავს თბი ლი სის მდგო მა რეო ბას 

„ოს მა ლო ბის“ წინ და ერ თვის ცხრა სვეტ ში მოქ ცეუ ლი ექ სპლი კა ცია (გან-

მარ ტე ბა), რო მე ლიც არა ბუ ლი ციფ რე ბი თა და ქარ თუ ლი ასო რიც ხვე ბით 

აღ ნიშ ვნებს მოი ცავს. გეგ მა ზე 51-ე ნომ რად ცი ხის ბა ღია მო ნიშ ნუ ლი და 

მი სი არ სე ბო ბის ერ თგვარ თვალ ნათ ლივ და დას ტუ რე ბას წარ მოად გენს. 

ამი ტო მაც ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის მუ ზეუმ ში, სა ნამ იგი შე ნო ბის რეა ბი ლი-

ტა ციის მო ლო დინ ში ფუნ ქციო ნი რე ბას შეწ ყვეტ და სულ რამ დე ნი მე წლის 

წინ, ვა ხუშ ტი სეუ ლი თბი ლი სის გეგ მა უპირ ვე ლე სი თვალ სა ჩი ნოე ბა იყო, 

რო მელ ზე დაყ რდნო ბი თაც იწ ყებ დნენ ბა ღის ის ტო რიის თხრო ბას მას-

პინ ძლე ბი. გეგ მის გარ და, ვა ხუშ ტი ბა ტო ნიშ ვი ლი ბაღს მოიხ სე ნიებს 

თა ვის წიგ ნშიც „სა ქარ თვე ლოს გეოგ რა ფია“ და ძა ლიან მოკ ლე, მაგ რამ 

მკვლე ვარ თათ ვის ერ თობ მნიშ ვნე ლო ვან ამ ბავს ჰყვე ბა იმის შე სა ხებ, თუ 

რო გორ გად მორ გო ვახ ტანგ VI-მ კე ჩუ თი სა და ბოლ ნი სის მთია ნი ხეო-

ბე ბი დან სუმ ბუ ლი, რო მელ მაც ვერ გაი ხა რა და თეს ლი არ გაი კე თა. შემ-

დგომ ში სწო რედ ასე თი არაერ თი ცნო ბის აღ მო ჩე ნამ და მათ მა კვლე ვამ 

მის ცა სა შუა ლე ბა მეც ნიე რებს, მათ შო რის ნ. კეცხოველს4, დაესკვნათ, 

რომ მა შინ დე ლი სა მა სი ბა ღი დან მე ფის ბა ღი იყო მთა ვა რი, სა დაც მცე-

ნა რეე ბი შო რეუ ლი ქვეყ ნე ბი და ნაც შე მოჰ ქონ დათ და აქე დან ვე ვრცელ-

დე ბო და კი დეც გამ რავ ლე ბის მიზ ნით. ეს კი მას, მარ თლაც, ოდით გან ვე 

ანი ჭებ და ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის მნიშ ვნე ლო ბას.

ნა ხე ვარ საუ კუ ნო ვა ნი მშვი დო ბია ნი ცხოვ რე ბის შემ დეგ ქა ლაქ სა და მის 

შე მო გა რენს სა ში ნე ლი გან საც დე ლი ელო და აღა- მაჰ მად -ხა ნის სა ხით, 

რო მე ლიც თბი ლისს 1795 წელს შე მოე სია, გა ძარ ცვა და გაჟ ლი ტა მო სახ-

ლეო ბა, მი წას თან გაას წო რა, გა დაწ ვა და დაან გრია ყვე ლა ფე რი და, რა 

თქმა უნ და, არც სა მე ფო ბა ღი დაინ დო. „ა ღა- მაჰ მად -ხან მა ვერ მოკ-

ლა თბი ლი სი, მაგ რამ სულ თმობ რძა ვი დატოვა“5. რო გორც ჩანს, ასე-

თი სულ თმობ რძა ვი დარ ჩა მე ფის ბა ღიც, რად გან იქ რამ დე ნი მე ხნის 

შემ დეგ ძლივ სღა შეიმ ჩნეო და ორიო დე ძვე ლი ნარ გა ვი, ბო ტა ნი კუ რი 

იშ ვია თო ბა6. თუკი ბა ღის დაარ სე ბას XVII საუ კუ ნი დან მო ვით ვლით, ეს 

მი სი ძნელ ბე დო ბის პირ ვე ლი და ყვე ლა ზე ხან გრძლი ვი პე რიო დი გა მო-

3.  მორ ჩი ლა ძე, აკა. თბი ლი სი. ჟ. „ჩე მი სამ ყა რო“, №18, 2017. გვ. 46.

4.  კეც ხო ვე ლი, ნი კო. ბო ტა ნი კა სა ქარ თვე ლო ში, თბი ლი სი: 1969, გვ. 35.

5.  მორ ჩი ლა ძე, აკა. თბი ლი სი. ჟ. „ჩე მი სამ ყა რო“, № 18, 2017, გვ. 46.

6.  თბი ლი სის ბო ტა ნი კუ რი სიძ ვე ლეე ბი. გაზ. „Кавказ“, №25, 1851, გვ. 2. 
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დის. აღა- მაჰ მად -ხა ნის სი სას ტი კეს შე წი რულ სა და დაკ ნი ნე ბულს არც 

რუ სე თის იმ პე რიამ მოუ ტა ნა დი დი სი კე თე XIX საუ კუ ნის და საწ ყის ში: 

მე ფო ბა გააუქ მა, ქვე ყა ნა რუ სე თის გუ ბერ ნიად გა მოაც ხა და და თბი-

ლის ში კავ კა სიის მთა ვარ მარ თე ბე ლი დას ვა. მშვი დო ბია ნად შე მო სუ-

ლი რუ სე თის ჯა რის სარ დლო ბას სა მე ფო ოჯა ხის რეპ რე სიე ბი დაე ვა ლა. 

ქარ თლ-კა ხე თის უკა ნას კნელ მა დე დო ფალ მა მა რიამ მა გა ძე ვე ბის გან 

თავ და საღ წე ვად ჯერ გაქ ცე ვა სცა და ხევ სუ რეთ ში, შემ დეგ მის წა საყ ვა-

ნად მი სუ ლი გე ნე რა ლი ლა ზა რე ვი ხან ჯლით გა მოა სალ მა სი ცოც ხლეს, 

მაგ რამ რუ სეთ ში გა და სა ხე ლე ბას მაინც ვერ გა დაურ ჩა. იქამ დე კი, 1801 

წელს, დე დოფ ლის შო რეულ მა ნა თე სავ მა, მთავ რსარ დალ მა პავ ლე ცი-

ცია ნოვ მა სა მე ფო ბა ღი, რო მე ლიც სა მე ფო კა რის მფლო ბე ლო ბა ში იყო, 

„სა ხა ზი ნო ბა ღად“ აქ ცია და კერ ძო პი რებ ზე არენ დით გას ცემ და. 

მა ლე ვე, 1808 წლი დან, ისევ ცი ცია ნო ვის ბრძა ნე ბით, აქ სააფ თია ქო ბა ღი 

მოეწ ყო სამ კურ ნა ლო მცე ნა რეე ბის მო სა შე ნებ ლად, რომ ლე ბიც ხე ხილ-

თან ერ თად დაურ გავთ, მაგ რამ ამ დროის თბი ლი სის პირ ქუ ში და მკაც რი 

ცხოვ რე ბის ფონ ზე ბა ღის მდგო მა რეო ბა მაინც არ უნ და ყო ფი ლი ყო დი-

დად სა ხარ ბიე ლო. 

თუმ ცა დად გა 1844 წე ლი და ქა ლა ქის ცხოვ რე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად შეიც ვა-

ლა; კავ კა სიის მე ფის ნაც ვლად გრა ფი ვო რონ ცო ვი დაი ნიშ ნა, ბრი ტა ნეთ ში 

და ბა დე ბუ ლი და იქ ვე აღ ზრდი ლი, ბრწყინ ვა ლე გა ნათ ლე ბი სა და იშ ვია-

თი მოქ ნი ლო ბის ადა მია ნი. მან ად გი ლობ რი ვი ტრა დი ციე ბის პა ტი ვის ცე-

მა, კულ ტუ რუ ლი და სა ზო გა დოებ რი ვი ცხოვ რე ბის გა მო ცოც ხლე ბა უფ რო 

საი მე დო გზად მიიჩ ნია აქაუ რო ბის და სამ შვი დებ ლად, ვიდ რე მათ რა ხი 

და ციმ ბირ ში ხალ ხის გა და სახ ლე ბა. სიახ ლეე ბი ბაღ საც შეე ხო, უპირ ვე-

ლე სად კი – მის სტა ტუსს. და ნიშ ვნი დან სულ რა ღაც ერთ წე ლი წად ში, 1845 

წელს, ვო რონ ცოვ მა ბა ღი მე ფის ნაც ვლის კან ცე ლა რიის გან კარ გუ ლე ბა ში 

გა დაი ტა ნა და ოფი ცია ლუ რად მია ნი ჭა „ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის“ სა ხელ წო-

დე ბა. მი სი ჩა ნა ფიქ რი, რომ ბა ღის ტე რი ტო რია ყო ფი ლი ყო სი ლა მა ზი თა 

და სა სარ გებ ლო თვი სე ბე ბით გა მორ ჩეუ ლი კავ კა სიის მცე ნა რე თა სა-

ნერ გე, რო მე ლიც მთე ლი მხა რის მე ბა ღეო ბას მოემ სა ხუ რე ბო და, საწ ყის 

წლებ ში ძნე ლი გან სა ხორ ციე ლე ბე ლი აღ მოჩ ნდა. ეს რა გა საკ ვი რი იყო, 

რო ცა ბაღს ექ ვსი ხეი ბა რი ჯა რის კა ცი იცავ და და მეურ ნეო ბას მხო ლოდ 

ერ თი მე ბა ღე უძ ღვე ბო და.

1846 წლი დან ბა ღის მმარ თვე ლად მაიო რი შე მიო ტა დაუ ნიშ ნავთ, რომ-

ლის დრო საც მოუწ ყვიათ მერ ქნიან მცე ნა რე თა სათ ბუ რი, გა მოჰ ყავ დათ 

ნერ გე ბი და კავ კა სიის მას შტა ბით სხვა დას ხვა ორ გა ნი ზა ციას ამა რა გებ-

დნენ. ამას თან, ხე ხი ლის საუ კე თე სო ჯი შე ბი ყი რი მი დან გა მოუ წე რიათ, 

კარ ტო ფი ლის შვი დი ჯი ში კი – ჰამ ბურ გი დან. საქ მე ისე წა სუ ლა წინ, 

რომ 1849 წლი დან უკ ვე მო სახ ლეო ბა ზეც დაუწ ყიათ ვა ზი სა და ხი ლის 

ნამ ყე ნე ბის გა ცე მა ყო ველ გვა რი ანაზ ღაუ რე ბის გა რე შე. ეს კი უკ ვე ის 

დროა, რო ცა რუ სე თის იმ პე რიას და სავ ლუ რი კულ ტუ რის გავ რცე ლე-
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ბის, სოფ ლის მეურ ნეო ბი სა და ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის თვის სა ქარ-

თვე ლო შიც, რო გორც რუ სე თის შე მად გე ნელ ერ თ-ერთ გუ ბერ ნია ში, 

ჩა მო სახ ლე ბუ ლი ჰყავ და ევ რო პე ლი ემიგ რან ტე ბი. მათ შო რის იყ ვნენ 

სამ ხრეთ გერ მა ნე ლი კო ლო ნის ტე ბი, რო მელ თა კომ პაქ ტუ რი და სახ ლე-

ბე ბი, „სა ქარ თვე ლოს გერ მა ნუ ლი კო ლო ნიე ბი“, ეკო ნო მი კუ რა დაც საკ-

მაოდ მომ ძლავ რე ბუ ლიყ ვნენ. ცნო ბი ლია, რომ თბი ლი სის შე მო გა რენ-

სა და მის ახ ლო მახ ლო რე გიო ნებ ში და ფუძ ნე ბულ ასეთ და სახ ლე ბებ ში 

მუ ყაი თი გერ მა ნე ლე ბი ხე ხილ სა და ვაზს აშე ნებ დნენ, რა საც 1860-იან 

წლე ბამ დე მხო ლოდ თა ვიან თი მოხ მა რე ბის თვის იყე ნებ დნენ. შემ დეგ 

კი იმ დე ნად დიდ მო სა ვალს იწევ დნენ, რომ წარ მოე ბა გაა ფარ თოეს 

და ღვი ნი სა და კო ნია კის, არ ყი სა და ლი ქიო რის ექ სპორ ტით ეკო ნო-

მი კუ რი გარ ღვე ვა შეძლეს7. ეს მხო ლოდ ვა რაუ დია, მაგ რამ ალ ბათ არ 

არის გა მო რიც ხუ ლი, რომ ამ საქ მე ში ბო ტა ნი კუ რი ბა ღი დან გა ცე მულ 

ვა ზის ნამ ყე ნებ საც ჰქო ნო დათ დი დი დამ სა ხუ რე ბა, მით უმე ტეს, რომ 

ამ დროი დან მას რუ სე თის იმ პე რიის პო ლი ტი კის ერ თგუ ლი გამ ტა რებ-

ლე ბი, მაიო რი შე მიო ტა, პოდ პოლ კოვ ნი კი დე მონ კა ლი და აგ რო ნო მი 

დოიჩ მა ნი უძ ღვე ბოდ ნენ, ხო ლო ხე ლი სუფ ლე ბა კი მა შინ სა თა ნა დოდ 

ეხ მა რე ბო და გერ მა ნულ კო ლო ნიებს, უფა სოდ უშე ნებ და სახ ლებს, ური-

გებ და სახ ნავ -სა თეს, სა ბა ღე და სა ვე ნა ხე მი წებს, შრო მის ია რა ღებს და 

ა.შ. ამ ვა რაუდს ისიც გა ნამ ტკი ცებს, რომ დოიჩ მა ნის ხელ მძღვა ნე ლო-

ბის დროს, 1856-1860 წლებ ში, ბა ღი სოფ ლის მეურ ნეო ბი სა და უც ხოელ-

თა კო ლო ნიე ბის სამ მარ თვე ლოს გა დაე ცა მფლო ბე ლო ბა ში, რაც კი დევ 

უფ რო გააძ ლიე რებ და ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის მხრი დან კო ლო ნის ტთა შე-

სა ბა მი სი დახ მა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. 

მიუ ხე და ვად გარ კვეუ ლი წინ სვლი სა, ამ პე რიოდ ში ბა ღის მდგო მა-

რეო ბა კვლა ვაც არ იყო მაინ ცდა მაინც სა ხარ ბიე ლო. ვო რონ ცო ვის 

გა დად გო მის შემ დეგ ბაღს „გარ და მა ვა ლი ხა ნა“ დაუდ გა, რო გორც 

ამას მოგ ვია ნე ბით მი სი მეს ვეურ ნი უწო დებ დნენ8. სი ნამ დვი ლე ში კი 

ეს ბა ღის თვის ერ თობ მძი მე დრო აღ მოჩ ნდა, რო ცა მი სი არ სე ბო-

ბაც კი სა თუო გახ და. ერ თი მხრივ, მთა ვა რი გა რე მოე ბა შე საძ ლოა 

სწო რედ ის იყო, რომ ბაღს არას პე ცია ლის ტე ბი მარ თავ დნენ, მეო რე 

მხრივ კი, უა მინ დო ბაც შვრე ბო და თა ვი სას. თუ კი მა შინ დე ლი ერე-

ვან სკის მოე და ნიც კი ქა ლა ქის კი დე იყო და, მიუ ხე და ვად მოედ ნო-

ბი სა, გა ზაფ ხუ ლის წვი მე ბის დროს იქაუ რო ბა მიჰ ქონ და სო ლო ლა კის 

აღ მარ თე ბი დან მო ვარ დნილ ნიაღ ვრებს, ად ვი ლი წარ მო სად გე ნია, 

რა დღე ად გე ბო და სო ლო ლა კის ქე დის სამ ხრეთ ფერ დობ ზე, წავ კი-

სის წყლის ხეო ბა ში მა შინ არ ცთუ დიდ ტე რი ტო რია ზე გა რი ყულ ბაღს. 

სულ რა ღაც ათ წე ლი წად ში დროის მო ნაკ ვეთ ში (1846-1856) იგი მარ-

თლაც რამ დენ ჯერ მე დაუ ფა რავს ადი დე ბულ წავ კი სის წყალს, ხო ლო 

1848 წელს, უა მინ დო ბას თან ერ თად, ნა რი ყა ლა ზე დენ თის საწ ყო ბის 

7.  მან ჯგა ლა ძე, გუ რამ. გერ მა ნე ლე ბი. ეთ ნო სე ბი სა ქარ თვე ლო ში. თბი ლი სი: 2008, გვ. 260.

8.  ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის შრო მე ბი. ტ. I. ტიფ ლი სი: 1895 წ. გვ. 5.
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აფეთ ქე ბა საც მნიშ ვნე ლოვ ნად დაუ ზია ნე ბია, რა საც მაიორ შე მიო ტას 

მიერ მე ფის ნაც ვლი სად მი ამ წელს მი წე რი ლი ან გა რი ში დან ვი გებთ9. 

1857 წლის ღვარ ცოფს „და ბა ხა ნის ხეო ბა ში“ (ი გი ვე წავ კი სის წყლის 

ხეო ბა) კი დევ ერ თხელ ჩა მოუშ ლია ტე რა სე ბის კედ ლე ბი, დაუნ გრე-

ვია სათ ბუ რი და წაუ ღია ნარ გა ვე ბი... და დად გა სა კით ხი – საერ თოდ 

გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლიყ ვნენ ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის გან, რო გორც ხა ზი ნის-

თვის არა მომ გე ბია ნი და წე სე ბუ ლე ბის გან და მუშ თაი დის ბაღ თან ერ-

თად ისიც ქა ლა ქის მმარ თვე ლო ბის თვის გა დაე ცათ. ასე გა მოაც ხა და 

ახალ და ნიშ ნულ მა მე ფის ნაც ვალ მა ალექ სან დრე ბა რია ტინ სკიმ იმა ვე 

წელს ის სა სეირ ნო (Гулъбищный) ბა ღად.10 უკვე სახელიც, „ბო ტა ნი კუ-

რი“, შეუ ფე რე ბე ლი გახ და. მა შინ დე ლი თბი ლი სის ცხოვ რე ბის ფონ ზე, 

რო ცა მელ ხი ნეე ბი ღა თუ აძ ლევ დნენ ქა ლაქს ლაღ იერს ბა ღებ ში და 

მტკვარ ზე გა სულ ტი ვებ ზე დროს ტა რე ბით, ბო ტა ნი კუ რი ბა ღი, ორ თა-

ჭა ლის გან თქმულ ბა ღებ თან ერ თად, იო ლად იქ ცეო და სა ქეი ფო ად გი-

ლად. აქ მარ თლაც აღ ვი რახ სნი ლი ღრეო ბე ბი ეწ ყო ბო და, ნარ გა ვე ბის 

ძვირ ფა სი ჯი შე ბი ნად გურ დე ბო და და უა მინ დო ბით ისე დაც და სუს ტე-

ბუ ლი და უყუ რად ღე ბოდ დარ ჩე ნი ლი ბა ღი კი დევ უფ რო ზიან დე ბო და. 

ორიო დე წე ლი წად ში მის თვის „მე ბა ღეო ბის სას წავ ლებ ლის ბა ღი“ უწო-

დე ბიათ,11 1860 წელს კი სას წავ ლე ბე ლი კა ხეთ ში გა დაუ ტა ნიათ და ბა-

ღის თვის ძვე ლი სა ხე ლი – „ბო ტა ნი კუ რი“ დაუბ რუ ნე ბიათ. ბო ტა ნი კუ რის 

მნიშ ვნე ლო ბის დაბ რუ ნე ბას შე საძ ლოა ხე ლი იმა ნაც შეუწ ყო, რომ ამ 

დროის თვის სა სეირ ნო ბა ღად „ა ლექ სან დრეს ბა ღი“ უკ ვე დაპ როექ ტე ბუ-

ლი იყო, მომ დი ნა რეობ და მუშ თაი დის ბა ღის კე თილ მოწ ყო ბაც. დად გა 

დრო, რო ცა დაკ ნი ნე ბულ და სხვა დას ხვა სტა ტუს სა თუ მე სა კუთ რე გა მოვ-

ლილ ბაღს მცოდ ნე სპე ცია ლის ტი სა და კარ გი პატ რო ნის ხე ლი ღა თუ უშ-

ვე ლი და. 

ამ პე რიო დის თვის გერ მა ნე ლი კო ლო ნის ტე ბის გარ და თბი ლის ში უკ ვე 

ჩა მო სუ ლია არაერ თი მოწ ვეუ ლი გერ მა ნე ლი სპე ცია ლის ტიც, რო მელ-

თაც სხვა დას ხვა სფე რო ში უკ ვე დი დი წარ მა ტე ბე ბის თვის მიეღ წიათ. 

ასე თი მოწ ვეუ ლი სპე ცია ლის ტი იყო ჰაინ რიხ კარლ ვერ ნერ შა რე რიც 

(1828-1906), სწავ ლუ ლი მე ბა ღე- დე კო რა ტო რი და ლან დშაფ ტის არ ქი-

ტექ ტო რი, რო მელ საც 1861 წლი დან ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის ხელ მძღვა ნე-

ლო ბა დაე ვა ლა.

ბო ტა ნი კურ ბაღ ში მი სი და ნიშ ვნის წელს გაუქ მდა ბა ტონ ყმო ბა რუ სეთ-

ში, სა მი წლის შემ დეგ კი – სა ქარ თვე ლო შიც. შე დე გად, სოფ ლე ბი დან 

საც ხოვ რი სი სა და ლუკ მა პუ რის სა შოვ ნე ლად ქა ლაქს მომ წყდარ მა მუ-

შა ხელ მა „ა ხა ლი თბი ლი სის“ შე ნე ბა და მი სი გაზ რდა გა მოიწ ვია. ბო ტა-

9.  ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის შრო მე ბი. ტ. I. ტიფ ლი სი: 1895 წ. გვ. 5.

10.  იქ ვე.

11.  მე ბა ღეო ბის სა ხა ზი ნო სას წავ ლე ბე ლი ბა ღის ტე რი ტო რია ზე 1859 წელს გაიხ სნა და მას 

დოიჩ მა ნი ხელ მძღვა ნე ლობ და.
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ნი კუ რი ბა ღიც უნ და აჰ ყო ლო და კა პი ტა ლიზ მის შე მოს ვლით ამოძ რა-

ვე ბუ ლი ქა ლა ქის რიტმს. ასეც მოხ და. თუმ ცა, შა რე რის მმარ თვე ლო ბის 

და საწ ყის ში ბა ღის გან ვი თა რე ბა მდო რედ მიი წევ და წინ. ამას მწი რი 

და ფი ნან სე ბაც12 განაპირობებდა და, რაც მთა ვა რია, შა რე რის მოუც-

ლე ლო ბაც: იგი პა რა ლე ლუ რად პირ ვე ლი ევ რო პუ ლი ყაი დის ბა ღის 

– „ა ლექ სან დრეს ბა ღის“ – გა შე ნე ბა სა და სა სახ ლის ბა ღის ხე ლა ხალ 

მოწ ყო ბას ხელ მძღვა ნე ლობ და. ამა ვე პე რიოდ ში იგი იყო ჩარ თუ ლი 

ბორ ჯო მის პარ კი სა და ახ ლან დე ლი თეთ რიწ ყა როს პარ კის მოწ ყო ბა-

შიც და ბო ტა ნი კურ ბაღ ზე მზრუნ ვე ლო ბის თვის დრო თით ქმის აღარ 

რჩე ბო და. ცო ტა ხან ში „ა ლექ სან დრეს ბა ღი“ გაიხ სნა (1865 წ.), მოეწ ყო 

ზე მოხ სე ნე ბუ ლი და ნარ ჩე ნი ბა ღე ბი და შა რე რიც მხო ლოდ ბო ტა ნი კუ-

რი ბა ღის საქ მია ნო ბა ზე გა დაერ თო. 1869 წლი დან საგ რძნობ ლად გაი-

ზარ და ბა ღის და ფი ნან სე ბა და მუ შაო ბაც გა ჩაღ და. სა ფუძ ვე ლი ჩაე ყა რა 

ზო გიერ თი ტექ ნი კუ რი და სამ რეწ ვე ლო მცე ნა რის მო შე ნე ბა სა და აკ-

ლი მა ტი ზა ციას. სო ლო ლა კის ქე დის ჩრდი ლოეთ ფერ დობ ზე მერ ქნია ნი 

ჯი შე ბის და ნერ გვაც დაიწ ყეს და მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ 10 000 ნერ გი 

გვალ ვის გან გა ნად გურ და, ეს პირ ვე ლი ცდა იყო გამ წვა ნე ბის მიზ ნით 

ჩა ტა რე ბუ ლი პრაქ ტი კუ ლი ღო ნის ძიე ბე ბი სა. ჰაინ რიხ შა რე რის ხელ-

მძღვა ნე ლო ბით 1872-1873 წლებ ში აშენ და მცი რე ზო მის ორი მრგვალ-

თა ღო ვა ნი ორან ჟე რეა, რის თვი საც მა სა ლა საფ რან გე თი დან ჩა მოი ტა-

ნეს. ორან ჟე რეა გან კუთ ვნი ლი იყო ოთა ხის მცე ნა რეე ბის კო ლექ ციე ბი სა 

და ვიქ ტო რიას თვის,13 რომელიც დამ თვა ლიე რებ ლთა აღ ფრთო ვა ნე-

ბას იწ ვევ და. დაიწ ყო მცე ნა რე თა ადაპ ტა ციის სა კით ხე ბის შეს წავ ლის 

პირ ვე ლი ცდე ბიც. გაა ხა რეს და გაა შე ნეს რო გორც ად გი ლობ რი ვი, ისე 

არაად გი ლობ რი ვი მცე ნა რეე ბი, რის შე დე გა დაც საგ რძნობ ლად გამ-

დიდ რდა და გა ფარ თოვ და კო ლექ ციე ბის სა ხეობ რი ვი შე მად გენ ლო-

ბა. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ შა რე რი მსოფ ლიოს 70 უმ სხვი ლეს ბო ტა ნი კუ-

რი ბაღ თან თა ნამ შრომ ლობ და და კოორ დი ნა ციას უწევ და კავ კა სიის 

ბო ტა ნი კურ ბა ღე ბის საქ მია ნო ბა საც. ისე რომ, 1875 წლის ბო ლოს ბო-

ტა ნი კუ რი ბაღ ში 1238 სა ხეო ბის ღია გრუნ ტი სა და სა სათ ბუ რე მცე ნა რე 

აღ რიც ხე ბო და, მათ შო რის – ანა ნა სიც კი. გარ და ამი სა, იყო 134 სა ხეო-

ბის ვარ დი. შეიქ მნა ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის პირ ვე ლი კა ტა ლო გი, რო მე ლიც 

1887 წელს გა მოი ცა. ამ დროის თვის კი კო ლექ ციე ბი უკ ვე ღია გრუნ ტის 

ხე- ბუჩ ქის 342 სა ხეო ბას, მრა ვალ წლო ვა ნი ბა ლა ხე ბის 2205 სა ხეო ბა სა 

და საო რან ჟე რეო მცე ნა რეე ბის 3406 სა ხეო ბას, მთლია ნო ბა ში თით ქმის 

5-ჯერ მეტს, ით ვლი და. ეს ყვე ლა ფე რი დიდ და პა ტა რა სა ფე ხუ რე ბად 

შექ მნილ ტე რა სებ ზე და პარ ტერ ში მოწ ყო ბილ ყვა ვილ ნა რად იყო გან-

12.  ბა ღის და ფი ნან სე ბა, მთე ლი ხარ ჯი, მე ბა ღი სა და მცვე ლე ბის ანაზ ღაუ რე ბი სა და კე-

თილ მოწ ყო ბის ჩათ ვლით, წე ლი წად ში 700 მა ნეთს არ აღე მა ტე ბო და.

13.  ტრო პი კუ ლი მცე ნა რე, რო მე ლიც სამ ხრეთ ამე რი კა ში, მდი ნა რე ამა ზო ნის აუზ შია გავ-

რცე ლე ბუ ლი, Victoria regias-ს აქვს 2 მ. სი გა ნის ფოთ ლე ბი, რომ ლე ბიც წყლის ზე და პირ ზე 

ცუ რა ვენ და შეუძ ლიათ 50 კგ. ტვირთს გაუძ ლონ, მი სი ყვა ვი ლის სი გა ნე 35 სმ.-ს აღ წევს, 

ორან ჟე რეებ სა და სა გან გე ბოდ აშე ნე ბულ აუ ზებ ში იგი პირ ველ წელ სვე ყვა ვი ლობს.
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ლა გე ბუ ლი და არაჩ ვეუ ლებ რივ სა ნა ხაო ბას ქმნი და. ამ სა ნა ხაო ბის გა-

მო იყო, ალ ბათ, რომ ბა ღი თბი ლი სე ლე ბი სა და ქა ლა ქის სტუმ რე ბის-

თვის გა მორ ჩეულ ად გი ლად ქცეუ ლა და სას ვე ნებ ლად. ბა ღი დი ლის  

8 საათ ზე იხ სნე ბო და, სა ღა მო თი კი ზარს რე კავ დნენ და ისე აუწ ყებ დნენ 

სტუმ რებს მის და ხურ ვას. გა რე ტე რი ტო რია ზე და გზა ზე სეირ ნო ბა უფა-

სო ყო ფი ლა, შეს ვლის მსურ ვე ლებ ზე კი ერ თჯე რა დი ან სე ზო ნუ რი ბა-

რა თე ბი გაი ცე მო და. ხალ ხი ასე ვე ბი ლე თით შე დიო და ბაღ ში, რო მე ლიც 

გა რე ტე რი ტო რიის გან ხის ღო ბით ყო ფი ლა გა მო ყო ფი ლი და ქვე და 

მხა რეს ბო ტა ნი კუ რი ქუ ჩი დან შე მა ვა ლი ჭიშ კა რი, ანუ მთა ვა რი შე სას-

ვლე ლი, ესაზ ღვრე ბო და, ჩრდი ლოე თით – ნა რი ყა ლას ცი ხე- სი მაგ რე, 

სამ ხრე თით – მდი ნა რე წავ კი სის წყა ლი, და სავ ლე თით კი – მუ ზეუმ სა და 

გვი რაბს შო რის მოქ ცეუ ლი ტე რი ტო რია. შეს ვლა კი ყვე ლას რო დი შეეძ-

ლო, გად მო ცე მით, ბაღ ში არ უშ ვებ დნენ მთვრა ლებ სა და შეუ სა ბა მოდ 

ჩაც მუ ლებს, იმა თაც, ვი საც ხა ზი ნის სა კუთ რე ბი სად მი დაუ დე ვა რი მოპ-

ყრო ბით, უხე შო ბი თა და უტაქ ტო ქცე ვით გა მოარ ჩევ დნენ.

შა რერ მა თა ვი სი მო წეს რი გე ბუ ლი, გერ მა ნუ ლი შრო მის კულ ტუ რით წარ-

მარ თუ ლი სა მეურ ნეო და სამ შე ნებ ლო საქ მია ნო ბით მარ თლაც შეძ ლო 

არაჩ ვეუ ლებ რი ვი ბა ზა შეექ მნა ბა ღის შემ დგო მი გან ვი თა რე ბის თვის. 

1889 წელს ჰაინ რიხ შა რე რი ალ ბერტ ჰინ ცენ ბერ გმა შეც ვა ლა, რო მელ მაც 

ბაღ ში 1898 წლამ დე იმუ შა ვა და ღირ სეუ ლად გააგ რძე ლა შა რე რის მიერ 

ბა ღის გან ვი თა რე ბის თვის დაწ ყე ბუ ლი საქ მია ნო ბა. მი სი მუ შაო ბის პე-

რიოდ ში შეიქ მნა ახა ლი ნარ გა ვე ბის, ისე თე ბი, რო გო რიც იყო 1892 წელს 

მუ ზეუმ სა და ჩან ჩქერს შო რის მდე ბა რე ტე რი ტო რია ზე გა შე ნე ბუ ლი ფიჭ-

ვე ბის, ნაძ ვე ბის, ცაც ხვე ბის, ღვიი სა და სხვა თა კო ლექ ციე ბი. 1893 წლის 

ან გა რი შის მი ხედ ვით, ბაღ ში ით ვლე ბო და მცე ნა რე თა 124 ოჯა ხის 1444 

სა ხეო ბა. და თუ შა რე რის დროს მცე ნა რეე ბი უსის ტე მოდ, არა გეოგ რა-

ფიუ ლი პრინ ცი პით ირ გვე ბო და, ახ ლა უკ ვე ცალ კეულ ნაკ ვე თებ ზე მოწ-

ყო ბილ გან ყო ფი ლე ბებ ში ნარ გა ვე ბი გან ლა გე ბუ ლი იყო ოჯა ხე ბის, ზოგ 

ად გი ლებ ში კი ვერ ტი კა ლუ რი სარ ტყლე ბის მი ხედ ვით, რაც გაზ რდი ლი 

კო ლექ ციე ბის უკეთ გაც ნო ბი სა და მა თი გან ხილ ვის სა შუა ლე ბას იძ ლეო-

და. 1891-1893 წლებ ში ასე შეიქ მნა14: 

1.  კავკასიურ მცენარეთა განყოფილება.

2. სამ ხრე თის მცე ნა რეე ბის გან ყო ფი ლე ბა, სა დაც აკ ლი მა ტი ზა ცია ზე ცდე-

ბის თვის დარ გუ ლი იყო თბი ლი ქვეყ ნე ბის მცე ნა რეე ბი. მეც ნიერ თა15 

ვა რაუ დით, ამ გან ყო ფი ლე ბის ეგ ზო ტი კუ რი მცე ნა რეე ბის კო ლექ ცია 

გახ და საწ ყი სი დღე ვან დე ლი ის ტო რიუ ლი არ ბო რე ტუ მის შე საქ მნე-

ლად. 

14.  ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის 1893-1895 წლე ბის ან გა რი შე ბის მი ხედ ვით.

15.  გო გო ლიშ ვი ლი, მა მია. სხიე რე ლი, ვიქ ტორ. სა ქარ თვე ლოს სსრ მეც ნიე რე ბა თა აკა დე-

მიის ცენ ტრა ლუ რი (თბი ლი სის) ბო ტა ნი კუ რი ბა ღი. მოკ ლე ის ტო რია. თბი ლი სი: 1986, გვ. 15.
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3. ბოლ ქვო ვან მცე ნა რე თა გან ყო ფი ლე ბა, სა დაც წარ მოდ გე ნი ლი იყო 

ად გი ლობ რი ვი და უც ხოუ რი წარ მო შო ბის ბოლ ქვო ვან და ტუ ბე რო ვან 

მცე ნა რე თა 300 სა ხეო ბის გან შემ დგა რი კო ლექ ცია. 

4.  ალ პუ რი გო რა კი – მა ღალ მთის მცე ნა რე თა ექ სპო ზი ციის თვის, სა დაც 

1895 წელს დაირ გო დაახ ლოე ბით 70 სა ხეო ბის მცე ნა რე. 

5.  წიწ ვო ვან მცე ნა რე თა გან ყო ფი ლე ბა.

6.  ეკო ნო მი კუ რი მცე ნა რეე ბის (სამ კურ ნა ლო, მარ ცვლო ვა ნი, სამ ღებ რო, 

საკ ვე ბი, ბოს ტნეუ ლი და სხვ.) გან ყო ფი ლე ბა. 

თუმ ცა, ეს გან ყო ფი ლე ბე ბი რეა ლუ რად მი წის პა ტა რა ნაკ ვე თებს მოი ცავ-

და, რაც მცე ნა რე თა ჯგუ ფე ბის მზარდ კო ლექ ცია თა უფ რო სრუ ლად წარ-

მოდ გე ნის სა შუა ლე ბას არ იძ ლეო და. ამი ტომ ახა ლი მი წე ბის შე მოერ-

თე ბა გახ და აუ ცი ლე ბე ლი, რაც 1896 წელს გან ხორ ციელ და სამ ხრეთ 

ექ სპო ზი ციის ბა ზა ზე. შე დე გად, ამა ვე წელს უფ რო დიდ ტე რი ტო რიებ ზე 

გა და ტა ნილ უკ ვე არ სე ბულ გან ყო ფი ლე ბებს კი დევ სა მი ახა ლი დაე მა ტა:

1. უც ხოუ რი წარ მო შო ბის წყლის მცე ნა რე თა გან ყო ფი ლე ბა. 

2. მლა შო ბის მცე ნა რე თა გან ყო ფი ლე ბა.

3. საქ საუ ლის საჩ ვე ნე ბე ლი გან ყო ფი ლე ბა.

სამ ხრეთ ექ სპო ზი ციის ახა ლი ტე რი ტო რიე ბის ათ ვი სე ბას თან ერ თად 

პირ ვე ლად მოეწ ყო რკი ნის მი ლე ბია ნი სარ წყა ვი სის ტე მა, რო მე ლიც ნა-

ხე ვარ კი ლო მეტრს აჭარ ბებ და. თუმ ცა, სამ ხრეთ ექ სპო ზი ციის სუს ტი და 

ნაკ ლე ბი სიღ რმის მქო ნე ნია და გი არ აღ მოჩ ნდა მთლად შე სა ფე რი სი 

ეკო ლო გიუ რი მოთ ხოვ ნე ბის მი ხედ ვით კო ლექ ციე ბის გან ლა გე ბი სა და 

მა თი შემ დგო მი გამ დიდ რე ბის თვის. მუ შაო ბა რომ არ შე ფერ ხე ბუ ლი-

ყო, კერ ძო პი რე ბის გან ნაკ ვე თე ბის შეს ყიდ ვა და წავ კი სის წყლის მო-

პირ და პი რე ნა პი რის, ყვე ლა ზე ხელ საყ რე ლი რე ლიე ფის მქო ნე მი წე ბის, 

ათ ვი სე ბა დაიწ ყო. ამ რი გად, ბა ღის ტე რი ტო რია 63 ჰექ ტა რამ დე გაი-

ზარ და. გა ფარ თოვ და გზე ბის ქსე ლი, ახალ ნაკ ვე თებ ზე გაიყ ვა ნეს უკ ვე 

5 კი ლო მეტ რამ დე რკი ნის მი ლე ბია ნი სარ წყა ვი ქსე ლიც. სათ ბუ რი სა და 

სკო ლის თა ნამ შრომ ლე ბის თვის აა გეს აგუ რის სახ ლი. ასე თი ვე სახ ლი 

აა შე ნეს სო ლო ლა კის ქედ ზე დი რექ ციი სა და სპე ცია ლის ტე ბის თვის. 

სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბას თან ერ თად, ჰინ ცენ ბერ გის მოღ ვა წეო ბის პე რი-

ოდ ში უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს სა მეც ნიე რო საქ მია ნო ბას ჩაე ყა რა სა ფუძ ვე ლი. 

1889-1891 წლებ ში გა მოი ცა ღია გრუნ ტის მცე ნა რე თა თეს ლე ბი სა და ბოლ-

ქვე ბის კი დევ ორი კა ტა ლო გი. ამას თან, ბაღ ში სა თა ნამ შრომ ლოდ და 

სა ქარ თვე ლოს ცალ კეუ ლი რაიო ნე ბის ფლო რის შე სას წავ ლად მიიწ ვიეს 

ცნო ბი ლი ბო ტა ნი კო სე ბი. ეწ ყო ბო და ექ სპე დი ციე ბი უმ თავ რე სად და სავ-

ლეთ სა ქარ თვე ლო ში და გა მოკ ვლე ვე ბის შე დე გად შეიქ მნა საინ ტე რე სო 

ნაშ რო მე ბი. ერ თ-ერ თი ასე თი იყო, მა გა ლი თად, ნი კო ლაი ალ ბო ვის „მა-
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სა ლე ბი კოლ ხე თის ფლო რის შე სას წავ ლად“, რო მე ლიც შა რე რის, ტი მო-

ფეე ვის, სპეშ ნე ვის სხვა საინ ტე რე სო სტა ტიებ თან ერ თად გა მოქ ვეყ ნდა 

„თბი ლი სის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის შრო მე ბის“ პირ ველ ტომ ში. 1895 წელს ასე 

დაე დო სა ფუძ ვე ლი ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის პირ ველ ბეჭ დვით ორ გა ნოს, რაც 

მის ის ტო რია ში აკა დე მიუ რი მი მარ თუ ლე ბის საინ ტე რე სო საწ ყი სად იქ ცა. 

არა ნაკ ლებ საინ ტე რე სოა, რომ სპე ცია ლის ტე ბი, რომ ლე ბიც ბო ტა ნი კურ 

ბაღ თან თა ნამ შრომ ლობ დნენ, წმინ და მეც ნიე რულ საქ მია ნო ბას თან ერ-

თად, ფარ თოდ ავ რცე ლებ დნენ თა ვიანთ ცოდ ნას სა ზო გა დოე ბის თვის 

სა სარ გებ ლო სა კით ხებ ზე. მა გა ლი თად, ხსე ნე ბულ მეც ნიერ თა გან ერ თ-

ერთს, სა ქარ თვე ლო ში ფი ტო პა თო ლო გიუ რი მი მარ თუ ლე ბით პირ ველ 

მკვლე ვარ თა განს – ნი კო ლაი სპეშ ნევს, იმის გა მო, რომ იმ დროის თვის 

ვა ზის ნერ გებს ამე რი კი დან ევ რო პა ში, ევ რო პი დან კი სა ქარ თვე ლო ში, 

ფი ლოქ სე რას თან ერ თად, ვა ზის ჭრა ქი და ნა ცა რიც შე მოჰ ყო ლია, ამ სა-

კით ხზე რჩე ვა- და რი გე ბე ბის თვის სპე ცია ლუ რი დღეე ბი და საა თე ბი გა-

მოუყ ვია, შემ დეგ კი ლექ ციე ბის კით ხვაც დაუწ ყია მსურ ველ თათ ვის სა ბა-

ღოს ნო სა ზო გა დოე ბის სად გომ ში. გა ზეთ „ი ვე რიის“ 1899 წლის 28 მარ ტის 

ნო მერ ში ახალ ამ ბად წე რია:

ამ გვარ გან ცხა დე ბებს არაერთს შეხ ვდე ბით „ი ვე რიის“ ამა ვე და მომ დევ-

ნო წლე ბის, აგ რეთ ვე „ცნო ბის ფურ ცლის“ სხვა დას ხვა ნო მერ ში.

მე-19 საუ კუ ნის მი წუ რულს კი დევ უფ რო გა ფარ თოვ და თა ნამ შრომ ლო ბა 

სა ქარ თვე ლო სა და უკ ვე მის ფარ გლებს გა რეთ მოღ ვა წე მეც ნიერ -ბო ტა-

ნი კო სებ თა ნაც, რო მელ თა შრო მე ბი ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის ბეჭ დვი თი ორ გა-

ნოს მე სა მე და მეოთ ხე ტო მებ ში დაი ბეჭ და 1899 წელს. ბა ღის შრო მე ბის 

გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ტო მე ბი დაეგ ზავ ნა რო გორც ცალ კეულ მეც ნიე რებ სა და 

სპე ცია ლის ტებს, ისე სხვა დას ხვა ბო ტა ნი კურ და წე სე ბუ ლე ბას რუ სეთ სა 

და ევ რო პა ში. სა ნაც ვლოდ კი ბაღ მა მა თი შრო მე ბი და პე რიო დუ ლი გა-

მო ცე მე ბი მიი ღო. ამ გვა რად დაე დო სა ფუძ ვე ლი ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის ბიბ-

ლიო თე კის საწ ყის ფონდს.

ამ პე რიო დის თვის, მიუ ხე და ვად მნიშ ვნე ლო ვა ნი წა მოწ ყე ბე ბი სა, რა კი-

ღა მი სი ხელ მძღვა ნე ლო ბა ხან ერთ სპე ცია ლისტს ევა ლე ბო და, ხან მეო-

რეს, საორ გა ნი ზა ციო სა კით ხე ბის თვალ საზ რი სით ბა ღის საქ მია ნო ბა ჯერ 

კი დევ არ იყო სა თა ნა დოდ გა მარ თუ ლი, თა ნაც, არც თა ნამ შრო მელ თა 

რაო დე ნო ბა იყო საკ მა რი სი და არც მუდ მი ვი ბო ტა ნი კო სი, ჰყო ლო დათ 

რო მე ლიც პრაქ ტი კულ თუ სა მეც ნიე რო საქ მია ნო ბას ერ თია ნად გაუძ ღვე-

ბო და. სპე ცია ლის ტე ბიც, რომ ლე ბიც იმ დროის თვის თა ნამ შრომ ლე ბად 

იყ ვნენ მიწ ვეულ ნი, ხში რად ბაღ ში საქ მია ნო ბას სხვა და წე სე ბუ ლე ბებ ში 

მუ შაო ბას უთავ სებ დნენ.

და აი, 1902 წელს დამ ტკიც და დი რექ ტო რის, მთა ვა რი ბო ტა ნი კო სის, მე ბა-

ღი სა და კონ სერ ვა ტო რის შტა ტი, რაც ბა ღის ორ გა ნი ზა ციუ ლი მხა რის მო-

წეს რი გე ბის სა წინ და რი აღ მოჩ ნდა. დი რექ ტო რად კი დაი ნიშ ნა ადოლფ 

ქრის ტიან რო ლო ვი (Adolf Christian Roloff).
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ადოლფ რო ლო ვი 1870 წლის 25 ივ ნისს დაი ბა და თბი ლის ში, გერ მა ნე ლე ბის 

ოჯახ ში. აქ ვე დაუმ თავ რე ბია რეა ლუ რი სას წავ ლე ბე ლი, რო მე ლიც არ ცთუ 

დი დი ხნის გახ სნი ლი იყო თბილისში16. სხვათა შო რის,  ევ რო პა შიც  ასე თი 

სას წავ ლებ ლე ბის შექ მნის ის ტო რია მჭიდ როდ უკავ შირ დე ბა გერ მა ნელ თა 

სა ხელს: ჯერ ზემ ლერ მა 1706 წელს ქ. ჰა ლე ში (გერ მა ნია), შემ დეგ კი, 1753 

წელს, ქ. ბერ ლინ ში გერ მა ნელ მა ღვთის მსა ხურ მა იო ჰან ჰე კერ მა დააარ სა 

„ე კო ნო მი კურ -მა თე მა ტი კუ რი რეა ლუ რი სას წავ ლე ბე ლი“. 1830-ია ნი წლე-

ბი დან კი, კერ ძო პი რე ბის წყა ლო ბით, ამ სას წავ ლებ ლე ბის ქსე ლი გა ფარ-

თოვ და სამ რეწ ვე ლო საქ მია ნო ბის შე სა ხებ ცოდ ნის გა სავ რცე ლებ ლად. 

1888 წელს გა მო ცე მუ ლი ბრძა ნე ბით რეა ლუ რი სას წავ ლებ ლე ბის კურ სდამ-

თავ რე ბუ ლებს უკ ვე შეეძ ლოთ უმაღ ლეს სას წავ ლე ბელ ში შეს ვლა. ალ ბათ 

რო ლოვ მაც სწო რედ ეს შან სი გა მოი ყე ნა, რა კი ცნო ბი ლია, რომ მან 1891 

წელს დაამ თავ რა პეტ როვ სკის სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო აკა დე მია, სა დაც 

სას წავ ლო კურ სი ოთ ხწლია ნი იყო. 

1892 წელს, სამ ხედ რო ვალ დე ბუ ლე ბის მოხ დის შემ დეგ, რო ლო ვი დაბ-

რუნ და სა ქარ თვე ლო ში და მუ შაობ და მას წავ ლებ ლად ქუ თაი სის სა სოფ-

ლო- სა მეურ ნეო სკო ლა ში, შემ დეგ კი, ექ სპერ ტად კავ კა სიის ფი ლოქ სე-

რას კო მი ტეტ ში. შვი დი წლის გან მავ ლო ბა ში მუ შაო ბით ისე გა მოუ ჩე ნია 

თა ვი, რომ 1899 წლი დან იგი მი წათ მოქ მე დე ბის დე პარ ტა მენ ტის წამ ყვან 

სპე ცია ლის ტად და, იმავ დროუ ლად, თბი ლი სის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის გამ-

გედ დაუ ნიშ ნავთ. ამ დროი დან მო ყო ლე ბუ ლი, მთე ლი ოცი წლის მან-

ძილ ზე, მი სი საქ მია ნო ბა უშუა ლოდ დაუ კავ შირ და ბა ღის გან ვი თა რე ბის 

საქ მეს. პირ ველ ყოვ ლი სა, მან ანა ლო გიუ რი და წე სე ბუ ლე ბე ბის გა საც ნო-

ბად ევ რო პის სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში იმოგ ზაუ რა, 1902 წლი დან კი, უკ ვე 

რო გორც თბი ლი სის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის პირ ველ მა დი რექ ტორ მა, დაიწ-

ყო მი სი ორ გა ნი ზე ბა. ამის თვის არაერ თი ძი რეუ ლი საქ მია ნო ბა გან ხორ-

ციელ და. 

ად გი ლობ რი ვი მცე ნა რეუ ლო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბი სა და მათ ზე ბო ტა ნი კურ -

გეოგ რა ფიუ ლი თუ ეკო ლო გიუ რი დაკ ვირ ვე ბის მიზ ნით, ბა ღის ზე და ნა-

წილ ში გა მოი ყო ნაკ რძა ლი ტე რი ტო რიე ბი, რომ ლე ბიც თავ და პირ ვე ლად 

30 ჰექ ტარს მოი ცავ და, შემ დგომ კი, ახალ შე მოერ თე ბუ ლი ფარ თო ბე ბის 

ხარ ჯზე, 60 ჰექ ტა რამ დე გაი ზარ და. სწო რედ ამ ტე რი ტო რიებ ზეა გავ რცე-

ლე ბუ ლი მცე ნა რე თა 800-მდე სა ხეო ბა, რაც თბი ლი სის ფლო რის თით-

ქმის ნა ხე ვარს შეად გენს. 

ბა ღის ახალ შე ძე ნი ლი მი წე ბის ზე და ნა წილ ში მოეწ ყო ახა ლი სა ნერ გე, 

სა დაც ფიჭ ვნა რის გავ ლით გაიყ ვა ნეს ფარ თო საურ მე გზე ბი. სა ნერ გეს 

1905 წლის თვის უკ ვე 1,5 ჰექ ტა რი ეჭი რა და იქ გა მოჰ ყავ დათ რო გორც 

ეკო ნო მი კუ რი მნიშ ვნე ლო ბის მქო ნე (სა მე დი ცი ნო, სამ ღებ რო, ეთერ ზე-

თო ვა ნი და სხვ.) და ხე ხი ლო ვა ნი მცე ნა რეე ბის, ისე დე კო რა ტიუ ლი და 

16.  1870 წელს გაიხ სნა თბი ლი სის პირ ვე ლი რეა ლუ რი სას წავ ლე ბე ლი, რომ ლის ბა ზა ზეც 

1922 წელს ქი მიუ რი ტექ ნი კუ მი დაარ სდა და პეტ რე მე ლი ქიშ ვი ლის სა ხე ლი ეწო და.



82

ბა ღის თვის სა ჭი რო სა კო ლექ ციო მცე ნა რეე ბის ნერ გე ბი. ამ საზ ღვრებ ში 

ბა ღის სა ნერ გე დღე საც ფუნ ქციო ნი რებს. 

გაი ზარ და თა ნამ შრომ ლო ბა მსოფ ლიოს სხვა დას ხვა ბო ტა ნი კურ ბაღ-

თან, რო მელ თაც სის ტე მა ტუ რად ეგ ზავ ნე ბო დათ თეს ლე ბი და მცე ნა რე-

თა ბოლ ქვე ბი, 1900 წლის თვის მათ რიცხვს 78-სთვის მიუღ წე ვია. ამას თან, 

მცე ნა რე თა თეს ლე ბი სა ჩუქ რის სა ხით ეგ ზავ ნე ბო დათ სკო ლებს, სატ ყეო 

მეურ ნეო ბებს და კერ ძო პი რებ საც. 

ბა ღის ახ ლად შეს ყი დულ ტე რი ტო რიებ თან და სა კავ ში რებ ლად 1899 წელს 

ჩან ჩქე რის თავ ზე აი გო 27 მეტ რი სიგ რძის დე კო რა ტიუ ლი ხის ხი დი. 1903 

წელს დამ თავ რდა რკი ნის მა ლე ბია ნი ხი დის მშე ნებ ლო ბა წავ კი სის წყალ-

ზე, ბა ღის ზე და ნა წილ ში, რი თაც ბო ტა ნი კუ რი ბა ღი კოჯ რის გზატ კე ცილს 

დაუ კავ შირ და. კი დევ უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი კი იყო მოგ ვია ნე ბით (1914 

წ.) ჩან ჩქე რის თავ ზე მრგვალ თა ღო ვა ნი, ლა მა ზი მო ხა ზუ ლო ბის დე კო-

რა ტიუ ლი ხი დის აშე ნე ბა, რო მე ლიც ერ თ-ერ თი პირ ვე ლია XX საუ კუ ნის 

და საწ ყი სის რკი ნა ბე ტო ნის ხიდ თა გან. შემ დგომ ში ჩან ჩქერ თან ერ თად ის 

ბა ღის ემ ბლე მად იქ ცა. აი გო ორი და მა ტე ბი თი აკ ვე დუ კიც. სა ცალ ფე ხო 

ბი ლი კე ბით დაიქ სე ლა სა კო ლექ ციო ნაკ ვე თე ბი. 

აშენ და მუ შა- მე ბა ღე თა სკო ლის ექ ვსო თა ხია ნი შე ნო ბა, სო ლო ლა-

კის ქე დის თხემ ზე – ბა ღის დი რექ ციის შე ნო ბა, მოგ ვია ნე ბით, იქ ვე ახ-

ლოს, ფი ზიო ლო გიის ლა ბო რა ტო რიის კორ პუ სი და საც დელ -სა ვე გე-

ტა ციო ორან ჟე რეა, მეც ნიერ თა ნამ შრო მელ თა საც ხოვ რე ბე ლი სახ ლი, 

ხუ თო თა ხია ნი საც ხოვ რე ბე ლი სახ ლი მუ შე ბის თვის და კი დევ არაერ თი 

სხვა. ასე რომ, მთლია ნად რო ლო ვის მოღ ვა წეო ბის პე რიოდ ში თბი ლი-

სის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის ტე რი ტო რია ზე აშენ და საც ხოვ რე ბე ლი სახ ლე-

ბის, ლა ბო რა ტო რიის, მუ ზეუ მის, ჰერ ბა რიუ მის და სხვა და ნიშ ნუ ლე ბის  

14 კორ პუ სი, 4 ორან ჟე რეა და სათ ბუ რი. 

