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წინასიტყვაობა

მოგ ზაუ რი ქა ლე ბის სამ ყა რო ქალ თა კულ ტუ რის ერ თ-ერ თი ნა წი ლია, მი სი ყვე ლა ზე 
მრა ვალ ფე რო ვა ნი და მოუ ლოდ ნე ლი შე ნა კა დია. იგი გვიჩ ვე ნებს, თუ რო გორ დაუს-
ხლტნენ ქა ლე ბი ში ნაურ ყო ფას და რო გორ დაე წაფ ნენ ახა ლი ცოდ ნის, გა მოც დი-
ლე ბის, ინ ფორ მა ციის, თავ გა და სავ ლის, სიყ ვა რუ ლის და შე მოქ მე დე ბის სივ რცეებს.

XIX-XX საუ კუ ნეებ ში, რუ სე თის იმ პე რია სა და სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტიუ ლ რეს-
პუბ ლი კა ში და სავ ლუ რი ცი ვი ლი ზა ციის წარ მო მად გე ნელ თა სტუმ რო ბას პო ლი ტი-
კუ რი მნიშ ვნე ლო ბაც ჰქონ და. ისი ნი ამ ჩნევ დნენ, აღ წერ დნენ და თა ნა მე მა მუ ლეებს 
უზია რებ დნენ ქარ თუ ლი და და სავ ლუ რი კულ ტუ რე ბის შეხ ვედ რი სა და გან სხვა ვე ბის 
წერ ტი ლებს, მო ნა თე სა ვე და გან ხეთ ქი ლე ბის ვე ლებს, რუ სუ ლი თვით მპყრო ბე ლო-
ბის ასი მი ლა ციუ რი პო ლი ტი კის ვე რა გულ ბუ ნე ბას. 

ევ რო პელ მა ქა ლებ მა, რო გორც ინ ტე ლექ ტუა ლურ მა პი ლიგ რი მებ მა, გაი ტა ნეს ქარ-
თუ ლი კულ ტუ რა თა ვიანთ ქვეყ ნებ ში და ბიძ გი მის ცეს ქარ თვე ლი ქა ლე ბის სუ ლიე-
რი და გო ნებ რი ვი ემან სი პა ციის მი ზან სწრაფ ვას.

ჩვე ნი ქვეყ ნის სტუ მარ თა ნააზ რე ვი უნი კა ლუ რი წყა როა სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ-
რი, სო ცია ლუ რი, პო ლი ტი კუ რი, ყო ფი თი, ადათ წე სობ რი ვი, ეკო ლო გიუ რი თა ვი სე-
ბუ რე ბე ბის შე სა ფა სებ ლად. მათ გან პირ ვე ლის, ფრე დე რი კა ფრაი გან გის „წე რი ლე ბი 
კავ კა სიი დან და სა ქარ თვე ლო დან“ 1823 წელს გა მო იცა. ასი წლის შემ დეგ კი, პა რიზ-
ში დაი ბეჭ და ოდეტ კე ნის წიგ ნი „ოქ როს საწ მი სის ქვე ყა ნა ში – მენ შე ვი კურ, და მოუ-
კი დე ბელ სა ქარ თვე ლო ში“ . 

უც ხო თვა ლით და ნა ხუ ლი, ქარ თუ ლი სი ნამ დვი ლის ამ სახ ვე ლი ტექ სტე ბი არაჩ ვეუ-
ლებ რი ვად სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა ყვე ლას თვის, ვინც ქა ლე ბის კულ ტუ რას, ის ტო რიას 
იკ ვლევს, ვი საც სა კით ხე ბის და პრობ ლე მე ბის ინ ტერ დის ციპ ლი ნუ რი პერ სპექ ტი ვა 
აინ ტე რე სებს და არ არის შეზ ღუ დუ ლი ვიწ რო და მშრა ლი ის ტო რიოგ რა ფიით. 

ეს ტექ სტე ბი უნი კა ლურ მა სა ლას გვაწ ვდის გენ დე რის კვლე ვის კუ რი კუ ლუ მის თვის, 
რო მე ლიც ძა ლიან ღა რი ბია ქარ თუ ლი ან ქარ თუ ლად თარ გმნი ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
კვლე ვე ბით და წიგ ნე ბით.

„ევროპელი ქა ლე ბის სა ქარ თვე ლო – 1823-1923“ გა გაც ნობთ ფრე დე რი კა ფონ ფრაი-
გან გის, ენ ლის ტე რის, ანა დრან სეს, კარ ლა სე რე ნას, ბერ ტა ფონ ზუტ ნე რის, მარ ჯო-
რი და ოლი ვერ უორ დრო პე ბის, ოდეტ კე ნის თვა ლით და ნა ხულ სა ქარ თვე ლოს და, 



5

ამა ვე დროს, შთა გა გო ნებთ შეა და როთ მა თი ხედ ვა თა ნა მედ რო ვე მოაზ როვ ნე თა, 
მოგ ზაურ თა, მკვლე ვარ თა, პო ლი ტი კოს თა ინ ტე რე სებ სა და თვალ საზ რი სებს. 

პროექ ტის წარ მა ტე ბა გა ნა პი რო ბა მთარ გმნელ თა, რე დაქ ტორ თა, დი ზაი ნე რი სა და 
ილუს ტრა ტო რის მუ ყაით მა შრო მამ და მონ დო მე ბამ. დი დი მად ლო ბა თი თოეულ 
მათ განს ამ ძა ლის ხმე ვი სათ ვის. 

გან სა კუთ რე ბუ ლი მად ლო ბა მინ და ვუთ ხრა გერ მა ნიის ფე დე რა ციუ ლი რეს პუბ ლი-
კის ფრიდ რიხ ებერ ტის ფონ დის (FES) წარ მო მად გენ ლო ბას სა ქარ თვე ლო ში და მის 
დი რექ ტორს, ქალ ბა ტონ ია თი კა ნა ძეს, პროექ ტის მხარ და ჭე რი სათ ვის.

ლე ლა გაფ რინ დაშ ვი ლი
კავ ში რის „ქა ლე ბის ინი ცია ტი ვა თა ნას წო რო ბი სათ ვის“ თავ მჯდო მა რე

ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის, თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო  
უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი

წინასიტყვაობა
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მედეა
როკუს პოცის გრავიურა, XVIII საუკუნე,
ტიმომაქე ბიზანტიელის მიხედვით
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ნომადიზმი: კულტურული და  
პოლიტიკური განზომილება

ქალები და პატრიარქალური წესრიგი
ბო ლო ორი საუ კუ ნეა, სწავ ლუ ლებს ცნე ბა ში – „კულ ტუ რა“ სულ უფ რო მე ტი გარ-

კვეუ ლო ბა შეაქვთ: აღ მოა ჩე ნენ და ად გე ნენ მის ეს თე ტი კურ, ან თრო პო ლო გიურ და 
სო ცია ლურ გან ზო მი ლე ბებს. ისი ნი აღია რე ბენ, რომ ცოდ ნა და კულ ტუ რა ძა ლაუფ-
ლე ბის ფორ მე ბია და არ არის ნეიტ რა ლუ რი სქე სის, ასა კის, რა სის, ეთ ნი კუ რი, რე-
ლი გიუ რი და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბე ბის მი მართ. აზ როვ ნე ბა, ცნო ბიე რე ბი სა და შეც-
ნო ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი და მო კი დე ბუ ლია იმა ზე, თუ რამ დე ნად შეუძ ლია ადა მიანს 
გა დაად გილ დეს, აა მოძ რაოს და გა დას ცეს სა კუ თარი იდეე ბი, მიზ ნე ბი, ეჭ ვე ბი, პო ზი-
ციე ბი, რამ დე ნად აქვს უფ ლე ბა, წინ აღუდ გეს ამ პრო ცეს ში წარმოქმნილ დაბ რკო-
ლე ბებს.

ად გილ მო ნაც ვლე ადა მია ნი, ნო მა დი, გა დის შე მო საზ ღვრუ ლი, ზღვარ და დე ბუ ლი 
აზ როვ ნე ბი დან, რაც შე მეც ნე ბის თეო რიუ ლი და მე თო დო ლო გიუ რი თა ვი სუფ ლე ბის 
სა წინ და რია. ეს ფი ზი კუ რი, სუ ლიე რი და ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი დე ტე რი ტო რი ზა ციის 
პრო ცე სია. მას ში ჩარ თუ ლი ადა მია ნი ფიქ რობს, წერს და ლა პა რა კობს რა ციო ნა ლუ-
რის და ირა ციო ნა ლუ რის, გო ნე ბი სა და გრძნო ბის, სა კუ თა რი სა და უც ხოს გა დაკ ვე-
თა ზე, ეძებს და მო ნიშ ნავს ახალ ჰო რი ზონ ტებს და არ ღვევს ცოდ ნის კა ნო ნი ზა ციის 
ტრა დი ციუ ლ კა ლა პოტს.

ცხა დია, ად გილ მო ნაც ვლეო ბა კა ცობ რიო ბის გა რიჟ რაჟ ზე და თა ნა მედ რო ვე, გლო-
ბა ლი ზე ბულ სამ ყა რო ში რა დი კა ლუ რად გან სხვავ დე ბა ერ თმა ნე თის გან. XIX საუ კუ ნემ-
დე ქა ლებს უკი დუ რე სად შეზ ღუ დუ ლი ჰქონ დათ სა მოქ მე დო არეა ლი – სა ჯა რო, სა-
მო ქა ლა ქო, პო ლი ტი კუ რი სივ რცე დახ შუ ლი იყო მათ თვის. ეს შეზ ღუდ ვა მოქმედებდა, 
სა ნამ ქა ლე ბის შრო მა ზე არ გაჩ ნდა მოთ ხოვ ნი ლე ბა „გა რეთ“, ურ ბა ნის ტურ და ინ დუს-
ტრიულ სამ ყა რო ში. მა ნამ დე კი თუნ დაც გა ნათ ლე ბუ ლი, წარ ჩი ნე ბუ ლი ქა ლე ბის შრო-
მა და ნააზ რე ვი მკვდრად შო ბი ლი ან და ვიწ ყე ბის თვის გან წი რუ ლი იყო. 

 ქა ლე ბის ას პა რე ზის დე ტერ მი ნა ცია იკით ხე ბა მი თებ შიც, რომ ელთა გმი რე ბის 
თავ გა და სა ვა ლი ყვე ლა ზე ძვე ლი დას ტუ რია იმი სა, თუ რო გორ წარ მო შობს, იმორ-
ჩი ლებს, რო გორ გა ნაია რა ღებს კულ ტუ რა ადა მია ნებს, რო გორ ავიწ როებს ან ათა-
ვი სუფ ლებს მათ, რო გორ გა ნარ ჩევს ვა ჟებს და გო გო ნებს, და ბა დე ბის თა ნა ვე ახ-
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ვედ რებს რა ფი ზი კუ რი და სუ ლიე რი პერ ფორ მან სის გან სხვა ვე ბულ სივ რცეს. ერ თი 
მათ გა ნი ცოდ ნის მფლო ბე ლი, მომ პო ვე ბე ლი და გამ ზია რე ბე ლი, კა ნონ მდე ბე ლი, 
შე მოქ მე დი, მეო მა რი, მო სა მარ თლე და მსა ჯუ ლია, მოაზ როვ ნე და მო ლა პა რა კეა, 
ხო ლო მეო რე – პირ ვე ლის სი ცოც ხლის მიმ ნი ჭე ბე ლი, მი სი ცოდ ნის მსმე ნე ლი, გა-
დამ წე რი და შემ ნახ ვე ლი. ქა ლი მი ჯაჭ ვუ ლია სა კუ თარ კე რას, აცი ლებს, ელო დე ბა და 
ეგე ბე ბა სა ლაშ ქროდ, სა ლა ღო ბოდ ან სააზ როვ ნოდ წა სულ მა მას, მეუღ ლეს ან ვაჟს, 
ზრუ ნავს მა თი გზის, მოძ რაო ბის უდ რტვინ ვე ლო ბა ზე.

რო გორ უკავ შირ დე ბა კა სან დრას სა ხე ნო მა დიზ მის იდეას? მი სან ქალს ფეხ და-
ფეხ დას დევს მა მა კა ცუ რი წეს რი გი: სა სიყ ვა რუ ლო სა რე ცელ ზე უა რის გა მო წყევ-
ლის აპო ლო ნი, შეშ ლი ლად და მატ ყუა რად ნათ ლა ვენ თა ნა მე მა მუ ლეე ბი, ვი საც იგი 
ტროას გა ნად გუ რე ბას უწი ნას წარ მეტ ყვე ლებს. ურ ჩი ქა ლიშ ვი ლი მა მამ, ტროას ომის 
(ძვ. წ. XIII-XII საუ კუ ნეე ბი) შემ დეგ, ევ რი ფი ლუს ზე გაათ ხო ვა, აიაქ სმა გააუ პა ტიუ რა, 
ხო ლო ეგის თემ მას და მის ვა ჟებს სი ცოც ხლე მოუს წრა ფა. ქა ლის ეს უძ ვე ლე სი სა ხე  
დღეს უკ ვე ჰე გე მო ნუ რი პატ რიარ ქა ტის კრი ტი კი სა კენ გვი ბიძ გებს, რა თა დავ ძრათ 
და ავა მოძ რაოთ ჩვე ნი კა პი ტუ ლან ტუ რი აზ როვ ნე ბა და გა დავ ლა ხოთ სივ რცუ ლი და 
ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი, რეა ლუ რი და ვირ ტუა ლუ რი საზ ღვრე ბი.

ფი ნი კიე ლი ევ რო პა ზევ სის რჩეუ ლია. უზე ნაე სის ძა ლი თა და ძალ მომ რეო ბით, 
თეთრ ხარ ზე ამ ხედ რე ბულ მა „ღმერ თთა და კაც თა მა მამ“ იგი სა კუ თარ ფეს ვებს 
მოს წყვი ტა და კრე ტა ზე გაი ტა ცა. 

აღ მო სავ ლე თი დან და სავ ლეთ ში მიგ რი რე ბუ ლი ქა ლი -ევ რო პა თით ქოს ჩაე წე-
რა გეო პო ლი ტი კუ რ მა მა -ევ რო პი ს კა ნონ ში: სის ხლია ნი და პი რის პი რე ბე ბის, იმ პე-
რიუ ლი და კო ლო ნიუ რი ომე ბის ის ტო რია ში. თით ქოს ქა ლი -ევ რო პის ნე ბა ზე არ ცაა 
და მო კი დე ბუ ლი მი სი ის ტო რია, თით ქოს სა კუ თა რი თავ გა და სავ ლის მდუ მა რე დამ-
კვირ ვე ბე ლი, დამ ტი რე ბე ლი ან და მა დას ტუ რე ბე ლია. 

ზევ სის ქა ლიშ ვი ლი, პერ სე ფო ნე – თვალ წარ მტა ცი მინ დვრე ბის, ყვა ვილ ნა რე ბის 
ტრფია ლი, მიც ვა ლე ბულ თა სულების მბრძა ნე ბელ მა ჰა დეს მა მოი ტა ცა. სა სო წარ კვე-
თი ლი ქალ წუ ლი ამაოდ უხ მობ და ცა თა მბრძა ნე ბელ მა მას და სახ მა რებ ლად. ქმარ მა 
მას ქორ წი ნე ბის დაურ ღვევ ლო ბის გა რან ტია, ბრო წეუ ლის მარ ცვა ლი გა დააყ ლა პა 
და თა ვი სად დაი გუ ლა. აქე დან მო ყო ლე ბუ ლი, პერ სე ფო ნეს მა მი სეულ კე რა ზე ყოფ-
ნა ბუ ნე ბის აყ ვა ვე ბის საწინდარია, ხო ლო ქმარ თან დაბ რუ ნე ბა – ბუ ნე ბის ჭკნო ბა სა 
და კვდო მას იწვევს. 

ბერ ძნულ და რო მაულ მი თო ლო გია ში, ან ტი კუ რი ხა ნის ხე ლოვ ნე ბა ში პერ სე ფო-
ნე ნა ყო ფიე რე ბის ღვთაე ბაა, მიც ვა ლე ბულ თა სუ ლე ბის და მი წის ქვე შა ურ ჩხუ ლე-
ბის მბრძა ნე ბე ლი. ქვეს კნე ლის ტახ ტზე მჯდო მი, იგი სუ ლე ბის სა ჩივ რებს ის მენს და 
ქმრის გა ნა ჩენს აღას რუ ლებს. 

პერ სე ფო ნეს ძალ მო სი ლე ბა ჭიპ ლა რი თაა მიბ მუ ლი მა მი სა და ქმრის ძლიე რე-
ბა ზე და მათ თან კავ ში რით საზ რდოობს. მის ცხოვ რე ბა ში არა ფე რია ისე თი, რა საც 
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და მოუ კი დე ბე ლი, იმა ნენ ტუ რი მნიშ ვნე ლო ბა და საზ რი სი აქვს, რად გან იგი უპირ ვე-
ლე სად ზევ სის ქა ლიშ ვი ლი და ჰა დე სის ცო ლია, ისი ნი ახ დე ნენ პერ სე ფო ნეს ქცე ვი-
სა და გავ ლე ნის ინი ცია ციას.

ან ტი გო ნეც პატ რიარ ქა ლურ წეს რიგ ში მოძ რაობს. იგი თან ახ ლავს თე ბე დან გან-
დევ ნილ, დაბ რმა ვე ბულ მა მას. თე ბე ში დაბ რუ ნე ბულს კი ახა ლი გან საც დე ლი ელო-
დე ბა: და ღუ პუ ლი ძმე ბი, რო მელ თა გან ერ თ-ერ თი, პო ლი ნი კე დაუ მარ ხა ვი უნ და 
დარ ჩე ნი ლი ყო, რო გორც მშობ ლიუ რი ქა ლა ქის მო ღა ლა ტე. ასე თი იყო კრეონ ტის 
ვერ დიქ ტი.

მე ფის გა დაწ ყვე ტი ლე ბას აუმ ხედ რდა ან ტი გო ნე: ყო ვე ლი ბერ ძე ნის თვის 
წმინ და ადა თის, და წე რილ კა ნონ ზე მაღ ლა მდგო მი, დაუ წე რე ლი კა ნო ნის ძა-
ლით მან თა ვად მია ბა რა მი წას საყ ვა რე ლი ძმა. ამ საქ ციე ლის თვის იგი აკ ლდა-
მა ში ცოც ხლად უნ და დაე მარ ხათ. სა ბო ლოოდ ეს ვერ დიქ ტი კრეონ ტმა კი შეც ვა-
ლა, მაგ რამ დააგ ვიან და: ან ტი გო ნემ თა ვი ჩა მოიხ რჩო. მის მა სატ რფომ, ჰე ნონ მა 
კი მე ფის /მა მის თვალ წინ და ლია სუ ლი.

„ჩვენ ამ ქვეყ ნად სუსტ ქა ლე ბად ვიშ ვით და ჩვე ნი ხვედ რი მორ ჩი ლე ბაა. 
ღმერ თებს პა ტივს ვცემ, მაგ რამ სა ხელ მწი ფოს წი ნააღ მდეგ წას ვლა არ შე მიძ-
ლია“ – უთ ხრა ის მე ნემ ან ტი გო ნეს და ამით სა კუ თა რი და საე რო კა ნო ნებს გან-
მგმი რავ მახ ვილს შეა ტო ვა. აქ თით ქოს ერ თმა ნეთს უპი რის პირ დე ბა კა ნონ მორ-
ჩი ლი და სა მარ თლია ნი, შე ში ნე ბუ ლი და გაბედული ქა ლი. მაგ რამ ადათ თა საა-
ღა პო ზე სი ცოც ხლის მიმ ტა ნი ან ტი გო ნე ნუ თუ მსხვერ პლი არ არის?! მი სი სიყ ვა-
რუ ლი ხომ აღა პეა, თვით გა ნად გუ რე ბის მომ თხოვ ნი სიყ ვა რუ ლი?! 

შეგ ვიძ ლია თუ არა ვი ვა რაუ დოთ, რომ იმ დროინ დელ სა ბერ ძნეთ ში იყ ვნენ ძმე-
ბი და მა მე ბი, რომ ლე ბიც იმა ვეს ჩაი დენ დნენ სა კუ თა რი დე ბი სა და ქა ლიშ ვი ლე ბის-
თვის? რას მოგ ვით ხრო ბენ მათ ზე ეს ქი ლე, სო ფოკ ლე, ევ რი პი დე ან უფ რო გვიან-
დე ლი ტრა გი კო სე ბი? სამ წუ ხა როდ, არა ფერს, რად გან არ სე ბობს დაძმუ რი და მა მა-
შვი ლუ რი თავ გან წირ ვა, სა დაც დის ძმის თვის და ქა ლიშ ვი ლის მა მის თვის თავ და დე-
ბა პატ რიარ ქა ტის კა ნო ნია, მაგ რამ პი რუ კუ ვერ სია ზე ჩვე ნი გო ნე ბა არ თან ხმდე ბა, 
ჩვე ნი კა ლა მი არ წერს და ჩვე ნი სიტ ყვა არ ის მის. კა სან დრას, ევ რო პას, პერ სე ფო-
ნე სა და ან ტი გო ნეს ბედ ში საერ თოა მა თი ნე ბის, სურ ვი ლი სა და სი ცოც ხლის წი ნას-
წარ მეტ ყვე ლე ბა, წი ნას წარ ცოდ ნა იმი სა, თუ რა მოხ დე ბა, რო ცა ქა ლე ბის სამ შობ-
ლოს და მა მა კა ცებს საფ რთხე დაე მუქ რე ბათ? სწო რედ ამას მოგ ვით ხრო ბენ მი თე-
ბიც, მი თო ლო გიურ გმირ თა თავგადასავლების გამ ლექ სა ვე ბიც და მეი გა ვე ნიც.

რუ ტი ნუ ლი, ლი მი ტი რე ბუ ლი, შე მო საზ ღვრუ ლი სივ რცი დან ქა ლე ბი მაინც გა დიან, 
მაგ რამ ამ „გას ვლას“ ისევ მა თი „მა მა კა ცე ბი“ აკონ ტრო ლე ბენ. სახლს მიღ მა მოძ-
რა ვი ქა ლი ინ ტუი ციით და ემო ციე ბით მოქ მე დებს, რად გან ცოდ ნა და გო ნე ბა მი სი 
სამ კა ლი არ არის. 

ასეთ გი ნო ფო ბიურ წეს რიგს დაუ პი რის პირ და XIV საუ კუ ნის მწე რა ლი ქა ლი, 
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ქრის ტინ პი ზე ლი თა ვი სი რომანით „წიგ ნი ქა ლე ბის ქა ლა ქის შე სა ხებ“. ავ ტორ მა 
აა შე ნა სიმ ბო ლუ რი ქა ლა ქი, სა დაც ქა ლე ბი და ფა სე ბუ ლე ბი და და ცუ ლე ბი არიან. 
იგი ესაუბ რე ბო და, თა ვის კენ უხ მობ და არა მხო ლოდ სა მე ფო კა რის ქალ ბა ტო ნებს, 
არა მედ ვა ჭარ, მო სამ სა ხუ რე, გლეხ, გუ ვერ ნანტ, ქვრივ და მე ძავ ქა ლებ საც კი. სა მი 
ალე გო რიული ფი გუ რის: გო ნე ბის, სა მარ თ ლის და სათ ნოე ბის (Reason, Justice and 
Rectitude) ერ თმა ნეთ თან და კავ ში რე ბით გა მოიც დე ბა ქა ლებ ში სა მარ თლია ნო ბა, 
სათ ნოე ბა და სა კუ თა რი იდენ ტო ბის წა ხა ლი სე ბა. ტექ სტი წარ მოგვიდ გენს მხო ლოდ 
ქა ლურ ხმებს, მა გა ლი თებს და შე ხე დუ ლე ბებს. 

მთა ვა რი პერ სო ნა ჟი, ქალ ბა ტო ნი გო ნე ბა აც ხა დებს, რომ ქა ლე ბის შე სა ხებ სტე-
რეო ტი პე ბი სი ცოც ხლი სუ ნა რია ნია, რად გან ქა ლე ბი არ მო ნა წი ლეო ბენ საუ ბარ ში/
დე ბატ ში/ მსჯე ლო ბა ში მა შინ, რო ცა და მა ჯე რე ბე ლი მეტ ყვე ლე ბი თა და ქცე ვით გა-
მოირ ჩე ვიან ყო ველ დღიუ რო ბა ში. ამი ტომ ქა ლებ მა უნ და აღია რონ და გა მოა ჩი ნონ /
ფარ თოდ გაა სა ჯა როონ სა კუ თა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი ადა მია ნებს შო რის მშვი დო-
ბის დამ ყა რე ბისას. 

ქრის ტი ნი ხე დავს, თუ რამ დე ნად მავ ნე ბე ლი და და მაკ ნი ნე ბე ლია სა მე ფო კა რის და 
სა ზო გა დოე ბის ინ ტრი გებ ში ქა ლე ბის მო ნა წი ლეო ბა, რამ დე ნად ვნებს ეს მათ ღირ სე-
ბას და ქა ლე ბის ერ თმა ნეთ თან და კავ ში რე ბას, სო ლი და რულ ერ თო ბას... „დის კუ სიის 
უნა რი ყო ვე ლი ქა ლის მო რა ლუ რი რე პერ ტუა რის ნა წი ლი უნ და იყოს!“ მი სი აზ რით, 
ქა ლის გავ ლე ნა გაიზ რდე ბა, რო ცა მის ენა ში/ საუ ბარ ში /აზ რში შე თან ხმე ბუ ლი იქ ნე ბა 
უმან კოე ბა, სი კე თე და თავ შე კა ვე ბა. ყვე ლა უთან ხმოე ბას და თვით პრე ზენ ტა ციის სირ-
თუ ლეს ქა ლი ად ვი ლად გაუმ კლავ დე ბა, თუ რი ტო რი კის ძა ლას მოიშ ვე ლიებს.1

კა ცობ რიო ბის სი ჭა ბუ კე ში არ სე ბულ გი ნო ფო ბიას იმ დროინ დე ლი ადა მია ნის 
გა რე  სამ ყა როს თან და მო კი დე ბუ ლე ბა ასაზ რდოებ და – დაპ ყრო ბი სა და და მორ-
ჩი ლე ბის ვნე ბა. ხმლი სა და ძალ მომ რეო ბის პე რიო დი ნელ -ნე ლა და ჯაბ ნა შეს წავ-
ლის, გაც ნო ბის, აღ მო ჩე ნის, ამოხ სნის ინ ტე რეს მა, რო მე ლიც სა კუ თა რი და სხვე ბის 
კულ ტუ რა თა, იდეა თა ცნო ბის წა დი ლით საზ რდოობ და. ამ გარ და ტე ხა თა შუა გულ ში 
ისევ მა მა კა ცე ბი ტრია ლებ დნენ, რად გან ქა ლებ მა ჯერ ვერ შეაღ წიეს გო ნე ბის სა ვა-
ნე ში. რე ლი გიურ მა, საქ ველ მოქ მე დო სწავ ლე ბებ მა და ინ სტი ტუ ტებ მა დაიახ ლოვეს, 
მიი ღეს ქა ლე ბი, ამ მოძ რაო ბე ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლი ერ თგუ ლე ბი სა და თავ გან წირ-
ვის გა მო, რა მაც მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ზარ და გო ნე ბა ზე, ცოდ ნა ზე, კულ ტუ რა ზე მა თი 
წვდო მა. თუმ ცა, თა ნას წო რო ბის ქრის ტია ნუ ლი იდეა ვრცელ დე ბა უფ რო სუ ლიერ 
ცხოვ რე ბა ზე და არა – საე რო ზე. 

სუ ლიე რი ლი დე რე ბის მო წა ფეე ბი და ნა მო წა ფა რი ქა ლე ბი/ დე დე ბი, მოწ ყა ლე-
ბის /თა ნალ მო ბის კე რებ თან ერ თად, ცოდ ნი სა და გა ნათ ლე ბის სურ ვილ საც აღ ვი-
ვებ დნენ ეკ ლე სია- მო ნას ტრე ბის წიაღ ში. აქ ვე იბა დე ბო და ან სა ფუძ ვე ლი ეყ რე ბო და 

1. Christine de Pisan, Le Livre de la Cite des Dames, 1405.



11

ნომადიზმი: კულტურული და პოლიტიკური განზომილება

თეო ლო გიუ რი ტექ სტე ბის არა უბ რა ლოდ გა დამ წერ თა და მკით ხველ თა, არა მედ 
ინ ტერ პრე ტა ტორ თა და შემ დეგ უკ ვე – კრი ტი კოს თა ნააზ რევ საც. 

სა ვა რაუ დოდ, სწო რედ პი ლიგ რი მი, მი სიო ნე რი და სა გა ლობ ლე ბის შემ სრუ ლე ბე ლი 
ქა ლე ბი გარ დაი სახ ნენ მოგ ზაურ, მომ თა ბა რე სა ხალ ხო მთქმე ლე ბად, აშუ ღე ბად, რო-
მელ თა ტექ სტე ბი ხალ ხურ ზე პირ სიტ ყვიე რე ბა ში უხ ვად მოი პო ვე ბა, მაგ რამ სა ხე ლე ბი 
უკ ვა ლოდ გაქ რა. ამ თვალ საზ რი სით ძა ლიან საინ ტე რე სოა XII-XIII საუ კუ ნეების საფ რან-
გეთ ში მცხოვ რე ბი ტრო ბაი რი ცე ბი (trobairitz), ქა ლი ტრუ ბა დუ რე ბი, რომ ლე ბიც არ ღვე ვენ 
ქა ლუ რი სივ რცის საზ ღვრებს და თა ვი სუფ ლად შე/ მოქ მე დე ბენ, ხდე ბიან სიყ ვა რუ ლის 
სუ ბიექ ტე ბი და არა მხო ლოდ – ობიექ ტე ბი. მათ ში გა მორ ჩეუ ლე ბი: აზა ლე დე პორ ტე-
რა გი, ნა (ა) კას ტე ლო ზა, გერ სენ და დე ფორ კალ კი, კომ ტე სა დე დია, ნა გორ მონ და დე 
მონ პე ლიე – გრძნო ბე ბის, სიყ ვა რუ ლის, ცოც ხა ლი და ვნე ბია ნი თავ და ვიწ ყე ბის მომ ღერ-
ლე ბი არიან. ასე თი ვე აშუ ღი ქა ლე ბი, Minnesänger-ე ბი იყ ვნენ გერ მა ნია შიც. 

სა ქარ თვე ლო ში აშუ ღი მა მა კა ცე ბის, მე ნეს ტრე ლე ბის გარ და, იყ ვნენ ქა ლი აშუ

ღე ბიც. ქამ რია ნი სო ნა, სატ რფოს ჭი რი სუ ფა ლი და დამ წუხ რე ბუ ლი ყა რი ბი, სა კუ თარ 
ბედს დამ ღე რო და და  ფო თი დან თბი ლის ში და თბი ლი სი დან ფოთ ში მოძ რაობ და. 
ნი ნო ორ ბე ლია ნი, სიყ ვა რუ ლის მა რა დი მა ძე ბა რი და დამ კარ გა ვი, ვნე ბი სა და მუ ზის 
გამ ნია ვე ბე ლი, სა მი კიტ ნოე ბის ხში რი სტუ მა რი  და სა ლა ღო ბო- სატ რფია ლო მუ ხამ-
ბა ზე ბის მოყ ვა რუ ლი იყო. ვინ იცის, რამ დე ნი დაი რა გაც ვდა და რამ დე ნი მო ცეკ ვა ვე 
სხეუ ლი დაი ქან ცა ნი ნოს სახ ლში გა მარ თულ ბო ჰე მურ თავ ყრი ლო ბებ ზე?! 

კულ ტუ რის მო ხელ თე ბას ემ სა ხუ რე ბო და ქა ლე ბის ლი ტე რა ტუ რუ ლი, არ ტის ტუ ლი 
სა ლო ნე ბი, რომ ლე ბიც „ე რის მა მებს“ სა კუ თარ სივ რცე ში შე მოიტ ყუებ დნენ.  პა ტი-
ვის, თვა ლი სა და ყუ რის სია მე თა, ხორ ციელ და სუ ლიერ ვნე ბა თა სა ვა ნე ში მო ნე-
ბივ რე „ცოდ ნის მპყრო ბე ლე ბი“ ამ ად გი ლებს ეჩ ვეოდ ნენ, ეჯაჭ ვე ბოდ ნენ და ხში რად 
თა ვიან თი ნაშ რო მე ბი და შე მოქ მე დე ბა პირ ვე ლად აქ გა მოჰ ქონ დათ თა ნა მოაზ რე თა 
და კრი ტი კოს თა სამ სჯავ რო ზე. ასე მუ შაობ და გო ნე ბას თან ზია რე ბის ქა ლუ რი სტრა-
ტე გია, რომ ლის წყა ლო ბი თაც ქა ლე ბი ეს წრე ბოდ ნენ და ეზია რე ბოდ ნენ სწავ ლულ-
თა და შე მოქ მედ თა ნააზ რევს, იდეე ბის გაც ვლა სა და გა და სინ ჯვას. ისი ნი თა ვად ამ 
პრო ცეს ში არ ერ თვე ბოდ ნენ, იყ ვნენ გა ნა პი რა და არა – ცენ ტრა ლუ რი სუ ბიექ ტე ბი, 
მაგ რამ ერ თმა ნეთ ში ხან გრძლი ვად, გულ დას მით და რუ დუ ნე ბით გა ნი ხი ლავ დნენ 
და გან სჯიდ ნენ იმ თე მებს, რო მელ თა და ბა დე ბას, გა მომ ზეუ რე ბას, სამ სჯავ რო ზე 
გა მო ტა ნას შეეს წრნენ. ასე იბა დე ბო და პირ ვე ლი ფრთხი ლი, მაგ რამ გულ წრფე ლი 
და გან სხვა ვე ბუ ლი ტექ სტე ბი – რა ყი ფი ან მიჯ ნუ რი ქა ლე ბის პოე ზია და პრო ზა, არა-
ნაკ ლებ საინ ტე რე სო სა სიყ ვა რუ ლო და საარ ში ყო წე რი ლე ბი, ფუ ნა გო რიე ბი, ეპიგ-
რა მე ბი. ქა ლე ბის პირ ვე ლი პოე ტუ რი სტრი ქო ნე ბი, ბუ ნე ბის წიაღ ში ყა რიბ თა და რი 
ხე ტია ლი და ციურ მნა თობ თა მე საი დუმ ლეო ბა სწო რედ იმის მაჩ ვე ნე ბე ლია, რომ 
ისი ნი „საზ ღვრებს“ არ ღვე ვენ და თა ვი სუფ ლდე ბიან. ცხა დია, ქა ლე ბის ეს ნააზ რე ვი 
უმ რავ ლეს შემ თხვე ვა ში და კარ გუ ლი, და ვიწ ყე ბუ ლი ან შეუს წავ ლე ლია.
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ლელა გაფრინდაშვილი

 რო ცა ქა ლე ბი კულ ტუ რის კვლავ მწარ მოებ ლე ბი დან (procreate) მის შე მოქ მე დე-

ბად (create) გარ დაი სახ ნენ, რო ცა წე რა და ლა პა რა კი დაიწ ყეს, თავ და პირ ვე ლად 

მაინც სა კუ თარ ყო ფა ში, ენა ში ჩაი ძირ ნენ. ისი ნი აღიქ ვამ დნენ, აგ რო ვებ დნენ, ით-

ვი სებ დნენ, გა დაა მუ შა ვებ დნენ, გა დას ცემ დნენ ცოდ ნას სა კუ თა რი „სხვე ბის“ ფარ-

გლებ ში ან მხო ლოდ სა კუ თარ თავს ესაუბ რე ბოდ ნენ. მაგ რამ პოე ტი და მწე რა ლი 

მაინც გა დის მშობ ლიუ რი ენის საზ ღვრე ბი დან, წარ მოქ მნის ან წარ მო შობს ახალ 

ენას, სიტ ყვე ბის და აზ რე ბის პო ლი ფო ნიურ, პო ლი საზ რი სულ მიმ დევ რო ბას. 

ამ ეტაპ ზე უკ ვე ირ ღვე ვა ფა ლო ცენ ტრუ ლი კულ ტუ რა, რო მე ლიც ფო კუ სი რე ბუ ლია 

მა მა კა ცუ რი საწ ყი სის, ტრა დი ციი სა და აზ როვ ნე ბის ლო გი კა ზე. იწ ყე ბა გრძნო ბე ბის, 

ემო ციე ბის, ირა ციო ნა ლუ რი და „მა მის“ წეს რი გის მიღ მუ რი წე რა და ლა პა რა კი. 

მე დეა, ქე თე ვა ნი და თა მა რი ევ რო პა ში
ევ რო პე ლე ბის სა ქარ თვე ლო სად მი ინ ტე რე სი ჯერ კი დევ ქრის ტე შო ბამ დე წარ-

მოიშ ვა. მას სა ფუძ ვე ლი ჩაუ ყა რა პლუ ტარ ქეს, ცი ცე რო ნის, ქსე ნო ფონ ტეს, ჰო მე რო-

სის, აპო ლო ნიოს რო დო სე ლის და სხვა თა ცნო ბებ მა ქარ თვე ლი ტო მე ბის შე სა ხებ. 

VII-XIII საუ კუ ნეებ ში კი ბერ ძნულ, რო მაულ და არა ბულ წყა როებს დაე მა ტა სხვა დას-

ხვა ქვეყ ნის ელ ჩე ბის, მი სიო ნერ თა და მოგ ზაურ თა, ევ რო პუ ლი საგ მი რო ეპო სი სა 

და სა რაინ დო რო მა ნე ბის ცნო ბე ბი კავ კა სიელ ხალ ხებ ზე. 

„...აღ მო სავ ლე თის მზე ზედ გაბ რწყინ ვე ბუ ლი კულ ტუ რა უფ რო მშვე ნიერ დე ბო და 

და სავ ლე თის აზ როვ ნე ბას თან დაახ ლო ვე ბით. ევ რო პა გვიც ნობ და და ჩვენ მას ვუყ-

ვარ დით. ჯერ კი დევ მე-13 საუ კუ ნე ში რო მი გვიგ ზავ ნი და მი სიო ნე რებს. მე-15 საუ კუ-

ნე ში ჩვენ უახ ლოვ დე ბით საფ რან გეთს – სა ბა სულ ხან ორ ბე ლია ნი ელ ჩად მი დის 

ლიუ დო ვი კო მე- 14-სთან და თა ვის იგავ -ა რა კებ ში თით ქოს ლა ფონ ტე ნის გავ ლე ნი-

თაც გაიმ სჭვა ლა. კრე ბიო ნი თა ვის ტრა გე დიის რა დე მის ტის დე და აზრს სეს ხუ ლობს 

ჩვე ნი ის ტო რიი დან...“2

ასე ახა სია თებს ელი სა ბედ ორ ბე ლია ნი ქარ თულ -ევ რო პულ დაახ ლოე ბას, საუბ-

რობს სულ ხან სა ბას და ლა ფონ ტე ნის ნააზ რევ ზე და  პროს პერ ჟო ლიო დე კრე ბიო-

ნის ტრა გე დია ზე „რა და მის ტი და ზე ნო ბია“, სა დაც აღ წე რი ლია ეპი ზო დე ბი ფარ სმან 

პირ ვე ლის ცხოვ რე ბი დან. 