ჯერ კი დევ რო ლო ვის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის გამ გედ და ნიშ ვნამ დე, ე.ი. 1899 

წლამ დე, მცე ნა რე თა კო ლექ ციე ბი სო ლო ლა კის ქე დის სამ ხრეთ ფერ-

დობ ზე მხო ლოდ 2,5 ჰექ ტარ ზე იყო გა შე ნე ბუ ლი ე.წ. გეოგ რა ფიუ ლი მე-

თო დით, უკ ვე 1900 წლი დან დაიწ ყეს ახა ლი კო ლექ ციე ბის გან თავ სე ბა ძი-

რი თა დად მდი ნა რე წავ კი სის წყლის მარ ჯვე ნა ფერ დობ ზე. ამი სათ ვის კი 

აუ ცი ლე ბე ლი გახ და ორი ახა ლი წყალ გაყ ვა ნი ლო ბის მშე ნებ ლო ბა. პირ-

ვე ლი რო ლო ვის მოს ვლის თა ნა ვე, 1899-1900 წლებ ში აი გო, სა თა ვეს მდი-

ნა რე წავ კი სის წყლი დან, შინ დი სის ქვე მოთ იღებ და და მას ში წყა ლი ხეო-

ბის მარ ჯვე ნა ფერ დო ბებს ნა წი ლობ რივ ღია არ ხით, ნა წი ლობ რივ თი ხის 

მი ლე ბით მოუყ ვე ბო და სა ნერ გემ დე, სა დაც ორ მცი რე ზო მის აუზ ში გროვ-

დე ბო და. მოგ ვია ნე ბით კი მეო რე სის ტე მა აა შე ნეს უკ ვე რკი ნა ბე ტო ნის მი-

ლე ბით. ამ გვა რად, ეს ახა ლი მი წე ბი შე სა ბა მი სად მოეწ ყო იმის თვის, რომ 

აქ კო ლექ ციე ბი გან ლა გე ბუ ლი ყო, თა ნაც გან ლა გე ბუ ლი ყო სრუ ლიად 

ახა ლი მე თო დით, რო მე ლიც დღე საც მთა ვა რია ბო ტა ნი კურ ბა ღებ ში. რო-

ლოვ მა ორი ძი რი თა დი, ფლო რის ტუ ლი და სპე ცია ლი ზე ბუ ლი პრინ ცი პი 
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გა მოი ყე ნა და ასე შეიქ მნა, ერ თი მხრივ, კავ კა სიის ფლო რის (კავ კა სიის 

ცოც ხა ლი ფლო რის) და თურ ქეს ტა ნის ფლო რის გან ყო ფი ლე ბე ბი, ხო ლო, 

მეო რე მხრივ, აღ მო სავ ლეთ ამიერ კავ კა სიის ფოთ ლო ვა ნი ტყეე ბის, ხეე-

ბი სა და ბუჩ ქე ბის კო ლექ ცია, კედ რნა რი, ფიჭ ვე ბის, ხმელ თა შუაზ ღვის-

პი რე თის ხე შეშ ფოთ ლია ნი ხეე ბი სა და ბუჩ ქე ბის, წიწ ვია ნი ხეე ბის, ირა-

ნი სა და შუა აზიის უდაბ ნოე ბი სა და ნა ხევ რად უდაბ ნოე ბის მლა შო ბე ბის 

მცე ნა რე თა კო ლექ ციე ბი, პო მო ლო გიუ რი ბა ღი და სხვ. 

ამათ გან ერ თ-ერ თი პირ ვე ლი კავ კა სიის მცე ნა რე თა კო ლექ ცია იყო, რო-

მელ საც 1899 წელს ჩაე ყა რა სა ფუძ ვე ლი, 1916 წლის თვის კი ის 2000-ზე მეტ 

სა ხეო ბას ით ვლი და (კავ კა სიუ რი ფლო რის თით ქმის ნა ხე ვარს). შემ დგომ 

იყო აღ მო სავ ლეთ ამიერ კავ კა სიის ფარ თო ფოთ ლო ვან ტყე თა ხეე ბი სა 

და ბუჩ ქე ბის კო ლექ ცია, რომ ლის თვი საც თა ვის დრო ზე 7500 ორ მო მოამ-

ზა დეს და წი ნას წარ შეი ტა ნეს ტყის მი წა. სარ გა ვი მა სა ლა ზრდას რუ ლი 

ნერ გე ბის სა ხით კი კოჯ რის, ბე თა ნიის, მცხე თი სა და ლა გო დე ხის ტყეე-

ბი დან ჩა მოი ტა ნეს. პა რა ლე ლუ რად, 1900-1901 წლებ ში მიმ დი ნა რეობ და 

ცენ ტრა ლუ რი აზიი სა და ირა ნის მლა შო ბე ბის მცე ნა რე თა კო ლექ ციის გა-

შე ნე ბა ნა რი ყა ლას ცი ხის პლა ტო ზე, წმინ და ნი კო ლო ზის ეკ ლე სიის ნან-

გრე ვე ბის ირ გვლივ, რომ ლის მი ზა ნი იყო ცენ ტრა ლუ რი აზიი სა და ირა-

ნის უდაბ ნოე ბი სა და ნა ხევ რად უდაბ ნოე ბის მცე ნა რე თა ინ ტრო დუქ ცია 

ამიერ კავ კა სიის პი რო ბებ ში მა თი პერ სპექ ტიუ ლო ბის შე სას წავ ლად. გან-

სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რად ღე ბა ექ ცეო და უდაბ ნო თა ქვი შე ბის დამ მაგ რე ბე-

ლი მცე ნა რეე ბის ბიო ლო გიი სა და ეკო ლო გიის შეს წავ ლას. ამას თან, იგი 

საჩ ვე ნე ბელ ნაკ ვე თა დაც იქ ცა, სა დაც კულ ტი ვი რე ბუ ლი იყო უდაბ ნოე ბის, 

ნა ხევ რად უდაბ ნოე ბი სა და მლა შო ბე ბის მცე ნა რე თა 50-მდე სა ხეო ბა. 

წავ კი სის წყლის მარ ჯვე ნა ფერ დობ ზე, ჩან ჩქე რის ხიდ თან ახ ლოს, 1900 

წლი დან მოეწ ყო ხმელ თა შუაზ ღვის პი რე თის მა რად მწვა ნე ხე შეშ ფოთ-

ლიან ტყე თა ხეე ბი სა და ბუჩ ქე ბის, აგ რეთ ვე წიწ ვია ნი ხეე ბის კო ლექ-

ციე ბიც, ხო ლო ამ უკა ნას კნე ლის ცენ ტრა ლურ ნა წილ ში – დე კო რა ტიუ ლი 

აუ ზი და ყვა ვილ ნა რი, ირ გვლივ გან ლა გე ბუ ლი ნაძ ვე ბით, სო ჭე ბით, კედ-

რე ბით, კა ლო ცედ რუ სე ბით, კვი პა რო სე ბი თა და ღვიე ბით. 

 შე და რე ბით მოგ ვია ნე ბით, 1911 წელს, 200-მდე სა ხეო ბის ცოც ხა ლი მცე ნა-

რე ჩა მოუ ტა ნიათ თურ ქეს ტა ნი დან და სა ნერ გის ზე მოთ დაურ გავთ, ამ გვა-

რად ჩაყ რია სა ფუძ ვე ლი თურ ქეს ტა ნუ ლი მცე ნა რეე ბის გან ყო ფი ლე ბას. 

რო ლო ვის ხელ მძღვა ნე ლო ბის პე რიოდ ში შეიქ მნა კავ კა სია ში პირ ვე-

ლი პო მო ლო გიუ რი ბა ღი, რომ ლის ძი რი თა დი ნა წი ლი 1900 წლი დან 1914 

წლამ დე ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის სა ნერ გე ში ერთ ჰექ ტა რამ დე მი წის ფარ-

თობ ზე ყო ფი ლა გა შე ნე ბუ ლი. ზო გიერ თი ხე ხი ლი კი (ნუ ში, თუ თა, კა-

კა ლი და სხვ.) გზე ბის გას წვრივ და ნაკ ვე თე ბის ირ გვლი ვაც დაურ გავთ, 

ისე რომ, ხე ხი ლის სა დე დე ბა ღი 1916 წლის თვის 500-მდე ჯიშს ით ვლი და, 

რომ ლე ბიც ამ პე რიოდ ში ვე ბაღ ში გა მო ცე მულ ხე ხი ლო ვან მცე ნა რე თა 

კა ტა ლოგ ში იყო აღ წე რი ლი. თბი ლი სის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის გარ და, ხე-
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ხი ლო ვა ნი მცე ნა რეე ბის კო ლექ ციე ბი, მა თი ჯი შე ბის გა მოც დი სა და გავ-

რცე ლე ბის მიზ ნით, თავ მოყ რი ლი ჰქონ დათ ყვე ლა რე გიო ნულ გეოგ-

რა ფიულ გან ყო ფი ლე ბა სა და საც დელ სად გურ ში: ბა კუ რიან ში, სე ვან ში, 

ყა რაიაზ ში, ბო ბოყ ვათ ში, სა ქა რა ში და სხვ. სწო რედ ამ გეოგ რა ფიუ ლი 

გან ყო ფი ლე ბე ბი სა და საც დე ლი სად გუ რე ბის დაარ სე ბა იყო რო ლო ვის 

ერ თ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ინი ცია ტი ვა, რომ ლის შე დე გა დაც კი დევ 

უფ რო ფარ თო მას შტა ბია ნი გახ და სა მეც ნიე რო- გა მო ყე ნე ბი თი ხა სია-

თის კვლე ვე ბი. თუმ ცა ეს ოდ ნავ მოგ ვია ნე ბით, იქამ დე კი უკ ვე დაწ-

ყე ბუ ლი იყო არაერ თი სა მეც ნიე რო გან ყო ფი ლე ბის, ლა ბო რა ტო რიი სა 

და კა ბი ნე ტის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, რა მაც ბო ტა ნი კუ რი ბა ღი კავ კა სია ში ერ-

თ-ერთ უდი დეს სა მეც ნიე რო- კვლე ვით და წე სე ბუ ლე ბად აქ ცია. ეს კი, 

ალ ბათ, ადოლფ რო ლო ვის ყვე ლა ზე უფ რო დი დი დამ სა ხუ რე ბაა. 

თუ კი ქრო ნო ლო გიუ რად მივ ყვე ბით, ერ თ-ერ თი პირ ვე ლი მი კო ლო-

გიუ რი კა ბი ნე ტი შექ მნი ლა. კავ კა სიის სა ფი ლოქ სე რო კო მი ტე ტის გაუქ-

მე ბის შემ დეგ, 1909 წელს, იმ ფაქ ტმა, რომ ადოლფ რო ლო ვი ამ კო მი-

ტე ტის წარ მა ტე ბუ ლი ექ სპერ ტი იყო თა ვის დრო ზე, შე საძ ლოა ხე ლი 

შეუწ ყო მი კო ლო გიუ რი ლა ბო რა ტო რიის სწო რედ ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის-

თვის გა და ცე მას და კულ ტუ რულ მცე ნა რე თა მი კოფ ლო რის შეს წავ ლის 

იქ გაგ რძე ლე ბას. ბაღ ში კი ამით სა მეც ნიე რო კა ბი ნე ტე ბის ჩა მო ყა ლი-

ბე ბას მიე ცა და სა ბა მი და არაერ თი მეც ნიე რი თა ნამ შრომ ლის მოწ ვე-

ვის სა ფუძ ვე ლი აღ მოჩ ნდა. მა ლე ვე, 1911 წელს, ჩა მო ყა ლიბ და ენ ტე მო-

ლო გიუ რი კა ბი ნე ტი და მი კო ლო გიურ კა ბი ნეტ თან ერ თად გაერ თიან და 

კულ ტუ რუ ლი მცე ნა რეე ბის დაც ვის გან ყო ფი ლე ბა ში, რომ ლის კვლე ვის 

მი ზანს წარ მოად გენ და კულ ტუ რულ მცე ნა რე თა სო კო ვა ნი დაა ვა დე-

ბე ბი სა და ენ ტო მავ ნებ ლე ბის გა მოვ ლე ნა, მავ ნე სო კოე ბი სა და ენ ტო-

მო ფაუ ნის ბიო ლო გიის შეს წავ ლა, რო გორც ბუ ნებ რივ, ისე ლა ბორ ტო-

რიულ პი რო ბებ ში; სო კო ვა ნი დაა ვა დე ბე ბი თა და ენ ტე მო მავ ნებ ლე ბით 

სოფ ლის მეურ ნეო ბი სად მი მი ყე ნე ბუ ლი ზა რა ლის დად გე ნა და მათ 

წი ნააღ მდეგ ბრძო ლის ეფექ ტია ნი ღო ნის ძიე ბე ბის შე მუ შა ვე ბა და და-

ნერ გვა. ამიერ კავ კა სიის მას შტა ბით შეგ როვ და ძვირ ფა სი კო ლექ ციე-

ბი, რო მელ თა ბა ზა ზე შეის წავ ლეს და აღ წე რეს მეც ნიე რე ბის თვის სრუ-

ლიად ახა ლი სო კოე ბი სა და მწე რე ბის გვა რე ბი და სა ხეო ბე ბი. 

ამა ვე პე რიოდ ში, 1911 წელს, კულ ტუ რულ მცე ნა რე თა ახა ლი ჯი შე ბის გა-

მოყ ვა ნი სა და არ სე ბუ ლის გაუმ ჯო ბე სე ბის თვის, მცე ნა რე თა ჰიბ რი დი ზა-

ციის მე თო დე ბი სა და ტექ ნი კის და მუ შა ვე ბის თვის, შეიქ მნა მცე ნა რე თა 

სე ლექ ციის გან ყო ფი ლე ბა. სპე ცია ლუ რად აშე ნე ბულ სათ ბურ ში კვლე ვის 

ობიექტს ჯერ ხე ხი ლო ვა ნი კულ ტუ რე ბი, მარ ცვლოვ ნე ბი და ტექ ნი კუ რი 

მცე ნა რეე ბი შეად გენ და, შემ დგომ ში კი გან ყო ფი ლე ბის კვლე ვე ბის პროგ-

რა მა გა ფარ თოვ და და მოიც ვა ამიერ კავ კა სიის ბუ ნებ რი ვი ფლო რის 

მეურ ნეობ რი ვად მნიშ ვნე ლო ვა ნი მცე ნა რეე ბის გა მოვ ლე ნი სა და შეს-

წავ ლის სა კით ხე ბი. ამის თვის სპე ცია ლუ რად და წეს და ბო ტა ნი კოს ფლო-

რის ტის თა ნამ დე ბო ბა, თა ვად გან ყო ფი ლე ბას კი შემ დეგ „სა სე ლექ ციო-
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ფლო რის ტუ ლი“ ეწო და და მის გან კარ გუ ლე ბა ში მოექ ცა სა კო ლექ ციო 

ნაკ ვე თე ბი, ხე ხი ლო ვა ნი და ტყის კულ ტუ რე ბის სა დე დე ნარ გაო ბე ბი, 

სა ნერ გეე ბი და პლან ტა ციე ბი. ცო ტა ხან ში ამა ვე გან ყო ფი ლე ბა ში დაიწ-

ყო ფუნ ქციო ნი რე ბა მე მინ დვრეო ბის კა ბი ნეტ მა, რო მე ლიც არა მარ ტო 

ამიერ კავ კა სიის, არა მედ მთე ლი კავ კა სიის მას შტა ბით პიო ნე რი იყო ბო-

ტა ნი კის ახა ლი მი მარ თუ ლე ბის – გეო ბო ტა ნი კის კვლე ვის მე თო დე ბის 

და ნერ გვა ში. აქ შეის წავ ლე ბო და მდე ლოე ბის ბუ ნებ რი ვი შე მად გენ ლო ბა 

და მეურ ნეობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბა, რაც სა შუა ლე ბას იძ ლეო და და სა ხუ ლი-

ყო სა ძოვ რე ბი სა და სა თი ბე ბის გაუმ ჯო ბე სე ბის გზე ბი. 

გარ და ზე მოხ სე ნე ბუ ლი სა, 1912 წელს ბაღ ში კი დევ ერ თი სათ ბუ რი აშენ-

და ფი ზიო ლო გიუ რი ცდე ბის თვის, რა საც სულ ცო ტა ხნით ად რე (1911 წ.) 

დაარ სე ბუ ლი მცე ნა რე თა ფი ზიო ლო გიის ლა ბო რა ტო რია უძ ღვე ბო და. 

სხვა ძი რი თად მი მარ თუ ლე ბებს შო რის ლა ბო რა ტო რიის მეც ნიე რუ ლი 

კვლე ვის პრიო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი მცე ნა რე თა ყინ ვა გამ ძლეო-

ბი სა და გვალ ვა გამ ძლეო ბის შეს წავ ლა იყო.

შემ დგო მი ორი- სა მი წლის მან ძილ ზე არ სე ბულს კი დევ რამ დე ნი მე სა-

მეც ნიე რო გან ყო ფი ლე ბა თუ ლა ბო რა ტო რია მიე მა ტა, ასე თე ბი იყო: 

სპო რო ვან მცე ნა რე თა გან ყო ფი ლე ბა (1914 წ.), რო მე ლიც კავ კა სიის სპო-

რო ვან ფლო რას შეის წავ ლი და და აქ ვეყ ნებ და შრო მებს „Mycotheca 

Caucasica“-ში. 

სა მე დი ცი ნო მცე ნა რე თა გან ყო ფი ლე ბა (1916 წ.), რაც უმ თავ რე სად პირ ვე-

ლი მსოფ ლიო ომის სა ჭი როე ბით იყო გან პი რო ბე ბუ ლი და ად გი ლობ რივ 

სამ კურ ნა ლო მცე ნა რეებ სა და მა თი შეგ რო ვე ბის მე თო დებს სწავ ლობ და. 

მე ტეო რო ლო გიუ რი გან ყო ფი ლე ბა, რო მე ლიც 1915 წლამ დე რო გორც 

სად გუ რი, ისე ფუნ ქციო ნი რებ და, შემ დეგ კი სა მეც ნიე რო გან ყო ფი ლე ბად 

იქ ცა და შეის წავ ლი და კავ კა სიის კლი მატს, ამუ შა ვებ და სა სოფ ლო- სა-

მეურ ნეო მე ტეო რო ლო გიის სა კით ხებს და თა ნამ შრომ ლობ და თბი ლი სის 

ფი ზი კურ ობ სერ ვა ტო რიას თან, რომ ლის ან გა რი შებ შიც იბეჭ დე ბო და ბო-

ტა ნი კუ რი ბა ღის სა მეც ნიე რო მა სა ლე ბი მე ტეო რო ლო გიის ხა ზით. 

სა მეც ნიე რო მუ შაო ბა კი დევ უფ რო გაი შა ლა ბა ღის კავ კა სიის ფლო რის 

ჰერ ბა რიუმ ში, სა დაც 1904 წლის თვის ინა ხე ბო და მცე ნა რე თა 7662 სა ხეო-

ბის ნი მუ ში. ჰერ ბა რიუ მის თა ნამ შრო მელ თა სა მეც ნიე რო კვლე ვის ძი რი-

თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი, კავ კა სიის ფლო რის ცალ კეუ ლი ოჯა ხე ბი სა და 

გვა რე ბის, კავ კა სიის ბო ტა ნი კურ -გეოგ რა ფიუ ლი რაიო ნე ბის შეს წავ ლას-

თან ერ თად, ბა ღის ცოც ხა ლი კო ლექ ციის კვლე ვა საც მოი ცავ და. 

ჰერ ბა რიუმ თან ერ თად ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის სა მეც ნიე რო საქ მია ნო ბის 

ხელ შემ წყო ბი იყო მი სი ბიბ ლიო თე კა და მუ ზეუ მი, რომ ლებ საც ჯერ კი დევ 

შა რე რი სა და ჰინ ცენ ბერ გის ხელ მძღვა ნე ლო ბის დროს ჩაე ყა რა სა ფუძ-

ვე ლი, თუმ ცა იქამ დე ერთს ის ტო რიუ ლი ცი ხის კოშ კში, ხო ლო მეო რეს 
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ბა ღის ცენ ტრა ლურ ნა წილ ში აგუ რის კედ ლია ნი შე ნო ბის მოკრძა ლე ბულ 

ოთა ხებ ში ედოთ ბი ნა. ადოლფ რო ლო ვის მოღ ვა წეო ბის დროს კი რამ-

დენ ჯერ მე შეიც ვა ლეს ად გი ლი და თი თოეულ ჯერ ზე მეტ სა და მეტ სივ-

რცეს იკა ვებ დნენ. ბო ლოს, 1914 წელს, კოჯ რის გზა ზე სპე ცია ლუ რად აშე-

ნე ბულ ორ სარ თუ ლიან შე ნო ბა ში გან თავ სდა ჰერ ბა რიუ მიც, მუ ზეუ მი ცა 

და ბიბ ლიო თე კაც. 1915 წლის თვის ამ უკა ნას კნელ ში 4753 და სა ხე ლე ბის   

11 000 ტო მი ირიც ხე ბო და მცე ნა რე თა სის ტე მა ტი კის, ფლო რის ტი კის, მცე-

ნა რე თა გეოგ რა ფიის, დენ დრო ლო გიის, ფი ზიო ლო გიის, სოფ ლის მეურ-

ნეო ბი სა და სხვა თე მა ტი კით. მუ ზეუ მი 10000-მდე ნი მუშს ით ვლი და და 

მო ნა წი ლეობ და საზ ღვარ გა რე თის გა მო ფე ნებ ში. აქ ექ სპო ნა ტე ბი შე მო-

დიო და რო გორც კავ კა სიი დან, ისე მსოფ ლიოს სხვა დას ხვა ქვეყ ნი დან და 

ამას თან მიმ დი ნა რეობ და სა მეც ნიე რო- კვლე ვი თი სა მუ შაოე ბი. 

რო გორც უკ ვე ვახ სე ნეთ, ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის აკა დე მიუ რი მხა რე კი დევ 

უფ რო გააძ ლიე რა მი სი გეოგ რა ფიუ ლი გან ყო ფი ლე ბე ბი სა და საც დე ლი 

სად გუ რე ბის დაარ სე ბამ და იქ მიმ დი ნა რე სა მეც ნიე რო- გა მო ყე ნე ბი თი 

ხა სია თის კვლე ვებ მა.

რო ლო ვის ინი ცია ტი ვით პირ ვე ლი გეოგ რა ფიუ ლი გან ყო ფი ლე ბის, ბა კუ-

რია ნის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის, ჩა მო ყა ლი ბე ბას წაად გა ერ თი ის ტო რიუ ლი გა-

რე მოე ბაც. ამ დროის თვის ბორ ჯო მის მი ნე რა ლუ რი წყა ლი და ბორ ჯო მის 

ხეო ბა უკ ვე ყუ რად ღე ბის ცენ ტრშია მოქ ცეუ ლი. რუ სე თის მე ფე ალექ სან-

დრე II-ს ძმის თვის, მი ხაილ რო მა ნო ვის თვის ნა ბო ძებ და მის მმარ თვე ლო-

ბას დაქ ვემ დე ბა რე ბულ ხეო ბა ში უკ ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნი გარ და ტე ხე ბის ხა ნა 

დამ დგა რი ყო. სხვა ბევრ სიახ ლეს თან ერ თად  გაიყ ვა ნეს ბორ ჯომ -ბა კუ რია-

ნის ვიწ რო ლიან და გია ნი რკი ნიგ ზაც. სწო რედ იმ „კუ კუშ კა მა ტა რებ ლის“ 

სა ხე ლით ცნო ბი ლი რკი ნიგ ზის არ სე ბო ბას გაუად ვი ლე ბია კოხ ტა გო რის 

ფერ დზე მა ღალ მთის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის გა შე ნე ბა 1910 წელს. ინი ცია ტი-

ვას კი, პირ ველ ყოვ ლი სა, ისევ მეც ნიე რუ ლი სა ფუძ ვე ლი ჰქონ და, რად გან 

მცე ნა რე თა მა ღალ მთია ნე თის კლი მა ტურ -ნია და გობ რივ პი რო ბებ ში ზრდა-

გან ვი თა რე ბის შე სას წავ ლად დი დი ხა ნია უკ ვე სა ჭი რო იყო შე სა ბა მი სი სა-

მეც ნიე რო და წე სე ბუ ლე ბის – ალ პუ რი და მა ღალ მთია ნე თის ბო ტა ნი კუ რი 

ბა ღის შექ მნა, ისე თის, რო გო რიც ბა კუ რია ნის, ზღვის დო ნი დან 1750-2000 

მეტ რზე მდე ბა რე, რუ სე თის იმ პე რია ში პირ ვე ლი მა ღალ მთის ბო ტა ნი კუ რი 

ბა ღი იყო. თავ და პირ ვე ლად, თუ გან ყო ფი ლე ბას 12 ჰექ ტა რი ეკა ვა, სა მიო-

დე წე ლი წად ში მი სი ფარ თო ბი 98 ჰექ ტა რამ დე გაზ რდი ლა. პირ ველ სა ვე 

წელს აქ სპე ცია ლის ტე ბის თვის ოთ ხო თა ხია ნი სახ ლი აუ შე ნე ბიათ და მა-

შინ ვე შეს დგო მიან სა მეც ნიე რო და საც დე ლი კო ლექ ციე ბის შექ მნას მცი რე 

კავ კა სიო ნის ჩრდი ლოეთ ნა წი ლის მა ღალ მთის ფლო რის შე სას წავ ლად 

და ასე ვე, ეგ ზო ტი კუ რი ხეე ბი სა და ბუჩ ქე ბის ინ ტრო დუქ ციის თვის კავ კა სიის 

მა ღალ მთია ნეთ ში მათ გა სავ რცე ლებ ლად. 

გარ და სა მეც ნიე რო საქ მია ნო ბი სა, რა საც ად გი ლობ რი ვი მა ღალ მთია-

ნი რე გიო ნის მო სახ ლეო ბის თვის დი დი სარ გებ ლო ბა შეეძ ლო მოე ტა-

ნა, ბო ტა ნი კურ ბაღს ბა კუ რია ნის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნის თვი-
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საც შეუწ ყვია ხე ლი. სწო რედ ბო ტა ნი კუ რი ბა ღი და მი სი ხელ მძღვა ნე ლი 

კოზ ლოვ სკი მას პინ ძლობ დნენ თურ მე და ბა ში ჩა სულ დამ წყებ მოთ ხი-

ლა მუ რეებს. პირ ვე ლი ქარ თვე ლი მოთ ხი ლა მუ რეე ბი აქ სა ქარ თვე ლო-

ში ახალჩამოსულ გიორგი ნიკოლაძეს17 ჩამოუყვანია, რომელსაც მა ლე 

სპორ ტის ზამ თრის სა ხეო ბე ბის პო პუ ლა რი ზა ცია და ბა კუ რია ნის ფერ-

დო ბე ბის ათ ვი სე ბა დაუწ ყია. 

ბა კუ რია ნის გეოგ რა ფიუ ლი გან ყო ფი ლე ბის დაარ სე ბი დან ერთ წე ლი-

წად ში, 1911 წელს, ამიერ კავ კა სიის რკი ნიგ ზის ყა რაია ზის სად გურ თან ახ-

ლოს შეიქ მნა ყა რაია ზის (გარ დაბ ნის) გან ყო ფი ლე ბა, სა დაც ხდე ბო და 

ბოს ტნეუ ლი სა და ტექ ნი კუ რი კულ ტუ რე ბის გა შე ნე ბის მე თო დე ბის და მუ-

შა ვე ბა, ხე ხი ლის კულ ტუ რუ ლი ჯი შე ბის გა მოც და და ხე ხილ -კენ კრო ვა ნი 

და ბოს ტნეუ ლის საად რეო ჯი შე ბის გავ რცე ლე ბა. ამ მიზ ნით კი აქ მოწ ყო-

ბი ლი იყო სხვა დას ხვა საც დე ლი ნაკ ვე თი, სა ნერ გე, ბოს ტა ნი და „კავ კა-

სიის პო მო ლო გიუ რი ბა ღი“, რო მე ლიც თბი ლი სის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღი დან 

გად მოი ტა ნეს 1914 წელს. ცო ტა ხნით ად რე თბი ლი სის ბო ტა ნი კუ რი ბა-

ღი დან ყა რაია ზის გან ყო ფი ლე ბა ში გად მოუ ტა ნიათ მუ შა- მე ბა ღე თა სკო-

ლაც. ყა რაია ზის გან ყო ფი ლე ბის დაარ სე ბი დან სულ ერთ წე ლი წად ში კი 

(1912 წ.), სომ ხეთ ში, სე ვა ნის ტბის ჩრდი ლო- და სავ ლეთ მხა რეს (სო ფე ლი 

სე ვა ნი), ზღვის დო ნი დან 2000 მ. სი მაღ ლე ზე გაიხ სნა გოგ ჩის (სე ვა ნის) მა-

ღალ მთის გან ყო ფი ლე ბა. სამ ხრეთ კავ კა სიის ფლო რის შეს წავ ლის გარ-

და აქ დი დი ყუ რად ღე ბა ეთ მო ბო და სა მეც ნიე რო- გა მო ყე ნე ბით კვლე ვებს 

– სა მე დი ცი ნო მცე ნა რეე ბის, ხორ ბლეუ ლის ად გი ლობ რი ვი ჯი შე ბი სა და 

ეგ ზო ტი კუ რი ხეე ბი სა თუ ბუჩ ქე ბის აკ ლი მა ტი ზა ციის შეს წავ ლა საც, ისე-

ვე, რო გორც სომ ხე თის მა ღალ მთია ნე თის პი რო ბე ბის თვის ბოს ტნეუ ლი 

კულ ტუ რე ბის შერ ჩე ვა სა და ფი ტო ფე ნო ლო გიურ დაკ ვირ ვე ბებს. 

გოგ ჩის გან ყო ფი ლე ბის პა რა ლე ლუ რად, ქო ბუ ლეთ თან ახ ლოს (სო ფე ლი 

ბო ბოყ ვა თი) დაარ სდა კოლ ხე თის გან ყო ფი ლე ბა და, თუ გოგ ჩა ში სამ-

ხრეთ კავ კა სიის ფლო რა იყო საკ ვლე ვი ობიექ ტი, აქ ძი რი თად მი ზანს 

და სავ ლეთ ამიერ კავ კა სიის მცე ნა რეე ბის შეს წავ ლა წარ მოად გენ და. აქ ვე 

შე ნარ ჩუნ და კოლ ხე თის ტყის ნაკ რძა ლი. 

გეოგ რა ფიულ გან ყო ფი ლე ბებ თან ერ თად, 1911-1916 წლებ ში რო ლო ვის 

ხელ მძღვა ნე ლო ბით შეიქ მნა რამ დე ნი მე საც დე ლი სად გუ რიც. აღ სტა ფის 

საც დელ სად გურ ში (1911 წ.), აზერ ბაი ჯან ში, აღ სტა ფის რაიონ ში, სა ქონ ლის 

საკ ვე ბი მცე ნა რეე ბი შეის წავ ლე ბო და. მუ ღან ლოს საც დელ სად გურ ში, მუ-

ღან ლოს ველ ზე (ა ზერ ბაი ჯა ნი, სა ბი რა ბად თან ახ ლოს) მერ ქნიან მცე ნა-

რე თა სა ნერ გე ფუნ ქციო ნი რებ და. ოზურ გე თის (1914 წ.), აჯა მე თის (1915 წ.), 

ზუგ დი დის (1916 წ.) საც დელ სად გუ რებ ში კი ვაზს, ხე ხილ სა და მარ ცვლო-

ვან კულ ტუ რებს იკ ვლევ დნენ. 

17.  ქარ თვე ლი სა ზო გა დო მოღ ვა წის, ნი კო ნი კო ლა ძის ვა ჟი, მა თე მა ტი კო სი, მე ტა ლურ გი, 

სა ქარ თვე ლოს გეოგ რა ფიუ ლი სა ზო გა დოე ბის ერ თ-ერ თი და მაარ სე ბე ლი, სპორ ტსმე ნი 

და სპორ ტის მოღ ვა წე.
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ბო ტა ნი კურ ბაღ ში ადოლფ რო ლო ვის მოს ვლი დან სულ რამ დე ნი მე წე-

ლი წად ში ამიერ კავ კა სიის მას შტა ბით მთე ლი სიგ რძე- სი გა ნით გაშ ლი-

ლი ეს სა მეც ნიე რო საქ მია ნო ბა, რაც არა მარ ტო გეოგ რა ფიულ არეალს, 

არა მედ გან სხვა ვე ბულ სა მეც ნიე რო ში ნაარ სსაც გუ ლის ხმობ და, ერ თგვა-

რად თავს იყ რი და ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის აკა დე მიურ გა მო ცე მებ ში. „თბი-

ლი სის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის სა მეც ნიე რო შრო მე ბი“, რო მელ საც ჰინ ცენ-

ბერ გის დროს ჩაე ყა რა სა ფუძ ვე ლი და სა ქარ თვე ლოს გა საბ ჭოე ბამ დე 42 

ტომს მოით ვლი და, სის ტე მა ტუ რად გა მო დიო და რო ლო ვის მოღ ვა წეო ბის 

პე რიოდ ში. მი სი დი დი ნა წი ლი, 38 ტო მი, სწო რედ ამ დროს გა მოი ცა და 

მას ში ძი რი თა დად მო ნოგ რა ფიე ბი და ვრცე ლი სტა ტიე ბი ქვეყ ნდე ბო და. 

1905-1918 წლებ ში გა მო დიო და მეო რე ბეჭ დვი თი ორ გა ნოც „თბი ლი სის 

ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის მოამ ბე“ (48 გა მო ცე მა), რო მელ შიც სხვა მა სა ლებ თან 

ერ თად უფ რო მცი რე ზო მის სტა ტიე ბი, ბა ღის მუ შაო ბის შე სა ხებ წლიუ რი 

ან გა რი შე ბი და მცე ნა რე თა სა ხეო ბე ბის პირ ვე ლა დი აღ წე რე ბი იბეჭ დე-

ბო და. ბა ღი დან წას ვლამ დე რო ლოვ მა 1919 წელს თა ვი სი ინი ცია ტი ვით 

დააარ სა სა მეც ნიე რო შრო მე ბის კი დევ ერ თი პე რიო დუ ლი გა მო ცე მა 

„ტფი ლი სის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის სა მეც ნიე რო- გა მო ყე ნე ბი თი გან ყო ფი-

ლე ბე ბის ჩა ნა წე რე ბი“.

ადოლფ რო ლოვს ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის დი რექ ტო რო ბის პე რიოდ ში ყო-

ველ თვის თავ ზე საყ რე ლად ჰქონ და ორ გა ნი ზა ციულ -ად მი ნის ტრა ციუ ლი 

საქ მეე ბი. ამა ვე დროს, იგი ჩარ თუ ლი იყო ბა თუ მის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის, 

სო ჭის სად გუ რის, ნი კიტ სკის (ყი რი მი) ბა ღის, ბა ქოს ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის 

მოწ ყო ბა შიც. მიუ ხე და ვად ამი სა, თა ვა დაც არა სო დეს შეუწ ყვე ტია სა მეც-

ნიე რო საქ მია ნო ბა და არაერ თი ნაშ რო მის ავ ტო რი გახ ლდათ. იგი, რო-

გორც მკვლე ვა რი, დაინ ტე რე სე ბუ ლი იყო აკ ლი მა ტი ზა ციის, მე ბა ღეო ბი სა 

და მე ბოს ტნეო ბის სა კით ხე ბით, თუმ ცა გან სა კუთ რე ბით მაინც კავ კა სიის 

ვე ლუ რი ფლო რა იტა ცებ და. ეს გა ტა ცე ბა, უდი დეს შრო მა სა და ძა ლის-

ხმე ვას თან ერ თად, აი სა ხა კი დეც მის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს მო ნოგ რა ფია ში 

„კავ კა სიის ვე ლუ რად მზარ დი მცე ნა რეე ბი, მა თი გავ რცე ლე ბა, თვი სე ბე-

ბი და გა მო ყე ნე ბა“, რო მე ლიც 1908 წელს გა მოი ცა. წიგ ნი მრა ვალ მხრივ 

საინ ტე რე სოა და წმინ და მეც ნიე რულ მიდ გო მას თან ერ თად, ავ ტო რი მას 

პრაგ მა ტულ მნიშ ვნე ლო ბა საც სძენს. შე სა ვალ ნა წილ ში რო ლო ვი, რო-

გორც დი დი გუ შე მატ კი ვა რი ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლეო ბი სა, იმა ზე წუხს, 

რომ ხალ ხში არ არის საკ მა რი სი ცოდ ნა ვე ლუ რი მცე ნა რეე ბის გა მო ყე-

ნე ბის თაო ბა ზე, ხო ლო რაც არის, ისიც იკარ გე ბა, არა და, მი სი აზ რით, ეს 

მათ თვის ძალ ზე სა სარ გებ ლო და სარ ფია ნიც კი შეიძ ლე ბა ყო ფი ლი ყო. 

მეო რე მხრივ, იგი გუ ლის ტკი ვი ლით აღ ნიშ ნავს, რომ იმ პორ ტუ ლი მცე ნა-

რეე ბით გამ დიდ რე ბუ ლი წვრი ლი მე წარ მეე ბი სა თა ნა დოდ არ აფა სე ბენ 

ად გი ლობ რივ შემ გრო ვებ ლებს და მცე ნა რე თა ფალ სი ფი ცი რე ბას ახ დე-

ნენ ბა ზარ ზე. ამას თან და კავ ში რე ბით კი ერ თგვარ რე კო მენ და ცია საც კი 

იძ ლე ვა მა ვან თა მი მართ: „მო სახ ლეო ბის თვის სხვა დას ხვა სა სარ გებ ლო 

ვე ლუ რი მცე ნა რეე ბის შეგ რო ვე ბის დროი სა და წე სე ბის გაც ნო ბას თან 
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ერ თად, მთავ რო ბამ თა ვი სი სპე ცია ლის ტე ბი უნ და დაახ მა როს უშუა ლოდ 

დაინ ტე რე სე ბუ ლი ფირ მე ბის თვის პრო დუქ ტის სწო რად მი წო დე ბას და 

ამას თან ზო მე ბი უნ და მიი ღოს ფალ სი ფი კა ციის აღ მო საფ ხვრე ლად შუა-

მა ვალ თა მხრი დან, რომ ლე ბიც ხში რად არა თუ ხელს არ უწ ყო ბენ ამა თუ 

იმ დარ გის გან ვი თა რე ბას, არა მედ ღუ პა ვენ მას“. ად ვი ლად მივ ხვდე ბით, 

რა კო ლო სა ლუ რი შრო მაა ჩა დე ბუ ლი წიგ ნის შედ გე ნა ში, თუ კი გა ვით ვა-

ლის წი ნებთ, რომ მას ში აღ წე რი ლია ასეუ ლო ბით ვე ლუ რი მცე ნა რე, მო-

ცე მუ ლია და ნიშ ნუ ლე ბა და გა მო ყე ნე ბის წე სი, და ამას თან, მცე ნა რე თა 

ლა თი ნურ და სა ხე ლე ბას თან ერ თად, ყვე ლა შე საძ ლო ენა სა და დია ლექ-

ტზე არის მოხ სე ნიე ბუ ლი მა თი სა ხე ლე ბი, რომ ლე ბიც ლი ტე რა ტუ რა ში 

ამოუ კით ხავთ თუ უამ რა ვი ექ სპე დი ციის შე დე გად შეუტ ყვიათ ად გი ლობ-

რი ვი მო სახ ლეო ბის გან. სწო რედ ამი ტო მაა, რომ ის არა მხო ლოდ ბო ტა-

ნი კო სე ბის თვი საა ფას დაუ დე ბე ლი ნაშ რო მი, არა მედ ასე ვე ღი რე ბუ ლია 

მეც ნიე რე ბის სხვა სფე როს წარ მო მად გენ ლე ბის თვი საც. მა გა ლი თად, 

მცე ნა რე თა მა შინ მო პო ვე ბუ ლი სა ხელ წო დე ბე ბი დღეს ლინ გვის ტე ბის-

თვის თუ ენობ რი ვი მა სა ლაა, სხვა თა მიერ ეთ ნო სე ბის წარ მო მავ ლო ბის 

გა მო სარ კვე ვა დაც კია მოშ ვე ლიე ბუ ლი18, რომ აღა რა ფე რი ვთქვათ ფარ-

მა კო ლო გიი სა და მე დი ცი ნის თვის ამ მო ნა ცე მე ბის მნიშ ვნე ლო ბის თაო-

ბა ზე.

ცნო ბი ლი მეც ნიე რი, რო ლო ვის თა ნა მედ რო ვე და კო ლე გა, პრო ფე სო რი 

დი მიტ რი სოს ნოვ სკი მას ზე წერ და: „ყო ველ თვის ცოც ხა ლი და საქ მია-

ნი, რო მელ მაც იცის თა ნამ შრო მელ თა შერ ჩე ვა და აფა სებს მათ შრო-

მას. ყვე ლას, ვინც კი სიახ ლო ვეს მიე კა რე ბა, ის უნე ბუ რად წამ ლავს თა ვი-

სი მო თუხ თუ ხე უსაზ ღვრო ენერ გიით. ყო ველ თვის მარ თა ლი, ერ თნაი რი 

და მო კი დე ბუ ლე ბის მქო ნე სპე ცია ლის ტე ბი სა და მუ შე ბის მი მართ, ხელ-

შემ წყო ბი ყო ველ გვა რი ინი ცია ტი ვი სა. მას შეუძ ლია გუ ლე ბის მო ზიდ ვა და 

იძუ ლე ბა, უყ ვარ დეთ ის და წე სე ბუ ლე ბა, რო მელ საც თა ვი სი სა მეც ნიე რო  

-ორ გა ნი ზა ტო რუ ლი საქ მია ნო ბის ორი მე სა მე დი მიუძღვნა“19. რო გორც 

ჩანს, ამ ადა მია ნუ რი თვი სე ბე ბი სა და ორ გა ნი ზა ტო რუ ლი ნი ჭის დამ სა-

ხუ რე ბა იყო, რომ მი სი დი რექ ტო რო ბის დროს ბაღს მარ თლაც არაჩ ვეუ-

ლებ რი ვი მეც ნიერ -თა ნამ შრომ ლე ბი შეე მატ ნენ და მი სი ხელ მძღვა ნე-

ლო ბის ბო ლომ დე დარ ჩნენ იქ. მათ შო რის იყ ვნენ გერ მა ნე ლე ბიც, ევ გე ნი 

(გეორგ) კიო ნი გი და ალექ სან დრე ალ ფონ სის ძე გროს ჰაი მი.

ადოლფ რო ლოვს, ჯერ კი დევ ბა ღის გამ გეო ბის პე რიოდ ში, დი რექ ტო-

რად და ნიშ ვნამ დე მოუწ ვე ვია ევ გე ნი კიო ნი გი კავ კა სიის მუ ზეუ მი დან. 

ასე ვე გერ მა ნე ლი მეც ნიე რის, გუს ტავ რა დეს მიერ ხელ მეო რედ დაარ-

სე ბულ კავ კა სიის მუ ზეუმს ამ დროის თვის და ნარ ჩენ ოთხ გან ყო ფი-

ლე ბას თან ერ თად უკ ვე ჰქონ და ბო ტა ნი კის გან ყო ფი ლე ბაც და მას ში 

18.  თა ვა ძე, ბი ძი ნა. VIVAT HISTORIA: ანუ რას გვიამ ბო ბენ მცე ნა რე თა სა ხელ წო დე ბა ნი აფ-

სუა -აფ ხაზ თა აბო რი გე ნო ბა ზე სა ქარ თვე ლო ში. გაზ. „სა ქარ თვე ლო“, 2003, № 10-11, გვ. 3.

19.  ლო რია, მა მია და კე რე სე ლი ძე, ჯიმ შერ. ადოლფ ქრის ტიან რო ლო ვი და თბი ლი სის 

ბო ტა ნი კუ რი ბა ღი. თბი ლი სი: 2001. გვ.10. 



90

პას ტორ ჰო ჰე ნა კე რის კავ კა სიის მცე ნა რე თა დი დი ჰერ ბა რიუ მი, ბუ-

ნე ბის მეტ ყველ სტე ვე ბის ქარ თუ ლი მუ ხე ბი სა და ფრიდ რიხ ბაიერ ნის 

სომ ხეთ ში, და ღეს ტან სა და თით ქმის მთელ სა ქარ თველ ში შეკ რე ბი ლი 

კო ლექ ცია მეც ნიე რე ბის თვის მა ნამ დე უც ნობ მცე ნა რე თა რამ დე ნი მე 

სა ხეო ბით. ევ გე ნი კიო ნიგს სწო რედ აქ უმუ შა ვია კონ სერ ვა ტო რად, რო-

ცა ბო ტა ნი კურ ბაღ ში სა მეც ნიე რო ფლო რის ტუ ლი გან ყო ფი ლე ბა უკ ვე 

საკ მაოდ გაზ რდი ლი ყო ცოც ხალ მცე ნა რე თა ძვირ ფა სი კო ლექ ციე ბით 

და სა ჭი რო გამ ხდა რი ყო ამ გან ყო ფი ლე ბის ზე დამ ხედ ვე ლო ბა და მათ 

ნარ გაო ბებ ზე ფე ნო ლო გიუ რი დაკ ვირ ვე ბე ბი. სწო რედ ამ მო ვა ლეო ბე-

ბის შე სას რუ ლებ ლად გა და ვი და კიო ნი გი ბო ტა ნი კურ ბაღ ში, რის გა მოც 

მის თვის ერთ გერ მა ნელ მეც ნიერ თან, გუს ტავ რა დეს თან თა ნამ შრომ-

ლო ბა შეიც ვა ლა მეო რე გერ მა ნელ მეც ნიერ თან, ადოლფ რო ლოვ თან 

თა ნამ შრომ ლო ბით. 

ბაღ ში, ფე ნო ლო გიუ რი დაკ ვირ ვე ბე ბის გარ და, კიო ნი გი მა ლე ვე, 1903 

წლი დან იწ ყებს ექ სპე დი ციებს ფლო რის ტუ ლი თვალ საზ რი სით მა ნამ დე 

შეუს წავ ლელ ყარ სის ოლ ქში. საქ მე ის იყო, რომ 1902 წლის თვის ბაღს 

კავ კა სიურ მცე ნა რე თა გან ყო ფი ლე ბა ში ჰქონ და მცე ნა რე თა ჰერ ბა რიუ-

მი და სავ ლეთ, აღ მო სავ ლეთ და ჩრდი ლო კავ კა სიი დან, ერევ ნი სა და 

ელი ზა ვეტ პო ლის მაზ რე ბი დან, ლენ ქო რა ნი დან, ყა რა ბა ხი დან და და-

ღეს ტნი დან, თუმ ცა არ მოე პო ვე ბო დათ მა სა ლა მცი რე აზიის მო საზ ღვრე 

რე გიო ნი დან, რა საც დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ექ ნე ბო და მეც ნიე რუ ლი კვლე-

ვე ბის თვის. კიო ნი გის მოგ ზაუ რო ბამ ყარ სში კი მარ თლაც ბევ რი სიახ-

ლე და არაჩ ვეუ ლებ რი ვად საინ ტე რე სო სა ჰერ ბა რიუ მო მა სა ლა შე მა ტა 

ფლო რის ტულ გან ყო ფი ლე ბას და უმ დიდ რე სი საკ ვლე ვი რე სურ სი შექ-

მნა. ბა ღის რამ დე ნი მე თა ნამ შრომ ლის მიერ დაგ რო ვი ლი და კიო ნი გის 

მოგ ზაუ რო ბე ბის შე დე გად შევ სე ბუ ლი ჰერ ბა რიუ მი უკ ვე ვე ღარ ეტეო და 

ერთ ოთახ ში. ამი ტო მაც ბიბ ლიო თე კას თან და მუ ზეუმ თან ერ თად, რამ-

დენ ჯერ მე გა დაი ტა ნეს სხვა დას ხვა სივ რცე ში, რა ზეც უკ ვე ით ქვა. 

მომ დევ ნო 1905-1906 წლებ ში კიო ნი გი, ამ ჯე რად უკ ვე კონ სერ ვა ტო რის 

მოად გი ლის რან გში, კი დევ რამ დენ ჯერ მე იმოგ ზაუ რებს ყარ სის ოლ ქში, 

რო მე ლიც იმ დროის თვის ბო ტა ნი კო სე ბის თვის ამოუ წუ რა ვი სიმ დიდ რე 

იყო კავ კა სიი სა და მცი რე აზიის ფლო რის გავ რცე ლე ბის შე სა ყარ ზე მდე-

ბა რეო ბის გა მო. თი თოეულ ჯერ ზე კი მეც ნიერს ბა ღის თვის ახა ლი და ახა-

ლი ფას დაუ დე ბე ლი ფლო რის ტუ ლი „გან ძი“ ჩა მოჰ ქონ და. მი სი და კი დევ 

რამ დე ნი მე თა ნამ შრომ ლის მიერ კავ კა სიის სხვა დას ხვა რე გიონ ში გან-

ხორ ციე ლე ბუ ლი ექ სპე დი ციე ბის შე დე გად შეკ რე ბი ლი მა სა ლის და მუ შა-

ვე ბით კი იმ დე ნი მო ნა ცე მი დაგ როვ და სა მეც ნიე რო სტა ტიე ბი სა თუ წე-

რი ლე ბის თვის, რომ გა დაწ ყდა „ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის მოამ ბის“ დაარ სე ბა, 

რა ზეც ასე ვე უკ ვე მო გახ სე ნეთ.

„ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის მოამ ბე ში“ იბეჭ დე ბო და ევ გე ნი კიო ნი გის ფე ნო ლო-

გიუ რი დაკ ვირ ვე ბე ბის შე დე გე ბიც, რა საც იგი პა რა ლე ლუ რად ახორ ციე-

91

ლებ და ბა ღის ვე ლუ რად მზარდ და კულ ტუ რულ მცე ნა რეებ ზე ყვა ვი ლო-

ბი სა და ნა ყოფ თა შე სას წავ ლად. თუნ დაც მი სი ერ თი სტა ტია „1905-1906 

წლე ბის. ზამ თრის გავ ლე ნა თბი ლი სის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის კულ ტუ რულ 

მცე ნა რეებ ზე“20 რომ  ვახ სე ნოთ, საკ მა რი სია, წარ მოდ გე ნა შეგ ვექ მნას, 

რო გო რი გულ მოდ გი ნე ბით ეკი დე ბო და იგი საქ მეს და რამ დე ნად სკრუ პუ-

ლო ზურ სა მუ შაოს ეწეო და ბაღ ში ყო ველ დღიუ რად. ეს კი, რა თქმა უნ და, 

არ გა მოე პა რე ბო და დაკ ვირ ვე ბულ ორ გა ნი ზა ტორს ადოლფ რო ლოვს და 

1914 წლი დან იგი უკ ვე კონ სერ ვა ტო რის თა ნამ დე ბო ბა ზე ნიშ ნავს მას.

ამა ვე პე რიოდ ში შე მოე მა ტა ბაღს ალექ სანდრ გროს ჰაი მიც. იგი 1888 

წელს დაი ბა და ეკა ტე რი ნოს ლა ვის გუ ბერ ნიის (ახ ლან დე ლი დნეპ რო-

პეტ როვ სკის ოლ ქი) სო ფელ ლი ხოვ კა ში, ვე ტე რი ნა რის ოჯახ ში. სა შუა ლო 

გა ნათ ლე ბა მა საც, რო ლო ვის მსგავ სად, „რეა ლურ სას წავ ლე ბელ ში“ მიუ-

ღია. ჯერ კი დევ სკო ლის წლებ ში დაინ ტე რე სე ბუ ლა ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლე ბით 

თა ვი სი ბო ტა ნი კო სი მას წავ ლებ ლის წყა ლო ბით და ინ ტენ სიუ რად ჩარ-

თუ ლა ექ სკურ სიებ სა და ჰერ ბა რიუ მის შეგ რო ვე ბა ში, რაც სკო ლის მე რეც 

გაუგ რძე ლე ბია. სწო რედ ეს მა სა ლა გამ ხდა რა შემ დგომ ში მი სი სა მეც ნიე-

რო მუ შაო ბის სა ფუძ ვე ლი. 

ალექ სანდრ გროს ჰაი მი 1907 წელს ჩა რიც ხუ ლა ჯერ ხარ კო ვის, შემ დეგ 

კი მოს კო ვის უნი ვერ სი ტეტ ში, რომ ლის დამ თავ რე ბის თა ნა ვე, 1913 წელს, 

რა კი სტუ დენ ტო ბა ში ვე დაინ ტე რე სე ბუ ლა კავ კა სიის ფლო რით, თა ვი-

სი სურ ვი ლით დაუწ ყია მუ შაო ბა პრაქ ტი კან ტად თბი ლი სის ბო ტა ნი კურ 

ბაღ ში. ამ დროს აქ რო ლო ვის დამ სა ხუ რე ბით სა მეც ნიე რო მუ შაო ბა უკ ვე 

ამიერ კავ კა სიის მას შტა ბით იყო გა ჩა ღე ბუ ლი და შე სა ნიშ ნა ვი პი რო ბე-

ბი არ სე ბობ და იმის თვის, რომ ალექ სანდრ გროს ჰაი მის ინ ტე რე სი კი დევ 

უფ რო გაღ ვი ვე ბუ ლი ყო. ასეც მოხ და, იგი 1914 წლი დან დაი ნიშ ნა ბო ტა-

ნი კოს -ფლო რის ტად და მთე ლი თა ვი სი შემ დგო მი ცხოვ რე ბა კავ კა სიის 

მცე ნა რე თა შეს წავ ლას მიუძ ღვნა. გროს ჰაი მი მოგ ზაუ რობ და სა ქარ თვე-

ლო სა და მთე ლი კავ კა სიის რე გიო ნებ ში, ჩა მოჰ ქონ და მერ ქნია ნი, ბა ლა-

ხო ვა ნი და ბოლ ქვო ვა ნი ცოც ხა ლი მცე ნა რეე ბი, მა თი თეს ლი, ჰერ ბა რიუ-

მი და უნი კა ლუ რი მა სა ლე ბით ავ სებ და იმ ხა ნად უკ ვე ჩა მო ყა ლი ბე ბულ 

კავ კა სიურ გან ყო ფი ლე ბას, რომ ლი თაც თბი ლი სის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღი 

პო პუ ლა რუ ლი გახ და ევ რო პის მას შტა ბით. გროს ჰაი მის სა მეც ნიე რო საქ-

მია ნო ბა, თბი ლი სის ბო ტა ნი კურ ბაღ ში დაწ ყე ბუ ლი, მოგ ვია ნე ბით გა მო-

ცე მულ მის ფუნ და მენ ტურ ნაშ რო მებ ში აი სა ხა: „კავ კა სიის ფლო რა“ 

(ტ. 1-4. 1928-1934 წწ.), „კავ კა სიის ფლო რის ანა ლი ზი“ (1936 წ.), „კავ კა-

სიის მცე ნა რეუ ლი რე სურ სე ბი“ (1946 წ.), „კავ კა სიის მცე ნა რეუ ლი სა ფა რი“ 

(1948 წ.), „კავ კა სიის მცე ნა რე თა სარ კვე ვი“ (1949 წ.) და სხვ., რომ ლე ბიც 

დღე საც ისე თი ვე აქ ტუა ლუ რია ბო ტა ნი კის სფე რო ში, რო გო რიც მა თი შექ-

მნი სას იყო. 

20.  თბი ლი სის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის მოამ ბე, გა მოშ ვე ბა 4, ტიფ ლი სი: 1906. გვ. 32-38.
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ბო ტა ნი კურ ბაღ ში კი გერ მა ნე ლე ბის მოღ ვა წეო ბი სა და, შე სა ბა მი სად, 

ბა ღის გან ვი თა რე ბის ხა ნა ნე ლა- ნე ლა უახ ლოვ დე ბო და თა ვის და სას-

რულს: სა ქარ თვე ლოს გა საბ ჭოე ბის დრო დგე ბო და. თუმ ცა სიძ ნე ლეე ბი 

ბაღს იქამ დეც გას ჩე ნო და. პირ ვე ლი მსოფ ლიო ომის დაწ ყე ბას თან და-

კავ ში რე ბით ფი ნან სე ბი თან და თან უმ ცირ დე ბო და, მაგ რამ, მიუ ხე და ვად 

ამი სა, მაინც იხ სნე ბო და ახა ლი გან ყო ფი ლე ბე ბი თუ კა ბი ნე ტე ბი, იზ რდე-

ბო და თა ნამ შრო მელ თა რიც ხვი, არ წყდე ბო და სა მეც ნიე რო მუ შაო ბა. 

1918 წელს თბი ლის ში გამ ძაფ რე ბულ მა პო ლი ტი კურ მა ვი თა რე ბამ ბა ღის 

მდგო მა რეო ბა გვა რია ნად შეარ ყია. ამ დროის თვის ადოლფ რო ლო ვი 

სა ბო ლოოდ ტო ვებს დი რექ ტო რის თა ნამ დე ბო ბას21 და ხან მოკ ლე ვა დით 

რჩე ბა კონ სულ ტან ტად. სა ქარ თვე ლოს გა საბ ჭოე ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი კი, 

რამ დე ნი მე სა ჯა რო თა ნამ დე ბო ბა ზე მცი რე ხნით22 მუშაობის შემ დეგ, ძი-

რი თა დად პე და გო გიურ საქ მია ნო ბას აგ რძე ლებს, რა საც ბაღ ში მოღ ვა-

წეო ბის გან მავ ლო ბა შიც საკ მაო ენერ გია სა და დროს უთმობდა23.

ადოლფ რო ლო ვის სა ბო ლოოდ წას ვლის შემ დეგ ბა ღი დან მი დიან წამ-

ყვა ნი მეც ნიერ -თა ნამ შრომ ლე ბიც, მათ შო რის ალექ სანდრ გროს ჰაი მიც, 

რო მე ლიც ჯერ ბა ქო ში გა და დის და იქ აგ რძე ლებს მოღ ვა წეო ბას, ბო-

ლოს კი – პე ტერ ბურ გში. გა საბ ჭოე ბის შემ დეგ ბა ღის საქ მია ნო ბა ში აღარ 

ფი გუ რი რებს აღარც ევ გე ნი კიო ნი გის სა ხე ლი.

კად რე ბის გა დი ნე ბას თან ერ თად შეწ ყდა სა მეც ნიე რო მუ შაო ბა და ბა-

ღის შრო მე ბის გა მო ცე მა. შე ჩერ და მშე ნებ ლო ბე ბი. ვერც გვი რა ბი დას-

რულ და, რომ ლის და გეგ მვის თაო ბა ზე ჯერ კი დევ 1901 წელს იუწ ყე ბო-

და გა ზე თი „ივერია“24 და რო მე ლიც სო ლო ლა კის ქედ ში გაიჭ რა კი დეც 

1909-1914 წლებ ში მა შინ დე ლი ბე ბუ თო ვის ქუ ჩი სა და ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის 

უმოკ ლე სი გზით და სა კავ ში რებ ლად.25  გაჩნდა ბა ღის ფი ზი კუ რი გა დარ-

ჩე ნის პრობ ლე მა, რად გან ძლიერ და ზიან და ან საერ თოდ გა ნად გურ და 

ცალ კეუ ლი ნარ გაო ბე ბი, ხე ხი ლის ბა ღი, თურ ქეს ტა ნი სა და მლა შო ბის 

მცე ნა რე თა გან ყო ფი ლე ბე ბი. 1917 წლი დან სე ვა ნის მა ღალ მთის ბო ტა ნი-

კუ რი ბა ღი სომ ხე თის რეს პუბ ლი კის სა კუთ რე ბა ში გა და ვი და, ყვე ლა და-

ნარ ჩე ნი გეოგ რა ფიუ ლი გან ყო ფი ლე ბა, ბა კუ რია ნის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის 

გარ და, გაუქ მდა მე ტეო რო ლო გიურ სად გუ რებ თან ერ თად, რომ ლე ბიც 

თი თოეულ მათ გან ში ფუნ ქციო ნი რებ და.  

21.  რუ სე თის 1917 წლის თე ბერ ვლის რე ვო ლუ ციუ რი გა დატ რია ლე ბის თა ნა ვე მან უა რი 

გა ნაც ხა და ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის დი რექ ტო რო ბა ზე, მაგ რამ ბა ღის საბ ჭომ ისევ ერ თხმად 

აირ ჩია დი რექ ტო რად, და ისიც ცო ტა ხნით დაუბ რუნ და ამ თა ნამ დე ბო ბას.

22.  1919-1921 წლებ ში მუ შაობ და სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტიუ ლი რეს პუბ ლი კის სოფ ლის 

მეურ ნეო ბის სა მი ნის ტრო ში გან ყო ფი ლე ბის გამ გედ, შემ დეგ კი მი წათ მოქ მე დე ბის სა ხალ-

ხო კო მი ტეტ ში კონ სულ ტან ტად. 

23.  მი სი დაარ სე ბუ ლი იყო ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის მუ შა- მე ბა ღე თა სკო ლა, სა დაც დი რექ ტო-

რო ბი დან წას ვლის შემ დე გაც მუ შაობ და. 

24.  გაზ. „ი ვე რია“, №1 10, 24 მაი სი, 1901. გვ. 2. 

25.  კვირ კვე ლია, თ. ძველ თბი ლი სუ რი და სა ხე ლე ბა ნი. თბი ლი სი: 1985. გვ. 80. 
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ეს ძნელ ბე დო ბის ჟა მი, ვინ იცის, კი დევ რამ დენ ხანს გაგ რძელ დე ბო და 

ან რა შე დე გით დამ თავ რდე ბო და, რომ არა ახალ გაზ რდა ქარ თვე ლი 

მეც ნიე რე ბი, რომ ლებ მაც 1920-იან წლე ბის და საწ ყის ში, თი თო -ო რო ლა 

დარ ჩე ნილ ძველ სპე ცია ლის ტთან ერ თად, ხე ლი მოჰ კი დეს ბა ღის გა დარ-

ჩე ნის საქ მეს. იქამ დე თუ ად გი ლობ რი ვი კად რე ბის თვის თით ქმის შეუძ-

ლე ბე ლი იყო ბაღ ში მუ შაო ბა და სა მეც ნიე რო სარ ბიელ ზე და წი ნაუ რე ბა, 

ახ ლა უკ ვე თა ნამ შრო მელ თა რი გე ბი შეივ სო შემ დგომ ში ისე თი ცნო ბი ლი 

მეც ნიე რე ბით, რო გო რე ბიც იყ ვნენ ნი კო კეც ხო ვე ლი26, ვლადიმერ მე ნაბ-

დე, ლე ვან ყან ჩა ვე ლი და სხვ. მათ შო რის გაჩ ნდნენ მეც ნიე რი ქა ლე ბიც. 

ლუ ბა კე მუ ლა რია- ნა თა ძე ჯერ კი დევ რო ლო ვის აღ მავ ლო ბის პე რიოდ ში, 

1913 წელს, მი სუ ლა ბო ტა ნი კურ ბაღ ში. 1921-24 წლებ ში ქსე ნია ბახ ტა ძე და 

თა მარ სუ ლა კა ძეც შე მა ტე ბიან ბა ღის ახალ გაზ რდა კად რებს, რომ ლებ მაც 

კო ლო სა ლუ რი შრო მა გას წიეს პო ლი ტი კუ რი ვი თა რე ბი სა და ში გა და შიგ 

სტიქიის27 შედეგად გავერანებული ბაღის შესანარჩუნებლად. 

უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, სწო რედ ამ ადა მია ნე ბის მე ცა დი ნეო ბით, სა მეც-

ნიე რო- კვლე ვი თი საქ მია ნო ბა და შე სა ბა მი სი გან ყო ფი ლე ბე ბი არა თუ 

გა დარ ჩა, ცო ტა ხან ში ისე გა ფარ თოვ და, რომ აუ ცი ლე ბე ლი გახ და ზო-

გიერ თი მათ გა ნის დარ გობ რივ ორ გა ნი ზა ციად გა მო ყო ფა. 1933 წელს ასე 

გა მოე ყო მას ბო ტა ნი კის ინ სტი ტუ ტი, რო მელ საც გა დაე ცა ბა ღის მთე ლი 

სა მეც ნიე რო მა სა ლა, აღ ჭურ ვი ლო ბა, ჰერ ბა რიუ მი და ბიბ ლიო თე კა. ბა-

ღის წია ღი დან იშ ვნენ მე მინ დვრეო ბის ინ სტი ტუ ტი და სა ხელ მწი ფო სა-

სე ლექ ციო სად გუ რიც. ამ უმ სხვი ლეს კვლე ვით ცენ ტრებ ში შე სა ბა მი სად 

გა და ნა წილ დნენ ბა ღის მეც ნიე რი თა ნამ შრომ ლე ბიც. 

თა ვად ბა ღი კი შემ დგომ ში კი დევ არაერთ უმ ძი მეს გან საც დელს გაივ ლის, 

ისეთს, ლა მის და ღუპ ვის პი რას რომ მიიყ ვანს მას, მაგ რამ გა დარ ჩე ბა. გა-

დარ ჩე ბა მსოფ ლიო თუ სა მო ქა ლა ქო ომე ბის დრო საც კი, უყუ რად ღე ბოდ 

მი ტო ვე ბუ ლი, მოურ წყვე ლო ბით თით ქმის გა დამ ხმა რი, სა მეც ნიე რო საქ-

მია ნო ბა შე ჩე რე ბუ ლი და ისევ მოა ხერ ხებს წელ ში გა მარ თვას. ამა ში კი 

დი დი წვლი ლი სწო რედ იმ გერ მა ნელ მოღ ვა წეებ საც მიუძ ღვით, რომ-

ლებ მაც თა ვის დრო ზე მას, ასე ვე სა ნა ხევ როდ სულ მიხ დილს, ისე მოუა-

რეს, ისე თი სა მეც ნიე რო სა ძირ კვე ლი ჩაუდ გეს, რომ მი სი ჩა მონ გრე ვა უკ-

ვე შეუძ ლე ბე ლი იყო და ამი ტო მაც ბა ღი აღა რა სო დეს ქცეუ ლა უბ რა ლო 

სა სეირ ნო ად გი ლად. ამ შემ თხვე ვა ში ალ ბათ აღარც იმას აქვს მნიშ ვნე-

ლო ბა, თუ ვი სი პო ლი ტი კუ რი ინ ტე რე სე ბი იგუ ლის ხმე ბო და გერ მა ნელ-

თა მოღ ვა წეო ბის მიღ მა მა შინ, ფაქ ტია, რომ სწო რედ მათ დაიწ ყეს ბა ღის 

სწო რი ორ გა ნი ზე ბა და მოწ ყო ბა, მათ შექ მნეს პირ ვე ლი ჰერ ბა რიუ მი, კა-

ტა ლო გი, ბიბ ლიო თე კა და მუ ზეუ მი, მათ აა გეს იქ არაერ თი შე ნო ბა, და 

რაც მთა ვა რია, მთე ლი კავ კა სიის მას შტა ბით გაშ ლი ლი სა მეც ნიე რო მუ-

26.  ბო ტა ნი კურ ბაღ ში პირ ვე ლად 1921 წელს დაიწ ყო მუ შაო ბა. 

27.  1924-1925 წლე ბის მკაც რმა ზამ თარ მა ძლიერ დაა ზია ნა ბა ღის ნარ გაო ბა. შემ დეგ კი 

მდ. და ბა ხა ნა ამოშ რა, რი თაც ირ წყვე ბო და ბა ღი და ამის გა მო მდ. მტკვრის წყლის ცხე ნე-

ბით ზიდ ვა უხ დე ბო დათ. 
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შაო ბით ბა ღი პო პუ ლა რულ კვლე ვით და წე სე ბუ ლე ბად ჩა მოა ყა ლი ბეს. 

ამით კი თა ვიან თი მოღ ვა წეო ბის პე რიო დი ოქ როს ხა ნად აქ ციეს ბო ტა ნი-

კუ რი ბა ღის ის ტო რია ში, რომ ლის ხელ შე სა ხე ბი მშვე ნიე რი ნი მუ შე ბი, ჯერ 

კი დევ შა რე რის დროი დან შე მორ ჩე ნი ლი, ათას ჭირ ნა ხუ ლი უთ ხო ვა რი 

(Taxus baccata), მტი რა ლა კვი პა რო სი (Cupressus funebris), ჩი ნუ რი ვის-

ტე რია (Wisretis sinensis), ბიჭ ვინ თის ფიჭ ვი (Pinus pityusa), კავ კა სიუ რი 

აკა კი (Celtis caucasica) თუ ორ ნაკ ვე თა გინ კგო (Ginkgo biloba) დღე საც 

კეკ ლუ ცო ბენ მნახ ველ თა წი ნა შე, ყვა ვი ლო ბენ და ნა ყოფს ის ხა მენ.
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ახა ლი ამ ბე ბი. 1901. ივე რია (110).

გვა თუა, ნ. 1966. ძვე ლი თბი ლი სის გო გირ დის აბა ნოე ბის ის ტო რიი დან. თბი-

ლი სის სა ხელ მწი ფო ის ტო რიულ -ეთ ნოგ რა ფიუ ლი მუ ზეუ მის შრო მე ბი, თბი-

ლი სი: საბ ჭო თა სა ქარ თვე ლო.

გო გო ლიშ ვი ლი, მ. და სხიე რე ლი, ვ. 1986. სა ქარ თვე ლო ს სსრ მეც ნიე რე ბა თა 

აკა დე მიის ცენ ტრა ლუ რი /თბი ლი სის/ ბო ტა ნი კუ რი ბა ღი. მოკ ლე ის ტო რია. 

თბი ლი სი: მეც ნიე რე ბა.

თა ვა ძე, ბ. 2003. „VIVAT HISTORIA: ანუ რას გვიამ ბო ბენ მცე ნა რე თა სა ხელ-

წო დე ბა ნი აფ სუა -აფ ხაზ თა აბო რი გე ნო ბა ზე სა ქარ თვე ლო ში“, სა ქარ თვე ლო 

(10-11)

თბი ლი სის ბო ტა ნი კუ რი სიძ ვე ლეე ბი. 1851. კავ კა ზი (25)

თბი ლი სის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის შრო მე ბი. 1895. ტ. 1. თბი ლი სი: კოზ ლოვ სკის 

ტი პოგ რა ფია.

თბი ლი სის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის შრო მე ბი. 1925. ტ. 4. თბი ლი სი: კოზ ლოვ სკის 

ტი პოგ რა ფია.

კეც ხო ვე ლი, ნ. 1969. ბო ტა ნი კა სა ქარ თვე ლო ში. თბი ლი სი: სა ქარ თვე ლოს სსრ 

მეც ნიე რე ბა თა აკა დე მია.

კვირ კვე ლია, თ. 1985. ძველ თბი ლი სუ რი და სა ხე ლე ბა ნი. თბი ლი სი: საბ ჭო თა 

სა ქარ თვე ლო.

კიო ნი გი, ე. 1906. 1905-1906 წწ. ზამ თრის გავ ლე ნა თბი ლი სის ბო ტა ნი კუ რი ბა-

ღის კულ ტუ რულ მცე ნა რეებ ზე. თბი ლი სის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის მოამ ბე. გა მოშ-

ვე ბა 4, თბი ლი სი: კოზ ლოვ სკის ტი პოგ რა ფია.

ლო რია, მ. და კე რე სე ლი ძე, ჯ. 2001. ადოლფ ქრის ტიან რო ლო ვი და თბი ლი-

სის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღი. თბი ლი სი: დე და ენა.

მან ჯგა ლა ძე, გ. 2008. გერ მა ნე ლე ბი. ეთ ნო სე ბი სა ქარ თვე ლო ში. რედ. მ. ბა სი-

ლაია, თბი ლი სი: სა ხალ ხო დამ ცვე ლის ბიბ ლიო თე კა.

მორ ჩი ლა ძე, ა. 2017. „თბი ლი სი“. ჩე მი სამ ყა რო, №18 (46).

პო ლიექ ტო ვი, მ. და ნა თა ძე, გ. 1930. ძვე ლი თბი ლი სი. თბი ლი სი.
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სა ქარ თვე ლო მრა ვალ ფე რო ვა ნი ბუ ნე ბით გა მორ ჩეუ ლი ქვე ყა ნაა. ად გი-

ლობ რი ვი მო სახ ლეო ბა ოდით გან ვე მი წათ მოქ მე დე ბას მის დევ და. სწო-

რედ მი წი სად მი გან სა კუთ რე ბულ მა და მო კი დე ბუ ლე ბამ შექ მნა არა მარ ტო 

სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო დარ გე ბი, არა მედ მდი და რი სა ბა ღო კულ ტუ რაც, 

რომ ლის სტილს აღ მო სავ ლეთ -და სავ ლე თის გზაჯ ვა რე დინ ზე მდე ბა რე 

ქვეყ ნის თა ვი სე ბუ რე ბა გან საზ ღვრავ და.

სა ქარ თვე ლო ში სა ბა ღო- სა პარ კო კულ ტუ რას დი დი ხნის ის ტო რია აქვს. 

ჩვენ უპი რა ტე სად შე ვე ხე ბით ამ მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი კულ ტუ რუ ლი 

მემ კვიდ რეო ბის ერ თ-ერთ ნაირ სა ხეო ბას – ე.წ. მხატ ვრულ მე ბა ღეო ბას, 

რო მელ მაც ეს სა ხელ წო დე ბა თა ვი სი არაუ ტი ლი ტა რუ ლი, დე კო რა ციუ ლი 

ხა სია თის გა მო მიი ღო. მარ თა ლია, ურიც ხვმა შე მო სე ვებ მა იმ სხვერ პლა 

არა მარ ტო ქარ თუ ლი ბა ღე ბის დი დი ნა წი ლი, არა მედ, პირ ველ ყოვ ლი სა, 

ის საე რო თუ საეკ ლე სიო შე ნო ბე ბიც, რო მელ თა გარ შე მოც ისი ნი შენ დე-

ბო და. მიუ ხე და ვად ამი სა, და ბე ჯი თე ბით შეიძ ლე ბა ით ქვას, რომ ამ გვა რი 

ბა ღე ბის შე მორ ჩე ნი ლი ფრაგ მენ ტე ბი ან წე რი ლო ბი თი წყა როე ბი მათ შე-

სა ხებ უნი კა ლურ მა სა ლას წარ მოად გენს ჩვე ნი ის ტო რიის სრულ ყო ფი ლი 

შეს წავ ლის თვის.

მკვლე ვა რი ჯ. გიორ გბე რი ძე თა ვის ნაშ რომ ში „სა ქარ თვე ლოს ძვე ლი 

ბა ღე ბი და პარ კე ბი“ სა კით ხის წი ნაის ტო რიას გვაწ ვდის. აღ ნიშ ნუ ლი 

ნაშ რო მის მი ხედ ვით, ქარ თუ ლი სა ბა ღო მეურ ნეო ბის ის ტო რიის უპირ-

ვე ლეს წყა როდ მიჩ ნეუ ლია არ გო ნავ ტებ ზე თქმუ ლე ბის ამ სახ ვე ლი 

ცნო ბი ლი ლი ტე რა ტუ რუ ლი ძეგ ლი აპო ლო ნიოს რო დო სე ლის პოე მა 

„არ გო ნავ ტი კა“. აი, რო გორ აღ წერს აპო ლო ნიოს რო დო სე ლი კოლ ხე-

თის მე ფე აიე ტის სა სახ ლეს, რო მელ საც ოქ როს საწ მი სის მო სა ტა ცებ-

ლად ია ზო ნი და მი სი მე გობ რე ბი ეწ ვე ვიან: „რო გორც კი ვე ლი გა ლიეს, 

აიეტ მე ფის ჭიშ კარს მიად გნენ... შეს ცქე როდ ნენ გაო ცე ბულ ნი კოლ ხთა 

მე ფის მზიურ სა სახ ლეს... ია ზონ მა და მის თა მხლე ბელ თა ზღურ ბლზე 

უსიტ ყვოდ გა დაა ბი ჯეს. ვა ზის ლერ წე ბი მწვა ნე გვირ გვი ნად დახ ვეუ-

ლიყ ვნენ შე ფოთ ლი ლე ბი. დრო იყო ვა ზის ყვა ვი ლო ბი სა. აღ მა ასულ ნი 

ამ კობ დნენ სვე ტებს, დაბ ლა კი ოთ ხი მა რად უშ რო ბი წყა რო შად რევ ნად 

მოჩუხჩუხებდა...“1

იმა ვე ავ ტო რის აზ რით, უაღ რე სად საინ ტე რე სოა ჩვ. წ. ცნო ბა პირ ველ საუ-

კუ ნე ში იბე რიის დე და ქა ლაქ მცხე თა ში არ სე ბუ ლი დე კო რა ტიუ ლი ბა ღის 

ნონა კუპრეიშვილი
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1.  გიორ გბე რი ძე, ჯო ნი. სა ქარ თვე ლოს ძვე ლი პარ კე ბი და ბა ღე ბი. თბი ლი სი: „მეც ნიე რე-

ბა“, 1985, გვ. 19.
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შე სა ხებ, რო მე ლიც, გად მო ცე მის თა ნახ მად, ეკუთ ვნო და ფარ ნა ვა ზიან თა 

დი ნას ტიის წარ მო მად გე ნელს, მე ფე ადერკს. სწო რედ მის მიერ ქრის ტეს 

სა ჯა რო სა სა მარ თლო ზე გაგ ზავ ნი ლი ელიოზ მცხე თე ლი (თა ვის ერ თ-

ერთ თა ნამ გზავ რთან, ლონ გი ნოზ კარ სნელ თან, ერ თად) ქრის ტეს კვარ-

თით ხელ ში ბრუნ დე ბა მცხე თა ში სა მე ფო ბა ღის ხიდ თან შეხ ვდე ბა თა ვის 

დას, სი დო ნიას, რო მე ლიც კვარ თთან მიახ ლე ბის შემ დეგ ჩაიკ რავს მას 

გულ ში და დი დი მღელ ვა რე ბის გან იქ ვე გარ დაიც ვლე ბა. ამა ზე ვრცლად 

საუბ რობს გობ რონ (მი ხეილ) სა ბი ნი ნი თა ვის ცნო ბილ წიგ ნში „სა ქარ-

თვე ლოს სა მოთ ხე“. სა გუ ლის ხმოა, რომ ქრის ტია ნო ბის სა ხელ მწი ფო რე-

ლი გიად გა მოც ხა დე ბის შემ დეგ ბა ღებ ში თან და თან ჩნდე ბა ამ რე ლი გიის 

სიმ ბო ლი კას თან და კავ ში რე ბუ ლი ნიშ ნე ბი.2 ეს ხდება მთელი ქრის ტია ნუ-

ლი ევ რო პის მას შტა ბით. გა მო ნაკ ლისს არც სა ქარ თვე ლო წარ მოად გენს. 

მა გა ლი თად, სა მო ნას ტრო ან სა მე ფო ბა ღებ ში ხეივ ნე ბი ჯვრი სე ბუ რად 

იყო ფა, ცენ ტრში თავ სდე ბა შად რე ვა ნი, რო გორც ქრის ტეს მო წა მებ რი ვი 

ცხოვ რე ბის სიმ ბო ლო, ან ვარ დე ბის კო რო მი, რაც ღვთის მშობ ლის სიმ-

ბო ლო იყო (IV საუ კუ ნის ქარ თუ ლი აგიოგ რა ფიუ ლი მწერ ლო ბის ძეგ ლში 

„ნი ნოს ცხოვ რე ბა“ ასეთ სიმ ბო ლოდ მაყ ვლის ბუჩ ქია გა მო ყე ნე ბუ ლი), 

ლა ბი რინ თი, რო გორც ადა მია ნუ რი ცხოვ რე ბის სირ თუ ლის ამ სახ ვე ლი 

(ჭავ ჭა ვა ძიანთ ბა ღი წი ნან დალ ში). ბაღ ში გან თავ სე ბუ ლი ჭა კი თით ქოს 

ადას ტუ რებ და იმ აზრს, რომ ეს ბა ღი უწ ყლოდ ისე ვე დაი ღუ პე ბა, რო გორც 

კა ცობ რიო ბა ნათ ლო ბის გა რე შე. 

აკა დე მი კო სი ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლიც, რო მელ მაც პირ ველ მა ქარ თველ 

მეც ნიერ თა შო რის ხე ლი მოჰ კი და ქარ თუ ლი ეკო ნო მი კუ რი ცხოვ რე-

ბის შეს წავ ლას და ამას თან და კავ ში რე ბუ ლი არაერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 

ფაქ ტი გა მოავ ლი ნა, იკ ვლევს რა ქარ თუ ლი მე ბა ღეო ბის ის ტო რიას თან 

და კავ ში რე ბულ ტერ მი ნო ლო გიას, ავ ლენს მის არ ქაულ წარ მო შო ბას. 

ბაღს „სა მოთ ხე“ ან „წალ კო ტი“ რქმე ვია, ხო ლო მე ბა ღეს კი შე სა ბა-

მი სად – „მე სა მოთ ხე“. „ჯერ კი დევ უძ ვე ლეს ხა ნა ში, –  ვკით ხუ ლობთ 

„ქარ თვე ლი ერის ის ტო რიიის“ პირ ველ ტომ ში, – ცხოვ რე ბამ და მწერ-

ლო ბამ სა ქარ თვე ლო ში ორი ზო გა დი ტერ მი ნი იცო და ბოს ტნეუ ლი სა და 

ხე ხი ლის შემ ცვე ლი ნა ჭე რი მი წის სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო ერ თეუ ლის 

აღ სა ნიშ ნა ვად: „მტი ლი“ და „სა მოთ ხე“. „სა მოთ ხის“ გარ და „სა მოთ ხე-

ვე ლიც“ არ სე ბობ და. „მოთ ხვა“ ძველ ქარ თულ ში სეირ ნო ბას, დროს გა-

ტა რე ბას ნიშ ნავ და, ხო ლო „სა მოთ ხე ვე ლი“ და „სა მოთ ხე“ – სა სეირ ნო, 

დროის გა სა ტა რე ბელ ად გილს ეწო დე ბო და. სა ვარ დო სა, საყ ვა ვი ლი სა 

და ბა ღის აღ სა ნიშ ნა ვად ძველ ქარ თულ მწერ ლო ბა ში „წალ კო ტიც“ იხ-

მა რე ბო და“.3

ის, რომ ბაღს „სა მოთ ხე“ ან „წალ კო ტი“ რქმე ვია, ცხად ყოფს ბიბ ლიურ 

თარ გმან ში მა თი უმ ტკივ ნეუ ლოდ გა და ნაც ვლე ბის კა ნონ ზო მიე რე ბაც. 

„ნი ნოს ცხოვ რე ბას თან“ და კავ ში რე ბულ ტექ სტებ ში „სა მოთ ხე“, მე ტიც, 

2.  სა ბი ნი ნი, მი ხეილ. სა ქარ თვე ლოს სა მოთ ხე. თბი ლი სი: 1882, გვ. 9-10. 

3.  ჯა ვა ხიშ ვი ლი, ივა ნე. ქარ თვე ლი ერის ის ტო რია, ტ. 1-2. თბი ლი სი: 1941, გვ. 95.
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მის გან ნა წარ მოე ბი „მე სა მოთ ხე“, უკ ვე სრუ ლუფ ლე ბია ნი ტერ მი ნია და 

სწო რედ ბაღს და მის მომ ვლელს აღ ნიშ ნავს. ამ შემ თხვე ვა შიც ივა ნე ჯა-

ვა ხიშ ვი ლი იმოწ მებს შე სა ფე რის სა მეც ნიე რო წყა როს, კერ ძოდ, „ქარ-

თლის ცხოვ რე ბის“ შატ ბერ დულ რე დაქ ციას, რომ ლის მი ხედ ვით, მი რიან 

მე ფე ასე მი მარ თავს ნი ნოს: „მიყ ვა რან მაყ ვალ ნი ეგე შენ ნი... არა მედ არა 

ვჰრი დი სა მოთ ხე სა მას სა მეუ ფო სა და [...] სი მაღ ლეს და ბა ბი ლო თა მათ 

ნა ყო ფიე რე ბა სა და ყო ველ თა სურ ნე ლე ბა სა...“.4 რაც შეე ხე ბა ტერ მინს 

„მე სა მოთ ხე“, საი ლუს ტრა ციოდ აქ კვლავ „ქარ თლის ცხოვ რე ბის“ ამ ჯე-

რად უკ ვე ვა ხუშ ტი სეუ ლი რე დაქ ციაა გა მო ყე ნე ბუ ლი, რო მელ შიც ცხა დად 

ჩანს მი რიან მე ფის სა სახ ლის კარ ზე ბა ღი სა და მე ბა ღის არ სე ბო ბა: „შემ-

დგო მად სა მი სა დღი სა გან ვლო ნი ნომ მტკუა რი და მი ვი და სა მოთ ხე სა 

სა მე ფო სა, სა და აწ არს სუე ტიც ხო ვე ლი და შე ვი და სახ ლაკ სა მე სა მოთ-

ხი სა სა...“. 

ად რეულ საუ კუ ნეებ ში მე ფე თა სა სახ ლეებ თან გა შე ნე ბუ ლი ბა ღე ბის შე-

სა ხებ ნა თელ წარ მოდ გე ნას გვიქ მნის XII საუ კუ ნის ცნო ბი ლი პოე ტი იოა-

ნე შავ თე ლი: „თუ უქო სრა ნი მე მა სა რა ნი? გა ლა ვა ნი სა შემ კუ ლო ბა ნი, 

მტილ სა მოთ ხე ნი, თვალთ სა მოთ ხე ნი, ზედ ავა ზა თა შექ მნუ ლო ბა ნი...“. 

რეა ლო ბა რუს თვე ლი სეუ ლი ოს ტა ტო ბი თაა არეკ ლი ლი „ვეფ ხის ტყაო-

სან შიც“, რო მელ შიც შთამ ბეჭ და ვა დაა აღ წე რი ლი ნეს ტა ნის ცი ხე- კოშ კის 

ირ გვლივ („შე ღამ და, წა ვე, ბა ღი სა მე კა რი გა ვია რეო...“), გუ ლან შა რო ში 

კი ზღვის პი რას გა შე ნე ბუ ლი ზღაპ რუ ლი ბა ღე ბი („ნა ხეს ქა ლა ქი მო ცუ ლი 

გა რე ბა ღი სა ტევ რი თა, გვა რად უც ხო ნი ყვა ვილ ნი, ფერ თა ბევ რი სა ბევ-

რი თა...“). ზო გიერ თი რუს თვე ლო ლო გის აზ რით, გუ ლან შა როს ტო პო ნი-

მი კა ასე იშიფ რე ბა: „ყვა ვილ თა ქა ლა ქი“.

XIX საუ კუ ნის ექ სპერ ტად წო დე ბუ ლი ლი ტე რა ტო რი და ესეის ტი ია კობ ბა-

ლა ხაშ ვი ლი ორი გი ნა ლუ რი ხელ წე რით გა მორ ჩეუ ლი არაერ თი ნაშ რო-

მის ავ ტო რია, რო მე ლიც ფარ თო მკით ხვე ლის თვის ნაკ ლე ბად ცნო ბილ, 

ხში რად კი, ასეც შეიძ ლე ბა ით ქვას, მიჩ ქმა ლულ ფაქ ტებს წარ მოა ჩენს. 

ასე თი ხა სია თი საა მი სი წიგ ნი „ბა ღი ვარ დი სა“, რო მე ლიც მთლია ნად ეძ-

ღვნე ბა ძვე ლი სა ქარ თვე ლოს ბაღ ნა რებს, ის ტო რიულ წყა როებ სა და 

მხატ ვრულ ლი ტე რა ტუ რა ში ასა ხულ მათ სი ლა მა ზეს. თა ვის გა მოკ ვლე-

ვა ში ავ ტო რი ფაქ ტობ რი ვად გად მოს ცემს მხატ ვრუ ლი მე ბა ღეო ბის ხან-

გრძლივ ის ტო რიას, რო მელ საც სწო რედ არ გო ნავ ტე ბის მი თი დან იწ ყებს 

და მოგ ვით ხრობს ვიდ რე ორ თა ჭა ლის ბა ღე ბამ დე. გან სა კუთ რე ბით სა გუ-

ლის ხმოა ცნო ბე ბი XVII-XIX საუ კუ ნეე ბის (რო გორც ის ტო რიის, ამ თვალ-

საზ რი სით ნაკ ლე ბად შეს წავ ლი ლი მო ნაკ ვე თის), შე სა ხებ, რო მელ შიც 

ფი გუ რი რე ბენ სო ლო ლა კის, მე ფე იე სეს, ყა ბა ხის, მუშ თაი დის ბა ღე ბი, 

მი თი თე ბუ ლია მა თი ად გილ მდე ბა რეო ბი სა და წარ მოქ მნის საინ ტე რე სო 

ის ტო რიე ბი.

4.  გიორ გბე რი ძე, ჯო ნი. სა ქარ თვე ლოს ძვე ლი პარ კე ბი და ბა ღე ბი. თბი ლი სი: „მეც ნიე რე-

ბა“, 1985, გვ. 8.
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თხრო ბა იწ ყე ბა მე ფე მი რია ნის ბა ღი დან, რო მელ საც მოს დევს და ვით აღ-

მა შე ნებ ლის სა სახ ლის ყვა ვილ ნა რის აღ წე რა. „სა მე ფო სა სახ ლეს გარ-

შე მო გა ლა ვა ნი ჰქო ნია შე მოვ ლე ბუ ლი. ამ სა სახ ლეს ამის გარ და თურ მე 

„მტილ -სა მოთ ხე ნიც“ ეკ ვრო და, სა დაც მნახ ვე ლის „თვალ თსაა მოთ ხე ნი“ 

მდგა რა, ანუ ეს ბა ღე ბი იმ დე ნად სა მეურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბით არ ყო ფი-

ლა გა შე ნე ბუ ლი, რამ დე ნა დაც და სას ვე ნებ ლად და თვა ლის საა მებ ლად, 

ამას თან, დროის სა სია მოვ ნოდ გა სა ტა რებ ლა დაც. ამ მტილ -სა მოთ ხეებს 

აბა ზა ნე ბიც, ე. ი. წყლის აუ ზე ბიც ჰქო ნიათ“,5 როგორც ეს უმრავლეს შემ-

თხვე ვა ში ხდე ბა. დი დი მეც ნიე რის ამ ცნო ბას ბა ლა ხაშ ვი ლი ამ ყა რებს 

სა თა ნა დო ლი ტე რა ტუ რუ ლი წყა როს მოშ ვე ლიე ბით. ამ ჯე რად ეს კვლავ 

იოა ნე შავ თე ლი და მი სი „აბ დულ მე სია ნია“, რო მელ შიც აღ ნიშ ნუ ლი ბა-

ღე ბის ასე თი შე ფა სე ბაა მო ცე მუ ლი: „თუ უქო სრა ნი, მე ამას ბა ნი, / გა-

ლა ვა ნი სა შემ კუ ლო ბა ნი. / მტილ -სა მოთ ხე ნი, თვალთ სა მოთ ხე ნი, / ზედ 

აბა ზან თა შექ მნუ ლო ბა ნი“.

შაჰ ნა ვა ზის სა ხე ლით ცნო ბი ლი ქარ თლის მე ფე ვახ ტანგ მე ხუ თეც გე-

მოვ ნე ბით მოწ ყო ბი ლი და სას ვე ნე ბე ლი ად გი ლის მფლო ბე ლი ყო ფი-

ლა. აქ გა მარ თულ ბაღს ცნო ბი ლი ფრან გი მოგ ზაუ რის, ჟან შარ დე ნის 

ყუ რად ღე ბა მიუქ ცე ვია: „ტფი ლი სის მი და მო შემ კუ ლია რამ დე ნი მე სალ-

ხი ნო სახ ლი თა და მშვე ნიე რი ბა ღე ბით. ყვე ლა ზე დი დი მე ფის ბა ღია. 

ხე ხი ლი ცო ტაა, მაგ რამ იმის თა ნა ხეე ბით არის სავ სე, რომ ლე ბიც ამ-

შვე ნე ბენ ბაღს და ჩრდილ სა და სიგ რი ლეს ავ რცე ლე ბენ“.6 როგორ იქ-

ნე ბო და, რომ ეს სი ლა მა ზე რო მე ლი მე კა რის პოეტს არ შეემ კო. ასე თი 

კი აღ მოჩ ნდა ფე შან გი ფაშ ვი ბერ ტყა ძე, ძვე ლი ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ-

რის ის ტო რია ში რუს თვე ლის ერ თ-ერთ შო რეულ ეპი გო ნად ცნო ბი ლი 

მე ლექ სე, ვახ ტანგ მე ხუ თის გან სა დი დებ ლად და წე რი ლი პოე მის „შაჰ-

ნა ვა ზია ნის“ ავ ტო რი: „იგ ბაღ სა შუა სალ ხი ნოდ / მორ თვით დგას აი ნა-

ხე ბი. / მის სა მნახ ველ სა სარ ჩლა აქვს, / გუ ლო, ნუ ხე ლობ, ხან ები... / 

წყა ლი დის, ავ ზი სავ სეა, / მე ბა ღე ბაღ სა რწყვი დი სა, / რა გა ზაფ ხუ ლი 

მო ვი დის, / სა დე ნად არ დას წყვი ტი სა. / ვარ დის წყლით სავ სე ყვე ლაი, / 

მი ნებ სა ვერ დას თვლი დი სა. / რა დას ჭკნის ვარ დი, ბულ ბულ მან / იმე დი 

გარ დას წყვი ტი სა...“.

მე ბა ღეო ბის გან ვი თა რე ბის ის ტო რიის თვალ საზ რი სით, გან სა კუთ რე ბით 

სა ყუ რად ღე ბოა მწიგ ნო ბა რი და სჯულ მდე ბე ლი ქარ თლის გამ გე ბელ -ჯა-

ნი ში ნის, ვახ ტანგ მეექ ვსის, სა ბა ღო მეურ ნეო ბით გა ტა ცე ბა. მე ფე მის თვის 

ჩვეუ ლი ენერ გიუ ლო ბით შეს დგო მია სა კუ თა რი „სა ვარ დის“ გა ნა შე ნია-

ნე ბას. ამას თან, იგი საი რი გა ციო მშე ნებ ლო ბი თაც ყო ფი ლა გა ტა ცე ბუ ლი, 

თა ნაც, სურ ვი ლი გას ჩე ნია, მოე შე ნე ბი ნა ვე ლუ რი ყვა ვი ლე ბი და ვარ დებ-

თან ერ თად სა კუ თარ ბაღ ში მათ თვის ბი ნა მიე ჩი ნა. აი, რა ცნო ბას გვაწ-

ვდის ამის შე სა ხებ ვა ხუშ ტი ბაგ რა ტიო ნი: „დბა ნი სის ხეო ბა ში, კე ჩუ თი სა 

5.  ჯა ვა ხიშ ვი ლი, ივა ნე. ქარ თვე ლი ერის ის ტო რია, ტ. 2. თბი ლი სი: 1935, გვ. 111. 

6.  შარ დე ნი, ჟან. მოგ ზაუ რო ბა სა ქარ თვე ლო ში, თბი ლი სი: 1935, გვ. 25.
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და ბო ლო ლის მთებ ში არს ყვა ვი ლი სუმ ბუ ლი, ფე რით სპე ტა კი, მგზავ-

სი ნა რი სა და მი წა სა ზე და გან რთხმუ ლი; სურ ნე ლი, ვი თარ ცა ამ ბა რი და 

უმე ტეს ფშო სა ნი და ეკ ლო ვა ნი. მე ფე მან ვახ ტანგ მოი ღო სა ვარ დე სა ში-

ნა, არა მედ არა ჰყო ნაყოფი“.7 აქ საუ ბა რია ვახ ტანგ მეექ ვსის პირ ვე ლი 

ცდის მარ ცხით დამ თავ რე ბა ზე, რაც შემ დგომ ში ქარ თველ მა მე ბა ღეებ მა 

გა მოას წო რეს და ვე ლი სა და ტყის სხვა ყვა ვი ლებ თან ერ თად სუმ ბუ ლიც 

მოა ში ნაუ რეს. 

ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის დაკ ვირ ვე ბით, ქარ თუ ლი მხატ ვრუ ლი მე ბა ღეო ბა 

XIX საუ კუ ნემ დე ენა თე სა ვე ბო და მე ზო ბე ლი აღ მო სავ ლე თის ქვეყ ნე ბის 

ბაღ თმშე ნებ ლო ბის დიდ ტრა დი ციებს. „ქარ თველ ტო მებს, – წერს დას-

კვნის სა ხით მეც ნიე რი, – მე ბა ღეო ბის კულ ტუ რა დაახ ლოე ბით ისე თი ვე 

უნ და ჰქო ნო დათ, რო გო რიც მა შინ დელ აღ მო სავ ლეთ ში სუ ფევ და“.8

აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს კი დევ ერ თი გა რე მოე ბა: ძვე ლი ქარ თუ ლი 

მხატ ვრუ ლი ბა ღე ბის მშე ნებ ლო ბის სტი ლის გავ ლე ნა იგ რძნო ბო და 

თა ვი სუ ფა ლი პეი ზა ჟუ რი ორ გა ნი ზა ციით გა მორ ჩეულ და სავ ლეთ სა-

ქარ თვე ლოს სა კარ მი და მო ნაკ ვე თებ ში, რომ ლე ბიც მეც ნიერ თა და 

მკვლე ვარ თა მიერ სა მა მუ ლო მხატ ვრუ ლი მე ბა ღეო ბის ის ტო რიის ორ-

გა ნულ ნა წი ლა დაა აღ ქმუ ლი. ამ მოვ ლი ლი და სხვა დას ხვა დე კო რა-

ტიუ ლი მცე ნა რით დამ შვე ნე ბუ ლი კარ -მი და მოე ბის მი მართ უც ხოელ თა 

დი დი ინ ტე რე სი იგ რძნო ბო და. აი, რო გორ აღ წერს, მა გა ლი თად, გლე-

ხის ეზოს იტა ლიე ლი მი სიო ნე რი არ ქან ჯე ლო ლამ ბერ ტი (XVII ს.): „ყო-

ველ მეგ რელს ისე დი დი ეზო აქვს, რომ უფ რო მინ დორს წარ მოად გენს. 

ეზო ში იზ რდე ბა მხო ლოდ კარ გი ბა ლა ხი, სა რე ვე ლას ვერ ნა ხავთ. ყო-

ველ მო სახ ლეს თა ვი მოს წონს ეზოს სიწ მინ დით. ეზოს არ ტყია გარ შე მო 

თხრი ლი და ღო ბე... შე სას ვლელ თან დგა მენ დი დი ალა ყა ფის კა რებს 

და დიდ ხეებს... ეზო შიც საჩ რდი ლობ ლად დგა მენ სხვა დას ხვა ხეს, უფ-

რო ხში რად კი რცხი ლას...“.9

ვი თა რე ბა საგ რძნობ ლად იც ვლე ბა XIX საუ კუ ნის და საწ ყი სი დან, ანუ რუ-

სე თის იმ პე რიის მიერ ქარ თლ-კა ხე თის სა მე ფოს გაუქ მე ბის, შემ დგომ 

კი ქვეყ ნის სხვა სამ თავ როე ბის მიერ თე ბის დროი დან. კულ ტუ რუ ლი 

ორიენ ტა ციის ცვლი ლე ბის პრო ცე სი, ცხა დია, სა ბა ღო მშე ნებ ლო ბის სტი-

ლის ტი კა ზეც აი სა ხე ბა. თუ საუ კუ ნის და საწ ყის ში პოე ტი ქა ლის, მარ თა 

სო ლო ღაშ ვი ლის, ბაღ ჩა ან კი დევ ერეკ ლე მეო რის ასუ ლის, თეკ ლა ბა-

ტო ნიშ ვი ლის ბა ღი ყვა ვილ -ხე ხი ლი თაა დამ შვე ნე ბუ ლი (გვერ დიგ ვერდ 

ყვა ვილ ნა რი, ხე ხი ლი ან კი დევ მტი ლი), სულ მა ლე ბა ღე ბის ორ გა ნი ზე ბა 

გან სხვა ვე ბუ ლი ხდე ბა. 

პირ ვე ლი ევ რო პუ ლი ტი პის ბა ღი იხ სნე ბა მთა ვარ მარ თებ ლის სა სახ ლის 

უკან, სო ლო ლა კის ძვე ლი მა სი ვის ერ თი ნა წი ლის ბა ზა ზე. ამ თვალ სა-

7.  ბაგ რა ტიო ნი, ვა ხუშ ტი. აღ წე რა სა მე ფო სა სა ქარ თვე ლოი სა, თბი ლი სი: 1941, გვ. 39. 

8.  ჯა ვა ხიშ ვი ლი, ივა ნე. ქარ თვე ლი ერის ის ტო რია, ტ. 1. თბი ლი სი: 1941, გვ. 37. 

9.  ლამ ბერ ტი, არ ქან ჯე ლო. სა მეგ რე ლოს აღ წე რა. ტფი ლი სი: 1938, გვ. 49. 
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ჩი ნო მოვ ლე ნას ეხ მაუ რე ბა იმ დროს თბი ლის ში მყო ფი კონ სუ ლი გამ ბა. 

აი, რას წერს იგი: „ი მა ვე რაიონ ში გაიხ სნა სა ზო გა დოე ბის თვის ბა ღი, 

რო მე ლიც მთა ვარ მარ თებ ლის სა სახ ლეს აკ რავს. ესაა ვეე ბერ თე ლა 

ტე რი ტო რია საუც ხოო მცე ნა რეუ ლო ბით, ამას თან დი დი გე მოვ ნე ბით 

და გეგ მა რე ბუ ლი...“.10 მოგ ვია ნე ბით „ორ ბე ლიან თა აუ ლის“ სა ხე ლით 

ცნო ბილ ად გი ლას, მტკვრის მარ ჯვე ნა სა ნა პი რო ზე, დღე ვან დე ლი 9 აპ-

რი ლის სა ხე ლო ბის ბა ღი სა და უწინ დე ლი ყა ბა ხის ტე რი ტო რია ზე (ყა-

ბახ მა, რო გორც ქარ თუ ლი არის ტოკ რა ტიის გა სარ თობ მა თა ვი სე ბურ მა 

სპორ ტულ მა მოე დან მა, სა თა ნა დო ასახ ვა პო ვა ქარ თულ რო მან ტი კულ 

პოე ზია ში, კერ ძოდ, გრი გოლ ორ ბე ლია ნი სა და ნი კო ლოზ ბა რა თაშ ვი-

ლის შე მოქ მე დე ბა ში) სა ფუძ ვე ლი ჩაე ყა რა იმ პე რა ტორ ალექ სან დრეს 

II-ის სა ხე ლო ბის ბაღს არ ქი ტექ ტორ ოტო ზი მენ სის პროექ ტის ფარ-

გლებ ში. აქე დან დღე ვან დე ლი ვე რის პარ კის ად გი ლას გა დაი ტა ნეს სა-

საფ ლაო, ხო ლო მე ბა ღე- დე კო რა ტორ შე რე რის ხელ მძღვა ნე ლო ბით 

დაიწ ყეს ტე რი ტო რიის კე თილ მოწ ყო ბა. ბა ღის გა შე ნე ბა დაუჩ ქა რე ბია 

მტკვარ ზე წყლის მე ქა ნი კუ რი სა ტუმ ბის მშე ნებ ლო ბას. ბა ღი 1865 წელს 

გაიხ სნა. მა ლე მას შე მოავ ლეს თუ ჯის დე კო რა ტიუ ლი ღო ბე, რო მე ლიც 

დამ ზა დე ბუ ლი ყო ფი ლა ბოლ ნი სის რაიო ნის სო ფელ ჩა თა ხის თუ ჯის 

ჩა მომ სხმელ ქარ ხა ნა ში.  

ქარ თულ მწერ ლო ბა სა და ხე ლოვ ნე ბა ში ძნე ლია იპო ვო უფ რო გა ფე-

ტი შე ბუ ლი ად გი ლი, ვიდ რე ორ თა ჭა ლის ბა ღე ბია. გა ვიხ სე ნოთ თუნ დაც 

ფი როს მა ნის ცნო ბი ლი ტი ლოე ბი, ქარ თველ მწე რალ თა, გან სა კუთ რე-

ბით კი რო მან ტი კოს თა, მიერ აღ წე რი ლი ლხი ნი სა და თავ შექ ცე ვის სცე-

ნე ბი. რო გო რია თბი ლი სელ თათ ვის ამ ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე მიმ ზიდ ვე-

ლი ად გი ლის ის ტო რია? თავ და პირ ვე ლად ორ თა ჭა ლა ერ ქვა კუნ ძულს, 

რო მე ლიც მტკვრის ძი რი თად კა ლა პოტ სა და მის მარ ჯვე ნა ტოტს შო რის 

იყო მოქ ცეუ ლი. ამით უნ და აიხ სნას კუნ ძუ ლის სა ხელ წო დე ბა, რო მე-

ლიც თურ ქუ ლი და ქარ თუ ლი სიტ ყვე ბის შეერ თე ბით არის მი ღე ბუ ლი. 

კერ ძოდ, „ორ თა“ თურ ქუ ლად არის შუა. ე.ი. ორ თა ჭა ლა ნიშ ნავს „შუა 

ჭა ლას“. ორ თა ჭა ლის ბა ღე ბი გიორ გი მე თორ მე ტეს ეკუთ ვნო და. მე ფის 

გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ მი სი ვა ჟის გან, და ვით ბაგ რა ტიო ნის გან, რო მე-

ლიც იმ ხა ნად იძუ ლე ბუ ლი იყო პე ტერ ბურ გში გა და სახ ლე ბუ ლი ყო, ბა-

ღი დო სი თეოს ფირ ცხა ლაუ რის ხელ ში აღ მოჩ ნდა. კერ ძო მე სა კუთ რის 

ხელ ში გა და სუ ლი ორ თა ჭა ლა თან და თან თბი ლი სელ თა გა სარ თობ და 

და სას ვე ნე ბელ ად გი ლად იქ ცა. ყო ფი ლა ასე თი ტრა დი ცია: გა ზაფ ხუ-

ლის შე სახ ვედ რად ქა ლა ქის მცხოვ რებ ნი ორ თა ჭა ლა ში „ნუ შის დღის“ 

ზეიმს მარ თავ დნენ, რაც ნუ შის ტო ტე ბით, სიმ ღე რი თა და ცეკ ვით აღი-

ნიშ ნე ბო და და ბუ ნე ბის გა მოღ ვი ძე ბას ეძ ღვნე ბო და (ცნო ბი ლია, რომ ამ 

დროს შე სას რუ ლე ბე ლი ერ თ-ერ თი სიმ ღე რა „ა ხალ აღ ნა გო“ 1829 წელს 

თურ მე თბი ლის ში სტუმ რად მყოფ რუს პოეტს, ალექ სან დრე პუშ კინს, 

უმ ღე რეს). არ სე ბობს ამ პე რიოდ ში მცხოვ რე ბი ქარ თვე ლი არის ტოკ-

10.  გიორ გბე რი ძე, ჯო ნი. სა ქარ თვე ლოს ძვე ლი პარ კე ბი და ბა ღე ბი. თბი ლი სი: 1985, გვ. 35. 

105

რა ტიის წარ მო მად გე ნელ თა მი მო წე რის რამ დე ნი მე ნი მუ ში, რომ ლებ-

შიც საუ ბა რია ორ თა ჭა ლის ბა ღებ ში დროის სა სია მოვ ნოდ გა ტა რე-

ბის შე სა ხებ. ესაა, პირ ველ ყოვ ლი სა, რო მან ტი კო სი პოე ტის, გრი გოლ 

ორ ბე ლია ნის, მო გო ნე ბა. ტა სო აგ ლობ ჟოი სად მი გაგ ზავ ნილ წე რილ ში 

იგი წერს: „ა მას წი ნათ შე ვი ყა რე ნით სულ ყმაწ ვი ლი კა ცე ბი – მე, ჭი-

ლაე ვი, გიორ გი მუხ რან სკი, შა ხავ სკოი, მირ სკი, ლე ვან, ისაკ, ჯორ ჯა ძე, 

სულ თან გი რეი, სო სი კო და აღა ლა რო ვი. წა ვე დით სა ღა მო ზე ორ თა ჭა-

ლას და მტკვრის პირ ზე ჩავ სხე დით ზურ ნით, ჭია ნურ -თა რით და ლა ზა-

თია ნის მომ ღე რა ლი თა და იყო ჰაე რი მშვე ნიე რი, ღა მე მთვა რია ნი...“. 

გრი გოლ ორ ბე ლია ნის თბი ლის ში არ ყოფ ნი სას მი სი თა ნა მეი ნა ხე ნი 

მის თვის გაგ ზავ ნილ ბა რა თებ ში ხში რად ნატ რობ დნენ ორ თა ჭა ლა ში 

გა ტა რე ბულ დროს და წარ სუ ლი დღეე ბის გან მეო რე ბა ზე ოც ნე ბობ დნენ. 