მარ ჯო რი უორ დრო პიც ხაზს უს ვამს ქარ თუ ლი და და სავ ლუ რი კულ ტუ რე ბის 

სიახ ლო ვეს:

2. ჟურ ნა ლი „თეატ რი და ცხოვ რე ბა“, 1918, N6, გვ. 4. ეს არის ფრაგ მენ ტი სიტ ყვი დან, რო მე ლიც ელი სა-
ბედ ორ ბე ლიან მა 1918 წელს, თბი ლი სის უნი ვერ სი ტე ტის და ფუძ ნე ბის დღეს წარ მოთ ქვა.
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„...სა ქარ თვე ლო ნამ დვი ლად დი დი ყუ რად ღე ბის ღირ სია... კავ კა სიის ქრის ტია-
ნულ მა სა მე ფომ, ბუ ნე ბის მიერ გან სა კუთ რე ბუ ლი ნი ჭით უხ ვად და ჯილ დოე ბულ-
მა, შეით ვი სა აღ მო სავ ლუ რი და და სავ ლუ რი კულ ტუ რა და ჯერ კი დევ ად რეულ 
წლებ ში მიაღ წია სრულ ყო ფი ლე ბას გა ნათ ლე ბა ში,  მიუ ხე და ვად ომე ბი სა და 
ძნელ ბე დო ბი სა, ლი ტე რა ტუ რის შუ ქუ რა ცოც ხლად შეი ნარ ჩუ ნა.“3

მარ ჯო რის აზრით, გან დე გი ლი შუა საუ კუ ნეებს გა ნა სა ხიე რებ და, ხო ლო გლე-
ხის ქა ლი – აღორ ძი ნე ბის ეპო ქას. მის თვის „გან დე გი ლის“ ავ ტო რი გა ნა კლეო-
პატ რას, სე მი რა მი დას, ძვე ლი ბუ დის ტუ რი ლე გენ დე ბის ან ფრან გუ ლი რო მა ნე ბის 
მაც დურ ლა მაზ მანს გვი ხა ტავს, არა მედ – სა კა ცობ რიო სი ხა რუ ლი სა და სიყ ვა რუ-
ლის ერ თგულ არ სე ბას. ილიას პერ სო ნა ჟი ძალ დაუ ტა ნებ ლად უპი რის პირ დე ბა 
გან დგო მას, აფხიზლებს მოჰ ყავს მას პინ ძლის მთვლე მა რე გო ნე ბას და აღ ვი ძებს 
მას ში ცვლი ლე ბი სა და გა ნახ ლე ბის წა დილს. 

ილია ჭავ ჭა ვა ძის პოე მის მთარ გმნელს სურ და ინ გლი სე ლი მკით ხვე ლი ქარ-
თვე ლე ბის ცოდ ნის, გო ნე ბის და და სავ ლურ ცი ვი ლი ზა ციი სა კენ სწრაფ ვა ში დაერ-
წმუ ნე ბი ნა. სწო რედ ამ მის წრა ფე ბას წა მო წევს წინ ოლი ვერ უორ დრო პიც „ვეფ-
ხის ტყაო სან ზე“ საუბ რი სას:

„...ასე თი წიგ ნი გან ძად უნ და ჩაით ვა ლოს მთე ლი კა ცობ რიო ბი სათ ვის, გან სა-
კუთ რე ბით კი ისეთი ერე ბი სათ ვის, რომლებიც მსგავ სად ქარ თველ თა, ბერ ძნე ბის 
და ქრის ტია ნო ბის იდეა ლე ბის გავ ლე ნას გა ნიც დიდ ნენ. ამ შემ თხვე ვა ში ჩვენ საქ-
მე გვაქვს არა უც ხო ენის ფსი ქო ლო გიას თან, არა მედ თვით ხალ ხი სა ვე სუ ლიერ 
ცხოვ რე ბას თან, რო მე ლიც, მარ თა ლია, მე ზო ბე ლი აზიის გო ნებ რი ვი მოძ რაო ბის 
გავ ლე ნას განიცდიდა, მაინც მთე ლი ათა სი წლის ბრძო ლის გან მავ ლო ბა ში ცხა-
დად ამ ტკი ცებ და, რომ მი სი ბუ ნებ რი ვი მის წრა ფე ბა მი მარ თუ ლი იყო ევ რო პი სა-
კენ, გა მუდ მე ბით მის თვის მიეპ ყრო თვალ ნი...“4

და სავ ლურ ლი ტე რა ტუ რა ში მრავ ლა დაა ქარ თუ ლი ის ტო რიუ ლი გმი რე ბი სა 
და კულ ტუ რუ ლი ფე ნო მე ნე ბის ასახ ვის მა გა ლი თე ბი. შუა საუ კუ ნეე ბის მოაზ-
როვ ნე, სნო რი სტურ ლუ სო ნი5 თავს უყ რის უძ ვე ლეს მი თებს, ლე გენ დებს, თქმუ-
ლე ბებს, რო მელ თა გან ზო გიერ თი აუ ცი ლებ ლად მოგ ვა გო ნებს ამი რა ნი სა და 
პრო მე თეს თავ გა და სა ვალს. სა ფიქ რე ბე ლია, რომ ეს ნა წარ მოე ბი ერ თ-ერ თი 

3. ეს არის ფრაგ მენ ტი წი ნა სიტ ყვაო ბი დან, რო მე ლიც მარ ჯო რიმ თავისსავე თარ გმნილ „გან დე გილს“ 
დაურ თო, The Hermit, A Legend by Prince Ilia Chavchavadze, Translated from the Georgian by Marjory 
Wardrop, Bernard Quaritch, 15 Piccadelly, London, 1895, გვ. 7. 

4. ეს არის ფრაგმენტი მარ ჯო რის მიერ ინ გლი სუ რად თარ გმნი ლი „ვეფ ხის ტყაოს ნის“ წი ნა სიტ ყვაო-
ბი დან. The Man in the Panter’s Skin. A Romantic Epic by Shota Rustaveli. A close rendering from the 
Georgian attempted by Marjory Scott Wardrop. London, 1912.

5. Snorri Sturluson, 1179-1241, ის ლან დიე ლი ის ტო რი კო სი, პოე ტი და პო ლი ტი კო სი. აქ საუ ბა რია მის ნა-
წარ მოებ ზე „Prose Edda“/ „უმ ცრო სი ედა“.
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წყა როა იმ მკვლე ვარ თათ ვის, რომლებიც პრო მე თეს მი თის კავ კა სიურ წარ მო-
მავ ლო ბა ზე საუბ რობენ. 

ვა რაუ დო ბენ, რომ XIII საუ კუ ნის ის ლან დიურ თქმუ ლე ბებ შიც „ინ გვარ სა გა“, 
სა დაც საუ ბა რია აღ მო სავ ლე თის ქრის ტიან დე დო ფალ ზე, სწო რედ თა მარ მე-
ფე იგუ ლის ხმე ბა.6 ცნო ბი ლია ასე ვე ნორ ვე გიე ლი მწერ ლის, კნუტ ჰამ სუ ნის პიე სა 
„დე დო ფა ლი თა მა რი“, „ვეფ ხის ტყაოს ნის“ არ ტურ ლაის ტი სეუ ლი (1889) და მარ-
ჯო რი სეუ ლი თარ გმა ნები (1912). 

მარ ჯო რი უორ დრო პი თა ვის წე რილ ში „ტრან სკავ კა სიუ რი ხალ ხუ რი თქმუ ლე-
ბე ბი პრო მე თეს შე სა ხებ“ საუბ რობს ამი რან ზე, რო გორც ქარ თველ პრო მე თე ზე. 
მის თვის ცნო ბი ლია ბე სა რიონ ნი ჟა რა ძის მიერ სვა ნეთ ში ჩა წე რი ლი მი თი მო ნა-
დი რე დარ ჯე ლა ნის და ნა დი რო ბის ქალ ღმერთ და ლის ვაჟ ზე.7 დღემ დე ცოც ხა-
ლია სვა ნუ რი ფერ ხუ ლი „და ლა კო ჯარს ხელ ღვა ჟა ლე“ და მრა ვა ლი სა ხეც ვლი ლი 
თქმუ ლე ბა კლდე თა ბი ნა დარ ლა მაზ მან ზე.

„დი დე ბა სვა ნე თის ღმერ თებს!
ნა თე ლი ად გას თქვენს საბ რძა ნე ბელს!
დი დე ბა შენ და, ნა დირთ მფარ ვე ლო, 
შენ გე მორ ჩი ლე ბა ზვა ვი და გრი გა ლი.
კარ გი მო ნა დი რის მარ ჯვე ნა ხე ლი ხარ,
ცუ დი მო ნა დი რის მტე რი და დამ სჯე ლი.
სა ჯიხ ვეებ ში ჯიხ ვი გყავს მრა ვა ლი, 
სა შურ თხეებ ში – შურ თხის ქა რა ვა ნი.
დი დე ბა შენ, დალ ბედ ნიე რო!“8

სვა ნუ რი გი ვერ გი ლის ის ტო რიაც გაჭ რი ლი ვაშ ლი ვით ჰგავს ამი რა ნის და პრო-
მე თეს თავ გა და სა ვალს. გი ვერ გი ლის დე დაც თვა ლუწ ვდე ნე ლი კლდის ბი ნა და რი 
და ლია, რო მელ მაც შეუძ ლე ბე ლია არ გაგ ვახ სე ნოს გერ მა ნე ლი ლო რე ლაი, მა მა-
კა ცე ბის სულ თა მპყრო ბე ლი, ოქ როს თმია ნი სი რი ნო ზი.

ქარ თვე ლი პრო მე თეს შე სა ხებ მოგ ვით ხრობს ფრანც კაფ კას „პრო მე თე“, რო-
ბერტ შლაიჰ შტაი ნე რის „ქარ თუ ლი ბა ლა და ამი რან ზე“ და ჰუ გო ჰუ პერ ტის „უშ ბა – 
პრო მე თეს სამ ყო ფე ლი“ და მრა ვა ლი სხვა გა მოკ ვლე ვა თუ მო გო ნე ბა, რო მ ლებიც 
სა ქარ თვე ლოს შე სა ხებ დაუ წე რიათ ჩვე ნი კულ ტუ რით დაინ ტე რე სე ბუ ლ ევ რო პე-
ლე ბს.

6.  ეს ვა რაუ დი გა მოუთ ქვამს შვედ ის ტო რი კოს კარლ გრიმ ბერგს. იხი ლეთ: ნო დარ კა კა ბა ძე, ვინ იყო 
იოა ნე ხუ ცე სი?, ჟურ ნა ლი „ჯვა რი ვა ზი სა“, 1989.

7. ბე სა რიონ ნი ჟა რა ძე, ის ტო რიულ -ეთ ნოგ რა ფიუ ლი წე რი ლე ბი, ტო მი I, თბილ სი, 1962, გვ. 150-161.
8. გი ვერ გი ლი, სვა ნუ რი ეპო სი, თბი ლი სი, 1969, გვ. 4.
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ქარ თუ ლი კულ ტუ რი სად მი ინ ტე რე სის გაღ ვი ვე ბა ში არა ვი ნაა ისე თი ღვაწ ლმო სი-
ლი, რო გორც კოლ ხი მე დეა. თქმუ ლე ბე ბი არ გო ნავ ტე ბ სა და ოქ როს საწ მის ზე ჯერ კი-
დევ XIII საუ კუ ნე ში იქ ცევს შე მოქ მედ თა ყუ რად ღე ბას. შუა  საუ კუ ნეე ბის გერ მა ნელ მა 
პოეტ მა ჰერ ბორტ ფონ ფრიცლარ მა თა ვისი რო მა ნით „ტროას სიმ ღე რა“9 ევ რო პულ 
ლი ტე რა ტუ რა ში გაა ცოც ხლა მე დეას სა ხე. XVII საუ კუ ნი დან მო ყო ლე ბუ ლი კი ამ ტრა-
გე დიას მწერ ლე ბის, დრა მა ტურ გე ბი სა და მოგ ზაუ რე ბის მრა ვა ლი თაო ბა უბ რუნ დე ბა.

ფრანც გრილ პარ ცე რის „ოქ როს საწ მი სი“10 არ გო ნავ ტე ბის მით სა და ევ რი პი დეს 
ტრა გე დიას ეფუძ ნე ბა. მე დეა აქ უფ რო ამორძალი ქა ლია, მო ნა დი რე და ქალ ღმერთ 
და რიმ ბას თაყ ვა ნის მცე მე ლი, იგი მა მა კაც თა მოდ გმის უარ მყო ფე ლია და ამი ტომ 
უპი რის პირ დე ბა ძი ძიშ ვილ პე რი ტას, რო მელ საც მეც ხვა რე შეუყ ვარ და:

„რა უნ და მით ხრა? ნა დი რო ბას რომ გა ნე რი დე,
მე რე მწყემ სებ თან, მწვა ნე ველ ზე ამოჰ ყავ თა ვი?
ასეა, არა? უმა დუ რო, დაუ ნა ხა ვო!
გას ტე ხე ფი ცი, მხო ლოდ ჩე მი ყო ფი ლი ყა ვი
და არა კა ცის? მი პა სუ ხე, უარ ჰყავ აღ თქმა?“11

მა მი სა და კოლ ხე თის ქა ლიშ ვი ლი მა ლე სა კუ თარ მშო ბელ საც უარ ყოფს და სა-
კუ თარ სამ შობ ლო საც. მა თი სიყ ვა რუ ლი ია სო ნის სიყ ვა რულ მა დაა მარ ცხა. ნაც ნობ-
მე გობ რებს და ნა თე სა ვებს და შო რე ბუ ლი მე დეა ახალ კე რას ეძებს სა ბერ ძნეთ ში, 
მა მუ ლი ვით თბილ სა და სან დოს, თა ვი სუ ფალ სა და ნუ გე შის მცე მელს. მაგ რამ ყვე-
ლა მი სი წა დი ლი და მო ლო დი ნი მი წას ენარ ცხე ბა – სატ რფომ, რო მელ საც ცხოვ-
რე ბის ყვე ლა გან ძი ანაც ვა ლა, უღა ლა ტა და შეუ რაც ხყო. ფეს ვებს მოწ ყვე ტი ლი მე-
დეა სათ ვის მეუღ ლის საქ ციე ლი ერ თგუ ლე ბის ფი ცის დარ ღვე ვა კი არ არის, არა მედ 
ია სო ნის ან გა რე ბი სა და ცბიე რე ბის აპო თეო ზია. ლაფ ში ამოს ვრი ლი დე და ღვიძლი 
შვი ლე ბის მოკ ვდი ნე ბით ია სონ საც იმა ვეს გა ნაც დე ვი ნებს, რა საც თა ვად გა ნიც დის: 
ხორ ციელ, სუ ლიერ და ზნეობ რივ სიკ ვდილს ერ თდროუ ლად:

„მე დეა: ცოდ ვამ გი წია და მო გეზ ღო მო საზ ღვე ვე ლი!
ია სო ნი: შენს ფეხ თით ვწე ვარ ქედ მოხ რი ლი, და მარ ცხე ბუ ლი.
მე დეა: გაუ ძელ ტან ჯვას!

9. Herbort von Fritzlad, “Liet von Troye.” 
10. Franz Grillparzer, Das Goldene Vlies, 1818-1820, სამმოქ მე დე ბია ნი დრა მა, რო მე ლიც გერ მა ნუ ლი დან 

თარ გმნა ვიქტორ კახ ნიაშ ვილ მა, დაი ბეჭ და კრე ბულ ში „კოლ ხ მე დეა დან თა ნა მედ რო ვე სა ქარ თვე-
ლომ დე“, თბი ლი სი, 1984.

11. ფრანც გრილ პარ ცე რი, ოქ როს საწ მი სი, წიგ ნში „კოლხ მე დეა დან თა ნა მედ რო ვე სა ქარ თვე ლომ დე“, 
თბი ლი სი, 1984, გვ. 37.
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ია სო ნი: ასეთ ტან ჯვას სიკ ვდი ლი მი ჯობს!
მე დეა: რაც ცხოვ რე ბა ში ჩაი დი ნე, მოი ნა ნიე!
ახ ლა მშვი დო ბით, ვერ მი ხი ლავ ვე ღა რა სო დეს!“12

მე დეა დაემ შვი დო ბა ავი ბე დის წე რის მთა ვარ შე მოქ მედს. წა ვი და და მწა რე სა-
ფიქ რა ლი დაუ ტო ვა ყვე ლა ქალს, ვინც მშობ ლიურ სა და უც ხოს, სიყ ვა რულ სა და 
ვალ დე ბუ ლე ბას სას წორ ზე შე დებს და რო მე ლი მე მხა რის სა სარ გებ ლო გა დაწ ყვე-
ტი ლე ბას მიი ღებს. ეს დი ლე მა მა რა დიუ ლია ქა ლე ბი სათ ვის, რო გორც მცნე ბა- შეხ სე-
ნე ბა და ამა ვე დროს ორა კუ ლის გაფ რთხი ლე ბაა. 

ევ რო პელ სწავ ლულ თა დი დი ინ ტე რე სი გა მოიწ ვია ქე თე ვან დე დოფ ლის მო წა-
მეობ რივ მა აღ სას რულ მა. ეს ამ ბა ვი კა თო ლი კურ სამ ყა რო ში იტა ლიე ლი მი სიო ნე-
რის, პიეტ რო დე ლა ვა ლეს მეშ ვეო ბით გავ რცელ და. აღ მო სავ ლეთ ში ხან გრძლი ვი 
ცხოვ რე ბის შემ დეგ, 1626 წელს იგი ვე ნე ცია ში დაბ რუნ და და შეად გი ნა „ინ ფორ მა-
ცია სა ქარ თვე ლოს შე სა ხებ“ და „ან გა რი ში სპარ სე თის მე ფის აბა სის სა ხელ მწი ფოს 
მდგო მა რეო ბის შე სა ხებ“. ამ უკა ნას კნელ ში პად რე საუბ რობს შა ჰის პი როვ ნულ თა-
ვი სე ბუ რე ბებ ზე, იგო ნებს მის სას ტიკ ქმე დე ბებს და მათ შო რის – ქე თე ვა ნის დას ჯას.

1633 წელს კი ან დრეას გრი ფიუ სის დრა მა „ქე თე ვან ქარ თვე ლი ანუ გაუ ტე ხე ლი 
სიმ ტკი ცე“ გა მოქ ვეყ ნდა. ან ტიოს მა ლუ რად გან წყო ბი ლი ავ ტო რი ხოტ ბას ას ხამს 
ზნეობ რი ვი სტოი ციზ მი თა და თავ გან წირ ვით გა მორ ჩეულ ქარ თველ ქალს, შა ჰის ავ-
ხორ ცულ გუ ლის თქმას თან და პი რის პი რე ბულს და სარ წმუ ნოე ბის დამ ცველს. გრი-
ფიუ სის ტექ სტი ქრის ტია ნუ ლი მის ტი კი სა და ქარ თვე ლი ხალ ხის თა ვი სუფ ლე ბი სათ-
ვის ბრძო ლა ში ქა ლე ბის წვლი ლის ერ თ-ერ თი საუ კე თე სო ნი შან სვე ტია. 

გერ მა ნელ მა მეც ნიერ მა, ებერ ჰარდ ვერ ნერ ჰა პელ მა თა ვის კვლე ვებ ში ყუ რად-
ღე ბა მიაქ ცია ქარ თვე ლე ბის მაჰ მა დია ნებ თან ბრძო ლის ის ტო რიას და ქე თე ვან დე-
დოფ ლის წა მე ბის ამ ბა ვიც გაიხ სე ნა.13

ამი რან მა, მე დეამ და ქე თე ვან დე დო ფალ მა ყვე ლა ზე მყა რი ხი დი გადეს ქარ თვე-
ლებ სა და ევ რო პე ლებს შო რის. ამ ხი დით გა ვი და სა ქარ თვე ლო დან ჩვე ნი ეროვ ნუ ლი 
გო ნის ნა ჭირ ნა ხუ ლე ბი აზ რე ბი და აღიძ რა ინ ტე რე სი ჩვენ და მი. ეს ხი დი დაეხ მა რა ევ-
რო პუ ლ მეც ნიე რე ბა სა და ხე ლოვ ნე ბას თან სა ზია რებ ლად დაძ რულ ჩვენს თა ნა მე მა-
მუ ლეთ და მან ვე უწი ნამ ძღვრა იმ ქა ლებს, რომლებსაც ან და მა ტი ვით იზი დავ და აღ-
მო სავ ლე თი, – ჯერ კი დევ შეუც ნო ბე ლი, იდუ მა ლი და შთა მა გო ნე ბე ლი სა გან ძუ რი.

12. ფრანც გრილ პარ ცე რი, ოქ როს საწ მი სი, წიგ ნში „კოლხ მე დეა დან თა ნა მედ რო ვე სა ქარ თვე ლომ დე“, 
თბი ლი სი, 1984, გვ. 71.

13. სა ქარ თვე ლოს შე სა ხებ გერ მა ნუ ლე ნო ვან წყა როებ ზე საუბ რობს ვიქ ტორ კახ ნიაშ ვი ლი წე რილ ში 
„ქარ თუ ლი თე მა გერ მა ნუ ლე ნო ვან მწე რალ თა შე მოქ მე დე ბა ში“, წიგ ნში „კოლხ მე დეა დან თა ნა მედ-
რო ვე სა ქარ თვე ლომ დე“, თბი ლი სი, 1984, გვ. 5-21.
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ევ რო პე ლი ნო მა დე ბი სა ქარ თვე ლო ში – 
ფრე დე რი კა დან ოდე ტამ დე
რას ხე და ვენ და აღ მოა ჩე ნენ სა ქარ თვე ლო ში ევ რო პე ლი ნო მა დე ბი? რა არის 

მათ თვის ნაც ნო ბი ან უც ხო? ამ კით ხვებ ზე პა სუხს გვაძ ლევს იმ ქა ლე ბის ტექ სტე-
ბი, რომ ლე ბიც 1811 – 1921 წლებ ში ჩვენს ქვე ყა ნა ში ახა ლი ცოდ ნის, გა მოც დი ლე-
ბის და თავ გა და სავ ლის სა ძიებ ლად ჩა მო ვიდ ნენ.

ცხა დია, არა ნაკ ლებ საინ ტე რე სოა იმ ქა ლე ბის პერ სპექ ტი ვაც, რომ ლე ბიც 
ჩვენ ში ბედ მა ან ბე დუ კუღ მარ თო ბამ გად მოტ ყორ ცნა და დაამ კვიდ რა: კავ კა-
სიე ლი, აღ მო სავ ლე ლი ან და სავ ლე ლი დევ ნი ლე ბი, დიას პო რუ ლი სუ ბიექ ტე ბი. 
სამ წუ ხა როდ, ახ ლა ამ ის ტო რიის რეა ნი მა ცია უკ ვე ძნე ლია, რად გან თა ვის დრო-
ზე ეს შე ხე დუ ლე ბე ბი, ფიქ რე ბი, შე ფა სე ბე ბი, სატ კი ვა რი ან სი ხა რუ ლი არა ვის 
ჩაუ წე რია. მეხ სიე რე ბის შემ ნახ ველ თა გან არა ვინ დაინ ტე რეს და, რას გა ნიც დიდ-
ნენ და რო გორ მოეწ ყვნენ გერ მა ნე ლი, ვაი ნა ხი, სო მე ხი, ოსი, ლე კი, უდი, ებ რაე-
ლი ან სხვა ხალ ხე ბის წარ მო მად გე ნე ლი ქა ლე ბი სა ქარ თვე ლო ში? 

მოგ ზაუ რი ქა ლე ბის ტექ სტე ბი კი დი დი მოთ მი ნე ბით გვე ლოდ ნენ, რო დის 
მი ვა კით ხავ დით და და ვე წა ფე ბო დით მა თი კალ მით აღ წე რილ და შე მო ნა ხულ 
საუნ ჯეს. თავიანთ შთა ბეჭ დი ლე ბებს ისი ნი გუ ლუხ ვად გვი ზია რე ბენ ყვე ლა ფერ-
ზე, რაც სა ქარ თვე ლო ში ნა ხეს, მოის მი ნეს, გა ნი ცა დეს და შეის წავ ლეს. მა თი უმ-
რავ ლე სო ბა და წი ნაუ რე ბუ ლი სა ზო გა დოე ბის წარ მო მად გე ნე ლია: მკვლე ვ რე ბი, 
მწე რა ლი, დიპ ლო მა ტიუ რი ან საქ მია ნი წრეე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი.

მათ გან გან სხვა ვე ბუ ლია ანა ჰაფ ნერ ფორ ნე რი სი, ჰი მელ ბერ გე ლი ფერ მე რის 
ქა ლიშ ვი ლი, რომელმაც 1805 წელს, 22 წლისამ დაიწ ყო მოგ ზაუ რო ბა და მრა ვა ლი 
წე ლი აღ მო სავ ლეთ ში გაა ტა რა. მცი რე ხნით თბი ლის შიც იც ხოვ რა. სა ვა რაუ დოდ, 
ევ რო პელ ქალ თა გან ის პირ ვე ლი და სახ ლდა თბი ლის ში და აქაუ რი ყო ფა აღ წე რა. 

ანას თავ გა და სა ვლის ამ სახ ვე ლი წიგ ნი „კა რინ ტიე ლი ქა ლის ბე დი და გა მოც-
დი ლე ბა სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში მოგ ზაუ რო ბის დროს და თით ქმის 30-წლია ნი 
ყოფ ნი სას აღ მო სავ ლეთ ში, რო გო რი ცაა: მალ ტა, კორ ფუ, კონ სტან ტი ნეო პო ლი, 
სმირ ნა, ტფი ლი სი, თავ რი ზი, იე რუ სა ლი მი, რო მი“14 1849 წელს გა მოი ცა. 

დაწ ყე ბითი სკო ლი სა და ტრა დი ციუ ლი საო ჯა ხო აღ ზრდის შე დე გად მი ღე ბუ ლი 
ცოდ ნა ანას მას პინ ძელ ქვეყ ნებ ში გა მოად გა საი მი სოდ, რომ წარ მა ტე ბუ ლი ძი ძა, 
მზა რეუ ლი, ხელ საქ მის ოს ტა ტი, მეურ ნე და ვა ჭა რი ყო ფი ლი ყო. შინ დაბ რუ ნე ბულ 
ქალს კვლავ გა რე- გა რე მიუ წევს გუ ლი. ის უკ ვე მომ თა ბა რეა, ახალ -ა ხა ლი ად გი ლე-

14. “Schicksale und Erlebnisse einer Kärntnerin während ihrer Reisen in verschiedenen Ländern und 
fast 30jährigen Aufenthaltes im Oriente, als: in Malta, Corfu, Constantinopel, Smyrna, Tiflis, Tauris, 
Jerusalem, Rom”, 1849 herausgegeben von der Villacher Familie (Dr. Franz) Ressmann.
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ბის და გა მოც დი ლე ბის გა რე შე ცხოვ რე ბა არ შეუძ ლია: „მრა ვალ წლიან მა მო ხე ტია-
ლე ცხოვ რე ბამ ჩა მო მი ყა ლი ბა ჩვე ვა, რომ ერთ ად გილ ზე დიდ ხანს ვერ გავ ჩერ დე.  
ამი ტომ პა ტა რა ეტ ლი და ცხე ნი შე ვი ძი ნე და კუთ ხე- კუთ ხე შე მო ვია რე ჩე მი ქვე ყა ნა“.

1811 წელს სა ქარ თვე ლოს ეს ტუმ რა ფრე დე რი კა ფონ ფრაი გან გი. იგი ვე ნა ში დაი-
ბა და 1790 წელს, აფა ნა სი კუდ რიავ სკი სა და კა ტა რი ნა კრიუ ნეს ოჯახ ში. მი სი მეუღ-
ლე ცნო ბი ლი მეც ნიე რი და დიპ ლო მა ტი, ვილ ჰელმ ფონ ფრაი გან გი, იმ ხა ნად რუ-
სეთ ში მსა ხუ რობ და და სამ შვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბის სა წარ მოებ ლად სპარ სეთ ში 
იყო მივ ლი ნე ბუ ლი. სწო რედ მას გა მოჰ ყვა ფრე დე რი კა, სა მი წლის ან დრე სა და სა მი 
კვი რის კა ტე რი ნას თან ერ თად.

ამ მოგ ზაუ რო ბის ამ სახ ვე ლი წიგ ნის  პირ ვე ლი ნა წი ლი „წე რი ლე ბი კავ კა სიი დან და 
სა ქარ თვე ლო დან“ ფრე დე რი კას ეკუთ ვნის, ხო ლო სპარ სუ ლი ნა წი ლი – ვილ ჰელმს.15

ფრე დე რი კამ იცის, რომ ამორძალების, წმინ და ნი ნოს, თა მარ დე დოფ ლის, იოა ნე 
პეტ რი წის ქვე ყა ნა ში მიემ გზავ რე ბა, მაგ რამ პო ლი ტი კუ რად უფ რო რუ სეთს თა ნაუგ-
რძნობს, კავ კა სია ში იმ პე რიუ ლი პო ლი ტი კის სი კე თე ში დარ წმუ ნე ბუ ლია და გან სჯის 
აქაურ მმარ თვე ლებს მა თი ურ ჩო ბისა და დაუ მორ ჩი ლებ ლო ბის გა მო. უც ხო არ არის 
მი სი გეორ გიევ სკის ტრაქ ტატ ზე და 1801 წლის სა ქარ თვე ლოს ანექ სია ზე საუბ რი სას 
გა მოვ ლე ნი ლი ენ თუ ზიაზ მი. თბი ლის ში ფრე დე რი კამ სამ თო დაზ ვერ ვე ბის სა მეც ნიე-
რო ექ სპე დი ციე ბის ხელ მძღვა ნე ლის, გრაფ მუ სინ პუშ კი ნის კა ბი ნე ტიც მოი ნა ხუ ლა. 
ეს ჩი ნოვ ნი კი იმ პე რიის ერ თგუ ლი მსა ხუ რი და სა ქარ თვე ლოს რუ სეთ თან შეერ თე-
ბის ერ თ-ერ თი მთავა რი იდეო ლო გია, რომელსაც სჯე რო და, რომ სა ქარ თვე ლოს 
შე მოერ თე ბით და მთიელ თა გა ნად გუ რე ბით რუ სე თი მნიშ ვნე ლო ვან რე სურ სებს 
დაე პატ რო ნე ბო და, გაააქ ტიუ რებ და თურ ქეთ თან და სპარ სეთ თან ვაჭ რო ბას და სა-
ჭი როე ბის შემ თხვე ვა ში დაე მუქ რე ბო და ამ ორ ქვე ყა ნას. 

ფრე დე რი კა წე რი ლე ბით ესაუბ რე ბა  ნამ დვილ თუ გა მო გო ნილ მე გო ბარს. მოგ-
ზაუ რო ბის და საწ ყის ში ვე ემ შვი დო ბე ბა მას:

„...მშვი დო ბით, ჩე მო საყ ვა რე ლო მე გო ბა რო, მშვი დო ბით, ნე ვის ნა პი რე ბო, წინ 
გრძე ლი გზა გვი დევს. იმის წარ მოდ გე ნი სას, რომ პირ ქუ ში კავ კა სის ქე დი უნ და გა-
დავ ლა ხოთ, ყვე ლა ზე მე ტად ან დრე ზე ვდარ დობ – ის ხომ ჯერ სა მი წლი საც არ არის. 
ვდარ დობ პა ტა რა კა ტე რი ნა ზე, რო მე ლიც სულ რა ღაც სა მი კვი რის წინ დაი ბა და. 
მხო ლოდ ის გა რე მოე ბა მამ შვი დებს, რომ მა თი მა მა ჩვენ თან არის, ასე რომ, ბნე ლი 
ფიქ რე ბი უკუ ვაგ დე და და მშვი დე ბა ვცადე. 

15. წიგ ნი 1816 წელს ჰაინ რიხ კრის ტიან გოტ ფრიდ ფონ შტრუ ვემ ფრან გუ ლად თარ გმნა და გა მოს ცა, 
1817-1818 წლებ ში გერ მა ნუ ლად, ჰო ლან დიუ რად და შვე დუ რად გა მოი ცა, 1823 წელს კი ჯონ მუ რიმ ინ-
გლი სუ რი ვერ სია გა მოს ცა ლონ დონ ში – „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, John Murray, 1823. 
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რა სი გი ჟეა წე ლი წა დის ამ დროს ტფი ლის ში გამ გზავ რე ბა, – წა მოი ძა ხებს მა ვა-
ნი, – თან ორ პა წიას თან ერ თად, რო მელ თა გან ერ თი ახალ შო ბი ლია! ეჰ, მე გო ბა რო, 
ჩემს გრძნო ბებს ად ვი ლად მხო ლოდ მა შინ ჩასწ ვდე ბი, თუ გათ ხო ვი ლი ხარ და ქმა-
რი გიყ ვარს...“16

ვალ დაი, მოს კო ვი, ტუ ლა, ვო რო ნე ჟი, აზან სკაია, ნო ვო ჩერ კას კი, აკ საი, სტავ რო-
პო ლი, გეორ გიევ სკი, მოზ დო კი, ვლა დი კავ კა ზი – ეს არის ად გი ლე ბი, რომ ლე ბიც 
ფრაი გან გებ მა გა მოია რეს მა ნამ, სანამ ლარსს მოად გე ბოდ ნენ, და რია ლის და არაგ-
ვის ხეო ბებს დაუყ ვნენ და მცხე თა ში ჩა მო ვიდ ნენ. 1811 წლის 25 დე კემ ბერს, ცოლ  
-ქმა რი გე ნე რალ -გუ ბერ ნა ტო რის, ფი ლიპ პაუ ლი ჩის სახ ლში და ბი ნავ და, საი და ნაც 
მთე ლი თბი ლი სი მო ჩან და, შად რევ ნე ბი სა და ბა ღის არაჩ ვეუ ლებ რი ვი ხე დი იშ ლე-
ბო და.

ფრე დე რი კა ჩა მოს ვლის თა ნა ვე დაინ ტე რეს და ვაჭ რო ბი სა და ბუ ნებ რი ვი რე სურ-
სე ბის სა კით ხე ბით. რუ სეთ სა და ირანს შო რის ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბით დაი მე დე-
ბუ ლი, კავ კა სიელ თათ ვის გა რე ვაჭ რო ბას და ბალ შე მო სავ ლია ნად მიიჩ ნევს. მი სი 
აზ რით, აქაუ რებს უფ რო მეტ სარ გე ბელს შე მო ტა ნი ლი პრო დუქ ცია მოუ ტანს, რო-
გო რი ცაა: ტი ლოს ქსო ვი ლი, რკი ნა, ფო ლა დის ნა წარ მი, რუ სუ ლი ტყვია და დენ თი. 
სა ქარ თვე ლოს სა ვაჭ რო პო ტენ ციალ ზე საუბ რი სას, რუ სე თის კე თი ლის მყო ფე ლ გავ-
ლე ნა ზე მი სა ნიშ ნებ ლად, ასეთ რა მეს ამ ბობს:

„ამ დრომ დე ძი რი თა დი სა ქო ნე ლი, რო მე ლიც ამ ქვეყ ნი დან გა დიო და, იყო 
ცოც ხა ლი – ადა მია ნე ბი, ქა ლე ბი და კა ცე ბი, რომ ლებ საც მო ნე ბად ყი დდ ნენ, ძი რი-
თა დად – თურ ქე თი სა და სპარ სე თის სე რა ლებ ისთვის. ხში რად ლა მაზ ქალს ცხენ-
ში ან ხმალ ში გა დაც ვლიდნენ ხოლ მე. ამ ჟა მად ეს სა მარ ცხვი ნო ვაჭ რო ბა თით-
ქმის ამოი ძირ კვა...“17

ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის თვალ საზ რი სით, ავ ტო რი დი დი ინ ტე რე სით მოგ ვით-
ხრობს სა ქარ თვე ლო სა და კავ კა სია ში გავ რცე ლე ბულ მცე ნა რეებ ზე, რო გო რი ცაა 
კო პი ტი, თე ლა, თუ თა, კო წა ხუ რი, კა პა რი, ძირ ტკბი ლა, კა ნა ფი, ენ დრო, სე ზა მი. იგი 
მო ხიბ ლუ ლია ხე ხი ლის მრა ვალ ფე როვ ნე ბით, ვა ზის და ღვი ნის წარ მოე ბის კულ ტუ-
რით, აბ რე შუ მი სა და ბამ ბის წარ მოე ბის, მე ფუტ კრეო ბის პერ სპექ ტი ვით.

 სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბის (საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ციე ბი, ბო ტა ნი კუ რი ბა ღი, 
სა ჯა რო სკო ლა) მო ნა ხუ ლე ბის შემ დეგ, ფრე დე რი კა, რო გორც ევ რო პე ლი, საუბ-
რობს ქარ თვე ლებ ზე, რო გორც აზიე ლებ ზე და ზარ მაც ხალ ხზე. ასე თი სუ ლის კვე თე-
ბა უც ხო არ არის იმ დროის რუ სი სახელმწიფო და მო ხე ლეე ბის თვი საც და ეს და-
ღი აზის ფრაი გან გის ტექ სტსაც. ამი ტომ, ბუ ნებ რი ვია, მი სი ჰე როი კუ ლი ინ ტო ნა ციე ბი 

16. Frederika von Freygang, Letters from the Caucasus and Georgia p:3.
17. იქ ვე,  გვ. 123
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ყო ფი ლი გე ნე რალ -გუ ბერ ნა ტო რის, პავ ლე ცი ცია ნო ვის (რო მელ მაც მთე ლი სა მე ფო 
ოჯა ხი ძალ და ტა ნე ბით გაა სახ ლა რუ სეთ ში, ხო ლო ბა ქოს ხან მა გა მოა სალ მა სი ცოც-
ხლეს) დაკ რძალ ვის აღ წე რი სას.

„...მათ მთე ლი ქა ლა ქი სამ გლო ვია რო მუ სი კის თან ხლე ბით გა მოია რეს და სიონს 
მიად გნენ. ამ პრფოცესის სა ნა ხავად მთე ლი თბი ლი სი გამოეფინა, სახ ლე ბის სა ხუ-
რა ვე ბიც კი ხალ ხით იყო სავ სე. 