მა გა ლი თად, აი, რას სწერს და ვით ყორ ღა ნაშ ვი ლი თა ვის მე გო ბარს, 

გრი გოლ ორ ბე ლიანს: „...იქ ნე ბა ჩქა რა გად მოხ ვი დე სა ქარ თვე ლო ში 

და კი დევ ვე ღირ სოთ ორ თა ჭა ლას ჩვე ნე ბუ რად სხდო მას, ჰა ზარ ფე შე-

ბით, წი თე ლის ლა ლის ღვი ნით, ჭა ნა რის ტუ ჩით ვა ზის ფო თოლ ზე, თარ-

ფით თა ვი სის შემ კო ბი ლო ბით, მო ტა ნი ლით ფეხ თშიშ ველ წელ ში წალ-

დგარ ჭო ბილ მე ბა ღი სა გან“.11 ია კობ ბა ლა ხაშ ვი ლი მოგ ვით ხრობს იმის 

შე სა ხე ბაც, რო გორ იმარ თე ბო და აქ ვე ქა ლე ბის „ჩაით თრო ბა“, სა გან-

გე ბოდ დად გმუ ლი კარ ვე ბი დან კი გაუ თა ვებ ლად ის მო და მუ სი კი სა და 

სიმ ღე რის ხმა. მკვლევ რის მიერ სა გან გე ბოდ და მოწ მე ბუ ლია 1845 წელს 

„Отечественные записки“-ში ორ თა ჭა ლის ბა ღე ბი სა და ყვა ვილ ნა რე ბის 

ანო ნი მი რუ სი მო ხე ლის საინ ტე რე სო აღ წე რა: „ბა ღი, სა დაც სა დი ლი 

იყო გა მარ თუ ლი, ამაღ ლე ბულ ად გი ლას, ქა ლა ქი დან ხუ თი -ექ ვსი ვერ-

სის მან ძილ ზე მდე ბა რეობ და. გარ შე მო ყურ ძნის მტევ ნე ბით დამ ძი მე ბუ-

ლი ვა ზის ხეივ ნე ბი, დამ წი ფე ბუ ლი ატ მის, ალუბ ლი სა და ქლია ვის ხეე ბი, 

ში გა და შიგ სხვა დას ხვა ყვა ვი ლე ბი თა და აღ მო სავ ლე თის უპირ ვე ლე სი 

ყვა ვი ლით, ვარ დით, შემ კუ ლი ღო ნიე რი მწვა ნე ბა ლა ხი იყო...“.12

ძვე ლი თბი ლი სის უბად ლო მცოდ ნე პოე ტი იო სებ გრი შაშ ვი ლიც აღ წერს 

ორ თა ჭა ლის ბა ღებს. იგი იხ სე ნებს მე თევ ზე ლო პია ნა საც, რო მე ლიც გრი-

გოლ ორ ბე ლიან მა თა ვის ცნო ბილ მუ ხამ ბაზ ში უკ ვდავ ყო: „ორ თა ჭა ლის 

ბაღ ში მნა ხე, ვი ნა ვარ?/ დარ დი მან დის ლხინ ში მნა ხე, ვი ნა ვარ?/ ჯა მით 

ტო ლუმ ბა ში მნა ხე, ვი ნა ვარ?/ აბა, მუშ ტი- კრივ ში მნა ხე, ვი ნა ვარ?/ მა-

შინ შე გიყ ვარ დე, სთქვა: ძვირ ფა სი ხარ“. ეს ლო პია ნა ზე მოთ აღ წე რი ლი 

ლხი ნის ცოც ხა ლი თევ ზით მომ მა რა გე ბე ლი და მო ქი ფე თა ახ ლო მე გო-

ბა რი ყო ფი ლა.13 სამ წუ ხა როდ, XX საუ კუ ნის და საწ ყის ში ორ თა ჭალ ჰე სის-

თვის აგე ბულ მა აუ ცი ლე ბელ მა ჯე ბი რებ მა მდი ნა რის ტო ტის დაშ რო ბა გა-

მოიწ ვია, რა საც კუნ ძუ ლის გაქ რო ბა მოჰ ყვა.

11.  ბა ლა ხაშ ვი ლი, ია კობ. ბა ღი ვარ დი სა. თბი ლი სი: 1967, გვ. 52. 

12.  იქ ვე. 

13.  გრი შაშ ვი ლი, იო სებ. თხზუ ლე ბა თა სრუ ლი კრე ბუ ლი ხუთ ტო მად, ტ. 3. თბი ლი სი: 1963, 

გვ. 49. 
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1894 წელს გა ზეთ „ი ვე რიის“ რამ დე ნი მე ნო მერ ში იბეჭ დე ბა მე ტად სა-

ყუ რად ღე ბო კო რეს პონ დენ ციე ბი, რო მელ თა ავ ტო რი თა ვა დი გიორ გი 

ჩიჩუაა.14 ორიოდე სიტ ყვა უნ და ვთქვათ ამ მე ტად საინ ტე რე სო პი როვ-

ნე ბა ზე. „გიორ გი კონ სტან ტი ნეს ძე ჩი ჩუა იყო სოფ ლის მეურ ნეო ბა ში 

სიახ ლის შე მომ ტა ნი, მი წათ მოქ მე დე ბის გან ვი თა რე ბის თვის დაუ ღა ლა ვი 

მებ რძო ლი -ენ თუ ზიას ტი, პროგ რე სუ ლი სა ზო გა დო მოღ ვა წე. იგი გან სა-

კუთ რე ბულ ყუ რად ღე ბას აქ ცევ და სუბ ტრო პი კულ კულ ტუ რებ სა და შე-

მო სავ ლია ნი დარ გე ბის გან ვი თა რე ბას. მან სა მეგ რე ლოს რაიო ნებ სა და 

სოფ ლებ ში პირ ველ მა გაა შე ნა ვა ზის ჯი შე ბი: ცო ლი კაუ რი, სა ფე რა ვი და 

სხვ. კარ გად ჰქონ და მოწ ყო ბი ლი სა კუ თა რი მა მუ ლი, რო მე ლიც საც დელ  

-საჩ ვე ნე ბელ ნაკ ვეთს წარ მოად გენ და სოფ ლის გლე ხო ბი სათ ვის“,– ასე 

იწ ყებს მკით ხვე ლის თვის გიორ გი ჩი ჩუას წარ დგე ნას თენ გიზ ჩხეი ძე, 

ავ ტო რი უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნაშ რო მი სა „ქარ თვე ლი აგ რო ნო-

მე ბი“.15 გიორ გი ჩი ჩუას ინი ცია ტი ვით ეკის თემ ში, სოფ ლებ ში უშა ფათ ში, 

ფოც ხო ში და სხვ. ფარ თო შა რაგ ზე ბი გაუყ ვა ნიათ. ამ გზებ ზე პირ ვე ლი 

ეტ ლე ბის გა მო ჩე ნას ხალ ხი თურ მე ზეი მით ხვდე ბო და. ღა რი ბი ბავ შვე-

ბის თვის გაუხ სნია სკო ლა სო ფელ უფალ კარ ში. გან სა კუთ რე ბით ნა ყო-

ფიე რი ყო ფი ლა მი სი საქ მია ნო ბა და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს საუფ ლის-

წუ ლო მა მუ ლე ბის ბან კის სა თა ვე ში ყოფ ნის პე რიოდ ში. ამ დროს იგი 

უკ ვე რე გუ ლა რულ დახ მა რე ბას უწევ და სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო სკო ლებს. 

თვით ტრა გი კულ მა შემ თხვე ვა მაც კი (მას შე მოჰ კვდო მია მე ფის მო ხე-

ლე, რის გა მოც შო რეულ ას ტრა ხან ში გა დაუ სახ ლე ბიათ) ვერ შეძ ლო ამ 

მხნე ადა მია ნის სუ ლით გა ტეხ ვა. უსარ გებ ლია რა ას ტრა ხან ში თუ თის 

ხეე ბის არ სე ბო ბით, გიორ გი ჩი ჩუას მეაბ რე შუ მეო ბის თვის მიუყ ვია ხე ლი 

და თა ვი სი მუ შაო ბის შე დე გით იმ ხა ნად ას ტრა ხან ში გა და სახ ლე ბუ ლი ნი-

კო ლოზ ჩერ ნი შევ სკის ყუ რად ღე ბა მიუქ ცე ვია – 1889 წელს დაუ წე რია და 

გა მოუ ცია ნაშ რო მი „Очерк деятельности станции шелководства Г. К. Чичуа 

в Астрахани“, რო მელ შიც აღ წე რი ლია ას ტრა ხან ში ამ მე ტად მნიშ ვნე ლო-

ვან დარ გში მი ღე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბა. იმა ვე წელს, უკ ვე თა ვის მშობ-

ლიურ სა რა ტოვ ში დაბ რუ ნე ბულ ჩერ ნი შევ სკის შუამ დგომ ლო ბა გაუ წე ვია 

გიორ გი ჩი ჩუას თვის სა რა ტოვ ში ვე გა მარ თუ ლი სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო 

გა მო ფე ნის ორ გა ნი ზა ტო რე ბის წი ნა შე, რა თა მათ მიე ღოთ ჩი ჩუა სეუ ლი 

აბ რე შუ მის პარ კი. სხვა თა შო რის, ამ ამ ბავს მა შინ დი დი გა მოხ მაუ რე ბა 

მოჰ ყო ლია. მა ლე ვე სამ შობ ლო ში დაბ რუ ნე ბუ ლი გიორ გი ჩი ჩუა უახ ლოვ-

დე ბა „ი ვე რიის“ კო რეს პონ დენ ციებ ში მოხ სე ნიე ბულ ივა ნე კლინ გენს და 

მას თან ერ თად აქ ტიუ რად მო ნა წი ლეობს ჩვე ნი ქვეყ ნის სა მეურ ნეო დარ-

გის სა მო მავ ლო გან ვი თა რე ბა სა და სწო რი და გეგ მვის პრო ცეს ში. 

ქუ თაი სის გუ ბერ ნია ში იმ ხა ნად ორ გა ნი ზე ბუ ლი ოთ ხკა ცია ნი ექ სპე დი-

ციის მი ზა ნი ყო ფი ლა არ სე ბუ ლი სა მეურ ნეო წარ მოე ბის შეს წავ ლა და 

14.  ჩი ჩუა, გიორ გი. მოგ ზაუ რო ბა სა მეურ ნეო წარ მოე ბის შე სას წავ ლად ქუ თაი სის გუ ბერ-

ნია ში. გაზ. „ი ვე რია“, 1894, №19. 

15.  ჩხეი ძე, თენ გიზ. ქარ თვე ლი აგ რო ნო მე ბი. თბი ლი სი: 1962, გვ. 32. 
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მო მა ვალ ში მის გა სა ფარ თოებ ლად სა თა ნა დო ნია და გი სა და კლი მა-

ტის მქო ნე ად გი ლე ბის შერ ჩე ვა. ექ სპე დი ციის წევ რე ბი გიორ გი ჩი ჩუას 

გარ და ყო ფი ლან: კავ კა სიის საუფ ლის წუ ლო მა მუ ლე ბის ინ სპექ ტო რი 

ივა ნე კლინ გე ნი, სა ხა ზი ნო- სააზ ნაუ რო ბან კის შემ ფა სე ბე ლი აგ რო ნო მი 

კო ფო კი, აგ რო ნო მი ოფი ცე რი სი მენ სო ნი. ექ სპე დი ცია დაუ კომ პლექ ტე-

ბია კლინ გენს. მას სჭირ დე ბო და ზუს ტი მო ნა ცე მე ბი სა მეურ ნეო წარ-

მოე ბის გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ, რად გან საუფ ლის წუ ლო დე პარ ტა მენტს 

გან ზრა ხუ ლი ჰქონ და „დაეწ ყო და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში სხვა დას-

ხვა სა მეურ ნეო წარ მოე ბა, რო მე ლიც დიდ სარ გებ ლო ბას მოუ ტან და 

არა მარ ტო ჩვენს მხა რეს, არა მედ მთელ რუ სეთს“.16 ინ ტე რეს მოკ-

ლე ბუ ლი არ უნ და იყოს გიორ გი ჩი ჩუას პი როვ ნე ბის კლინ გე ნი სეუ ლი 

შე ფა სე ბა. აი, რას წერს იგი: „... ჩემ თან მო ვიწ ვიე გა ნათ ლე ბუ ლი მე-

მა მუ ლე- მეურ ნე [...] თა ვა დი გიორ გი ჩი ჩუა, რო მე ლიც ჩი ნე ბუ ლად იც-

ნობს თა ვის ქვე ყა ნას და ად გი ლობ რივ ყო ფა- ცხოვ რე ბას. მან ძვირ ფა სი 

სამ სა ხუ რი გაგ ვი წია იმით, რომ ამიერ კავ კა სიის მეურ ნე თა შო რის ბევ-

რი ნაც ნო ბი ჰყავს... ჩვე ნი პა ტა რა ქა რავ ნის ხელ მძღვა ნე ლის, თა ვად 

ჩი ჩუას, შემ წეო ბით ისიც კი მო ვა ხერ ხე, რომ იტა ლიუ რი კო ლო ნიე ბის 

შუა საუ კუ ნეობ რი ვი კულ ტუ რის ნაკ ვა ლე ვის თვის მი მეგ ნო. პარ კე ბი, სა-

დაც კი დევ შე მორ ჩე ნი ლია ძველ თაძ ვე ლი ზე თის ხი ლის ძირ კვე ბი და 

აგ რეთ ვე ძა ლიან ძვე ლი, მაგ რამ უფ რო მოგ ვია ნო ხა ნის კე თილ შო ბი-

ლი დაფ ნის ხეივ ნე ბი...“. სა გუ ლის ხმოა, რომ ეს ცნო ბა აღე ბუ ლია ივა ნე 

კლინ გე ნის მიერ 1917 წელს პეტ როგ რად ში გა მო ცე მუ ლი ნაშ რო მი დან 

„Проект организации подтропического хозяйства в Закавказье с чайным 

хозяйством во главе“ და და მოწ მე ბუ ლია თენ გიზ ჩხეი ძის უკ ვე ნახ სე ნებ 

წიგ ნში „ქარ თვე ლი აგ რო ნო მე ბი“.17

„ი ვე რიის“ კო რეს პონ დენ ციის ავ ტო რი კი, თა ვის მხრივ, იმა ზე მია ნიშ ნებს, 

რომ და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს მთე ლი რი გი რაიო ნე ბის დათ ვა ლიე რე-

ბა ემ სა ხუ რე ბა იმ მი ზანს, რომ მომ ზად დეს წი ნა პი რო ბა ჩაის, ქა ღალ დის 

ლა ქის, ქი ნა ქი ნი სა და ქა ფუ რის ხეე ბის მო სა შე ნებ ლად, აგ რეთ ვე ყა ჭის 

(აბ რე შუ მის ჭიის) აქამ დე არ სე ბულ ზე უფ რო სა ღი თეს ლის მო სახ ლეო ბა-

ში და რი გე ბის თვის და მას თან ერ თად ამა ვე ყა ჭის (ჭიის) საკ ვე ბი თუ თის 

ხეე ბის მო შე ნე ბის თვის (წე რილ ში ნახ სე ნე ბია ხო ნის ინი ცია ტი ვია ნი მოუ-

რა ვი შა რა ში ძე, რო მელ საც თა ვი სი საზ რია ნო ბით ყა ჭის მომ ვლელ დე-

და კაც თათ ვის მო სამ ზა დე ბე ლი სკო ლაც კი დაუარ სე ბია სა კუ თარ ოჯახ ში 

და მთავ რო ბაც დაუინ ტე რე სე ბია ამით). ამის შემ დეგ ექ სპე დი ციის წევ რე-

ბი მიემ გზავ რე ბიან გორ დის კენ, ანუ იმე რე თის, სა მეგ რე ლო სა და ლეჩ-

ხუ მის საზ ღვარ ზე მდე ბა რე და დია ნე ბის სა ზაფ ხუ ლო რე ზი დენ ციი სა კენ: 

„ა ვე დით გორდს. ვნა ხეთ შიგ გორ დში მშვე ნიე რი ვა კე ად გი ლი შე მოზ-

ღუ დუ ლი მთე ბით... მთის ბუ ნებ რი ვი კე დე ლი და სა ფა რა ვად ქა რი სა და 

სი ცი ვი სა გან. შეხ ვალთ თუ არა მინ გრელ სკის (მინგრელსკი სამეგრელოს 

16.  გაზ. „ი ვე რია“, 1894, №8, გვ. 1-2.

17.  ჩხეი ძე, თენ გიზ. ქარ თვე ლი აგ რო ნო მე ბი. თბი ლი სი: 1962, გვ. 31.
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უკანასკნელი მმართველი, ეკატერინე ჭავ ჭავაძისა და დავით დადიანის 

ვაჟი, ნიკოლოზ დადიანია. – ნ.კ.) ეზო ში, თავს ისე იგ რძნობთ, თით ქოს 

ედემ ში ხართ... აქ თა ვადს გაუ კე თე ბია მშვე ნიე რი პარ კი. ხეივ ნე ბი მის-

დევს ერ თმა ნეთს... სხვა დას ხვა გვა რი ხეე ბი ზამ თარ -ზაფ ხულ მშვე ნივ-

რად არის ამ წვა ნე ბუ ლი. აუ ზე ბი თევ ზი თაა სავ სე... აქა -იქ ვარ დის უბა ნია. 

ქვე მო რე მხა რეს... უც ხო ქვეყ ნე ბით გან მო ტა ნი ლი ძვირ ფა სი მცე ნა რეე ბის 

მრა ვა ლი ხეი ვა ნია აყო ლე ბუ ლი, აქ ვეა სხვა დას ხვა ყვა ვი ლე ბი და ხე ხი-

ლი. თვით თა ვადს მშვე ნივ რად შეუს წავ ლია ბო ტა ნი კა და თა ვის ბაღს ისე 

უვ ლის, რო გორც თვა ლის ჩინს... ყო ვე ლი ვე ამას ზედ დას ცქე რის სა სახ ლე 

და მი სი აი ვა ნი. ცხა დია, რომ ასე თი ბა ღი შეიძ ლე ბა გა შენ დეს მხო ლოდ 

იქ, სა ცა მდი და რი მი წა და იმის თა ნა რბი ლი და ფა ქი ზი ჰა ვაა, რო გო-

რიც გორ დში და ბევ რგან სხვა გან ჩვენს ქვე ყა ნა ში. ეს ად გი ლი სწო რედ 

სად გუ რია თბილ ქვეყ ნე ბის მცე ნა რე თა და ძვირ ფას ყვა ვილ თა. აქ არის 

ზაფ ხულ ში ზო მიე რი ნია ვი მთი სა და სიგ რი ლე, ხო ლო ზამ თარ ში 15-20 

გრა დუ სამ დე სით ბო. ჩვე ნი უც ხო სტუმ რე ბი გაკ ვირ ვე ბულ ნი იყ ვნენ ყვე-

ლაფ რით, რაც კი ნა ხეს გორ დში, მაგ რამ უფ რო გაჰ კვირ დნენ თ. მინ-

გრელ სკის ცოდ ნი თა და მუ შაო ბით“.18

ორიო დე ის ტო რიუ ლი ცნო ბა გორ დის ბა ღის შე სა ხებ: მას შემ დეგ, რაც 

1841 წელს აქ და დია ნე ბის ცი ხე სი მაგ რის მსგავ სი სა ზაფ ხუ ლო რე ზი დენ-

ცია აშენ და, და ვით და დიანს მოუწ ვე ვია სა ხელ გან თქმუ ლი აგ რო ნო მი 

და ლან დშაფ ტის არ ქი ტექ ტო რი იო სებ ბა ბი ნი, რო მე ლიც აგ რეთ ვე ხელ-

მძღვა ნე ლობ და ზუგ დი დის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის დაპ როექ ტე ბას. მას დაე-

ვა ლა იმა ვე სა მუ შაოს შეს რუ ლე ბა გორ დის სა სახ ლის გარ შე მო. ბა ბი ნის 

მიერ დაწ ყე ბუ ლი საქ მე გაუგ რძე ლე ბია იტა ლიელ მე ბა ღეს, გაე ტა ნო ძამ-

ბერ ლე ტის. 80 ჰექ ტარ ზე გა და ჭი მუ ლი ტე რი ტო რია ქვის გა ლავ ნით ყო ფი-

ლა შე მოვ ლე ბუ ლი, რო მელ შიც სა მი და ცუ ლი ჭიშ კა რი იყო და ტა ნე ბუ ლი. 

ამ კომ პლექ სში შე დიო და აგ რეთ ვე აბა ნო და, რო გორც ჩანს, ზუგ დი დის 

ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის მსგავ სად, ბა ბი ნის მიერ შექ მნი ლი ხე ლოვ ნუ რი ტბა. 

სამ წუ ხა როდ, ბოლ შე ვი კუ რი წი თე ლი არ მიი სა და ად გი ლობ რი ვი მო სახ-

ლეო ბის მიერ გორ დის სა სახ ლე და ბა ღიც ისე გაი ძარ ცვა, რომ აქ დღეს 

უწინ დე ლი დი დე ბუ ლი გა ნა შე ნია ნე ბის გან მცი რე კვა ლი ღაა შე მორ ჩე ნი-

ლი, სა სახ ლის გან კი სუ ლაც უსა ხუ რი კარ კა სი შე მოგ ვრჩა. 

გორ დის შემ დეგ ჩვენს ყუ რად ღე ბას იპ ყრობს ფო თის აღ წე რი ლო ბა. 

გიორ გი ჩი ჩუა ამ კო რეს პონ დენ ცია ში რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვან და 

სხვა წყა როე ბი თაც და დას ტუ რე ბულ ცნო ბას გვაწ ვდის. ეს, რა თქმა უნ-

და, ეხე ბა რეს ლე რის ბაღს. თუმ ცა მივ ყვეთ თან მიმ დევ რო ბით: „ი მა ვე 

სა ღა მოს წა ვე დით ფო თის და სათ ვა ლიე რებ ლად, – ვკით ხუ ლობთ 1894 

წლის „ი ვე რიის“ №12-ში გა მოქ ვეყ ნე ბულ კო რეს პონ დენ ცია ში, – მეო-

რე დი ლით ად რე და ვიწ ყეთ სხვა დას ხვა ბა ღე ბის დათ ვა ლიე რე ბა. 

ვნა ხეთ აქაუ რი ოდეს მე გან თქმუ ლი ლი მო ნი სა და ფორ თოხ ლის ბა-

18.  გაზ. „ი ვე რია“, 1894, №12, გვ. 2.
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ღი, რო მე ლიც გაა ნად გუ რეს ოს მა ლებ მა. ახ ლა ამ ბაღ ში მრა ვალ გვა რი 

მცე ნა რეა თბი ლის ქვეყ ნე ბის. მშვე ნივ რად იზ რდე ბა ფოთ ში თით ქმის 

ყვე ლა სახ ლის ეზო ში ევ კა ლიპ ტი, მაგ ნო ლია, კვი პა რო სი, ალეან დრა, 

აკა ცია, ქა ღალ დის ხე, ბაშ მა ლა (სა მოთ ხის ვაშ ლი), რო მე ლიც ყვა ვის 

ზამ თრო ბით, კრიპ ტო მე რია, ია პონ კა, კრიპ ტო მე რია ელე განს, დაფ ნის 

ხე, წყა ვი და სხვა მრა ვალ გვა რი თვა ლის თვის სა სია მოვ ნო და სახ ლე-

ბის და მამ შვე ნე ბე ლი ხე. მო დის აგ რეთ ვე ტკბი ლი კარ ტო ფი ლი (ბატა-

ტი), ყო ველ გვა რი ყვა ვი ლე ბი, კა მე ლიე ბი და სხვ. ფოთ ში გაუ შე ნე ბია 

სკო ლა და ბა ღი სხვა დას ხვაგ ვარ მცე ნა რე თა მე ბა ღეს ბო ტა ნი კოს რეს-

ლერს და აქე დან გა ტა ნი ლი მცე ნა რეე ბით გაუ შე ნე ბია ბა თუ მის ბა ღი და 

მოურ თავს ბულ ვა რი. ამ ბაღს ახ ლა უვ ლის რეს ლე რის ქა ლი, ქ-ნი ა. 

სმიტ ტი სა, რო მელ მაც გვაჩ ვე ნა კა მე ლიე ბის სხვა დას ხვა „ლუ კო ვი ცე ბი“, 

ზე თის ხი ლი, ლი მო ნი და ფორ თო ხა ლი, რო მე ლიც ბაღ ში სდგას. აგ რეთ-

ვე ტყის ხეი ვა ნი ნაზ მცე ნა რე თა და სა ფა რა ვად გა კე თე ბუ ლი. ამ ქალ მა 

გვიამ ბო, რომ გან სვე ნე ბუ ლი რეს ლე რი, აღე ბულ იქ ნა თუ არა ბა თუ მი, 

მა შინ ვე შეუდ გა ჩაის ბუჩ ქე ბის საქ მეს და კი დეც ჰქონ და რამ დე ნი მე ძი-

რი იმ ძვირ ფას მცე ნა რი სა, მაგ რამ ხელ მოკ ლეო ბის გა მო და იმ მი ზე ზი-

თაც, რომ თა ნაგ რძნო ბა არ გაუ წია, ვი საც ჯერ იყო, ვერ გა ნა ხორ ციე ლა 

თა ვი სი სურ ვი ლიო. რეს ლერს შე გუ ლე ბუ ლი ჰქო ნია მა მუ ლი ბა თუ მის 

მახ ლობ ლად, მაგ რამ მის თვის არ მიუ ციათ ეს მი წა. ეს ის მი წა უნ და 

იყოს, რო მე ლიც ახ ლა შეი ძი ნა ჩაის მომ ყვან მა პა პოვ მა. გან სვე ნე ბულს 

საფ ლავ ში ჩაჰ ყვა იმის ჯავ რი, რომ ვერ აის რუ ლა თა ვის სურ ვი ლი და 

სიკ ვდი ლის ჟამ საც სულ იმას ამ ბობ და, ნე ტავ ვინ დაამ თავ რებს ჩემს 

დაწ ყე ბულ საქ მე სო. ჩაის ბუჩ ქი მგო ნია შეი ძი ნა რეს ლე რის გან დ. ალ-

ფონ მა და მე რე რა უყ ვეს, არ ვი ციო“.19

სპე ცია ლურ ლი ტე რა ტუ რა ში ფო თი სა და ბა თუ მის ბულ ვა რის გა ნა-

შე ნია ნე ბის შე სა ხებ ჩვენ მარ თლაც ვაწ ყდე ბით გარ კვეულ ცნო ბებს 

გერ მა ნე ლი ბო ტა ნი კო სე ბის – რეს ლე რი სა და რეიე რის შე სა ხებ (მა გა-

ლი თად, ფო ტოალ ბომ ში „ბა თუ მი“, 2006). 1881 წელს გუ ბერ ნა ტორ სმე-

კა ლოვ სკის და ვა ლე ბით რეს ლერს დაუწ ყია ფოთ ში ნუ რი- გე ლის, იმა ვე 

გელ -ბა შის ტბის გარ შე მო ბა ღის მშე ნებ ლო ბა. გუ ბერ ნა ტო რის ბრძა ნე-

ბის თა ნახ მად, რეს ლერს ეს მშე ნებ ლო ბა ათ წე ლი წად ში უნ და დაეს-

რუ ლე ბი ნა. სა მიო დე წე ლი წად ში რეს ლერ მა და რეიერ მა უკ ვე შეძ ლეს 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი დაწ ყე ბი თი სა მუ შაოე ბის შეს რუ ლე ბა. კერ ძოდ, მათ 

მთლია ნად გაწ მინ დეს ტე რი ტო რია ვე ლუ რი მცე ნა რეე ბის გან, გაა შე-

ნეს ხეი ვა ნი და დარ გეს მა რად მწვა ნე მცნა რეე ბი. რო გორც ჩანს, თავ-

და პირ ვე ლად რეს ლე რი ფოთ ში ჩა მო სუ ლა 70-ია ნი წლე ბის მი წუ რულს 

რუ სე თის არ მიის გა დამ დგა რი ოფიც რის კურ კოვ სკის მოწ ვე ვით, რო-

მელ საც იქ ჰო მო ლო გიუ რი ინ სტი ტუ ტის დაარ სე ბა ჰქო ნია გან ზრა ხუ ლი. 

ამ მიზ ნის გან სა ხორ ციე ლებ ლად კავ კა სიის მე ფის ნაც ვლის გან (მი სი 

წე რი ლო ბი თი თხოვ ნის შემ დეგ) კურ კოვ სკის სო ლი დუ რი თან ხა 10 000 

19.  გაზ. „ი ვე რია“, 1894, №12, გვ. 2-3.
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მა ნე თიც მიუ ღია. აშე ნე ბუ ლა კი დეც დღე ვან დე ლი საც დე ლი სად გუ რის 

ად გი ლას 4 ჰექ ტარ მი წა ზე ე.წ. კურ კოვ სკის ბა ღი, რო მელ შიც 1000-მდე 

სხვა დას ხვა სა ხეო ბის ხე ხი ლი, წიწ ვო ვა ნი და დე კო რა ტიუ ლი მცე ნა რე 

იყო. მა ლე ვე რეს ლე რის ბიოგ რა ფია ში ჩნდე ბა ბა თუ მის ბულ ვა რი, სა-

დაც გა დაი ნაც ვლე ბენ ის და მი სი დამ ხმა რე მე ბა ღე რეიე რი. ბულ ვა რის 

გამ წვა ნე ბის თვის გარ კვეუ ლი სა მუ შაოე ბის ჩა ტა რე ბის შემ დეგ, 1884 

წელს, რეს ლე რი მოუ ლოდ ნე ლად გარ დაიც ვლე ბა. გიორ გი ჩი ჩუას კო-

რეს პონ დენ ციი დან ვი გებთ, რო გო რი გუ ლის ტკი ვი ლით წა სუ ლა იგი ამ  

ქვეყ ნი დან და თან წაჰ ყო ლია დარ დი მის მიერ წა მოწ ყე ბულ დაუს რუ-

ლე ბელ საქ მე ზე. 

აფ ხა ზე თი სა და აჭა რის შა ვი ზღვის სა ნა პი როე ბი თა ვი სი სი ლა მა ზით 

ყო ველ თვის იზი დავ და უამ რავ მტერ -მოყ ვა რეს. ბუ ნებ რი ვია, ამ თვალ-

საზ რი სით არც რუ სე თის იმ პე რია იქ ნე ბო და გა მო ნაკ ლი სი. მოგ ვია-

ნე ბით ერ თმა რუს მა ჟურ ნა ლის ტმა ამ ად გი ლებს იმ პე რიის სამ კაუ ლი 

– „რუ სუ ლი რი ვიე რაც“ კი უწო და და ეს სა ხელ წო დე ბა იმ დე ნად სი ცოც-

ხლი სუ ნა რია ნი აღ მოჩ ნდა, რომ ახ ლაც, XXI საუ კუ ნე ში შექ მნი ლი პო ლი-

ტი კუ რი ვი თა რე ბის გა მო, კვლავ აქ ტიუ რად გა მოი ყე ნე ბა. მაშ ასე, სა ჭი-

რო იყო ზღვა „დერ ჟა ვას თვის“, რო მელ საც თა ვი სი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა 

სჭირ დე ბო და, ამ ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მშე ნებ ლო ბას კი – ხელ საყ რე ლი 

ის ტო რიუ ლი მო მენ ტი, რო მე ლიც მა ლე გაჩ ნდა კი დეც. რუ სეთ -თურ ქე-

თის ომ ში რუ სე თის გა მარ ჯვე ბამ ახა ლი მო ტი ვა ცია და შე საძ ლებ ლო ბე-

ბი შექ მნა ამ მხა რის ათ ვი სე ბის თვის. მა გა ლი თად, აფ ხა ზე თის სა ნა პი-

რო ზე სწო რედ ამ დროი დან გა მოჩ ნდნენ ახა ლი ყაი დის სტუმ რე ბი, ანუ 

საქ მია ნი რუ სი გე ნერ ლე ბი და სა ხელ მწი ფო მოღ ვა წეე ბი, რომ ლებ საც 

მხა რის გა ნა შე ნია ნე ბის ამ ბი ციუ რი გეგ მე ბი ჰქონ დათ. ერ თ-ერ თი მათ-

გა ნი იყო საიმ პე რა ტო რო ოჯა ხის წევ რი ოლ დენ ბურ გის უფ ლის წუ ლი 

(Принц Олденбургский). ეს პი როვ ნე ბა გა მო სა ხუ ლია ცნო ბი ლი რუ სი 

მხატ ვრის, ილია რე პი ნის არა ნაკ ლებ ცნო ბილ ტი ლო ზე „სა ხელ მწი ფო 

საბ ჭოს სად ღე სას წაუ ლო სხდო მა ზე“, რო მე ლიც საბ ჭოს დაარ სე ბის 100 

წლის თავს მიეძ ღვნა. 

რო გორც ამ ბო ბენ, პრინცს ძა ლიან უნ დო და რუ სუ ლი არის ტოკ რა ტიის სა-

კად რი სი და სას ვე ნე ბე ლი ად გი ლე ბი შეექ მნა და ამით თვით ფრან გულ ნი-

ცას გას ჯიბ რე ბო და. შა ვიზ ღვის პი რე თის ასე თი და ნიშ ნუ ლე ბის თვის შე სა-

ფე რის ად გი ლად გან ხილ ვა რუ სეთ მა XIX საუ კუ ნის და სას რულს დაიწ ყო. 

ამ დროის თვის რუ სეთ ში ზღვის პი რა ქა ლა ქე ბი ბევ რი არ იყო. ამი ტო მაც 

დე და ქა ლა ქის ელი ტა ძი რი თა დად საფ რან გე თის, გერ მა ნიი სა თუ იტა-

ლიის ცნო ბილ კუ რორ ტებ ზე ის ვე ნებ და. ამას თან, სა სურ ვე ლი იყო დამ-

სვე ნებ ლე ბის მიერ ევ რო პა ში და ხარ ჯუ ლი თან ხე ბის ერ თობ სო ლი დუ რი 

ნა კა დის რა ღაც ნა წი ლი სამ შობ ლო ში ვე დარ ჩე ნი ლი ყო, ანუ თა ვი სე ბუ-

რი ფი ნან სუ რი დი ვერ სი ფი კა ცია მომ ხდა რი ყო. რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ-

ნეთ, თურ ქეთ ზე გა მარ ჯვე ბამ მოვ ლე ნე ბი დააჩ ქა რა და მა ლე რუ სეთ მა 

ამ ჩა ნა ფიქ რის გან ხორ ციე ლე ბა შეძ ლო. აფ ხა ზე თის სა ნა პი რო სუბ ტრო-
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პი კულ ზო ნა ში მდე ბა რეობ და. აქ შეი ნიშ ნე ბო და მი ნე რა ლუ რი წყლე ბი-

სა და სამ კურ ნა ლო ტა ლა ხე ბის სიმ რავ ლეც, წლიუ რი ტემ პე რა ტუ რა +16 

გრა დუ სამ დე აღ წევ და. მრა ვალ ფე რო ვა ნი და ყო ველ მხრივ გა მორ ჩეუ ლი 

იყო ეს კუთ ხე ფაუ ნის თვალ საზ რი სი თაც. რაც შეე ხე ბა გაგ რას, რო მე ლიც 

უნ და ქცეუ ლი ყო „მშობ ლიურ ნი ცად“, მი სი ჰა ვა მთის მა სი ვი სა და ზღვის 

უჩ ვეუ ლო სიახ ლო ვის გა მო სრუ ლიად უნი კა ლურ შე საძ ლებ ლო ბებს ამ-

ჟღავ ნებ და. აქაურ ჰაერს „ზღვი სა და მთის ბედ ნიერ ნა ზავ საც“ უწო დებ-

დნენ. ოლ დენ ბურ გე ლი პრინ ცის არ ჩე ვა ნიც სწო რედ გაგ რა ზე შე ჩერ-

და. პრინ ცმა აქ გაიყ ვა ნა ტე ლეგ რა ფი, სი ნათ ლე, წყალ სა დე ნი; დააარ სა 

სუბ ტრო პი კუ ლი ტექ ნი კუ მი, აა შე ნა კლი მა ტუ რი სად გუ რი, რო მე ლიც 1903 

წლის 9 იან ვარს გაიხ ნა. ეს სა ზეი მო ღო ნის ძიე ბა აღი ნიშ ნა მის მიერ ევ-

რო პა ში შე ძე ნილ ხის მა სა ლის გან დამ ზა დე ბულ და ად გილ ზე აწ ყო ბილ 

რეს ტო რან „გაგ რიფ ში“. შემ დგომ ეს დღე გაგ რის კუ რორ ტის დაარ სე ბის 

თა რი ღად იქ ნა მიჩ ნეუ ლი. 

 ზღვის ნა პი რას პრინ ცმა ოლ დენ ბურ გელ მა, ცხა დია, გაა შე ნა დი დი პარ-

კიც, რო მელ შიც დარ გეს აგა ვე ბი, პალ მე ბი, ლი მო ნი სა და ფორ თოხ ლის 

ხეე ბი, კვი პა რო სე ბი. ეს პარ კი დღემ დეა შე მორ ჩე ნი ლი და „გაგ რიპ შთან“, 

პრინ ცის ცი ხე კოშ კთან და ცნო ბი ლი სვე ტე ბის ხეი ვან თან ერ თად გაგ რის 

ღირ სშე სა ნიშ ნაო ბას წარ მოად გენს. 1912 წლის 17 მაისს გაგ რას ეწ ვია იმ-

პე რა ტო რი ნი კო ლოზ მეო რე, რაც კუ რორ ტის მშე ნე ბელ თა ჩა ნა ფიქ რის 

სრულ რეა ლი ზა ციას ადას ტუ რებ და.

სო ხუ მის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის ის ტო რია გვაც ნობს მე ტად საინ ტე რე სო 

პი როვ ნე ბას, ცნო ბილ რუს გეოგ რაფ სა და ბო ტა ნი კოსს, პავ ლე ტა ტა-

რი ნოვს (1833-1905). ოფიც რე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო სამ სა ხურ ში მყო ფი 

მშობ ლე ბის შვი ლე ბის თვის გახ სნი ლი გატ ჩი ნის ობოლ თა ინ სტი ტუ ტის 

კურ სდამ თავ რე ბუ ლი და თა ვი სი ერ თგუ ლი სამ სა ხუ რით საი დუმ ლო 

მრჩევ ლის ჩი ნამ დე ამაღ ლე ბუ ლი ტა ტა რი ნო ვი 1885 წელს სო ხუმ თან 

ახ ლოს სახ ლდე ბა, რა თა მთლია ნად და კავ დეს საყ ვა რე ლი საქ მით, 

მე ბა ღეო ბით. სო ხუ მის აღ მო სავ ლე თით, ქა ლა ქის გა ნა პი რა მხა რეს, 

იგი რამ დე ნი მე ნაკ ვეთს ყი დუ ლობს. თა ვის ნაკ ვეთ ზე აშე ნებს აგა-

რაკს (რო მე ლიც არ შე მო ნა ხუ ლა), და ნარ ჩე ნებ ზე კი – ბო ტა ნი კურ 

ბაღს, რო მელ ზე დაც თავს უყ რის მთე ლი მსოფ ლიო დან გა მო წე რილ 

მცე ნა რეებს. ბაღ ში მა შინ ვე დარ გეს 48 იშ ვია თი სა ხეო ბის პალ მა, ევ-

კა ლიპ ტის 20 და კვი პა რო სის 27 სა ხეო ბა, აგ რეთ ვე სხვა მრა ვა ლი 

მცე ნა რე. ტა ტა რი ნოვ მა ამინ დზე სის ტე მა ტუ რი დაკ ვირ ვე ბის მიზ ნით 

მცი რე ჰიდ რო მე ტეო რო ლო გიუ რი სად გუ რიც აა შე ნა (მოგ ვია ნე ბით 

იგი ამ გვა რი დაკ ვირ ვე ბის თვის გა მო ყე ნე ბულ ინ სტრუ მენ ტებს გა დას-

ცემს გო რის სკო ლის მოს წავ ლეებს, რომ ლე ბიც წარ მა ტე ბით აგ რძე-

ლებ დნენ ტა ტა რი ნო ვის მიერ დაწ ყე ბულ ჰიდ რო მე ტეო რო ლო გიურ 

დაკ ვირ ვე ბებს). 1892 წელს თა ვი სი მოღ ვა წეო ბის შე სა ჯა მებ ლად ჟურ-

ნალ ში „Вестник садоводства, плодоводства и огородничества“ პავ ლე 

ტა ტა რი ნო ვი აქ ვეყ ნებს სტა ტიას „რვაწ ლია ნი ცდე ბი სო ხუმ ში (1886-
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1893)“, რო მელ შიც დე ტა ლუ რად გვიამ ბობს სო ხუ მის მი წა ზე მის მიერ 

გა წეუ ლი სა მუ შაოე ბის შე სა ხებ. 

1891 წლი დან პავ ლე ტა ტა რი ნოვს სთა ვა ზო ბენ, სა თა ვე ში ჩაუდ გეს სო ხუ-

მის ბო ტა ნი კურ ბაღს. იგი ახ დენს ბა ღის რეორ გა ნი ზა ციას და მის ბა ზა ზე 

ქმნის სო ხუ მის სა ბა ღო და სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო სა მუ შაო თა საც დელ 

სად გურს, რო მელ შიც შე დის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღიც, რო გორც ერ თ-ერ თი 

გან ყო ფი ლე ბა. ტა ტა რი ნო ვი რუ სე თის სხვა დას ხვა ბო ტა ნი კუ რი ბა ღე ბი-

დან, კერ ძოდ კი, ნი კი ტი ნის (ყი რი მი), მოს კო ვი სა და პე ტერ ბურ გის ბა-

ღი დან, იწერს ნერ გებ სა და მცე ნა რე თა თესლს, რი თაც ავ სებს სო ხუ მის 

ბა ღის კო ლექ ციას. თუმ ცა თა ვი სი საქ მის ერ თგუ ლი ეს ადა მია ნი ამას 

არ სჯერ დე ბა და საქ მიან კავ შირს ამ ყა რებს ბელ გიას თან, გერ მა ნია სა 

და იტა ლიას თან. დაუც ხრო მე ლი ტა ტა რი ნო ვის წყა ლო ბით სო ხუ მის ბო-

ტა ნი კურ ბაღ ში ჩნდე ბა მან და რი ნის და ფორ თოხ ლის 15 სხვა დას ხვა და 

ევ კა ლიპ ტი სა და ბამ ბის რამ დე ნი მე სა ხეო ბა, ასე ვე ლო ტო სი, ინ დი გო, 

ია პო ნუ რი ხურ მა და ა.შ. მა ლე ის თა ვი სი ხარ ჯით მიემ გზავ რე ბა სამ-

ხრეთ ამე რი კა სა და ხმელ თა შუა ზღვის აუ ზის რამ დე ნი მე ქვე ყა ნა ში, 

საი და ნაც ჩა მოაქვს 45 სა ხეო ბის აგა ვა, 49 სა ხეო ბის პალ მა, 150 სა ხეო-

ბის სხვა დას ხვა სუბ ტრო პი კუ ლი მცე ნა რე. თა ვი სი დი რექ ტო რო ბის პე-

რიოდ ში მან მოახ დი ნა მრა ვა ლი მცე ნა რის ინ ტრო დუ ცი რე ბა, გა მოიყ ვა-

ნა ხორ ბლის ახა ლი ჯი შიც. 

ტა ტა რი ნო ვი აქ ტიუ რად მო ნა წი ლეობს სო ხუ მის სა ზო გა დოებ რივ ცხოვ-

რე ბა შიც. იგი სა თა ვა დაზ ნაუ რო კრე ბის წევ რი და ქა ლა ქის სა პა ტიო მო სა-

მარ თლეა, ხო ლო მის მიერ ვე დაარ სე ბულ სო ხუ მის სოფ ლის მეურ ნეო ბის 

სა ზო გა დოე ბა ში მუდ მივ წევ რად ირიც ხე ბა. 

სწო რედ ამ ტა ტა რი ნოვს ახ სე ნებს გიორ გი ჩი ჩუა ჩვენ მიერ უკ ვე და-

მოწ მე ბულ კო რეს პონ დენ ციებ ში. აი, რას წერს იგი ამ ჯე რად სო ხუ მის 

შე სა ხებ: „შიგ ქა ლაქ ში არის მშვე ნიე რი სა ბო ტა ნი კო ბა ღი. გარ შე მო 

ხომ ყო ვე ლი ვე აყ ვა ვე ბუ ლია. რა გინ და სუ ლო და გუ ლო, აქ რომ არ 

იყოს! მრა ვა ლი სხვა დას ხვაგ ვა რი ყვა ვი ლი, მცე ნა რეე ბი თბი ლი ქვეყ-

ნე ბი სა. ზო გი მო ტა ნი ლი შო რი დამ, ზო გი აქ ვე ად გი ლობ რივ ნა ხა რე ბი, 

რო მე ლიც მუ დამ ამ წვა ნე ბუ ლია და თით ქმის ზამ თარ -ზაფ ხულ ყვა ვის. 

აქ იშ ვია თია იმის თა ნა ხალ ხი, ეზო არ ჰქონ დეს და ამ ეზო ში ზამ თარ -

ზაფ ხულ არ ჰყვაო დეს ვარ დე ბი. ბევ რგან არის ლი მო ნი სა და ფორ თოხ-

ლის ხეე ბი, მრა ვალ გვა რი ევ კა ლიპ ტე ბი და სხვა ამის მსგავ სი ხეე ბი... 

წა ვე დით ტაი ნი სო ვეტ ნი კის ტა ტა რი ნო ვის სა ზაფ ხუ ლო სად გო მის სა-

ნა ხა ვად. ამ კაცს სამ სა ხუ რის თვის თა ვი დაუ ნე ბე ბია და ეს რამ დე ნი-

მე წე ლი წა დია გად მო სახ ლე ბუ ლა სო ხუმ ში. ტა ტა რი ნოვს მშვე ნივ რად 

სცოდ ნია ბო ტა ნი კა და შეუს წავ ლია ჩვე ნი ქვეყ ნის ნია და გი, ჰაე რი და 

სხვ. გაუ შე ნე ბია ბა ღი თით ქმის ყო ველ გვა რი მცე ნა რი სა, ცხე ლი ქვეყ ნე-

ბი დან გად მო ტა ნი ლი სა. მას აქვს რამ დე ნი მე ხეი ვა ნი სხვა დას ხვა გვა-

რის ფორ თოხ ლე ბი სა, რო მე ლიც მშვე ნივ რად ხა რობს და ის ხამს კარ-
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გად. ბ-ნ ტა ტა რი ნო ვის შრო მა იმ დე ნად თვალ სა ჩი ნოა, რომ ყვე ლას 

შეუძ ლია ად ვი ლად მიხ ვდეს, რა კარ გად ით ვი სებს ჩვე ნი ქვეყ ნის ბუ ნე-

ბა ცხე ლი ქვეყ ნე ბი დან გად მო ტა ნილ სა სარ გებ ლო მცე ნა რეუ ლო ბას. ეს 

ბა ღი არის სწო რედ მუ ზეუ მი თბილ ქვეყ ნე ბის მცე ნა რე თა იმ აღ წე რა ში, 

რო მე ლიც წა რუდ გე ნია ამ სა პა ტიო კაცს სე ნა ტორ აბა ზა სათ ვის მის აქ 

მყო ფო ბის დროს...“.20

XIX-XX საუ კუ ნე თა მიჯ ნა ზე რუს ბო ტა ნი კო სებ სა და მე ბა ღე- მეც ნიე რებს 

შო რის სულ უფ რო მწიფ დე ბა აზ რი რუ სე თის იმ პე რიის ე.წ. ქვეტ რო პი კულ 

ზო ნა ში დი დი ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის გა შე ნე ბის თაო ბა ზე. ამ იდეის გა სა ხორ-

ციე ლებ ლად შეირ ჩა ბა თუ მი, რო გორც ფარ თო ტრო პი კუ ლი სარ ტყე ლის 

ბო ლო პუნ ქტი. უფ რო სწო რად, ქა ლა ქის ცენ ტრი დან 9 კი ლო მეტ რით და-

შო რე ბუ ლი, მდი ნა რე ჩაქ ვის წყლის შე სარ თავ სა და მწვა ნე კონცხს შო რის 

მდე ბა რე სა ნა პი რო ზო ლი მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რიით, რო მე ლიც ზღვის 

დო ნი დან 0-220 მეტრ სი მაღ ლე ზეა და ად რე კოლ ხუ რი ტი პის ტყით (წი-

ფე ლი, წაბ ლი, ცაც ხვი) და მა რად მწვა ნე ქვეტ ყით (წყა ვი, შქე რი და სხვ.) 

იყო და ფა რუ ლი.

ცნო ბი ლი იყო, რომ ქა რის სი ნეს ტე აქ თა ვის მაქ სი მუმს აღ წევ და. შე სა ბა-

მი სად, ნა ლე ქე ბის რაო დე ნო ბა 2 500 მლ იყო. მარ თლაც, არ სად სხვა გან, 

არც რუ სე თის და არც ხმელ თა შუა ზღვის სა ნა პი როებ ზე არ შეი ნიშ ნე ბო-

და ასე თი ჭარ ბნა ლე ქია ნო ბა. შე და რე ბის თვის შეგ ვიძ ლია ავი ღოთ შა ვი 

ზღვის სა ნა პი რო ზე მდე ბა რე სა კუ რორ ტო ქა ლა ქი ანა პა, სა დაც ნა ლე ქე-

ბის წლიუ რი რაო დე ნო ბა მხო ლოდ 425 მი ლი ლიტ რია. აჭა რის ზღვის პი-

რეთ ში ჭარ ბტე ნია ნო ბას თან ერ თად თბი ლი ზამ თა რი და ცხე ლი ზაფ ხუ ლი 

იცო და, ბა თუმ ში ტემ პე რა ტუ რა იყო 4-6 0C, სა შუა ლო წლიუ რი ტემ პე რა-

ტუ რა კი – 15 0C; იან ვარ ში ჰაე რი თბე ბო და 7 გრა დუ სამ დე, ზაფ ხულ ში კი 

– 23 გრა დუ სამ დე. 

სა ქარ თვე ლოს ბუ ნე ბი სად მი მიძ ღვნილ უხ ვად ილუს ტრი რე ბულ ალ-

ბომ ში გან თავ სე ბუ ლი ტექ სტის ავ ტო რი მწე რა ლი არ ჩილ ქი ქო ძე წერს: 

„სუბ ტრო პი კუ ლი ჰა ვის მქო ნე და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში აჭა რა ყვე-

ლა ზე სუბ ტრო პი კუ ლი ად გი ლია. ბა თუ მის ბო ტა ნი კურ ბაღ ში ისე ხა რობს 

ტრო პი კუ ლი ეგ ზო ტი კუ რი მცე ნა რეე ბი, რო გორც მშობ ლიურ ამა ზო ნია ში 

ან ცენ ტრა ლურ აფ რი კა ში, თუმ ცა ად გი ლობ რი ვი ფლო რაც იმ დე ნად წაა-

გავს ჯუნგლს, რომ ძნე ლი სათ ქმე ლია, სად მთავ რდე ბა ბო ტა ნი კუ რი ბა ღი 

და სად იწ ყე ბა აჭა რუ ლი პეიზაჟები“.21

ბა თუ მის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის დღე ვან დელ ტე რი ტო რია ზე და ფუძ ნე ბა და 

მი სი სა თა ნა დოდ გა ნა შე ნია ნე ბა გან ვი თა რე ბის რამ დე ნი მე ეტაპს მოი-

ცავს. პირ ვე ლი ეტა პი უკავ შირ დე ბა ცნო ბი ლი ფრან გი არის ტოკ რა ტის, 

გაბ რიელ დ’ალ ფონ სის სა ხელს. იგი ამ ად გი ლე ბის ერ თ-ერ თი პირ-

20.  გაზ. „ი ვე რია“, 1894, №19, გვ. 3.

21.  სა ქარ თვე ლო (ფო ტოალ ბო მი), ტექ სტის ავ ტო რი არ ჩილ ქი ქო ძე. თბი ლი სი: 2012, გვ. 84.
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ვე ლი მოა გა რა კე, შემ დგომ კი ჩაქ ვში სა კუ თა რი სახ ლის მფლო ბე ლი 

ყო ფი ლა. 1881 წელს მე ბა ღე- დე კო რა ტორ მა, დღე ვან დე ლი ტერ მი ნო-

ლო გია რომ გა მო ვი ყე ნოთ, ლან დშაფ ტის დი ზაი ნერ მა, დ’ალ ფონ სმა, 

ამ ჟა მად არ სე ბუ ლი ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის ქვე და ნა წილ ში გაა შე ნა პა ტა რა 

პარ კი, რომ ლის თვი საც სამ ხრეთ საფ რან გე თი დან იშ ვია თი დე კო რა-

ტიუ ლი მცე ნა რეე ბი გა მოი წე რა. 1885-1889 წლებ ში გაბ რიელ დ’ალ ფონ-

სი ქა ლაქ ბა თუ მის მე ბა ღე- დე კო რა ტო რად დაი ნიშ ნა. ეს თა ნამ დე ბო-

ბა მან სა კუთ რივ ქა ლა ქის სა ნა პი როს გა სა ლა მა ზებ ლად გა მოი ყე ნა და 

ხორ ცი შეას ხა კლა სი კუ რი ბულ ვა რის შექ მნის იდეას. დღეს სწო რედ ამ 

ბულ ვარ ში შეგ ვიძ ლია ვი ხი ლოთ დ’ალ ფონ სის შე სა ნიშ ნა ვი ძეგ ლი, რი-

თაც ქა ლაქ მა ღირ სეუ ლი პა ტი ვი მია გო დამ სა ხუ რე ბულ მე ბა ღე- დე კო-

რა ტორს. 

მეო რე ეტა პი იწ ყე ბა 1892 წლი დან, რო დე საც ჩვენ თვის უკ ვე ნაც ნობ მა 

პავ ლე ტა ტა რი ნოვ მა და ტო ვა სო ხუ მის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის დი რექ ტო-

რის თა ნამ დე ბო ბა და ბა თუ მის კენ გაე შუ რა. დღე ვან დე ლი ბო ტა ნი კუ რი 

ბა ღის ზე და ნა წილ ში ტა ტა რი ნოვ მა შექ მნა ე.წ. „საკ ლი მა ტი ზა ციო ბა-

ღი“, სა დაც XX საუ კუ ნის და საწ ყი სის თვის მა რად მწვა ნე მერ ქნიან მცე-

ნა რე თა მდი და რი კო ლექ ცია იყო თავ მოყ რი ლი. აქ ვე მან აა გო თა ვი სი 

საც ხოვ რე ბე ლი სახ ლიც, რო მელ შიც დღეს ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის დი რექ-

ციაა გან თავ სე ბუ ლი. მიუ ხე და ვად გა წეუ ლი მუ შაო ბი სა, ბა თუ მის ბო-

ტა ნი კუ რი ბა ღის ოფი ცია ლუ რად გახ სნა ფერ ხდე ბო და და ეს მხო ლოდ 

მოგ ვია ნე ბით მო ხერ ხდა. 

ეს მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი მი სია შეას რუ ლა ბა თუ მის ბო ტა ნი კუ რი ბა-

ღის ახალ მა დი რექ ტორ მა, ცნო ბილ მა რუს მა ბო ტა ნი კოს მა, რუ სეთ ში 

გეოგ რა ფიის პირ ველ მა დოქ ტორ მა, ხარ კო ვის უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე-

სორ მა, ან დრია კრას ნოვ მა (სხვა თა შო რის, თეთ რგვარ დიელ გე ნე რალ 

კრას ნო ვის ძმამ). მას შემ დეგ, რაც რუ სე თის მთავ რო ბამ დაგ ვია ნე ბით, 

მაგ რამ მაინც მიი ღო ბა თუ მის ბა ღის ორ გა ნი ზა ციის გეგ მა, ამ ამო ცა-

ნის შეს რუ ლე ბა სწო რედ კრას ნოვს დაე ვა ლა, რო მე ლიც უკ ვე მრა ვა ლი 

სა მეც ნიე რო წე რი ლი სა თუ გა მოკ ვლე ვის ავ ტო რი იყო (მოგ ვია ნე ბით, 

1915 წელს, პეტ როგ რად ში გა მოქ ვეყ ნდა მეც ნიე რის კი დევ ერ თი ნაშ-

რო მი „სამ ხრე თი კოლ ხე თი“ („Южная Колхида“). პრო ფე სო რი კრას ნო-

ვი პირ ვე ლად 1893 წელს გაეც ნო ბა თუ მის მხა რეს და მოი ხიბ ლა მი სი 

„ჯა დოს ნუ რი იე რით“. მი სი სიტ ყვით, აქაუ რი ჰა ვა არაფ რით ჩა მოუ ვარ-

დე ბო და ევ რო პის ცნო ბი ლი კუ რორ ტე ბის ჰა ვას. ამი ტო მაც კრას ნოვ მა 

გა დაწ ყვი ტა, ეს მხა რე სუბ ტრო პი კულ კულ ტუ რა თა გავ რცე ლე ბის ახალ 

სამ შობ ლოდ ექ ცია. 