ძალ ზე შთამ ბეჭ და ვი იყო გე ნე რალ ცი ცია ნო ვის კუ ბოს სა მა რე ში ჩაშ ვე ბის მო მენ-
ტი – ეკ ლე სიის წინ გან ლა გე ბულ ჯა რის კა ცე ბი ია რა ღის სა მი ზალ პით უკა ნას კნე ლად 
მიე სალ მნენ ამ მა მაც ოფი ცერს. ეს იყო ნაღ ვლია ნი ცე რე მო ნია და ამას თა ნა ვე გულ-
წრფე ლი გა მომ შვი დო ბე ბა...“18

იმ პე რიუ ლი ქედ მაღ ლო ბა იგ რძნო ბა აღ მო სავ ლუ რი რი ტუა ლე ბი სა და სტუ მარ -
მას პინ ძლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი წე სე ბის შე ფა სე ბებ ში. ჯა ფირ ყუ ლი ხა ნის მიერ 
გა მარ თუ ლი ლხი ნის აღ წე რი სას იგი წერს:

„...სპარ სე ლებს აქვთ კი დევ ერ თი უსია მოვ ნო ჩვე ვა – ისი ნი იღე ბენ კერ ძის ყვე-
ლა ზე გემ რიელ ნა წილს, სულ პა წა წი ნა ნა ჭერს, ცო ტა ხანს ხელ ში აგუნ და ვე ბენ, გა-
მოარ ჩე ვენ ერთ ადა მიანს და პირ ში ჩაუ დე ბენ – ეს მა თე ბუ რად დიდ პა ტი ვის ცე მას 
ნიშ ნავს. შა ჰის წვეუ ლე ბას იმ დე ნად დი დე ბულს ვერ და ვარ ქმევ დი, რამ დე ნა დაც გა-
სარ თობს. თვი თონ შაჰ მა რამ დენ ჯერ მე შეას რუ ლა პო ლო ნე ზე, შეიძ ლე ბა ით ქვას, 
სპარ სე ლის თვის არ ცთუ ისე ცუ დად. აღ მო სავ ლუ რი ცეკ ვე ბიც მი ნა ხავს, სპარ სუ ლიც, 
ქარ თუ ლიც და ლე კუ რიც. რა მან ჭვა- გრეხ აა! მუ სი კაც ვე ლუ რია და ილე თე ბიც. ამის 
შემ დეგ მივ ხვდი, რას ნიშ ნავს ბაია დე რე ბის ცეკ ვა...“19

მცი რეწ ლო ვან თა და ნიშ ვნის წე სი სა და გლო ვის რი ტუა ლე ბის გაც ნო ბი სას, ფრე-
დე რი კა ში ქა ლი იღ ვი ძებს. შა ჰის ჰა რამ ხა ნე ბის არ სე ბო ბას იგი თა ვი სუ ფა ლი ქა ლე-
ბი სად მი მა მა კაც თა შიშს უკავ ში რებს და ეს მის, რომ და რა ჯე ბის, მო სამ სა ხუ რეე ბის, 
მო ხუ ცი ქა ლე ბის, მსტოვ რე ბისა და სა ჭუ რი სე ბის ზე დამ ხედ ვე ლო ბა ში გა მომ წყვდეუ-
ლი ქა ლე ბის ასე თი იზო ლა ცია სა ბო ლოო ჯამ ში ქა ლე ბის გო ნებ რივ და ზნეობ რივ 
დეგ რა და ციას იწ ვევს:

„...დე და მი წის ამ ნა წილ ში ქა ლის ცნო ბიე რე ბა მო წამ ლუ ლია მა მა კა ცთა დეს პო-
ტუ რი მბრძა ნებ ლო ბის შხა მით, რო მე ლიც აზ როვ ნე ბის გა სა ქანს არ აძ ლევს. აქე დან 
გა მომ დი ნა რე, თქვენ შეიძ ლე ბა წარ მოიდ გი ნოთ, რა სა ხის ძა ფე ბი აკავ ში რებს ორ 
სქესს – კაცს, რო მე ლიც აბ სო ლუ ტურ ძა ლაუფ ლე ბას ფლობს და ქალს, რო მე ლიც ან 
სუ ლე ლია, ან ფარისეველი“.20

18. იქ ვე, გვ. 160
19. იქ ვე,  გვ. 167
20. იქ ვე, გვ. 196
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საკ მაოდ საინ ტე რე სოა ბა ქოს თან და კავ ში რე ბუ ლი ცნო ბე ბი, რო მ ლებიც კონ ცენ-
ტრი რე ბუ ლია ნავ თო ბის რე სურ სებ ზე და ცეც ხლთაყ ვა ნის მცე მელ თა ყო ფის აღ წე რა-
ზე: სა ტა ნის დამ თრგუნ ვე ლი წმინ და ცეც ხლი და ღვთაე ბი სად მი აღ ვლე ნი ლი ლოც ვა 
და სა გა ლობ ლე ბი, რო მელ თაც დი დი რუ დუ ნე ბით ას რუ ლე ბენ მორ წმუ ნეე ბი.

ფრე დე რი კა კა ხე თის აჯან ყე ბა საც შეეს წრო. ხალ ხი ფი ლიპ პაუ ლი ჩის მიერ გა ტა-
რე ბულ რე ფორ მებს აუმ ხედ რდა: კა პი ტან -ის პრავ ნი კე ბის თა რეშს და ად გი ლობ რი-
ვი მო სახ ლეო ბის და წიო კე ბას საი მი სოდ, რომ რუ სე ბის 30-ათა სია ნი ჯა რი გა მოეკ-
ვე ბათ. ამას ემა ტე ბო და სა ქარ თვე ლო დან გან დევ ნი ლი, რუ სულ ბა ტო ნო ბას თან 
შეუ რი გე ბე ლი ალექ სან დრე ბა ტო ნიშ ვი ლის თა ნა მოაზ რე თა წი ნააღ მდე გო ბა. ალექ-
სან დრე რუ სე ბის დაუ ძი ნე ბე ლი მტე რი იყო და სწო რედ ამი ტომ უდი დე სი ავ ტო რი-
ტე ტი ჰქონდა კავ კა სია ში. რუ სე ბი კი მის სა ხელს სულ სპარ სე თი სა და ოს მა ლე თის 
ინ ტე რე სებს უკავ ში რე ბენ. ამ აზრს ემ ხრო ბა ფრე დე რი კაც და მზრუნ ვე ლი, იმ პე რიუ-
ლი სუ ლის კვე თე ბით წერს:

„...კა ხე თის თვის ამ ბო ხი ჩვეუ ლებ რი ვი ამ ბა ვია, რად გან ამ მხა რე ში არეუ ლო ბა 
ხელს აძ ლევს რო გორც სპარ სე თის მთავ რო ბას, ისე ალექ სან დრეს – სა ქარ თვე ლო-
დან გა დახ ვე წილ მე ფეს...

რა და სა ნა ნია, რომ ეს ყო ველ მხრივ შემ კუ ლი ქვე ყა ნა მუდ მი ვად შიმ ში ლის, შა ვი 
ჭი რი სა და აჯან ყე ბის მსხვერ პლია. ყო ველ გვარ მა ბო რო ტე ბამ და უბე დუ რე ბამ აქ 
მოი ყა რა თა ვი... აქ ვე მახ ლობ ლად ჩა საფ რე ბუ ლი თურ ქე ბი და სპარ სე ლე ბი, ამ ბო-
ხე ბა და შა ვი ჭი რი ქვეყ ნის გულ ში, სა ყო ველ თაო სი დუხ ჭი რე და ხელ მოკ ლეო ბა...“21

ფი ლიპ პაუ ლიჩ მა კა ხე ლე ბის წი ნააღ მდე გო ბა ჩაახ შო, მაგ რამ ამ ბო ხე ბუ ლე ბი 
მაინც ვერ დაი მორ ჩი ლა. მათ თან მო ლა პა რა კე ბე ბის შე დე გად, აღად გი ნა მოუ რა ვე-
ბი, ამ ნის ტია სა და რე ფორ მებს დაჰ პირ და, რაც მას უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გა და ჭარ ბე-
ბად ჩაუთ ვა ლა ხელ მძღვა ნე ლო ბამ და უკან გაიწ ვია.

ფრე დე რი კას თბი ლის ში ყოფ ნი სას დაი ნიშ ნა ახა ლი მთა ვარ მარ თე ბე ლი, ნი კო-
ლაი თე დო რეს ძე რტიშ ჩე ვი, რო მელ მაც ვილ ჰელმ ფრაი გან გი სამ შვი დო ბო მო ლა-
პა რა კე ბე ბის სა წარ მოებ ლად სპარ სეთ ში გა დაიყ ვა ნა.

ფრე დე რი კამ ქმა რი გაის ტუმ რა და თა ვად შვი ლებ თან ერ თად გეორ გიევ სკის კენ 
გაემ გზავ რა, სა დაც ვილ ჰელ მის ბი ძა იყო მმარ თვე ლი და რამ დე ნი მე დღით შე ყოვ-
ნე ბა საც გეგ მავ და. თუმ ცა, ბე დი მას სა ზა რელ გან საც დელს უმ ზა დებ და: უკა ნა გზა ზე, 
1812 წლის 1 სექ ტემ ბერს, პა ტა რა კა ტე რი ნა ავად გახ და და 12 სექ ტემ ბერს კის ლო-
ვოდ სკში გარ დაიც ვა ლა.

„ან დრეს გა მუდ მე ბით სურ და პა ტა რა დის მო ფე რე ბა და მის ხან გრძლივ ძილ ზე 
ჩიო და. კა ტე რი ნას ნამ დვი ლად ეძი ნა და იძი ნებს მა ნამ, სა ნამ არ მოხ დე ბა ბედ ნიე-

21.  იქ ვე,  გვ. 200
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რი გა მოღ ვი ძე ბა, რო მე ლიც ამ ქვეყ ნიურ ძილს მოს დევს და რო მე ლიც ასე ხან მოკ ლე 
აღ მოჩ ნდა მის თვის. შეძ რუ ლი გავ ხე დავ ხოლ მე მთავა რი გზის შო რიახ ლო მდე ბა რე 
მის სა მარხს. აი, წა მო ვიყ ვი რებ, სა მუ და მო გან სას ვე ნე ბე ლი იმ არ სე ბი სა, რო მელ საც 
მკერ დში ვიკ რავ დი, ვა პუ რებ დი, შევ ხა რო დი და ვუფ რთხილ დე ბო დი.

იტი რე, ჩე მო მე გო ბა რო, ჩვე ნი ძვირ ფა სი ეკა ტე რი ნეს თვის, მაგ რამ, ოჰ! უფ რო მე-
ტად მი სი უბე დუ რი მშობ ლე ბის თვის იტი რე!22

ასე დაას რუ ლა ფრე დე რი კამ პირ ველ ოქ ტომ ბერს მე გო ბარ თან მი წე რი ლი წე რი-
ლი და გააგ რძე ლა გზა ში ნი სა კენ. ნა პო ლეო ნის ლაშ ქრო ბის შე დე გად დან გრეულ 
მოს კოვ ში იგი 1813 წლის 16 იან ვარს ჩა ვი და. შვი ლის და კარ გვი თა და მი სი სა თაყ ვა-
ნე ბე ლი ქა ლა ქის ია ვარ ქმნით შეძ რუ ლი ფრე დე რი კა ასე ას რუ ლებს ტექსტს:

„ყვე ლა ფე რი მდუ მა რე ნან გრე ვებ შია მოქცეული, მაგ რამ მა თი წია ღი დან ის მის 
ხმა, რო მე ლიც რუ სი ხალ ხის სი მა მა ცე სა და სი დია დეს, ქვეყ ნი სა და იმ პე რა ტო რი-
სად მი ერ თგუ ლე ბას ღა ღა დებს. აქ ვე, ქა ლა ქის ფერ ფლი დან, შე გიძ ლიათ გაი გო ნოთ 
ქვეყ ნის უსაფ რთხოე ბის თვის თავ და დე ბულ თა ღვთაებ რი ვი სა მარ თლია ნო ბის 
ხმა, რო მე ლიც სიტ ყვის მჩაგ ვრე ლის დას ჯას მოით ხოვს.

დაე, მოს კოვ მა ია მა ყოს თა ვი სი ბე დით – იგი ად გილს დაი კა ვებს რუ სე თის დი დე-
ბის მა ტია ნე ში, პირ ველ ად გილს მის ყვე ლა ქა ლაქ თა შო რის: მარ თა ლია თა ვი დან 
აშე ნე ბუ ლი, მაგ რამ მაინც იმ პე რიის თვის სა ხე ლო ვა ნი თავ და დე ბუ ლობით ოდით-
გან ვე ცნო ბი ლი, ძვე ლე ბუ რი მოს კო ვი იქ ნე ბა.23

მა მის შინ დაბ რუ ნე ბის შემ დეგ კარ ლი დაი ბა და და ოჯა ხი პე ტერ ბურ გში გა და სახ-
ლდა. ფრე დე რი კა 1863 წელს გარ დაიც ვა ლა და ვი ბორ გის კა თო ლი კურ სა საფ ლაო-
ზეა დაკ რძა ლუ ლი. ვილ ჰელ მი დიპ ლო მა ტიურ სამ სა ხურ ში იყო ჯერ ნი დერ ლან დებ-
ში, შემ დეგ კი – ვე ნე ცია ში, სა დაც  1849 წელს აღეს რუ ლა.

მოგ ზაურ ქალ თა გან, ქრო ნო ლო გიუ რად, მე სა მე ინ გლი სე ლი ენ ლის ტე რია, ჯეიმს 
ლის ტე რი სა და რე ბე კა ბეთ ლის ქა ლიშ ვი ლი. მი სი დღიუ რე ბი, რო გორც უნი კა ლუ რი 
არ ტე ფაქ ტი, კო დი ფი ცი რე ბუ ლი ენის გა მო, დღემ დე თავ სა ტე ხია მკვლე ვარ თათ ვის. 
ენი მთე ლი ცხოვ რე ბის მან ძილ ზე აწარ მოებ და დღიურს, სა დაც სა კუ თარ ცხოვ რე-
ბას, ეკო ნო მი კურ პრობ ლე მებს, ლეს ბო სურ ურ თიერ თო ბებს და მოგ ზაუ რო ბის შთა-
ბეჭ დი ლე ბებს ასა ხავ და. 

ენი და მი სი თა ნამ გზავ რი ანა უო კე რი 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. 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-

22.  იქ ვე, გვ. 244
23. იქ ვე, გვ. 258
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ხით: კულ ტუ რის და რე ლი გიის კვლე ვა, მოგ ზაუ რო ბა და ტო პოგ რა ფია, სო ცია ლუ რი 
და ეკო ნო მი კუ რი სა კით ხე ბი, არ ქი ტექ ტუ რა და არ ქეო ლო გია, სამ ხედ რო სა კით ხე ბი.

გერ მა ნე ლი მეც ნიე რი ან გე ლა შტაი დე ლე ენ ლის ტე რის შე მოქ მე დე ბის საუ კე თე-
სო მკვლე ვა რია. მი სი წიგ ნი „ჯენ ტლმე ნი ჯე კი: ენ ლის ტე რის ბიოგ რა ფია“ არაჩ ვეუ-
ლებ რი ვი სი ზუს ტით და შთამ ბეჭ და ვად აღ გვი წერს ინ გლი სე ლი მწერ ლის ინ ტე ლექ-
ტუა ლურ გზას: სა კუ თა რი სხეუ ლის, ვნე ბე ბის, მის წრა ფე ბე ბი სა და სამ ყა როს შეც ნო-
ბის ის ტო რიას.24

ქა ლებ მა მოგ ზაუ რო ბა 1839 წლის 26 ივ ლისს დაიწ ყეს. ჯერ მათ და ნია, ნორ-
ვე გია, შვე დე თი და ფი ნე თი მოია რეს, შემ დეგ ჩა ვიდ ნენ რუ სეთ ში. იქ შეხ ვდნენ 
გე ნე რალ -გუ ბერ ნა ტორ გო ლი ცინს, სხვა დი დე ბუ ლებს და წარ ჩი ნე ბულებს, ადა-
მია ნებს, მაგ რამ საიმ პე რა ტო რო ოჯა ხი ვერ გაიც ნეს. მოი ნა ხუ ლეს უნი ვერ სი ტე ტის 
სტამ ბა, ბუ ნე ბის ის ტო რიის მუ ზეუ მი, ქო ლე რის ინ სტი ტუ ტი, ბავ შვთა სახ ლი. დაეს-
წრნენ მარ თლმა დი დებ ლურ და მუს ლი მურ ლოც ვებს, ციმ ბირ ში გა და სახ ლე ბულ-
თა მსვლე ლო ბას. ერ თ-ერთ წვეუ ლე ბა ზე გაც ნო ბი ლი მოს კო ვე ლი ვე ნე რა – სო-
ფია ალექ სან დრეს ასუ ლი ურუ სო ვა- რად ზი ვი ლი, ენს გულ ში ჩაუ ვარ და, მაგ რამ 
თვალ ცრემ ლია ნი დაემ შვი დო ბა.

ენ მა კავ კა სია ში გამ გზავ რე ბის წინ ეტ ლი სა გულ და გუ ლოდ გა მარ თა და ჰა მერ-
სლის აკ რე დი ტი ვე ბი რუბ ლებ ზე გა დაც ვა ლა. ქა ლებ მა მუხ ლე ბამ დე მომ დგა რი 
ტყა ვის ჩექ მა და სქე ლი პალ ტოე ბი შეი კე რეს და შვე დი მის ტერ გრო სის, გიორ გი 
ჩაი კი ნის და მი სი მეუღ ლის, დომ ნას თან ხლე ბით გზას გაუდ გნენ. 

ათი დღე დას ჭირ დათ ყა ზან ში ჩა სას ვლე ლად. აქაუ რი თა თა რი თაფ ლით მო-
ვაჭ რის, არ საიე ფის, ჰა რამ ხა ნის ნახ ვამ ენ ში აღ ძრა წი ნააღ მდე გო ბი სა და უსა-
მარ თლო ბის გან ცდა, რო მე ლიც რა დი კა ლუ რად გან სხვავ დე ბა და უპი რის პირ დე-
ბა ქა ლე ბის იზო ლა ციის ამ სივ რცი სად მი მა მა კა ცე ბის რო მან ტი კულ და პოე ტურ 
და მო კი დე ბუ ლე ბას: 

 „თა ვი დან ყვე ლა ქალს გაქ ცე ვა უნ დო და, მაგ რამ მა ლე ვე დაამ შვი დეს. სა ცო-
და ვი არ სე ბე ბი! რამ დე ნი ადა მია ნია ნამ დვი ლი ცხო ვე ლი! სუ ლით ავად მყოფ თა 
თავ შე საფ რის გარ და, არას დროს მი ნა ხავს ისე თი დამ თრგუნ ვე ლი, ნაღ ვლია ნი და 
შეუ რაც ხმყო ფე ლი სა ნა ხაო ბა, რო გო რიც ამ ჰა რამ ხა ნა ში ვნა ხე. ისი ნი არ დაიშ ვე-
ბიან სა ზო გა დოე ბა ში და არც შეუძ ლიათ ამის მოთ ხოვ ნა – რა სა ში ნელ დეგ რა და-
ციას გა ნიც დის კა ცობ რიო ბის ნა ხე ვა რი!“25

24.  Angela Steidele, Gentleman Jack: A Biography of Anne Lister: Regency Landowner, Seducer and 
Secret Diarist, 2017, Berlin.

25. Angela Steidele, Gentleman Jack: A Biography of Anne Lister: Regency Landowner, Seducer and 
Secret Diarist, p:238.



24

ლელა გაფრინდაშვილი

გზა დაგ ზა ქა ლებ მა გაიც ნეს ყალ მუ ხე ლი პრინ ცი სე რებ ჯაბ ტიუ მე ნი, ქვე მოვოლ-
გე ლი გერ მა ნე ლე ბი, ას ტრა ხან ში მცხოვ რე ბი ბელ გიე ლი მკე რა ვი და გაეცნენ მათ 
ყო ფას, სამ ზა რეუ ლოს.

თით ქოს ენ ლის ტერს ეს ახა ლი სამ ყა რო ეუც ხოე ბა, მაგ რამ ეს მხო ლოდ ერ თი 
შე ხედ ვით. მახ ვი ლი თვა ლი და გო ნე ბის სიძ ლიე რე მას ში შეუ მეც ნებ ლი სა და გაუ გე-
ბრის შე მეც ნე ბის, წვდო მის სურ ვილს ბა დებს:

„ყვე ლა ფე რი მაინ ტე რე სებს – ყველ გან კარ გია – მე ნაკლს ვერ ვპოუ ლობ. კარ-
გად მძი ნავს ია ტაკ ზე და ჯერ ჯე რო ბით არც ია ტა კის მდგო მა რეო ბა მა ღელ ვებს, გინდ 
ასე თი იყოს, და გინდ ისე თი. ანას ყვე ლა ფე რი ბინ ძუ რი ეჩ ვე ნე ბა და აქაუ რო ბას ინ-
გლი სის  ფუნ დუ კებს ადა რებს. უსა მარ თლო ბაა. ამას არც რუ სებს ვა კად რებ და არც 
სა კუ თარ თავს. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ რუ სე თის შე მად გენ ლო ბა ში შე მა ვალი სხვა-
დას ხვა ხალ ხის ცი ვი ლი ზა ციის რეა ლურ მდგო მა რეო ბას და იმას, თუ რამ დე ნად არ 
იც ნო ბენ სა კუ თარ მხა რეს მა ღა ლი წრის წარ მო მად გენ ლე ბი და რამ დე ნად იშ ვია-
თად მოგ ზაუ რო ბენ სა კუ თარ ქვე ყა ნა ში, იმ კომ ფორ ტი სა და პი რო ბე ბის არ სე ბო ბა 
უფ რო მიკ ვირს, რაც ჩვენ გვაქვს, ვიდ რე ის, რომ რა ღაც გვაკ ლია“.26

22 მარტს, თბი ლის ში ჩა სას ვლელ საშ ვში ას ტრა ხან ში 125 რუბ ლი გა დაი ხა დეს. 
რო ცა ბად რაგ ზე უა რი უთ ხრეს, ენ მა ერ თ-ერ თი პის ტო ლე ტი გა და ტე ნა, მაგ რამ მოზ-
დოკ ში მაინც აიყ ვა ნა ოთ ხი კერ ძო მო სახ ლე ბად რა გად.

1840 წლის 8 აპ რილს ქა ლე ბი უკ ვე და რია ლის ხეო ბა ში იყ ვნენ. ენი გაოგ ნე ბუ ლია 
ყაზ ბე გის მთე ბის მშვე ნიე რე ბით და შემ დეგ უკ ვე მცხე თით:

„აქ ყვე ლა ფერს შო რეუ ლი ან ტი კუ რო ბის სუ ნი დაჰ კრავს! [...] სახ ლე ბი, მი წა ში 
ჩაფ ლუ ლი ღუ მე ლე ბი, სა ქონ ლის ტყა ვის გან დამ ზა დე ბუ ლი ღვი ნის ჭურ ჭე ლი, რომ-
ლის ერ თ-ერ თი ფე ხი და ნაც ღვი ნო გად მო დის, ხის მერ ქნი სა გან გა მოთ ლი ლი ნა ვე-
ბი, ნამ დვი ლად ისე თი ვეა, რო გო რიც ჰო მე რო სის დროს იყო“.27

13 აპ რილს ენ ლის ტე რი და ანა უო კე რი უკ ვე თბი ლის ში ჩა მო ვიდ ნენ და, ქალ-
ბა ტო ნი გო ლო ვი ნას (გე ნე რალ -გუ ბერ ნა ტო რის მეუღ ლე) წყა ლო ბით, ჩი ნე ბუ ლად 
მოეწ ყვნენ, მა ლე ვე გაიც ნეს ნი ნო და ეკა ტე რი ნე ჭავ ჭა ვა ძეე ბი. ეკა ტე რი ნემ ისი ნი 
ზუგ დიდ ში და პა ტი ჟა.

თბი ლი სურ შთა ბეჭ დი ლე ბებ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი უჭი რავს ბა ზარს, გო გირ-
დის აბა ნოს, ბო ტა ნი კურ ბაღს. გრა ფი ნია პა ნი ნამ თა ვის ბი ძაშ ვილს, ქალ ბა ტონ გო-
ლო ვი ნას მის წე რა ენი სა და ანას შე სა ხებ და ამი ტომ მა თი პი რო ბე ბი გაუმ ჯო ბეს და.

ენს თეი რან სა და ბაღ დად ში წას ვლა მოუნ და. იქით წა სას ვლე ლად შარ ვლე ბის 
ჩაც მა და ჯო რებ ზე გა დაჯ დო მა მოუხ დე ბო დათ და თეი რა ნი დან ბაღ დად ში მხო ლოდ 

26. იქ ვე, გვ. 242-243
27. იქ ვე, გვ. 246
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ქა რა ვანს შეიძ ლე ბო და გაჰ ყო ლოდ ნენ. უკ ვე ფუ ლიც შემოაკლდათ. ამას ისიც დაე-
მა ტა, რომ ანამ ენი მოგ ზაუ რო ბის ეგოის ტუ რად და გეგ მვა ში ამ ხი ლა. ამი ტომ 18 მაისს 
ქა ლე ბი ბა ქო ში ჩა ვიდ ნენ.

ქალ წუ ლის კოშ კი, შირ ვან შა ჰე ბის სა სახ ლის ნან გრე ვე ბი, ნავ თო ბით მდი და რი 
აფ შე რო ნის ნა ხე ვარ კუნ ძუ ლი, ათეშ გია ჰის ტა ძა რი, კრიშ ნაი დი და ინ დოე ლი მორ-
წმუ ნეე ბის რი ტუა ლე ბი...

სტუმ რებ ში ცხო ველ ინ ტე რესს იწ ვევ და… შე მა ხის ბა ზარ ში ენ მა ინა შეი ძი ნა, თმა-
ში მოუ ლოდ ნე ლად გა მო რეუ ლი ჭა ღა რის შესაღებად. აქ ვე დაა გე მოვ ნა და მოი წო ნა 
მა მა კა ცის ხე ლით მი წო დე ბუ ლი ქლია ვის ჩი რის ნამ ცხვა რიც და ბა ქოს კო მენ დან-
ტის, ჩეკ მა რე ვის ცო ლის დამ ზა დე ბუ ლი გა რეუ ლი ფრინ ვე ლის მა რი ნა დი. 

ბა ქო დან დაბ რუ ნე ბულ მა ენ მა ახა ლი მარ შრუ ტი თა ვი სი სა მოგ ზაუ რო „ბიბ-
ლიის“, ფრე დე რიკ დიუ ბუა დე მონ პე რეს „კავ კა სია ში მოგ ზაუ რო ბის“28 მი ხედ ვით 
შეად გი ნა: გო რი, ატე ნის სიო ნი, უფ ლის ცი ხე, სუ რა მის უღელ ტე ხი ლი, ბაგ რა ტი, გე-
ლა თი, მო წა მე თა, ნი კორ წმინ და, ღე ბი. ყვე ლა ეს ად გი ლი, ბუ ნე ბა, არ ქი ტექ ტუ რა, 
კლი მა ტი, მო სახ ლეო ბის ხელ გაშ ლი ლო ბა სა სია მოვ ნო და ღირ სსახ სო ვა რი აღ მოჩ-
ნდა სტუმ რე ბის თვის.

ლაი ლაშ ში ენ მა ერ თი ცხე ნი შეი ძი ნა, სვა ნეთ ში წას ვლა ზე უა რი თქვა და რიო ნის 
ხეო ბით ქუ თაის ში დაბ რუნ და. მა ლე ვე მოგ ზაუ რე ბი ეკა ტე რი ნე ჭავ ჭა ვა ძეს ეწ ვივ ნენ 
ზუგ დიდ ში. აქაც ჩი ნე ბუ ლი გა რე მო დახ ვდათ: სპარ სუ ლი ხა ლი ჩე ბი თ, კომ ფორ ტუ ლი 
ავე ჯი თა და პარ ფიუ მე რიით გაწ ყო ბი ლი ოთა ხი, და დია ნე ბის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღი. მაგ-
რამ ეკა ტე რი ნე ენს ფერ მკრთა ლი ეჩ ვე ნა, მი სი ქა ლიშ ვი ლიც ავად იყო. იქაუ რი სიც ხის 
გა მო, სტუმ რე ბი კვლავ მთის კენ წა ვიდ ნენ: ავიდ ნენ ჯვარ ში, სა ჩი ნო სა და ჯგალ ში.

„6:05 საათ ზე სო ფელ ჯა ყა ლის კენ [ჯგა ლი] გა ვე მარ თეთ და 6 ¾ საათ ზე ჩა ვე-
დით. 2 კო ტე ჯი. ინ დუ რი სი მინ დის ბე ღელ ში (პა ტა რა მოწ ნულ ქოხ ში, ალ ბათ ზო-
მით 4½ იარ დი 3 იარ დზე) მო ვეწ ყვეთ. ჩვე ნი ნაბდები ჩა ლა ზე გავ შა ლეთ და ახ ლა, 
8:25, დავ წე რე ეს ბო ლო 19 სტრი ქო ნი. ჩრდი ლოე თით მა ღა ლი ბორ ცვე ბი მო ჩანს და  
ალაგ -ა ლაგ ტყია ნი გო რა კე ბით და ფა რუ ლი ქე დე ბი, პა ტა რა ტყია ნი კო ნუ სი სე ბუ რი 
მწვერ ვა ლე ბი ვით რომ ამოშ ვე რი ლან. ბორ ცვე ბი ორი ვე მხა რეს და ღა რუ ლია და ქე-
დებს გვერ დზე მცი რე ზო მის კო ნუ სი სებ ური მწვერ ვა ლე ბი ამ შვე ნებს. 8:25 საათ ზე 
ჩაი და ა.შ. 9 ½ დავ წე ქი“.29

ეს იყო ბო ლო სიტ ყვე ბი, რომ ლე ბიც ენ ლის ტერ მა თა ვის დღიურ ში ჩა წე რა. 
1840 წლის 22 სექ ტემ ბერს, ქუ თაის ში, იგი ცხე ლე ბით (ტი ფი ან მწვა ვე მა ლა რია) გარ-

28. Frédéric Dubois de Montpéreux, Voyage autour du Caucase, Paris, 1839.
29. Angela Steidele, Gentleman Jack: A Biography of Anne Lister: Regency Landowner, Seducer and 

Secret Diarist, p:258.
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დაიც ვა ლა. ანა უო კერ მა იგი კონ სტან ტი ნე პო ლის გავ ლით, ლონ დონ ში გადაას ვე-
ნა და 29 აპ რილს სამ რევ ლო ეკ ლე სიის აკ ლდა მა ში დაკ რძა ლა. ამ ად გი ლის ნახ ვა 
დღეს შეუძ ლე ბე ლია.

ასე დამ თავ რდა ენ ლის ტე რის, დაუ დე გა რი და ღრმად  მოაზ როვ ნე, მშფოთ ვა-
რე ქა ლის ცხოვ რე ბა. მი სი დღიუ რის მო ცუ ლო ბა და ბუ ნე ბა ნა თელ ყოფს, რომ იგი 
არა მხო ლოდ წერ და, არა მედ აღწერ და სა კუ თარ არ სე ბო ბას და რაო ბას, რად გან 
ამის ხმა მა ღა ლი, სა ყო ველ თაოდ მი ღე ბუ ლი ხერ ხე ბით გამ ხე ლა- დე მონ სტრი რე ბა 
არ შეეძ ლო.

ანა დრან სე სა ქარ თვე ლო ში 1853 წელს კო მერ ციუ ლი საქ მია ნო ბის წა მო საწ ყე-
ბად ჩა მო ვი და. პა რიზ ში მან ათი წლის ვა ჟი და ხან ში  შე სუ ლი დე და და ტო ვა. რო ცა 
მიხ ვდა, რომ მის გეგ მებს ას რუ ლე ბა არ ეწე რა და სამ შობ ლო ში დაბ რუ ნე ბა გა დაწ-
ყვი ტა, და ვით ჭავ ჭა ვა ძე გაიც ნო და მი სი ქა ლიშ ვი ლე ბის გა დიო ბას და თან ხმდა. ბავ-
შვე ბი თა და ოჯა ხით ანა ისე მო იხიბ ლა, რომ უყოყ მა ნოდ დარ ჩა თბი ლის ში და ამის 
შე სა ხებ პა რიზ ში თა ვი სია ნებ საც შეატ ყო ბი ნა.

და ვით ჭავ ჭა ვა ძის ოჯა ხი მა ლე წი ნან დალ ში გა და სახ ლდა, სა დაც ბლო მად ხალ-
ხმა მოი ყა რა თა ვი: ანა ილიას ასუ ლი ბაგ რა ტიო ნი- ჭავ ჭა ვა ძე და მი სი შვი ლე ბი (სა-
ლო მე, მა რია მი, ელე ნე, თა მა რი, ალექ სან დრე, ელი სა ბე დი), ბარ ბა რე ბაგ რა ტიო ნი - 
ორ ბე ლია ნი, ნი ნო ბა რა თაშ ვი ლი (ნი კო ლო ზის და), თი ნა/ თი ნია ჭავ ჭა ვა ძე -ორ ბე-
ლია ნი, ჭავ ჭა ვა ძე თა სა მი თაო ბის აღ მზრდე ლი მა რი ნა- გამ დე ლი, ძი ძა ალექ სან დრა 
და ანა დრან სე. 

ფრან გი ქა ლი აღ ფრთო ვა ნე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს ბუ ნე ბით და იმ ადა მია ნე ბით, 
რო მელ თაც თბი ლის ში გა დაე ყა რა და მათთვის უკ ვე ში ნაუ რად იქ ცა. 

მაგ რამ, 1854 წელს, ლე კე ბი თავს დაეს ხნენ და ვით ჭავ ჭა ვა ძის წი ნან დლის მა-
მულს, დაარ ბიეს და გა ძარ ცვეს ოჯა ხი, ხო ლო ქა ლე ბი და ღეს ტან ში გაი ტა ცეს. მომ-
ხდურ თა გაუ გო ნარ ძალ მომ რეო ბა სა და უხეშ ქმე დე ბას შეე წი რა და ვი თი სა და ანას 
ნა ბო ლა რა გო გო ნა – ელი სა ბე დი/ ლი დია, რო მე ლიც ამ დროს თვეე ბის იყო. ჩვი ლი 
ცხენ ზე შეგ დე ბულ დე დას ხე ლი დან გაუ ვარ და და იგი ცხე ნებ მა გა და თე ლეს. ამ ტრა-
გე დიით დაიწ ყო რვათ ვია ნი ტყვეო ბა, რო მელ საც აღ წერს ანა დრან სე თა ვის მო გო-
ნე ბა ში. 

ტყე- ტყე სია რუ ლი თა და უს მელ -უჭ მე ლო ბით და ქან ცუ ლი ქა ლე ბი ერ თმა ნეთს 
ანუ გე შებ დნენ, რა თა თავს და ტე ხი ლი უბე დუ რე ბი სა და მო სა ლოდ ნე ლი იზო ლა ციის 
სიმ ძი მე შეემ სუ ბუ ქე ბი ნათ.

შა მი ლის გეგ მა ასე თი იყო: მი სი შვი ლი, ჯე მალ ედ-დი ნი, რუ სებ მა ჯერ კი დევ 
ყმაწ ვი ლი მოი ტა ცეს და ახ ლა გიორ გი XII-ის შვი ლიშ ვი ლე ბის, ანა და ბარ ბა რე ბაგ-
რა ტიო ნე ბის მეშ ვეო ბით უნ დო დათ მი სი დაბ რუ ნე ბა.

საქ მის მიმ დი ნა რეო ბას აკ ვირ დე ბოდ ნენ შა მი ლის ცო ლე ბიც: ზაი დე თი, ამი ნე თი 
და შუა ნე თი, ხო ლო ეს უკა ნას კნე ლი – თა ნაუგ რძნობ და ტყვეებს. სწო რედ მან ურ ჩია 
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ღო ნე მიხ დილ ანას – ზაი დეთ თან მი სუ ლი ყო და საქ მე ში მა მა მი სის ჩარ თვა ეთ ხო ვა, 
რად გან ამ კაცს შეიძ ლე ბო და და დე ბი თი რო ლი ეთა მა შა. მთიე ლი ქა ლის გუ ლი რომ 
მოელ ბო, ანამ მას თა ნალ მო ბის კენ მოუ წო და:

„...წარ მოიდ გი ნე შე ნი თა ვი ჩვენს ად გილ ზე. შენც დე და ხარ, იფიქ რე შენს პა ტა რა 
ნა ჯა ვათ ზე, ვინც ასე თი სი ნა ზით გიყ ვარს... შენც ცო ლი ხარ... რო ცა სიკ ვდი ლი მო-
გიახ ლოვ დე ბა, ნუ თუ არ მოი სურ ვებ, რომ იგი, ვინც გიყ ვარს, იმ დროს შენ გვერ დით 
იმ ყო ფე ბო დეს, რა თა თვა ლე ბი სა კუ თა რი ხე ლით და გი ხუ ჭოს?..“30

ზაი დე თი ძუ მხე ცად გა დაიქ ცა. სა ჭი რო თან ხა შენ მა ქმარ მა ქარ თვე ლე ბის გან 
მოწ ყა ლე ბის თხოვ ნით შე გიგ რო ვო სო – მია ძა ხა ანას. ამ გაა ვე ბულ მა შე ძა ხილ-
მა ლა მის სი ცოც ხლე მოუს წრა ფა ისე დაც ძა ლა გა მოც ლილ ტყვეს. საა ქაოს იგი 
მხო ლოდ შვი ლე ბის და კარ გვის შიშ მა მოაბ რუ ნა: „ყუ რა ნის“ მი ხედ ვით „დე და თუ 
ტყვეო ბა ში მოკ ვდე ბა, შვილ ნი მის ნი რჩე ბა მაჰ მადს“. 

ზაი დე თის მა მა, ხან დაზ მუ ლი და ბრძე ნი დერ ვი ში კი შა მილს არ წმუ ნებ და, მი-
ლიო ნი მა ნე თის მოთ ხოვ ნა ზე ხე ლი აე ღო და შე მო თა ვა ზე ბულ ორ მოც ათასს დას-
ჯე რე ბო და:

„უა რი თქვით ყვე ლა ფერ ზე – ჩაი ზე, შა ქარ სა და სხვა ათას გა მოუ სა დე გარ რა-
მე ზე, რაც რუ სე თი დან შე მოაქვთ. ნუ მის ცემთ ცო ლებს ნე ბას, აბ რე შუ მი და ოქ რო 
ატა რონ. გა ნე რი დეთ ყვე ლა ფერს, რაც თქვე ნი მტრე ბის ქვეყ ნი დან შე მო დის. 

ნუ ით ხოვთ მი ლიონ რუბლს ტყვე თა გა სა თა ვი სუფ ლებ ლად, დააბ რუ ნეთ ისი ნი თა-
ვიანთ სამ შობ ლო ში, რო გორც კი იმამს იმ პე რა ტო რის ხე ლით შვილს გა დას ცე მენ...“31

რუ სე ბი სად მი უნ დობ ლო ბის გა მო, ხა სავ იურ თში შვი ლის ამო საც ნო ბად შა მილ-
მა თა ვი სი ხალ ხი გაგ ზავ ნა: იმა მის მოუ რა ვი – ჰა ჯი, ჯე მალ ედ -დი ნის ბი ძა, ხალ ხის 
წარ მო მად გე ნე ლი – ჰა სა ნი და კი დევ სა მი მთიე ლი. ამო საც ნობ ნი შან თა შო რის იყო 
ბავ შვო ბის დროინ დე ლი ტრავ მე ბი – მო ტე ხი ლი ხე ლი და ყვა ვი ლის კვა ლი. ამ პრო-
ცე დუ რამ წარ მა ტე ბით ჩაია რა და ტყვე ქა ლე ბის გან თა ვი სუფ ლე ბაც გა დაწ ყდა. 

 რვათ ვია ნი პა ტიმ რო ბის შემ დეგ, 1855 წლის 10 აპ რილს, ტყვეებმა და ღეს ტა ნი 
და ტო ვეს. ისი ნი გულ მხურ ვა ლედ გა მოემ შვი დობ ნენ შა მი ლის ცო ლებს, ზაი დე თის 
სწო რუ პო ვარ მა მას, თარ ჯი მან თა მარს, კა რი მატს, ჰა ჯი რე ბილს. ქარ თვე ლი ქა ლე-
ბიც, რომ ლე ბიც ტყვეო ბა ში რჩე ბოდ ნენ, ქალ ბა ტო ნებს ევედ რე ბოდ ნენ, რომ ისი ნიც 
მა ლე გა მოეს ყი დათ. 

ტყვე თა გაც ვლა კუ რინ სკის ცი ხესი მაგ რეს თან მოხ და, რომ ლის კო მენ დანტს თან 
ახ ლდნენ ლეონ ტი პავ ლეს ძე ნი კო ლაი, და ვით ჭავ ჭა ვა ძე, ივა ნე ბაგ რა ტიო ნი და 
რუ სულ მუნ დირ ში გა მოწ ყო ბი ლი ჯე მალ ედ -დი ნი და მი სი ძმა – ყა ზი მაჰ მა დი, რო-

30. Anna Drancey, Captive de Chamyl, Paris, 1857, p:114.
31. იქ ვე, გვ. 102
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მელ მაც მგზნე ბა რე სიტ ყვა წარ მოთ ქვა და მა მის და ნა ბა რე ბის შე სა ბა მი სად, ხა ზი 
გაუს ვა ტყვე ქა ლე ბის კე თილ შო ბი ლე ბას და ის, რომ შა მი ლის სე რა ლის თი თოეუ ლი 
მკვიდ რი მათ ღირ სეუ ლად ექ ცეო და.