სა გუ ლის ხმოა, რომ ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის გა შე ნე ბას იგი მიუდ გა არა მხო-

ლოდ რო გორც ბო ტა ნი კო სი, არა მედ რო გორც გეოგ რა ფი, რო გორც 

ლან დშაფ ტის დი ზაი ნე რი. ეს კი გა მოვ ლინ და ჩრდი ლოეთ ამე რი კის, 

ია პო ნიის, ჩი ნე თის, ჰი მა ლაის, ჩი ლეს, ავ სტრა ლიი სა და ახა ლი ზე ლან-
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დიის სუბ ტრო პი კე ბის პა ტარ -პა ტა რა მო ნაკ ვე თე ბის სა ხელ და ხე ლოდ 

შექ მნა ში. გარ და ამი სა, კრას ნოვ მა გა მოი ყე ნა ფი ტო მე ლიო რა ციის 

ხერ ხი და ჭაო ბე ბის დაშ რო ბის მიზ ნით მოა შე ნა ავ სტრა ლიუ რი ევ კა-

ლიპ ტი, რად გან ამ ხეებს ჰქონ დათ გან სა კუთ რე ბუ ლი ძა ლა, თა ვიან-

თი ფეს ვე ბით ნია და გი დან ამოე ქა ჩათ ზედ მე ტი ტე ნია ნო ბა. ამ ხერ ხით 

ეკო ლო გიუ რი ვი თა რე ბა გაუმ ჯო ბეს და. ან დრია კრას ნო ვი 1914 წელს 

გარ დაიც ვა ლა თბი ლის ში, ან დერ ძად კი და ტო ვა, დაე საფ ლა ვე ბი ნათ 

ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის ისეთ ად გილ ზე, საი და ნაც კარ გად ჩან და ჩაქ ვი 

და თოვ ლი ლი მთე ბის ფონ ზე და ზღვის ფრაგ მენ ტი. დღეს ბა ღის დათ-

ვა ლიე რე ბის დროს მნახ ველს ეძ ლე ვა სა შუა ლე ბა ნა ხოს კრას ნო ვის 

ბიუს ტი, რო მე ლიც მის საფ ლავ ზე დგას.

ბა თუ მის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის ის ტო რია ში ნაკ ლე ბად ჩანს 1902-1907 

წლებ ში აქ მოღ ვა წე ქარ თვე ლი სწავ ლუ ლი მე ბა ღის, თბი ლი სის სა ბა-

ღოს ნო სკო ლის პე და გო გის, იო სებ ლიო ნი ძის, სა ხე ლი. იგი აქ ტიუ რად 

თა ნამ შრომ ლობ და ბა თუ მის სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო ჟურ ნალ „სუბ ტრო-

პი კე ბის“ გა მო ცე მას თა ნაც. სხვა თა შო რის, პრო ფე სო რი კრას ნო ვი და 

კი დევ ერ თი სპე ცია ლის ტი, პრო ფე სო რი კო ჩუ ნო ვი, ხში რი სტუმ რე ბი 

ყო ფი ლან იო სებ ლიო ნი ძის ოჯახ ში, ხში რა დაც მი მარ თავ დნენ თურ-

მე მას, რო გორც მე ბა ღე- პრაქ ტი კოსს, სხვა დას ხვა რჩე ვის თვის. იო სებ 

ლიო ნი ძე ზე უფ რო ვრცლად საუ ბა რი უპ რია ნი იქ ნე ბო და თბი ლი სის 

სა ბა ღოს ნო სკო ლის ის ტო რიის კონ ტექ სტში, თუმ ცა საა მი სო მა სა ლე-

ბი, სამ წუ ხა როდ, ცო ტაა. არა და, იო სებ ლიო ნი ძის მოღ ვა წეო ბა საუ-

კე თე სოდ ჩანს სწო რედ ამ სკო ლის ფუნ ქციო ნი რე ბის ფონ ზე. ორიო-

დე სიტ ყვა ლიო ნი ძის წარ მო მავ ლო ბის შე სა ხებ. იო სებ ლიო ნი ძე 1868 

წელს კა ხეთ ში, სო ფელ კონ დოლ ში, გა ღა რი ბე ბუ ლი თა ვა დის, დი მიტ რი 

გაბ რიე ლის ძე ლიო ნი ძის ოჯახ ში დაი ბა და, იგი პირ და პი რი შთა მო მა ვა-

ლია ერეკ ლე მე ფის მრჩევ ლის, ცნო ბი ლი ის ტო რიუ ლი პი რის, სო ლო-

მონ ლიო ნი ძი სა, რო მე ლიც ნი კო ლოზ ბა რა თაშ ვი ლის პოე მის – „ბე დი 

ქარ თლი სას“ ერ თ-ერ თი მთა ვა რი პერ სო ნა ჟია. იო სებ ლიო ნი ძე თვი-

თო ნაც თბი ლი სის სა ბა ღოს ნო სკო ლის კურ სდამ თავ რე ბუ ლი ყო ფი ლა. 

1889 წელს იგი ამა ვე სკო ლა ში მთა ვარ მე ბა ღედ და სპე ცია ლუ რი საგ ნე-

ბის მას წავ ლებ ლად და ტო ვეს. სკო ლის დი რექ ტორს, ცნო ბილ პე და გოგ 

ოს ტა პო ვიჩ სა და მას წავ ლე ბელ ვა ნო ჯა ფა რი ძეს მშვე ნივ რად ჰქო ნიათ 

აწ ყო ბი ლი სწავ ლე ბის საქ მე. იო სებ მა აქ 1896 წლამ დე იმუ შა ვა. სხვა თა 

შო რის, მის მოს წავ ლე თა შო რის იყო სა ხელ გან თქმუ ლი მე ბა ღე- დე კო-

რა ტო რი მი ხეილ მა მუ ლაშ ვი ლი. 1896 წელს იო სებ ლიო ნი ძემ ცო ლად 

შეირ თო გერ მა ნე ლი ქა ლი მა რია გრე ფი. მა რია მე ტად გა ნათ ლე ბუ ლი 

იყო, ფლობ და რამ დე ნი მე ევ რო პულ ენას, პე და გო გიუ რი გა ნათ ლე-

ბა კი ლონ დონ სა და პა რიზ ში ჰქონ და მი ღე ბუ ლი. იგი პა რიზ ში გაიც ნო 

და თა ვი სი დის შვი ლე ბის აღ მზრდე ლად ჩა მოიყ ვა ნა მა რიამ ვახ ტან გის 

ასულ მა ორ ბე ლიან მა. გო გო ნე ბი კი, რომ ლებ საც მა რია ინ გლი სურ სა 

და გერ მა ნულ ენებს ას წავ ლი და, შემ დგომ ში ცნო ბი ლი ქარ თვე ლი კრი-
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ტი კო სის, კი ტა აბა ში ძი სა და ქარ თუ ლი უნი ვერ სი ტე ტის ერ თ-ერ თი და-

მაარ სე ბე ლის, პრო ფე სორ ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის, მეუღ ლეე ბი გახ დნენ. 

მა რია გრეფ მა იო სებ ლიო ნი ძე ლა მის ყა ნა ში გაიც ნო, ცო ლად გაჰ ყვა მას 

და სა მუ და მოდ დარ ჩა ქმრი სა და მი სი ქვეყ ნის ერ თგუ ლი. სწო რედ მი-

სი დახ მა რე ბით შეძ ლო იო სებ მა გერ მა ნია ში მე ბა ღეო ბის შე სა ხებ თა ვი სი 

ცოდ ნის სრულ ყო ფა. სამ შობ ლო ში დაბ რუ ნე ბის შემ დეგ იო სებ ლიო ნი ძე 

ქა ლაქ ბა თუ მის თა ვის, ივა ნე ან დრო ნი კაშ ვი ლის, დახ მა რე ბით იწ ყებს ქა-

ლა ქის ალექ სან დრეს ბაღ სა და ბულ ვარ ში სუბ ტრო პი კუ ლი მცე ნა რეე ბის 

მო შე ნე ბას. იმავ დროუ ლად, ქუ ჩებ ში აი ღეს აკა ციის ხეე ბი და მათ ნაც ვლად 

გაა შე ნეს კა ლი ფორ ნიის დაფ ნის ფო თო ლი, პალ მე ბი და სხვ. 

იო სებ ლიო ნი ძე პა რა ლე ლუ რად ნა ყო ფიე რად მუ შაობ და დე კო რა-

ტიულ, ციტ რუ სო ვან და ხი ლის კულ ტუ რა თა სა ნერ გეებ ში. ყო ველ წლიუ-

რად 150 ათას ძირ ციტ რუ სის ნამ ყენს ახა რებ და. გაა შე ნა 57 სა ხის საუ-

კე თე სო ჯი შის ვარ დი. სა ნერ გეე ბის შექ მნამ, თა ვის მხრივ, ბიძ გი მის ცა 

მთე ლი ქა ლა ქის მას შტა ბით სუბ ტრო პი კუ ლი და დე კო რა ტიუ ლი კულ-

ტუ რე ბის გავ რცე ლე ბა- გან ვი თა რე ბას. სწო რედ ასეთ მა წარ მა ტე ბულ მა 

პრაქ ტი კამ მის ცა იო სებ ლიო ნი ძეს სა შუა ლე ბა, მოე პო ვე ბი ნა ესო დენ 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მარ ჯვე ბა 1913 წლის პე ტერ ბურ გის გა მო ფე ნა ზე, რო-

მელ საც ორ გა ნი ზა ტო რებ მა „Русская Ривьера“ უწო დეს. ამ გა მო ფე ნა ში 

მო ნა წი ლეო ბა უნ და მიე ღო შა ვიზ ღვის პი რე თის სა ბა ღოს ნო მეურ ნეო-

ბებს, მათ შო რის ქა ლაქ ბა თუმ საც. ჟიუ რის გა დაწ ყვე ტი ლი ჰქონ და, 

უმაღ ლე სი ჯილ დო მიე ნი ჭე ბი ნა პრინც ოლ დენ ბურ გე ლის თვის, მაგ რამ 

სწო რედ იო სებ ლიო ნი ძემ შეძ ლო იმის დამ ტკი ცე ბა, რომ პრინ ცის ექ-

სპო ნა ტე ბის დი დი ნა წი ლი ჩა მო ტა ნი ლი იყო საფ რან გე თი დან და არ 

იყო გა მოყ ვა ნი ლი შა ვი ზღვის სა ნა პი რო ზე. ამი ტო მაც პრინც ოლ დენ-

ბურ გე ლის მეურ ნეო ბას მეო რე ად გი ლი მია კუთ ვნეს, პირ ვე ლო ბა კი ქ. 

ბა თუმს ერ გო, პერ სო ნა ლუ რი ჯილ დო იო სებ ლიო ნი ძეს მია ნი ჭეს დე-

კო რა ტიუ ლი და ციტ რუ სო ვა ნი კულ ტუ რე ბის გა მოყ ვა ნის თვის. სი ცოც-

ხლის უკა ნას კნელ წლებ ში იო სებ ლიო ნი ძემ ბა ღი თბი ლი სის სა ხელ-

მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ეზო ში გაა შე ნა.  

სა ქარ თვე ლოს დიდ ქა ლა ქებ ში სა ბა ღო- სა პარ კო ხე ლოვ ნე ბის კულ ტუ-

რის დამ კვიდ რე ბას ადას ტუ რებს ქუ თაი სის ცენ ტრა ლუ რი ბა ღის, ბულ ვა-

რის ის ტო რიაც. რო გორც ლ. გვე ნე ტა ძე, ავ ტო რი წე რი ლი სა „ქუ თაი სის 

ცენ ტრა ლუ რი ბა ღი, ‘ბულ ვა რი’“ და შ. ისა კა ძე სტა ტია ში „სა ქარ თვე ლოს 

პირ ვე ლი სა ქა ლა ქო ბა ღი“ აღ ნიშ ნა ვენ,22 „ეს ბაღი იმთავითვე მო ქა ლა-

ქე თა სა სეირ ნოდ და დას ვე ნე ბა- გარ თო ბის მიზ ნით გა შენ და. სა ხე ლიც 

შე სა ფე რი სი ეწო და – „ბულ ვა რი“, რაც ფრან გუ ლი სიტ ყვაა და ხეე ბით 

დაჩ რდი ლულ ფარ თო ქუ ჩას ნიშ ნავს. თუმ ცა თან და თა ნო ბით ქუ თაი სე-

ლე ბის თვის მან უფ რო დი დი მნიშ ვნე ლო ბა შეი ძი ნა, რად გან თავ შეყ რის 

22.  გაზ. „ქუ თაი სი“, 1986, №8, გვ. 3-4.

117

საყ ვა რელ ად გი ლად, ამას თან ქა ლა ქის თა ვი სე ბურ ფო რუ მად, სა ხალ ხო 

პარ ლა მენ ტა დაც კი იქ ცა. 

ბულ ვა რის გა შე ნე ბამ დე ქუ თაისს ჰქო ნია სა ქა ლა ქო ბა ღი, რომ ლის 

დაარ სე ბას იმე რე თის მმარ თველ გორ ჩა კოვს მია წე რენ, სხვა ცნო ბით 

კი იგი იმე რე თის მე ფის – სო ლო მო ნის ასუ ლის, და რე ჯა ნის სა კუთ რე ბა 

ყო ფი ლა. საინ ტე რე სოა, რომ თავ და პირ ვე ლად ეს ბა ღი შე რეუ ლი ტი-

პის იყო, ანუ მას ში დე კო რა ტიუ ლი მცე ნა რეე ბის გარ და ნა ხავ დით ხე-

ხილ საც და ბოს ტან საც. ე.ი. იგი ვერ იტ ყო დი, ევ რო პუ ლი ტი პის ბა ღიაო, 

მას ში აღ მო სავ ლუ რი ბა ღის თვის და მა ხა სია თე ბე ლი ელე მენ ტე ბიც იყო 

წარ მოდ გე ნი ლი. ამ გვა რი სა ხით ბაღს უარ სე ბია XIX საუ კუ ნის 50-იან 

წლე ბამ დე (მი სი ტე რი ტო რიის ნა წი ლი დაი კა ვა ახა ლა შე ნე ბულ მა წმინ-

და ნი ნოს სას წავ ლე ბელ მა და ქა ლა ქის სხვა ახალ მა ნა გე ბო ბებ მა). 

1825-1828 წლებ ში, ქუ თაი სის ვი ცე- გუ ბერ ნა ტო რის, პ. გლი ნე სა რო ვის 

დროს, დიდ მოე დან ზე დარ გუ ლი ჭად რე ბის სა ხით შეიქ მნა მო მა ვა ლი 

ბულ ვა რის ერ თგვა რი სა ფუძ ვე ლი. სამ წუ ხა როდ, ქუ თაი სე ლებს არ შე-

მოუ ნა ხავთ იმ პი როვ ნე ბის სა ხე ლი, ვინც ბულ ვა რის მე ბა ღე- დე კო რა-

ტო რი იყო, თუმ ცა, სა ვა რაუ დოდ, ის წარ მო შო ბით ფრან გი უნ და ყო ფი-

ლი ყო, რა საც ადას ტუ რებს ბულ ვა რის გა ნა შე ნია ნე ბის სა ბა ღო- სა პარ კო 

ხე ლოვ ნე ბის ფრან გუ ლი სტი ლის ნიშ ნე ბი. აი, რო გორ გა მოი ყუ რე ბო-

და ბა ღი: კვად რა ტუ ლი ფორ მის, შე მო რაგ ვუ ლი წით ლად შე ღე ბი ლი 

ფიც რუ ლი ღო ბით, რო მელ საც პა რა ლე ლუ რად მიუყ ვე ბო და ხეი ვა ნი. 

და ნარ ჩე ნი ორი ხეი ვა ნი ბა ღის მთელ ტე რი ტო რიას ჯვრის ფორ მით 

კვეთ და, ხო ლო გა დაკ ვე თის ად გი ლას მოწ ყო ბი ლი იყო მოე და ნი მუ სი-

კი სა და ცეკ ვე ბის თვის. ხეივ ნე ბის ორი ვე მხა რეს გა შე ნე ბუ ლი იყო ყვა-

ვილ ნა რი, იდ გა ტა ნაყ რი ლი ხეე ბი. აქ ვე მდგა რა ხი სა და ქვის სკა მე ბი, 

ბულ ვარს ამ შვე ნებ და აგ რეთ ვე კოინ და რი. მოგ ვია ნე ბით, უკ ვე 70-იან 

წლებ ში, ბაღ ში გაჰ ყავთ სას მე ლი წყა ლი და აშე ნე ბენ სპე ცია ლურ ფარ-

დულს უალ კო ჰო ლო სას მე ლე ბის თვის. ბაღ ში მოწ ყო ბილ გუ ბუ რებ ზე 

იგე ბა პა ტა რა და ლა მა ზი ხი დე ბი. 

ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რეო ბის გამ წვა ვე ბამ, რო მე ლიც ყვე ლა ზე მე ტად 

თა ვა დაზ ნაუ რო ბას დაეტ ყო, ბა ღის ცხოვ რე ბა შიც გარ კვეუ ლი კო რექ ტი-

ვე ბი შეი ტა ნა. ამი ტო მაც ცნო ბი ლი ქარ თვე ლი მოღ ვა წე, გა ზეთ „დროე-

ბის“ რე დაქ ტო რი სერ გეი მეს ხი წერ და: არა თუ ბულ ვა რი, ქუ თაი სის ქუ ჩე-

ბიც რა ღაც მი ვარ დნი ლად და მიყ რუე ბუ ლად მეჩ ვე ნაო. 

80-იან წლებ ში ქა ლა ქის თვით მმარ თვე ლო ბამ, რო მე ლიც საქ მია ნო ბით 

დი დად არ გა მოირ ჩეო და, მაინც მოა ხერ ხა ბა ღის ნა წი ლობ რი ვი რე-

კონ სტრუქ ცია. გაჩ ნდა ახა ლი ბი ლი კე ბი, ხეივ ნე ბი. კავ კა სია ში იმ ხა ნად 

სტუმ რად მყო ფი იმ პე რა ტო რის, ალექ სან დრე მე სა მის და სახ ვედ რად 1888 

წელს აქ აი გო ხის პა ვი ლიო ნი. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ქარ თვე ლი ცის-

ფერ ყან წე ლე ბი ქუ თაისს „მკვდარ ბრიუ გეს“ ადა რებ დნენ, ბულ ვარ ში არ 

წყდე ბო და საქ ვეყ ნო საქ მეე ბის გარ ჩე ვა, ჯერ სა ბან კო საქ მეე ბის, შემ დეგ 
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კი თვით მმარ თვე ლო ბის კან დი დატ თა შე ფა სე ბა, ახა ლი იდეოლოგიური 

პო ლი ტიკური მი მარ თუ ლე ბე ბის შექ მნაც კი. 1908 წელს ქუ თაი სის ბულ ვა-

რი აკა კის იუ ბი ლე სად მი მიძ ღვნი ლი ღო ნის ძიე ბე ბის ეპი ცენ ტრი გახ და. 

XX საუ კუ ნის 50-იან წლებ ში ბა ღი სე რიო ზუ ლად გა ნახ ლდა, რის თვი საც 

სო ხუ მის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღი დან გად მო ტა ნეს და გაა ხა რეს მრა ვა ლი ძვირ-

ფა სი დე კო რა ტიუ ლი მცე ნა რე.

რაც შეე ხე ბა ქუ თაი სის ბო ტა ნი კურ ბაღს: იგი მო ცუ ლო ბით არც ისე დი-

დია, სულ 10 ჰექ ტა რია, თუმ ცა თა ვი სი ის ტო რიი თა და მცე ნა რე თა მრა-

ვალ ფე როვ ნე ბით ერ თ-ერ თი გა მორ ჩეუ ლია ჩვენს ქვე ყა ნა ში. ბა ღის 

ის ტო რია იწ ყე ბა 1820 წელს მცი რე სა ნერ გე- სა ნა შე ნე მეურ ნეო ბის მოწ-

ყო ბით, რო მელ საც ქა ლა ქის მა შინ დე ლი გუ ბერ ნა ტო რე ბი ბე ლიავ სკი 

და მოგ ვია ნე ბით გა გა რი ნი ხელ მძღვა ნე ლობ დნენ. სწო რედ ამ უკა ნას-

კნე ლის სა ხელს უკავ შირ დე ბა, რუ სე თის იმ პე რია ში იმ ხა ნად დამ კვიდ-

რე ბუ ლი პრაქ ტი კის თა ნახ მად, საფ რან გე თი დან მე ბა ღეო ბის სპე ცია-

ლის ტის, რეგ ნე რის ჩა მოყ ვა ნა, რო მე ლიც აქ დაახ ლოე ბით 15 წლის 

მან ძილ ზე უძ ღვე ბო და გა ნა შე ნია ნე ბის მი ზან მი მარ თულ სა მუ შაოებს. 

გად მო ცე მით ცნო ბი ლია, რომ 1820 წელს სა ნერ გე- სა ნა შე ნე მეურ-

ნეო ბის თვის უც ხოე თი დან შე მო ტა ნილ მცე ნა რე თა შო რის იყო ჩრდი-

ლოეთ ამე რი კის მკვიდ რი ხე სეკ ვოია, რო მე ლიც, მიუ ხე და ვად ორ გზის 

მე ხის და ცე მი სა, დღემ დე ხა რობს ქუ თაი სის ბო ტა ნი კურ ბაღ ში და მის 

გან სა კუთ რე ბულ რე ლიკ ვიას წარ მოად გენს. ხის სი მაღ ლე 50 მეტრს 

აღ წევს, მი სი ნახ ვა ძლიერ შთამ ბეჭ და ვია. რეგ ნე რის შემ დეგ ბა ღის 

მოვ ლა- პატ რო ნო ბას ავა ლე ბენ შოტ ლან დიელ ია კობ მარს. ეს ძა ლიან 

საინ ტე რე სო ბიოგ რა ფიის მქო ნე დაუ ღა ლა ვი პი როვ ნე ბა სა ქარ თვე-

ლო ში მოხ ვდა რო გორც კო მერ სან ტი. იგი დაახ ლოე ბუ ლი ყო ფი ლა მი-

ხეილ ვო რონ ცოვ თან და გუ რიის უკა ნას კნელ მთა ვარ თან. ია კობ მა რი, 

რო გორც ჩანს, დი დი ენ თუ ზიაზ მი თა და მონ დო მე ბით ეკი დე ბო და მის-

თვის და კის რე ბულ მო ვა ლეო ბას. გარ და იმი სა, რომ იგი გუ რია სა და 

იმე რეთ ში ხე ხი ლო ვა ნი კულ ტუ რი თა და ვა ზის ჯი შე ბის მო შე ნე ბა- გამ-

რავ ლე ბი თაც იყო დაინ ტე რე სე ბუ ლი, ია კობ მარ მა ბევ რი რამ გაა კე თა, 

კერ ძოდ, ქუ თაი სის ბა ღის ად გი ლობ რი ვი, ენ დე მუ რი და ჩა მო ტა ნი ლი 

ჯი შე ბის გამ რავ ლე ბის თვის, მცე ნა რე თა ინ ტრო დუქ ციის თვის. სხვა თა 

შო რის, ეს დაუც ხრო მე ლი შოტ ლან დიე ლი ცნო ბი ლი ქარ თვე ლი ენათ-

მეც ნიე რის, პე ტერ ბურ გის უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რის, ნი კო მა რის, 

მა მა იყო. ბა ღის ტე რი ტო რია ზე შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია სახ ლი, რო მელ შიც 

ნი კო მა რი დაი ბა და. XX საუ კუ ნის მეო რე ნა ხე ვარ ში ბაღს ბო ტა ნი კუ-

რის კვა ლი ფი კა ცია მია ნი ჭეს. ამ ჟა მად მას ზე იქ მო მუ შა ვე პერ სო ნა ლი 

მუდ მი ვად მეთ ვალ ყუ რეო ბის, მრუნ ვე ლო ბის ქვე შაა და უნარ ჩუ ნებს 

თა ვის სა ხეს. ცხა დია, ხდე ბა სა სი კე თო ცვლი ლე ბე ბიც: მა გა ლი თად, 

ბაღს შეე მა ტა რო ზა რიუ მი, გა ნახ ლდა რამ დე ნი მე ხეი ვა ნი, მოეწ ყო 

სამ ლოც ვე ლო.

შეუძ ლე ბე ლია ჩვენ თვის საკ ვლე ვად მო ნიშ ნუ ლი ის ტო რიუ ლი დროის 
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არეალ ში რამ დე ნად მე სრულ ყო ფი ლად მი ვიჩ ნიოთ საუ ბა რი სა ბა-

ღოს ნო მეურ ნეო ბის შე სა ხებ, თუ არ ვახ სე ნებთ წი ნამ ძღვრიან თკა-

რის სა მეურ ნეო სკო ლას, მი სი შექ მნი სა და ფუნ ქციო ნი რე ბის ის ტო-

რიას. წი ნამ ძღვრიან თკარ ში ამ ტე რი ტო რიის მფლო ბე ლის, ილია 

წი ნამ ძღვრიშ ვი ლის, მიერ სა კუ თა რი სახ სრე ბით სა სოფ ლო- სა მეურ-

ნეო სკო ლის დაარ სე ბა პირ და პირ კავ შირ შია მე-19 საუ კუ ნის ქარ თველ 

სა მო ცია ნელ თა მოღ ვა წეო ბას თან, იმ იდეებ თან, რომ ლებ საც ისი ნი ქა-

და გებ დნენ. სოფ ლის მეურ ნეო ბის ისე თი ტრა დი ციუ ლი ქვეყ ნის თვის, 

რო გო რიც სა ქარ თვე ლო იყო, სა მო ცია ნე ლე ბი, და გან სა კუთ რე ბით 

ილია ჭავ ჭა ვა ძე, გა დაუ დე ბელ სა ჭი როე ბად მიიჩ ნევ დნენ სა თა ნა დო 

ცოდ ნით აღ ჭურ ვი ლი სპე ცია ლის ტე ბის გა მოზ რდას. აუ ცი ლე ბე ლი იყო 

გო ნიერ და პროგ რე სუ ლად მოაზ როვ ნე ადა მიან თა თაოს ნო ბა, რომ 

სიტ ყვა საქ მედ ქცეუ ლი ყო. ერ თ-ერ თი ასე თი გა მორ ჩეუ ლი მოღ ვა წე 

აღ მოჩ ნდა ილია წი ნამ ძღვრიშ ვი ლი. საინ ტე რე სოა, რომ XIX საუ კუ ნის 

70-იან წლებ ში სამ წერ ლო ას პა რეზ ზე გა მოს ვლი სას გა ზეთ „დროე ბა-

ში“ ილია წი ნამ ძღვრიშ ვი ლი ხო რე შა ნა გვერ დწი თე ლის ფსევ დო ნი-

მით მწვა ვე პუბ ლი ცის ტურ წე რი ლებს აქ ვეყ ნებ და, რომ ლებ შიც სა ზო-

გა დოებ რი ვი ცხოვ რე ბის მან კიერ მხა რეებს ამ ხელ და. ამ წე რი ლე ბით 

მან დაუ ფა რა ვად გა მოავ ლი ნა ქვეყ ნის სტაგ ნა ციი სა და მო სახ ლეო ბის 

ინერ ტუ ლო ბი სად მი სა კუ თა რი შეუ რი გებ ლო ბა, რი თაც გო ნიე რი მკით-

ხვე ლის ნდო ბა და სიმ პა თია დაიმ სა ხუ რა.

1896 წელს, მას შემ დეგ, რაც თა ვი სი ცნო ბი ლი სკო ლა გახ სნა, გა მოქ ვეყ ნდა 

ილია წი ნამ ძღვრიშ ვი ლის წიგ ნი „ვა ზის მო შე ნე ბა“, რო მე ლიც იმ დროის-

თვის მე ტად სა ჭი რო ნაშ რომს წარ მოად გენ და. რო გორც ქარ თვე ლი აგ რო-

ნო მე ბის შე სა ხებ და წე რილ კვლე ვა ში ვკით ხუ ლობთ, „... ‘ვა ზის მო შე ნე ბა’ 

და წე რი ლია მდი და რი ფაქ ტობ რი ვი მა სა ლის შეს წავ ლის სა ფუძ ველ ზე. 

ავ ტორს გა მო ყე ნე ბუ ლი აქვს იმ დროს ცნო ბილ სპე ცია ლის ტთა (დუბ რიე-

ლი, ბა ბო სი, ფოექ სი, ცა ბე ლი, ვეენ ბე რი, ტარ და ნი, ბერ ში, ედუარდ რე-

გორ სი), აგ რეთ ვე სულ ხან -სა ბა ორ ბე ლია ნის ნაშ რო მე ბი“.23 ამ ნაშრომს 

მოჰყვა ილია წინამძღვრიშვილის კიდევ ერთი წიგნი მიწათმოქმედების 

შესახებ, რომელსაც დიდი დახმარება უნდა გაეწია ახალშექმნილი 

სკოლის პედაგოგებისთვის. ის, თუ რა მნიშვნელობას ანიჭებდა ილია 

წინამძღვრიშვილი დროის იმ კონტექსტში (კაპიტალიზმის დანერგვის 

საწყის ეტაპზე) სამეურნეო საქმიანობას, კარგად ჩანს მოგვიანებით, 1909 

წელს ჟურნალ „მოსავალში“ გამოქვეყნებულ მის ერთ წერილში „რა არის 

ცოდნა?“: „ვისაც ჩვენი სამშობლო ქვეყნის აღორძინება და მის მკვიდრთა 

კეთილდღეობა სურს, მას უნდა სამეურნეო ცოდნა ჰქონდეს ყველა 

სამეურნეო დარგიდან. ცოდნით მდიდარი ადამიანი არავის მონა არ 

არის, თავისი შრომით ირჩენს თავს, ინახავს ოჯახს, კეთილსინდისიერად 

იხდის თავის მოვალეობას წინაშე საზოგადოებისა და სახელმწიფოსი... 

დროა გამოვფხიზლდეთ და გავიგოთ, რომ მეურნეობა უმთავრესი 

23.  ჩხეი ძე, თენ გიზ. ქარ თვე ლი აგ რო ნო მე ბი. თბი ლი სი: 1962, გვ. 8.
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ძარღვია ჩვენი ცხოვრებისა... მეურნეობა მარტო მიწის ჩიჩქვნა კი არა, 

მთელი მეცნიერული სწავლაა“.24

სკო ლის გახ სნა საც, რა თქმა უნ და, თა ვი სი სირ თუ ლეე ბი ახ ლდა. სას კო-

ლო გეგ მი სა და პროგ რა მის შე სა მუ შა ვებ ლად ილია წი ნამ ძღვრიშ ვილ-

მა მიიწ ვია ისე თი გა მო ჩე ნი ლი პე და გო გე ბი და სა ზო გა დო მოღ ვა წეე ბი, 

რო გო რე ბიც იყ ვნენ: ია კობ გო გე ბაშ ვი ლი, ნი კო ცხვე და ძე, მი ხეილ ბე-

ბუ თიშ ვი ლი, აგ რო ნო მი გეევ სკი და სხვ. თუმ ცა პროგ რა მის დამ ტკი ცე ბას 

აბ რკო ლებ და გო გე ბაშ ვი ლის ხე ლით ჩა წე რი ლი მუხ ლი: „სწავ ლე ბა ყვე-

ლა საგ ნი სა დაწ ყე ბუ ლი პირ ვე ლი წლი დან მეექ ვსე წლის დას რუ ლე ბამ-

დის უნ და მიმ დი ნა რეობ დეს ქარ თულ ენა ზე... რუ სუ ლი ენის სწავ ლე ბა კი 

სა მეურ ნეო სას წავ ლე ბელ ში დაწ ყე ბუ ლი უნ და იქ ნას მესამე წლიდან“.25 

კავკასიის ოლ ქის გა ნათ ლე ბის ზე დამ ხედ ვე ლად მა შინ მე ფის რუ სე თის 

ერ თგუ ლი მო ხე ლე, ქარ თველ თმო ძუ ლეო ბით ცნო ბი ლი კი რი ლე ია ნოვ-

სკი იყო. ცხა დია, სა სი კე თო და ჩვე ნი ქვეყ ნის თვის ესო დენ სა სარ გებ-

ლო საქ მის გან ხორ ციე ლე ბა ზე ის ნე ბარ თვას არ გას ცემ და. შექ მნი ლი 

მდგო მა რეო ბა იხ სნა მე ფის ნაც ვლის მა გივ რად დროე ბით დი მიტ რი სტა-

რო სელ სკის და ნიშ ვნამ, რო მე ლიც, გარ და იმი სა, რომ ილია ჭავ ჭა ვა ძის 

ქვის ლი იყო, სა ღად მოაზ როვ ნე პი როვ ნე ბად იყო აღია რე ბუ ლი. ილია 

ჭავ ჭა ვა ძის შუამ დგომ ლო ბის შემ დეგ სტა რო სელ სკიმ დაამ ტკი ცა სკო ლის 

რო გორც წეს დე ბა, ისე პროგ რა მა. 

წი ნამ ძღვრიან თკა რის სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო სკო ლა გაიხ სნა 1883 წლის 

4 სექ ტემ ბერს. გახ სნის დღეს ილია ჭავ ჭა ვა ძემ თა ვის სიტ ყვა ში აღ ნიშ-

ნა: „გა მო ვი და ჩვენ ში ერ თი გულ მტკივ ნეუ ლი კა ცი და გვით ხრა: გზას მე 

გაჩ ვე ნებ თო, თქვენ ოღონდ ხა ლი სი გა მოი ჩი ნე თო. ის კა ცი მარ ტო თა-

ვი სი თაოს ნო ბით, დაუ ღა ლა ვი მცდე ლო ბით, თავ გა მო დე ბით, მხნეო ბით 

შეუდ გა ამ ძნელ საქ მეს და თა ვის სა სა ხე ლოდ და ჩვენ და სა ბედ ნიე როდ 

აქ, ამ სო ფელ ში, აკ ვა ნი დად გა ცოდ ნის გა საზ რდე ლად და ძი ძე ბიც მოიწ-

ვია. ის კა ცი ილია წი ნამ ძღვრიშ ვი ლია, ის აკ ვა ნი – აი, ის პა ტა რა შე ნო ბაა, 

რო მე ლიც ასე ლა მა ზად უხ დე ბა ამ პა ტა რა სო ფელს, ძი ძე ბი კი დევ მის გან 

მოწ ვეუ ლი ოს ტა ტე ბი არიან...“.26

სკო ლა ში სწავ ლე ბა ია კობ გო გე ბაშ ვი ლის წეს დე ბი თა და ნი კო ცხვე და-

ძის პროგ რა მით მიმ დი ნა რეობ და. წი ნამ ძღვრიშ ვილ მა სა კუ თა რი მა მუ-

ლი დან სა მეურ ნეო სკო ლას გა მოუ ყო 55 ჰექ ტა რი სახ ნავ -სა თე სი მი წა 

და ტყე. გარ და ამი სა, მა ლე სკო ლის გან კარ გუ ლე ბა ში იყო სას წავ ლო 

შე ნო ბა, სახ ლი მას წავ ლებ ლე ბის თვის, მოს წავ ლე თა საერ თო საც ხოვ-

რე ბე ლი, ორი სა სა დი ლო თა ვი სი სამ ზა რეუ ლო თი და საწ ყო ბით, პუ რის 

საც ხო ბი და სა ხე ლოს ნოე ბი, ხე ხი ლი სა და ვა ზის სა ნერ გეე ბი. სას წავ ლო 

24.  ჟ. „მო სა ვა ლი“, 1909,№3, გვ. 8. 

25.  ჩხეი ძე, თენ გიზ. ქარ თვე ლი აგ რო ნო მე ბი. თბი ლი სი: 1962, გვ. 9.

26.  ილია ჭავ ჭა ვა ძის სიტ ყვა წი ნამ ძღვრიან თკა რის სკო ლის გახ სნა ზე. გაზ. „დროე ბა“, 

1883, №177, გვ. 2-3.
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დის ციპ ლი ნე ბად კი შეირ ჩა მე ვე ნა ხეო ბა, მეღ ვი ნეო ბა, მე ბოს ტნეო ბა, 

მეაბ რე შუ მეო ბა, მე სა ქონ ლეო ბა, მე ფუტ კრეო ბა და მეტ ყე ვეო ბა. 

ყო ველ ზაფ ხულს ილია წი ნამ ძღვრიშ ვი ლი თა ვის შე გირ დებს სა გუ რა-

მოს კენ მიუძ ღო და, სა დაც ჭავ ჭა ვა ძეე ბის სტუ მარ თმოყ ვა რე სახ ლში 

ილიაო ბა იმარ თე ბო და. ამ ზეიმ ში მო ნა წი ლეო ბა მიუ ღია დიდ ქარ-

თველ მწე რალ მი ხეილ ჯა ვა ხიშ ვილ საც, რო მე ლიც მა შინ სწო რედ წი-

ნამ ძღვრიან თკა რის სკო ლა ში სწავ ლობ და. მა მა მისს, სა ბა ადა მაშ ვილს, 

მი წა ზე დი დი მხნეო ბით მო მუ შა ვე გლეხ კაცს, თა ვი სი შვი ლის თვის პრო-

ფე სიო ნა ლი აგ რო ნო მის კა რიე რა ენატ რე ბო და  (სხვა თა შო რის, სას-

წავ ლებ ლის დამ თავ რე ბის შემ დეგ მი ხეილ მა სწავ ლა ერ თხანს ყი რიმ-

ში, ნი კი ტი ნის ცნო ბილ სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო ტექ ნი კუმ ში გა ნაგ რძო, 

თუმ ცა ოჯახ ში დატ რია ლე ბულ მა ტრა გე დიამ ახალ გაზ რდის გეგ მე ბი 

რა დი კა ლუ რად შეც ვა ლა).

1887 წელს პრო ფე სიით აგ რო ნომ ვლა დი მერ სტა რო სელ სკის მოწ ვე ვით 

სა ქარ თვე ლო ში სტუმ რად ჩა მო ვი და იალ ტის სა ბა ღო- სა მეურ ნეო სკო-

ლის გამ გე ბე ლი, ცნო ბი ლი სუბ ტრო პი კო სი -აგ რო ნო მი ნი კი ტი ნი (სწო რედ 

მი სი სა ხე ლი ეწო და შემ დგომ იალ ტის ბო ტა ნი კურ ბაღს). მან გაიც ნო ილია 

ჭავ ჭა ვა ძე, რო მელ მაც თა ვის მხრივ სტუ მარს გააც ნო წი ნამ ძღვრიან თკა-

რის სას წავ ლებ ლის საქ მია ნო ბა. ნი კი ტი ნი მო ხიბ ლუ ლა რო გორც ამ სკო-

ლის მუ შაო ბით, ისე მას პინ ძლე ბით. ილიას თხოვ ნით იგი და თან ხმდა 

იალ ტის სა ბა ღოს ნო სკო ლა ში მიე ღო 15 ქარ თვე ლი ახალ გაზ რდა სწავ-

ლის გა საგ რძე ლებ ლად. ერ თ-ერ თი იმათ გა ნი, ვინც სწავ ლობ და, რო-

გორც მას შე გირ დე ბი უწო დებ დნენ, „ნი კიტ კა ში“, ალექ სან დრე შა რა ში ძე 

ნი კი ტი ნის სკო ლა ში ილია წი ნამ ძღვრიშ ვი ლის ჩა მოს ვლას და იქაუ რი 

სას წავ ლო ატ მოს ფე როს გაც ნო ბას მრა ვალ მხრივ სა გუ ლის ხმო ფაქ ტად 

მიიჩ ნევს: „...მის მა (ილია წინამძღვრიშვილის. – ნ.კ.) იქ ყოფ ნამ დი დი 

შთა ბეჭ დი ლე ბა მოახ დი ნა მთელ სას წავ ლე ბელ ზე, ხო ლო ჩვენ, მა შინ-

დე ლი იქაუ რი ქარ თვე ლი შე გირ დე ბი, წელ ში გაგ ვას წო რა, თა ვის თა ვის 

პა ტი ვის ცე მა გაგ ვი სამ კე ცა. მი სი გაც ნო ბით... გა კე თილ შო ბილ და ის საგ-

ნე ბიც, რა საც აქამ დე თით ქოს... უხა ლი სოდ ვსწავ ლობ დით. ილიამ შეგ-

ვაყ ვა რა მეურ ნეო ბა, შეგ ვას ხა ფრთე ბი და ერ თია ნად გა ნაახ ლა... მთე ლი 

ჩვენი არსება...“.27

წი ნამ ძღვრიან თკა რის სა მეურ ნეო სკო ლამ მო ნა წი ლეო ბა მიი ღო 1889-

1901 წლე ბის სა მეურ ნეო და სამ რეწ ვე ლო გა მო ფე ნებ ში და და ჯილ დოე-

ბულ იქ ნა ვერ ცხლი სა და ოქ როს მედ ლე ბით ღვი ნის რა ციო ნა ლუ რად 

და ყე ნე ბი სა და სა მეურ ნეო ცოდ ნის ხალ ხში გავ რცე ლე ბი სათ ვის. მარ-

თლაც, ძნე ლია არ დაე თან ხმო ერ თ-ერ თი მკვლევ რის მო საზ რე ბას 

იმის შე სა ხებ, რომ „ერ თხანს შეუმ ჩნე ვე ლი წი ნამ ძღვრიან თკა რი ილია 

წი ნამ ძღვრიშ ვი ლის მეო ხე ბით საქ ვეყ ნოდ ცნო ბი ლი სო ფე ლი გახ და... 

27.  ჩხეი ძე, თენ გიზ. ქარ თვე ლი აგ რო ნო მე ბი. თბი ლი სი: 1962, გვ. 16.
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არც ისაა შემ თხვე ვი თი, რომ სწო რედ მან ნე ბა ყოფ ლო ბით დაუ რი-

გა თა ნა სოფ ლელ გლე ხებს თა ვი სი მა მუ ლის ნა წი ლი და მათ გა მუდ-

მე ბით მი წუ რე ბი დან ამოს ვლი სა და ქვიტ კი რის სახ ლე ბის აშე ნე ბის კენ 

მოუწოდებდა...“.28

წი ნამ ძღვრიან თკა რის სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო სკო ლა 1933 წლამ დე 

არ სე ბობ და. ამ სკო ლის სა ფუძ ველ ზე აქ შეიქ მნა სა სოფ ლო- სა მეურ-

ნეო ტექ ნი კუ მი, სა დაც 250-ზე მეტ მა ახალ გაზ რდამ მიი ღო სწავ ლუ ლი 

მეურ ნის დიპ ლო მი. 2006 წლის მო ნა ცე მე ბით, სას წავ ლე ბე ლი ორიენ-

ტი რე ბუ ლი იყო აგ რა რულ მი მარ თუ ლე ბებ ზე, 2010 წელს კი სას წავ ლე-

ბე ლი დაი ხუ რა.  თუმცა ეს სასწავლებელი ამჟამად ფუნქციონირებს.

28.  ნავ და რაშ ვი ლი, ლა დო. ილია წი ნამ ძღვრიშ ვი ლი. თბი ლი სი: 1973, გვ. 67.
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ქართველი განმანათლებლის,  

ილია ალხაზიშვილის წვლილი 

საქართველოს ბუნების შესწავლასა და 

ბუნების შესახებ განათლების გავრცელებაში

მელანო გოგოლაძე
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„სად ხარ შენ ეი! ქარ თუ ლო თავ მოყ ვა რეო ბავ? მაშ თა ვი რა ღად გვინ და 

ცოც ხა ლი თუ მწვე ლელ ფუ რად გა და ვიქ ცე ვით, თუ კი კულ ტუ რულ მის-

წრა ფე ბა ში სხვებს ჩა მოვ რჩე ბით!.. დიაღ, დღეს კარს მოგ ვსდგო მია ის 

დი დე ბუ ლი ის ტო რიუ ლი მო მენ ტი, რო მე ლიც მოით ხოვს ან შრო მას ან 

სიკ ვდილს. დღეს სა ქარ თვე ლოს სჭი რია ახა ლი და ვით აღ მა შე ნე ბე ლი, 

ძლიე რი პი როვ ნე ბა, მაგ რამ არა და ვი თი სე ბუ რი დი დი ხმლით და მძლავ-

რი მკლა ვით, არა მედ მო ქა ლა ქეობ რი ვი თვით მოქ მე დე ბით“.1 ეს სიტყვები 

ილია ალ ხა ზიშ ვილს ეკუთ ვნის, ქარ თველ სა ზო გა დო მოღ ვა წეს, გან-

მა ნათ ლე ბელს, მწე რალს, ლექ სი კოგ რაფს, ჟურ ნა ლისტს, ფარ მა ცევტს, 

ფოლ კლო რისტს, ეთ ნოგ რაფს, რომ ლის სა ხე ლი ფარ თო სა ზო გა დოე-

ბის თვის ნაკ ლე ბა დაა ცნო ბი ლი. იგი იმ მოღ ვა წე თა რიცხვს მიე კუთ ვნე ბა, 

რომ ლე ბიც უშურ ვე ლად იდ გნენ ქვეყ ნის სამ სა ხურ ში იქ, სა დაც ამას აუ-

ცი ლებ ლო ბა მოით ხოვ და და ჩუ მად, უხ მაუ როდ იხ დიდ ნენ თა ვიანთ ადა-

მია ნურ და მა მუ ლიშ ვი ლურ ვალს სამ შობ ლოს წი ნა შე. 

ილია ალ ხა ზიშ ვი ლი დაი ბა და 1853 წელს გურ ჯაა ნის რაიო ნის სო ფელ 

ზიარ ში. ექ ვსი თვი სას მა მა გარ დაეც ვა ლა. მას ობ ლის და ყმის მძი მე ბე დი 

არ გუ ნა გან გე ბამ, მაგ რამ, მიუ ხე და ვად ამი სა, ბრწყინ ვა ლე გა ნათ ლე ბის 

მი ღე ბა შეძ ლო. შა ლი კაშ ვი ლე ბის ოჯა ხის (რომ ლის ყმაც მა მა მი სი იყო და 

რო მე ლიც მფარ ვე ლობ და ობ ლად დარ ჩე ნილ ნი ჭიერ ბავშვს) თხოვ ნით 

იგი გო რის აფ თია ქარ მა, კარლ შეჰ ფმა აიყ ვა ნა შე გირ დად. ილიამ ზედ მი-

წევ ნით შეის წავ ლა წამ ლის დამ ზა დე ბა და ზო გა დად მთე ლი სააფ თია ქო 

საქ მე. აფ თია ქის მე პატ რო ნე აღ ტა ცე ბუ ლი ყო ფი ლა მი სი გამ ჭრია ხო ბით. 

მაგ რამ აფ თია ქა რის მო წა ფის სტა ტუ სის მი სა ღე ბად სა მაზ რო სას წავ ლებ-

ლის დამ თავ რე ბის მოწ მო ბა იყო სა ჭი რო, რო მე ლიც მას არ გააჩ ნდა, ამი-

ტომ 1870 წელს გო რის მაზ რის ექი მი იო სებ საა კაშ ვი ლი ამ ზა დებს ილიას 

ფერ შლად. 1872 წელს სა ფერ შლო გა მოც დე ბი ჩაა ბა რა თბი ლი სის ერ თ-

ერთ საა ვად მყო ფო ში, ხო ლო 1883 წელს ჩაი რიც ხა ქუ თაი სის გიმ ნა ზია ში 

და მიი ღო აფ თია ქა რის მო წა ფის მოწ მო ბა. 1886 წელს ილია ალ ხა ზიშ ვი ლი 

ხარ კო ვის უნი ვერ სი ტეტ ში აბა რებს გა მოც დებს პრო ვი ზო რის თა ნა შემ წის 

წო დე ბის მი სა ღე ბად, 1889 წელს იგი ხარ კო ვის უნი ვერ სი ტე ტის სამ კურ-

ნა ლო ფა კულ ტე ტის თა ვი სუ ფა ლი მსმე ნე ლი გახ და. გარ და საუ ნი ვერ სი-

მელანო გოგოლაძე

ქართველი განმანათლებლის, ილია ალხაზიშვილის 

წვლილი საქართველოს ბუნების შესწავლასა და  

ბუნების შესახებ განათლების გავრცელებაში

1.  ალ ხა ზიშ ვი ლი, ილია. მო ქა ლა ქეობ რი ვი მო ვა ლეო ბა სამ შობ ლო სად მი. ჟ. „გა ნათ ლე-

ბა“, 1915, №4. 
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ტე ტო გა ნათ ლე ბი სა, იგი კარ გად იც ნობ და ქარ თულ ხალ ხურ მე დი ცი ნას. 

ამას თა ნა ვე, საუც ხოოდ იცო და ქარ თუ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა, სა ქარ-

თვე ლოს ის ტო რია, თა ვი სუფ ლად ლა პა რა კობ და და წერ და რუ სუ ლად. 

იცო და აგ რეთ ვე ფრან გუ ლი, ლა თი ნუ რი, სომ ხუ რი და თურ ქუ ლი ენე ბი.

ფარ თო გა ნათ ლე ბი თა და დი დი შრო მის მოყ ვა რეო ბით აღ ჭურ ვი ლი 

ილია ალ ხა ზიშ ვი ლი უან გა როდ ჩად გა ქვეყ ნის სამ სა ხურ ში. მი სი საქ მია-

ნო ბა უაღ რე სად მრა ვალ მხრი ვი და მრა ვალ ფე რო ვა ნი იყო.

კულტურულსაგანმანათლებლო საქმიანობა 

XIX საუ კუ ნის და სას რუ ლი სა და XX საუ კუ ნის დამ დე გის ქარ თველ მოღ ვა-

წე თა შო რის ილია ალ ხა ზიშ ვი ლი ერ თ-ერ თი გა მორ ჩეუ ლი პი როვ ნე ბაა. 

იგი ძი რი თა დად სამ ცხე- ჯა ვა ხეთ ში მოღ ვა წეობ და და დი დი ამა გი დას დო 

ის ტო რიუ ლი მეს ხე თის მკვიდ რთა გათ ვით ცნო ბიე რე ბის საქ მეს. თა ვი სი 

აქ ტიუ რი საქ მია ნო ბით ილია ალ ხა ზიშ ვილ მა მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლი 

შეი ტა ნა არა მხო ლოდ სა ქარ თვე ლოს ერ თ-ერ თი რე გიო ნის, არა მედ ზო-

გა დად ქარ თუ ლი კულ ტუ რი სა და გა ნათ ლე ბის გან ვი თა რე ბის საქ მე ში.

ილია ალ ხა ზიშ ვი ლი „წე რა- კით ხვის გა მავ რცე ლე ბე ლი სა ზო გა დოე ბის“ 

რწმუ ნე ბუ ლი იყო ჯა ვა ხეთ ში, რო მელ საც ევა ლე ბო და სკო ლე ბი სა და ბიბ-

ლიო თე კა- სამ კით ხვე ლოე ბის გახ სნა, წიგ ნე ბის, სა ხელ მძღვა ნე ლოე ბი სა 

და ჟურ ნალ -გა ზე თე ბის და რი გე ბა მო სახ ლეო ბა ში. მი სი უშუა ლო მო ნა-

წი ლეო ბით აქ მრა ვალ სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბას ჩაე ყა რა სა-

ფუძ ვე ლი, მა გა ლი თად, ბა რა ლე თის წიგ ნსა ცავ -სამ კით ხვე ლოს, ახალ-

ქა ლა ქის ბიბ ლიო თე კა- სამ კით ხვე ლოს, ახალ ქა ლა ქის გიმ ნა ზიას. იგი 

ერ თნაი რი მონ დო მე ბით ზრუ ნავ და ყვე ლა ეროვ ნე ბის წარ მო მად გე ნელ-

თა გა ნათ ლე ბა- გან ვი თა რე ბა ზე. ფას დაუ დე ბე ლია მი სი ღვაწ ლი კონ ფე-

სიე ბად დაქ საქ სუ ლი ქარ თვე ლე ბის შე კავ ში რე ბა სა და მათ ში ქარ თუ ლი 

ცნო ბიე რე ბის გაღ ვი ვე ბა ში.

ილია ალ ხა ზიშ ვი ლი გახ ლდათ აგ რეთ ვე გა ზე თე ბის – „დროე ბი სა“ და 

„ი ვე რიის“ კო რეს პონ დენ ტი სამ ცხე- ჯა ვა ხეთ ში. იგი სის ტე მა ტუ რად აქ ვეყ-

ნებ და წე რი ლებს, რომ ლე ბი თაც მკით ხველს აც ნობ და სა ქარ თვე ლოს ამ 

კუთ ხის ყო ველ დღიურ ყო ფას და პრობ ლე მებს. 

გარ და აქ ტიუ რი ჟურ ნა ლის ტურ -პუბ ლი ცის ტუ რი საქ მია ნო ბი სა, ილია 

ალ ხა ზიშ ვი ლის კა ლამს ეკუთ ვნის არაერ თი სა მეც ნიე რო- პო პუ ლა რუ ლი 

თუ მხატ ვრუ ლი ნარ კვე ვი, რომ ლე ბიც თე მის აქ ტუა ლო ბით და ფორ მის 

დახ ვე წი ლო ბით გა მოირ ჩე ვა. თა ვის დიდ ცოდ ნას სა ქარ თვე ლოს ბუ-

ნე ბი სა თუ სა ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლო მეც ნიე რე ბა თა სფე როებ ში მკვლე ვა რი 

წარ მა ტე ბით იყე ნებ და ლი ტე რა ტუ რულ შე მოქ მე დე ბა ში. მი სი ნაშ რო მე-

ბი დან შეიძ ლე ბა და ვა სა ხე ლოთ: „ბუ ნე ბა და ცხოვ რე ბა“ (1897), „ბუ ნე ბა 
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სუ რა თებ ში“ (ჟურ ნალ „ჯე ჯი ლის“ ალ ბო მი, 1899), რო მელ შიც შე სა ნიშ ნა-

ვად არის აღ წე რი ლი ცხო ველ თა სამ ყა რო, და „დიფ ტე რი ტი (ჩვე ნე ბუ რი 

ყე ლათ მა, ხუ ნა გი ანუ ყელ ჭირ ვე ბა), ამ ჭი რის ცნო ბა, მის გან თა ვის დაც ვა 

და მი სი წამ ლო ბა“ (1902). 

სააფთიაქო საქმე

თვა ლი გა და ვავ ლოთ ილია ალ ხა ზიშ ვი ლის ფარ მა ცევ ტულ საქ მია ნო ბას. ამ 

დროს სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის დო ნე რო გორც მთელ სა ქარ თვე ლო ში, 

ისე, რა ღა თქმა უნ და, ჯა ვა ხეთ ში, ძა ლიან და ბა ლი იყო. პრობ ლე მა იყო წამ-

ლით მო მა რა გე ბაც. წა მა ლი ძვი რიც ღირ და და არც იშო ვე ბო და. 1863 წელს 

სა ქარ თვე ლო ში სულ თხუთ მე ტი აფ თია ქი იყო, აქე დან ათი – თბი ლის ში. 

1872 წლი დან ილია ალ ხა ზიშ ვი ლი ემ სა ხუ რე ბო და ახალ ქა ლა ქის მაზ რას 

ჯერ რო გორც ფერ შა ლი, ხო ლო შემ დეგ რო გორც აფ თია ქა რი. 1875 წელს 

იგი მაზ რის ფერ შლად გა დაიყ ვა ნეს გორ ში, 1877 წლი დან კი კვლავ ახალ ქა-

ლაქ ში ას რუ ლებს უფ რო სი ფერ შლის მო ვა ლეო ბას. ამ დროს ახალ ქა ლაქ-

ში აფ თია ქი არ იყო, მაგ რამ იყო ე.წ. „შკა ფი“ სა ჭი რო წამ ლე ბით. რად გან 

ილიას აფ თიაქ ში მუ შაო ბის გა მოც დი ლე ბა ჰქონ და, ექი მი ენ დო ბო და და 

ისიც მი სი რე ცეპ ტე ბით ას რუ ლებ და ყვე ლა სა მუ შაოს ამ „შკაფ “-აფ თიაქ ში.

1880 წელს ილია ალ ხა ზიშ ვი ლი ახალ ქა ლაქ ში სა კუ თარ აფ თიაქს ხსნის. 

1883 წელს ილია თა ვი სი ვე აფ თია ქის შე გირ დია, 1886 წელს – პრო ვი-

ზო რის თა ნა შემ წე, 1892 წლი დან, დიპ ლო მის აღე ბის შემ დეგ კი – მმარ-

თვე ლი. 

გარ და სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის და ბა ლი დო ნი სა, არა ნაკ ლებ მნიშ-

ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მა იყო ის, რომ მო სახ ლეო ბა სი ღა ტა კის გა მო ვერ 

ახერ ხებ და ექიმ თან მკურ ნა ლო ბას. ამის შე სა ხებ ხში რად ჩიო და ილია 

ალ ხა ზიშ ვი ლი. და მან გახ სნა აფ თია ქი მტკი ცე გა დაწ ყვე ტი ლე ბით: ხელ-

მი საწ ვდო მი გაე ხა და მე დი კა მენ ტე ბი მო სახ ლეო ბის თვის, თან ხალხს 

უხ სნი და წამ ლი სა და მკურ ნა ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბას, ცდი ლობ და გაე-

გე ბი ნე ბი ნა მათ თვის სა კუ თა რი ჯან მრთე ლო ბის ფა სი. „ვინც უნ და მი სუ-

ლი ყო წამ ლი სათ ვის ექი მის რე ცეპ ტით – სო მე ხი იყო იგი, თა თა რი, ურია, 

ქარ თვე ლი თუ სხვა რო მე ლი მე ეროვ ნე ბი სა, და თუ დაატ ყობ და (ჯერ გა-

მოჰ კით ხავ და ოჯა ხის მდგო მა რეო ბას, ავ -კარ გსა), რომ ხელ -ნაკ ლე ბი 

და ღა რი ბი იყო, ყვე ლას უსას ყიდ ლოდ უთ მობ და წამ ლებს დი დის და რი-

გე ბით და მზრუნ ვე ლო ბით. დაი მე დე ბუ ლი და ნუ გეშ ნა ცე მი ავად მყო ფის 

პატ რო ნი სი ხა რუ ლით ძლივს იდ გა ფეხ ზე. ამი ტომ იყო, რომ მთელს ჯა ვა-

ხეთ ში ილია ალ ხა ზიშ ვილს დი დი ნდო ბა, პა ტი ვი და სიყვარული ჰქონდა 

დამსახურებული“,2 – ასე ახასიათებს ილია ალხაზიშვილის საქმიანობას 

2.  კოპ ტო ნაშ ვი ლი, ვა სილ. „ავ ტო ბიოგ რა ფია“ (მო გო ნე ბე ბი). ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე-

ლო ბის სამ ცხე- ჯა ვა ხე თის ის ტო რიუ ლი მუ ზეუ მის ხელ ნა წერ თა ფონ დი. 1929 წ. ე. №1079.
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მი სი თა ნა მედ რო ვე, სო ფელ კო თე ლიის მკვიდ რი მღვდე ლი ვა სილ კოპ-

ტო ნაშ ვი ლი.

ახალ ქა ლა ქის მაზ რას ერ თი ექი მი ემ სა ხუ რე ბო და თა ვი სი დამ ხმა რე პერ-

სო ნა ლით. იგი უამ რა ვი ად მი ნის ტრა ციუ ლი საქ მით იყო დატ ვირ თუ ლი და 

თუ ყო ვე ლი ვე ამას ზო გიერ თი მათ გა ნის „ვერ ცხლის მოყ ვა რეო ბა საც“ და-

ვა მა ტებთ, არა სა ხარ ბიე ლო სუ რათს მი ვი ღებთ. ამ გვა რი ვი თა რე ბა ხელ-

მოკ ლე ადა მია ნებს უარ ყო ფი თად გა ნაწ ყობ და რო გორც ექი მის, ისე წამ-

ლის მი მართ. ილია ალ ხა ზიშ ვილ თან დახ მა რე ბის სათ ხოვ ნე ლად მი სუ ლი 

ადა მია ნი კი წა მალ საც ღე ბუ ლობ და, და რი გე ბა საც, ხო ლო ხელ მოკ ლეე ბი 

ხში რად – ფი ნან სურ შემ წეო ბა საც. რო გორც თვით მხილ ვე ლე ბი იგო ნებ-

დნენ, ახალ ქა ლაქ ში ან მის სოფ ლებ ში, თუ რო მე ლი მე უსახ სრო ოჯახს 

ავად მყო ფი ჰყავ და და ეს ამ ბა ვი ილიას ყუ რამ დე მიაღ წევ და, მას თა ვი-

სი ხარ ჯით მიჰ ყავ და მას თან ექი მი და წამ ლე ბი თაც უფა სოდ ამა რა გებ და. 

ამას გარ და, ახალ ქა ლა ქის მაზ რის უფ რო სის, გიორ გი თარ ხან -მოუ რა-

ვის, თავ მჯდო მა რეო ბით და ილია ალ ხა ზიშ ვი ლის ხა ზი ნად რო ბით ახალ-

ქა ლაქ ში დაარ სდა აფ თია ქი, რო მე ლიც სკო ლის მოს წავ ლეებს უფა სოდ 

აძ ლევ და ყო ველ გვარ წა მალს.3

უნ და აღი ნიშ ნოს ილია ალ ხა ზიშ ვი ლის წვლი ლი ზო გა დად სა ქარ თვე ლო ში 

ფარ მა ციის გან ვი თა რე ბის საქ მე ში. 1898 წელს ილია თბი ლის ში გა და ვი და 

სა მუ შაოდ და ჩა მოა ყა ლი ბა „ა მიერ კავ კა სიის ფარ მა ცევ ტე ბის სააფ თია ქო 

ვაჭ რო ბის ამ ხა ნა გო ბა ტფი ლის ში“, ფირ მა „პრო ვი ზო რი ილია სო ლო მო-

ნის ძე ალ ხა ზო ვი და ამ ხა ნა გო ბა“, რო მელ მაც ფაქ ტობ რი ვად 1900 წლი დან 

დაიწ ყო მუ შაო ბა. ფირ მის მი ზა ნი იყო თბი ლის ში მა ღა ლი ხა რის ხის მე დი-

კა მენ ტე ბის შე მო ტა ნა და მა თი რე გიო ნებ ში გა ნა წი ლე ბა. გარ და ხა რის ხი სა, 

მყიდ ველს ისიც იზი დავ და, რომ ამ ხა ნა გო ბა წამ ლებს შე და რე ბით ია ფად 

ყიდ და და და ნიშ ნულ სად გუ რამ დე თა ვი სი ხარ ჯით უგ ზავ ნი და პა ციენტს. 

ორ გა ნი ზა ციამ თბი ლი სის სამ კურ ნა ლო გან ყო ფი ლე ბის ყუ რად ღე ბაც მიიქ-

ცია და ქსე ნო ნის თვის წამ ლებს იქი დან იწერ დნენ. ორ გა ნი ზა ცია წარ მა ტე-

ბით მუ შაობ და მთე ლი კავ კა სიის მასშტაბით.4

ფარ მა ცევ ტულ სა ზო გა დოე ბა ში ილია ალ ხა ზიშ ვი ლის ავ ტო რი ტეტ ზე 

მეტ ყვე ლებს ის ფაქ ტი, რომ 1899 წელს თბი ლის ში ჩა ტა რე ბულ მა ფარ-

მა ცევ ტთა სა ზო გა დო კრე ბამ ხმა თა დი დი უმ რავ ლე სო ბით იგი რუ სე თის 

ფარ მა ცევ ტთა კრე ბა ზე წარ საგ ზავ ნად აირ ჩია, რა ზეც მან უა რი გა ნაც ხა-

და. ამა ვე დროს, 1901, 1902, 1903 წლებ ში მას ზე დი ზედ ირ ჩე ვენ კავ კა სიის 

ფარ მა ცევ ტუ ლი სა ზო გა დოე ბის თავ მჯდო მა რედ.5

ამ გვა რად, ილია ალ ხა ზიშ ვილ მა არა მარ ტო სა ფუძ ვე ლი ჩაუ ყა რა სააფ-

3.  სუ და ძე, ნა ზი. „სო ცია ლუ რი ვი თა რე ბა და სა გან მა ნათ ლებ ლო სა კით ხე ბი XIX საუ კუ ნის 

სამ ცხე- ჯა ვა ხეთ ში“. თბი ლი სი: 1998 წ. გვ. 69. 

4.  გაზ. „ცნო ბის ფურ ცე ლი“, 1900, №1139, გვ. 1. 

5.  სხი ლა ძე, რ., ქავ თა რა ძე, ვ. გა მო ჩე ნი ლი პრო ვი ზო რი მე-19 საუ კუ ნის სა ქარ თვე ლო ში. 

გაზ. „ფარ მა ცევ ტი“, 2002, №2 (37), გვ. 5. 
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თია ქო საქ მია ნო ბას ჯა ვა ხეთ ში და მშრო მე ლი ადა მია ნი სათ ვის ხელ მი-

საწ ვდო მი გა ხა და წა მა ლი და მკურ ნა ლო ბა, მან ასე ვე დი დი წვლი ლი 

შეი ტა ნა ზო გა დად ქვეყ ნის სააფ თია ქო საქ მის გან ვი თა რე ბა ში. 

 

ბუნება და ბუნებისმეტყველება

ილია ალ ხა ზიშ ვილ მა ბავ შვო ბა კა ხეთ ში გაა ტა რა. „კა ხეთ ში გა ტა რე ბუ-

ლი დრო ყმაწ ვილს სა მუ და მოდ დარ ჩა ხსოვ ნა ში. ბავ შვმა პირ ვე ლად აქ 

იგ რძნო ბუ ნე ბი სად მი გან სა კუთ რე ბუ ლი სიყ ვა რუ ლი, რა მაც შემ დგომ ში 

გან საზ ღვრა მი სი მიდ რე კი ლე ბა იმ მეც ნიე რე ბი სად მი, რო მელ საც ბუ ნე-

ბის მეტ ყვე ლე ბა ეწოდება“.6 ილია ალხაზიშვილი ბევრს მოგ ზაუ რობ და 

სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა კუთ ხე ში და კარ გად იც ნობ და მათ. სა ქარ-

თვე ლოს ბუ ნე ბის ულა მა ზეს პეი ზა ჟებს უხ ვად ასა ხავ და თა ვის შე მოქ მე-

დე ბა ში.

ილია ალ ხა ზიშ ვი ლის სა გან მა ნათ ლებ ლო მუ შაო ბის ერ თ-ერთ უმ თავ რეს 

მი ზანს წარ მოად გენ და, ქარ თველ სა ზო გა დოე ბა ში გაეღ ვი ძე ბი ნა ბუ ნე-

ბი სა და მი სი „უც თო მე ლი და უც ვლე ლი კა ნო ნე ბი სად მი“, ანუ სა ბუ ნე-

ბის მეტ ყვე ლო საგ ნე ბი სად მი, ინ ტე რე სი. გარ და იმი სა, რომ კვლე ვა- ძიე-

ბა თა ვის თა ვად ერ თობ იტა ცებ და, სა ზო გა დოე ბას შთაა გო ნებ და: „გა ნა 

მთლად ჩვე ნი კე თილ დღეო ბა ბუ ნე ბის ცოდ ნა ზე არ არის და მო კი დე ბუ-

ლი?“7 ამიტომ სა ჭი რო და აუ ცი ლე ბე ლი იყო სა ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლო სა მეც-

ნიე რო ლი ტე რა ტუ რის შექ მნა ქარ თუ ლად. მაგ რამ ეს მე ტად სა ჭი რო საქ-

მე ნე ლი ტემ პით მიი წევ და წინ, რაც ძა ლიან აწუ ხებ და მკვლე ვარს: 

„სა ზო გა დოდ ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რა ში ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლე ბა ჯერ მკვიდრ 

ნია დაგ ზე ვერ არის დამ ყა რე ბუ ლი. – წერ და ის, – ამ მეც ნიე რე ბას ჯერ 

მწერ ლე ბიც ცო ტა ნი ჰყავს და მკით ხვე ლე ბიც. პრაქ ტი კულ ფი ლო სო-

ფიას ქარ თვე ლი კა ცი მაგ რე რი გად არც თუ სწყა ლობს, სა მა გიე როდ სულ 

ვმღე რით, ხვთის მად ლით პოე ტე ბიც ხო ბლო მად გვყავს. რო გორ ფიქ-

რობთ, კულ ტუ რის რო მელ სა ფე ხურ ზე ვსდგე ვართ, რო დე საც არ გვა ბა-

დია, აქამ დე არ გვაქვს რა ციო ნა ლუ რად, კარ გი ქარ თუ ლით შედ გე ნი ლი 

მი ნე რა ლო გია, ბო ტა ნი კა, ზოო ლო გია, ანა ტო მია, ჰი გიე ნა, ქი მია, ფი ზი კა 

და სხვა“.8

მკვლე ვა რი და ნა მუ სე ბით ცდი ლობ და ქარ თვე ლე ბის თავ მოყ ვა რეო ბა 

გაეღ ვი ძე ბი ნა. იგი დარ წმუ ნე ბუ ლი იყო, რომ ქარ თველ კაცს სა ბუ ნე ბის-

მეტ ყვე ლო მეც ნიე რე ბე ბის დაუფ ლე ბის დი დი ნი ჭი და უნა რი ჰქონ და. 

ამის დას ტუ რად იმ ფაქტს მიიჩ ნევ და, რომ სა ქარ თვე ლომ მსოფ ლიოს 

6.  კე კე ლი ძე, მი ხეილ. ილია ალ ხა ზიშ ვი ლი. ჟ. „მნა თო ბი“, 1953, №11, გვ. 156.

7.  ალ ხა ზიშ ვი ლი, ილია. ჟ. „კვა ლი“, 1895, №8, გვ. 8.

8.  ალ ხა ზიშ ვი ლი, ილია. კრი ტი კა და ბიბ ლიოგ რა ფია. ჟ. „გა ნათ ლე ბა“, 1913, №6, გვ. 471. 
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„ო რი ბუმ ბე რა ზი“ მეც ნიე რი მის ცა: ფი ზიო ლო გი აკა დე მი კო სი თარ ხნიშ-

ვი ლი და ქი მი კო სი პრო ფე სო რი პეტ რიაშ ვი ლი. 

კი დევ ერ თი ამო ნა რი დი ჟურ ნალ „გა ნათ ლე ბი დან“, რო მელ შიც რე გუ-

ლა რუ ლად იბეჭ დე ბო და ილია ალ ხა ზიშ ვი ლის სა გან მა ნათ ლებ ლო და 

სა მეც ნიე რო წე რი ლე ბი: 

„დღე ვან დე ლი ჩვე ნი მგოს ნე ბი რაი მე სას წაუ ლით სუყ ვე ლა ნი რომ რუს-

თა ვე ლად გა დაიქ ცნენ, მაინც კულ ტუ რულ ერად არ ჩა ვით ვლე ბით, ვიდ-

რე ბუ ნე ბის მეც ნიე რე ბას მთლად არ გად მოვ ნერ გავთ სამ შობ ლო ენა ზე, 

არც ერ თი კერ ძო პი რი სწავ ლუ ლად არ ჩაით ვლე ბა, თუ რომ ბუ ნე ბის-

მეტ ყვე ლე ბას თან მწყრა ლად არის. ამ გვა რათ ვე გა ნათ ლე ბულ ერად არ 

ჩაით ვლე ბა ის ხალ ხი, რო მელ საც ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლე ბა თა ვის დე დაე ნა ზე 

არ გა ნუ ვი თა რე ბია“.9

მკვლე ვარს თავ მოყ ვა რეო ბას ულა ხავ და ის ფაქ ტი, რომ ქარ თვე ლებს 

მხო ლოდ რუ სუ ლის ან სხვა უც ხო ენის ცოდ ნის წყა ლო ბით შეეძ ლოთ 

გას ცნო ბოდ ნენ მეც ნიე რე ბის თა ნა მედ რო ვე დარ გებს და მის მიღ წე ვებს: 

„ვსთქვათ არ ვი ცით უც ხო ენა, მა შინ ჩვენ, ქარ თვე ლე ბი ვეგ ვა ნე ბით ნა-

ხევ რად ვე ლურ ხალხს... დიაღ, ბა ტო ნე ბო, ნუ თუ იმ დე ნი თავ მოყ ვა რეო ბა 

არა გვაქვს, რომ ამ ყვე ლა სათ ვის აშ კა რა პრობ ლე მას გან სა კუთ რე ბუ ლი 

ყუ რად ღე ბა მი ვაქ ციოთ“.10

1916 წელს იგი კმა ყო ფი ლე ბით იუწ ყე ბო და, რომ იმ დროი სათ ვის მეც ნიე-

რე ბით უკ ვე ბევ რი ქარ თვე ლი ყო ფი ლა დაინ ტე რე სე ბუ ლი: „მარ თლაც, 

თუ გვინ და და ვცდი ლობთ კულ ტუ რო სან ხალ ხთა შო რის ჩაგ ვრიც ხონ, 

უნ და კი დეც თავ გან წირ ვით ვიშ რო მოთ, ვიშ რო მოთ ქარ თულ -სა მეც ნიე-

რო ლი ტე რა ტუ რის აღორ ძი ნე ბა- გან ვი თა რე ბი სათ ვის. დიაღ, ჩვე ნი ნა-

ციო ნა ლუ რი თავ მოყ ვა რეო ბა გვა ვა ლებს ამ პრობ ლე მის შევ სე ბას და, 

ღმერ თო, შე ნით, უკ ვე ბევ რი ქარ თვე ლია უმაღ ლე სი სწავ ლით აღ ჭურ ვი-

ლი, სა მეც ნიე რო შრო მით გა ტა ცე ბუ ლი“.11

მაგ რამ ამ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს საქ მეს სე რიო ზუ ლი დაბ რკო ლე ბა ეღო ბე-

ბო და – „ქარ თულ ენა ზე სა მეც ნიე რო ტერ მი ნე ბის ნაკ ლუ ლო ბა. სწო რედ 

ეს გა რე მოე ბა ბევრს უკარ გავს შრო მის ხა ლისს – აღ ფრთო ვა ნე ბულს 

ფრთე ბი ემ სხვრე ვა“.12

სა ჭი რო იყო ქარ თულ ენა ზე სა მეც ნიე რო ტერ მი ნე ბის შექ მნა. ილია ალ-

ხა ზიშ ვი ლი ჯერ კი დე 1913 წელს წერ და, რომ ქარ თუ ლი სა მეც ნიე რო ტერ-

მი ნო ლო გიით იგი უკ ვე დი დი ხა ნია დაინ ტე რე სე ბუ ლი იყო და კვლე ვა-

ძიე ბას აწარ მოებ და ამ მი მარ თუ ლე ბით: „მე ხა ლი სე ბა და ოცი წე ლი წა დი 

9.  ალ ხა ზიშ ვი ლი, ილია. კრი ტი კა და ბიბ ლიოგ რა ფია. ჟ. „გა ნათ ლე ბა“, 1914, №1, გვ. 70.

10.  იქ ვე.

11.  ალ ხა ზიშ ვი ლი, ილია. ბუ ნე ბის ლექ სი კო ნი. ჟ. „გა ნათ ლე ბა“,1916, №4, გვ. 247. 

12.  იქ ვე. 

133

და მე ტია კვლე ვა- ძიე ბა ში ვარ – წა კით ხუ ლი, გა გო ნი ლი, ყო ვე ლი ვე ნაჩ-

ხრე კი და ჩა წე რი ლი მაქვს“.13

ქართულ სამეცნიერო ტერმინოლოგიაზე მუშაობისას ილია ალხაზიშვილი 

შემ დე გი პრინ ცი პე ბით ხელ მძღვა ნე ლობ და: იგი ან გა რიშს უწევ და უკ ვე 

არ სე ბულ ტერ მი ნებს, თუ ისი ნი ენის კა ნო ნებს შეე სატ ყვი სე ბო და: „რო ცა 

ქარ თულ ში მოი ძებ ნე ბა სა თა ნა დო ტერ მი ნი, გეხ ვე წე ბით უც ხო ენი დან 

ნუ ღა შე მო გაქვთ“, – წერ და იგი;14 მეორე: არ ეთანხმებოდა ტენდენციას, 

რომ ყვე ლა ტერ მი ნი ქარ თუ ლად ეთარ გმნათ, გად მოე ქარ თუ ლე ბი ნათ, 

რად გან ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლე ბის ყვე ლა დარ გში ბერ ძნუ ლი და ლა თი ნუ რი 

ტერ მი ნე ბი იყო თა ვი დან ვე და კა ნო ნე ბუ ლი და ახ ლად აღ მო ჩე ნი ლი საგ-

ნის სა ხე ლის და სარ ქმე ვად ხში რად ისევ ამ ენებს მი მარ თავ დნენ ხოლ მე: 

„ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლე ბას თა ვი სი ანა ბა ნა და ლექ სი კო ნი აქვს, მა შა სა და მე 

ძა ლია ნაც ნუ გეუც ხოე ბათ, ნუ გაიკ ვირ ვებთ, უკე თუ ხში რად შეხ ვდე ბით ამ 

ჩვენს შრო მა ში უც ხო სა ხე ლებს, ამ გა რე მოე ბას ვერც ჩვენ ავი ცი ლებთ 

თა ვი დან, არც თუ სა ჭი როა“;15 მესამე: მკვლე ვა რი დარ წმუ ნე ბით ამ ბობ და 

–  რო ცა ამის შე საძ ლებ ლო ბა იყო, აუ ცი ლებ ლად უნ და შეექ მნათ ახა ლი 

ქარ თუ ლი ტერ მი ნი. ახა ლი ქარ თუ ლი ტერ მი ნის შე საქ მნე ლად მას უმ-

თავ რე სად მიაჩ ნდა ორი რამ: „1. უნ და კარ გად გვქონ დეს შეს წავ ლი ლი 

ქი მიუ რი, ფი ზი კუ რი და ფი ზიო ლო გიუ რი ბუ ნე ბა თვით სხეუ ლი სა და 2. 

ზედ მი წევ ნით უნ და ვი ცო დეთ ბუ ნე ბა ქარ თუ ლი ენი სა – უნ და ვი ცო დეთ 

წმინ და ქარ თუ ლი, ხალ ხუ რი და მეც ნიე რუ ლი, ძვე ლი და ახა ლი, სხვა 

გზით ფონს ვარ გა ვალთ ვე რას დროს“.16

ილია ალ ხა ზიშ ვი ლის წყა ლო ბით ქარ თულ სა მეც ნიე რო ლი ტე რა ტუ რა ში 

მრა ვა ლი ტერ მი ნი დამ კვიდ რდა. მა გა ლი თად, იგი უარ ყოფ და ტერ მინს 

„მჟავ ბადს“ და მოით ხოვ და „ჟან გბა დის“ დამ კვიდ რე ბას, „გა ზის“ და სა-

მკვიდრებლად „ჰაერ გვა რის“ გა მო ყე ნე ბა უარ ყო, „მჟა ვეს“ ნაც ვლად 

„მჟა ვას“ უჭერ და მხარს და ა.შ. რო გორც მი ხეილ კე კე ლი ძე აღ ნიშ ნავ-

და: „ი ლია ალ ხა ზიშ ვი ლი ხში რად რო მე ლი მე სიტ ყვას ათეუ ლი წლო ბით 

ეძებ და ძველ წიგ ნებ ში ან ცოც ხალ სა საუბ რო ენა ში და ვიდ რე კარ გად არ 

დარ წმუნ დე ბო და მის ვარ გი სია ნო ბა ში და სი ზუს ტე ში, მა ნამ სა ჯა როდ არ 

გამოჰქონდა“.17

ჟურ ნალ „გა ნათ ლე ბა ში“ ხში რად იბეჭ დე ბო და ალ ხა ზიშ ვი ლის კრი ტი კუ-

ლი წე რი ლე ბი რუბ რი კით „კრი ტი კა და ბიბ ლიოგ რა ფია“. ამ წე რი ლებ ში 

ავ ტო რი აკ რი ტი კებ და ცალ კეულ ტერ მი ნებს, გაუ მარ თავ წი ნა და დე ბებს 

და მთელ ნაშ რო მებ საც კი, ერ თი სიტ ყვით, ყვე ლა ფერს, რაც ქარ თუ ლი 

13.  ალ ხა ზიშ ვი ლი, ილია. კრი ტი კა და ბიბ ლიოგ რა ფია. ჟ. „გა ნათ ლე ბა“, 1913, №6, გვ. 471.

14.  ალ ხა ზიშ ვი ლი, ილია. ბუ ნე ბის ლექ სი კო ნი. ჟ. „გა ნათ ლე ბა“, 1916, №4, გვ. 247.

15.  ალ ხა ზიშ ვი ლი, ილია. კრი ტი კა და ბიბ ლიოგ რა ფია. ჟ. „გა ნათ ლე ბა“, 1914, №4, გვ. 317. 

16.  იქ ვე. 

17.  კე კე ლი ძე, მი ხეილ. ი. ალ ხა ზიშ ვი ლის სა ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლო- სა ტერ მი ნო ლო გიო მუ-

შაო ბი დან. ჟ. „ქი მია- ბიო ლო გია სკო ლა ში“, 1969, №1.
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ენის კა ნო ნებს ეწი ნააღ მდე გე ბო და. ჯან სა ღი კრი ტი კის არ სე ბო ბა მკვლე-

ვარს აუ ცი ლებ ლო ბად მიაჩ ნდა რო გორც ზო გა დად ენის, ისე სა ტერ მი ნო-

ლო გიო თუ სა მეც ნიე რო საქ მია ნო ბის შემ დგო მი გან ვი თა რე ბის თვის.

ილია ალ ხა ზიშ ვი ლის სა ტერ მი ნო ლო გიო კვლე ვა- ძიე ბა კონ კრე ტუ ლი შე-

დე გე ბით დას რულ და. მკვლე ვა რი ოც დაა თი წლის მან ძილ ზე აგ რო ვებ და 

მა სა ლას ფარ მა ცევ ტუ ლი ლექ სი კო ნის შე სად გე ნად და შექ მნა კი დეც მშვე-

ნიე რი ნაშ რო მი: „ფარ მა ცევ ტუ ლი ტერ მი ნე ბი ანუ ქარ თულ -რუ სულ -ლა თი-

ნუ რი სა ხე ლე ბი წამ ლე ბი სა“, რო მე ლიც 2178 ტერ მინს აერ თია ნებ და. იქ ვე იყო 

მო ცე მუ ლი ცნო ბე ბი ბო ტა ნი კი დან, ქი მიი დან, მე დი ცი ნი დან, ზოო ლო გიი დან. 

სამ წუ ხა როდ, ეს ლექ სი კო ნი არ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლა. მკვლე ვარ მა შეად გი ნა 

აგ რეთ ვე „ბუ ნე ბის ლექ სი კო ნი“, ანუ „სა მეც ნიე რო სა ხე ლე ბი და ტერ მი ნე ბი“ 

ბრე მის სის ტე მის მი ხედ ვით, რო მე ლიც გა მოქ ვეყ ნდა ჟურ ნალ „გა ნათ ლე ბა-

ში“ 1916 წელს. ასე რომ, ილია ალ ხა ზიშ ვილ მა მკა ფიო კვა ლი დააჩ ნია რო-

გორც ახალ ქარ თულ სა ლი ტე რა ტუ რო ენას, ისე სა მეც ნიე რო ტერ მი ნო ლო-

გიის დად გე ნას. 

გან სა კუთ რე ბით უნ და აღი ნიშ ნოს ილია ალ ხა ზიშ ვი ლის დამ სა ხუ რე ბა 

ქარ თვე ლი მო ზარ დი თაო ბის წი ნა შე. იგი ყმაწ ვი ლებს დი დი სიყ ვა რუ ლი-

თა და მონ დო მე ბით აც ნობ და დე და ბუ ნე ბას, ცხო ველ თა და მცე ნა რე თა 

სამ ყა როს და ამით უღ ვი ძებ და სა ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლო საგ ნე ბის შეს წავ ლის 

ინ ტე რესს. „გაი ცა ნით, შეის წავ ლეთ, დაუახ ლოვ დით ბუ ნე ბას, შეაჩ ვიეთ 

თა ვი მის კვლე ვა- ძიე ბას და გაძ ლევთ თავ დე ბად თვით ბუ ნე ბის შე მოქ-

მედს, რომ ათა სი წლის სი ცოც ხლე არ მოგ ბეზ რდე ბათ. დიაღ, ბა ტო ნე ბო, 

აინ თეთ გულ ში ცეც ხლი ბუ ნე ბის სიყ ვა რუ ლი სა, შეის წავ ლეთ მი სი უც დო-

მე ლი, უც ვლე ლი კა ნო ნე ბი, დაუახ ლოვ დით ცხო ველ მყო ფელ ბუ ნე ბას, 

დაე წა ფე ნით ამ უკ ვდა ვე ბის წყა როს და იმ დენ ულე ველ საინ ტე რე სო 

ფაქ ტებს გაი გებთ, რომ სი ცოც ხლის ინ ტე რე სი ერ თი ათა სად აღ გეძ რე-

ბათ!“18 – მოუწოდებდა ილია ალ ხა ზიშ ვი ლი ახალ გაზ რდებს. მო ზარდ 

თაო ბა ში სა ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლო საგ ნე ბი სად მი ინ ტე რე სის გაღ ვი ძე ბის მიზ-

ნით იგი აქ ტიუ რად თა ნამ შრომ ლობ და სა ბავ შვო ჟურ ნა ლე ბის – „ჯე ჯი-

ლის“ და „ნა კა დუ ლის“ რე დაქ ციებ თან და სის ტე მა ტუ რად აქ ვეყ ნებ და სა-

გან მა ნათ ლებ ლო წე რი ლებს.

ნი ნო ნა კა ში ძე ილია ალ ხა ზიშ ვი ლის მოღ ვა წეო ბის შე სა ხებ ჟურ ნალ „ჯე-

ჯილ ში“ წერ და: „1915 წლი დან ისევ დაიწ ყო ჩვენს ჟურ ნალ ში თა ნამ შრომ-

ლო ბა ფლო რის ისეთ მა მცოდ ნემ, რო გო რიც იყო ილია ალ ხა ზიშ ვი ლი... 

მის კა ლამს ეკუთ ვნის ბევ რი საუც ხოო ნარ კვე ვი მცე ნა რეე ბის, გან სა კუთ-

რე ბით ჩვე ნე ბუ რი მცე ნა რეე ბის შე სა ხებ და რამ დე ნა დაც ვი ცი, ეს წე რი-

ლე ბი ჯერ არ არის ცალ კე წიგ ნად გა მო ცე მუ ლი, რაც, ჩე მი აზ რით, დი-

დად სა სარ გებ ლო იქ ნე ბო და“.19 „ჯეჯილში“ თა ვის წე რი ლებს მკვლე ვა რი 

18.  ჟ. „კვა ლი“, 1895, №8, გვ. 8. 

19.  ნა კა ში ძე, ნი ნო. სამ ცხე- ჯა ვა ხე თის ის ტო რიუ ლი მუ ზეუ მის ი. მაი სუ რა ძის პი რა დი არ-

ქი ვი, №263. გვ. 2.
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აქ ვეყ ნებ და საერ თო სა თაუ რით „მცე ნა რე და ადა მია ნი“; აქ ვე დაი ბეჭ და 

მი სი მხატ ვრუ ლი ნარ კვე ვი „მტკვა რი, ჭო რო ხი და რიო ნი“ და, რაც სა გან-

გე ბოდ აღ სა ნიშ ნა ვია, დღი დან მი სი დაარ სე ბი სა (1890 წ.). უსას ყიდ ლოდ 

ემ სა ხუ რე ბო და ჟურ ნალს.

„სამ კურ ნა ლო წა მალ თა სწავ ლა“ – ამ სა მე დი ცი ნო ხა სია თის ნაშ რო მის 

და წე რას ავ ტორ მა თხუთ მე ტი წე ლი მოან დო მა. იგი წლო ბით ფურ ცლავ-

და უძ ვე ლეს ქარ თულ კა რა ბა დი ნებს, ეძებ და, პოუ ლობ და, ერ თმა ნეთს 

ადა რებ და სხვა დას ხვა დაა ვა დე ბა სა და მა თი მკურ ნა ლო ბის მე თო დებს, 

ძველ სა თუ ახალს, სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა კუთ ხე ში დამ კვიდ რე ბულ 

ტრა დი ციებს, და ცდი ლობ და გაერ კვია, ყო ვე ლი ვე ეს რამ დე ნად შეე სატ-

ყვი სე ბო და იმ სამ კურ ნა ლო სა შუა ლე ბებს, „რომ ლე ბიც სა სარ გებ ლო 

წამ ლე ბად არის ცნო ბი ლი ამ ჟა მად ევ რო პის მეც ნიერ თა გან და ყვე ლა 

სა ხელ მწი ფოებს შეუ ტა ნიათ ფარ მა კო პეა ში, ე.ი. იმ წიგ ნებ ში, რომ ლე-

ბიც სა ვალ დე ბუ ლოა აფ თია ქე ბი სა და ექი მე ბი სათ ვის“, – წერ და გრი გოლ 

ვოლსკი.20

ჩანს, ამ ნაშ რომ ში ილია ალ ხა ზიშ ვილ მა ფარ მა კო ლო გიის უახ ლე სი მიღ-

წე ვე ბი წარ მოა ჩი ნა, რომ ლე ბიც ძველ ტრა დი ციებს ემ ყა რე ბო და. ავ ტო რი 

მიუ თი თებ და, თუ რო გორ მზად დე ბო და ესა თუ ის სამ კურ ნა ლო სა შუა-

ლე ბა, რა დაა ვა დე ბის დროს რამ დე ნი იყო სა ჭი რო და რო გორ გა მოი ყე-

ნე ბო და. დაწ ვრი ლე ბით აღ წერ და ასე ვე სხვა დას ხვა სამ კურ ნა ლო მცე ნა-

რე სა და ცხო ვე ლებს მა თი ქარ თუ ლი, რუ სუ ლი, ლა თი ნუ რი სა ხე ლე ბი თა 

და სი ნო ნი მე ბით. 

„სამ კურ ნა ლო წა მალ თა სწავ ლა“ თავ და პირ ვე ლად „ი ვე რიის“ რე დაქ-

ციას გაეგ ზავ ნა შე სა ფა სებ ლად, გა ზე თი მას გა მოეხ მაუ რა გრი გოლ ვოლ-

სკის წე რი ლით, საი და ნაც და ვი მოწ მეთ ფრაგ მენ ტი. აღ ნიშ ნუ ლი ნაშ რო-

მის სტრუქ ტუ რას გრი გოლ ვოლ სკი ასე აყა ლი ბებ და: 1. მცე ნა რე თა და 

ცხო ველ თა ნამ დვი ლი სა ხე ლი ქარ თულ ენა ზე და მი სი სი ნო ნი მე ბი სა-

ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა კუთ ხე ში, 2. ლა თი ნუ რი სა ხე ლე ბი მა თი ვე სი-

ნო ნი მე ბით, 3. რუ სუ ლი სა ხე ლე ბი თა ვი სი სი ნო ნი მე ბით, 4. მცე ნა რი სა და 

ცხო ვე ლის სამ შობ ლო, 5. მცე ნა რის ფი ზი კუ რი თვი სე ბე ბი (გა რეგ ნუ ლი 

ნიშ ნე ბი), 6. რა და რა ავად მყო ფო ბის დროს და რო გორ გა მოი ყე ნე ბა,  

7. რა წამ ლე ბი მზად დე ბა ამ მცე ნა რის გან და რო გორ.21

1893 წელს „ი ვე რია“ იმა ვე ნაშ რომს კვლავ ეხ მაუ რე ბო და ახალ ცი ხის მაზ-

რის ექი მის, ცნო ბი ლი სა ზო გა დო მოღ ვა წის, ვა სილ გამ რე კე ლის წე რი-

ლით: 

„ეს თხზუ ლე ბა სულ ორი დი დი რვეუ ლია (...). პირ ვე ლი რვეუ ლი შეი ცავს 

ცნო ბებს, თუ რა წე სით და რი გით უნ და შემ ზად დეს სხვა- და- სხვა- ნაი-

რი წამ ლე ბი: კრე ბუ ლი ბა ლა ხე ბი, მა ლა მოე ბი, საც ხებ ლე ბი და სხვა ნი; 

20.  გაზ. „ი ვე რია“, 1888, №160, გვ. 1. 

21.  იქ ვე.
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ასე რომ, ამ პირ ველს რვეულ ში აწე რი ლია ყვე ლა რთუ ლი წამ ლე ბი (...), 

რომ ლე ბიც ამ ჟა მად იხ მა რე ბა მე დი ცი ნა ში. ყო ველ წამ ლის შემ დეგ ნაჩ-

ვე ნე ბია რა- და- რა სატ კი ვა რის დროს იხ მა რე ბა ეს საშ ვა ლე ბა და ან რა 

ზო მით და წე სით. მეო რე რვეულ ში აწე რი ლია სამ კურ ნა ლო მცე ნა რე ნი 

და მა თი ნა წი ლე ბი. ამ რვეუ ლე ბის ბო ლოს მოყ ვა ნი ლია სარ ჩე ვი ალ-

ფა ბე ტით სხვა- და- სხვა სნეუ ლე ბა თა და იქ ვე ნაჩ ვე ნე ბია, თუ რა ნაი რად 

უნ და ეძიოთ რვეულ ში ამა თუ იმ სე ნის გან სა კურ ნე ბე ლი ღო ნის ძიე ბა. 

ერ თის სიტ ყვით, ამ ორს რვეულ ში შეკ რე ბი ლია ყო ვე ლი ვე ცნო ბა, რო-

მე ლიც დღეს სამ კურ ნა ლო მეც ნიე რე ბას შეუწ ყნა რე ბია და შეი ცავს: ფარ-

მა კო პეას, ფარ მა კოგ ნო ზიას, ფარ მა ციას, ფარ მა კო ლო ღიას და სხვა ნი“.22 

მაგ რამ ილია ალ ხა ზიშ ვი ლის ამ ნაშ რო მის წიგ ნად გა მო ცე მა ვერ მო ხერ-

ხდა. 

ამ რი გად, ილია ალ ხა ზიშ ვი ლი არა მარ ტო პრაქ ტი კულ ფარ მა ცევ ტულ 

საქ მია ნო ბას ეწეო და, არა მედ ამ საქ მის თეო რე ტი კო სა დაც გვევ ლი ნე-

ბა. თა ვის საქ მია ნო ბა ში იგი ფარ თოდ იყე ნებ და სა ქარ თვე ლო ში საუ-

კუ ნეე ბის მან ძილ ზე გავ რცე ლე ბულ სა ხალ ხო მკურ ნა ლო ბის წე სებ სა და 

ტრა დი ციებს, რომ ლე ბიც ზე პი რი სა ხი თაც იყო ხალ ხში შე მო ნა ხუ ლი და 

წე რი ლო ბი თაც – კა რა ბა დი ნე ბის სა ხით. კარ გად იც ნობ და მათ და ცდი-

ლობ და ყო ვე ლი ვე ეს მეც ნიე რუ ლი მე დი ცი ნის სამ სა ხურ ში ჩაე ყე ნე ბი ნა, 

რა საც ეს ნაშ რო მი კი დევ ერ თხელ ადას ტუ რებს. 

ილია ალ ხა ზიშ ვი ლის მრა ვალ მხრი ვი შე მოქ მე დე ბი დან წარ მო გიდ გენთ 

კი დევ ერთ ნაშ რომს „ბუ ნე ბა და სამ კურ ნა ლო მეც ნიე რე ბა“, რო მე ლიც 

სა მეც ნიე რო- პო პუ ლა რუ ლი ხა სია თის თხზუ ლე ბაა. იგი წე რი ლე ბის სა-

ხით პე რიო დუ ლად იბეჭ დე ბო და ჟურ ნალ „გა ნათ ლე ბა ში“. ავ ტო რი დი დი 

გულ მოდ გი ნე ბით გვაც ნობს ბუ ნე ბას, იმ გა რე მოს, სა დაც ადა მიანს უხ დე-

ბა ცხოვ რე ბა და რო მე ლიც უდი დეს ზე გავ ლე ნას ახ დენს მას ზე. მკით ხვე-

ლი ეც ნო ბა რო გორ ნა ბიჯ -ნა ბიჯ ვი თარ დე ბო და მეც ნიე რე ბის სხვა დას ხვა 

დარ გი, რო მელ თა წყა ლო ბით, „თუ იმას ვერ ვიტ ყვით, რომ ადა მია ნი 

მარ თლაც მეუ ფეა ბუ ნე ბი სა, არც იმის თქმა ღა შეგ ვიძ ლია, რომ ადა მია-

ნი დღე საც მო ნა იყოს ბუ ნე ბი სა“.23 იხსენებს იმ მეც ნიერ თა დამ სა ხუ რე-

ბებ სა და აღ მო ჩე ნებს, რომ ლებ მაც თა ვიან თი წვლი ლი შეი ტა ნეს ბუ ნე ბის 

კვლე ვა ში. საუბ რობს ჰი გიე ნა ზე, გვაც ნობს სხვა დას ხვა დაა ვა დე ბას, მათ 

გა მომ წვევ მიკ რო ბებ სა და პა რა ზი ტებს და იქ ვე მიუ თი თებს მა თი მკურ-

ნა ლო ბის სა შუა ლე ბებ ზე. 

ამ გვა რად, ილია ალ ხა ზიშ ვი ლის ნაშ რო მის – „ბუ ნე ბა და სამ კურ ნა ლო 

მეც ნიე რე ბა“ – მეშ ვეო ბით დაინ ტე რე სე ბულ მკით ხველს ფარ თო ცოდ-

22.  გამ რე კე ლი, ვა სილ. რამ დე ნი მე სიტ ყვა შე სა ხებ ხელ ნა წე რი სა „სწავ ლა სამ კურ ნა ლო 

სა შუა ლე ბა თა“, შედ გე ნი ლი პრო ვი ზო რის ილია ალ ხა ზიშ ვი ლის -მიერ. გაზ. „ი ვე რია“, 1893, 

№272, გვ. 2. 

23.  ალ ხა ზიშ ვი ლი, ილია. ადა მია ნის მკბე ნა რი და მჭა მე ლი პა რა ზი ტე ბი. ჟ. „გა ნათ ლე ბა“, 

1915, №12.
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ნის მი ღე ბა შეეძ ლო სხვა დას ხვა სფე რო ში: ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლე ბა ში, მე-

დი ცი ნა ში, ჰი გიე ნა ში. ჯერ კი დევ მის გა მოქ ვეყ ნე ბამ დე ატ ყო ბი ნებ და 

ავ ტო რი მო სე ჯა ნაშ ვილს, რომ სულ „ამ სა გან ზე“ აპი რებ და წე რას. მა-

შა სა და მე, მწე რა ლი გრძნობ და ამ ტი პის სა გან მა ნათ ლებ ლო ლი ტე რა-

ტუ რის მწვა ვე სა ჭი როე ბას. ამ ნა წარ მოებს მარ თლაც შეეძ ლო შეევ სო 

ქარ თულ ენა ზე ამ გვა რი ლი ტე რა ტუ რის ნაკ ლე ბო ბით გა მოწ ვეუ ლი სი-

ცა რიე ლე. თა ნაც, ეს იყო მხატ ვრუ ლი ნარ კვე ვი, რო მე ლიც მკით ხველ თა 

ფარ თო წრის თვის იყო გა მიზ ნუ ლი.

ზო გა დად, ჰი გიე ნის სა კით ხებ ზე საუბ რებს დიდ ყუ რად ღე ბას უთ მობ და 

მკვლე ვა რი და ჟურ ნალ „გა ნათ ლე ბის“ ფურ ცლებ ზე ხში რად აქ ვეყ ნებ და 

ცალ კეულ წე რი ლებს ამ თე მა ზე. რო გორც აღი ნიშ ნა, ილია ალ ხა ზიშ ვი ლი 

ხე დავ და, რომ სა ზო გა დოე ბას ამ სა ხის ცოდ ნა აკ ლდა და თავს არ ზო-

გავ და ეს ხარ ვე ზი შეევ სო. იგი მოთ მი ნე ბით გა ნუ მარ ტავ და მკით ხველს, 

თუ რა როლს ას რუ ლებ და ჰი გიე ნა ადა მია ნის ცხოვ რე ბა ში და რამ დე-

ნად მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო მი სი ყვე ლა წე სის დაც ვა: „აკ ვნის არ ტა ხი დან 

უკა ნას კნელ კუ ბოს ფიც რამ დე ჰი გიე ნა მფარ ველ ან გე ლო ზი ვით თა-

ნა გვდევს ყო ველ ჩვენს ბი ჯის გა დად გმა ში და ცდი ლობს თა ვი დან აგ-

ვა ცი ლოს ჯა ნის ყო ვე ლი ვე ავა დო ბა – სუ ლიე რი და ხორ ციე ლი, ხო ლო 

ვაი იმას, ვინც ჰი გიე ნის ურ ჩი გახ დე ბა – ად რე თუ გვიან დაუს ჯე ლი არ 

დარჩება“.24 ან კიდევ: „ჰიგიენა ექიმობა კი არ არის, პირიქით ჰიგიენა 

სულ იმას ცდილობს, საექიმოდ არ გაგვიხდეს თავი“.25 როგორც ვხედავთ, 

ილია ალხაზიშვილი მოუწოდებდა საზოგადოებას, ეცხოვრა ჰიგიენის 

საყოველთაოდ დამკვიდრებული წესების დაცვით და ეს იქნებოდა 

ადამიანის ჯანმრთელობისა და ხანგრძლივი სიცოცხლის გარანტია.

წე რილ ში „დე და მი წა და მი სი ზეა და გი“ მწე რა ლი აღ წერს, რო გორ წარ-

მოიქ მნა დე და მი წა და რო გორ მიი ღო თან და თან თა ნა მედ რო ვე სა ხე, რა 

გავ ლე ნას ახ დენს ნია და გი ადა მია ნის ჯან მრთე ლო ბა ზე. ასა ბუ თებს, რომ 

ჭაო ბია ნი ად გი ლე ბი საც ხოვ რებ ლად უვარ გი სია. სა ქარ თვე ლოს მა გა-

ლით ზე გან მარ ტავს, რომ შა ვი ზღვის სა ნა პი რო ზე, სა მეგ რე ლო ში, რიო-

ნი სა და ალა ზან -იო რის ჭა ლა ად გი ლებ ში ცხოვ რე ბა საფ რთხეს უქ მნის 

ადა მიანს; საუბ რობს იმ დაა ვა დე ბებ ზე, რაც იქ ვრცელ დე ბა; აქე დან გა-

მომ დი ნა რე, ქარ თლი საუ კე თე სო ად გი ლად მიაჩ ნია საც ხოვ რებ ლად, მე-

ტად რე – ზე მო ქარ თლი. 

მკვლე ვა რი აქ ვე გვაც ნობს ნია და გის სა ხეო ბებს და ამის მი ხედ ვით – მის 

ნა ყო ფიე რე ბას; იგი ჩა მოთ ვლის, რა თვი სე ბე ბი უნ და ჰქონ დეს საც ხოვ რე-

ბე ლი სახ ლის თვის შერ ჩეულ ად გილს, რო მელ მხა რეს უნ და ჰქონ დეს ამ 

სახლს ფან ჯრე ბი, რო გორ უნ და ნიავ დე ბო დეს ოთა ხე ბი და ა.შ. 

ილია ალ ხა ზიშ ვი ლი, კა ცი, რო მელ საც ბუ ნე ბის სიყ ვა რულ მა გაუღ ვი ძა 

24.  ალ ხა ზიშ ვი ლი, ილია. ჰი გიე ნა. ჟ. „გა ნათ ლე ბა“, 1912, №1. 

25.  იქ ვე. 
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ინ ტე რე სი სა ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლო საგ ნე ბი სად მი და მა თი შეს წავ ლის სურ-

ვი ლი აღუძ რა, გან სა კუთ რე ბუ ლი სიყ ვა რუ ლით, სით ბო თი და მო წი წე ბით 

საუბ რობ და ტყე ზე და იმ დიდ სი კე თე ზე, რაც მას ადა მია ნის თვის მოაქვს. 

წე რილ ში „ტყე და მი სი ჰაე რი“, მწე რა ლი აღ ნიშ ნავ და: „იმ სი კე თე ზე, რაც 

ტყეს მოაქვს, წიგ ნე ბი დაი წე რე ბა“; მაგ რამ ამ სტა ტია ში იგი მოკ ლედ ჩა-

მოთ ვლის მხო ლოდ ნა წილს ტყის სა სარ გებ ლო თვი სე ბა თა გან: „ტყეს 

მე ტად დი დი გავ ლე ნა აქვს ჰაე რის სიავ კარ გე ზე, ჰაერს სა გან გე ბოდ ახა-

ლი სებს, სწმენდს, აგ რი ლებს და კე თილ შე ზა ვე ბულს, მჟავ ბა დით გამ-

დიდ რე ბულს გვაწ ვდის სა სუნ თქა ვად. მე ტად რე თუ ტყე ნაძ ვნა რი და ფიჭ-

ვნა რია, მა შინ ხომ მი სი ჰაე რი ნამ დვი ლი უკ ვდა ვე ბის წყაროა“.26 ტყე დიდ 

გავლენას ახდენს ჰაერის ტემპერატურაზე, ანელებს რო გორც სიც ხე- პა-

პა ნა ქე ბას, ისე ყინ ვა- სი ცი ვეს, უტ ყეო ქვე ყა ნა ში თოვ ლი სწრა ფად დნე ბა, 

რაც მდი ნა რეე ბის ადი დე ბას იწ ვევს. მდი ნა რეებს უეც რად ადი დებს ხში რი 

წვი მე ბიც და იქ, სა დაც ტყე არ არის, უე ცა რი წყალ დი დო ბე ბი მო სახ ლეო-

ბას დიდ ზა რალს აყე ნებს. „ეს ყვე ლა ფე რი იქ ხდე ბა, რა ქვე ყა ნა შიც ტყეს 

უდიე რად, უწეს რი გოდ, უგუ ნუ რად ჩე ხა ვენ და ანად გუ რე ბენ, მთებს ატიტ-

ვლე ბენ“, – გვმოძ ღვრავს ავ ტო რი. ტყის წყა ლო ბას უნ და მი ვათ ვა ლოთ 

ისიც, რომ ზაფ ხუ ლო ბით მდი ნა რეე ბი არ შრე ბა, ქა რი სა და ქა რიშ ხლის 

ძა ლა საც ტყე ამ ცი რებს, ტყიან ად გი ლებ ში სეტ ყვა საც არა აქვს ისე თი 

გა მა ნად გუ რე ბე ლი ძა ლა, რო გორ საც იგი უტ ყეო ად გი ლებ ში იჩენს, ხო-

ლო ტყის მა სა ლა ხომ ადა მია ნის ყო ველ დღიუ რი ცხოვ რე ბის აუ ცი ლე-

ბე ლი ნა წი ლია. მაგ რამ „ტყეც არის და ტყეც“. ყვე ლა ტყე ერ თნაი რად 

სა სარ გებ ლო არ არის ჯან მრთე ლო ბის თვის. მა გა ლი თად, გუ რია- სა-

მეგ რე ლოს ტყეე ბის დი დი ნა წი ლი, რო მე ლიც ჩა ვარ დნილ და ჭაო ბიან 

ად გი ლებ ზეა გან ფე ნი ლი, ასე ვე კა ხე თის გაღ მა მხა რის ნო ტიო ტყეე ბი, 

ჯან მრთე ლო ბას ვე რა ფერს რგებს. სა მა გიე როდ, მაღ ლობ ად გილ ზე ან 

მთის კალ თებ ზე შე ფე ნი ლი ტყეე ბი ჯან მრთე ლო ბის წყა როს წარ მოად-

გენს. ავ ტო რი გან სა კუთ რე ბით ბორ ჯომ -ბა კუ რია ნი სა და აბას თუმ ნის 

საა გა რა კო მნიშ ვნე ლო ბას უს ვამს ხაზს. ილია ალ ხა ზიშ ვი ლი საო ცა რი 

სიყ ვა რუ ლით აღ წერს აბას თუმ ნის უმ შვე ნიე რეს ბუ ნე ბას, ზე კა რის უღელ-

ტე ხილს.

ტყის უგუ ნუ რი ჩეხ ვა მე ზო ბე ლი ქვეყ ნის ჰა ვა ზეც ახ დენს უარ ყო ფით ზე გავ-

ლე ნას, ამი ტომ ავ ტო რის სურ ვი ლია, რომ ტყეე ბის რა ციო ნა ლუ რი მოვ ლა 

საერ თა შო რი სო კა ნო ნე ბით რე გუ ლირ დე ბო დეს. სა ქარ თვე ლოს თვის კი 

ტყეებს, მი სი აზ რით, გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს: გარ და იმი-

სა, რომ ტყე „ამ შვე ნებს და აკეკ ლუ ცებს ქვე ყა ნას“, საუ კუ ნეე ბის მან ძილ ზე 

ტყეე ბი იცავ და ქარ თველ კაცს რო გორც მტრის გან, ისე ეპი დე მიე ბის გან. 