„...მათ არ შე ხე ბიათ არა ნაი რი ბი წიე რე ბა, იმა მის ცო ლე ბი თავს ევ ლე ბოდ ნენ, 
უფ რთხილ დე ბოდ ნენ რო გორც სა კუ თარ დებს. არც ერ თი მა მა კა ცის მზე რას არ 
შეუღ წე ვია მათ რი დეებ ში. სპე ტაკ ნი არიან, ვი თარ ცა შრო შა ნე ბი და და ცულ ნი 
ყვე ლას თვა ლის გან, ვი თარ ცა უდაბ ნოს ქურ ცი კე ბი. მათ სა ყო ველ თაო პა ტი ვის-
ცე მა და სიმ პა თია დაიმ სა ხუ რეს ჩვენ გან და ახ ლა ისი ნი უკ ვე თა ვიანთ ოჯა ხებს 
უბ რუნ დე ბიან“. 32

ფუ ლის გა და ცე მის შემ დეგ მხა რეე ბი ერ თმა ნეთს და შორ დნენ. და ვით ჭავ ჭა ვა ძემ 
გულ ში ჩაიკ რა შვი ლე ბი, მეუღ ლე და ყვე ლა გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლი. ად გი ლობ რი ვე-
ბი თვალ ცრემ ლია ნე ბი უყუ რებ დნენ უცოდ ველ ბავ შვებს და შო რეულ ვე დე ნო ში გა-
დახ ვე წილ ქა ლებს, რო მელ თაც მრა ვალ თვიან ტყვეო ბას გაუძ ლეს.

ანა და ბარ ბა რე ბაგ რა ტიო ნებს შინ მა მის გარ დაც ვა ლე ბის ამ ბა ვი დახ ვდათ. 
ილია ბა ტო ნიშ ვი ლი სწო რედ იმ დღეს გარ დაც ვლი ლა, რო ცა მი სი ქა ლიშ ვი ლე ბი 
დაატ ყვე ვეს, 1854 წლის 4 ივ ლისს.

პა რიზ ში დაბ რუ ნე ბულ ანა დრან სეს დე და ვე ღარ მიე გე ბა. საბ რა ლო ქალ მა ხან-
გრძლივ და ძა ბუ ლო ბას და დაუს რუ ლე ბელ ლო დინს ვე ღარ გაუძ ლო. თან თა ვი დან, 
გა ზე თებ მა ქა ლიშ ვი ლის და ღუპ ვაც კი ამ ცნეს. შემ დგომ ში ამ ინ ფორ მა ციის უარ ყო-
ფამ ალ ბათ უკ ვე ვე ღარ გაამ რთე ლა შემ ზა რა ვი ცნო ბით დაღ დას მუ ლი გუ ლი. 

ანას მო გო ნე ბე ბი პა რიზ ში გა მოი ცა 1857 წელს.33  წიგნს ავ ტო რი არ ჰყავს. თუმ ცა, 
შე სა ვალ ში ედუარდ მერ ლიუ გვატ ყო ბი ნებს, რომ გა მო ცე მა ში მოთ ხრო ბი ლი ამ ბე ბი 
მან სიტ ყვასიტ ყვით ჩაი წე რა ანას გან:

„...გა დაია რა თუ არა პირ ველ მა ელ დამ, თა ვი ერ თად მო ვი ყა რეთ, რომ მის აქ 
არ ყოფ ნის პე რიოდ ზე და დე და ზე გვე საუბ რა. ჩვენს კით ხვებ ზე პა სუ ხად გვიამ-
ბო, რომ ჩე ჩენ თა და ლეკ თა ერ თდროუ ლად ბარ ბა რო სუ ლი და გმი რი ტო მე-
ბი ჯერ კი დევ ინარ ჩუ ნე ბენ და მოუ კი დებ ლო ბას, რაც ცი ვი ლი ზე ბულ მა ერებ მა 
ვერ შეძ ლეს. მან ასე ვე მოგ ვით ხრო იდუ მა ლე ბით მო სილ შა მილ ზე და იმა მის 
სე რა ლის პა ტარ -პა ტა რა ინ ტრი გებ ზე. დაწ ვრი ლე ბით მოგ ვიყ ვა ტყვეო ბა ზე და 
ეს წიგ ნიც, რო მელ საც მი სი ვე თან ხმო ბით გა მოვ ცემთ, და წე რი ლია ანა დრან სეს 
მო ნათ ხრო ბის მი ხედ ვით“. 34

32. იქ ვე, გვ. 167
33. Les Princesses Russes Prisonnieres au Caucase. Souvenirs D’une Françoise Captive de Chamyl. 

Recueillis par Eduard Merlieux. Paris. Ferdinand Sartorius, Editeur, 9, Rue Mazarine, 9; 1957
34. Anna Drancey, Captive de Chamyl, Paris, 1857, p:2.
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უავ ტო როა 1858 წელს კი რი ლე ძიუ ბინ სკის მიერ ფრან გუ ლი დან თარ გმნი ლი 
წიგ ნიც, მაგ რამ სა თაურ ში ვე წე რია, რომ იგი ქალ ბა ტო ნი დრან სეს მო გო ნე ბებს 
წარ მოად გენს. 35

ძიუ ბინ სკი გვე საუბ რე ბა, რო გორც იმ პე რიუ ლი პო ლი ტი კის მე ხოტ ბე და აპო-
ლო გე ტი. მი სი აზ რით, რუ სეთს კავ კა სია ში დამ პყრობ ლუ რი მიზ ნე ბი რო დი ამოძ-
რა ვებს, არა მედ – აქაუ რ ვე ლურ ხალ ხებ ში გან მა ნათ ლებ ლუ რი იდეე ბის გავ-
რცე ლე ბის ზნეობ რი ვი მი ზა ნი, მათ ში სა მო ქა ლა ქო შეგ ნე ბის, შრო მის კულ ტუ რის 
დამ კვიდ რე ბა. მი სი აზ რით, ეს აღ ვი რახ სნი ლი ფა ნა ტიზ მით შეპ ყრო ბი ლი ტო მე ბი 
იო ლად არ შეიც ვლე ბიან, მაგ რამ დრო მო ვა და მად ლიე რე ბის თვა ლით შე ხე და-
ვენ მათ მტერს – რუ სეთს. 

„ჩვენს სამ შობ ლოს აქვს სხვა, უმაღ ლე სი, უფ რო ზნეობ რი ვი მი ზა ნი – და თე სოს 
ამ ტო მებ ში გან მა ნათ ლებ ლო ბის კე თი ლის მყო ფე ლი თეს ლი, შეი ტა ნოს მათ ში სა-
მო ქა ლა ქო ცხოვ რე ბის წე სი, ას წავ ლოს კე თილ შო ბი ლი შრო მა და ამით აჩ ვე ნოს, 
რომ მტა ცებ ლო ბით საზ რდოს შოვ ნა, ვე ლუ რი ცხო ვე ლე ბი ვით, არ არის ადა მია ნის 
სა კად რი სი ქცე ვა. მაგ რამ ჩვე ნი დიდ სუ ლო ვა ნი მე ფეე ბის ამ სა ნუკ ვარ მი ზანს მა-
ლე ას რუ ლე ბა არ უწე რია. კი დევ დი დი დრო გაივ ლის, სა ნამ დაუ მორ ჩი ლე ბე ლი 
ტო მე ბი, აღ ვი რახ სნი ლი ფა ნა ტიზ მით ან თე ბუ ლე ბი და თვით ბუ ნე ბის გან და ცუ ლე ბი, 
ქედს მოიხ რიან რუ სუ ლი ია რა ღის უძ ლე ვე ლო ბის წი ნა შე და სა მო ქა ლა ქო ცხოვ რე-
ბას თან წილ ნა ყარ ნი, მო წი წე ბი თა და მად ლიე რე ბის გრძნო ბით შე ხე და ვენ თა ვიანთ 
უწინ დელ მტერს – რუ სეთს, რო მელ მაც საყ ვა რე ლი შვი ლე ბის დაღ ვრი ლი სის ხლის, 
უამ რა ვი მსხვერ პლის სა ნაც ვლოდ მა ტე რია ლუ რი და სუ ლიე რი გან ძი მოუ ტა ნა მათ. 
დიახ, კი დევ მრა ვა ლი წე ლი გაივ ლის, მრა ვა ლი მსხვერ პლი გახ დე ბა სა ჭი რო, სა ნამ 
ჩვე ნი კე თი ლი სამ შობ ლო კავ კა სიის მთებ ზე სა კუ თა რი კაც თმოყ ვა რეო ბის დრო შას 
აღ მარ თავს. მაგ რამ ასე თია ყვე ლა დი დი მოვ ლე ნის, დი დი გარ და ტე ხის ბე დი!..“36

ძიუ ბინ სკის შეფასებით, კავ კა სიელ თა სა ბო ლოო მორ ჯუ ლე ბამ დე რუ სებ მა მა თი 
ადა თე ბი, ზნე- ჩვეუ ლე ბე ბი უნ და შეის წავ ლონ. ანა დრან სეს წიგ ნიც ამი ტომ შე ვარ-
ჩიე თო, თო რემ ეს ამ ბე ბი უკ ვე სხვებ მაც აღ წე რეს და გა მოაქ ვეყ ნე სო...37

ფრან გი ნო მა დის ტექ სტი გა მორ ჩეუ ლია ძალ დაუ ტა ნე ბე ლი ნა რა ტი ვით, შთა ბეჭ-
დი ლე ბა თა და გან ცდა თა სიუხ ვით, პერ სო ნა ჟე ბის უნი კა ლუ რო ბით. კით ხვის დას რუ-
ლე ბის შემ დე გაც სულ თვალ წინ გიტ რია ლებს: წი ნან დლის დარ ბეუ ლი კარ -მი და მო, 

35. Пленницы Шамиля. Воспоминания Г-жи Дрансе, взятой в плен вместе с княгинями Варварой Ильиничной, 
вдавой генерал-майора кн. И. Орбелиани, Анной Ильиничной, супругою полковника кн. Д. Чавчавадзе, с детьми 
их и другими, во время вторжения скопищъ Шамиля в Кахетию, въ 1854 г. Изданная въ Париже въ 1857 году. 

36. Пленницы Шамиля. 1858, გვ. 2.
37. აქ უდა ვოდ იგუ ლის ხმე ბა ევ გრა ფი ვერ დე რევ სკის თაოს ნო ბით 1856 და 1857 წლებ ში შედ გე ნი ლი და 

1857 წელს უკ ვე ინ გლი სუ რად (ჰ. ედუარ დსის თარ გმა ნი) გა მო ცე მუ ლი წიგ ნი.
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თავ დამ სხმელ თა ტლან ქი და უხე ში სხეუ ლე ბი, შა მი ლი და მი სი იდუ მა ლი სამ ფლო-
ბე ლო, ანა ბაგ რა ტიო ნი და მი სი შვი ლე ბი, ლი დია და ევა – ორი უცოდ ვე ლი მსხვერ-
პლი, ვე დე ნოე ლი დერ ვი ში და მი სი ქა ლიშ ვი ლი, მე ლა ნო და კა ტე რი ნა, ბარ ბა რე 
და ნი ნო ჭავ ჭა ვა ძეე ბი, სე რალ ში და ბა დე ბუ ლი ნი კო ლო ზი, და ღეს ტან ში დარ ჩე ნი ლი 
ქარ თვე ლი ქა ლე ბი... თით ქოს ყურ შიც უწ ყვე ტად ჩა გეს მის ტყვე ქა ლე ბის მხურ ვა-
ლე ლოც ვა და ყა ზი-მაჰ მადის მგზნე ბა რე სიტ ყვე ბი: „არც ერ თი მა მა კა ცის მზე რას 
არ შეუღ წე ვია მათ რი დეებ ში. სპე ტაკ ნი არიან, ვი თარ ცა შრო შა ნე ბი და და ცულ ნი 
ყვე ლას თვა ლის გან, ვი თარ ცა უდაბ ნოს ქურ ცი კე ბი...“ 

ანას ტექ სტით შთა გო ნე ბუ ლი ალექ სან დრე დიუ მა 1858 წელს სას წრა ფოდ გა-
მოე შუ რა კავ კა სიის კენ და აქ ორწლია ნი მოგ ზაუ რობის შე სა ხებ  შე სა ნიშ ნა ვი 
წიგ ნი გა მოაქ ვეყ ნა.

ბელ გიელ მა მწე რალ მა და მოგ ზაურ მა კარ ლა სე რე ნამ38 სა ქარ თვე ლო 1876-
1878 და 1881 წლებ ში მოი ნა ხუ ლა. ბუ ნე ბა და ყო ფა მან არა მარ ტო სიტ ყვიე რად 
აღ წე რა, არა მედ მი სი ფო ტოე ბის მი ხედ ვით გა კე თე ბუ ლი საუც ხოო ილუს ტრა-
ციე ბით დაა სუ რა თა. ილუს ტრა ციებ ზე თხუთ მეტ მა მხატ ვარ მა იმუ შა ვა. იმე რე-
თის, სა მეგ რე ლოს, სვა ნე თის, გუ რიის, აფ ხა ზე თის, მეს ხე თის, ჯა ვა ხე თის ბუ ნე ბა 
და ხალ ხი ისეთ პა ნო რა მას ქმნის, რომ შეუძ ლე ბე ლია მოს წყდე მა ნამ, სა ნამ ბო-
ლო ნა მუ შე ვარს არ იხი ლავ. კო ლექ ცია ში შე ვი და ფრან გი მო ქან და კის, მარ სელ 
ლან სე ლოს რამ დე ნი მე გრა ვიუ რა.39

კარ ლა მსუ ბუ ქად და ზედ მე ტი ეპი თე ტე ბის გა რე შე, გო ნე ბა მახ ვი ლუ რად ეხ მია-
ნე ბა ქარ თველ თა და კავ კა სიელ თა ყვე ლა იმ ადათს, ტრა დი ციას, რო მე ლიც ევ რო-
პე ლის თვის უც ხო ან მოუ ლოდ ნე ლია. მი სი აზ რით, ევ რო პი სგან მო შო რე ბულ ქვეყ-
ნებ ში მც ხოვ რე ბი ხალ ხის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი მან კიე რე ბად კი არ უნ და ჩაით ვა ლოს, 
არა მედ – თა ვი სე ბუ რე ბად, რო მე ლიც მათ და ნარ ჩე ნი სამ ყა როს გან გა მოარ ჩევს. 

ჩემ თვის სა სია მოვ ნო აღ მო ჩე ნა იყო, რომ კარ ლამ გრე მიც მოი ნა ხუ ლა და იქ 
ჯორ ჯა ძეე ბის ოჯა ხი გაიც ნო. სა ვა რაუ დოდ, ეს ბარ ბა რე ერის თა ვის და ზა ქა რია 
ჯორ ჯა ძის ოჯა ხია. 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. მის მა ნა თე სა ვებ მა კი კარ ლას უთუოდ 
უმას პინ ძლეს. 

38. Caroline Hartog Morgenstein – Serena, 1824-1884.
39. კარ ლას სტა ტიე ბი იბეჭ დე ბო და ჟურ ნალ ში „Le Tour du Monde“ 1880 წელს, ხო ლო 1881 წელს გა მოი-

ცა „Mon Voyage: souvenirs, Vol. I: De la Baltique a la Mer Caspienne“ . მხატ ვარ -ი ლუს ტრა ტო რე ბი 
იყ ვნენ: Robert Langlois, Antonie Eugene Ronjat, Achille-Louis-Joseph Sirouy, Achille Granchi-Taylor, 
P. Sellier, Jean-Paul Laurens, A. Deroy, Gaston Charles Vuillier, Hubert Clerget, Charles Goutzwiller, 
Illarion Pranishnikoff, Alexandre Ferdinandus, Pierre Fritel, Eugène Burnand, Marie Dronsart, Marcelle 
Lancelot. კარ ლამ დი მიტ რი ერ მა კო ვის რამ დე ნი მე ფო ტოც გა მოი ყე ნა. ფრან გ მო ქან და კე ქა ლს, 
მარ სელ ლან სე ლოს ეკუთ ვნის გრა ვიუ რე ბი: „გო რის დუქანი“ და „გო რე ლი ხაბაზები“.
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სა მურ ზა ყა ნო სა და აფ ხა ზეთ ში, ავი სუ ლის, რო კა პის, წი ნააღ მდეგ გა მარ თუ ლი 
რი ტუა ლი კარ ლას იტა ლიურ jettatore-ს ახ სე ნებს. ეს იგი ვე „ჭია კო კო ნო ბაა“, რო-
ცა ადა მია ნე ბი უნ და გაფ რთხილ დნენ, რომ ჭინ კამ მათ გუ ლი არ ამოა ცა ლოს და 
რო კაპს არ მიარ თვას. გან საც დე ლის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად, სახ ლე ბის წინ ჯვრებს 
ამაგ რე ბენ და უზარ მა ზარ კო ცონს ან თე ბენ.

სა მეგ რე ლოს, სა მურ ზა ყა ნო სა და აფ ხა ზე თის ყო ფის გაც ნო ბი სას, კარ ლამ სი ღა-
რი ბე ყვე ლა წო დე ბა ში დაი ნა ხა, გარ და პო ლი ციე ლე ბი სა, სტარ ში ნე ბი სა და სხვა 
ჩი ნოვ ნი კე ბი სა. თვალ ში  სა ცე მი იყო გლე ხე ბის სა კუთ რე ბის სიმ წი რე, რად გან მა-
თი გან თა ვი სუფ ლე ბა 1861 წლის რე ფორ მის შემ დეგ მოხ და. ქუ თაი სის წმინ და ნი ნოს 
სა ხე ლო ბის ქალ თა სას წავ ლე ბე ლი და სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო სკო ლა გა ნათ ლე ბის 
საერ თო სუ რათს (ა რა საკ მა რი სი ვაჟ თა სკო ლე ბი და სა ქა ლე ბო სკო ლე ბის არარ სე-
ბო ბა) ვერ ცვლი და.

კარ ლამ საინ ტე რე სოდ აღ წე რა ქვეყ ნის მთა ვარ თან სტუმ რო ბა, შერ ვა ში ძე ების, 
და დია ნე ბი სა და ან ჩა ბა ძეე ბის ურ თიერ თო ბა, სა ზო გა დოე ბი სა და მეურ ნეო ბის ორ-
გა ნი ზე ბის წე სე ბი, მო ნას ტრე ბი სა და ის ტო რიუ ლი ძეგ ლე ბის სტი ლი და მხატ ვრო ბა, 
ხალ ხუ რი თქმუ ლე ბე ბი სა და ლე გენ დე ბის ად გი ლი მო სახ ლე თა მეხ სიე რე ბა ში. მას-
ში ცნო ბის მოყ ვა რეო ბას აღ ძრავ და გლო ვი სა და გარ თო ბის რი ტუა ლე ბი, ცხე ნო სან-
თა ას პა რე ზო ბა და სა რის კო ორ თაბ რძო ლე ბი, ჩაც მუ ლო ბა და სამ კაუ ლე ბი, კვე ბის 
პრო დუქ ტე ბი და სამ ზა რეუ ლო, რე ლი გიუ რი რი ტუა ლე ბი, სხეუ ლის ენა და ქა ლე ბის 
თა ვი სუფ ლე ბის ხა რის ხი: 

„...მეგ რე ლი და სა მურ ზა ყა ნოე ლი ქა ლე ბის გან გან სხვა ვე ბით, აფ ხა ზი ქა ლე-
ბი ნაკ ლე ბად ჩა ნან სა ჯა როდ; ამას ფეს ვე ბი უნ და ჰქონ დეს ის ლამ ში, რო მე ლიც ამ 
ქვეყ ნის წი ნა რე ლი გია იყო და გარ და იმი სა, რომ მი სი კვა ლი ჯე რაც ჩანს ადათ -
ჩვე ვებ ში, ერ თგვა რად შე რე ვია კი დეც ქრის ტია ნო ბას, რო მელ საც ახ ლა აღია რე ბენ. 
ამის მიუ ხე და ვად, ქალს, რო მელ საც არ მოს წონს სა კუ თა რი ქმა რი, უფ ლე ბა აქვს 
მია ტო ვოს იგი და დაუბ რუნ დეს სა კუ თარ ოჯახს, მიუ ხე და ვად ქმრის წი ნააღ მდე გო-
ბი სა. ამას თან, ქა ლი დე დო ფა ლია სა კუ თარ ოჯახ ში, ქმა რი კი მას გუ ლის ხმიე რე ბი თა 
და პა ტი ვის ცე მით ეპ ყრო ბა და ზო გავს თით ქმის ყო ველ გვა რი დამ ღლე ლი საქ მია-
ნო ბი სა გან. ამ რე გიონ ში ქორ წი ლი დი დი დღე სას წაუ ლია...“40

მოგ ზაურ მა მნიშ ვნე ლო ბა მია ნი ჭა სხვა დას ხვა ეთ ნო სი სა და აღ მსა რებ ლო ბის 
წარ მო მად გე ნელ თა მშვი დო ბიან თა ნაც ხოვ რე ბას აფ ხა ზეთ შიც და ჯა ვა ხეთ შიც 
შეამ ჩნია რუ სე ბის ავ ტო რი ტა რუ ლი და მი ლი ტა რის ტუ ლი მმარ თვე ლო ბის და ღი 
ხალ ხის გან ვი თა რე ბა ზე. იგი ერ თნაი რი ცნო ბის წა დი ლით უს მენ და დუ ხო ბო რე ბის 

40. Carla Serena, Excursions in the Caucasus from the Black Sea to the Caspian Sea: 1875-1881, Narikala 
Publications, Inc. New York. London.Tbilisi, 2015, p:195.



32

ლელა გაფრინდაშვილი

მე თაურს, მუს ლიმ და ქრის ტიან გლე ხებს ან სა მო ნას ტრო ცხოვ რე ბა ში ჩარ თულ პი-
რებს.

1881 წელს, „ე ნიგ მა ტურ კავ კა სია ში“ მეო რე მოგ ზაუ რო ბი დან სამ შობ ლო ში დაბ-
რუ ნე ბუ ლი ქა ლი, სი ხა რუ ლით იგო ნებ და ჩვენს ქვე ყა ნა ში გა ტა რე ბულ დროს და 
ადა მია ნებს, რომ ლე ბიც მას გულ წრფე ლი სიყ ვა რუ ლით და სტუ მარ თმოყ ვა რეო ბით 
ხვდე ბოდ ნენ. „ა მას არა სო დეს და ვი ვიწ ყებ“ – ამ ბობ და იგი და ვინ იცის, იქ ნებ ისევ 
თბი ლი სის კენ ან რო მე ლი მე ჩვე ნი მხა რის კენ მოუ წევ და გუ ლი?! 

1876 წლი დან 1885 წლამ დე სა ქარ თვე ლო ში ცხოვ რობ და ბერ ტა კინ სკი – ფონ 

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 ზუტ ნე რი.

1909 წელს გა მოქ ვეყ ნე ბულ „მე მუა რებ ში“41 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 ში, 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, ხო ლო თბი ლის ში თა მარ ჭავ ჭა ვა ძე იყო. 

სა გუ ლის ხმოა ის ფაქ ტიც, რომ ზუტ ნე რე ბი „ვეფ ხის ტყაოს ნის“ ტექ სტით დაინ ტე-
რეს დნენ, გაეც ნენ მას თან და კავ ში რე ბულ მა სა ლებს და თარ გმნაც სცა დეს:

„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, ჩვენ შე ვაღ წიეთ 
ქარ თვე ლი ხალ ხი სა და ამ მო მა ჯა დოე ბე ლი ქვეყ ნის არ სსა და სულ ში, მის ის ტო-
რია სა და ლი ტე რა ტუ რა ში, სა დაც ამ დე ნი ხა ნი დავ ყა ვით.“42

„სა ზო გა დოე ბა ში გას ვლა“ – ასე დაარ ქვა ბერ ტამ მო გო ნე ბე ბის იმ თავს, სა დაც 
მი სი ოჯა ხის ვე ნის პირ ველ „Societe“-ში მოხ ვედ რის მცდე ლო ბე ბია აღ წე რი ლი, რო-
მელ თა გან ერ თ-ერ თი 18 წლის ბერ ტას 55 წლის ქვრივ ზე გათ ხო ვე ბის ის ტო რიაა. მა-
ღალ სა ზო გა დოე ბა ში მოხ ვედ რის სურ ვილ მა ვერ და ჯაბ ნა თა ვი სუ ფა ლი არ ჩე ვა ნი სა 
და ნე ბის სუ ლი და საქ მროს მტკი ცე უა რი გა ნუც ხა და.

ბა დენ-ბა დე ნის, ვე ნე ციის, რო მის მეჯ ლი სე ბი, მი ღე ბე ბი, თეატ რა ლი ზე ბუ ლი წარ-
მოდ გე ნე ბი ერ თმა ნეთს ცვლი და. ახალ გაზ რდა, ინ ტე რე სიან მა ბერ ტამ ამა სო ბა ში კი-

41. Bertha von Suttner, Memoiren, Carl Schunemann Verlag, Bremen, 1965.
42. იქ ვე, გვ. 117-120
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დევ ორი ხე ლის მთხოვ ნე ლი გააწ ბი ლა და ამით ძა ლიან გაი ხა რა, რად გან დაო ჯა ხე-
ბა ში გა რე სამ ყა როს გან მოწ ყვე ტის საფ რთხე დაი ნა ხა და ვინ იცის, ამ გზით შეიძ ლე-
ბო და სამ შვი დო ბო მოძ რაო ბა შიც ვე ღარ ჩარ თუ ლი ყო?!

ბალ -მას კა რა დე ბის პე რიოდს მა ლე ვე მოჰ ყვა დაღ ვი ნე ბუ ლი მკით ხვე ლის ეპო ქა. 
მის თვის ეს არის ორი, ერ თმა ნე თის გა მამ დიდ რე ბე ლი ცხოვ რე ბა: პი როვ ნუ ლი და 
წიგ ნის მიე რი:

„ეს ორ მა გი გა მოც დი ლე ბაა. სწორედ მისგან  ამოი ზარ და ის პი როვ ნე ბა, რო მელ-
საც მე დღეს წარ მო ვად გენ. „ა თას ერ თი ღა მის“ ზღაპ რე ბი ზუს ტად ისე ვე მიე კუთ-
ვნე ბა ჩემს აღ მო სავ ლურ შთა ბეჭ დი ლე ბებს, რო გორც ჩე მი რეა ლუ რი ყოფ ნა კავ-
კა სია ში და არც ერთ ცოც ხალ დამ სვე ნე ბელს ისე არ აუჩ ქრო ლე ბია ჩემ თვის გუ ლი, 
რო გორც მარ კიზ დე პო ზას წარ მო სა ხულ სა ხე ბას...“43

ჰერ ფონ კო ნიდ სვარ ტე რის რჩე ვით, ბერ ტამ ეკა ტე რი ნე ჭავ ჭა ვა ძე- და დია ნი 
და მი სი შვი ლე ბი: ნი კო, სა ლო მე და ან დრე გაიც ნო. ქა ლე ბი იმ დე ნად დაახ ლოვ-
დნენ, რომ ბერ ტა სა ლო მეს მეჯ ვა რეც იყო, რო ცა იგი პრინც აშილ მიუ რატ ზე და-
ქორ წინ და. მის თვის ეს ამ ბა ვი სა სია მოვ ნო და საინ ტე რე სო აღ მოჩ ნდა, ამი ტომ 
არაჩ ვეუ ლებ რი ვი რუ დუ ნე ბით აღ გვი წერს სა ზეი მო ცე რე მო ნიალს: პა ტარ ძლის 
სამ კაუ ლე ბის ბრწყინ ვა ლე ბას და შლეიფს, რო მელ საც საო ჯა ხო გერ ბი, ოქ როს 
საწ მი სი ამ შვე ნებ და. 

ეკა ტე რი ნე ჭავ ჭა ვა ძემ მის ავ სტრიელ ფა ვო რიტ გო გოს, რო მელ საც სიყ ვა რუ-
ლით „კონ ტე სი ნას“ ეძახ და, სა ქორ წი ნო სა ჩუ ქა რიც შეურ ჩია და სა კუ თა რი საი-
დუმ ლოე ბე ბიც გაან დო: 

„...მე რე მკით ხა, ნუ თუ თაყ ვა ნის მცე მე ლი არ გყავ სო, ნუ თუ არა ვი ნაა ისე თი, 
რომ მო გე წო ნო სო. არა, ჩე მი გუ ლი თა ვი სუ ფა ლი იყო. სულ ახ ლა ხან ბეწ ვზე გა-
დარ ჩა, რომ თა ვი დან არ და ნიშ ნუ ლი ყო. წი ნა ზაფ ხულს ბია რიც ში ხე ლი სთხო ვა 
ჰერ ცოგ ფონ ოს სუ ნამ, ეს პა ნე თის უდი დეს მა და უმ დიდ რეს მა დი დე ბულ მა. მაგ-
რამ დე დო ფალ მა გათ ხო ვე ბა ვერ გა დაწ ყვი ტა. იგი თა ვი სი შვი ლე ბის მო მავ ლით 
ცხოვ რობ და და ერ თი სუ ლი ჰქონ და დაბ რუ ნე ბულიყო თა ვის ქვე ყა ნა ში, სი და ნაც 
გან დევ ნი ლი იყო ნი კოს სრულ წლო ვა ნე ბამ დე.“44

მრა ვა ლი წე ლი იგო ნებ და ბერ ტა ერეკ ლე ბაგ რა ტიონს, რო მელ საც სწო რედ ამ 
სა ნუკ ვარ ოჯახ ში დაუახ ლოვ და და შეუყ ვარ და. თუმ ცა ეს ურ თიერ თო ბა მა ლე ვე 
დამ თავ რდა, რად გან ვაჟს სულ სხვა ქა ლი უყ ვარ და და ავ სტრიე ლი გო გო ნას თვის 
ყალ ბი და პი რე ბე ბი არ მიუ ცია.

სა სიყ ვა რუ ლო იმედ გაც რუე ბას მოჰ ყვა სა შემ სრუ ლებ ლო წა რუ მა ტებ ლო ბაც: 

43. იქ ვე, გვ. 47
44. იქ ვე, გვ. 52
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ხან გრძლი ვი მუ ზი ცი რე ბი სა და მე ცა დი ნეო ბის შემ დეგ, ბერ ტას პოლინა ვიარ დო 
გარ სიამ მოუს მი ნა და სა ნუ გე შო ვე რა ფე რი უთ ხრა. შემ დეგ პა რიზ ში, მაეს ტრო 
დუპ რე ცის თა ნაც სცა და ბე დი, მაგ რამ ამაოდ. მუ სი კა ლუ რი ეპო პეა კი დამ თავ რდა 
18 წლის ინ გლი სე ლი ვა ჟით, რომ ლის მა მა და ბე ჯი თე ბით ით ხოვ და 25 წლის ბერ-
ტას ხელს, მაგ რამ ნიშ ნო ბის დღეს სა სი ძო არ გა მოც ხად და და მხო ლოდ მეო რე 
დღეს მოი წე რა, რომ ორი ვე ბა ტო ნი ინ გლისს გაემ გზავ რა. 

საო პე რო ხე ლოვ ნე ბი სად მი სიყ ვა რულ მა დაა კავ ში რა ბერ ტა პრინც ადოლფ 
ვიტ გენ შტაინ თან, რო მე ლიც შე სა ნიშ ნა ვად მღე რო და და ბე დის სა ძებ ნე ლად 
ამე რი კა ში გაემ გზავ რა. ბერ ტა კი, რო გორც მი სი სა ცო ლე, ვის ბა დენ ში დარ ჩა იმ 
იმე დით, რომ ადოლ ფის მიერ ვარ სკვლა ვუ რი კა რიე რის აწ ყო ბის შემ დეგ, ისი ნი 
კვლავ ერ თად იქ ნე ბოდ ნენ. მაგ რამ გე მით მგზავ რო ბი სას ადოლ ფი გარ დაიც ვა ლა 
და მი სი ცხე და რი, გულ ზე სა ცო ლის ფო ტოსუ რა თით, ზღვა ში ჩაუშ ვეს. 

„...ეს იყო ჩე მი ცხოვ რე ბის მტკივ ნეუ ლი და მაინც მშვე ნიე რი ეპი ზო დი – სიმ-
ღე რის ჯა დოს ნო ბის და იმედ გაც რუე ბის მოკ ლე რო მა ნი. გე მის Rhein-ის გემ ბან ზე 
ას წიეს სამ გლო ვია რო დრო შა, ქო რა ლი შეას რუ ლეს, გე მი გა ჩერ და და სა ლუ ტის 
თან ხლე ბით ცხე და რი ზღვა ში ჩაუშ ვეს. ტალ ღებ ში გაუ ჩი ნარ და – ხე ლო ვა ნი, პრინ-
ცი, კე თი ლი სუ ლის ადა მია ნი. მას სა ცო ლის სუ რა თი და დუ მე ბულ გულ ზე დაა დეს; 
ზღვის ტალ ღე ბი ქვი თი ნით უმ ღე როდ ნენ  მიც ვა ლე ბულს და ჩემს სუ რათს სა ქორ-
წი ლო სიმ ღე რას“.45

ნე ბის მიე რი თავ გა და სა ვა ლი, წა რუ მა ტებ ლო ბა ან ხელ მო ცა რუ ლო ბა ბერ ტას-
თვის წიგ ნის ერ თი ფურ ცე ლი იყო, რო მელ საც წყა როს წყა ლი ვით ეწა ფე ბო და: 
რეა ლუ რი, ცოც ხა ლი ცხოვ რე ბის პა რა ლე ლუ რად მი დიო და ახ ალ გაზ რდა ქა ლის 
ნუ გე შის მცე მე ლი მხატ ვრულ -შე მოქ მე დე ბი თი და სა მეც ნიე რო ცხოვ რე ბა. კან ტი, 
შო პენ ჰაუე რი, ჰარ ტმა ნი, შტრაუ სი, ფოიერ ბა ხი, პას კა ლი, კომ ტი, ლიტ რე, ვიკ ტორ 
კუ ზე ნი და სხვა მრა ვა ლი ავ ტო რი ბერ ტას სუ ლიე რი მე გობ რე ბი შეიქ ნენ და სწო-
რედ მა თი დახ მა რე ბით აფარ თოებ და სა კუ თარ სააზ როვ ნო ას პა რეზს.

მაგ რამ 1870-ია ნი წლე ბი დან, ევ რო პუ ლი ომე ბის მიმ დი ნა რეო ბი სას, მო მა-
ვალ პა ცი ფის ტში ჯერ კი დევ არ ჩან და მი ლი ტა რის ტულ მსოფ ლმხედ ვე ლო ბას თან 
და პი რის პი რე ბის იმ პულ სი. ამის მი ზე ზი კი იყო ომ თან პერ სო ნა ლუ რი კავ ში რის 
უქონ ლო ბა და არარ სე ბო ბა რწმე ნი სა, რომ სო ცია ლუ რი სი ნამ დვი ლე აუ ცი ლებ-
ლად შე საც ვლე ლია და შე საც ვლე ლია სწო რედ მი სი მო ნა წი ლეო ბით.

„სიმ ღერ -სიმ ღე რით“ სია რუ ლის დრო დას რულ და, რო ცა ოც დაა თი წლის ბერ-
ტას უკ ვე თა ვი უნ და ერ ჩი ნა. გერ მა ნუ ლი, ფრან გუ ლი, ინ გლი სუ რი და იტა ლიუ რი 
ენე ბის სრულ ყო ფი ლად მცოდ ნე და კარ გი მუ სი კა ლუ რი გა ნათ ლე ბის ქა ლი სა-
მუ შაოს ძებ ნას შეუდ გა. ასე მოხ ვდა ფრაუ კი ნსკი მი სი მო მა ვა ლი მეუღ ლის, არ-
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ტურ გუნ და კარ ფონ ზუტ ნე რის ოჯახ ში, მი სი დე ბის (ლოტ ი, მა რია ნე, ლუი ზე და 
მა ტილ დე) აღ მზრდე ლად. არ ტუ რი შვი დი წლით უმ ცრო სი იყო, მაგ რამ ამას დი-
დი გრძნო ბის და ბა დე ბის თვის არა ნაი რი დაბ რკო ლე ბა არ შეუქ მნია. თუმ ცა, ურ-
თიერ თო ბის დრო მათ აუ ცი ლებ ლად უნ და „მოე პა რათ“ და მშობ ლე ბის თვალს 
უნ და მო რი დე ბოდ ნენ. ვა ჟის გა მიჯ ნუ რე ბის ამ ბა ვი ბა რო ნე სამ მა ლე შეიტ ყო და 
აღ მზრდე ლი სახ ლი დან წა ვი და. ასე აღ მოჩ ნდა ბერ ტა ალ ფრედ ნო ბელ თან, პა-
რიზ ში, საყ ვა რელ არ ტურ თან გან შო რე ბით გულ დამ ძი მე ბუ ლი:

„ერ თმა ნეთს ვე ხუ ტე ბო დით და ვტი რო დით. „ერ თმა ნეთს უნ და დავ შორ-
დეთ!ნუ თუ ეს შე საძ ლე ბე ლია? გვე ყო ფა კი ძა ლა? იქ ნებ რა მე მოხ დეს, რომ დავ-
რჩე? ოჰ, ეს ზედ მე ტად კარ გი იქ ნე ბო და... არა ფე რიც არ მოხ დე ბა... არ შეიძ ლე-
ბა... და კი დევ რამ დე ნი მე უხ მო, მა რი ლის გე მოია ნი კოც ნა, კვლავ ამოოხ ვრა და 
ხელახლა ჩი ვი ლი, ტკი ვი ლით გა ჯე რე ბუ ლი მოსა ფე რე ბელი სიტ ყვები. წას ვლამ დე 
არ ტუ რი ჩემ წინ დაე ცა და კა ბის კალ თა ზე მორ ჩი ლად მეამ ბო რა.46

ასე დაიწ ყო სატ რფოს მო ნატ რე ბით გა მოწ ვეუ ლი კაე შნი სა და ნო ბელ თან გა-
მაოგ ნებ ლად საინ ტე რე სო საუბ რე ბის ეპო პეა. ბერ ტას კენ მოფ რი ნავ და არ ტუ რი სა 
და მი სი დე ბის უსას რუ ლო წე რი ლე ბი. წყვი ლი მოიც ვა მე ლან ქო ლიამ და რად გან 
მი სი დაძ ლე ვა ორ თა ვეს თვის შეუძ ლე ბე ლი შეიქ ნა, ბერ ტა პა რიზ ში დაბ რუნ და. 
სას ტუმ როს ნო მერ ში მი სულ არ ტურს სი ცოც ხლე დაუბ რუნ და. 1876 წლის 12 ივ ნისს, 
გუმ პოლ დსკირ ხნე რის სამ რევ ლო ეკ ლე სია ში მათ ჯვა რი დაი წე რეს და მა ლე ვე სა-
ქარ თვე ლო ში გა მოემ გზავ რნენ:

„ჩვე ნი მიზანი იყო იმ ქვე ყა ნაში ჩასვლა, საი და ნაც ია ზონ მა ოქ როს საწ მი სი 
მოი პა რა. იმ მო მენ ტში, მგო ნი, ორი ვე ჩვენ ა გან ში იძა ლა ია ზო ნის გან წყო ბამ: ერ-
თმა ნეთ ში ირეო და სა თავ გა და სავ ლო ჟი ნი, დამ პყრობ ლის თავ და ჯე რე ბუ ლო ბა, 
იმე დე ბით გაბ რუე ბა. წინ გვე ლო და ახა ლი, მოუ ლოდ ნე ლო ბე ბით აღ სავ სე სამ-
ყა რო; ისეთ მი წა ზე უნ და დაგ ვედ გა ფე ხი, რო მე ლიც გამორჩეული იყო ყვე ლა ზე 
უფ რო კლა სი კუ რი დი დე ბუ ლე ბით; უამ რა ვი ისე თი გან ცდა გვე ლო და, რო მელ თა 
ბო ლომ დე წარ მოდ გე ნაც კი არ შეგ ვეძ ლო. ვი ცო დით, რომ გვე ლო დე ბოდ ნენ და 
ხელ გაშ ლი ლი შე მოგ ვე გე ბე ბოდ ნენ...“47

ბერ ტა უკი დუ რე სად ბედ ნიე რი იყო იმით, რომ მათ ოქ როს საწ მი სის მო ტა ცე ბა 
არ სჭირ დე ბო დათ, რად გან ერ თმა ნე თი ჰყავდათ, რო გორც ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი და სა ნუკ ვა რი ქო ნე ბა.

ავ სტრიე ლი წყვი ლი ფოთ ში ჩა მო ვი და. ღა მე იქ ვე გაა თიეს. დი ლით კი ქუ თაის-
ში წა ვიდ ნენ, სა დაც გე ნე რალ მა წე რე თელ მა უმას პინ ძლა. სტუმ რე ბი მოი ხიბ ლნენ 
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ლხი ნით, სას მლით და ქარ თუ ლი ცეკ ვით. მე სა მე დღეს, გრა ფი კომტ დე როზ მორ-
დუ კის თან ხლე ბით გორ დის კენ გაე შურ ნენ, სა დაც მთე ლი ზაფ ხუ ლი დარ ჩნენ. 
შემ დეგ წყვი ლი კვლავ ქუ თაის ში და სახ ლდა, ჯერ გე ნე რა ლ ჰა გე მაის ტე რის სახ-
ლში, ხო ლო შემ დეგ – ნა ქი რა ვებ ბი ნა ში. ბერ ტა სიმ ღე რი სა და ფორ ტე პია ნოს გაკ-
ვე თი ლებს იძ ლეო და, ხო ლო არ ტუ რი – გერ მა ნუ ლი სას და ასე ვე კო რეს პონ დენ-
ციებს, პა ტა რა ჩა ნა ხა ტებს აგ ზავ ნი და გერ მა ნუ ლი პრე სი სათ ვის. 

სა ქარ თვე ლო ში დაიწ ყო წე რა ბერ ტა მაც. იგი წარ მა ტე ბით ბეჭ დავ და Presse-ში, 
ფსევ დო ნი მით B. Oulot. მი სი რო მა ნე ბი „ცუ დი ადა მია ნი“, „ჰან ნა“ და „სიყ ვა რუ-
ლის არ სე ნა ლი“, ხო ლო არ ტუ რის „და რე ჯა ნი“, „აზ ნაუ რი“ და „კავ კა სიის შვი ლე ბი“ 
სწო რედ აქ შეიქ მნა.

1877 წლის 24 აპ რილს რუ სეთ -თურ ქე თის ომი დაიწ ყო. ქუ თაი სე ლი ქა ლე ბის 
მიერ ორ გა ნი ზე ბულ საქ ველ მოქ მე დო ღო ნის ძიე ბებ ში ბერ ტა ენ თუ ზიაზ მით მო-
ნა წი ლეობ და. ცოლ -ქმა რი მზად იყო დაჭ რი ლე ბის მოვ ლა- პატ რო ნო ბა ში ჩარ თუ-
ლი ყო, მაგ რამ იმ პი რო ბით, რომ ორ თა ვეს ერთ ჰოს პი ტალ ში მია მაგ რებ დნენ. ასე 
არ გა მო ვი და, ამი ტომ ამ გან ზრახ ვას შეეშ ვნენ. სამ შობ ლო დან მი ღე ბუ ლი ყვე ლა 
წე რი ლი მოახ ლოე ბულ გან საც დელ ს ამცნობდა და ნა თე სა ვებს უკან დაბ რუ ნე ბას 
ურ ჩევ დნენ. შიმ ში ლი, საო მა რი მოქ მე დე ბე ბი სა და შა ვი ჭი რის გავ რცე ლე ბის ში ში, 
არ ტუ რის უმ ცრო სი დის, მა ტილ დეს გარ დაც ვა ლე ბა – ეს ყვე ლა ფე რი დამ თრგუნ-
ვე ლი იყო, მაგ რამ ისი ნი ბედს არ ეპუე ბოდ ნენ:

„ეს ხომ იმი ტომ მოგ ვე ცა, რომ ჩვე ნი ხა სია თი გა მოეწ რთო და ჩვენ ში კა-
ცობ რიო ბის ტან ჯვი სა და ხალ ხის სი დუხ ჭი რის მი მართ თა ნაგ რძნო ბა აღეძრა, 
რა მაც მოგ ვია ნე ბით შექ მნა სა ფუძ ვე ლი ჩვე ნი თა ნამ შრომ ლო ბი სა კა ცობ-
რიო ბის სა კე თილ დღეოდ და გააგვიღვიძა ერ თმა ნეთ ზე უფ რო სა სი კეთო 
შეხედულებები“.48

1878 წელს ზუტ ნე რე ბი თბი ლის ში გად მო სახ ლდნენ. ბერ ტა მუ სი კას ას წავ ლი და, 
არ ტუ რი ფრანგ ხა ლი ჩე ბის ფაბ რი კან ტთან და მშე ნე ბელ თან, მუ სიე ბერ ნეს თან 
მუ შაობ და. ბი ნა დაც ამ ბა ტონ თან ცხოვ რობ დნენ. ხში რად სტუმ რობ დნენ თა მარ 
ჭავ ჭა ვა ძეს, რო მე ლიც ბერ ტას ქარ თვე ლი სიყ ვა რუ ლის, ერეკ ლე ბაგ რა ტიო ნის 
ქვრი ვი იყო. მის სა ლონ ში იკ რი ბე ბო და მთე ლი ქარ თუ ლი არის ტოკ რა ტია. ზუტ ნე-
რე ბი გა მუდ მე ბით მუ შაობ დნენ და მოგ ზაუ რობ დნენ სა მეგ რე ლოს, იმე რეთ სა და 
თბი ლისს შო რის, უთ ვა ლავ ჯერ შეიც ვა ლეს ბი ნა. ერ თი ხა ნო ბა ზუგ დიდ ში, გერ მა-
ნულ კო ლო ნია ში და სახ ლდნენ. არ ტუ რი აშილ მიუ რატს ეხ მა რე ბო და სახ ლი სა და 
სა ჯი ნი ბოე ბის მშე ნებ ლო ბა ში, ბა ღის გა შე ნე ბა- კე თილ მოწ ყო ბა ში, ხო ლო ბერ ტა – 
პა ტა რა ლუ სიენ სა და ნა პოს ამე ცა დი ნებ და. 
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1884 წელს, ბერ ტამ ორი მე გო ბა რი და კარ გა: ეკა ტე რი ნე ჭავ ჭა ვა ძე და დე და, 
რა მაც მი სი სამ შობ ლო ში დაბ რუ ნე ბა დააჩ ქა რა. წას ვლამ დე რამ დე ნი მე თვე მა მია 
გუ რიელ თან იც ხოვ რეს, რა თა „ვეფ ხის ტყაოს ნის“ თარ გმან ზე ემუ შა ვათ და თა მარ 
მე ფის მმარ თვე ლო ბა ზე, ქვეყ ნის ის ტო რია ზე უფ რო მე ტი გაე გოთ. 

სა ქარ თვე ლო ზუტ ნე რე ბის თვის თავ შე სა ფა რიც იყო და სამ შობ ლოც, აზიაც და 
ევ რო პაც, მწა რეც და ტკბი ლიც. ისი ნი მუ შაობ დნენ და მეურ ნეო ბას უძ ღვე ბოდ ნენ, 
სწავ ლობ დნენ და ას წავ ლიდ ნენ, მაგ რამ თით ქოს ამას ზრდას რუ ლე ბი ვით კე თილ-
დღეო ბის თვის კი არ აკე თებ დნენ, არა მედ – გა სარ თო ბად, სა თა მა შოდ. თით ქოს 
მთელს ცხოვ რე ბას ცხრა წე ლი ჯი ბი დან ამოა ცა ლეს, სა ქარ თვე ლო ში ჩა მოი ტა ნეს და 
ერ თმა ნე თის თვის, სიყ ვა რუ ლის თვის გაფ ლან გეს. ოქ როს საწ მი სი კი არ მოი ტა ცეს, 
არა მედ – შეიტ კბეს და თვით გამ დიდ რე ბას და სუ ლიერ გამ დიდ რე ბას მოახ მა რეს:

„ვტი ტი ნებ დით ათას სი სუ ლე ლეზე, ვიქ ცეო დით უგუ ნუ რად, გამო ვი გო ნეთ ჩვენი 
ენა, ბრალ დე ბებს ვაყ რი დით ერ თმა ნეთს, ვას რუ ლებ დით ყვე ლა ზე ვე ლურ ცეკ-
ვებს და უც ნაურ სიმ ღე რებს, ვთა მა შობ დით... თუ თო ჯი ნე ბით არა, ჩვე ნი ფან ტა-
ზიით წარ მოდ გე ნი ლი არ სე ბე ბით, მოკ ლედ: ბრიყ ვი, ბრიყ ვი, ნე ტა რი ბავ შვე ბი...“49

1876-1885 წლე ბის თავ გა და სა ვა ლი ბერ ტა ზუტ ნერ მა თა ვის მო ნოგ რა ფია ში „Es 
Lowos“ აღ წე რა. ზო გი მკით ხვე ლი საყ ვე დუ რობ და ავ ტორს – ინ ტი მურ ცხოვ რე ბას 
ასე თი გა მომ ზეუ რე ბა, სა ხალ ხოდ გა მო ფე ნა არ უხ დე ბაო. ამ ყვედ რე ბა ზე ბერ ტას 
ეცი ნე ბო და, რად გან იგი წერ და არა სა ყო ველ თაო მო წო ნე ბის თვის, არა მედ მხო-
ლოდ იმათ თვის, ვინც მის ტექ სტში სა კუ თარ თავს აღ მოა ჩენ და. ასე თე ბი კი იყ ვნენ 
და უხ ვად უგ ზავ ნიდ ნენ წე რი ლებს ბერ ტას, ფსევ დო ნი მით „ერ თი“.

მარ ჯო რი და ოლი ვერ უორ დრო პე ბის შრო მე ბი სა ქარ თვე ლოს შე სა ხებ50 და 
მთე ლი მა თი ცხოვ რე ბა, ქარ თუ ლი კულ ტუ რის პო პუ ლა რი ზა ციის თვის მოღ ვა წეო-
ბის შეუ და რე ბე ლი მა გა ლი თია. მათ დაა ფუძ ნეს ან გლო- ქარ თუ ლი სა ზო გა დოე ბა, 
რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავ და სა ქარ თვე ლოს ის ტო რიის, ლი ტე რა ტუ რი სა, ხე ლოვ-
ნე ბის, ეთ ნო ლო გიი სა და არ ქეო ლო გიის შეს წავ ლას, სა ქარ თვე ლოს თან და კავ-
კა სიას თან და კავ ში რე ბუ ლი წიგ ნე ბის, თარ გმა ნე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბას და ამ ლი ტე-
რა ტუ რის შე სა ხებ საც ნო ბა რო ბიბ ლიო თე კის შექ მნას.

მარ ჯო რი სა ქარ თვე ლოს ორ ჯერ ეს ტუმ რა, 1894 და 1896 წლებ ში. მეო რედ ჩა მოს-
ვლი სას მას უკ ვე ოლი ვე რის გარ და თან ახ ლდა დე და – მარ ჯო რი კა მე რონ სკო ტი, 
მა მა და ძმა – თო მას უფ რო სი და თო მას უმ ცრო სი უორ დრო პე ბი. 

ქუ თაის ში სტუმ რებს და თა მი ქე ლა ძის სახ ლში უმას პინ ძლეს. თა მა დამ, წე რა-
კით ხვის გა მავ რცე ლე ბე ლი სა ზო გა დოე ბის წევ რმა, კონ სტან ტი ნე დი მიტ რის ძე ბაქ-

49. იქ ვე, გვ. 113
50. მარ ჯო რი და ოლი ვერ უორ დრო პე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი და გა მოუქ ვეყ ნე ბე ლი ნაშ რო მე ბი, წე რი ლე-

ბი ინა ხე ბა ოქ სფორ დის ბოდ ლეი ნის ბიბ ლიო თე კა ში/Oxford Bodleian Library.
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რა ძემ, მარ ჯო რის სად ღეგ რძე ლო შეს ვა: მოუთ ხრო, თუ რო გორ ერ გო ღვთის მშო-
ბელს სა ქარ თვე ლო წი ლად და რო გორ იქ ცა იგი ჩვე ნი კულ ტუ რის პირ ველ წმინ-
და ნად და მფარ ვე ლად, რო გო რი გა მორ ჩეუ ლი იყო ქარ თვე ლი ქა ლე ბის გავ ლე ნა 
ჩვენს ის ტო რია ში. ბო ლოს კი მჭევრ მეტ ყველ მა ორა ტორ მა  დას ძი ნა: 

„...თუმ ცა ქა ლე ბის ეს შე სა ნიშ ნა ვი გავ ლე ნა დღეს შეწ ყდა, რო ცა ქარ თვე ლე ბის 
სა ხე ლე ბი გამ ქრა ლია ის ტო რიი დან. მიუ ხე და ვად ამი სა, ქარ თვე ლე ბი სუ ლიე რად 
არ და ცე მუ ლან და ელო დე ბიან თა ვიანთ ქალ ნუ გე შის მცე მელს. იქ ნებ იმ პირ ველ-
მა წმინ დან მა შე გარ ჩიათ თქვენ, მარ ჯო რი, რა თა კი დევ ერ თხელ დაგ ვიმ ტკი ცოს 
მი სი ზრუნ ვა. შეიძ ლე ბა ეს თქვენ ხართ ის პი როვ ნე ბა, რო მელ საც მან ეს დი დი 
საქ მე დაა ვა ლა. საი დან სად ჩაუგ დია თქვენს გულ ში ნა პერ წკა ლი და აღუძ რავს 
მას ში ჩვენ და მი სიმ პა თია და სიყ ვა რუ ლი? საი დან სად მო გი მარ თავთ თქვენ ჩვენ-
კენ, რომ გაგ ვიც ნოთ და შეგ ვის წავ ლოთ რი გია ნად და შემ დეგ გაგ ვაც ნოთ ევ რო-
პას, აღ ძრათ ჩვენ და მი სიმ პა თია, რომ იმით იქ ნე ბა მი ვიწ ყე ბუ ლი დროე ბით ერი 
გა მოირ კვეს წყვდია დი დან... ღმერ თმა ქნას შე გეს რუ ლე ბი ნოთ ეს დი დი და სამ ძი-
მო საქ მე პირ ნათ ლად...“51

მარ ჯო რი სი ცოც ხლის ბო ლომ დე მე გობ რობ და და 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, ბა ბო ბაგ რა ტიონ თან. მას ჰყავ და ქარ თვე ლი 
ნათ ლუ ლე ბი: ელე ნე გიორ გის ასუ ლი როს ტო მაშ ვი ლი და ხი დის თა ვე ლი ობო-
ლი ბი ჭი ალექ სი. სო ფელ ნი გოით ში მას დი მიტ რი მა ჭუ ტა ძე და მი სი ინ გლი სე ლი 
მეუღ ლე ანა ტარ სეი მას პინ ძლობ დნენ.

მარ ჯო რი გა მუდ მე ბით აქ ვეყ ნებ და ინ ფორ მა ციას სა ქარ თვე ლო ში მიმ დი ნა რე 
მოვ ლე ნებ ზე, გან სა კუთ რე ბით კი რუ სე თის იმ პე რიის ბო როტ მოქ მე დე ბა ზე: 1803 
წელს მა რიამ დე დოფ ლის ძა ლა დობ რივ გა და სახ ლე ბა ზე, სა სუ ლიე რო პი რე ბის 
შე ვიწ როე ბა სა და მათ და პა ტიმ რე ბა ზე, 1905-1906 წლე ბის გა მოს ვლე ბის სა პა სუ ხო 
რეპ რე სიებ სა და ქარ თვე ლი ხალ ხის უფ ლე ბა ზე, იყოს და მოუ კი დე ბე ლი და სუ ვე-
რე ნუ ლი სა ხელ მწი ფო. და- ძმა ცდი ლობ და, რუ სე თის იმ პე რიის სას ტი კი ქმე დე ბე ბის 
შე სა ხებ ხმა მიეწ ვდი ნა გავ ლე ნია ნი წრეე ბის თვის და გაევ რცე ლე ბი ნა საპ რო ტეს ტო 
წე რი ლე ბი. სა ყუ რად ღე ბოა მარ ჯო რის მი მარ თვა რუ სი ქა ლე ბი სად მი:

„რუ სო მან დი ლოს ნე ბო! ნუ თუ არ გეს მით ქარ თველ თა ქვი თი ნი და კვნე სა? ნუ-
თუ არ იცით, რას უშ ვრე ბიან თქვენს დებს ლა მაზ სა ქარ თვე ლო ში? მთე ლი ქვე ყა ნა 
ალ შია გახ ვეუ ლი, არა ვის იწ ყა ლე ბენ – მო ხუც ქა ლებს, 8 წლის ბავ შვებს, სკო ლის 

51. ეს წე რი ლი უორ დრო პე ბის არ ქივ ში ინა ხე ბა, თა ვის სა დი სერ ტა ციო ნაშ რომ ში იგი შო რე ნა შტოიერ-
მა გა მოაქ ვეყ ნა, იხ: http://iliauni.edu.ge/uploads/other/1/1441.pdf 
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მოს წავ ლე გო გო ნებს... სა ში ნე ლე ბამ და სი გი ჟემ მოიც ვა ქვე ყა ნა. ეს ყო ვე ლი ვე 
სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა კუთ ხე ში მეორ დე ბა. ორი თვეა ქა ლე ბი და ბავ შვე ბი 
ტყეს აფა რე ბენ თავს, დამ სჯე ლი დი ვი ზიე ბი სა გან თა ვის და სა ცა ვად, მაგ რამ იქაც 
არ არიან უსაფ რთხოდ აღ ვი რახ სნი ლი სი სას ტი კის წი ნა შე. რამ დე ნი პა ტა რა ბავ-
შვი დაი ღუ პა ან ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი გახ და...“52

1900 წელს ინ გლის ში გა მოი ცა მარ ჯო რის და ოლი ვე რის ნაშ რო მი „წმინ და ნი-
ნოს ცხოვ რე ბა“.53 იგი თავს უყ რის სა ქარ თვე ლოს გან მა ნათ ლე ბე ლი ქა ლის შე-
სა ხებ არ სე ბულ წყა როებს და წარ მოა ჩენს წმინ და ნის დამ სა ხუ რე ბას ქარ თვე ლი 
ხალ ხი სა და ქრის ტია ნუ ლი სამ ყა როს წი ნა შე. 

1912 წელს კი ოლი ვერ უორ დროპ მა სა ზო გა დოე ბას წა რუდ გი ნა მარ ჯო რის 
მიერ პრო ზაუ ლად თარ გმნი ლი „ვეფ ხის ტყაო სა ნი“. წიგ ნს წინ უძ ღო და ოლი ვე რის 
ვრცე ლი წი ნა სიტ ყვაო ბა, აწ  გან სვე ნე ბუ ლი მი სი დის ცხოვ რე ბის, რუს თა ვე ლის 
ქმნი ლე ბის და რუს თვე ლო ლო გიუ რი კვლე ვე ბის შე სა ხებ.54

მარ ჯო რის გარ დაც ვა ლე ბას უამ რა ვი ქარ თვე ლი მოღ ვა წე გა მოეხ მაუ რა: სა გა-
ზე თო სტა ტიე ბი და ლექ სე ბი მიუძ ღვნეს, დას ტი როდ ნენ ში ნაურ სა და უგუ ლი თა-
დეს მე გო ბარს. იმ დროს ინ გლის ში მყოფ მა ქარ თვე ლებ მა კი 1909 წლის 21 დე კემ-
ბერს თა ვი მოი ყა რეს, ქა ლაქ სე ვე ნო კის კენ გაე შურ ნენ და დაეს წრნენ საგ ვა რეუ-
ლო აკ ლდა მა ში მის და საფ ლა ვე ბას.

სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტიუ ლი რეს პუბ ლი კის და ფუძ ნე ბი დან ორი წლის თავ-
ზე სა ქარ თვე ლოს ეს ტუმ რა ჰო ლან დიე ლი ფე მი ნის ტი და მწე რა ლი ოდეტ კე ნი, 
რომ ლის ნაშ რო მი „ოქ როს საწ მი სის ქვე ყა ნა ში, და მოუ კი დე ბელ, მენ შე ვი კურ სა-
ქარ თვე ლო ში“ ჩვენს ქვე ყა ნა ში სწო რედ მის მოგ ზაუ რო ბას ეძ ღვნე ბა.55

ოქ როს საწ მი სის ქვეყ ნით დაინ ტე რე სე ბა და მის და მი სიყ ვა რუ ლი ოდეტს გიორ-
გი (გრი გოლ /გრი შა) წე რე თელ მა გაუღ ვი ვა. მას, რო გორც გა მორ ჩეუ ლად პა ტივ სა-
ცემ, მრა ვა ლი ღირ სე ბით და ჯილ დოე ბულ მა მა კაცს და სა კუ თა რი ერის საუ კე თე სო 
შვილს, უძ ღვნის მწე რა ლი ქა ლი 1923 წელს პა რიზ ში გა მო ცე მულ მე მუა რებს. 

„ამ პირ ველ ტომს, რო მელ შიც აღ წე რი ლია სა ქარ თვე ლო, დი დი სიყ ვა რუ ლით 
ვუძ ღვნი ქარ თველ თა ვად სა და კა პი ტანს, გიორ გი (გრი გოლ) წე რე თელს; მსურს 

52. მარ ჯო რის ხელ ნა წე რი „Memoir conserning events in Georgia in 1906”. იხ: http://iliauni.edu.ge/
uploads/other/1/1441.pdf 

53. Marjory Wardrop and J. O. Wardrop, Life of St. Nino, Studia Biblica et Ecclesiastica, Esseys, Chiffly in 
Biblical and Patristic Criticism by members of the University of Oxford, Volume V, Part I. Oxford, At the 
Clarendon Press, M DCCCC, 1900.

54. The Man in the Panther’s Skin: A Close Rendering from the Georgian Attempted by Marjory Scott 
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ამ გვა რად გა მოვ ხა ტო მო წი წე ბა მის და მი და პა ტი ვი მი ვა გო ამ ჩი ნე ბულ ადა მიანს, 
რად გან ფარ და ახა და ყვე ლა ფერს და ცხად ლივ და მა ნა ხა თა ვი სი ერის გა ნუ ზო-
მე ლი ღირ სე ბა ნი, რო ცა ჩვე ნი საა მუ რი კავ ში რით ვტკბე ბო დით; სწო რედ ამ ღირ-
სე ბა თა წყა ლო ბით, კი დევ უფ რო ძლიერ შე მიყ ვარ და მი სი ში ნა გა ნი სამ ყა რო, შე-
მიყ ვარ და თა ვა ზიან, სან დო მიან, სიყ ვა რუ ლის ღირს მა მა კაც თა მოდ გმა, რომ ლის 
სა თაყ ვა ნო გან სა ხიე რე ბა ცაა გრი გოლ წე რე თე ლი“.56

ჩვე ნი ქვეყ ნის კულ ტუ რუ ლი თა ვი სე ბუ რე ბე ბის გარ და, ოდეტს აინ ტე რე სებს 
რე ფორ მე ბი, რომ ლე ბიც და მოუ კი დე ბელ რეს პუბ ლი კა ში მიმ დი ნა რეობს და აღ-
ფრთო ვა ნე ბუ ლია იმით, რომ მმარ თველ მა პო ლი ტი კურ მა ძა ლამ ქა ლებს უკ ვე 
მია ნი ჭა აქ ტიუ რი და პა სიუ რი ხმის უფ ლე ბა. თუმ ცა, იცის, რომ პა რი ზის საერ-
თა შო რი სო კონ ფე რენ ციის მიერ სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტიუ ლი რეს პუბ ლი კის 
de-jure აღია რე ბი დან ორი კვი რის თავ ზე, 1921 წლის თე ბერ ვალ ში, ჩვე ნი ქვე ყა ნა 
ბოლ შე ვი კებ მა დაი კა ვეს და „გაა წით ლეს“. 

ოდე ტი კარ გად იც ნობს სა ქარ თვე ლოს ის ტო რიას. იცის კოლ ხი მე დეა სა და თა-
მარ დე დოფ ლის შე სა ხებ, წა კით ხუ ლი აქვს მარ ჯო რი უორ დრო პის მიერ თარ-
გმნი ლი „ვეფ ხის ტყაო სა ნი“. ამი ტომ ქა ლე ბის ჩაგ ვრას ან ჩა მორ ჩე ნი ლო ბას არ 
მოე ლის და მი სი ქარ თვე ლი დე ბის ძა ლა და თა ვი სუფ ლე ბის გა მოვ ლი ნე ბის ფორ-
მე ბი უფ რო აინ ტე რე სებს.  გარ და ამი სა, მას ალ ბათ ეს მის, რომ პრი მი ტიუ ლი ყო ფა 
თა ვის თა ვად წარ მო შობს და ამ კვიდ რებს თა ნას წორ პა სუ ხის მგებ ლო ბას ყო ფა ში. 
აქ საქ მია ნო ბის სქე სურ -რო ლუ რი გა ნა წი ლე ბა მკაც რია, ქა ლსაც და მა მა კაც საც 
ერ თნაი რად მძი მე ჭა პნის ტა რე ბას აკის რებს.

ლან დშაფ ტით, ქა ლე ბი სა და მა მა კა ცე ბის იე რით, ბუ ნე ბის ფე რე ბი თა და გა რე-
მოს თა ვის თა ვა დო ბით მო ხიბ ლუ ლი ოდე ტი გა მაოგ ნებ ლად ზუს ტად და ძალ დაუ-
ტა ნებ ლად ბა დებს მხატ ვრულ სა ხეებს და ტექ სტში მარ გა ლი ტე ბი ვით მი მოაბ ნევს. 
ხან დაი სია წყალ გა რეუ ლი სის ხლის ფე რი და ხან – ქვე მო სვა ნეთ ში მომ დი ნა-
რე ცხე ნისწყა ლია ბავ შვის თვა ლე ბი ვით კრია ლა, ხან ლეჩ ხუ მის პა ნო რა მა ჰგავს 
მოელ ვა რე მუა რეს და ხან ცხე ნის ფლოქ ვებ ქვეშ დამ სხვრეუ ლი კენ ჭე ბის ხმა – 
კას ტა ნიე ტე ბის ჰანგს.

ოდე ტის სიყ ვა რუ ლი და და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში მი სი მეგ ზუ რი, გრი შა წე რე-
თე ლი, პლა ტონ წე რეთ ლი სა და დი გორ ხან და დეშ ქე ლია ნის ვა ჟი იყო. მათ ქარ თულ 
თავ გა და სა ვალ ში ყვე ლა ზე დრა მა ტუ ლი, ფე მი ნის ტუ რი და პო ლი ტი კუ რი საზ რი სე-
ბით დატ ვირ თუ ლი ტექ სტი გრი შას დე დუ ლეთს ეხე ბა. წყვი ლი კა ლა ში სწო რედ მა-
შინ ჩა ვი და, რო ცა სა ხალ ხო გვარ დია მთავ რო ბის და ვა ლე ბით პირ ვე ლი მსოფ ლიო 
ომი დან დე მო ბი ლი ზე ბუ ლთა გა ნია რა ღე ბის ოპე რა ციას ატა რებ და. მთიე ლე ბი ამ 

56. Odette Keun, Au Pays de la Toison D’or, En Georgie Mencheviste Independante, p:4.
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კამ პა ნიას არ ეთან ხმე ბოდ ნენ, რად გან ია რა ღის მფლო ბელ თა დი დი ნა წი ლი არც 
ქურ დი იყო, არც ყა ჩა ღი და ია რაღს თავ დაც ვი თი მიზ ნით იყე ნებ დნენ.

რო გორც ჩანს, სვა ნებ მა „მოუ ლოდ ნე ლი სტუმ რე ბი“ სამ ტროდ მო სუ ლე ბად ჩათ-
ვა ლეს და სა ღა მო ხანს სა ზა რე ლი სრო ლა ატე ხეს. ოდე ტი და გრი შა პო ლი ციის შე-
ნო ბა ში დაი მალ ნენ, საა ქაოს თან გა მომ შვი დო ბე ბის მო ლო დინ ში. ამ მე ტა ფი ზი კურ-
მა, სივ რცი სა და დროის მიღ მურ მა ყო ფიე რე ბამ სუ ლის ჩა რა ზუ ლი სარ კმე ლი გახ სნა 
და აი ძუ ლა გრი შა, ამ ჟა მინ დე ლი სიყ ვა რუ ლის თვის პირ ვე ლი სიყ ვა რუ ლის ტრა გე-
დია მოეთ ხრო: რო გორ დაუ პი რის პირ დნენ მშობ ლე ბი მი სი და ელე ნეს სიყ ვა რულს, 
რო გორ ჩა ყა რა სა წამ ლა ვი სა სო წარ კვე თილ მა გო გომ სა კუ თარ და სატ რფოს საკ-
ვებ ში, რის გა მოც თა ვად გარ დაიც ვა ლა, ხო ლო გრი შას ხან გრძლი ვი მკურ ნა ლო ბა 
დას ჭირ და. 

თვალ ცრემ ლია ნი და აქ ვი თი ნე ბუ ლი გრი შა ცდი ლობს ოდეტს მოეხ ვიოს, მაგ რამ 
ქა ლი უეც რად გარ დაიქ მნე ბა ია ზონ თან და პი რის პი რე ბულ მე დეად. ჩვენ ვაკ ვირ-
დე ბით კოლ ხი ამორ ძა ლის რეინ კარ ნა ციას „ოქ როს საწ მი სის ქვე ყა ნა ში“:

„გონ გა და სუ ლი, შეშ ლი ლი ქა ლი ვით გა ვუ ძა ლიან დი მის მძი მე ხე ლებს, აუ ტა ნელ 
ტვირ თად რომ დამ წო ლოდ ნენ მხრებ ზე და ჩემს მოდ რე კას ლა მობ დნენ. და მეხ-
სე ნით ყვე ლა ნი! მინ და, მოვ კვდე თა ვი სუ ფა ლი და ეუ ლი, მარ ტოდ შთე ნი ლი, არა 
მწა დია ეს მკლა ვე ბი, მარ წუ ხე ბი ვით რომ შე მომ ჭდო ბიან; არა მსურს მა მა კა ცის ეს 
ალერ სი და ლა ცი ცი; ვნატ რობ, მოვ კვდე მეთ ვალ ყუ რე თა მზე რი სა გან შორს, მა-
თი სიტ ყვე ბი სა გან შორს... არ მინ და არც ღმერ თე ბის ნუ გე შის ცე მა, არც ადა მიან თა 
მოდ გმის დახ მა რე ბა, შემ წეო ბა, შვე ლა, მოწ ყა ლე ბა და მფარ ვე ლო ბა... არა ვის ვენ-
დო ბი, არა ვი სი მწამს ჩე მი თა ვის გარ და – მხო ლოდ სა კუ თა რი ხე ლე ბი გა მო მად გე ბა 
ჩე მი გო ნე ბი სა და სუ ლის მტკი ცე საყ რდე ნად, და როს, ბო ლოს და ბო ლოს, და ვიხ-
სნი თავს ყო ვე ლი სა ძულ ვე ლი, უც ხო მო ნო ბის უღ ლი სა გან და ვი გე მებ ნა ნატრ თა-
ვი სუფ ლე ბას, ჩე მი ეუ ლი ცნო ბიე რე ბის გა ნუ ყო ფე ლი მთლია ნო ბის წყა ლო ბით, თა-
მა მად გა ვუს წო რებ თვალს შეუც ნო ბელს და გუ ლუ შიშ რად შე ვე გე ბე ბი სიკ ვდი ლის 
იდუ მალ სამ ყა როს. ხე ლის კვრით მო ვი ცი ლე გაოგ ნე ბუ ლი გრი შა, გან ვე შო რე მი ლი-
ციე ლებს, და სა კუ თარ ში ნა გან სამ ყა რო ში ჩა ძი რუ ლი, ვე ლო დე ბი, რო დის დად გე ბა 
უკა ნას კნე ლი წა მი, თუ კი მაინ ცდა მაინც ამა ღამ უნ და დად გეს“.57

მეო რე დღეს მო სახ ლე თა უმ რავ ლე სო ბამ უარ ყო რა მე ნაი რი კავ ში რი იმ 
ხალ ხთან, ვინც წი ნა დღით სრო ლა ატე ხა. ოდეტს წმინ და კვი რი კეს და ივ ლი ტას 
ტა ძარ ში შეს ვლა ზეც უა რი უთ ხრეს მას პინ ძლებ მა. ვერც თხოვ ნამ, ვერც ამ ის-
ტო რიულ ძეგ ლზე თავ დაუ ზო გა ვი ზრუნ ვის და პი რე ბამ ვერ მოალ ბო სვა ნე ბის 
გუ ლი. გრი შამ ალ ბათ წი ნაპ რე ბის ავ ტო რი ტე ტიც გა მოი ყე ნა მათ და სა ყო ლიებ-

57. იქ ვე, გვ. 275-276
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ლად, მაგ რამ ყვე ლა მცდე ლო ბა წყლის ნაყ ვა გა მოდ გა იმ რწმე ნის წი ნააღ მდეგ, 
რომ ქა ლებს, თა ვის თა ვად იმის გა მო, რომ ისი ნი ქა ლე ბი არიან, უწ მინ დუ რე ბა 
შეაქვთ წმინ და ტა ძარ ში.

ნა დი რო ბის ქალ ღმერ თი და ლის ძალ მო სი ლე ბის, სვა ნი ქა ლე ბის გა მორ ჩეუ ლი 
სი მა მა ცი სა და გმი რო ბის ფონ ზე მარ თლა პა რა დოქ სუ ლია ქა ლე ბის უწ მინ დუ რე ბის 
შე სა ხებ წარ მოდ გე ნის სი ცოც ხლი სუ ნა რია ნო ბა. თუმ ცა გა სა გე ბია, რომ კერ პთაყ ვა-
ნის მცემ ლო ბის დროინ დე ლი  შე ხე დუ ლე ბე ბი საუ კუ ნეებს სწო რედ იმი ტომ უძ ლებს, 
რომ ისი ნი სა კრალურ თან და ხე ლუხ ლე ბელ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი და გან სჯის 
სფე რო ში იშ ვია თად ხვდე ბა. 

გრი შა წე რეთ ლის ნა თე სა ვი, ნი ნო/ ქეით და დეშ ქე ლია ნი, რო მე ლიც მა მა-
კა ცის უნი ფორ მა ში გა დაც მუ ლი, პირ ველ მსოფ ლიო ომ ში იბ რძო და, მო ნა წი-
ლეობ და სა ქარ თვე ლოს და მოუ კი დე ბე ლი რეს პუბ ლი კის პო ლი ტი კურ ცხოვ-
რე ბა ში. ბოლ შე ვი კუ რი რე ჟი მის დამ ყა რე ბის შემ დეგ კი საფ რან გეთ ში და სახ-
ლდა და სა კუ თა რი უნი კა ლუ რი თავ გა და სავ ალი ფურ ცელ ზე გა დაი ტა ნა და 
მე მუა რე ბად გა მოს ცა. წიგ ნი 1934 წელს ინ გლი სუ რად თარ გმნა არ თურ ჯ. ეშ-
თონ მა სა თაუ რით „პრინ ცე სა“.58

არა ვინ იცის, უამ ბო თუ არა და ვით მა ოდეტს ნი ნოს მეომ რუ ლი თავ გა და სავ-
ლის შე სა ხებ ან გააც ნო თუ არა იგი. არა და, მწე რა ლი ქა ლი უდა ვოდ დი დი ინ ტე-
რე სით მოის მენ და „გან კა ცე ბუ ლი“ ლა მაზ მა ნის მო ნათ ხრობს: მი სი, ჯა რის კა ცე ბის, 
ფრონ ტის ხა ზის მედ დე ბის ურ თიერ თო ბი სა და ბრძო ლის ამ ბებს.

ახ მე ტა ში ოდეტ კე ნი რუს ბოლ შე ვი კებ საც გა დაე ყა რა. მი სი მო ნათ ხრო ბი-
დან ვარ კვევთ, რომ სერ გეი კი რო ვი ამ დროს თბი ლის შია და ბოლ შე ვი კურ 
მი სიას ხელ მძღვა ნე ლობს. მათ უკ ვე „დი დი ტე რო რი“ მოაწ ყვეს ბა ქო ში: ათა-
სო ბით ადა მია ნი და ხო ცეს და „ჩე რეზ ვი ჩაი კას“ ტრი ბუ ნა ლით გაა სა მარ თლეს, 
სა ტუ სა ღოებ ში გა მო კე ტეს. ოდე ტის შე ფა სე ბით, კო მუ ნის ტებ მა უწინ დე ლი იმ პე-
რია ლიზ მი „მშრო მელ თა იმ პე რია ლიზ მით“ ჩაა ნაც ვლეს და კო მუ ნიზ მი, რო გორც 
ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი და მო რა ლუ რი მოძ ღვრე ბა, პო ლი ტი კურ -მი ლი ტა რის ტულ 
იდეო ლო გიად გა დააქ ციეს. 

რუ სებს არ მოე წო ნათ თა ნა მო საუბ რე ქა ლის სი მა მა ცე და პირ და პი რო ბა, მი სი 
შე ფა სე ბა, რომ ამ ჟა მინ დე ლი ბოლ შე ვიზ მი ისე ვე აზია ნებს ჭეშ მა რიტ კო მუ ნიზმს, 
რო გორც ინ კვი ზი ციამ ავ ნო ქრის ტია ნულ რე ლი გიას. მცი რეხ ნია ნი დუ მი ლის შემ-
დეგ კი რო ვის ერ თ-ერ თი ხე ლის ბი ჭი ფეხ ზე წა მოდ გა და ოდეტს მი მარ თა:

„...რო ცა ჩვენ მო ვალთ და მარ თვის სა და ვეებს ჩა ვიგ დებთ ხელ ში, ტა ვა რიშჩ 
(ეს სიტ ყვა ამ ხა ნაგს ნიშ ნავს რუ სუ ლად), ცი ხე ში გიკ რა ვენ თავს; ჰო და, შე გიძ-

58. Kati Dadeshkeliani, Princesa, London, G.Bell & Sons Ltd, 1934.
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ლიათ, გულ დას მით გან სა ჯოთ ჩვე ნი მე თო დე ბი სა ტუ სა ღო ში, დაუს რუ ლებ ლად 
იფიქ როთ ამა ზე“.59

ამ ეპი ზოდ ში კარ გად ჩანს რუ სი ბოლ შე ვი კე ბის გა მორ ჩეუ ლი თავ და ჯე რე ბუ ლო-
ბა და და მან გრე ვე ლი სუ ლის კვე თე ბა, სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტიუ ლი რეს პუბ ლი-
კის მმარ თველ თა მი მართ უპა ტივ ცე მუ ლო ბა და რწმე ნა იმი სა, რომ ისი ნი აუ ცი ლებ-
ლად გაი მარ ჯვებ დნენ – ცეც ხლით და მახ ვი ლით მოაშ თობ დნენ პრო ლე ტა რია ტის 
დიქ ტა ტუ რის ხე ლის  შემ შლელ და და მაბ რკო ლე ბელ ყვე ლა ძა ლას. 

აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში ოდე ტის მეგ ზუ რი და ვით ილიას ძე ჭავ ჭა ვა ძეა: სა-
ქარ თვე ლოს ლაშ ქრის ლეი ტე ნან ტი. ოცი წლის ჭა ბუკს სამ ხედ რო საქ მე თა სა მი ნის-
ტრომ ოდე ტის უსაფ რთხო მოგ ზაუ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა დაა ვა ლა კა ხეთ ში, თია-
ნეთ ში, ფშავ ში, თუ შეთ სა და ხევ სუ რეთ ში.60

 კა ხე თის ერო ბა ში სტუ მარს ეტ ლი გა მოუყ ვეს და და ვი თის წი ნა პარ თა მა მულ ში, 
წი ნან დალ ში წაიყ ვა ნეს, სწო რედ იმ სახ ლში, საი და ნაც და ვი თის ბე ბია და ნა თე სა ვე-
ბი გაი ტა ცეს ლე კებ მა.61

1920 წლის „სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კა“ მკით ხველს ოდე ტის, რო გორც სა ქარ-
თვე ლოს და მოუ კი დებ ლო ბის მხარ დამ ჭე რი სა და პა რი ზის ჟურ ნალ -გა ზე თებ ში მი სი 
აგი ტა ტო რის, ჩა მოს ვლას აუწ ყებს და სი ხა რუ ლით აღ ნიშ ნავს, რომ ახ ლა ეს მა მა ცი 
ფრან გი ქა ლი ჩვე ნი ქვეყ ნის ის ტო რიი სა და ადათ -წე სე ბის უკეთ გა საც ნო ბად ჩა მო-
ვი და და მა ლე წიგ ნსაც მიუძ ღვნის სა ქარ თვე ლოს.

„...ეს მა მა ცი ქა ლი, ჯერ სრუ ლე ბით ახალ გაზ რდაა, იქ ნე ბა ასე 22-25 წლი სა, რუ-
სუ ლი და არც ქარ თუ ლი ენე ბი არ იცის, ლა პა რა კობს ფრან გუ ლად, სა მა გიე როდ 
დავ. ჭავ ჭა ვა ძემ ზედ მი წევ ნით იცის ფრან გუ ლი ენა და მი სი სა შუა ლე ბით იც ნობს და 
იწერს ყვე ლა ცნო ბებს.

 ამა ვე სა ღა მო თი ძვირ ფა სი სტუმ რე ბი ეწ ვივ ნენ სა ზო გა დო საკ რე ბუ ლოს, მხო-
ლოდ მეო რე დღეს 28 ივ ნისს გაემ გზავ რნენ ალ ვან ში, სა დაც გა ნაგ რძო ბენ გზას 
ომა ლოს კენ, შემ დეგ ავ ლენ ფარ სმა ში და გა დაივ ლიან მთებს და ჩავ ლენ ყაზ ბეგ-
ში, ასე თი მარ შრუ ტი ჰქონ დათ შედ გე ნი ლი ტფი ლი სი დან პრო ფე სორ შა ნი ძის, ექვ. 
თა ყაიშ ვი ლის და შ. ქა რუ მი ძის მიერ.62

59. Odette Keun, Au Pays de la Toison D’or, En Géorgie Menchéviste Indépendante, p:48.
60. და ვი თის მა მას, ილია და ვი თის ძეს და დე დას, ბარ ბა რე/ვე რა ას ლა ნის ასულ ვაჩ ნა ძეს კი დევ ორი 

ქა ლიშ ვი ლი ჰყავ დათ: ანა და ნი ნა. და ვი თის პირ ვე ლი მეუღ ლე იყო ევე ლინ ჰეი ლე რი, ხო ლო მეო-
რე – მა რი ჭყო ნია, რო მე ლიც საფ რან გეთ ში ცხოვ რობ და. ეს ცნო ბე ბი მო მა წო და კი ნო რე ჟი სორ მა, 
მე რაბ კო კო ჩაშ ვილ მა.

61. ამ დრა მა ტულ თავ გა და სა ვალ ზე ზე მოთ ვი საუბ რე, ანა დრან სეს წიგ ნის გან ხილ ვი სას. დი დი ალ ბა-
თო ბით და ვით მა ამ წიგ ნის შე სა ხებ იცო და და ოდეტ საც უამ ბო. თუმ ცა, უც ნაუ რი კია, რომ „ოქ როს 
საწ მი სის“ ავ ტო რი ანას და მის წიგნს არ მოიხ სე ნიებს.

62. სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კა, 1920, N147, გვ. 2-3.
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თუ შეთ ში ოდეტს მოს წონს ბავ შვე ბის უმან კო ინ ტე რე სი და გან სა კუთ რე ბული 
მო წა დი ნე ბა სწავ ლა- გა ნათ ლე ბი სად მი, თუ ში ქა ლის გულ ში  ჩამ წვდო მი, გარ მონ ზე 
დამ ღე რე ბუ ლი სიმ ღე რა და ამ მე ლო დიით თავ დახ რი ლი, დარ ცხვე ნი ლი მა მა კა ცე ბი 
და ეუც ნაუ რე ბა უმ ძრა ხო ბის წე სი,63 აფ რთხობს მიც ვა ლე ბულ თა სუ ლე ბის პა ტივ-
სა ცე მი რი ტუა ლე ბი, ქორ წი ნე ბის გა რე შე სა სიყ ვა რუ ლო ურ თიერ თო ბე ბის მი მართ 
ულ მო ბე ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა, მშო ბია რო ბი სა და „ქა ლის წე სის“ დროს ქა ლე ბის 
სამ რევ ლო სა და სა ჩეხ ში იზო ლა ცია. თუმ ცა, საო ჯა ხო ურ თიერ თო ბე ბის გა რეთ, სა-
ჯა რო სივ რცე ში ქა ლე ბი და მა მა კა ცე ბი თა ნას წო რე ბი ჩა ნან:

„...ქა ლე ბი და მა მა კა ცე ბი თა ვი სუფ ლად ირე ვიან ერ თმა ნეთ ში, ისე ებაა სე ბიან და 
ეპ ყრო ბიან ერ თი მეო რეს, რო გორც თა ნას წორთ შეჰ ფე რით. ქა ლე ბი, მიუ ხე და ვად 
იმი სა, რომ მძი მედ და თავ დაუ ზო გა ვად შრო მო ბენ, მი წას ამუ შა ვე ბენ და არც შინ 
არა აქვთ მოს ვე ნე ბა, უფ რო ინ დი ვი დუა ლუ რე ბი არიან; შეი ნარ ჩუ ნეს ში ნა გა ნი „მე“; 
ოჯა ხუ რი კე რის ბა ტონ -პატ რონ ნი არიან, მარ თვის სა და ვე თა მპყრო ბელ ნი...“64

ოდე ტი დი დი გულ მოდ გი ნე ბით აღ წერს იმ რე ფორ მებს, რო მელ თაც ახალ გაზ-
რდა რეს პუბ ლი კის მმარ თვე ლე ბი ახორ ციე ლე ბენ: სა მე დი ცი ნო პუნ ქტე ბი სა და საა-
ვად მყო ფოე ბის გახ სნა, სა გან მა ნათ ლებ ლო და საინ ფორ მა ციო კე რე ბის და ფუძ ნე ბა 
მოზ რდილ თათ ვის, ჟურ ნალ -გა ზე თე ბის გავ რცე ლე ბა რე გიო ნებ ში, მთიე ლე ბის დე-
პუ ტატ თა მე ცა დი ნეო ბა სა კუ თა რი ხალ ხის პრობ ლე მე ბის მო საგ ვა რებ ლად. 

სტუ მა რი სულ სწრა ფად გა დაად გილ დე ბა და ყველ გან, სა დაც კი იყო (კა ხე თი, 
თუ შე თი, ფშა ვი, ხევ სუ რე თი, გუ რია, იმე რე თი, რა ჭა, ლეჩ ხუ მი, ქვე მო და ზე მო სვა-
ნე თი) აკ ვირ დე ბა და დე ტა ლუ რად აღ წერს არ ქი ტექ ტუ რუ ლი ძეგ ლე ბის სი დია დეს, 
ყო ველ დღიური და საო ჯა ხო ყო ფის, სახ ლე ბის, სა მო სის, ცეკ ვი სა და სიმ ღე რის 
თა ვის თა ვა დო ბას. მიუ ხე და ვად გზა დაგ ზა წარ მო შო ბი ლი სიძ ნე ლეე ბი სა, მოგ ზაუ-
რო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ემო ციუ რი და ძა ბუ ლო ბი სა და ბრა ზი სა, ოდე ტი მაინც 
კე თილ გან წყო ბი ლი და ინ ტე რე სით აღ სავ სეა. ამის მი ზე ზი სიყ ვა რუ ლია, დაუო კე-
ბე ლი გრძნო ბა ადა მია ნი სა და სამ ყა როს მი მართ, რო მე ლიც მან ერ თნაი რი ძა-
ლით შეიგ რძნო გრი შა წე რე თელ თან ურ თიერ თო ბა შიც და ყვე ლა იმ კუთ ხე ში, 
სა დაც იმოგ ზაუ რა. სწო რედ ამი ტომ ავ სებს მეს ტვი რის ჰან გი მწე რალ ქალს ამაღ-
ლე ბუ ლი გრძნო ბით და ახ სე ნებს ტა რიე ლი სა და ნეს ტან -და რე ჯა ნის შეხ ვედ რის 
ეპი ზოდს, მარ ჯო რის „ვეფ ხის ტყაოს ნი დან“:

„მთვა რეს თა ვი დაეხ სნა გვე ლის ტყვეო ბი დან, მოე შო რე ბი ნა ის შხა მია ნი ქვე-
წარ მა ვა ლი და მზეს თან შე სახ ვედ რად მიე შუ რე ბო და; ერ თი სუ ლი ჰქონ და, შეჰ გე-
ბე ბო და ელ ვა რე მნა თობს; კაც მა ას წია თა ვი სი ჩაჩ ქა ნი, უკან გა დაი ყა რა გრძე ლი 

63.  ამ წე სის მი ხედ ვით ქალს გარ კვეუ ლი დროით არ აქვს მეუღ ლის მშობ ლებ თან საუბ რის უფ ლე ბა.
64. Odette Keun, Au Pays de la Toison D’or, En Géorgie Méncheviste Indépendante, p. 53.



45

ნომადიზმი: კულტურული და პოლიტიკური განზომილება

თმა, რომ ლის თი თოეუ ლი ღე რიც ქორ ფა ლერ წმის სა თუთ, მოქ ნილ ტანს ჰგავ და 
და კი დევ უფ რო ამ შვე ნებ და მას; გულ მკერ დი გულ მკერდს მის წე ბე ბო და, კი სე რი 
კი სერ ზე მიბ ჯე ნი ლი ყო, ყე ლი ყელს გა დას ჭდო ბო და...“65

თბი ლი სი დან სტამ ბოლ ში ჩა სუ ლი მწე რა ლი ქა ლი ბრი ტა ნე ლებ მა დაა კა ვეს, 
რუ სე ბის ჯა შუ შო ბის ბრალ დე ბით და სტავ რო პოლ ში გა დაა სახ ლეს. რო ცა რუ სუ-
ლი უშიშ როე ბის სამ სა ხურს თა ვი დააღ წია, იგი პა რიზ ში დაბ რუნ და. სა ვა რაუ დოდ, 
1920 წლის შემ დეგ, ოდე ტი ქარ თველ სატ რფოს აღარ შეხ ვედ რია. 1924 წელს გრი შა 
მოკ ლეს, დი დი ალ ბა თო ბით ეროვ ნულ -გან მა თა ვი სუფ ლე ბელ მოძ რაო ბა ში მო ნა-
წი ლეო ბის თვის.66

მა ლე ვე ოდე ტი ჰერ ბერტ უელსს დაუახ ლოვ და და რამ დე ნი მე წე ლი მას თან ერ-
თად იც ხოვ რა.

რო მა ნით „თა ვა დი ტა რიე ლი: სა ქარ თვე ლოს ამ ბა ვი“ მწე რა ლი ქა ლი მის საყ-
ვა რელ ქვე ყა ნას კი დევ ერ თხელ დაუბ რუნ და. სო ცია ლის ტი და ფე მი ნის ტი მთე ლი 
ცხოვ რე ბა აკ რი ტი კებ და ტო ტა ლი ტა რიზმს, შეუზ ღუ დავ კა პი ტა ლიზ მსა და მათ და მი 
შემ რი გებ ლურ და მო კი დე ბუ ლე ბას. „ოქ როს საწ მი სის ქვე ყა ნას“ კი ალ ბათ ხში რად 
იხ სე ნებ და და ალ ბათ ხში რადაც კით ხუ ლობ და თა ვი სი ვე წიგ ნის ამ სტრი ქო ნებს:

„სა ქარ თვე ლო მოეს წრო იმ დღეს, რო ცა სხვებ მა საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კად გა-
მოაც ხა დეს და მი სი მარ თვის სა და ვე ნი მოს კოვ მა იგ დო ხელთ. ახ ლა, რო ცა ამ 
ტექსტს ვწერ, რუ სუ ლი ბოლ შე ვიზ მი ფესვს იდ გამს ამ სულ გრძე ლი, ხელ გაშ ლი-
ლი, გუ ლუხ ვი, მა მა ცი, დიდ სუ ლო ვა ნი, თვალ წარ მტა ცი, მშვე ნიე რი, მომ ხიბ ვლე ლი, 
რაინ დუ ლი სუ ლის კვე თე ბით გან მსჭვა ლუ ლი, ყვე ლა სა გან გა მორ ჩეუ ლი ხალ ხით 
სავ სე პა წა წი ნა ქვე ყა ნა ში, რომ ლის მკვიდ რთაც სი ბილ წის ნა ტა მა ლი არა აქვთ; იგი 
იმ სა ხუ რებს ბედ ნიე რე ბას, უფ რო მე ტა დაც კი, ვიდ რე ნე ბის მიე რი სხვა. ეს ქვე ყა ნა 
შე მოიჭ რა ჩემს გულ ში, ძალ ზე ღრმად შე მოიჭ რა და საუ კუ ნოდ დაი დო ბი ნა იქ...“67

ოდე ტის შემ დეგ, მა ლე ვე – 1920 წლის სექ ტემ ბერ ში, სა ქარ თვე ლო ში ევ რო პე ლი 
სო ცია ლის ტე ბი, მეო რე ინ ტერ ნა ციო ნა ლის წარ მო მად გენ ლე ბი ჩა მო ვიდ ნენ. მათ 
შო რის იყ ვნენ: სო ცია ლის ტე ბი და აქ ტი ვის ტე ბი ეთელ ან კა ნი- სნოუ დე ნი, ლა ლა 
სპაიერ -ვან დერ ველ დე და ლუი ზე რონ სპერ გერ -კაუც კი (ა სე ვე კა მილ ჰაის მენ სის 
მეუღ ლე და მი სი ქა ლიშ ვი ლი – სა რა). ისი ნი იყ ვნენ კა ხეთ ში, დუ შეთ ში, ჭია თუ რა-
ში, სა მეგ რე ლო სა და გუ რია ში. ეთელ სნოუ დე ნი სიტ ყვი თაც კი გა მო ვი და მუ შა თა 

65. იქ ვე, გვ. 60 
66. გიორ გი პლა ტო ნის ძე წე რე თელს ორი დედ მა მიშ ვი ლი ჰყავ და: არ ჩი ლი და ეკა ტე რი ნე. შთა მო მა ვა-

ლი არც ერთს არ დარ ჩე ნია. გო გო ნა, რო მელ მაც უი მე დო სიყ ვა რუ ლის გა მო თა ვი მოი წამ ლა, იყო 
ელე ნე ივა ნეს ასუ ლი გერ პი ნი. გიორ გი წე რეთ ლის შე სა ხებ ცნო ბე ბი ინა ხე ბა იუ რი ჩი ქო ვა ნის არ-
ქივ ში. ეს ინ ფორ მა ცია მო მა წო დეს მის მა მეუღ ლემ, ირი ნა კვირ კვე ლიამ და ლე ვან თაქ თა ქიშ ვილ მა.

67. Odette Keun, Au Pays de la Toison D’or, En Géorgie Méncheviste Indépendante, p:7.
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შეკ რე ბებ ზე. ქა ლე ბის სა ზო გა დოებ რი ვი აქ ტიუ რო ბა და რეს პუბ ლი კის მმარ თველ-
თა მიერ ჩა ტა რე ბუ ლი ქა ლე ბის სა სარ გებ ლო რე ფორ მე ბი სა სია მოვ ნო სიახ ლე 
აღ მოჩ ნდა სტუმ რე ბის თვის. შეხ ვედ რე ბის ში ნაარ სის შე სა ხებ მა სა ლა ცო ტაა, თუ 
არ ჩავ თვლით საინ ფორ მა ციო ხა სია თის სა გა ზე თო პუბ ლი კა ციებს. ეროვ ნულ -დე-
მოკ რა ტიუ ლი პარ ტიის წევ რის, ზუ რაბ ავა ლიშ ვი ლის შეფასებით, რომ სო ცია ლის-
ტთა ვი ზი ტი ქარ თვე ლებ ში ყალბ ოპ ტი მიზმს ბა დებ და, რად გან ინ გლი სე ლებ მა 
უკ ვე ბა თუ მი და ტო ვეს, ხო ლო ამიერ კავ კა სიის პო ლი ტი კურ პრო ცესს რუ სე ბი და 
თურ ქე ბი აკონ ტრო ლებ დნენ: 

„ევ რო პიელ ცნო ბილ სო ცია ლის ტე ბის ამ მოგ ზაუ რო ბას (მათ შო რის მე-2 ინ ტერ-
ნა ციო ნა ლის სა მი სტატს და მა ქალ ბა ტო ნი კაუც კი სა, ვან დერ ველ დე სა და სნოუ დე-
ნი სა, რო მელ ნიც ლორ ნე ტე ბით ცნო ბის მოყ ვა რეო ბით უც ქერდ ნენ „ამ ტურ ფა სუ რა-
თო ვან სა ქარ თვე ლოს“), დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ჰქონ და მათ გო ნე ბა ში სა ქარ თვე ლოს 
და მოუ კი დებ ლო ბის და მი სი, რო გორც დე მოკ რა ტიუ ლი „ოა ზი სის“, ჩა სა ნერ გათ... ამ 
და მოუ კი დებ ლო ბის გან სამ ტკი ცებ ლათ კი ექ სკურ სიას, რა თქმა უნ და, არა ვი თა რი 
მნიშ ვნე ლო ბა არ ჰქო ნია. მან გა მოიწ ვია ან გააძ ლიე რა მე ტად უდ როოთ ილუ ზიე ბი 
შე სა ხებ „და სავ ლე თის დე მოკ რა ტიის დახ მა რე ბი სა“.68

სულ მა ლე, 1921 წლის 25 თე ბერ ვალს, სა ქარ თვე ლო ში წი თე ლი არ მია შე მო ვი და 
და ბოლ შე ვი კუ რი მმარ თვე ლო ბა დამ ყარ და. კა ცობ რიო ბის ამ ერ თ-ერ თმა ყვე ლა-
ზე სის ხლიან ი რე ჟი მის დაუნ დო ბელ მა ხელ მა დი დი ხნით ჩა ტე ხა ის ხი დი, რო მე ლიც 
უხ სო ვა რი დროი დან ქარ თველ მა და ევ რო პელ მა ნო მა დებ მა ერ თმა ნეთ თან და სა-
კავ ში რებ ლად გა დეს.

ბო ლოთ ქმა
აჰა, გას რულ და ჩე მი მოგ ზაუ რო ბა ევ რო პე ლი ქა ლე ბის ნააზ რევ ში, მათ მიერ 

ნათ ქვა მი ან ნაა რა კა ლი სამ ყა როს ლა ბი რინ თებ ში. ამ ტექ სტე ბის მო ხელ თე ბა ერ-

თჯე რა დი სა მუ შაო არ არის, რად გან მა თი სხეუ ლე ბი ეს -ე საა გა მომ ზეურ და და 

ჯერ ყვე ლა დე ტა ლი არ ჩანს, არ იკით ხე ბა და არ ითარ გმნე ბა. მაგ რამ ჩვენ უკ ვე 

შეგ ვიძ ლია მათ თან მრა ვალ ჯე რა დად მიბ რუ ნე ბა და ცხა დად და ნახ ვა, რომ ფრე-

დე რი კა ფრაი გან გის სა ქარ თვე ლო ახ ლოა მარ ჯო რი უორ დრო პის სა ქარ თვე ლოს-

თან, ისე ვე რო გორც კარ ლა სე რე ნას, ანა დრან სეს, ბერ ტა ზუტ ნე რის, ენ ლის ტე-

68. ზურაბ ავალიშვილი, სა ქარ თვე ლოს და მოუ კი დებ ლო ბა 1918-1921 წლე ბის საერ თა შო რი სო პო ლი ტი-
კა ში, თბი ლი სი, 1929, გვ. 229. 
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რი სა და ოდეტ კე ნის თვალ თა ხედ ვა. ხომ საინ ტე რე სოა, თუ რა ტომ უტ რია ლებს 

მა თი უმ რავ ლე სო ბა  ქარ თველ ქა ლებს? რა ტომ იზი დავს მათ გულ სა და გო ნე ბას 

სა ქართ ვე ლოს საე რო და სა სუ ლიე რო ის ტო რიის ქა ლუ რი შე ნა კა დე ბი, მი თე ბი სა 

და ლე გენ დე ბის ქა ლი- გმი რე ბი? რა ტომ ჩერ დე ბა მა თი მზე რა ქა ლურ სივ რცეებ ზე, 

ლოც ვებ სა და სა გა ლობ ლებ ზე? რა ტომ ემ სგავ სე ბიან კოლხ მე დეას ქა ლე ბის ჩაგ-

ვრი სა და თა ვი სუფ ლე ბის შეზ ღუდ ვის მო მენ ტში? ეს არის კით ხვე ბი, რო მელ თაც 

ბიძ გი უნ და მის ცეს ახალ ქარ თულ -ევ რო პულ დია ლოგს, გა მოკ ვლე ვებს და შე მოქ-

მე დე ბას. 

პო ლი ტი კუ რად კი თა ნა მედ რო ვე სა ქარ თვე ლო ში ისევ აქ ტუა ლუ რია XIX საუ-

კუ ნის დროინ დე ლი პრობ ლე მე ბი: კვლავ და მოუ კი დებ ლო ბი სა და თა ვი სუფ ლე-

ბის თვის ვიბ რძვით. ამ სტრი ქო ნე ბის წე რი სას აზ რე ბი სულ რიო ნის ხეო ბის კენ გა-

მირ ბის, სა დაც იქაუ რე ბი ავის  მო მას წა ვე ბე ლი ჰე სის მშე ნებ ლო ბას აპ რო ტეს ტე ბენ. 

სსრ კავ ში რის დროს შექ მნი ლი და იმ ჟა მინ დე ლი ქარ თვე ლი მეც ნიე რე ბის ძა ლის-

ხმე ვით შე ჩე რე ბუ ლი პროექ ტი კვლავ გაა ცოც ხლეს ინ ვეს ტორს ამო ფა რე ბულ მა 

ხარ ბმა და უპა სუ ხის მგებ ლო ჩი ნოვ ნი კებ მა. მო ქა ლა ქეე ბის აზ რით კი, ქვეყ ნის თვის 

ეკო ნო მი კუ რად მომ გე ბია ნი მხო ლოდ ის გეგ მაა, რო მე ლიც სტრა ტე გიუ ლად და 

ეკო ლო გიუ რად უსაფ რთხოა. ამი ტომ დგა ნან ისი ნი მედ გრად და იმ ძალ მომ რეო-

ბი სა გან გვი ცა ვენ, რა ზეც მარ ჯო რი უორ დრო პი 1894 წელს წერ და:

„...ჩაგ ვრა სა და დეს პო ტიზმს, აგ რეთ ვე, სრულ რუ სი ფი კა ციას, რო მე ლიც ქარ-

თვე ლებს დაატ ყდათ თავს, შე დე გად მოჰ ყვა მა ღა ლი ცი ვი ლი ზა ციის და ცე მა და 

აჯან ყე ბუ ლი ხალ ხი, რო მე ლიც მზა დაა იმოქ მე დოს მის ეროვ ნუ ლო ბას და მუქ რე-

ბულ ცბიერ და სას ტიკ საფ რთხე თა თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად. სა ქარ თვე ლოს უძ ვე-

ლე სი სა მე ფო და სავ ლეთ ევ რო პი სა გან ელის შემ წეო ბას და თა ნაგ რძნო ბას“.69

ეს სიტ ყვე ბი დღე საც ისე ვე სა ჭი რო და სა ჭირ ბო რო ტოა, რო გორც 127 წლის წი-

ნათ. სწო რედ რომ ღვთის მშობ ლის მი სიო ნერს ჰგავ და მარ ჯო რი უორ დრო პი, ჩვე ნი 

თა ვი სუფ ლე ბის საი მე დო დეს პა ნი ევ რო პა ში; ხო ლო დღეს, რიო ნის ხეო ბის მცვე-

ლე ბის: მა კა სუ ლა ძის, მა რი ტა მუ სე ლია ნის და ლალი ეფრემიძის კარ-მიდამოში/

οίκος-ში თითქოს ერთად გამაგრდნენ საქართველოს ტრფიალი ევროპელი 

ნომადები და ჩვენი მედეა, წმინდა ნინო, თამარი და ქეთევანი, რათა ქართული 

კულტურა შინაური და გარე კოლონიზატორებისგან გაათავისუფლონ.

69. მარ ჯო რი უორ დრო პი, მოგ ზაუ რო ბა სა ქარ თვე ლო ში, ჩა ნა წე რე ბი, თბი ლი სი, 2012, გვ. 45.
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თბილისის  ხედი პანთეონიდან 
ილუსტრაცია ფრედერიკა ფონ ფრაიგანგის წიგნიდან  
„წერილები კავკასიიდან და საქართველოდან“, 1823
ლუიზა ლაფერაძის რეპროდუქცია
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ფრე დე რი კა ფონ ფრაი გან გი

წე რი ლე ბი კავ კა სიი დან  
და სა ქარ თვე ლო დან

მთარ გმნე ლის წი ნათ ქმა
ამ ნა წარ მოე ბის დე და ნი გერ მა ნულ ენა ზე დაი წე რა ანო ნი მი ავ ტო რის მიერ. 

სან კტ-პე ტერ ბურ გის სა ზო გა დოე ბა ში თა ვი დან ვე გავ რცე ლე ბუ ლი იყო აზ რი, რომ 
მი სი ავ ტო რე ბი არიან ქა ლი და მა მა კა ცი, რომ ლებ მაც წიგ ნში აღ წე რილ ქვეყ ნებ ში 
იმოგ ზაუ რეს და ერ თხანს იქ დაჰ ყვეს კი დეც. 

წი ნამ დე ბა რე ნა წარ მოე ბის პირ ვე ლი ნა წი ლის (რო მე ლიც და სა თაუ რე ბუ ლია, 
რო გორც „წე რი ლე ბი კავ კა სიი დან და სა ქარ თვე ლო დან“) ავ ტო რი მთარ გმნელს 
წა რუდ გი ნეს, რო გორც სა სია მოვ ნო და მცოდ ნე ადა მია ნი. სწო რედ ასე თი შთა-
ბეჭ დი ლე ბა რჩე ბა მკით ხველს ამ ნა წარ მოე ბის წა კით ხვის შემ დეგ. მი სი ქმა რი, 
წიგ ნის და ნარ ჩე ნი ნა წი ლე ბის ავ ტო რი, არის მის ტერ ფრაი გან გი, ვა ჟი გერ მა ნე ლი 
ექი მი სა, რო მე ლიც იმ ხა ნად რუ სი იმ პე რა ტო რის სამ სა ხურ ში იდ გა. მის ტერ ფრაი-
გან გი -უმ ცრო სი, პრო ფე სიით დიპ ლო მა ტი, ტფი ლი სი დან გა მოიხ მეს 1812 წელს, 
რუ სე თის თვის ძნელ ბე დო ბის ჟამს, ფრან გებ თან ომის დროს და კა რის მრჩევ ლის 
რან გში მიავ ლი ნეს სპარ სე თის ტახ ტის მემ კვიდ რის, აბას -მირ ზას სა მე ფო კარ ზე 
სწო რედ იმ დროს, რო დე საც იქ ბრი ტა ნე თის საელ ჩოს ხელ მძღვა ნელს, მის მა-
ღალ ღირ სე ბას სერ გორ უის ლის ელოდ ნენ.

მუ სიე და მა დამ ფრაი გან გე ბის მოგ ზაუ რო ბა თა წიგ ნის ფრან გუ ლი თარ გმა ნი 
ეკუთ ვნის მ. დე სტრუ ვეს, ჰამ ბურ გში მოღ ვა წე რუს მი ნისტრს. სწო რედ მი სი თარ-
გმა ნი დაე დო სა ფუძ ვლად წი ნამ დე ბა რე ნაშ რომს. ჩვენ ყო ვე ლი ღო ნე ვიხ მა რეთ, 
რა თა ინ გლი სუ რი თარ გმა ნი რაც შეიძ ლე ბა მიგ ვეახ ლოე ბი ნა დე დან თან. ტექ-
სტის თვის არც არა ფე რი მიგ ვი მა ტე ბია და არც გა მოგ ვიკ ლია, თუ არ ჩავ თვლით იმ 
ად გი ლებს, სა დაც ერ თი და იგი ვე მეორ დე ბა, ან სენ ტენ ციებს, რომ ლე ბიც მოკ ლე-
ბუ ლია მტკი ცე ბუ ლე ბებს. 

მთარ გმნე ლი პა სუ ხის მგე ბე ლია მის მიერ გა კე თე ბულ შე ნიშ ვნებ ზე, თუმ ცა მა-
თი მი ზა ნია არა დე დან ში მოყ ვა ნი ლი ფაქ ტე ბის და დას ტუ რე ბა ან გან მარ ტე ბა, 
არა მედ აუ ცი ლე ბე ლი და ზუს ტე ბე ბი და სა ჭი რო ილუს ტრა ციე ბი. რაო დენ სი მარ-
თლე საც უნ და შეი ცავ დეს გა მოთ ქმა – „შე ნიშ ვნე ბი ავ ტო რის ბარ გიაო“, უმე ტეს 
შემ თხვე ვა ში, ეს ის ბარ გია, რო მე ლიც წიგ ნის მოგ ზაუ რო ბის დროს გა დაუ დე ბელ 
სა ჭი როე ბას წარ მოად გენს. 
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ფრე დე რი კა ფონ ფრაი გან გი

წე რი ლი I

ვალ დაი, 1 სექტემბერი, 1811 წე ლი

...და აი, მო ლო დინ სა და ფო რიაქს ბო ლო მოე ღო, დად გა გან შო რე ბის ჟა-
მი. მშვი დო ბით, ჩე მო საყ ვა რე ლო მე გო ბა რო, მშვი დო ბით, ნე ვის ნა პი რე ბო, წინ 
გრძე ლი გზა გვი დევს. იმის წარ მოდ გე ნისას, რომ პირ ქუ ში კავ კა სიის ქე დი უნ და 
გა დავ ლა ხოთ, ყვე ლა ზე მე ტად ან დრე ზე ვდარ დობ – ის ხომ ჯერ სა მი წლი საც არ 
არის. ვდარ დობ პა ტა რა კა ტე რი ნა ზე, რო მე ლიც სულ რა ღაც სა მი კვი რის წინ დაი-
ბა და. მხო ლოდ ის გა რე მოე ბა მამ შვი დებს, რომ მა თი მა მა ჩვენ თან არის, ასე რომ, 
ბნე ლი ფიქ რე ბი უკუ ვაგ დე და დამ შვი დე ბა ვცა დე. 

რა სი გი ჟეა წე ლი წა დის ამ დროს ტფი ლის ში გამ გზავ რე ბა, – წა მოი ძა ხებს მა ვა-
ნი, – თან ორ პა წიას თან ერ თად, რო მელ თა გან ერ თი ახალ შო ბი ლია! ეჰ, მე გო ბა-
რო, ჩემს გრძნო ბებს ად ვი ლად მხო ლოდ მა შინ ჩას წვდე ბი, თუ გათ ხო ვი ლი ხარ 
და ქმა რი გიყ ვარს.

გამ გზავ რე ბა.
დაგ პირ დი, რომ ჩვე ნი მოგ ზაუ რო ბის ან გა რიშს გა მო გიგ ზავ ნი დი. ვერ და ვი-

ჩე მებ, რომ ჩე მი ნა წე რი სიტ ყვა კაზ მუ ლო ბის ნი მუ ში იქ ნე ბა, ალ ბათ უფ რო ერ თი 
უბ რა ლო ამ ბა ვია იმის შე სა ხებ, თუ რო გორ მოგ ზაუ რობს ოჯა ხი, რა თა უკე თე სი 
მო მავ ლის იმე დით ბე დი სცა დოს უც ხო ცის ქვეშ! ასეა თუ ისე, ეს ჩვე ნი თავ გა და-
სავ ლის და საწ ყი სია. 

ვალ დაი გო რა კებს შო რის შე მაღ ლე ბულ ად გილ ზე გა დაშ ლი ლი პა ტა რა ლა მა-
ზი ქა ლა ქია. ირ გვლივ ტბე ბი აკ რავს, ტბებ ში კუნ ძუ ლე ბია მი მობ ნეუ ლი. ერთ ასეთ 
კუნ ძულ ზე, ხში რი ტყის შუა გულ ში, დგას უძ ვე ლე სი მო ნას ტე რი, რო მე ლიც უწინ 
ძა ლიან მდი და რი ყო ფი ლა და შე მო გა რენ ში საკ მაოდ დიდ მი წებ საც ფლობ და. 
შეუძ ლოდ გახ ლდით და ქალ თა მო ნას ტრის სამ ლოც ვე ლო ში წას ვლა ვერ მო ვა-
ხერ ხე, რა თა ჩე მი შვი ლე ბის ჯან მრთე ლო ბა უფ ლის თვის შე მე ვედ რე ბი ნა, მაგ რამ 
სა ქარ თვე ლო დან დაბ რუ ნე ბი სას აუ ცი ლებ ლად აღ ვავ ლენ გულ მხურ ვა ლე ლოც-
ვას. უფალ მა დაგ ვიც ვას და შეგ ვიწ ყა ლოს! 

გავ ჩერ დით ერთ დიდ სო ფელ ში, სი მა გო რია ში, ვალ დაის მახ ლობ ლად. ჩვე ნი 
სახ ლი ფერ დობ ზე იდ გა, საი და ნაც მშვე ნიე რი ხე დი იშ ლე ბო და. შენ თვის არ მო მი-
წე რია კნა ტუ ნა ბლი თებ ზე, რომ ლებ საც გო გო ნე ბი ყვე ლა კუთ ხე- კუნ ჭულ ში სთა-
ვა ზობ დნენ მოგ ზაუ რებს?! ჩე მი პა ტა რა ან დრე მათ ვალ დაურ კან ფე ტებს ეძა ხის. 

ნახ ვამ დის, შემ დეგ წე რილ ში მოს კო ვურ შთა ბეჭ დი ლე ბებ ზე მოგ წერ. 



51

წე რი ლე ბი კავ კა სიი დან და სა ქარ თვე ლო დან

წე რი ლი II

მოს კო ვი, 5 სექ ტემ ბე რი, 1811 წე ლი

მი ხა რია, რომ ვნა ხე მოს კო ვი – ეს დი დე ბუ ლი დე და ქა ლა ქი, დი დი მთავ რე-
ბის უძ ვე ლე სი სამ ყო ფე ლი, ძლე ვა მო სი ლი ის ტო რიის მოწ მე, ცნო ბი ლი კრემ ლი 
– მე ფე თა უძ ვე ლე სი სა სახ ლე. მი სი და ნახ ვი სას გო ნე ბა ში ცოც ხლდე ბა რუ სე თის 
ის ტო რიის ღირ სშე სა ნიშ ნა ვი მოვ ლე ნე ბი. ეკ ლე სიე ბის სიმ რავ ლე ამ ქვეყ ნის მა-
მუ ლიშ ვილ თა უფ ლის სა დი დე ბელ საქ მეებ ზე მეტ ყვე ლებს, სახ ლე ბი და გრძე ლი 
ქუ ჩე ბი – ყვე ლა ფე რი ცნო ბის მოყ ვა რეო ბა სა და პა ტი ვის ცე მას აღ ძრავს. 

სი დია დი სა და გრან დიო ზუ ლო ბის გარ და, მოს კოვს გააჩ ნია რა ღაც გა საოც რად 
სულ ში ჩამ წვდო მი ძა ლა, რო მელ საც ადა მია ნი ღრმა ფიქ რებ ში მიჰ ყავს. რამ დე-
ნი ქა რიშ ხა ლი გა დაუ ტა ნია რუს თა ამ უძ ვე ლეს მეტ რო პო ლისს, რამ დე ნი მტრის-
თვის გაუძ ლია, რამ დე ნი მომ ხდუ რი მოუ გე რიე ბია. რაო დენ დი დი სი მა მა ცე უჩ-
ვე ნე ბიათ მის შვი ლებს სხვა დას ხვა დროს ათა სი ჯუ რის მტერ თან, რაო დენ დი დი 
ჟი ნით უბ რძო ლიათ პო ლო ნელ თუ თა თარ დამ პყრობ თა წი ნააღ მდეგ, რომ ლე-
ბიც შეუ პოვ რად მოი წევ დნენ ქვეყ ნის შიგ ნით და დრო დად რო, მცი რე ხნით, ხელ ში 
იგ დებ დნენ ამ დი დე ბუ ლი ქა ლა ქის სა და ვეებს. რუ სე თი, რო მე ლიც სა მი საუ კუ ნის 
მან ძილ ზე გმი ნავ და ბარ ბა რო სე ბის უღელ ქვეშ, წარ მოად გენს სი მა მა ცი სა და შეუ-
პოვ რო ბის იშ ვიათ მა გა ლითს, რომ ლის მეშ ვეო ბით ერს შეუძ ლია ნე ბის მიე რი ბა-
რიე რი გა და ლა ხოს. რუ სე თის ის ტო რიას მხო ლოდ ეს პა ნე თის მა გა ლი თი თუ შეედ-
რე ბა – მავ რთა წი ნააღ მდეგ ეს პა ნელ თა დაუ ღა ლა ვი, ექ ვსსაუ კუ ნო ვა ნი ბრძო ლა, 
რო მე ლიც სა ბო ლოოდ ეს პა ნელ თა გა მარ ჯვე ბით დაგ ვირ გვინ და. ახა ლი ღირ სშე-
სა ნიშ ნა ვი მა გა ლი თი, რო მე ლიც ეს პა ნეთ მა გვაჩ ვე ნა, კი დევ ერ თხელ ცხად ყოფს, 
რომ ამაღ ლე ბუ ლი სუ ლი სა და დაუც ხრო მე ლი ენერ გიის ერს ყო ველ თვის შეს წევს 
ძა ლა, ღირ სეუ ლად გაია როს ის ტო რიის ყო ვე ლი ბე დუ კუღ მარ თი მო ნაკ ვე თი. 

მოს კო ვის სა ნა ხებ მა მაი ძუ ლა თე მი დან ოდ ნავ გა და მეხ ვია. დროის უქონ ლო ბა 
და ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რეო ბა ხელს რომ მიწ ყობ დეს, სი ხა რუ ლით გან ვი ხი-
ლავ დი ამ დი დე ბუ ლი ქა ლა ქის ყო ველ წვრილ მანს, მის ლა მაზ ქუ ჩებ სა და ევ რო-
პულ ხე დებს, ჯე როვ ნად აღ ვწერ დი ყვე ლა ფერს, რაც ვნა ხე. ვგო ნებ, ამ სია მოვ ნე-
ბის გარ კვეულ დრომ დე გა და დე ბა მო მი წევს. 

ტუ ლა – ვო რო ნე ჟი.
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წე რი ლი III

ნო ვო ჩერ კას კი, 331 ვერ სი კა მენ სკაია დან,  
10 ოქ ტომ ბე რი, 1811 წე ლი

რო გორც კი ფე ხი ვე ლუ რი სტე პე ბის მი წა ზე დავ დგით, სა ში ნელ მა ციებ -ცხე ლე-
ბამ შე მო მი ტია. ათი დღე შე მოვ რჩით სტა ნი ცა კა მენ სკაია ში, რო მე ლიც ვო რო ნე-
ჟი დან 245 ვერ სის მო შო რე ბით მდე ბა რეობს. ახ ლაც სუს ტად ვარ, მაგ რამ ოდ ნა ვი 
შვე ბა ვიგ რძე ნი თუ არა, მა შინ ვე ამ ბის თხრო ბა გან ვაგ რძე.