ამი ტომ მკვლე ვა რი და ბე ჯი თე ბით ამ ბობს,: „სა ცა სა მარ თა ლი სინ დი სია, 

ქარ თვე ლე ბი ტყეს კი არ უნ და ანად გუ რებ დნენ, უნ და ზედ ლო ცუ ლობ-

დნენ“. ტყე ადა მიან მა უნ და მოიხ მა როს, გა ყი დოს, გა მოი ყე ნოს, მაგ რამ 

ეს ყვე ლა ფე რი გო ნივ რუ ლად უნ და გაა კე თოს. „ხო ლო პი რა ღე ბით ტყის 

26.  ალ ხა ზიშ ვი ლი, ილია. „ტყე და მი სი ჰაე რი“. ჟ. „გა ნათ ლე ბა“, 1 913, №6. 
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მტრუ ლად გა ცარ ცვა, მთე ლი ტყის გა ნად გუ რე ბა, ბარ ბა რო სო ბა ზე ათას-

ჯერ უა რე სია, მხე ცუ რი მტა ცებ ლო ბაა“. ილია ალ ხა ზიშ ვილს მე ტად აწუ-

ხებ და და აღაშ ფო თებ და ის ამ ბა ვი, რომ სა ქარ თვე ლი ში ამ „სა ლო ცავ“ 

ტყეებს დაუნ დობ ლად ანად გუ რებ დნენ. მა გა ლი თად მას მოჰ ყავ და ქა-

რელ სა და ხა შურს შო რის გა ჩე ხი ლი მუხ ნა რი, სა მა ჩაბ ლო სა და სა ცი ცია-

ნო ში გა ნად გუ რე ბუ ლი ფიჭ ვნა რი და სხვ. „მხო ლოდ რამ დე ნი მე მა ნე თის 

გუ ლის თვის მხე ცუ რად ანად გუ რე ბენ ტყეებს“, რა საც გა მოუს წო რე ბე ლი 

შე დე გე ბი მოჰ ყვე ბა მო მა ვალ ში, – წერს იგი.27

ილია ალ ხა ზიშ ვი ლი, აღ წერს რა მრა ვა ლი სი კე თით და ჯილ დოე ბულ სა-

ქარ თვე ლოს ულა მა ზეს ბუ ნე ბას, იქ ვე პრაქ ტი კულ რჩე ვებ საც იძ ლე ვა 

იმის თაო ბა ზე, თუ რა სარ გებ ლო ბა შეიძ ლე ბა მიი ღოს ამ სი კე თის გან 

ქარ თველ მა კაც მა; მა გა ლი თად, სა მეგ რე ლო ში რო გორ უნ და შეი ძი ნოს 

დაფ ნამ სა სა ქონ ლო სა ხე ან სა ქარ თვე ლოს ულა მა ზე სი სოფ ლე ბი რო-

გორ შეიძ ლე ბა იქ ცეს საა გა რა კო ად გი ლე ბად.

ილია ალ ხა ზიშ ვი ლი დაუ ღა ლა ვად საუბ რობ და იმ სი კე თე ზე, რაც ხალ-

ხის თვის მეც ნიე რე ბას მოჰ ქონ და და არაერ თხელ მიუ თი თებ და, რომ ამ 

მხრივ ევ რო პის ქვეყ ნებ მა დიდ წარ მა ტე ბას მიაღ წიეს. „მაშ მივ ბა ძოთ, 

ბა ტო ნე ბო, და სავ ლეთ ევ რო პას. ქარ თვე ლი უნ და ქარ თვე ლად დარ ჩეს, 

მაგ რამ აუ ცი ლებ ლად სა ჭი როა ქარ თვე ლის გაევ რო პე ლე ბა“.28 მაგრამ ეს 

არ უნ და ყო ფი ლი ყო ბრმა მიმ ბაძ ვე ლო ბა, ქარ თველს თა ვი სი ღვთით 

ბო ძე ბუ ლი სა ხე არ უნ და დაე კარ გა და ამით თვით ბუ ნე ბის უზე ნაე სი კა-

ნო ნი არ უნ და დაერ ღვია. იქ ვე ავ ტო რი სა ზო გა დოე ბას აც ნობ და მრა ვალ 

მეც ნიერს, რო მელ თა აღ მო ჩე ნებ მა ადა მიან თა ცხოვ რე ბა სა სი კე თოდ 

შეც ვა ლა და წუხ და იმის გა მო, რომ ასეთ მეც ნიერ თა სა ხე ლებ ზე უკეთ 

ხალ ხი იმ ტი რან თა სა ხე ლებს იც ნობ და, რომ ლებ მაც მხო ლოდ ომე ბი, 

სის ხლი და უბე დუ რე ბა მოუ ტა ნეს კა ცობ რიო ბას.

სა გან მა ნათ ლებ ლო ხა სია თი საა ილია ალ ხა ზიშ ვი ლის კი დევ ერ თი ნა-

წარ მოე ბი „ჯა ვა ხუ რი ლე გენ დე ბი“. ეს წიგ ნი 1978 წელს დაი ბეჭ და. წიგ ნის 

პირ ველ თავს შეად გენს 1897 წელს გა მო ცე მუ ლი „ბუ ნე ბა და ცხოვ რე ბა“. 

„ეს სა თაუ რი იმის თვის ამო ვირ ჩიე, – გვამ ცნობს ავ ტო რი, – რომ, რო-

გორც ცხოვ რე ბას, ისე ბუ ნე ბას დი დი ად გი ლი აქვს დათ მო ბი ლი“. „ბუ ნე ბა 

და ცხოვ რე ბა“, რომ ლის ქვე სა თაუ რია „მგზავ რის დღიუ რე ბი დან“, შემ დე-

გი ნა წი ლე ბის გან შედ გე ბა: „მოგ ზაურ თა გან თია დი“, „ტა ბაწ ყუ რის ტბა“, 

„ერ თი კუთ ხე ჯა ვა ხე თი სა“, „თრია ლე თის მთა ცხვა რი“, „წალ კა და რე-

ხა“. წიგ ნის მეო რე თა ვი ასეა და სა თაუ რე ბუ ლი „მტკვრის სა თა ვეებ თან“ 

(უ წინ დე ლი ზე მო ქარ თლი და მტკვრის სა თა ვე), მე სა მე კი – „ჯა ვა ხუ რი 

ლე გენ დე ბი“, რო მელ შიც ჯა ვა ხუ რი ფოლ კლო რია წარ მოდ გე ნი ლი. 

წიგ ნის პირ ვე ლი და მეო რე თა ვე ბი მგზავ რის დღიუ რე ბის სა ხი თაა და-

27.  ალ ხა ზიშ ვი ლი, ილია. „ტყე და მი სი ჰაე რი“. ჟ. „გა ნათ ლე ბა“, 1913, №7. 

28.  ალ ხა ზიშ ვი ლი, ილია. „ტყე და მი სი ჰაე რი“. ჟ. „გა ნათ ლე ბა“, 1913, №8. 
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წე რი ლი. მკით ხვე ლი ეც ნო ბა მეს ხე თის ის ტო რიას, ეთ ნოგ რა ფიას, ფოლ-

კლორს, მის ბუ ნე ბას, კლი მატს... ნა წარ მოე ბის ღირ სე ბაა ისიც, რომ იგი 

მკით ხველს ეროვ ნულ და სო ცია ლურ პრობ ლე მებ ზე აფიქ რებს, აც ნობს 

სა ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლო მეც ნიე რე ბე ბის მიღ წე ვებს. 

ნა წარ მოე ბის გმი რე ბი მოგ ზაუ რო ბის დროს საუბ რო ბენ ბუ ნე ბის სხვა-

დას ხვა მოვ ლე ნა ზე, რაც მათ უნა ხავთ და გაუ გო ნიათ. მათ შო რის ერ თი 

ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლიც არის, რო მე ლიც მეც ნიე რუ ლად გან მარ ტავს ამ მოვ-

ლე ნებს. საუბ რო ბენ ას ტრო ნო მია ზე – ვარ სკვლა ვებ ზე, მთვა რე ზე, მზე ზე; 

კავ კა სიის მთე ბის წარ მო შო ბა ზე, ვულ კა ნებ ზე, რო მელ თა რაო ბას ხა ტოვ-

ნად ასე გად მოს ცე მენ: „ვულ კა ნე ბი დე და მი წის სა სუ ლეე ბი არიან, რო ცა 

[დე და მი წას] ბოღ მა მოად გე ბა, სუ ლი შეე ხუ თე ბა, მა შინ ამოის ლო კი ნებს, 

ამოიქ ში ნავს“; გვაც ნო ბენ ელ ვა სა და ელექ ტრო ბას, მეხს, ცი სარ ტყე ლას, 

მარ ჯანს და მარ გა ლიტს და მა თი მო პო ვე ბის წე სებს, ცხო ველ თა სამ ყა-

როს და იმ წეს რიგს, რო მელ საც ცხო ვე ლე ბი ემორ ჩი ლე ბიან. სა ზო გა დოდ 

ხომ ბუ ნე ბა ში მკაც რად გან საზ ღვრუ ლი წეს რი გი სუ ფევს; ერ თა დერ თი, 

ვინც ამ წეს რიგს არ ემორ ჩი ლე ბა, ადა მია ნია: „მხო ლოდ ადა მია ნი ებ-

რძვის, ეწი ნააღ მდე გე ბა, არ ემორ ჩი ლე ბა ბუ ნე ბის კა ნონს“, – ვკით ხუ-

ლობთ ნაშ რომ ში. 

და ბო ლოს, არ შეიძ ლე ბა არ აღი ნიშ ნოს ხე ლოვ ნე ბა, რა საც ილია ალ-

ხა ზიშ ვი ლი ბუ ნე ბის სუ რა თე ბის ხატ ვი სას იჩენს. იგი ღრმად გრძნობს 

ბუ ნე ბას, დი დი სიყ ვა რუ ლი თა და ოს ტა ტო ბით აღ წერს მას და თა ვის 

გრძნო ბებს მკით ხველ საც გა დას ცემს. ამ წიგ ნის წა კით ხვის შემ დეგ შეუძ-

ლე ბე ლია გან სა კუთ რე ბუ ლი ინ ტე რე სი არ გაუჩ ნდეს ჯა ვა ხე თის ბუ ნე ბის 

მი მართ. ილია ალ ხა ზიშ ვილს ძა ლიან აწუ ხებ და ამ მხა რე ში, ისე ვე რო-

გორც მთელ სა ქარ თვე ლო ში, ტყეე ბის გა ჩა ნა გე ბის პრობ ლე მა და ამის 

შე სა ხებ წერ და კი დეც ნა რომ ში „ბუ ნე ბა და სამ კურ ნა ლო მეც ნიე რე ბა“. 

ჯა ვა ხეთ ში შე მორ ჩე ნილ ტყე ზე იგი მე ტად სა გუ ლის ხმო ცნო ბას იძ ლე ვა: 

„ჯერ ხომ ოს მა ლოს მფლო ბე ლო ბის დროს უღ მერ თოდ უჩე ხიათ ტყეე ბი 

და მე რე, რო ცა რუს მა აი ღო ეს მხა რე, 1828 წლი დან არ ზრუ მის ოლ ქი დან 

სომ ხო ბა გად მოა სახ ლა, რო მელ მაც არა ვი თა რი ყად რი ტყი სა არ იცო და, 

რაც ოს მა ლოს გა დაურ ჩა, არ ზრუ მე ლებ მა ძი რია ნად ამოაგ დეს“.29

ამ თხზულებას ცნობილი პედაგოგი ნიკო ცხვედაძე ასე აფასებს: 

„ეს წიგ ნი ბევრს სა ყუ რად ღე ბო, სა ჭი რო სა მეც ნიე რო და საეთ ნოგ რა ფიო 

ცნო ბებს შეი ცავს. ყვე ლა სა კით ხი, ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლე ბას შეე ხე ბა იგი თუ 

ას ტრო ნო მიას, სა ქარ თვე ლოს რო მე ლი მე კუთ ხის ხალ ხის ცხოვ რე ბის 

აღ წე რას თუ ბუ ნე ბის მოვ ლე ნა თა ახ სნა- გან მარ ტე ბას, მარ ტი ვად, ყვე-

ლას თვის გა სა გე ბად და კარ გის ენით არის გად მო ცე მუ ლი, მოთ ხრო ბის 

კი ლო თი. ამის თა ნა მშვე ნიე რი წიგ ნი უნ და მოი პო ვე ბო დეს ყვე ლა სა-

ხალ ხო წიგ ნთსა ცავ -სამ კით ხვე ლო ში, ყვე ლა სკო ლის ბიბ ლიო თე კა ში, 

29.  ალ ხა ზიშ ვი ლი, ილია. ჯა ვა ხე თი. გაზ. „ი ვე რია“,1893, №205, გვ. 4. 
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ერ თი კი არა, რამ დე ნი მე ცა ლი. ის უნ და შეად გენ დეს ჩვე ნე ბუ რი სა ხალ ხო 

მას წავ ლებ ლის სა ხელ მძღვა ნე ლო წიგნს, რო მელ შიც ბევრ სა ყუ რად ღე-

ბო ცნო ბებს ამოი კით ხავს ყვე ლა მას წავ ლე ბე ლი და ცოც ხა ლი სიტ ყვით 

თვალ სა ჩი ნოდ გა დას ცემს სა ჭი რო ცნო ბებს რო გორც თა ვის მო წა ფეებს, 

აგ რეთ ვე ხალხსაც“.30

ამ გვა რად, ჩვენ რამ დე ნად მე გა ვე ცა ნით ილია ალ ხა ზიშ ვი ლის პრაქ ტი კუ-

ლი საქ მია ნო ბი სა და ლი ტე რა ტუ რუ ლი შე მოქ მე დე ბის ერთ ნა წილს, რო-

მე ლიც მშობ ლიუ რი ქვეყ ნის ბუ ნე ბის შეს წავ ლას ეძ ღვნე ბა; დავ რწმუნ-

დით, რაო დენ ცდი ლობ და იგი სა ზო გა დოე ბის ყუ რად ღე ბა მიეპ ყრო იმ 

ფაქ ტის თვის, რომ ქარ თვე ლებს ღმერ თმა ულა მა ზე სი და უმ დიდ რე სი 

ქვე ყა ნა არ გუ ნა წი ლად და ამ ღვთიურ სა ჩუ ქარს გაფ რთხი ლე ბა სჭირ-

დე ბო და.

მას შე სა ნიშ ნა ვად ეს მო და, რომ ახალ დროს ახა ლი გა მოწ ვე ვე ბი მოჰ-

ქონ და კა ცობ რიო ბის თვის. ქარ თველს თა ვი სი სი ცოც ხლი სუ ნა რია ნო-

ბა გა ნათ ლე ბით უნ და დაემ ტკი ცე ბი ნა, ხო ლო იმ დროის მოთ ხოვ ნად კი 

სა ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლო მეც ნიე რე ბე ბის ღრმად დაუფ ლე ბა მიაჩ ნდა. ეს კი 

წარ მოუდ გე ნე ლი იყო ახა ლი სა ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლო ტერ მი ნო ლო გიის ჩა-

მო ყა ლი ბე ბის გა რე შე და ამ სა პა სუ ხის მგებ ლო საქ მე ში მან თა ვი სი წვლი-

ლი შეი ტა ნა. 

 

30.  ცხვე და ძე, ნი კო. ჟ. „გა ნათ ლე ბა“, 1909, №1, გვ. 122. 
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თბილისის თვითმმართველობის  

მწვანე პოლიტიკა 1875-1917 წლებში

ნინო სატკოევა
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ურ ბა ნი ზა ციის დაჩ ქა რე ბუ ლი პრო ცე სის შე დე გად მსოფ ლიოს მო სახ-

ლეო ბის თით ქმის ნა ხე ვა რი დღეი სათ ვის ქა ლა ქებ ში ცხოვ რობს. და-

სახ ლე ბის დი დი სიმ ჭიდ რო ვის, სამ რეწ ვე ლო წარ მოე ბი სა და საავ ტო-

მო ბი ლო ტრან სპორ ტის გან ვი თა რე ბის გა მო თა ნა მედ რო ვე ქა ლა ქებ ში 

ჯან მრთე ლო ბი სათ ვის მავ ნე მიკ როკ ლი მა ტი იქ მნე ბა. აქე დან გა მომ დი-

ნა რე, გა რე მოს ეკო ლო გიუ რი მდგო მა რეო ბის გაუმ ჯო ბე სე ბა სა და ადა-

მია ნის ჯან მრთე ლო ბა ზე ზრუნ ვა ქა ლა ქის მეს ვეურ თა ერ თ-ერთ მთა ვარ 

მი ზანს უნ და წარ მოად გენ დეს. ამ პრობ ლე მის გა დაწ ყვე ტის ყვე ლა ზე 

ეფექ ტუ რი გზა ურ ბა ნულ და სახ ლე ბებ ში მწვა ნე ზო ლე ბის, ტყეე ბის, პარ-

კე ბის, სკვე რე ბის, ყვა ვილ ნა რე ბის გა შე ნე ბა, გა ზო ნე ბის შექ მნა და მა თი 

მოვ ლა- პატ რო ნო ბაა. მწვა ნე ნარ გა ვე ბი არა მხო ლოდ აუმ ჯო ბე სებს გა-

რე მოს, კლი მატს, არა მედ ეს თე ტი კურ გა რე მოს ქმნის და ხელს უწ ყობს 

ტე რი ტო რიის კე თილ მოწ ყო ბას. ამ მხრივ ჩვენს დე და ქა ლაქ თბი ლის ში 

არ ცთუ ისე სა ხარ ბიე ლო სუ რა თია შექ მნი ლი.

საინ ტე რე სოა, რა მდგო მა რეო ბა იყო თბი ლის ში გამ წვა ნე ბის თვალ საზ-

რი სით საუ კუ ნეე ბის მან ძილ ზე და რა საქ მია ნო ბას ეწეო და ამ მი მარ თუ-

ლე ბით  ქა ლა ქის თვით მმარ თვე ლო ბა მი სი შე მო ღე ბის პირ ვე ლი დღი-

დან, ანუ 1875 წლის 1 იან ვრი დან, ვიდ რე 1917 წლამ დე, რო დე საც სა ქა ლა ქო 

თვით მმარ თვე ლო ბის რეორ გა ნი ზა ცია მოხ და. თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლიო-

ში ტე რი ტო რიე ბის გამ წვა ნე ბა და გამ წვა ნე ბულ ტე რი ტო რიებ ზე ზრუნ ვა 

ძი რი თა დად ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე-

ბის კომ პე ტენ ციაა.

ად გი ლი, სა დაც ქა ლა ქი თბი ლი სი აღ მო ცენ და, ოდით გან ტყით იყო და-

ფა რუ ლი, რაც ვახ ტანგ გორ გას ლის მიერ თბი ლი სის დაარ სე ბის ლე გენ-

და შიც აი სა ხა.

თბი ლი სის ქა ლა ქად ჩა მო ყა ლი ბე ბის და მი სი ქარ თლის დე და ქა ლა ქად 

გა მოც ხა დე ბის შემ დეგ აქ მრავ ლად გა შენ და ბა ღე ბი, ვე ნა ხე ბი, ბოს ტნე-

ბი, ყვა ვილ ნა რი და სხვა, რა ზეც მეტ ყვე ლებს ად გი ლობ რი ვი თუ უც ხოუ რი 

წყა როე ბი:

X საუ კუ ნის არა ბი გეოგ რა ფის, ის თაჰ რის ცნო ბით, თბი ლი სი „სიმ დიდ-

რით სავ სე ად გი ლია, მრა ვალ ხი ლიან -ნა თე სე ბია ნი“;1

ნინო სატკოევა

თბილისის თვითმმართველობის  

მწვანე პოლიტიკა 1875-1917 წლებში

1.  თბი ლი სის ის ტო რია, ტ. I, თბი ლი სი უძ ვე ლე სი დროი დან XVIII საუ კუ ნის ბო ლომ დე. თბი-

ლი სი: 1990, გვ. 73.
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1672-1673 წლებ ში თბი ლის ში იმ ყო ფე ბო და ფრან გი მოგ ზაუ რი, იუ ვე ლი-

რი და ძვირ ფა სი ქვე ბით მო ვაჭ რე ჟან შარ დე ნი, რო მელ მაც თბი ლისს 

ულა მა ზე სი ქა ლა ქი უწო და. იგი წერს: „თბი ლი სის გა რეუბ ნებს მრა ვა ლი 

სა ლა ღო ბო სახ ლი და საუც ხოო ბა ღი ამ შვე ნებს. ყვე ლა ზე უფ რო დი დია 

მთავ რის ბა ღი. ხე ხი ლი აქ ნაკ ლე ბად არის, მაგ რამ სა მა გიე როდ უმ შვე-

ნიე რე სი, ჩრდი ლი სა და სიგ რი ლის მფე ნი ხეე ბი აუ რაც ხე ლია“;2 ეს ცნო-

ბა იმა ზეც მიუ თი თებს, რომ თბი ლი სის ტე რი ტო რია ზე, ხე ხი ლის ბა ღე ბის 

გარ და, მხატ ვრუ ლი ბა ღე ბიც გაჩ ნდა. 

ფრან გი მოგ ზაუ რი სა და ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლის, ჟო ზეფ პი ტონ დე ტურ ნე ფო-

რის შე ფა სე ბით, რო მე ლიც 1701 წლის ივ ლის ში იყო თბი ლის ში ჩა მო სუ ლი, 

„ა ქაურ ბა ღებ ში მშვე ნიე რი მცე ნა რეე ბი ხა რობს და მათ უკეთ უვ ლიან, 

ვიდ რე თურ ქე თის ბა ღებ ში“;3

XVIII საუ კუ ნის თბი ლი სის ბა ღე ბის შე სა ხებ საინ ტე რე სო ცნო ბებს გვაწ-

ვდიან გერ მა ნე ლი მეც ნიე რი იო ჰან გიულ დენ შტედ ტი, რუ სი დიპ ლო მა ტი 

კა პი ტა ნი ია ზი კო ვი და ვა ხუშ ტი ბა ტო ნიშ ვი ლი. ამ უკა ნას კნე ლის მიერ 1735 

წელს შედ გე ნილ თბი ლი სის გეგ მა ზე თერ თმე ტი ბა ღია აღ რიც ხუ ლი. ესე-

ნია: ყაი ბუ ლას, მა მა სახ ლი სის, დე დოფ ლის, თბი ლე ლის, ტფი ლი სის ბა ღი 

სეი და ბა დი სა, ცი ხის, კრწა ნი სის, ბე ბუ თას, ახა ლი ბა ღი მეიდ ნი სა და ბე-

ჟა ნას ბაღი.4

ცი ხის ბაღ ში ავ ტო რი მე ფის ბაღს მოიაზ რებს. აქე დან გა მომ დი ნა რე, შეგ-

ვიძ ლია ვთქვათ, რომ თბი ლის სა და მის მი და მოებ ში ბა ღე ბი ჰქონ დათ 

მე ფეს, დე დო ფალს, ბა ტო ნიშ ვი ლებს, თბი ლელ ეპის კო პოსს, თა ვა დებს 

და მო ქა ლა ქე ვაჭ რებს.

1795 წელს აღა- მაჰ მად -ხა ნის შე მო სე ვის შე დე გად ქა ლაქ თან ერ თად 

დაიწ ვა და თით ქმის მთლია ნად გა ნად გურ და ბა ღე ბიც. ასე თი მდგო მა-

რეო ბა იყო ქარ თვე ლი მე ფის სა ტახ ტო ქა ლაქ ში, რო დე საც 1801 წელს 

რუ სეთ მა მოახ დი ნა ქარ თლ-კა ხე თის სა მე ფოს ანექ სია და რუ სე თის იმ-

პე რიის შე მად გენ ლო ბა ში შეიყ ვა ნა. თბი ლი სი გა მოც ხად და სა გუ ბერ ნიო 

ქა ლა ქად, ხო ლო მოგ ვია ნე ბით გახ და მთე ლი კავ კა სიის ად მი ნის ტრა-

ციულ -პო ლი ტი კუ რი, ეკო ნო მი კუ რი და კულ ტუ რუ ლი ცენ ტრი.

ის ტო რი კო სი პლა ტონ იო სე ლია ნი მოგ ვით ხრობს, თუ რა ბე დი ეწია ამ 

მოვ ლე ნე ბის შემ დეგ თბი ლი სის სა მა სი ბა ღი დან ყვე ლა ზე დიდ და მნიშ-

ვნე ლო ვან ბა ღებს: 

როს ტომ მე ფის მეუღ ლის, დე დო ფალ მა რია მის ბა ღი, სო ლო ლაკ ში გა შე-

ნე ბუ ლი, დი დი ქვის აუ ზით, გა და ვი და ჯერ თეკ ლე ბა ტო ნიშ ვი ლის, შემ დეგ 

კი კერ ძო პირ თა ხელ ში; 

2.  ჟან შარ დე ნის მოგ ზაუ რო ბა სპარ სეთ სა და აღ მო სავ ლე თის სხვა ქვეყ ნებ ში. თბი ლი სი: 

1974, გვ. 323.

3.  ტურ ნე ფო რი ჟო ზეფ. მოგ ზაუ რო ბა აღ მო სავ ლე თის ქვეყ ნებ ში. თბი ლი სი: 1988, გვ. 66.

4.  ვა ხუშ ტი ბა ტო ნიშ ვი ლი. თბი ლი სის გეგ მა. სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მი, თბი ლი სის 

ის ტო რიის მუ ზეუ მის გეგ მე ბი სა და რუ კე ბის კო ლექ ცია, ას ლი, ი-140.
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დე დო ფალ მა რია მის ბა ღის მო საზ ღვრედ მდე ბა რე ქარ თველ მე ფე თა ბა-

ღი ხა ზი ნამ 1824 წელს გა ყი და; თბი ლი სის მიტ რო პო ლი ტის ბა ღის ერთ 

ნა წილ ში აშენ და ამაღ ლე ბის სა ხე ლო ბის ეკ ლე სია, და ნარ ჩე ნი კი გა-

ნად გურ და; თა ვად ორ ბე ლია ნე ბის ბა ღის ად გი ლას გა შენ და კავ კა სიის 

მე ფის ნაც ვლის სა სახ ლის ბა ღი; მის გვერ დით მდე ბა რე ბაგ რა ტიონ -მუხ-

რა ნე ლე ბის ბა ღი გა და ვი და კერ ძო მფლო ბელ თა ხელ ში და იქ სახ ლე-

ბის აშე ნე ბის შემ დეგ გა ნად გურ და; მე ფე იე სეს ბა ღი გიორ გი XII-მ აჩუ ქა 

კო ვა ლენ სკის, იმ პე რა ტორ პავ ლეს წარ მო მად გე ნელს ქარ თლ-კა ხე თის 

მე ფის კარ ზე; შემ დეგ იგი საინ ჟინ რო უწ ყე ბას დაექ ვემ დე ბა რა; ქარ თველ 

კა თა ლი კოს თა ბა ღი სეი და ბად ში სა ქარ თვე ლოს ეგ ზარ ქოს თა კუთ ვნი-

ლე ბა გახ და; ქარ თველ მე ფე თა ბა ღი ლეღ ვთა ხევ ში გა დაე ცა ხა ზი ნას, 

შემ დეგ მას ბო ტა ნი კუ რი ბა ღი ეწოდა.5

სა ქარ თვე ლო ში საფ რან გე თის კონ სულ გამ ბას ცნო ბით, რუ სე თის ხე-

ლი სუფ ლე ბამ მე ფე ერეკ ლეს ბა ღი 1820 წელს გა ყი და 5000 ვერ ცხლის 

მანეთად.6

რო გორც ჩანს, XIX საუ კუ ნის და საწ ყი სი დან, თბი ლი სის ბა ღე ბი სა და ნარ-

გა ვე ბის უმ რავ ლე სო ბა კერ ძო პი რებ ზე გას ხვი სე ბის შემ დეგ გა ნად გურ-

და. მცე ნა რეუ ლი სა ფა რი გაქ რა მთაწ მინ დის, სო ლო ლა კი სა და მა ხა თას 

მთებ ზე. შე სა ბა მი სად შეიც ვა ლა ქა ლა ქის მიკ როკ ლი მა ტიც. 

XIX საუ კუ ნის 60-იან წლებ ში თბი ლი სის უძ ვე ლეს ნა წილ ში – კა ლა ში, სეი-

და ბად ში, ვარ დი სუ ბან ში, სო ლო ლაკ ში და კუ კია ზე – ბა ღე ბი სა და ძვირ-

ფა სი ნარ გა ვე ბის ნაშ თე ბი ღა იყო შე მორ ჩე ნი ლი. ამ ბა ღე ბის ად გი ლას 

აღ მო ცენ და ახა ლი საც ხოვ რე ბე ლი კვარ ტლე ბი, სა დაც სახ ლე ბის ში და 

ეზოე ბი ძვე ლი ბა ღე ბის აჩე ხის შემ დეგ შე მორ ჩე ნი ლი ნარ გაო ბე ბით იყო 

გამ წვა ნე ბუ ლი. თბი ლი სის ტო პო ნი მი კა ში გაჩ ნდა ისე თი და სა ხე ლე ბე ბი, 

რო გო რი ცაა: ბა ღის, ბო ტა ნი კუ რი, ვარ დი სუბ ნის ქუ ჩე ბი; ბოს ტნის, ტყის, 

ხი ლის შე სახ ვე ვე ბი და სხვ.

XIX საუ კუ ნე ში თბი ლი სი ტრა დი ციუ ლად მდი ნა რის აღ მა, ჩრდი ლო- და-

სავ ლე თი სა კენ ვი თარ დე ბო და, იერ თებ და რა ცალ კეულ სოფ ლებს და 

და სახ ლე ბებს; მიმ დი ნა რეობ და გა რე თუბ ნის ინ ტენ სიუ რი გა ნა შე ნია ნე ბის 

პრო ცე სი. „თბი ლი სის ზრდა სა და მწვა ნე ნარ გა ვე ბის შემ ცი რე ბას შო რის 

კა ნონ ზო მიე რი კავ ში რი იყო... ქა ლა ქი უმე ტე სად სწო რედ ბა ღე ბის ხარ ჯზე 

იზ რდე ბა; გა ნა შე ნია ნე ბა წინ მიი წევს, მწვა ნე მა სი ვი კი უკან იხევს – ასე-

თია ზრდის პროცესი“.7

რა კი ღა თბი ლი სი კავ კა სიის უპირ ვე ლეს ქა ლა ქად მოიაზ რე ბო და, დაიწ-

ყო ზრუნ ვა მი სი ევ რო პულ ყაი და ზე კე თილ მოწ ყო ბი სათ ვის. ეს ქა ლა ქის 

გამ წვა ნე ბა საც შეე ხო. გაჩ ნდა პირ ვე ლი სა ზო გა დოებ რი ვი და ნიშ ნუ ლე-

5.  Иосселиани, Платон. Описание древностей города Тифлиса. Тифлис: 1866, с. 271-272.

6.  პო ლიევ ქტო ვი მი ხეილ და ნა თა ძე გრი გოლ. ძვე ლი ტფი ლი სი. ტფი ლი სი: 1930, გვ. 80.

7.  ბე რი ძე ვახ ტანგ. თბი ლი სის ხუ როთ მოძ ღვრე ბა 1801-1917 წლე ბი, ტ. II. თბი ლი სი: 1963, გვ. 51.
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ბის ბა ღი გა რე თუ ბან ში, მთა ვარ მარ თებ ლის სა სახ ლის გაგ რძე ლე ბა ზე. 

„ეს არის ვეე ბერ თე ლა ბა ღი საუც ხოო მცე ნა რეუ ლო ბით, გე მო ზე და გეგ-

მი ლი“, – წერდა გამბა.8

XIX საუ კუ ნის 50-იან წლებ ში, მე ფის ნაც ვალ მი ხეილ ვო რონ ცო ვის მმარ-

თვე ლო ბი სას, მე ფის ნაც ვლის მეუღ ლის ინი ცია ტი ვით ამ ბაღ ში ყვა ვილ-

ნა რი გა შენ და. ყვა ვი ლებს ძი რი თა დად საზ ღვარ გა რე თი დან იწერდნენ.9 

ბაღში იმართებოდა  მეჯლისები და სხვადასხვა გასართობი ღონისძიება.10 

ახა ლი ბა ღი გა შენ და მტკვრის მარ ცხე ნა სა ნა პი რო ზეც. იგი ცნო ბი ლია 

მუშ თაი დის ბა ღის სა ხელ წო დე ბით. XIX საუ კუ ნის 20-იან წლებ ში ეს ბა-

ღი გაა შე ნა სპარ სე თი დან დევ ნილ მა შიი ტე ბის რე ლი გიურ მა ლი დერ მა, 

თავ რი ზის მუჯ თა ჰიდ მა კუ კია ში, თა ვი სი გარ დაც ვლი ლი ქარ თვე ლი ცო-

ლის ხსოვ ნის პა ტივ სა ცე მად. იგი რამ დე ნი მე წლის შემ დეგ დაბ რუნ და 

სამ შობ ლო ში, ბა ღი კი კერ ძო პირს მიჰ ყი და, რომ ლის გა ნაც 50-იან წლებ-

ში ხა ზი ნამ შეი ძი ნა. სა ხელ მწი ფო ბაღს კერ ძო პი რებს აძ ლევ და იჯა რით. 

მარ თა ლია, ეს ბა ღი სი შო რის გა მო მიუწ ვდო მე ლი იყო მო სახ ლეო ბის 

დი დი ნა წი ლი სათ ვის, იგი ბევ რის თვის მაინც იქ ცა ად გი ლობ რივ თა საყ-

ვა რელ ად გი ლად, სა დაც „ი მარ თე ბო და სა ხალ ხო სეირ ნო ბე ბი, კარ ნა-

ვა ლე ბი, კონ ცერ ტე ბი; ქალ ბა ტო ნე ბის თვის შეს ვლა უფა სო იყო“.11 იოსებ 

გრიშაშვილის ცნობით, ბაღი „ევროპიულად გაზრდილთათვის“ იყო 

გან კუთვნილი.12

თბი ლი სის სა ქა ლა ქო მეურ ნეო ბა და ინ ფრას ტრუქ ტუ რა სწრა ფი ტემ პით 

და ფარ თო მას შტა ბით გან ვი თარ და კავ კა სიის მე ფის ნაც ვლე ბის – მი-

ხეილ ვო რონ ცო ვი სა და ალექ სან დრე ბა რია ტინ სკის მმარ თვე ლო ბის 

წლებ ში. პირ ვე ლად 1848 წელს დაირ გო ხეე ბი გო ლო ვი ნის პროს პექ ტის 

ცალ მხარეს;13 მოგ ვია ნე ბით კი – ახ ლად გაყ ვა ნილ მი ხეი ლის პროს პექ-

ტზეც, რომ ლის ინ ტენ სიუ რი გა ნა შე ნია ნე ბა დაიწ ყო მი ხეი ლის და ვე რის 

ხი დე ბის გახ სნის შემ დეგ. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ვო რონ ცო ვის ქუ ჩის (ახ-

ლან დე ლი ვახ ტანგ გორ გას ლის ქუ ჩა) გაყ ვა ნის დროს ვო რონ ცო ვი შეე-

ცა და, ხე ლი არ ეხ ლო სეი და ბა დის ბა ღე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც ასე ამ შვე-

ნებ დნენ გარემოს.14 

სწო რედ ვო რონ ცო ვის მმარ თვე ლო ბი სას – 1845 წელს – დაერ ქვა ლეღ-

ვთა ხევ ში გა შე ნე ბულ „სა მე ფო ბაღს“ ბო ტა ნი კუ რი ბა ღი. ად რე იგი, მას 

შემ დეგ, რაც 1801 წელს სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა გახ და, „ტფი ლი სის სა-

8.  პო ლიევ ქტო ვი მი ხეილ და ნა თა ძე გრი გოლ. და სახ. ნაშ რო მი, გვ. 81.

9.  Чхетия Шалва. Тбилиси в XIX столетии. Тбилиси: 1942, с. 183.

10.  Зубов Платон. Шесть писем: о Грузии и Кавказе, писанныя въ 1833 году Платономъ Зубо-

вым. Москва: 1834, с. 71.

11.  ბე რი ძე თეი მუ რაზ. თბი ლი სი, საყ მაწ ვი ლო ენ ციკ ლო პე დია. თბი ლი სი: 2012, გვ. 100.

12.  გრი შაშ ვი ლი იო სებ. ძვე ლი ტფი ლი სის ლი ტე რა ტუ რუ ლი ბო ჰე მა. ბა თუ მი: 1986, გვ. 68.

13.  Бежанишвили Г. Зеленый наряд Тбилиси. Тбилиси: 1961, с. 13.

14.  Иосселиани Платон. და სახ. ნაშ რო მი, გვ. 254.
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ხა ზი ნო ბა ღად“ იწო დე ბო და. ამ დროი სათ ვის ბაღს მხო ლოდ 6 ჰექ ტა რი 

ფარ თო ბი ეჭი რა, სა დაც გა შე ნე ბუ ლი იყო ხე ხი ლი და ვე ნა ხი, მოჰ ყავ დათ 

აგ რეთ ვე ბოს ტნეუ ლი კულ ტუ რე ბი. ბაღ მა მა ლე ახა ლი ფუნ ქცია შეი ძი-

ნა: კავ კა სია ში მე ბა ღეო ბის გან ვი თა რე ბა, დე კო რა ტიუ ლი და სა სარ გებ-

ლო თვი სე ბე ბის მქო ნე კავ კა სიუ რი მცე ნა რეე ბის მო შე ნე ბა. ბა ღის გან ვი-

თა რე ბა ში დი დი ღვაწ ლი მიუძ ღვით გერ მა ნელ მეც ნიე რებს, რომ ლე ბიც 

წლე ბის მან ძილ ზე ხელ მძღვა ნე ლობ დნენ ბო ტა ნი კურ ბაღს. ესე ნი იყ ვნენ: 

შე მიო ტი, დე მონ კა ლი, დოიჩ მა ნი, შა რე რი, ჰინ ცენ ბერ გი, რო ლო ვი (რო-

ლო ფი). თან და თან გაი ზარ და ბა ღის ფარ თო ბი, სა დაც გაიყ ვა ნეს სა კუ თა-

რი სარ წყა ვი სის ტე მა, აშენ და ორან ჟე რეა, სათ ბუ რი, სა ნერ გე, საი და ნაც 

მო სახ ლეო ბას უსას ყიდ ლოდ ურიგ დე ბო და ნერ გე ბი; მოეწ ყო მუ ზეუ მი, 

შეგ როვ და კავ კა სიის მცე ნა რე თა ჰერ ბა რიუ მი, გა მოი ყო ნაკ რძა ლი ტე-

რი ტო რიე ბი და სხვ. ასე რომ, ბა ღი თან და თან სე რიო ზულ სა მეც ნიე რო-

კვლე ვით და წე სე ბუ ლე ბად იქ ცა.

1912 წლამ დე ბაღ ში მო სახ ლეო ბა სპე ცია ლუ რი ბა რა თე ბით უფა სოდ 

შე დიო და. ამის შემ დეგ წე სე ბი გამ კაც რდა, და წეს და ბევ რი აკ რძალ ვა: 

ბაღ ში შეს ვლა ყვე ლა სათ ვის ფა სია ნი გახ და, გარ და ათ წლამ დე ასა-

კის ბავ შვე ბის, მოს წავ ლეე ბი სა და კო ლექ ციე ბის შეს წავ ლის მსურ ვე-

ლი დამ თვა ლიე რებ ლი სა. ბა ღის იმ ნა წილ ში შეს ვლა, სა დაც იშ ვია თი 

სა მეც ნიე რო კო ლექ ციე ბი და გან სა კუთ რე ბუ ლად მო სავ ლე ლი  ნარ გა-

ვე ბი ხა რობ და, მხო ლოდ დი რექ ტო რის სპე ცია ლუ რი ნე ბარ თვით იყო 

შე საძ ლე ბე ლი.15

სა ბა ღე- სა პარ კო ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შად იქ ცა გო ლო ვი ნის პროს პექ ტის აღ მო-

სავ ლეთ მხა რეს გა შე ნე ბუ ლი იმ დროი სათ ვის ყვე ლა ზე დი დი სა ზო გა დოებ-

რი ვი დას ვე ნე ბის პარ კი, რო მე ლიც „ა ლექ სან დრეს ბა ღის“ სა ხე ლით იყო 

ცნო ბი ლი. ბა ღი ალექ სან დრე ბა რია ტინ სკის მმარ თვე ლო ბი სას, 1859 წელს 

დააპ როექ ტა შვედ მა არ ქი ტექ ტორ მა ოტო სი მონ სონ მა (1832-1914). ბა ღის 

გა შე ნე ბას დი დი ამა გი დას დო აგ რეთ ვე გერ მა ნელ მა სწავ ლულ მა მე ბა ღემ 

ჰაინ რიხ კარლ ვერ ნერ შა რერ მა (1828-1906), რო მელ მაც ხეე ბი და სხვა ნარ-

გა ვე ბი კოჯ რი დან, გუს ტავ ფი ვე გის სატ ყეო მეურ ნეო ბი დან ჩამოიტანა.16 ბაღი 

გაიხსნა 1865 წელს და სახელი რუსეთის იმპერატორ ალექსანდრე II-ის პა-

ტივსაცემად ეწოდა.

ალექ სან დრეს ბა ღი ორ ტე რა სა ზე გა შენ და. ზე და ნა წილ ში გვიან შუა საუ-

კუ ნეებ ში მდე ბა რეობ და სა საფ ლაო, რო მე ლიც შემ დეგ ვე რა ზე გა დაი ტა-

ნეს. ქვე და ნა წი ლი კი დათ მო ბი ლი ჰქონ და ას პა რეზს, რო მელ საც მოგ-

ვია ნე ბით ყა ბა ხი ეწო და, ვი ნაი დან აქ ტარ დე ბო და სა ხალ ხო გარ თო ბე ბი, 

ბურ თით, ცხე ნე ბით შე ჯიბ რე ბე ბი, კრი ვი და სხვ. მოგ ვია ნე ბით, რუ სულ-

მა ად მი ნის ტრა ციამ ამ მოე დანს „ა ლექ სან დრეს პლა ცი“ დაარ ქვა, სა დაც 

სამ ხედ რო წვრთნებს ატა რებ დნენ. 1855 წელს აქ ვე დაუ ფი ცე ბიათ  თბი-

15.  Справочная книга по городу Тифлису. Тифлис: 1913, с. 120.

16.  მა ნია მაია. ევ რო პე ლი არ ქი ტექ ტო რე ბი თბი ლის ში. თბი ლი სი: 2006, გვ. 22.
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ლი სე ლე ბი იმ პე რა ტორ ალექ სან დრე II-ის ერ თგუ ლე ბა ზე რუ სე თის იმ პე-

რა ტო რად მის კურ თხე ვას თან და კავ ში რე ბით.17

ბა ღის გაზ რდა სა და მის გამ შვე ნე ბას ხე ლი შეუწ ყო სპე ცია ლუ რად ბა ღი-

სათ ვის შექ მნილ მა სარ წყავ მა სის ტე მამ. დარ გუ ლი მცე ნა რეე ბი მა ლე 

გაი ზარ და და ბა ღი ერ თ-ერთ სა სურ ველ და სას ვე ნე ბელ და ზაფ ხუ ლო-

ბით თბი ლი სის მცხუნ ვა რე მზის გან თავ შე სა ფარ ად გი ლად იქ ცა. გან სა-

კუთ რე ბით პო პუ ლა რუ ლი იყო იგი რი გით თბი ლი სე ლებ ში. 1879 წელს, 

რო დე საც ალექ სან დრე ბა რია ტინ სკი გარ დაიც ვა ლა, მად ლიერ მა თბი ლი-

სის სა ზო გა დოე ბამ მას ბა ღის ტე რი ტო რია ზე გახ სნილ ეკ ლე სია ში პა ნაშ-

ვი დი გა დაუ ხა და.18

ბაღ ში ხში რად ის მო და რუ სუ ლი და ევ რო პუ ლი მუ სი კის ხმე ბი, უც ხოე-

თი დან ჩა მო სუ ლი აკ რო ბა ტე ბი სა ცირ კო ნომ რებს ას რუ ლებ დნენ.19 ასე თი 

სიახ ლეე ბი და გარ თო ბის სა შუა ლე ბე ბი მიუ ღე ბე ლი იყო ბევ რი თბი ლი-

სე ლი სათ ვის.

თბი ლი სის გამ წვა ნე ბა სა და ქა ლა ქის ხი ლი თა და ბოს ტნეუ ლით მო მა რა-

გე ბა ში დი დი წვლი ლი მიუძ ღვით გერ მა ნელ მოა ხალ შე ნეებს, რომ ლებ-

მაც, 1818 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, მტკვრის მარ ცხე ნა სა ნა პი რო ზე ორი 

კო ლო ნია დააარ სეს. ერ თ-ერ თი იყო სო ფელ კუ კიის ჩრდი ლოე თით, 

მდი ნა რე მტკვრის გას წვრივ მდე ბა რე „თბი ლი სის კო ლო ნია“ (დღე ვან დე-

ლი და ვით აღ მა შე ნებ ლის პროს პექ ტი და მი სი მიმ დე ბა რე ქუ ჩე ბი). ექიმ ნ. 

ტო რო პო ვის გად მო ცე მით, თბი ლის ში XIX ს.-ის 60-იან წლებ ში მცხოვ რებ 

მო ხუ ცებს წი ნაპ რე ბი სა გან სმე ნო დათ, რომ კუ კიის ამ და სახ ლე ბის ად გი-

ლას წი ნათ უღ რა ნი ტყე იყო, მო სახ ლეო ბი სათ ვის სა ში ში – იქ თავს აფა-

რებ დნენ მო თა რე შე ლე კე ბი, რომ ლე ბიც ძარცვავდნენ მოქალაქეებს.20 

მეო რე კო ლო ნია მდე ბა რეობ და თბი ლი სის კო ლო ნიი დან ხუ თი ვერ სის 

და შო რე ბით, დი დუ ბის ტე რი ტო რია ზე. ესაა დღე ვან დე ლი სამ ტრე დიის 

ქუ ჩა და მიმ დე ბა რე უბ ნე ბი. ამ და სახ ლე ბას „ა ლექ სან დერ სდორ ფი“ ეწო-

და იმ პე რა ტორ ალექ სან დრე I-ის პა ტივ სა ცე მად.

გერ მა ნე ლებ მა ამ ად გი ლებ ში აა შე ნეს მცი რე ზო მის საც ხოვ რე ბე ლი სახ-

ლე ბი, გაა შე ნეს ხე ხი ლის ბა ღე ბი, ვე ნა ხე ბი და ბოს ტნე ბი. გან სა კუთ რე ბით 

ეს ით ქმის ალექ სან დერ სდორ ფში მცხოვ რებ გერ მა ნე ლებ ზე, ვი ნაი დან 

კუ კია ში და სახ ლე ბუ ლი გერ მა ნე ლე ბი ძი რი თა დად ხე ლოს ნე ბი იყ ვნენ. 

ბევ რი მათ გა ნი კო ლო ნიი დან ქა ლაქ ში მი დიო და, იქ ქი რაობ და საც ხოვ-

რე ბელს და იქ ვე მუ შაობ და ხელოსნად.21 ეს არ ნიშ ნავ და იმას, რომ კუ-

კიის კო ლო ნია სიმ წვა ნის ნაკ ლე ბო ბას გა ნიც დი და. მუშ თაი დის ბაღ სა და 

17.  Кишмишев А. Личные воспоминания. Тифлис: 1909, с. 28.

18.  Сведения о деятельности Тифлисской городской думы за 1879 год. Тифлис: 1880, с. 11.

19.  ბე რი ძე თეი მუ რაზ. ...და აღ მო ცენ და თბი ლი სი. თბი ლი სი: 1977, გვ. 102.

20.  Взглядъ на Тифлисъ въ пиротологическомъ отношении, статья доктора Н. Торопова, 1862, с. 2-3. 

21.  ბე რი ძე თეი მუ რაზ. და სახ. ნაშ რო მი, თბი ლი სი. თბი ლი სი: 1977, გვ. 208.
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თბი ლი სის კო ლო ნია ში გაყ ვა ნი ლი უნი კა ლუ რი სარ წყა ვი სის ტე მის წყა-

ლო ბით ეს ად გი ლე ბი მა ლე გამ წვან და, ბაღ -ბოს ტნე ბი გაჩ ნდა. 1833 წელს 

თბი ლის ში მყო ფი რუ სი მწე რა ლი პლა ტონ ზუ ბო ვი გერ მა ნულ კო ლო ნიას, 

აბა ნოს კარ თან და სეი და ბად თან ერ თად, თბი ლი სის მშვენებას უწოდებს,22 

ხოლო ზე მოთ ნახ სე ნე ბი ექი მის, ნ. ტო რო პო ვის თქმით, ეს ად გი ლი ნამ-

დვი ლი ოა ზი სი იყო ქა ლა ქის ჩრდი ლოეთ ნა წილ ში მტვრის, უჰაე რო ბი სა 

და უწ ყლო ბი სა გან თავ და სა ცა ვად წლის ყვე ლა ზე უფ რო ცხელ დროსაც 

კი.23 სინესტის გა მო გერ მა ნელ თა კო ლო ნია ში ხში რი ყო ფი ლა ციე ბის შემ-

თხვე ვე ბი; სი ნეს ტეს მათ სახ ლებ ში რომ არ შეეღ წია, ისი ნი იძუ ლე ბულ ნი 

იყ ვნენ, საც ხოვ რე ბე ლი სახ ლე ბი მი წის პი რი დან აემაღლებინათ.24

ქა ლა ქი თბი ლი სი გა ნაგ რძობ და ზრდას. 1852 წელს მას ოფი ცია ლუ რად 

შეუერ თდა გერ მა ნელ თა კო ლო ნია. XIX საუ კუ ნის 60-ია ნი წლე ბი დან 

დაიწ ყო აქ ქა ლა ქუ რი ტი პის გა ნა შე ნია ნე ბა, შემ ცირ და კო ლო ნის ტე ბის 

ბა ღე ბი; მათ ად გილს ქუ ჩა თა ქსე ლი იკა ვებ და; ფორ მირ დე ბა მი ხეი-

ლის, ახ ლან დე ლი და ვით აღ მა შე ნებ ლის პროს პექ ტი, რომ ლის გას წვრივ 

დაირ გო მწვა ნე ნარ გა ვე ბი. ეს გახ და თბი ლი სის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე გამ-

წვა ნე ბუ ლი უბა ნი. აქ ვე გაიხ სნა სა ზაფ ხუ ლო კლუ ბე ბი, რო მელ თა ეზოებს 

ამ შვე ნებ და ძვე ლი ბა ღე ბის ნარ გა ვე ბი. თბი ლი სე ლე ბი სია მოვ ნე ბით 

სტუმ რობ დნენ ამ ბა ღებს, სა დაც იმარ თე ბო და ვო კა ლუ რი და ინ სტრუ-

მენ ტუ ლი მუ სი კის კონ ცერ ტე ბი; საქ ველ მოქ მე დო მიზ ნით თა მაშ დე ბო და 

ლა ტა რეა -ა ლეგ რი; ტარ დე ბო და სა ღა მოე ბი და სხვა გარ თო ბე ბი პი რო-

ტექ ნი კის გამოყენებით.25 მი ხეი ლის პროს პექ ტზე ხალხს ძა ლიან უყ ვარ და 

შემ დე გი ბა ღე ბი: „სე მეი ნი“, „შტუტ გარ ტი“, „აკ ლი მა ტი ზა ციო ნი სად“, „ი ტა-

ლია“, „მი ხაი ლოვ სკი“, „ვა ზა“, „სა დო ვოდ სტვო გ. ლარ შე“, „ზოლოტოე 

ვრემია“26 და სხვ. 

თბი ლი სის სამ ხრე თით, მტკვრის მარ ჯვე ნა სა ნა პი რო ზე გა შე ნე ბუ ლი იყო 

კრწა ნი სი სა და ორ თა ჭა ლის ბაღ -ვე ნა ხე ბი, საი და ნაც თბი ლი სე ლე ბი ყო-

ველ დღიუ რად ახალ -ა ხა ლი ბოს ტნეუ ლი თა და ხი ლით მა რაგ დე ბოდ ნენ.

XIX საუ კუ ნის დამ დეგს ორ თა ჭა ლის ბა ღე ბი გიორ გი XII-ს ეკუთ ვნო და. 

„შემ დგო მად მე ფის ძი სა რუ სე თი სა კენ წას ვლი სა მიე ცა იგი დო სი თეოზს 

არ ქიე პის კო პოს სა, გვა რი თა ფიც ხე ლაურ სა, და შემ დგო მად ამის ცა შეის ყი-

და იგი სო მეხ მან თფი ლი სელ მან, მო ქა ლა ქე მან ტერ ში მო ვან მან; დღე საც 

მემ კვიდ რე თა მის თა უპ ყრიესთ იგი სა ვაჭ როდ და არა სალ ხი ნოდ“.27 

XIX საუ კუ ნე ში კუნ ძუ ლის მიმ დე ბა რე დიდ უბან საც ორ თა ჭა ლა ეწო და. 

22.  Зубов, Платон. და სახ. ნაშ რო მი, გვ. 67.

23.  Взглядъ на Тифлисъ въ пиротологическомъ отношении, статья доктора Н. Торопова,1862, с. 21.

24.  იქ ვე, გვ. 39.

25.  Бердзенов, Н., Бакрадзе, Д. Тифлис в историческом и этнографическом отношениях, 

Санкт-Петербургъ, 1870, с. 128-129.

26.  Подробная справочная книжка Тифлиса. Тифлис: 1884, с. 36.

27.  იო სე ლია ნი, პლა ტონ. ცხოვ რე ბა გიორ გი მე ცა მე ტი სა. თბი ლი სი: 1978, გვ. 73.
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თა ვად ბა ღე ბი კი ქა ლა ქელ თა სეირ ნო ბის, გარ თო ბა- დას ვე ნე ბი სა და 

მოლ ხე ნის ად გი ლი გახ და. აქ სტუმ რობ დნენ რო გორც რი გი თი თბი ლი-

სე ლე ბი, ისე მა ღა ლი ფე ნის წარ მო მად გენ ლე ბი. 1829 წლის მაის ში თბი-

ლი სის სა ზო გა დოე ბამ ამ ბა ღებ ში გაუ მარ თა მი ღე ბა რუს მწე რალ ალ. 

პუშ კინს, ხო ლო 1850 წელს – მო მა ვალ იმ პე რა ტორ ალექ სან დრე II-ს. 

რუ სე თის ტახ ტის მემ კვიდ რეს უმას პუნ ძლეს ზე მოთ ნახ სე ნებ ტერ ში მო ვა-

ნის ბაღ ში, რო მე ლიც ყვე ლა ზე უფ რო შე სა ფე რი სი იყო საა მი სოდ.28 იოსებ 

გრი შაშ ვი ლის გად მო ცე მით, ორ თა ჭა ლის ბა ღე ბი მდა ბიო ხალ ხის დროის 

გა სა ტა რე ბე ლი ად გი ლი იყო, სა დაც იმარ თე ბო და „ამ ქრო ბის“ დღე სას-

წაუ ლე ბი. „თით ქმის ორ მო ცი დღის გან მავ ლო ბა ში (აღ დგო მის ორ შა ბა-

თი დან – ამაღ ლე ბამ დე) ორ თა ჭა ლა და ქა ლა ქის სხვა გა ნა პი რა მი და მოე-

ბი ახ მაუ რე ბუ ლი იყო ამ ქარ თა დღე სას წაუ ლე ბით. მი დიოდ ნენ ქა ლა ქის 

ბა ღებ ში, დაჰ კლავ დნენ სამ ღვთოს და ამ ზა დებ დნენ ში ლაფ ლავს“.29

გა ზეთ „დროე ბის“ 1869 წლის 19 ივ ნი სის ნო მერ ში დაი ბეჭ და წე რი ლი, სა-

დაც ავ ტო რი, ახა სია თებს რა ახა ლი დროის სა ზო გა დოებ რი ვი და ნიშ ნუ-

ლე ბის ბა ღებს, არ ჩე ვანს ორ თა ჭა ლის ბა ღე ბის სა სარ გებ ლოდ აკე თებს. 