ვორ ჟოკ ში, რო მე ლიც ვალ დაი სა და მოს კოვს შო რის მდე ბა რეობს, დახ ვე წი-
ლი, დი დი გე მოვ ნე ბით შეს რუ ლე ბუ ლი, საო ცა რი სი ლა მა ზის ტყა ვის რამ დე ნი მე 
ნა მუ შე ვა რი ვნა ხე. მოს კო ვი დან ვო რო ნე ჟამ დე სხვა ღირ სშე სა ნიშ ნა ვი არა ფე რი 
შე მიმ ჩნე ვია, თუ არ ჩავ თვლით ტუ ლას, სა დაც რკი ნი სა და ფო ლა დის შე სა ნიშ ნა ვი 
საამ ქროე ბი და ვათ ვა ლიე რეთ. ცო ტაო დე ნი შეუ პოვ რო ბაა სა ჭი რო, რა თა აქაუ რი 
ინ დუს ტრია სხვა ევ რო პუ ლი სა ხელ მწი ფოე ბი სას გაუ ტოლ დეს, თუმ ცა, ისიც უნ და 
ით ქვას, რომ რუ სე თი ისე დაც შეუ და რე ბე ლი და თვით მყო ფა დი ქვე ყა ნაა მდი და-
რი რე სურ სე ბი თა და მრა ვა ლე რო ვა ნი მო სახ ლეო ბით.

რო გორც იქ ნა, სი ცი ვეს გა მო ვე ქე ცით. თქვენ თან შე საძ ლოა, ახ ლა და ზამ თრდა, 
ჩვენ კი დი დი ყინ ვე ბი უკან მო ვი ტო ვეთ. ვო რო ნეჟ ში, მე ტად რე კი ნო ვო ჩერ კას კში, 
მშვე ნიე რი და რი დაი ჭი რა. გზა ზე პე ტერ ბურ გი დან მოს კო ვამ დე გვხვდე ბო და უამ-
რა ვი დი დი და მაძ ღა რი სო ფე ლი, სავ სე ყვე ლაფ რით, რა საც ადა მია ნის სუ ლი და 
გუ ლი ისურ ვებს, თუმ ცა მოს კოვს იქით ეს ბედ ნიე რე ბა იკ ლებს და ვო რო ნე ჟის კენ 
მის გან თით ქმის აღა რა ფე რი რჩე ბა. სოფ ლე ბი იშ ვიათ დე ბა და მხო ლოდ ჩა ლით 
და ხუ რუ ლი ქოხ მა ხე ბი გვხვდე ბა, რომ ლებ შიც ბუხ რის კვამ ლი გა რეთ ვერ გა დის. 
ყვე ლას არ შეუძ ლია ასეთ ქოხ ში ცხოვ რე ბა. სურ სათ -სა ნო ვა გე მხო ლოდ მახ ლო-
ბელ ვო რო ნეჟ ში იშო ვე ბა – ეს არის საკ მაოდ დი დი და ლა მა ზი ქა ლა ქი სტე პებ ში, 
თუმ ცა იქამ დე კარ გა მან ძი ლია, რომ ლის იქით სტე პე ბია, გზად დო ნის კა ზა კე ბით 
და სახ ლე ბუ ლი პა ტა რა ქა ლა ქი კა ზან სკაია უნ და გაია როთ.

ბევრს სტე პი უნა ყო ფო მი წად წარ მოუდ გე ნია, რაც, რა საკ ვირ ვე ლია, სი ნამ-
დვი ლეს არ შეე სა ბა მე ბა, გან სა კუთ რე ბით, ისე თი ად გი ლე ბი, რო გო რი ცაა კურ სკი, 
ორიო ლი და ვო რო ნე ჟი. რაც მარ თა ლია, მარ თა ლია, აქ საკ მაოდ ნა ყო ფიე რი ნია-
და გია – ტყუი ლად კი არ ამ ბო ბენ, რომ ეს რე გიო ნი რუ სე თის მთა ვა რი ბე ღე ლი ცაა. 
ერ თა დერ თი, რაც ამ მი წას ნამ დვი ლად აკ ლია, ეს არის სა თა ნა დო და მუ შა ვე ბა და 
მზრუნ ვე ლი ხე ლი.

კა ზან სკაია ში სურ სათ -სა ნო ვა გის მა რა გი სა და გა მარ თუ ლი სატ რან სპორ ტო 
სა შუა ლე ბის გა რე შე წას ვლა არ ღირს. რა ღა შუა ზღვა ში გა სულ ხართ და რა ღა 
სტე პებ ში გი მოგ ზაუ რიათ – თუ რა მეს წაი ღებ თან, თო რემ იქ არა ფე რი დაგ ხვდე ბა 

ორი პა ტა რა სოფ ლის გარ და, რომ ლებ საც აქ სტა ნი ცებს ეძა ხიან. ირ გვლივ, ასეუ-
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ლო ბით ვერ სის მან ძილ ზე, მხო ლოდ უკი დე გა ნო ცა და სტე პია. ეს არის დო ნის 

კა ზა კე ბის მხა რე, რომ ლის დე და ქა ლა ქი ნო ვო ჩერ კას კია. ძვე ლი ჩერ კას კი ახ ლის-

გან დაახ ლოე ბით 30 ვერ სით არის და შო რე ბუ ლი.

სტე პებ ში მოგ ზაუ რო ბა მხო ლოდ ზღვა ში მოგ ზაუ რო ბას შეიძ ლე ბა შე ვა და როთ. 

იქაუ რი გაშ ლი ლი და უდა ბუ რი სივ რცე დაახ ლოე ბით იმა ვე გრძნო ბას იწ ვევს, 

თით ქოს მრა ვა ლი თვე ზღვის ერ თფე რო ვან ტალ ღებს მია პობ დე – მგზავ რის დაღ-

ლილ მზე რას მხო ლოდ ხის, ბუჩ ქი სა და სახ ლის და ნახ ვა თუ ახა რებს, ხან და ხან 

ჩი ტი თუ გა დაიფ რენს, ისიც – კან ტი კუნ ტად. იშ ვია თად, რომ ეს ყვე ლა ფე რი ერ თად 

შეგ ხვდეს, გან სა კუთ რე ბით, თუ გზა აგებ ნა და ამ მი ვარ დნილ მხა რე ში ჩაი კარ გე, 

თან ქარ ბუ ქის დროს, რაც შე მოდ გო მა სა და ზამ თარ ში აქ არ ცთუ ისე იშ ვია თია. 

წე ლი წა დის ამ დროს ტრან სპორ ტის ყო ვე ლი სა შუა ლე ბა თოვ ლში ეფ ლო ბა და 

ყინ ვა და სუს ხი სუნ თქვას გიკ რავს. 

თვი თონ მი წა ნა ყო ფიე რია, მაგ რამ მი სი და მუ შა ვე ბა თით ქმის შეუძ ლე ბე ლია, რად-

გან აქ არც ტყეა და არც წყა ლი. ასე თია სტე პი. ხალ ხიც ზარ მა ცი და უნია თო სახ ლობს, 

რო გორც ყველ გან, სა დაც თბი ლა და მი წა ნა ყოფს იძ ლე ვა. იტა ლიუ რი Dolce far niente 

(ტკბილი უსაქმურობა. მთ. შენიშვნა) მა თი ცხოვ რე ბის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლია.

მი წა კარ გად რომ დაე მუ შა ვე ბი ნათ, ჭე ბი ამოეთ ხა რათ და დო ნი სა და ყუ ბა-

ნის პი რას ატე ხი ლი ტყეე ბის თვის მიე ხე დათ, აქაუ რო ბა რამ დე ნი მე წე ლი წად ში 

დაბ ლობ ზე გა დაშ ლი ლი, მხია რუ ლი და წელ მა გა რი ხალ ხით მჭიდ როდ და სახ-

ლე ბუ ლი მშვე ნიე რი მხა რე იქ ნე ბო და, მთელ ქვეყ ნიე რე ბა ზე სა ხელს გაით ქვამ და, 

ყვე ლა გა ზე თი მას ზე ამ ბე ბით იქ ნე ბო და აჭ რე ლე ბუ ლი. ზუს ტად ვი ცი, მარ ტო კავ-

კა სიის რე გიონ ში ოთ ხი მი ლიო ნი აკ რი (საუბარია ფრანგულ აკრზე. მთ. შე ნიშ ვნა) 

სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბის თვის ვარ გი სი მი წაა – მხო ლოდ მზრუნ ვე ლი 

ხე ლი სჭირ დე ბა და შე დე გიც არ დაა ხა ნებს!

ამ სა შიშ ად გი ლებ ში მოგ ზაუ რო ბი სას ვცდი ლობ დი, მო მა ვალ ში გა და მე ხე და 

და და მე ნა ხა, რო გორ შეიც ვლე ბო და აქაუ რო ბა ეპო ქე ბი სა და თაო ბე ბის ცვლას-

თან ერ თად. 

წე რი ლი XXV  

ტფი ლი სის სა ნა ხე ბი
ტფილისი, 25 დეკემბერი, 1811 წე ლი

ბი ნა და ვი დეთ გე ნე რალ -გუ ბერ ნა ტო რის სა სახ ლე ში, საი და ნაც ლა მის მთე ლი 

ქვე ყა ნა მო ჩანს, ყო ველ შემ თხვე ვა ში, აქე დან ნამ დვი ლად შე გიძ ლიათ დაი ნა ხოთ 

მთე ლი ქა ლა ქი და ვრცე ლი ვე ლი, რო მე ლიც მას აკ რავს. ჩვე ნი სახ ლის უკა ნა მხრი-
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დან ნაკ ლე ბი სი ლა მა ზის ხე დი რო დი იშ ლე ბა – მა ღა ლი მთა, მთის კალ თა ზე კი ეკ-
ლე სია ბა ღი თა და შადრევნით. შორს, დაახ ლოე ბით 150 ვერ სის მან ძილ ზე, დაი ნა-
ხავთ ცად აზი დულ ზვიად მთებს და ისე თი გრძნო ბა შე გიპ ყრობთ, თით ქოს ვი ღა ცას 
ევ რო პა და აზია უზარ მა ზა რი ფარ დით გაუყ ვიაო. მთებს შო რის თეთ რად ელ ვა რებს 
ყაზ ბე გის და თოვ ლი ლი მწვერ ვა ლი. ეს სუ რა თი მუდ მი ვად იც ვლე ბა – მთე ბი ხან 
მკა ფიოდ ჩა ნან, ხა ნაც ნის ლით შე სუდ რუ ლე ბი მნახ ვე ლის თვალს ემა ლე ბიან, მაგ-
რამ ყაზ ბე გი, ახო ვა ნი და მრის ხა ნე, თით ქოს ღრუბ ლე ბი დან ეშ ვე ბაო, ყო ველ თვის 
გარ კვე ვით მო ჩანს. მთე ბის კალ თე ბი ხან და თოვ ლი ლია, ხა ნაც დამ ტკბა რი ამინ დი 
შავ კალ თებს გა მოუ ჩენს. მხო ლოდ ყაზ ბე გი და კი დევ ერ თი -ო რი სხვა მთა არა სო-
დეს იხ დის თეთრ ქუდს, პა პა ნა ქე ბა ზაფ ხულ შიც კი, რო დე საც მზის სხი ვე ბი გი გან-
ტუ რი მთე ბის კალ თებს გა დაა ნა თებს. ამ მთე ბის ხილ ვი სას სრუ ლიად ვმუნ ჯდე ბი 
და ვგრძნობ, ჩე მი კა ლა მი უძ ლუ რია აღ წე როს ეს სი ლა მა ზე. მთე ბის პეი ზა ჟი ლა მის 
ყო ველ საათ ში იც ვლე ბა, თით ქოს ბუ ნე ბას სურს, მთე ლი თა ვი სი დი დე ბუ ლე ბი თა 
და მრა ვალ ფე როვ ნე ბით წარ მოგ ვიდ გეს. ხან და ხან ცა უცა ბე დად ისე მოი ქუფ რე ბა, 
აქაუ რო ბა ისე თი სა ნა ხა ვია, გჯე რა, რომ უზე ნაე სის ნე ბით სწო რედ აქ არის ყო ველ-
გვა რი ღვთაებ რი ვი საი დუმ ლოს აკ ვა ნი. 

ზამ თრის მო სას ხამ ში გახ ვეუ ლი კავ კა სიის ქე დე ბის მიუ ხე და ვად, აქ გა ცი ლე ბით 
თბი ლა, დე კემ ბრის ბო ლოა, მაგ რამ მხო ლოდ ერ თხელ მო თო ვა და ისიც მა ლე ვე 
დად ნა. ამ ბო ბენ, მა ლე გა ზაფ ხუ ლი მო ვაო. 

წე რი ლი XXVI

პეტ რე დი დი
თბი ლი სი, 10 იან ვა რი, 1812 წე ლი

ახ ლაც გაო ცე ბუ ლი ვარ ის ტო რიე ბით, რომ ლე ბიც აქ მეს მის. თურ მე რა იდეე ბი 
ჰქო ნია ამ მხა რეს თან, ისე ვე რო გორც რუ სე თის სხვა ტე რი ტო რიებ თან და კავ ში რე-
ბით, პეტ რე პირ ველს, რო მელ საც არ ცთუ ისე დი დი ხნის წინ პეტ რე დი დი უწო დეს. 
მას სურ და ვოლ გის, დო ნი სა და დვი ნის გავ ლით ჯერ შა ვი და კას პიის ზღვე ბის, 
შემ დეგ კი ამ ორის ჩრდი ლოეთ ოკეა ნეს თან და კავ ში რე ბა. იმ დროის თვის უკ ვე აპი-
რებ და გაეჭ რა არ ხი, რო მე ლიც ერ თმა ნეთ თან დაა კავ ში რებ და ვოლ გას და ნე ვას, 
ორი ვეს კი – ბალ ტიის ზღვას თან. მი სი ჩა ნა ფიქ რის მი ზა ნი იყო ასე ვე, ერ თმა ნეთ თან 
დაე კავ ში რე ბი ნა სა მი ზღვა, რაც პე ტერ ბურგს აქ ცევ და ევ რო პის თვის მიმ ზიდ ველ და 
ხელ საყ რელ ად გი ლად, აზია ში კი ასე თი იქ ნე ბო და ას ტრა ხა ნი, ქა ლა ქი, რო მელ საც 
მთე ლი იმ პე რია უნ და აეყ ვა ვე ბი ნა.

კას პიის ზღვა შეიძ ლე ბო და გამ ხდა რი ყო ყვე ლა ზე ხელ საყ რე ლი ად გი ლი კო მერ-
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ციის თვის, თუმ ცა მა შინ ცო ტა რამ თუ იცოდ ნენ მი სი ნა პი რე ბი სა და მი სად გო მე ბის 
შე სა ხებ. პირ ველ ყოვ ლი სა, აუ ცი ლე ბე ლი იყო ზუს ტი ინ ფორ მა ციის შეგ რო ვე ბა. იმ პე-
რა ტორ მა, რო მელ საც მე ზო ბე ლი სა ხელ მწი ფოე ბის წყრო მის ეში ნო და, თა ვი სი გეგ-
მე ბი რომ დაე მა ლა, გა მოაც ხა და, თით ქოს მდი ნა რე დო რიის, იმა ვე გო რიის სა თა ვეს 
ეძებ და, რომ ლის წყლებ ში ოქ რო იყო. ალექ სან დრე ბე კე ვი ჩი, ჩერ ქე ზე თის პრინ ცი, 
მომ დევ ნო წელს სა სურ ვე ლი ნა ხა ზე ბით დაბ რუნ და. წარ მა ტე ბით ფრთა შეს ხმულ მა 
იმ პე რა ტორ მა პრინცს მეო რე და ვა ლე ბა მის ცა, რაც მოგ ვია ნე ბით სპარ სე თის თვის 
ომის გა მოც ხა დე ბის მი ზე ზი გახ და. ექ სპე დი ციის მთა ვა რი მი ზა ნი იყო კას პიის ნა პი-
რებ ზე ორი ცი ხე სი მაგ რის აგე ბა, რომ ლებ საც სა ვაჭ რო გე მე ბი უნ და დაეც ვა. 

1716 წელს პრინ ცი ბე კე ვი ჩი სა თა ვე ში ჩაუდ გა რე გუ ლა რულ არ მიას, რო მე ლიც 
სა მი ათა სი მებ რძო ლის გან შედ გე ბო და, მაგ რამ თათ რებ მა ისეთ დღე ში ჩააგ დეს, 
იძუ ლე ბუ ლი გახ და ძა ლე ბი დაექ საქ სა. ისი ნი თავს დაეს ხნენ რუ სე ბის ჯარს და სულ 
ნა წილ -ნა წილ გაჟ ლი ტეს, გე ნე რალს კი სას ტი კი წა მე ბით სუ ლი ამო ხა დეს. ამ სა ში-
ნე ლი ამ ბი დან ცო ტა ხნის შემ დეგ იმ პე რა ტორ მა შექ მნი ლი მდგო მა რეო ბით ისარ-
გებ ლა და კას პიის და სავ ლე თი ნა წი ლი, ხო ლო სა ქარ თვე ლო მთლია ნად დაი კა ვა, 
რო მე ლიც, მას და ვახ ტანგს (ქვეყ ნის მე ფის ნაც ვა ლი) შო რის არ სე ბუ ლი შე თან ხმე ბის 
სა ფუძ ველ ზე, ისე დაც რუ სე თის ქვე შევ რდო მი იყო. იმ პე რა ტორ მა ოს მა ლე თის იმ-
პე რიის ხე ლი სუფ ლე ბას აგ რძნო ბი ნა, რომ მი სი ერ თა დერ თი მი ზა ნი ლე კე ბის გა მო 
შუ რის ძიე ბა იყო, თუმ ცა ბო ლოს, ისე ვე რო გორც შვე დებ თან, თურ ქეთ თან შე თან-
ხმე ბას მაინც მიაღ წია და ზა ვი და დო, რო მე ლიც ცნო ბი ლია, რო გორც ნოიშ ტად ტის 
ზა ვი. მხო ლოდ ამის შემ დეგ დაიმ შვი და გუ ლი და უა ვგუს ტეს მეუღ ლეს თან ერ თად 
1722 წლის 24 მაისს მოს კო ვი დან გაემ გზავ რა. ას ტრა ხან ში მან მოი ნა ხუ ლა ექ სპე-
დი ციის თვის გამ ზა დე ბუ ლი ჯა რი, სპარ სულ პრო ვინ ციებ ში ჯა რის კა ცებ თან ერ თად 
გაემ გზავ რა და პირ ველ რიგ ში დერ ბენ დი აი ღო. 

თურ ქე ბი დერ ბენდს დე მირ -კა პის, ანუ რკი ნის ჭიშ კარს ეძა ხიან. ეს არის პირ-
ვე ლი გა მაგ რე ბუ ლი ად გი ლი, საი და ნაც და ღეს ტნის გავ ლით შირ ვან ში გა და დი-
ხარ. ცი ხე სი მაგ რე გაშ ლი ლია კავ კა სიის ძირ ში, ზე მოთ კი, ერ თ-ერთ მთა ზე, ზღვის 
დო ნი დან დაახ ლოე ბით 3 000 იარ დის სი მაღ ლე ზე, დგას კოშ კი, რომ ლის ორი კე-
დე ლი ზღვას გა დაჰ ყუ რებს. იქ ვეა ვიწ რო ხეო ბა, რო მელ საც რო მაე ლე ბი კას პიის 
ჭიშ კარს ეძახ დნენ (პლი ნიუ სი ამ ტერ მინს არა მარ თე ბუ ლად მიიჩ ნევ და.). პეტ რე 
დი დი, ოს მა ლე თის მი მართ თა ვი სი ინ ტე რე სის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მცდე ლო ბას 
არ აკ ლებ და, დერ ბენ დი ხელ ში ჩაეგ დო, რად გან, მი სი აზ რით, ეს იყო ყვე ლა ზე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა სას ვლე ლი, რო მე ლიც რუ სეთს მე ზო ბელ ქვეყ ნებ სა და სამ-
ხრეთ აზიას თან დაა კავ ში რებ და. 

ვახ ტან გმა, რო მე ლიც თურ ქე ბის გავ ლე ნას გა ნიც დი და და დი დად არც თა ვი სი 
ხალ ხი სწყა ლობ და, იმ პე რა ტორს და ნა პი რე ბი ვერ შეუს რუ ლა. ამ უკა ნას კნელ მა, 
რო მე ლიც თა ვი სი ახა ლი მდგო მა რეო ბით ფრიად კმა ყო ფი ლი გახ ლდათ, გა დაწ ყვი-
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ტა, ლაშ ქრო ბა დაეს რუ ლე ბი ნა და ას ტრა ხან ში დაბ რუნ და მას შემ დეგ, რაც თა ვი სი 
ნაც ვა ლი და ნიშ ნა და დერ ბენ დის ცი ხე ში ორი ათა სი რუ სი ჯა რის კა ცი და ტო ვა, მდი-
ნა რე სუ ლაკ ზე კი, რო მელ საც სა ხე ლი გა დაარ ქვა და St. Croix უწო და, ცი ხე აა გე ბი ნა. 

შეშ ფო თე ბულ მა თურ ქებ მა იმ პე რა ტორ თან სას წრა ფოდ აფ რი ნეს ემი სა რი, რო-
მელ მაც რუ სებს დერ ბენ დი სა და ტარ კის და ტო ვე ბა და ცი ხე სი მაგ რის დან გრე ვა 
მოს თხო ვა. მო ლა პა რა კე ბე ბის პა რა ლე ლუ რად, ორი ვე ქვე ყა ნა ომის თვის ემ ზა დე-
ბო და. პეტ რემ ბრძა ნე ბა გას ცა, დერ ბენ დის ცი ხე თავ დაც ვით რე ჟიმ ზე გა დაეყ ვა ნათ, 
ხო ლო და ღეს ტნის საზ ღვარ თან ჯა რი ჩაე ყე ნე ბი ნათ, თან თურ ქებს არ წმუ ნებ და, 
თქვენ თან ზა ვის დარ ღვე ვა არ მინ დაო. მი სი თქმით, ლე კე ბი სა და ას ტრა ხან თან 
გააქ ტიუ რე ბუ ლი უზ ბე კე ბის და შოშ მი ნე ბის გარ და, სხვა გან ზრახ ვა არ ჰქონ და. ამის-
თვის სჭირ დე ბო და დაე კა ვე ბი ნა ქვე ყა ნა, რო მე ლიც შავ და კას პიის ზღვებს შო რის 
მდე ბა რეობ და. მარ კი ზი დე ბო ნა კი, საფ რან გე თის ელ ჩი კონ სტან ტი ნე პოლ ში, რო-
მე ლიც იმ პე რა ტორ სა და ოს მა ლეთს შო რის შუა მავ ლის როლს ას რუ ლებ და, ყო ველ 
ღო ნეს ხმა რობ და, ეს უკა ნას კნე ლი დაემ შვი დე ბი ნა, რად გან რუ სებ ზე მე ტად სპარ-
სე თის აგ რე სიის ეში ნო და. ამა სო ბა ში რუ სებ მა გი ლა ნი აი ღეს. ოს მა ლებ მა შეკ რი ბეს 
40 000-ია ნი არ მია, რო მელ საც სა თა ვე ში ერ ზუ რუ მის ფა შა იბ რა ჰი მი დაუ ყე ნეს და 
თბი ლის ზე გაი ლაშ ქრეს. ქარ თვე ლე ბი და მარ ცხდნენ, თურ ქე ბის თვის კი ეს გა მარ-
ჯვე ბა რუ სე ბის მიერ გი ლა ნის აღე ბის სა პირ წო ნე იყო. ორი ვე სა ხელ მწი ფო თავს 
გა მარ ჯვე ბუ ლად გრძნობ და, გან სა კუთ რე ბით სპარ სე თის ფონ ზე, რო მე ლიც სა მო ქა-
ლა ქო ომის გა მო სის ხლის გან იც ლე ბო და. 

რუ სე თის იმ პე რა ტორს ახა ლი თავ სა ტე ხი გაუჩ ნდა – გი ლან თან და სა კავ ში რებ-
ლად ბა ქოს ცი ხე უნ და აე ღო. ამ ახალ მა ვი თა რე ბამ შაჰ -თა მაზს ბევ რი ვე რა ფე რი 
არ გო. უზურ პა ტო რი მუ ჰა მე დის მიერ უკი დუ რე სად შე ვიწ როე ბუ ლი შა ჰი იძუ ლე-
ბუ ლი იყო, საშ ვე ლად რუ სე თის თვის მიე მარ თა. მან პე ტერ ბურ გთან და დო ხელ-
შეკ რუ ლე ბა, რომ ლის მი ხედ ვით, თმობ და დერ ბენ დი სა და ბა ქოს ახ ლომ დე ბა რე 
და სახ ლე ბებს, ასე ვე გი ლა ნის, მა ზან და რა ნი სა და ას ტრა ბა დის პრო ვინ ციებს. 1724 
წელს ხელ შეკ რუ ლე ბა დაი დო რუ სეთ სა და თურ ქეთს შო რის. მარ კიზ დე ბო ნა კის 
ჩა რე ვით ოს მა ლებ მა შაჰ -თა მა ზის მიერ კას პიის პრო ვინ ციე ბის დათ მო ბის ხელ-
შეკ რუ ლე ბა ცნეს. პეტ რეს სიკ ვდი ლი სა და თურ ქე ბის მიერ სპარ სეთ ში წარ მოე ბუ-
ლი დაპ ყრო ბი თი კამ პა ნიე ბის შემ დეგ, რო მე ლიც თავ რი ზის აღე ბით დაგ ვირ გვინ-
და, მა თი პრე ტენ ზიე ბი კი დევ უფ რო გაი ზარ და; რუ სებ მაც საკ მაოდ იხეი რეს, მაგ-
რამ დე დო ფალ მა ანამ დათ მო თა ვი სი ახა ლი სამ ფლო ბე ლოე ბი ვიდ რე კუ რამ დე 
(იგულისხმება მდინარე მტკვარი. მთ. შენიშვნა), Resht-ის ხელ შეკ რუ ლე ბის ხელ-
მო წე რით დაამ ტკი ცა, სა მა გიე როდ კი, სპარ სეთ თან დაუბ რკო ლე ბე ლი ვაჭ რო ბის 
უფ ლე ბა მიი ღო.
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წე რი ლი XXVII

თეი მუ რა ზი
ტფი ლი სი, 12 იან ვა რი, 1812 წე ლი

დი დი ხელ მწი ფის, პეტ რე პირ ვე ლის დაპ ყრო ბე ბის შემ დეგ მინ და გიამ ბოთ სა-
ქარ თვე ლოს გმირ ზე, მე ფე ერეკ ლე ზე. 

1740 წლის ცნო ბი ლი ინ დოე თის ლაშ ქრო ბის შემ დეგ ნა დირ -შაჰ მა სა ქარ თვე-
ლო ში მე ფის ნაც ვლად კა ხე თის მე ფე, თეი მუ რა ზი და ნიშ ნა და ცო ტა ხან ში თა ვის 
კარ ზე მიიწ ვია, მაგ რამ თეი მუ რაზ მა წას ვლა ვერ გა ბე და – ეში ნო და, რომ შაჰს მი-
სი მო შო რე ბა და კა ხე თის მი ტა ცე ბა ჰქონ და გან ზრა ხუ ლი. ამი ტომ მშვი დო ბის შე-
სა ნარ ჩუ ნებ ლად და ურ თიერ თო ბე ბის მო საგ ვა რებ ლად თა ვი სი ცო ლი გაგ ზავ ნა. 
შაჰ მა კე თი ლად მიი ღო თეი მუ რა ზის ცო ლი და იმ დე ნად მოი ხიბ ლა მი სი მა ნე რე-
ბი თა და კე თილ შო ბი ლე ბით, რომ არა მარ ტო დაუ დას ტუ რა ქმრის პო ზი ცია, არა-
მედ ისე თი ფირ მა ნი უბო ძა, რომ ლის თა ნახ მად თეი მუ რა ზი თავ რი ზის, ერევ ნის, 
გან ჯი სა და კას პიის ზღვის მთე ლი სამ ხრეთ -და სავ ლე თის მე ფის ნაც ვა ლი ხდე ბო-
და. 1713 წელს დე დო ფალს გაუჩ ნდა შვი ლი, ერეკ ლე, რო მელ მაც ბავ შვო ბი დან ვე 
გან სა კუთ რე ბუ ლი ნი ჭი გა მოამ ჟღავ ნა და მა ლე ნა დირ -შა ჰის რჩეუ ლი გახ და. ვახ-
ტანგ მე ფის გა დად გო მი სა და რუ სეთ ში გამ გზავ რე ბის შემ დეგ ტახ ტის ხელ ში ჩაგ-
დე ბას და მი სი ად გი ლის და კა ვე ბას ბევ რი სხვა პრე ტენ დენ ტი ლა მობ და, მაგ რამ 
ნა დირ -შა ჰის ძა ლაუფ ლე ბი სა და ერეკ ლეს სი მა მა ცის წყა ლო ბით მა თი გეგ მე ბი 
ჩაი შა ლა. 

1747 წელს ნა დირ -შა ჰი მოკ ლეს. მი სი სიკ ვდი ლის შემ დეგ სპარ სეთ ში მდგო-
მა რეო ბა ისევ დაი ძა ბა, სა ქარ თვე ლო ში კვლავ გა ნახ ლდა არეუ ლო ბა და გა მუდ-
მე ბუ ლი თავ დას ხმე ბი, თუმ ცა თეი მუ რა ზი თა ვი სი ვა ჟის, ერეკ ლეს დახ მა რე ბით, 
სპარ სე თი სა და ლე კე ბის მო გე რიე ბას ახერ ხებ და. ორ შაჰს – კუ გა სა და იბ რა ჰიმს 
შო რის უთან ხმოე ბის პე რიოდ ში ერეკ ლემ რამ დე ნი მე ბრწყინ ვა ლე გა მარ ჯვე ბა 
მოი პო ვა. კუ გამ უკან დაი ხია და თა ვი სი პო ზი ციე ბი ინ დოე თამ დე დათ მო; მაგ რამ 
თეი მუ რაზ სა და მის ვაჟს სა კუ თარ ძა ლებ ში დაურ წმუ ნებ ლო ბის გა მო ძლიე რი 
მო კავ ში რე ესა ჭი როე ბო დათ. 1752 წელს მათ რუ სეთ ში გაგ ზავ ნეს ელ ჩე ბი და დე-
დო ფალ ელი ზა ვე ტას სთხო ვეს, მტრე ბის გან დაეც ვა ისი ნი, ებო ძა ფირ მა ნი, რო გო-
რიც ვახ ტანგ მე ფეს ცარ მა, ალექ სი მი ხაი ლო ვიჩ მა უბო ძა და გა ნეახ ლე ბი ნა ყვე ლა 
რწმუ ნე ბა, რაც სა ქარ თვე ლოს რუ სე თის გან ჰქონ და. ამის სა ნაც ვლოდ, სა ქარ თვე-
ლომ რუ სეთს ქვე შევ რდო მო ბა აღუთ ქვა და ერ თგუ ლე ბის ფი ცი მის ცა. 

ამა სო ბა ში ერეკ ლე სპარ სე თის ტახ ტის სამ პრე ტენ დენტს ებ რძო და. ორ მათ-
გან ზე ბრწყინ ვა ლე გა მარ ჯვე ბა მოი პო ვა, მაგ რამ მე სა მეს თან და მარ ცხდა. მი სი 
სი მა მა ცე თვით სპარ სე ლებ საც კი იმ დე ნად აღაფ რთო ვა ნებ დათ, ხში რად ერ-
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თმა ნეთ თან შუა მავ ლო ბას მას სთხოვ დნენ. იმ პე რიოდ ში სპარ სე თი ერ თი დი დი 
ბრძო ლის ვე ლი იყო, სა დაც სა მი მემ კვიდ რე ერ თმა ნეთს ტახ ტის თვის ერ კი ნე ბო-
და. იმ ომის ქარ ცეც ხლი სა და ძა ლაუფ ლე ბის თვის დაუნ დო ბე ლი ბრძო ლის აღ წე-
რა ყოვ ლად წარ მოუდ გე ნე ლია.

1760 წელს თეი მუ რაზ სა და მის ვაჟს შო რის გან ხეთ ქი ლე ბა ჩა მო ვარ და. ერეკ-
ლემ ქარ თლი და კა ხე თი დაიპ ყრო, თეი მუ რა ზი კი იძუ ლე ბუ ლი გახ და ჯერ გორ-
ში, შემ დეგ კი რუ სეთ ში, პე ტერ ბურ გში წა სუ ლი ყო, სა დაც 1762 წელს აღეს რუ ლა. 
დაკ რძა ლუ ლია ას ტრა ხან ში. 

ამ ხნის განმავლობაში ერეკ ლე საკ მაოდ გაძ ლიერ და. 1761 წელს მან თა ვის 
მფარ ვე ლო ბა ში მოაქ ცია ასად -ხა ნი. ქე რიმ -ხან სა და აჰ მედ -ხანს შო რის და-
ნა წევ რე ბუ ლი სპარ სე თი საფ რთხეს აღარ წარ მოად გენ და. 1763 წელს, რო დე საც 
თურ ქეთ სა და რუ სეთს შო რის ომ მა იფეთ ქა, ერეკ ლემ თა ვი სი ჯა რი რუ სეთს მიაშ-
ვე ლა. ამ სა ბა ბით რუ სის ჯა რი გრაფ ტოტ ლე ბე ნის მე თაუ რო ბით სა ქარ თვე ლო-
ში შე ვი და და იმე რე თი და სა მეგ რე ლო თურ ქე თის უღ ლის გან გაა თა ვი სუფ ლა, 
მე ფო ბა აღუდ გი ნა სო ლო მონს, რო მელ მაც თურ ქე ბის შე მოჭ რის შემ დეგ თა ვი 
მთებს შეა ფა რა. 1774 წლის ზა ვის მი ხედ ვით, ქარ თლ-კა ხე თი თურ ქე ბის გან გა თა-
ვი სუფ ლდა, სა მეგ რე ლო კი ისევ მათ მმარ თვე ლო ბა ში დარ ჩა. ამ ზა ვის შე დე გად 
სა ქარ თვე ლო მთლია ნად გა თა ვი სუფ ლდა თურ ქთა თავ დას ხმე ბის გან, მაგ რამ 
სპარ სეთ თან ასე თი შე თან ხმე ბა არ არ სე ბობ და. ქვე ყა ნამ ამოი სუნ თქა, თუმ ცა ში-
ნააშ ლი ლო ბის მო სურ ნეე ბი ად ვი ლად არ ნებ დე ბოდ ნენ. ქარ თლის ტახ ტის ძიე ბა, 
რო მე ლიც ერეკ ლემ თა ვის სა მე ფოს, კა ხეთს მიუერ თა, ყო ველ წამს შეიძ ლე ბო-
და ვახ ტან გის (რო მე ლიც 1724 წელს გა დად გა) მემ კვიდ რეე ბთან ახა ლი შე ტა კე-
ბის სა ბა ბი გამ ხდა რი ყო. ამ საფ რთხის გა მო ერეკ ლემ გა დაწ ყვი ტა, ქარ თლი და 
კა ხე თი რუ სე თის იმ პე რა ტო რის, ეკა ტე რი ნე მეო რის თვის ჩაე ბა რე ბი ნა. 1783 წელს 
გეორ გიევ სკში და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის მი ხედ ვით, რო მელ საც ხე ლი მოა წე-
რეს რუ სე თის მხრი დან გე ნე რალ მა პო ტიომ კინ მა, ხო ლო სა ქარ თვე ლოს მე ფის 
მხრი დან პრინ ცებ მა, ბაგ რა ტიონ მა და ჭავ ჭა ვა ძემ, სა ქარ თვე ლო რუ სე თის შე მად-
გენ ლო ბა ში შე ვი და. 

ამ შე თან ხმე ბით გაა ვე ბულ მა თურ ქებ მა სა ქარ თვე ლოს, რო მე ლიც ამიე რი დან 
რუ სებს უნ და დაეც ვათ, ლე კე ბი შეუ სიეს. ეს ამ ბა ვი რუ სეთ სა და თურ ქეთს შო-
რის ომის მი ზე ზი გახ და. 1791 წლის სა ზა ვო ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე ქარ თლ-
კა ხე თი თურ ქე ბის გან გა თა ვი სუფ ლდა. ამიე რი დან კავ კა სიელ ტო მებს ამ პრო ვინ-
ციებ ზე თავ დას ხმა აეკ რძა ლათ, თუმ ცა სა ქარ თვე ლო ახა ლი ჭი რის გან ვერც ამ 
ღო ნის ძიე ბებ მა დაიც ვა. ამა სო ბა ში სპარ სე თის ტახ ტზე აღ ზევ და სა ჭუ რი სი აღა-
მაჰ მად -ხა ნი, რო მე ლიც 1794 წელს სა ქარ თვე ლოს შე მოე სია, 1795 წელს კი ერეკ ლე 
მეო რის წი ნააღ მდეგ გაი ლაშ ქრა. ერეკ ლე და მარ ცხდა და თავს გაქ ცე ვით უშ ვე ლა, 
აღა- მაჰ მად -ხან მა თბი ლი სი აი ღო. რუ სე ბის შუ რის ძიე ბამ არ დაა ხა ნა: საო მარ 
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კამ პა ნიას სა თა ვე ში ჩაუდ გა გრა ფი ვა ლე რიან სუ ბო ვი და 1796 წელს დერ ბენ დი, 
შე მა ხა, ბა ქო და გან ჯა დაიბ რუ ნა. ასე თი სამ ხედ რო დახ მა რე ბის გა რე შე ერეკ ლე 
თა ვის კა რიე რას გაურ კვე ველ ვი თა რე ბა ში დაას რუ ლებ და და სად მე, თა ვი სი სამ-
ფლო ბე ლოს გან შორს, და ლევ და სულს. ეკა ტე რი ნე მეო რის სიკ ვდილ მა საფ რთხე 
შეუქ მნა რუ სე თის მო ნა პო ვარს სპარ სეთ ში. იმ პე რა ტორ მა პავ ლემ ჯა რი უკან გა-
მოიწ ვია, სა ქარ თვე ლო მე ზო ბე ლი ბარ ბა რო სე ბის თვის იოლ ლუკ მად იქ ცა. ეს ვი-
თა რე ბა კი დევ უფ რო დამ ძიმ და 1798 წელს, მას შემ დეგ, რაც 64 წლის ასაკ ში, თა-
ვი სი მე ფო ბის ორ მოც და მე თორ მე ტე წელს მე ფე ერეკ ლე გარ დაიც ვა ლა. ტახ ტზე 
ავი და მი სი მემ კვიდ რე, რო მე ლიც ასე ვე ებ რძო და ურიცხვ მტერს, გა ნუწ ყვეტ ლივ 
რომ ესეო და მის ბედ კრულ ქვე ყა ნას. მან იცო და, რომ თა ვი სი ქვეყ ნის აღ სას რუ-
ლი ახ ლოვ დე ბო და და იმ პე რა ტორ პავ ლეს ქვე შევ რდო მო ბის თხოვ ნით მი მარ თა. 
იმ პე რა ტორ მა მი სი თხოვ ნა შეის მი ნა. შე დე გად, 1801 წელს სა ქარ თვე ლოს ანექ სია 
გა მოც ხად და. ეს მა ნი ფეს ტი იმა ვე წლის 12 სექ ტემ ბერს იმ პე რა ტორ მა ალექ სან-
დრემ გა ნაახ ლა. სა ქარ თვე ლოს უკა ნას კნე ლი მე ფის, გიორ გის სიკ ვდი ლის შემ-
დეგ ქარ თლი სა და კა ხე თის სა მე ფოე ბი ხუთ რე გიო ნად დაი ყო: გო რი, ლო რი, 
დუ შე თი, თე ლა ვი და სიღ ნა ღი. თა ვად მა ცი ცია ნოვ მა სა ქარ თვე ლოს საზ ღვრე ბი 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გაა ფარ თო ვა სპარ სეთ ში ლაშ ქრო ბე ბით. 