იგი წერს: „სა ხალ ხო ბა ღე ბი, სწო რედ გით ხრათ, მე ტი უღო ნო ბის ღო ნეა. 

მარ თა ლია, გატ კეპ ნი ლი კვლე ბი და ხეივ ნე ბია, სი სუფ თა ვე და სი ფა ქი-

ზე სა მა გა ლი თოა, მაგ რამ არა ჰგავს ჩვენს ორ თა ჭა ლის ბა ღებ სა! აბა რა 

შეედ რე ბა იმ პოე ტი კურს არეულ -და რეუ ლო ბას, უს წორ მას წო რო ბას, ვა-

ზის თა ლარს, მა ღალ კაკ ლის წენ გო თი დატ ვირ თულ ხის საა მურ სუნ სა, 

თვა ლის შე საქ ცე ვარ და პირ ში წყლის მომ გვრელ სხვა დას ხვა ხი ლებს... 

აბა რო გორ შეედ რე ბა ამას ზე მოხ სე ნე ბუ ლი ბა ღე ბი თა ვის თა ნას წო რეთ 

გა და მორ ვი ლის ხეე ბით და და ნა ყი ლი აგუ რით გატ კეპ ნი ლი, დაგ ვი ლი 

ხეივნებით“.30

კრწა ნის სა და ორ თა ჭა ლა ში იყო კერ ძო პირ თა კუთ ვნი ლი შემ დე გი ბა-

ღე ბი: „მაის კაია რო ზა“, „დრუ ზია“, „ნად კუ როი“, „მონ პლე ზი რი“, „სე მეი-

ნი“, „ელ დო რა დო“, „არგენტინა“31 და სხვ.

თბი ლის ში, ლურ ჯი მო ნას ტრი დან მდი ნა რე ვე რეს მტკვარ თან შე სარ თა-

ვამ დე გა შე ნე ბუ ლი იყო ვე რეს ბა ღე ბი, ვე ნა ხე ბი და ბოს ტნე ბი. ეს ად გი ლი 

გა მოირ ჩეო და ნაირ სა ხო ვა ნი ლან დშაფ ტით და მცე ნა რეუ ლო ბით. მოგ-

ვია ნე ბით ბა ღე ბის ერ თი ნა წი ლი დაეთ მო მარ თლმა დი დებ ლურ სა საფ-

ლაოს. აქ სხვა დას ხვა პე რიოდ ში გა შენ და კერ ძო პირ თა ბა ღე ბი: „ბი რიუ-

ზა“, „ფან ტა ზია“, „ე დე მი“, „აკ ვა რიუ მი“, „სა ქარ თვე ლო“32 და სხვა. 

თბილისი განიცდიდა ყვავილნარებისა და გაზონების სიმცირეს.

28.  Кишмишев, А. და სახ. ნაშ რო მი, გვ. 25.

29.  გრი შაშ ვი ლი, იო სებ. და სახ. ნაშ რო მი, გვ. 37.

30.  ან ჩის ხა ტის -უბ ნე ლი. თბი ლის ში გა სეირ ნე ბა. გაზ. „დროე ბა“, 1869, 19 ივ ნი სი, №25, გვ. 1. 

31.  Справочная книга по городу Тифлису. Тифлис: 1912, с. 120.

32.  იქ ვე, გვ. 121.
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XIX ს.-ის 80-ია ნი წლე ბი დან სა ქარ თვე ლო ში დამ კვიდ რე ბულ მა გერ მა-

ნელ მა მწე რალ მა და პუბ ლი ცის ტმა, არ ტურ ლაის ტმა მე ბა ღეო ბის მდგო-

მა რეო ბას მიუძ ღვნა წე რი ლი „ქარ თუ ლი ბა ღი“. იგი წერს: „შეიძ ლე ბა 

თქვან, რა სა ჭი როა სა ქარ თვე ლო ში ხე ლოვ ნუ რი ბა ღე ბი, რო ცა თვით 

ქვე ყა ნა ბუ ნებ რივ ბაღს წარ მოად გენ სო! მაგ რამ არა, მე ბა ღეო ბა ეროვ-

ნუ ლი კულ ტუ რის ერ თ-ერთ სა ხეს წარ მოად გენს. ბა ღი არ ქი ტექ ტუ რას-

თან ერ თად მაჩ ვე ნე ბე ლია ერის გე მოვ ნე ბის, ხალ ხის მა ტე რია ლუ რი 

კე თილ დღეო ბი სა... მაჩ ვე ნე ბე ლია იმ გა რე გა ნი სა ხი სა, რო მელ საც უც-

ხოე ლი პირ ვე ლად მიაქ ცევს ყუ რად ღე ბას. მო სახ ლეო ბა უბა ღოდ – უშ-

ნო და ულა მა ზოა“.33 ავ ტო რი გუ ლის ტკი ვი ლით წერს, რომ ქარ თვე ლე ბი 

დი დი პრაქ ტი კუ ლი მო საზ რე ბით ხელ მძღვა ნე ლო ბენ და უპი რა ტე სო ბას 

ხე ხი ლის ბა ღებ სა და ვე ნახს ანი ჭე ბენ. „სა ქარ თვე ლოს ღვთით და ბუ ნე-

ბით ყვე ლა ფე რი აქვს მო მად ლე ბუ ლი, რომ სა ბა ღო ხე ლოვ ნე ბა გან ვი-

თარ დეს. ვი საც მი წა აქვს, არ უნ და დაი შუ როს შრო მა და ხარ ჯი ბა ღის 

გა სა შე ნებ ლად. იგი სა ხეა ყო ფაც ხოვ რე ბი სა, თა ვი სე ბუ რი არ ქი ტექ ტუ რა, 

რო მელ შიაც სა ხიერ დე ბა გე მოვ ნე ბი სა და შრო მის კულ ტუ რა. რა თქმა 

უნ და, ბუ ნებ რი ვი სი ლა მა ზე დი დი საქ მეა ქვეყ ნის თვის, მაგ რამ კულ ტუ-

რუ ლი სი ლა მა ზეც, რო მელ საც შეიქმს გო ნე ბა და შრო მა, არა ნაკ ლებ დი-

დია და და სა ფა სე ბე ლი...“.34

შალ ვა ჩხე ტიას მი ხედ ვით, „1864 წლის სტა ტის ტი კუ რი აღ წე რის მო ნა ცე-

მე ბით, რო მე ლიც ემ თხვე ვა 1865/66 წლე ბის საარ ქი ვო მო ნა ცე მებს, ამ 

დროი სათ ვის თბი ლის ში იყო სულ 267 ბა ღი...“.35 მისივე ცნო ბით, მათ გან 

უმ რავ ლე სო ბა, 262 ბა ღი, იყო კერ ძო; ოთ ხი – სა ხელ მწი ფო და ერ თი – 

ალექ სან დრეს ბა ღი – კი ქა ლა ქის სა კუთ რე ბა. 

ეს მო ნა ცე მე ბი არ შეე სა ბა მე ბა სი ნამ დვი ლეს, ვი ნაი დან იმ დროი სათ ვის 

სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბას მხო ლოდ სა მი ბა ღი იყო: ბო ტა ნი კუ რი, ალექ-

სან დრეს და მუშ თაი დის.. რაც შეე ხე ბა ალექ სან დრეს ბა ღის ქა ლა ქის უწ ყე-

ბი სად მი დაქ ვემ დე ბა რე ბას, ეს ცნო ბაც არას წო რია, ვი ნაი დან სა კუთ რე ბის 

ასე თი ფორ მა იმ ხა ნად არ არ სე ბობ და. მდგო მა რეო ბა შეიც ვა ლა 1870 წლის 

16 ივ ნი სის „სა ქა ლა ქო დე ბუ ლე ბის“ გა მოქ ვეყ ნე ბის შემ დეგ, – რუ სე თის იმ-

პე რიის დიდ მა ქა ლა ქებ მა თვით მმარ თვე ლო ბის უფ ლე ბა მიი ღეს; მათ შო-

რის იყო კავ კა სიის რე გიო ნის უმ თავ რე სი ქა ლა ქი თბი ლი სი. სა ქა ლა ქო რე-

ფორ მა სა ქარ თვე ლო ში გვიან გა ტარ და. 1875 წლის 1 იან ვრი დან თბი ლი სის 

სა ქა ლა ქო თვით მმარ თვე ლო ბა მუ შაო ბას შეუდ გა.

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ევ რო პის არც ერთ ქვე ყა ნა ში თვით მმარ თვე-

ლო ბის იდეა ისე არ იყო და მა ხინ ჯე ბუ ლი, რო გორც რუ სეთ ში, ამ მოვ-

ლე ნას მაინც დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ჰქონ და. იგი წარ მოად გენ და დე მოკ-

რა ტიუ ლი მმარ თვე ლო ბი სა კენ გა დად გმულ ერთ ნა ბიჯს, რად გა ნაც 

33.  ლაის ტი, არ ტურ. სა ქარ თვე ლოს გუ ლი. თბი ლი სი: 1963, გვ. 251.

34.  იქ ვე, გვ. 253.

35.  Чхетия, Шалва. და სახ. ნაშ რო მი, გვ. 123.
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არ ჩე ვით პრინ ცი პებს ემ ყა რე ბო და, წარ მო მად გენ ლო ბი თი იყო და მას-

ში მო სახ ლეო ბის სხვა დას ხვა ფე ნა მო ნა წი ლეობ და; იქ მნე ბო და პროგ-

რე სუ ლი სა ზო გა დოებ რი ვი ძა ლე ბის სა მოქ მე დო ას პა რე ზი.

თვით მმარ თვე ლო ბის მთა ვა რი ფუნ ქცია იყო ქა ლა ქის კო მუ ნა ლურ მეურ-

ნეო ბა ზე (წყალ მო მა რა გე ბა; ქუ ჩე ბის, მოედ ნე ბის მო კირ წყვლა და გა ნა-

თე ბა; ტრან სპორ ტი; სა ნი ტა რიუ ლი და სუფ თა ვე ბა; გამ წვა ნე ბა) ზრუნ ვა. 

მას ვე ევა ლე ბო და ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის, გა ნათ ლე ბი სა და კულ ტუ რის 

პრობ ლე მე ბის გა დაწ ყვე ტა.

საარ ჩევ ნო სის ტე მა ამომ რჩე ველ თა ქო ნებ რივ ცენზს ით ვა ლის წი ნებ-

და,  ამი ტო მაც სა ქა ლა ქო არ ჩევ ნებ ში თბი ლი სის მო სახ ლეო ბის მხო ლოდ 

4-5% იღებ და მო ნა წი ლეო ბას. არ ჩეულ ხმო სან თა დიდ ნა წილს მსხვი ლი 

ვაჭ რე ბი, მრეწ ვე ლე ბი, ბან კი რე ბი შეად გენ დნენ, რის გა მოც მას „სო ლო-

ლა კე ლი კრე ზე ბის“ და „ფი ნან სუ რი ტუ ზე ბის“ საკ რე ბუ ლოს უწო დებ დნენ.

საარ ჩევ ნო კა ნონ მდებ ლო ბა იმის სა შუა ლე ბა საც იძ ლეო და, რომ ხმოს-

ნე ბად გა სუ ლიყ ვნენ ქვეყ ნი სათ ვის ცნო ბი ლი ისე თი ადა მია ნე ბი, რო გო-

რე ბიც იყ ვნენ: ნი კო ნი კო ლა ძე, სერ გეი მეს ხი, ილია წი ნამ ძღვრიშ ვი ლი, 

გიორ გი ქარ თვე ლიშ ვი ლი, ივა ნე მა ჩა ბე ლი, ნი კო ცხვე და ძე, და ვით სა-

რა ჯიშ ვი ლი, ან ტონ ფურ ცე ლა ძე, კა ლის ტრა ტე ცინ ცა ძე და სხვე ბი. საინ-

ტე რე სოა ის ფაქ ტი, რომ არ ჩევ ნე ბი თბი ლი სის ბა ღე ბის ტე რი ტო რია ზეც 

ტარდებოდა.36 

რაც შეე ხე ბა ხმო სან თა ეროვ ნულ შე მად გენ ლო ბას, აქ ძი რი თა დად წარ-

მოდ გე ნი ლი იყ ვნენ: სომ ხე ბი, ქარ თვე ლე ბი, რუ სე ბი; თბი ლი სის თვით-

მმარ თვე ლო ბის მუ შაო ბა ში თა ვიან თი წვლი ლი შეი ტა ნეს გერ მა ნე ლებ მაც. 

ქა ლა ქის სა თათ ბი რო ში სხვა დას ხვა დროს ხმოს ნე ბად იყ ვნენ არ ჩეუ ლი: 

ალ ბერტ ზალ ცმა ნი (Albert Salzmann), კონ სტან ტინ რაი ტე რი (Konstantin 

Reiter), სტა ნის ლავ ვაის -ფონ ვაი ზენ ჰო ფი (Stanislaw Weis-von-Wei-

senhof), ვიქ ტორ დინ გელ შტედ ტი (Wiktor Dingelstedt), ლეო პოლდ ბილ-

ფელ დი (Leopold Bilfeld), ივან მაიე რი (Ivan Meier), ჰერ მან ბარ ტი (Herr-

mann Barth), ივან ვეტ ცე ლი (Ivan Wetzel), ფრიდ რიხ ვეტ ცე ლი (Friedrich 

Wetzel), გუს ტავ ზი ბერ ტი (Gustav Siebert), კურტ ფონ კუ ჩენ ბა ხი (Kurt von 

Kutzschenbach), ფერ დი ნანდ კარლ ოტე ნი (Ferdinand Karl Otten), ან დრეს 

ფი შე რი (Andres Fischer), ევ გე ნი ვურ ცე ლი (Eugen Wurzel) და სხვ.

ამომ რჩევ ლე ბი ირ ჩევ დნენ სა კა ნონ მდებ ლო ფუნ ქციით აღ ჭურ ვილ 

72-კა ციან სა ქა ლა ქო სა თათ ბი როს, საი და ნაც ხდე ბო და სამ კა ცია ნი აღ-

მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნოს – გამ გეო ბის არ ჩე ვა. გამ გეო ბას და სა თათ ბი-

როს ქა ლა ქის თა ვი ხელ მძღვა ნე ლობ და.

სერ გეი მეს ხი გა ზეთ „დროე ბა ში“ წერ და: „თუ ყო ვე ლი ამომ რჩე ვე ლი 

თა ვის სა კუ თარ საქ მეს ისე შე ხე დავს, რო გორც სა ზო გა დო ქა ლა ქის საქ-

მე სა და ქა ლა ქის საქ მეს ისე, რო გორც თა ვის სა კუ თარ საქ მე სა, – აი, მხო-

36.  „გან ცხა დე ბა ნი“, „ი ვე რია“, 1897, №94, გვ. 4. 
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ლოდ მა შინ მიე ცე მა ქა ლაქ სა ცა და იმის მცხოვ რებ ლებ საც წარ მა ტე ბა; 

მხო ლოდ მა შინ ეღირ სე ბა ჩვენ ქა ლაქს ის, რაც ასე საჭიროა“.37

თვით მმარ თვე ლო ბის შე მო ღე ბის პირ ველ წლებ ში ქა ლა ქის მმარ თვე-

ლო ბის ორ გა ნოე ბი და კა ვე ბულ ნი იყ ვნენ ისე თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა-

კით ხე ბის გა დაწ ყვე ტით, რო გო რი ცაა: მმარ თვე ლო ბი თი სტრუქ ტუ რე ბის 

შექ მნა, ქა ლა ქის გერ ბის დამ ტკი ცე ბა, თბი ლი სის მო სახ ლეო ბის აღ წე რა, 

თვით მმარ თვე ლო ბის შე ნო ბის სა კით ხის მოგ ვა რე ბა და სხვ. ქა ლა ქის 

გამ წვა ნე ბა ზე ზრუნ ვა ამ ეტაპ ზე არ იყო დღის წეს რიგ ში. თუმ ცა თბი ლი სის 

სა ზო გა დოე ბა, იცო და რა ქა ლაქ ში მწვა ნე სა ფა რის მნიშ ვნე ლო ბა, პრე სის 

სა შუა ლე ბით ხში რად აპ რო ტეს ტებ და დე და ქა ლაქ ში ხეე ბის მოჭ რას, ჩიო-

და ან ტი სა ნი ტა რიი სა და და ბინ ძუ რე ბუ ლი ჰაე რის გა მო.

საინ ტე რე სოა გა ზეთ „ი ვე რია ში“ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი წე რი ლი, სა დაც ავ ტო-

რი წერს: „უ წინ ტფი ლი სი აყ ვა ვე ბუ ლი და ამ წვა ნე ბუ ლი იყო ხში რის ხე-

ხი ლი თა და ბა ღე ბი თა... დრო თა გან მავ ლო ბა ში ეგ ბა ღე ბი გა დი კაფ დნენ, 

მათ ად გი ლას აღი მარ თნენ უზარ მა ზარ ნი სა სახ ლე ნი, შე ნო ბა ნი შეჯ გუფ-

დნენ, ჰაე რის თა ვი სუ ფა ლი ტრია ლი მოი შა ლა, დაიხ შო ჰაე რი და ეხ ლა 

ზაფ ხუ ლო ბით ადა მიანს სუ ლი ვერ მოუტ რია ლე ბია... რაც შეიძ ლე ბა მო-

მე ტე ბუ ლი სა სეირ ნო ბა ღე ბი, ხევ ნა რე ბი, ხეივ ნე ბი უნ და დაი მარ თოს ქა-

ლაქ ში... მა შინ ნა ხეთ ეს ჩვე ნი დღეს უგე მუ რი ტფი ლი სი რა სა სია მოვ ნო 

ად გი ლად შეიქ მნე ბა“.38

მარ თლაც, ქა ლა ქის მმარ თვე ლო ბამ გა დად გა პირ ვე ლი ნა ბი ჯე ბი ამ მი-

მარ თუ ლე ბით, – სა თათ ბი როს თან შეიქ მნა სატ ყეო- სა ბა ღე კო მი სია, ხო-

ლო გამ გეო ბას თან – შე სა ბა მი სი გან ყო ფი ლე ბა; დაი ნიშ ნა ქა ლა ქის მე ბა-

ღე.

სა ქა ლა ქო დე ბუ ლე ბის თა ნახ მად, თბი ლი სი გახ და და მოუ კი დე ბე ლი იუ-

რი დიუ ლი სუ ბიექ ტი, რო მე ლიც ფლობ და უძ რავ -მოძ რავ ქო ნე ბას. იგი 

იყო ამ ქო ნე ბის სრუ ლი მე სა კუთ რე – შეეძ ლო გაე ყი და ის, გა დაე ცა იჯა-

რით და სხვ. ქა ლა ქის, ანუ მუ ნი ცი პა ლუ რი სა კუთ რე ბის გვერ დით, თბი-

ლი სის ტე რი ტო რია ზე კვლავ აგ რძე ლებ და არ სე ბო ბას სა ხელ მწი ფო, 

საეკ ლე სიო და კერ ძო სა კუთ რე ბის ფორ მე ბი.

1881 წელს რუ სე თის იმ პე რიის სა ხელ მწი ფო საბ ჭომ გა დაწ ყვი ტა, ხა ზი ნის 

კუთ ვნი ლი თბი ლი სის სა მი ყვე ლა ზე დი დი ბა ღი – ბო ტა ნი კუ რი, მუშ თაი-

დის და ალექ სან დრეს ბა ღე ბი გაეს ხვი სე ბი ნა, რად გა ნაც მა თი შე ნახ ვა 

ძვი რი უჯდებოდა.39 პირველ ყოვ ლი სა, თბი ლი სის მმარ თვე ლო ბას შეს-

თა ვა ზეს თა ვის უწ ყე ბა ში მიე ღო ეს ბა ღე ბი.

37.  მეს ხი, სერ გეი. „თფი ლი სის მო ქა ლა ქეებს“. გაზ. „დროე ბა“, 1874, №449, გვ. 1. 

38.  „ტფი ლი სი“, გაზ. „ი ვე რია“, 1878, №13, გვ. 2. 

39.  Известия Тифлисскаго городского общественного управления, 1887 год. Заседания Тифлис-

ской городской думы 16 октября 1887 года. Тифлис: с. 4.
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თბი ლი სის თვით მმარ თვე ლო ბა ში კარ გად შეის წავ ლეს სა კით ხი, კერ ძოდ, 

რა მდგო მა რეო ბა იყო ამ ბა ღებ ში და რა სარ გე ბელს მიი ღებ და ქა ლა ქი 

თან ხმო ბის შემ თხვე ვა ში. აღ მოჩ ნდა, რომ მუშ თაი დი სა და ალექ სან დრეს 

ბა ღე ბი იჯა რით იყო გა ცე მუ ლი ერ თობ მძი მე სა კონ ტრაქ ტო პი რო ბე ბით. 

თა ვად ბა ღებ შიც არ იყო სა ხარ ბიე ლო მდგო მა რეო ბა, რად გან კონ ტრაქ-

ტო რე ბი არ უვ ლიდ ნენ ბა ღებს სა თა ნა დოდ. 

ქა ლაქს თა ვად ჰქონ და პრობ ლე მე ბი ფი ნან სე ბის თვალ საზ რი სით. ამ მი-

ზე ზე ბის გა მო ქა ლა ქის მხრი დან პა სუ ხის გა ცე მა გა ჭია ნურ და. მხო ლოდ 

1883 წლის 11 აპ რილს მიი ღო თბი ლი სის სა თათ ბი რომ დად გე ნი ლე ბა სა-

მი ვე ბა ღის ქა ლა ქის უწ ყე ბა ში გა დას ვლის შე სა ხებ, მაგ რამ – გარ კვეუ ლი 

პი რო ბე ბით. კერ ძოდ, ქა ლა ქი უნ და გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლი ყო ვალ დე ბუ-

ლე ბი სა გან, ალექ სან დრეს ბა ღის მო სარ წყა ვად გა დაე ხა და ყო ველ წლიუ-

რი გა და სა ხა დი – 3650 მა ნე თი – კერ ძო წყალ სა დე ნის მე პატ რო ნე ყორ-

ღა ნო ვი სათ ვის; ქა ლა ქი ით ხოვ და აგ რეთ ვე, რომ მუშ თაი დის ბა ღის 

შე სა ძე ნად ქა ლა ქის მიერ აღე ბუ ლი ვა ლი რვა წელ ზე გა და ნა წი ლე ბუ ლი-

ყო; და კი დევ: ქა ლა ქი უარს აც ხა დებ და სა ხელ მწი ფო სათ ვის გა დაე ხა და 

14 500 მა ნე თი. ეს იყო კავ კა სიის მე ფის ნაც ვლის სპე ცია ლუ რი ფონ დე ბი-

დან ალექ სან დრეს ბა ღის მოა ჯი რის და კი ბის შე სა კე თებ ლად და ხარ ჯუ-

ლი თანხა.40

მო ლა პა რა კე ბა წლე ბის მან ძილ ზე გაგ რძელ და. გან ხილ ვებ ში აქ ტიურ 

მო ნა წი ლეო ბას იღებ დნენ გერ მა ნე ლი ხმოს ნე ბი: დინ გელ შტედ ტი და 

ვაი ზენ ჰო ფი. ისი ნი ამ ბობ დნენ, რომ ბა ღე ბის გა და ცე მას ქა ლა ქი სათ ვის 

სა სი ცოც ხლო მნიშ ვნე ლო ბა ჰქონ და.

ერ თ-ერ თი ხმოს ნის აზ რით, ამ ბა ღებ ში თა ვი უნ და მოე ყა რა მთე ლი კავ-

კა სიის ფლო რას, რა ზე დაც უპა სუ ხეს, რომ ბა ღე ბი ქა ლაქს სჭირ დე ბა ჰაე-

რის გა სა სუფ თა ვებ ლად და არა ბო ტა ნი კის შე სას წავ ლა დო.41 ქალაქის 

მმარ თვე ლო ბა უარს აც ხა დებ და ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის ქა ლა ქის უწ ყე ბა ში 

მი ღე ბა ზე, რად გა ნაც არ შეეძ ლო ეტ ვირ თა პა სუ ხის მგებ ლო ბა მცე ნა რე თა 

მოვ ლა სა და გამ რავ ლე ბა ზე.42

რამ დე ნი მე ხმო სან მა გა მოთ ქვა სურ ვი ლი, რომ კარ გი იქ ნე ბო და სა ხელ-

მწი ფო დახ მა რე ბო და ქა ლაქს და თვი თონ გაე წია ამ ბა ღე ბის შე ნახ ვის 

ხარ ჯე ბი.

და ვა იმით დას რულ და, რომ ხა ზი ნამ უა რი თქვა ბო ტა ნი კუ რი და მუშ თაი-

დის ბა ღე ბის ქა ლა ქი სათ ვის გა და ცე მა ზე და მხო ლოდ ალექ სან დრეს ბა-

ღის გა და ცე მას დასჯერდა.43

40.  Известия..., 1883 год. Заседания... 11 апреля 1883 года. Тифлис: с. 112-115.

41.  Известия..., 1885 год. Заседания... 18 октября 1885 года. Тифлис: с. 147. 

42.  Известия..., 1884 год. Заседания... 1 октября 1884 года. Тифлис: с. 215.

43.  Известия..., 1887 год. Заседания... 16 октября 1887 года. Тифлис: с. 45.
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1890 წელს ქა ლაქ მა სა კუთ რე ბა ში მიი ღო ამ ბა ღის შუა და ქვე მო ნა წი ლე-

ბი, ხო ლო 1896 წელს მას იჯა რით გა დაე ცა ზე მო ნა წი ლიც 10 წლის ვადით.44 

ქა ლაქს ეკ რძა ლე ბო და ბა ღის გა ყიდ ვა მთლია ნად ან ნა წი ლობ რივ; მი სი 

უფ ლე ბე ბი არ ვრცელ დე ბო და ბა ღის ტე რი ტო რია ზე არ სე ბულ ხა ზი ნის და 

ეკ ლე სიის უწ ყე ბის კუთ ვნილ ნა გე ბო ბებ ზე. ესე ნი იყო: სამ ხედ რო დი დე-

ბის მუ ზეუ მი, სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო სა ზო გა დოე ბის შე ნო ბა, ალექ სან დრე 

ნე ვე ლის სა ხე ლო ბის სამ რეკ ლო, წმ. ნი კო ლო ზის სა ხე ლო ბის ეკ ლე სია.

ბა ღის მეთ ვალ ყუ რეო ბა და კონ ტრო ლი დაე ვა ლა ქა ლა ქის მე ბა ღეს, რო-

მელ საც ექ ვემ დე ბა რე ბო და სა მი ზე დამ ხედ ვე ლი. იმი სათ ვის, რომ ბა ღი 

ქურ დე ბი სა გან დაეც ვათ, ბა ღის სა მი ვე ნა წილს გაუ კეთ და რკი ნის კა რი, 

რო მე ლიც ღა მის საა თებ ში იკე ტე ბო და.45

1903 წლის 3 მარტს ალექ სან დრეს ბა ღის შუა ნა წილ ში, თბი ლი სის თვით-

მმარ თვე ლო ბის ინი ცია ტი ვით და ხარ ჯით, დაიდ გა რუ სი მწერ ლის, ნი კო-

ლაი გო გო ლის ძეგ ლი, რომ ლის გახ სნა საც სა თათ ბი როს და გამ გეო ბის 

სრუ ლი შე მად გენ ლო ბა დაეს წრო, ხო ლო 1909 წლის 21 მაისს გაიხ სნა 

პუშ კი ნის სა ხე ლო ბის სა ჯა რო სა ქა ლა ქო უფა სო ბიბ ლიო თე კა.

რო გორც ჩანს, არ გა მარ თლდა იმ ხმო სან თა აზ რი, რომ ლე ბიც ფიქ რობ-

დნენ, რომ დრო თა გან მავ ლო ბა ში ალექ სან დრეს ბა ღი ქა ლა ქი სათ ვის 

მომ გე ბია ნი გახ დე ბო და. თბი ლი სის ბიუ ჯე ტის მო ნა ცე მებ ში აღ ნიშ ნუ ლია 

მხო ლოდ ამ ბაღ ზე გა წეუ ლი ხარ ჯე ბი და არა მის გან მი ღე ბუ ლი შე მო სა-

ვა ლი.

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ მუშ თაი დი ვერ გახ და ქა ლა ქის სა კუთ რე ბა, თბი-

ლი სის მმარ თვე ლო ბა მაინც ზრუ ნავ და იმა ზე, რომ მოი ჯა რის ხელ ში ბაღს 

არ დაე კარ გა მი სი რო გორც სა ზო გა დოებ რი ვი ბა ღის ფუნ ქცია და ამი სათ-

ვის ყო ველ ღო ნეს მი მარ თავ და. მა გა ლი თად, ზრუ ნავ და მის მორ წყვა ზე 

და ამ საქ მის თვის გარ კვეულ თან ხებ საც ხარ ჯავ და.46

ქა ლა ქის თვით მმარ თვე ლო ბამ დაიწ ყო ზრუნ ვა ქა ლაქ ში სკვე რე ბის მოწ-

ყო ბა ზე. სკვე რე ბი სათ ვის მი წის უფ რო პა ტა რა ფარ თო ბის გა მო ყო ფა იყო 

სა ჭი რო ქა ლა ქის ფარ გლებ ში. 

სხდო მე ბი იმარ თე ბო და იმის გა და საწ ყვე ტად, თუ სად გაე შე ნე ბი ნათ 

სკვე რი, ქა ლა ქის რო მელ უბანს უფ რო სჭირ დე ბო და ის. გან სა კუთ რე ბით 

იმ ად გი ლებს ანი ჭებ დნენ უპი რა ტე სო ბას, სა დაც მწვა ნე სა ფა რი ნაკ ლე-

ბი იყო. ასეთ ად გი ლად შეირ ჩა ერე ვან სკის მოე და ნი, მარ თლმა დი დე ბელ 

სე მი ნა რია სა და თა მამ შე ვის ქარ ვას ლას შო რის ფარ თო ბი, სა დაც შე შის 

44.  Систематический сборникъ определений Тифлисской городской думы по важнейшимъ во-

просам городского хозяйства за время съ 1875 г. по 1902 годъ, состовитель С. Чрелаевъ.Тифлис: 

1902, с. 155.

45.  Доклады по деламъ, назначеннымъ къ слушанию городской думы, 1893 год. Тифлис: с. 21.

46.  გაზ. „ი ვე რია“, 1888, №139, გვ. 3. 
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ბაზ რო ბა იმარ თე ბო და და ურ მებ სა და სა ზიდ რებს ჰქონ დათ ჩა ხერ გი ლი 

გზა. ქა ლა ქის გამ გეო ბამ სა თათ ბი როს წა რუდ გი ნა პროექ ტი ზუს ტი გათ-

ვლე ბი თა და ხარ ჯთაღ რიც ხვით, რო მე ლიც შეად გი ნა მე ბა ღე მეც ნიერ მა 

ჰაინ რიხ შა რერ მა. სწო რედ მას დაე ვა ლა სკვე რის მწვა ნე სა ფა რის მოწ-

ყო ბა. ამას თა ნა ვე, გა მოით ქვა სურ ვი ლი, რომ მცე ნა რე თა უმ რავ ლე სო ბა 

ყო ფი ლი ყო მა რად მწვა ნე და წიწ ვო ვა ნი. გა დაწ ყდა სკვე რის ირ გვლივ გი-

სო სი გა კე თე ბუ ლი ყო. იმის გა მო, რომ გი სო სი ძვი რი ჯდე ბო და, მი სი დამ-

ზა დე ბა შეუკ ვე თეს სა ქა ლა ქო სა ხე ლოს ნო სას წავ ლებ ლის მოს წავ ლეებს. 

ის უბ რა ლო რკი ნი სა გან დამ ზად და, მარ ტი ვი გა ფორ მე ბით. თან ხე ბის არ-

ქო ნის გა მო გი სო სის ბურ ჯის თვის სხვა მშე ნებ ლო ბებ ზე მორ ჩე ნი ლი სო-

ღან ლუ ღი სა და ალ გე თის ქვის მა სა ლა გა მოი ყე ნეს.

დად გე ნი ლე ბა სკვე რის გახ სნის შე სა ხებ ქა ლა ქის გამ გეო ბამ 1884 წლის 

21 მაისს მიი ღო, სკვე რი კი 1885 წელს გაიხ სნა. მან დაი კა ვა 587 სა ჟე ნი 

ფარ თო ბი და დაჯ და 5 106 მა ნე თი და 88 კა პი კი. ამა ში შე დიო და ბულ-

ვა რის მო საწ ყო ბი და „სა ქა ლა ქო სახ ლის“ გარ შე მო ნარ გა ვე ბი სათ ვის 

სა ჭი რო თანხაც.47 თბილისელები ამ სკვერს „ახალი სკვერის“ სახელით 

იხსენიებდნენ.

1890 წლის 12 აპრილს საქალაქო გამგეობამ მიიღო დადგენილება ახალ 

სკვერში ალექსანდრე პუშკინის ძეგლის დადგმის შესახებ. ამ ადგილას 

ძეგლის დადგმის იდეა გაუჩნდა თბილისის ყოფილ პოლიცმაისტერ 

ლევ როსინსკის, რომელმაც ძეგლისათვის შეაგროვა 2 281 მანეთი და 

5 კაპიკი. მისივე სურვილი იყო, რომ ძეგლი ყოფილიყო პეტერბურგში, 

საიმპერატორო ლიცეუმში მდგარი იმპერატორ ალექსანდრე I-ის ძეგლის 

ანალოგი.48ძეგლი დამზადდა მოქანდაკე ხოდოროვიჩის პროექტით 

და გაიხსნა დიდი ზეიმით 1892 წლის 25 მაისს. სკვერსაც ალექსანდრე 

პუშკინის სახელი უწოდეს. ქალაქის მმართველობამ წესრიგის დაცვისა 

და ნარგავების უსაფრთხოების მიზნით სკვერს დაუნიშნა მეთვალყურე, 

რომელიც სპეციალურ სამკერდე ნიშანს ატარებდა.49

მომ დევ ნო წლებ ში თბი ლი სის თვით მმარ თვე ლო ბამ არაერ თი მუ ნი-

ცი პა ლუ რი სკვე რი გახ სნა ქა ლა ქის ტე რი ტო რია ზე: მორ სა ზიდ ქუ ჩა ზე 

(ახ ლა – ვე რის შე სახ ვე ვი), წმ. თეო დო სი ჩერ ნი გო ვე ლის სა ხე ლო ბის 

ეკ ლე სიას თან (ახ ლა – გრი ბოე დო ვის ქუ ჩის და საწ ყი სი), მა მა და ვი თის 

მოე დან ზე (ახ ლა – ბე სი კის მოე და ნი), ამაღ ლე ბის ქუ ჩა ზე (ახ ლა – ამაღ-

ლე ბის ქუ ჩა), აბას -ა ბა დის მოე დან ზე (ახ ლა – ლა დო გუ დიაშ ვი ლის 

მოე და ნი), ეგ ზარ ქო სის მოე დან ზე (ახ ლა – ერეკ ლე II-ის სა ხე ლო ბის 

მოე და ნი), მუხ რა ნის მოე დან ზე (ახ ლა – ბა რა თაშ ვი ლის მოე და ნი), კა-

თო ლი კეე ბის ქუ ჩა ზე (ახ ლა – გია აბე სა ძის ქუ ჩა), ნავ თლუ ღის მოე დან-

ზე (ახ ლა – ბო ჭორ მის ქუ ჩა ავ ლა ბარ ში), ცი ცია ნო ვის აღ მარ თზე (ახ-

47.  Доклады..., 1884 год. Тифлис: с. 77-78.

48.  Известия..., 1890 год. Заседания... 12 апреля 1890 года. Тифлис: с. 51.

49.  Доклады..., 1895 год. Тифлис: с. 59.
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ლა – ბა რა თაშ ვი ლის აღ მარ თი), კა ხე თის მოე დან ზე (ახ ლა – ავ ლაბ რის 

მოე და ნი), თი ვის მოე დან ზე (ახ ლა – ევ რო პის მოე და ნი), ნო რიოს ქუ ჩა-

ზე (ახ ლა – ნო რიოს აღ მარ თი), ავ ჭა ლის მოე დან ზე (ახ ლა – გიორ გი ჩი-

ტაიას სა ხე ლო ბის მოე და ნი), ახალ -სა მე ბის ქუ ჩა ზე (ახ ლა – წი ნან დლის 

ქუ ჩა ავლაბარში).50

1889 წლის ოქ ტომ ბერ ში თბი ლი სის სა თათ ბი რომ მიი ღო გა დაწ ყვე ტი ლე-

ბა, კავ კა სიის გა მო ფე ნის ად გილ ზე, მუშ თაი დის ბა ღის გვერ დით, გაე შე ნე-

ბი ნათ სა ქა ლა ქო ბა ღი, რა ზე დაც ერ თ-ერ თმა ხმო სან მა გა ნაც ხა და: „ჩვენ 

მზა- მზა რეუ ლი ბა ღე ბიც ხე ლი დან წაგ ვი ვი და, რო გორც მუშ თაი დი, სა ბა-

ტა ნი კო ბა ღი, ალექ სან დრეს ბა ღი და მა გეებს რად ღა ვეტანებითო“.51

თბი ლი სის ქუ ჩებ ში და სარ გავ ნერ გებს ქა ლა ქის მმარ თვე ლო ბა ბა ზარ ში 

ყი დუ ლობ და. უხა რის ხო ბის გა მო დარ გუ ლი ნერ გე ბი მა ლე ხმე ბო და, ამი-

ტომ გა მო ფე ნის ად გილ ზე ქა ლა ქის სა ნერ გეს მოწ ყო ბა გა დაწ ყდა.

სა ნერ გე 1891 წელს გაიხ სნა. კარ გი სარ წყა ვი სის ტე მის წყა ლო ბით პირ-

ვე ლი შე დე გე ბი 1894-1895 წლებ ში მიი ღეს. აქ ახა რებ დნენ რო გორც მა-

რად მწვა ნე წიწ ვო ვან, ისე ფოთ ლო ვან მცე ნა რეებს: ტუიას, კვი პა როსს, 

ფიჭვს, ია პო ნურ არ ყის ხეს, ბექ სუსს, ფო ტი ნიას, თეთრ აკა ციას, ბე გო ნიას, 

მოცვს, ფშატს, ტი რიფს, კავ კა სიურ და ამე რი კულ ნე კერ ჩხალს, კა კალს, 

ალ ვას, მუ ხას, იფანს, ვარ დის სხვა დას ხვა ჯიშს, ჟას მინს და სხვ. ნერ გე ბით 

ქა ლაქ საც ამა რა გებ დნენ და ყიდ დნენ კი დე ვაც, რაც ქა ლაქს გარ კვეულ 

შე მო სა ვალს აძ ლევ და. 1895 წლი სათ ვის სა ნერ გის ფარ თო ბი სამ დე-

სე ტი ნამ დე გაი ზარ და; ნარ გა ვე ბის რაო დე ნო ბა მაც შე სა ბა მი სად 200 000-ს 

მიაღ წია.

სა ნერ გე ში მოეწ ყო რამ დე ნი მე საც დე ლი სათ ბუ რი ზო გიერ თი ჯი შის მცე-

ნა რის თეს ლი თა და კალ მით გა სამ რავ ლებ ლად. სა ნერ გეს მოვ ლა- პატ-

რო ნო ბა ევა ლე ბო და ქა ლა ქის მე ბა ღეს, რო მელ საც იქ პა ტა რა ოთა ხი 

ჰქონ და გა მო ყო ფი ლი. ქა რი სა და მტვრი სა გან მცე ნა რე თა და სა ცა ვად სა-

ნერ გეს გარ შე მო ხის ღო ბე შე მოავ ლეს.

ქა ლაქ ში ნერ გე ბის გა ნა წი ლე ბა ხდე ბო და იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, თუ 

სი ნეს ტის რო გო რი მოყ ვა რუ ლე ბი იყ ვნენ ისი ნი. იმ უბ ნებ ში, სა დაც მცე-

ნა რე თა მორ წყვის სა შუა ლე ბა იყო, ირ გვე ბო და სი ნეს ტის მოყ ვა რუ ლი 

მცე ნა რეე ბი.

ბუჩ ქო ვან თა გან შერ ჩეუ ლი იყო ისე თე ბი, რომ ლე ბიც ყვა ვი ლობ დნენ. 

მათ რგავ დნენ ალექ სან დრეს ბა ღის დე კო რა ტიულ გა ზო ნებ ში.52

ქა ლა ქის ქუ ჩებ სა და ბულ ვა რებ ში ნარ გა ვე ბის დარ გვა ინ ტენ სიუ რად 

50.  Тифлисский муниципальный календарь, 1917 год. Тифлис: с. 92.

51.  „გა მო ფე ნის ად გი ლის ქა ლა ქის ბა ღად გა და კე თე ბის სა კით ხი“, გაზ. „ი ვე რია“, 1890, 17 

იან ვა რი, გვ. 3.

52.  Доклады..., 1895 год. Тифлис: с. 59.
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დაიწ ყო 1894 წლი დან. მცე ნა რე თა ნა წი ლი იღუ პე ბო და, მაგ რამ 60% გა-

დარ ჩა. ქა რის მიერ მცე ნა რე თა და ზია ნე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად 

დაიწ ყეს სა რე ბი თა და ეკ ლია ნი მავ თუ ლე ბით მა თი გა მაგ რე ბა. მცე ნა რე-

თა მომ რავ ლე ბა ზოგს არ მოს წონ და, ვი ნაი დან ფიქ რობ დნენ, რომ ეს მა-

თი საც ხოვ რე ბე ლი სახ ლე ბი სა და სარ და ფე ბის და ნეს ტია ნე ბას იწ ვევ და; 

ამი ტომ ხში რი იყო მო სახ ლეო ბის მიერ ნარ გა ვე ბის ამოგ ლე ჯი სა და გა-

ნად გუ რე ბის შემ თხვე ვე ბი.   

ხე- ტყის გამ შე ნე ბელ მა კო მი სიამ დაად გი ნა, რომ მო ქა ლა ქე თა მიერ სახ-

ლის აგე ბის თუ შე კე თე ბის ნე ბარ თვის აღე ბის დროს, გამ გეო ბის სამ შე-

ნებ ლო გან ყო ფი ლე ბას ხელ წე რი ლით დაე ვა ლე ბი ნა თი თოეუ ლი ასე-

თი მო ბი ნად რი სათ ვის ქუ ჩის ნარ გა ვე ბის მოვ ლა- პატ რო ნო ბა. 1895-1896 

წლებ ში თბი ლი სის ქუ ჩებ ში ათა სო ბით ხე დაირგო.53

მიუ ხე და ვად ჩა ტა რე ბუ ლი ღო ნის ძიე ბე ბი სა, ქა ლა ქის გამ წვა ნე ბი სა და 

ჰაე რის და ბინ ძუ რე ბის პრობ ლე მა გა დაუჭ რე ლი რჩე ბო და თბი ლის ში. 

ქარ თუ ლი პრე სა აქ ტიუ რად აშუ ქებ და ამ სა კითხს: „რაც გინ და გაამ შვე-

ნოთ ქა ლა ქი, რაც გინდ ბევ რი სხვა სი კე თე შეჰ მა ტოთ, თუ ქა ლაქს აკ-

ლია ჯან მთე ლი და სუფ თა ჰაე რი, ასეთს ქა ლაქ ში ცხოვ რე ბა არა ვის თვის 

არ იქ ნე ბა სა ნუკ ვა რი და ვერც მაგ დე ნად მოიმ ხრობს ქა ლა ქი უც ხო ხალ-

ხსა“, – ვკითხულობთ „ივერიაში“.54

სა ჭი რო იყო უფ რო ქმე დი თი და ეფექ ტუ რი ღო ნის ძიე ბე ბი ქა ლა ქის მწვა-

ნე საფ რის გა საუმ ჯო ბე სებ ლად. ასეთ ღო ნის ძიე ბად მიიჩ ნიეს ქა ლა ქის 

ფარ გლებ ში და მის გარ შე მო ტყის გა შე ნე ბა, რა ზე დაც ფიქ რი თბი ლი სის 

თვით მმარ თვე ლო ბამ ჯერ კი დევ 80-ია ნი წლე ბის ბო ლოს დაიწ ყო. „...

პირ ვე ლი ლა ზა თი და შნო ქა ლა ქი სა არის ტყე და ჰაე რის სიმ რთე ლეც 

უმ თავ რე სად მას ზეა და მო კი დე ბუ ლი, მე ტად რე ჩვე ნის თა ნა თბილს ქვეყ-

ნებ ში...“, – წერ და „ივერია“.55

1893 წლის სექ ტემ ბერ ში თბი ლი სის სა თათ ბი როს ხმო სან მა ნი კო ლოზ 

ხუ და დოვ მა წარ მოად გი ნა პროექ ტი ხარ ჯთაღ რიც ხვით მტკვრის მარ ცხე-

ნა სა ნა პი რო ზე, ნა ძა ლა დევ ში, კუ კიის სა ძოვ რე ბის ად გი ლას ხე ლოვ ნუ-

რი ტყის გა შე ნე ბის შე სა ხებ. ნი კო ლოზ ხუ და დო ვი დაი ბა და 1850 წელს 

გორ ში; დაამ თავ რა თბი ლი სის პირ ვე ლი გიმ ნა ზია, შემ დეგ კი – პე ტერ-

ბურ გის სამ ხედ რო- სა მე დი ცი ნო აკა დე მია; სტა ჟი რე ბა გაია რა გერ მა ნია სა 

და შვეი ცა რია ში; და ქორ წი ნე ბუ ლი იყო ანა ტინ გენ ჰაუ ზენ ზე. თბი ლის ში 

მუ შაობ და რკი ნიგ ზის საა ვად მყო ფოს მთა ვარ ექი მად; ეწეო და აქ ტიურ 

სა ზო გა დო მოღ ვა წეო ბას: მუ შე ბი სათ ვის დააარ სა წე რა- კით ხვის შემ-

სწავ ლე ლი საკ ვი რაო სკო ლა, სიფ ხიზ ლის სა ზო გა დოე ბა და სხვ. იგი შავ-

რაზ მე ლებ მა მოკ ლეს 1907 წელს.   

53.  Доклады..., 1895 год. Тифлис: с. 60. 

54.  გაზ. „ი ვე რია“, 1888, №85, გვ. 1. 

55.  იქ ვე. 
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თვით ნი კო ლოზ ხუ და დო ვი ჩაუდ გა სა თა ვე ში კუ კიის ტყე- პარ კის გა-

შე ნე ბას, რო მელ საც შემ დეგ თბი ლი სე ლებ მა „ხუ და დო ვის ტყე“ უწო-

დეს. ად გი ლი ამ ტყე- პარ კი სათ ვის შეირ ჩა იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ 

მტკვრის მარ ცხე ნა სა ნა პი რო ნაკ ლე ბად იყო გამ წვა ნე ბუ ლი; გარ და ამი-

სა, ამ შე მაღ ლე ბუ ლი ად გი ლი დან კო კის პი რუ ლი წვი მე ბის დროს წყა ლი 

ნიაღ ვრად ჩა მო დიო და ავ ჭა ლის ქუ ჩა ზე და სა შიშ როე ბას უქ მნი და მო-

სახ ლეო ბას. ქა ლა ქის მეს ვეურ ნი იმე დოვ ნებ დნენ, რომ ტყე- პარ კი დიდ 

სამ სა ხურს გაუ წევ და თბი ლი სე ლებს ზაფ ხუ ლის ცხელ დღეებ ში და კონ-

კუ რენ ტი იქ ნე ბო და თვით მუშ ტაი დის ბა ღის, რო მე ლიც სულ უფ რო ვიწ-

როვ დე ბო და და კარ გავ და თა ვის ფუნ ქციას. „სულ ოცი დღიუ რი მი წა 

იქ მნა ამის თვის ამორ ჩეუ ლი. ამ დღეებ ში კი დეც გაა ტა რე ბენ ხსე ნე ბულს 

ად გილ ზედ გუ თანს და შემ დეგ ჩაჰ ყრიან ნერ გებს“, – წერ და „ივერია“.56

თავ და პირ ვე ლად ქა ლაქს ნერ გე ბით სა ხა ზი ნო სატ ყეო მეურ ნეო ბა ამა-

რა გებ და, შემ დეგ კი ად მი ნის ტრა ციამ თა ვად მოაწ ყო პა ტა რა სა ნერ გე. 

ტყე- პარ კის მთელ ტე რი ტო რია ზე გა კეთ და პა რა ლე ლუ რი მწკრი ვე ბი 

ნარ გა ვე ბი სათ ვის, რო მელ თა შო რის და ცი ლე ბა 10-12 ფუ ტი იყო. სა ჭი-

როე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ეს და ცი ლე ბა 3 სა ჟე ნამ დე იზ რდე ბო და. თი-

თოეუ ლი ნერ გის გარ შე მო კეთ დე ბო და თხრი ლი და მა ღა ლი მი წაყ რი ლი, 

რა თა წყა ლი დიდ ხანს ჰყოფ ნო და მცე ნა რეს და ფუ ჭად არ დაღ ვრი ლი ყო. 

აქ დაირ გო შემ დე გი მცე ნა რეე ბი: იუ დას ხე, აკა ცია, მუ ხა, იფა ნი, ნუ ში, ნე-

კერ ჩხა ლი, კა კა ლი, წაბ ლი, ხურ მა, ალუ ბა ლი, ფიჭ ვი, ჭე რა მი, ტუია, იფა ნი, 

ნუ ში, ნე კერ ჩხა ლი, კა კა ლი, წაბ ლი, ხურ მა, ალუ ბა ლი, კვი პა რო სი. სატ ყეო 

სა მუ შაოე ბი სათ ვის მუ შა ხე ლი მოჰ ყავ დათ მე ტე ხის სა პა ტიმ რო დან. თი-

თოეულს დღე ში 40 კა პიკს უხ დიდ ნენ. 20-25 პა ტი მარ ზე გა მო ყო ფი ლი იყო 

ერ თი ზე დამ ხედ ვე ლი, რო მელ საც აგ რეთ ვე ეძ ლეო და ხელ ფა სი – დღე ში 

50 კა პი კი. კე თილ მოეწ ყო რო გორც ტყემ დე მი სას ვლე ლი, ისე ში და გზე ბი. 

ტყის გარ შე მო დაირ გო ბუჩ ქნა რი, რო მე ლიც ღო ბის ფუნ ქციას ას რუ ლებ-

და და ტყეს ქა ლა ქი სა გან მიჯ ნავ და. გა მოი ყო ორი და რა ჯი, რო მელ თაც 

ჰყავ დათ ძაღ ლე ბი. ღა მით ამ ძაღ ლებს ტყის ტე რი ტო რია ზე უშ ვებ დნენ. 

ტყე- პარკს სე რიო ზულ პრობ ლე მებს უქ მნიდ ნენ მინ დვრის თაგ ვე ბი და 

კურ დღლე ბი, რომ ლე ბიც ღამ ღა მო ბით გა მო დიოდ ნენ და ანად გუ რებ-

დნენ მცე ნა რე თა ფეს ვებ სა და ფოთ ლებს.   

თბი ლი სის თვით მმარ თვე ლო ბის სატ ყეო- სა პარ კო კო მი სიის 1897 წლის 

5 იან ვრით და თა რი ღე ბუ ლი ან გა რი შის მი ხედ ვით, ტყე- პარ კის ფარ თო-

ბი გაზ რდი ლა და 60 დე სე ტი ნამ დე მიუღ წე ვია, დარ გუ ლი ყო ფი ლა 350 

000 ნერ გი, აქე დან ნარ გა ვე ბის მხო ლოდ 4-6% და ღუ პუ ლა. სატ ყეო- სა-

პარ კო კო მი სიის თავ მჯდო მა რეს ა. რო ტი ნოვს გა ნუც ხა დე ბია: „თბი ლი-

სის თვით მმარ თვე ლო ბის მი ზა ნი მიღ წეუ ლია და და ხარ ჯუ ლი კა პი ტა ლი 

ტყუი ლად არ არის გა დაყ რი ლი“.57

56.  გაზ. „ი ვე რია“, 1893, №215, გვ. 1-3. 

57.  Доклады..., 1897 год. Тифлис: с. 64. 
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1907 წლის 1 თე ბერ ვალს ქა ლა ქის სა თათ ბი როს სხდო მა ზე თბი ლი სის ქა-

ლა ქის თა ვის მო ვა ლეო ბის შემ სრუ ლე ბელ მა ვ. ჩერ ქე ზიშ ვილ მა, ისაუბ რა 

რა ნი კო ლოზ ხუ და დო ვის მკვლე ლო ბის თაო ბა ზე, ხა ზი გაუს ვა მის დიდ 

ღვაწლს ტყე- პარ კის გა შე ნე ბი სა და ქუ ჩე ბის გამ წვა ნე ბის საქ მე ში. მან 

წი ნა და დე ბით მი მარ თა ად მი ნის ტრა ციას, იგი ამ ტყე ში დაეკ რძა ლათ და 

ტყის თვის მი სი სა ხე ლი ეწო დე ბი ნათ. ად მი ნის ტრა ციამ არ დააკ მა ყო ფი-

ლა ეს თხოვნა.58

თბილისის საქალაქო გამგეობის 1898 წლის 20 მაისის სხდომაზე მიიღეს 

დადგენილება ვერაზე, გაუქმებული სასაფლაოს ადგილას, ბაღის გა-

შენების შესახებ.59 ვერის სა ქა ლა ქო პარ კი გაიხ სნა მოგ ვია ნე ბით, 1911 

წელს.

1917 წელს თბი ლი სის საერ თო ფარ თო ბი (ვა კის გარ და) შეად გენ და 2 589 

დე სე ტი ნას და 1 376 სა ჟენს; აქე დან ბა ღებ სა და სკვე რებს დათ მო ბი ლი 

ჰქონდა 327 დესეტინა და 160 საჟენი60 , რაც ძალიან დაბალი მაჩვენებელი 

იყო რუსეთის იმპერიის სხვა ქალაქებთან შედარებით.

1917 წლის 30 ივ ლისს თბი ლის ში პირ ვე ლად ჩა ტარ და სა ქა ლა ქო თვით-

მმარ თვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბი სა ყო ველ თაო, თა ნას წო რი და ფა რუ ლი 

კენ ჭის ყრის სა ფუძ ველ ზე. აქე დან იწ ყე ბა თვი სებ რი ვად ახა ლი ეტა პი 

თბი ლი სის თვით მმარ თვე ლო ბის ის ტო რია ში, რაც მის პრაქ ტი კულ საქ-

მია ნო ბა ზეც აი სა ხა. 

   

58.  Известия..., 1907 год. Заседания 1 февраля 1907 года. Тифлис: с. 19.

59.  გაზ. „ი ვე რია“,1898, №106, გვ. 2. 

60.  Тифлисский муниципальный календарь, 1917 год. Тифлис: с. 83.
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