წე რი ლი XXVIII

ვაჭ რო ბა სა ქარ თვე ლო ში
ტფი ლი სი, 18 იან ვა რი, 1812 წე ლი

მას შემ დეგ, რაც სა ქარ თვე ლო რუ სე თის შე მად გენ ლო ბა ში შე ვი და, ვაჭ რო ბა 
მათ შო რის გაი ზარ და, თუმ ცა მნიშ ვნე ლო ვან დაბ რკო ლე ბას ქმნი და კავ კა სიის ქე-
დი, ასე ვე მან ძი ლი ყიზ ლარ სა და ას ტრა ხანს შო რის. მთა ვა რი საკ ვან ძო პუნ ქტი 
მოზ დო კი იყო. სა ქარ თვე ლო დან რუ სეთ ში გაჰ ქონ დათ აბ რე შუ მი, ძი რი თა დად 
სპარ სე თის მიმ დე ბა რე რე გიო ნე ბი დან. სა ქონ ლით დატ ვირ თუ ლი ტრან სპორ ტი 
მხო ლოდ ხა შუ რამ დე მი დიო და, კავ კა სიის ქედ ზე კი და ქი რა ვე ბულ მტვირ თა ვებს 
გა დაჰ ქონ დათ. მარ შრუ ტის სირ თუ ლის გა მო მხო ლოდ ძვირ ფა სი და მსუ ბუ ქი წო-
ნის სა ქონ ლით ვაჭ რობ დნენ, მა გა ლი თად, სპარ სუ ლი სა ნე ლებ ლე ბით, რომ ლებ-
საც სა ქარ თვე ლო ში შე და რე ბით და ბალ ფა სად ყი დუ ლობ დნენ. რუ სე თი დან შე-
მო დიო და საა თე ბი, რკი ნა და ფო ლა დის ფურ ცე ლი, რკი ნა- კა ვეუ ლი, ბეჟ ღენ დი 
(cochineal / კო ში ნე ლი – ერ თგვა რი მწე რი, რო მელ საც საკვებში, ასევე სას მელ
ში სა ღე ბა ვად იყენებდნენ, იგი ვე ჭია ფე რი. მთ. შე ნიშ ვნა), ინ დი გო და ნაირ ფე რი 
წმინ და ქსო ვი ლი. ამ დრომ დე ძი რი თა დი სა ქო ნე ლი, რო მე ლიც ამ ქვეყ ნი დან გა-
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დიო და, იყო ცოც ხა ლი – ადა მია ნე ბი, ქა ლე ბი და კა ცე ბი, რომ ლებ საც მო ნე ბად 
ყიდ დნენ, ძი რი თა დად – თურ ქე თი სა და სპარ სე თის სე რა ლე ბის თვის. ხში რად ლა-
მაზ ქალს ცხენ ში ან ხმალ ში ცვლი დნენ. ამ ჟა მად ეს სა მარ ცხვი ნო ვაჭ რო ბა თით-
ქმის ამოი ძირ კვა. 

ძი რი თა დად, სა ქარ თვე ლო დან იყ ვნენ მამ ლუ ქე ბი, რომ ლებ მაც ეგ ვიპ ტე ში დაახ-
ლოე ბით მე თოთ ხმე ტე საუ კუ ნის მეო რე ნა ხე ვარ ში ბაჰ რის დი ნას ტია გაა ნად გუ რეს, 
ტახ ტი ხელ ში ჩაიგ დეს და 1517 წლამ დე, სულ თან სე ლი მის მიერ ეგ ვიპ ტის დაპ ყრო-
ბამ დე, მბრძა ნებ ლობ დნენ. სიტ ყვა მამ ლუ ქი აღ ნიშ ნავს ბი ჭუ ნებს, რომ ლებ საც ვაჭ-
რე ბი და მძარ ცვე ლე ბი სა ქარ თვე ლო დან, ჩერ ქე ზე თი დან დ ანა ტო ლიი დან იტა-
ცებ დნენ და კონ სტან ტი ნე პოლ სა და კაი რო ში ყიდ დნენ. ბავ შვებს ყი დუ ლობ დნენ 
ეგ ვიპ ტე ში მა ღალ სამ ხედ რო წო დე ბამ დე აღ ზე ვე ბუ ლი მა თი ვე თა ნა მე მა მუ ლეე ბი, 
სა კუ თარ სახ ლში მიჰ ყავ დათ და თა ვიანთ მემ კვიდ რეე ბად ზრდიდ ნენ. შე საძ ლოა, 
ეს იყო ძველ თაძ ვე ლი ჩვეუ ლე ბა, და კავ ში რე ბუ ლი პატ რიარქ იო სებ თან, რო მე-
ლიც პო ტი ფარ მა (ბიბლიისა და ყურანის პერსონაჟი, ფარაონის ამალის უფროსი. 
მთ. შე ნიშ ვნა) თა ვის სახ ლში მო ნად მიიყ ვა ნა და მი სი ჭკუით იმ დე ნად მოი ხიბ ლა, 
რომ ეგ ვიპ ტის პირ ვე ლი ვე ზი რის წო დე ბა უბო ძა. ეს ერთ დროს მო ნად გა ყი დუ ლე-
ბი ახ ლა ბეის ტი ტულს ატა რე ბენ და სა ხელ მწი ფო მარ თვა ში მო ნა წი ლეო ბენ, მაგ-
რამ მა შინ მათ მი მართ კა ნო ნი იმ დე ნად მკაც რი იყო, რომ ბეის შვილს არ შეეძ ლო 
მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბა დაე კა ვე ბი ნა, მას მხო ლოდ სამ ხედ რო კა რიე რის არ ჩე ვის 
უფ ლე ბა ჰქონ და; მა შინ დე ლი სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო კარგ ხელ ფასს უნიშ ნავ და,  
დაებ ნ-ელ -ბა ლა დის სტა ტუსს ანი ჭებ და, რაც „ქვეყ ნის შვილს“ ნიშ ნავს. თით ქმის 
ყვე ლა მამ ლუ ქი ქრის ტია ნუ ლი წარ მო შო ბის იყო, მაგ რამ მყიდ ვე ლებს ისი ნი მუს-
ლი მა ნურ სარ წმუ ნოე ბა ზე გა დაჰ ყავ დათ, ას წავ ლიდ ნენ თურ ქულ და არა ბულ ენებს, 
შემ დეგ კი – ყუ რანს, რო მე ლიც მუს ლი მა ნურ სამ ყა რო ში ერ თსა და იმა ვე დროს 
რე ლი გია ცაა და სა მო ქა ლა ქო კო დექ სიც. დი დი სი ზუს ტი თა და სი მარ ტი ვით ჩა მო ყა-
ლი ბე ბუ ლი კა ნო ნე ბის ცოდ ნა მათ სა შუა ლე ბას აძ ლევ და, ნე ბის მიე რი სიძ ნე ლის გა-
და საჭ რე ლად ყუ რა ნის თვის მიე მარ თათ. ყუ რა ნის კა ნო ნებ ში გა წა ფულ მუს ლი მანს 
სრუ ლად ჰქონ და გაც ნო ბიე რე ბუ ლი თა ვი სი მო ვა ლეო ბა ღმერ თი სა და კა ცის წი ნა შე 
და ამ დე ნად, შეეძ ლო საღ ვთო, საე რო და სამ ხედ რო საქ მეებს გას ძღო ლო და. 

მამ ლუ ქებს ად რეუ ლი ბავ შვო ბი დან წვრთნიდ ნენ და ცხენ ზე ჯი რითს, შუ ბის 
ტყორ ცნას, მახ ვი ლის მარ ჯვედ ქნე ვა სა და ცეც ხლსას რო ლი ია რა ღის გა მო ყე ნე ბას 
ას წავ ლიდ ნენ; უდაბ ნოს მწველ სიც ხეს და ცხელ ჰა ვას თან გამ კლა ვე ბის წე სებს 
აჩ ვევ დნენ და მუდ მი ვად სრულ ყო ფის კენ სწრაფ ვას უღ ვი ვებ დნენ. მამ ლუ ქი აუ ცი-
ლებ ლად უნ და ყო ფი ლი ყო ფი ზი კუ რად ძლიე რი და ამ ტა ნი, სუ ლიე რად გაუ ტე ხე-
ლი. ერ თა დერ თი, რაც მათ აკ ლდათ, ეს იყო ევ რო პუ ლი ტაქ ტი კა. ჩვე ნი ოფიც რე-
ბის მიერ გაწ ვრთნი ლი მამ ლუ ქი კონ კუ რენ ციას გაუ წევ და ნე ბის მიე რი ევ რო პუ ლი 
ქვეყ ნის ჯა რის კაცს. მათ რი გებ ში არ იგ რძნო ბა დის ციპ ლი ნა, წარ მოდ გე ნა არა 
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აქვთ თა ნა მედ რო ვე არ ტი ლე რია ზე და უსის ტე მოდ იბ რძვიან. 
15-18 წლის ასაკ ში მამ ლუქს შეუძ ლია დაი მორ ჩი ლოს ნე ბის მიე რი ზნის ცხე ნი, 

ლა პა რა კობს რამ დე ნი მე ენა ზე, გა წა ფუ ლია რე ლი გიურ და სა კა ნონ მდებ ლო სა-
კით ხებ ში და შეუძ ლია გაუმ კლავ დეს ნე ბის მიერ ამო ცა ნას, რომ ლის წი ნა შე შე-
საძ ლოა მი სი მდგო მა რეო ბის ადა მია ნი აღ მოჩ ნდეს. მამ ლუქს შეიძ ლე ბა მიე ნი ჭოს 
ნე ბის მიე რი სამ ხედ რო წო დე ბა თა ვი სი დამ სა ხუ რე ბის და მი ხედ ვით. რო გორც კი 
ბეი ქა შე ფის, ანუ ლეი ტე ნან ტის წო დე ბას მიაღ წევ და, პატ რონს უფ ლე ბა ჰქონ და, 
მის კონ ტროლს დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი ქა ლა ქის მმარ თვე ლად დაე ნიშ ნა. ლეი ტე-
ნან ტის წო დე ბის მამ ლუქს შეეძ ლო თვი თონ ეყი და მამ ლუ ქე ბი, რომ ლე ბიც მას-
თან ერ თად საქ მია ნობ დნენ და ქო ნე ბას ერ თმა ნეთ ში იყოფ დნენ. ლეი ტე ნან ტზე 
აღ მა ტე ბუ ლი წო დე ბაა ბეი, რო მე ლიც მამ ლუქს დი ვა ნის (პრო ვინ ცია ში მოქ მე დი 
საბ ჭოს) ოც დაოთხ წევრს შო რის მოხ ვედ რის შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევ და, თუმ ცა-
ღა ბეი ასე თი პო ზი ციის და კა ვე ბის შემ დე გაც კი თავს თავ და პირ ვე ლი პატ რო ნის 
ქვე შევ რდო მად მიიჩ ნევ და და მის და მი მორ ჩი ლე ბას გა მო ხა ტავ და. 

ასე თი იყო მამ ლუ ქე ბის წარ მო შო ბა და მა თი სამ ხედ რო კა რიე რა. 
კავ კა სიის საკ მაოდ მწი რი გა რე ვაჭ რო ბა დიდ შე მო სა ვალს არ იძ ლეო და. მათ 

გაჰ ქონ დათ თაფ ლი, ცვი ლი, ტყა ვი, გაჰ ყავ დათ აგ რეთ ვე ცხე ნე ბი. სა მა გიე როდ, 
შე მოჰ ქონ დათ ტი ლოს ქსო ვი ლი, ტყვია, რკი ნა, ფო ლა დის ნა წარ მი, რუ სუ ლი ტყა-
ვი და დენ თი. 

ყიზ ლა რის ცი ხე სი მაგ რე, რო მე ლიც თერ გის სა თა ვის გან ორმოცი ვერ სით არის 
და შო რე ბუ ლი, 1735 წელს აა შე ნეს. იგი სა ქარ თვე ლო სა და კავ კა სიას შო რის საკ-
ვან ძო სა ვაჭ რო პუნ ქტია, რო მე ლიც, თა ვის მხრივ, ას ტრა ხა ნის სა ვაჭ რო მარ შრუ-
ტის ნა წილს წარ მოად გენს. თერ გი რომ ნაკ ლებ ქვი შია ნი იყოს და ნა ვებს ატა რებ-
დეს, ყიზ ლა რი უფ რო გან ვი თა რე ბულ სა ვაჭ რო ად გი ლად იქ ცეო და, თუმ ცა მდი-
ნა რი სა და ზღვის შე სარ თავ თან წყლის დო ნე შვიდ -რვა ფუტს არ აღე მა ტე ბა, ასე 
რომ, გამ ტა რუ ნა რია ნო ბას ეს მი ზე ზიც უშ ლის ხელს. სპარ სე თი დან ძი რი თა დად 
აბ რე შუ მი გა დის, ისიც – უმ ნიშ ვნე ლო რაო დე ნო ბით.

დერ ბენ დი ათ დღია ნი ფიც ხე ლი შე ტა კე ბე ბის შემ დეგ ხელ ში ჩაუ ვარ და რუ სეთს. 
ეს ად გი ლი სა ვაჭ როდ გა მოუ სა დე გა რია – არც უსაფ რთხო პორ ტია და არც წე სიე-
რი მი სად გო მე ბი. გე მე ბი რამ დე ნი მე ვერ სის მო შო რე ბით ჩერ დე ბიან. აქ ქა რის მი-
მარ თუ ლე ბა წამ დაუ წუმ იც ვლე ბა და გე მებს ნა პი რის კენ მია ქა ნებს. გა ცი ლე ბით 
მო სა ხერ ხე ბე ლია ნი სა ვა ჯას ნავ მი სად გო მი, რო მე ლიც ნი სი ბატ ში, დერ ბენ დის 
სამ ხრე თით, ორ მო ცი ვერ სის მო შო რე ბით მდე ბა რეობს. 

ბა ქო ში, რო მე ლიც დერ ბენ დი დან ორი ათა სი ვერ სის მან ძილ ზე მდე ბა რეობს, 
რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნე, სპარ სე თის არეუ ლო ბის შემ დეგ ცხოვ რე ბა მი ნელ და. 
მიუ ხე და ვად ამი სა, აქ დღემ დე ნა ხავთ დი დე ბულ მე ჩე თებ სა და ლა მაზ სახ ლებს, 
მოედ ნებ სა და პორ ტთან ახ ლოს ჩამ წკრი ვე ბულ ქარ ვას ლებს, რაც ძა ლიან მო სა-
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ხერ ხე ბელს ხდის ტვირ თის გა და ზიდ ვას. ბა ქოს ძი რი თა დი პრო დუქ ტი არის ნავ-
თო ბი, რო მე ლიც იქ ვე, ქა ლაქ თან ახ ლოს მოი პო ვე ბა. ამ ნივ თიე რე ბას გა მო სა-
თეთ რებ ლად იყე ნე ბენ, ხან და ხან გა მო სა დე გია მე დი ცი ნა სა და მხატ ვრო ბა ში. ბა-
ქო დან გა დის ოპიუ მი, ღვი ნო, ბრინ ჯი, აბ რე შუ მი, ბამ ბა და ზაფ რა ნა. ბა ქოს პორტს 
მდი ნა რის სა თა ვე ქმნის. ვაჭ რო ბა უფ რო ხელ საყ რე ლი იქ ნე ბო და, აქაუ რო ბას თან 
უფ რო ახ ლოს რომ იყოს სა ლია ნი – პა ტა რა და ბა, რო მე ლიც ამა ვე და სა ხე ლე ბის 
კუნ ძულ ზე მდე ბა რეობს. ეს ქვე ყა ნა გან თქმუ ლია მა რი ლით, თევ ზი თა და ლერ-
წმით, რო მე ლიც მტკვრის ნა პი რებ ზე იზ რდე ბა და ტოლს არ უდებს არა სი სა და 
ეს პა ნე თის ლერ წამს. 

ეინ სე ლი – ად გი ლი კას პიის სამ ხრეთ ნა პი რებ ზე, სარ ფია ნად ვაჭ რობს ას ტრა-
ხან თან. ად რე აქ რუ სე თის კონ სუ ლი ცხოვ რობ და. ეინ სე ლი დან პრო დუქ ცია გა-
დის რეხ ტში, რო მელ საც მის გან სულ რა ღაც ოცი ვერ სი აშო რებს. ეს ქა ლა ქი ასე ვე 
ვაჭ რობს გი ლან თან, იქი დან საუ კე თე სო აბ რე შუმს იღებს – ქსო ვი ლის მა სა ლას, 
რომ ლი თაც თავ რიზს იქით, ყაზ ვინ სა და ის პა ჰან თა ნაც კი ვაჭ რო ბენ. გარ და ამი სა, 
ამ ქა ლა ქებს ეინ სე ლი რუ სუ ლი პრო დუქ ციი თაც ამა რა გებს. 

ბო ლო საუ კუ ნე ში გი ლა ნის აბ რე შუ მის ექ სპორ ტი წე ლი წად ში 5 000 ფუ თას 
აღე მა ტე ბა, თი თოეუ ლი 7-9 გირ ვან ქას იწო ნის. მიმ დი ნა რე კურ სით თი თო ფუ თა 
90 რუბ ლი ღირს. პეტ რე პირ ვე ლის ლაშ ქრო ბამ დე აბ რე შუ მი თურ ქეთ ში გა დიო და. 

რუ სეთ სა და სპარ სეთს შო რის პო ლი ტი კუ რი ურ თიერ თო ბე ბის გაუმ ჯო ბე სე ბა 
უცი ლობ ლად გავ ლე ნას მოახ დენს ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბა ზე; და კი დევ ერ თი – 
ყვე ლა ზე მი სა ღე ბი იქ ნე ბო და სა ქო ნელ გაც ვლა. რუ სეთს ნამ დვი ლად სჭირ დე ბა 
ძვირ ფა სი ლი თო ნე ბის ინ დუს ტრიის გან ვი თა რე ბა, ამა ში კი მას სპარ სე თის ბაზ-
რის თვის აუ ცი ლე ბე ლი და სა ჭი რო პრო დუქ ციის ექ სპორ ტი დაეხ მა რე ბო და. 

ეს კო მერ ციუ ლი ურ თიერ თო ბე ბი რუ სეთს გზას გაუხ სნის ინ დოე თის კენ. მან ძი-
ლი არც ისე თი დი დი დაბ რკო ლე ბაა, რო გორც ერ თი შე ხედ ვით შეიძ ლე ბა მოგ ვეჩ-
ვე ნოს. სახ მე ლე თო გზებ ზე ტვირ თის გა და სა ზი დად აქ ლე მებს იყე ნე ბენ. ისი ნი იკ-
ვე ბე ბიან მა ნა ნის ბუჩ ქის ნა ყო ფით, რო მელ საც ყველ გან შეხ ვდე ბით. სპარ სეთ ში, 
მა გა ლი თად, ვაჭ რე ბის თვის არ სე ბობს ქარ ვას ლე ბი, სა დაც მათ შეუძ ლიათ სა ქო-
ნე ლი უსას ყიდ ლოდ დაა ბი ნაონ და თა ვა დაც დაის ვე ნონ. ამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ-
ტო რი სა და სპარ სთა საქ მია ნი და ფხი ზე ლი ბუ ნე ბის წყა ლო ბით, რო მე ლიც გან სა-
კუთ რე ბით მოგ ზაუ რო ბი სას ვლინ დე ბა, ტვირ თის გა და ზიდ ვა ძვი რი არ ჯდე ბა, რაც 
კი დევ უფ რო ხელ საყ რელს ხდის ინ დოეთ თან ვაჭ რო ბას.
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 წე რი ლი XXIX

სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბი
ტფი ლი სი, 25 იან ვა რი, 1812 წე ლი

 აქ უკ ვე ვეს ტუმ რე ორ საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ციას, ორი ვე ძი რი თა დად გე-
ნე რალ -გუ ბერ ნა ტო რის მეო ხე ბით არ სე ბობს. ერ თი მათ გა ნი არის საკ მაოდ დი-
დი და მყუდ რო, გან სა კუთ რე ბუ ლად სუფ თა და მოვ ლი ლი ლა ზა რე თი, რო მელ საც 
დღი თი დღე სულ უფ რო მე ტი სარ გე ბე ლი მოაქვს ქა ლა ქის თვის. მის გან არ ცთუ 
ისე შორს მდე ბა რეობს ბო ტა ნი კუ რი ბა ღი, სა დაც უამ რა ვი სამ კურ ნა ლო მცე ნა რე 
ხა რობს. მეო რე და წე სე ბუ ლე ბაა სა ჯა რო სკო ლა ახალ გაზ რდა ქარ თველ თათ ვის, 
რო მელ შიც არაერ თი თვალ სა ჩი ნო მოღ ვა წე სწავ ლობ და. ზო გა დად, აზიე ლებს 
ნი ჭი არ აკ ლიათ, მაგ რამ ძველ თა გან ვე მოს დევთ სი ზარ მა ცე, რო მე ლიც მა მი დან 
შვილს გა დაე ცე მა. ეს ნაკ ლი და მა ხა სია თე ბე ლია თბი ლი კლი მა ტის ქვეყ ნე ბის-
თვის და, რა თქმა უნ და, აღ მო საფ ხვრე ლია. 

დღეს სპარ სთა ვე რა გო ბის ორი მსხვერ პლის და საფ ლა ვე ბას და ვეს წა რი. თა-
ვა დი ცი ცია ნო ვი, წარ მო შო ბით ქარ თვე ლი, რო მელ მაც არაერ თხელ გა მოი ჩი ნა 
თა ვი რუ სე თის სამ სა ხურ ში, 1803 წელს სა ქარ თვე ლოს სამ ხედ რო გუ ბერ ნა ტო რად 
დაი ნიშ ნა. ეს ის ცი ცია ნო ვია, რო მელ მაც გან ჯის ცი ხე შე ტე ვით აი ღო, ქა ლაქს სა ხე-
ლი შეუც ვა ლა და ელი ზა ვეტ პო ლი უწო და. მან ხელ ში ჩაიგ დო რამ დე ნი მე სა ხა ნო, 
მათ შო რის შუ შა და ყა რა ბა ღი. თა ვად ცი ცია ნო ვის მი მართ მო წი წე ბას იჩენ დნენ 
თურ ქე ბი, სპარ სე ლე ბი, ლე კე ბი და ამ რე გიო ნის ბევ რი სხვა ეთ ნო სი. დღემ დე მის 
სა ხელს ში შით ახ სე ნე ბენ, სპარ სეთ ში ბავ შვებ საც კი აში ნე ბენ. ცი ცია ნოვ მა ბა ქოს 
ხა ნის გან რწმუ ნე ბა მიი ღო ქა ლა ქის ცი ხის გა სა ღე ბის ჩა ბა რე ბის შე სა ხებ და მა შინ-
ვე მას თან შე სახ ვედ რად გაემ გზავ რა, თან მხო ლოდ პოლ კოვ ნი კი ერის თა ვი და 
კა ზა კე ბის პა ტა რა რაზ მი იახ ლა. ისი ნი ხა ფან გში შეიტ ყუეს, ხა ნის ბრძა ნე ბით და-
ხო ცეს, თა ვე ბი დააჭ რეს და სპარ სე თის შაჰს გაუგ ზავ ნეს, სხეუ ლე ბი კი ად გილ ზე ვე 
და მარ ხეს. მხო ლოდ მას შემ დეგ, რაც ბა ქო რუ სებ მა აი ღეს, გე ნერ ლე ბის, გლეის-
ნე ფი სა და ბულ გა კო ვის ბრძა ნე ბით სა მა რე გათ ხა რეს და ქარ თველ თა ცხედ რე ბი 
სომ ხურ ეკ ლე სია ში და საკ რძა ლად გა დაას ვე ნეს. ახ ლან დე ლი გე ნე რალ -გუ ბერ-
ნა ტო რის ბრძა ნე ბი თა და მი სი პი რა დი მრჩევ ლის დახ მა რე ბით მიც ვა ლე ბუ ლე ბი 
თბი ლის ში გად მოიყ ვა ნეს და დი დი პა ტი ვით სიონ ში დაას ვე ნეს. და საფ ლა ვე ბას 
დაეს წრნენ გე ნე რალ -გუ ბერ ნა ტო რი, რამ დე ნი მე სხვა გე ნე რა ლი, სამ ხედ რო და 
საე რო მთავ რო ბის წევ რე ბი, თბი ლი სი სა და სხვა ქა ლა ქე ბის გარ ნი ზო ნე ბი. მათ 
მთე ლი ქა ლა ქი სამ გლო ვია რო მუ სი კის თან ხლე ბით გა მოია რეს და სიონს მიად-
გნენ. ამ პრო ცე სიის სა ნა ხა ვად მთე ლი თბი ლი სი გა მოე ფი ნა, სახ ლე ბის სა ხუ რა ვე-
ბიც კი ხალ ხით იყო სავ სე.
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ძალ ზე შთამ ბეჭ და ვი იყო გე ნე რალ ცი ცია ნო ვის კუ ბოს სა მა რე ში ჩაშ ვე ბის მო-
მენ ტი – ეკ ლე სიის წინ ჩამ წკრი ვე ბუ ლი ჯა რის კა ცე ბი ია რა ღის სა მი ზალ პით გა-
მოემ შვი დობ ნენ ამ მა მაც ოფი ცერს. ეს იყო ნაღ ვლია ნი ცე რე მო ნია და ამას თა ნა ვე 
– გულ წრფე ლი გა მოთ ხო ვე ბა.

აი, მი სი ეპი ტა ფიაც: 
აქ გა ნის ვე ნებს თა ვა დი პავ ლე დ. ცი ცია ნო ვი – მუ ხა ნა თუ რად მოკ ლუ ლი დაუ მარ-

ცხე ბე ლი ოფი ცე რი, რუ სუ ლი არ მიის მთა ვარ სარ და ლი სა ქარ თვე ლო ში. მტრებ მა ვე-
რა გუ ლი ჩა ნა ფიქ რი აღას რუ ლეს 1906 წლის 8 თე ბერ ვალს, რო დე საც ბა ქო ში ჩა ვი და 
ქა ლა ქის ცი ხის გა სა ღე ბის მი სა ღე ბად. იქ ვე და მარ ხეს. ამ ჟა მად კი, მი სი საიმ პე რა ტო-
რო უდი დე ბუ ლე სო ბის, ალექ სან დრე პირ ვე ლის ბრძა ნე ბი თა და სა ქარ თვე ლოს გე-
ნე რალ -გუ ბერ ნა ტო რის, მარ კიზ დე პაუ ლუ კის ძა ლის ხმე ვით აქ გა ნის ვე ნებს ნეშ ტი ამ 
დი დე ბუ ლი სარ დლი სა, რო მელ მაც დია დი საქ მეე ბით უკ ვდავ ყო თა ვი სი სა ხე ლი. 

ამ ცე რე მო ნიას ეს წრე ბო და სპარ სე თის ხა ნი ჯა ფირ ყუ ლი, შა კის (შე ქის) 
(რეგიონი აზერბაიჯანში. მთ. შენიშვნა) ხა ნი, რო მე ლიც ამ ჟა მად რუ სე თის არ მიის 
გე ნე რალ -ლეი ტე ნან ტის წო დე ბას ატა რებს. ის ახ ლა ხან ჩა მო ვი და ტფი ლის ში, რა-
თა პა ტი ვის ცე მა დაუ დას ტუ როს ახალ გე ნე რალ -გუ ბერ ნა ტორს. ქვე მოთ უფ რო 
დაწ ვრი ლე ბით მო გახ სე ნებთ მის შე სა ხებ. 

შა კის (შე ქის) ხა ნი საკ მაოდ ხან დაზ მუ ლია, თარ გმა ნის მი ხედ ვით თუ ვიმ სჯე-
ლებთ, შე სა ნიშ ნა ვი მო საუბ რეა, ცდი ლობს, თა ვი ევ რო პულ ყაი და ზე დაი ჭი როს. 
სწო რედ ის ედა ვე ბო და სპარ სე თის ტახტს ამ ჟა მინ დელ შაჰს. მას შემ დეგ, რაც იმე-
დე ბი გა დაე წუ რა, სპარ სეთ ში აღარ დაედ გო მე ბო და, მით უმე ტეს, რომ რუ სებს თა-
ნაუგ რძნობს. ხვალ ვა პი რებ დაწ ვრი ლე ბით მოგ წე როთ იმ სა სია მოვ ნო დროს ტა-
რე ბის შე სა ხებ, რო მე ლიც ხან მა მოგ ვიწ ყო.

წე რი ლი XXX

სპარ სუ ლი ლხი ნი
ტფი ლი სი, 21 იან ვა რი, 1812 წე ლი

რამ დე ნი მე დღის წინ ჯა ფირ  ყუ ლი- ხან მა სა დილ ზე მიიწ ვია გე ნე რალ -გუ ბერ-
ნა ტო რის მეუღ ლე, რო მელ საც მეც თან ვახ ლდი. სუფ რა ზე შე მოი ტა ნეს თეფ შე ბი 
და და ნა- ჩან გა ლი, რაც მია ნიშ ნებ და მის სურ ვილ ზე, ჩვენ წი ნა შე ყუ რად ღე ბიან 
მას პინ ძლად წარ მო ჩე ნი ლი ყო. თუმ ცა თა ვად, სპარ სუ ლი ჩვეუ ლე ბის თა ნახ მად, 
ჭა მის დროს ამ ნივ თებს არ იყე ნებ და. მა გი დას მთელ სიგ რძე- სი გა ნე ზე ბრტყე-
ლი ლა ვა ში ეფა რა, რო მე ლიც გა და სა ფა რებ ლი სა და ხელ სა ხო ცე ბის როლს ას-
რუ ლებ და. თა ვად ხა ნი თეფ ში სა და ხელ სა ხო ცის ნაც ვლად უფ რო მომ ცრო ზო მის 
ბრტყელ ლა ვაშს იყე ნებ და. 
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სა დი ლო ბა და შაქ რუ ლი ხი ლით დაიწ ყო, შემ დეგ კი სპარ სუ ლი წვნია ნი – ბოზ ბა ში 
შე მოი ტა ნეს. ძა ლიან მაინ ტე რე სებ და მე ნა ხა, რო გორ დახ ვრეპ და ხა ნი წვნიანს, სა-
ნაძ ლეო ზეც კი თა ნახ მა ვი ყა ვი, რომ თავს ვერ გაარ თმევ და, მაგ რამ თურ მე ვცდე ბო-
დი. მი სი პუ რის გან დამ ზა დე ბუ ლი თეფ ში კოვ ზის მო ვა ლეო ბა საც ას რუ ლებ და. მან 
პუ რი დაამ ტვრია და წვნია ნით სავ სე თას ში ჩა ყა რა. ლუკ მებს სა თი თაოდ ხე ლით 
იღებ და და ყლა პავ და. ჩვენც კი გვა ჯო ბა, მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ მის გან გან სხვა-
ვე ბით ჩვენ თეფ შებ სა და კოვ ზებს ვი ყე ნებ დით. ცო ტა არ იყოს, უსია მოვ ნო სა ნა ხა ვი 
იყო, რო გორ სან სლავ და წვნიანს ხე ლით, მით უმე ტეს, თუ იმა საც წარ მოიდ გენთ, 
რომ სპარ სი თა ვა დე ბი ხე ლებს ყვით ლად, ფრჩხი ლებს კი მუქ წით ლად იღე ბავ დნენ. 
წვნია ნის შემ დეგ უხ ვად დამ ტკბა რი კერ ძე ბი მოგ ვარ თვეს. მე რე შე მოი ტა ნეს პილ პი-
ლი თა და ზაფ რა ნით შე ზა ვე ბუ ლი ხორ ცის რა გუ, რა საც მოა ყო ლეს დაახ ლოე ბით ექ-
ვსი სხვა დას ხვა სა ხის ფლა ვი – აზიე ლე ბის საყ ვა რე ლი საჭ მე ლი; ამათ გან მხო ლოდ 
ერ თის ჭა მა ღირ და. ყვე ლას სხვა დას ხვა ფე რი ჰქონ და, ზო გი ცხვრის ხორ ცი სა იყო, 
ზო გი ქათ მის, ზო გი კი დევ წაბ ლით შე ზა ვე ბუ ლი. ზო გი კერ ძი ხის შამ ფუ რებ ზე შემ-
წვა რი ხორ ცის გან მოემ ზა დე ბი ნათ და ბო ლის გე მო დაჰ კრავ და. შემ წვა რი ხორ ცი, 
რო მელ საც ისი ნი შიშ ლიკს ეძა ხიან, ძა ლიან გემ რიე ლია. უამ რა ვი სა ხეო ბის ფლა ვი 
არ სე ბობს. ერ თ-ერ თის რე ცეპტს აქ ვე შე მოგ თა ვა ზებთ:

ექ ვსი- შვი დი გირ ვან ქა ცხვრის ხორ ცი დავ ჭრათ და ორ ქა თამ თან ან სხვა ში-
ნაურ ფრინ ველ თან ერ თად მოვ ხარ შოთ. წყა ლი გა დავ წუ როთ და შე ვი ნა ხოთ. ქვა-
ბის ძირ ზე და ვად ნოთ კა რა ქი. შემ დეგ ფე ნე ბად მო ვა ყა როთ ბრინ ჯი, თი თო ფე ნა 
დაახ ლოე ბით ორ -ნა ხე ვა რი სან ტი მეტ რის სის ქის უნ და იყოს. შემ დეგ და ვა მა ტოთ 
წაბ ლი, შუა ზე გაჭ რი ლი გაფ ცქვნი ლი ნუ ში, უკურ კო ქიშ მი ში, მი ხა კი, და რი ჩი ნი და 
ილი. ზე მო დან და ვაწ ყოთ ხორ ცის ნაჭ რე ბი და ქვა ბი ბო ლომ დე გა ვავ სოთ ბრინ ჯით, 
ბო ლოს კი და ვას ხათ ხორ ცის ნა ხარ ში ისე, რომ ბრინ ჯი მთლია ნად დაი ფა როს. 
თხუთ მეტ წუთ ში ბრინ ჯი მზად არის, ნა ხარშს მთლია ნად ამოიშ რობს; ბრინჯს ზე-
მო დან ას ხა მენ გამ დნარ კა რაქს. ამის შემ დეგ ქვაბს აფა რე ბენ ცხელ წყალ ში დას-
ვე ლე ბულ და გა წუ რულ ქსო ვი ლის ნა ჭერს და თავს მჭიდ როდ ახუ რა ვენ. სუფ რა ზე 
მი ტა ნამ დე ბრინ ჯი კარ გად უნ და გაი შა ლოს, ოღონდ ისე, რომ ტე ნი შეი ნარ ჩუ ნოს.

სას მე ლად სხვა დასხ ვა სა ხეო ბის შერ ბე თი და აი რა ნი მოგ ვარ თვეს. თუ გნე ბავთ, 
წარ მოდ გე ნა შეიქ მნათ სპარ სელ თა ჭა მის მა ნე რა ზე, უნ და დააკ ვირ დეთ, რო გორ 
ჭა მენ ფლავს. თი თებს ბრინ ჯში ჩა ყო ფენ, კარ გა მოზ რდილ ლუკ მას ამოი ღე ბენ და 
პი რის კენ გაა ქა ნე ბენ. არც ჩან გლის, არც და ნის გა მო ყე ნე ბა არ იციან. სა ზიზ ღრად 
გა ქო ნილ ხელს იწ მენ დენ ლა ვა შის ხელ სა ხოც ზე, რო მე ლიც მა გი დას აფა რია, ბო-
ლოს კი ამ თა ვიანთ ხელ სა ხოც საც ჭა მენ. ხა ნი ჭა მის დროს მხო ლოდ მარ ჯვე ნა 
ხელს ხმა რობს, მარ ცხე ნა, თა ვი სი ქვეყ ნის ჩვეუ ლე ბი სა მებრ, ყო ველ თვის ქა მარ ზე 
უდევს. სპარ სე ლებს ცხი მია ნი და და შაქ რუ ლი საჭ მე ლე ბი უყ ვართ, მათ სამ ზა რეუ-
ლო ში ზაფ რა ნა გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ნე ლე ბე ლია. ხა ნი, რაც შეეძ ლო, ცდი ლობ და, 
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თა ვა ზია ნად მოქ ცეუ ლი ყო. ჩვენ სა ვით სკამ ზე იჯ და, თუმ ცა სპარ სე ლე ბი მა გი დებ სა 
და სკა მებს საერ თოდ არ იყე ნე ბენ. ისი ნი პირ და პირ ია ტაკ ზე გაშ ლილ ხა ლი ჩა ზე 
სხე დან და წინ საჭ მელ -სას მლით სავ სე დი დი ლან გრე ბი უდ გათ. ჯდო მის მა ნე რაც 
უც ნაუ რი აქვთ – ფე ხებს შიგ ნით ისე იკე ცა ვენ, საერ თოდ არ უჩანთ. რა თქმა უნ და, 
გარ კვეუ ლი დროა სა ჭი რო, რომ ადა მია ნი ასეთ ჯდო მას მიეჩ ვიოს.

სა დი ლის შემ დეგ ყა ლიო ნი შე მოი ტა ნეს. პირ ვე ლად ხან მა მო წია, შემ დეგ კი, 
იმა ვე მუნ დშტუ კით იმას მია წო და, ვი სი გა მორ ჩე ვაც უნ დო და სტუმ რებს შო რის. 
სხვა თა შო რის, სპარ სე ლებს აქვთ კი დევ ერ თი უსია მოვ ნო ჩვე ვა – ისი ნი იღე ბენ 
კერ ძის ყვე ლა ზე გემ რიელ ნა წილს, სულ პა წა წი ნა ნა ჭერს, ცო ტა ხანს ხელ ში აგუნ-
და ვე ბენ, გა მოარ ჩე ვენ ერთ ადა მიანს და პირ ში ჩაუ დე ბენ – ეს მა თე ბუ რად დიდ 
პა ტი ვის ცე მას ნიშ ნავს. შა ჰის წვეუ ლე ბას იმ დე ნად დი დე ბულს ვერ და ვარ ქმევ-
დი, რამ დე ნა დაც გა სარ თობს. თვი თონ შაჰ მა რამ დენ ჯერ მე შეას რუ ლა პო ლო ნე ზე, 
შეიძ ლე ბა ით ქვას, სპარ სე ლის თვის არ ცთუ ისე ცუ დად. აღ მო სავ ლუ რი ცეკ ვე ბიც 
მი ნა ხავს, სპარ სუ ლიც, ქარ თუ ლიც და ლე კუ რიც. რა მან ჭვა- გრე ხაა! მუ სი კაც ვე-
ლუ რია და ილე თე ბიც. ამის შემ დეგ მივ ხვდი, რას ნიშ ნავს ბაია დე რე ბის ცეკ ვა. 

ხა ნის სტუმ რო ბა თბი ლის ში, მთე ლი თა ვი სი ამა ლით, სპარ სუ ლი მა ნე რე ბის 
კარ გი მა გა ლი თი იყო ჩვენ თვის. ქა ლა ქი დან გას ვლამ დე კი დევ ერ თი სა ნა ხაო ბა 
მოგ ვიწ ყო: ეს იყო წარ მოდ გე ნა სპარ სი ცხე ნოს ნე ბის მო ნა წი ლეო ბით, რომ ლებ-
მაც ჯი რი თის საო ცა რი ილე თე ბი გვიჩ ვე ნეს, დო ღი და შუ ბე ბით ბრძო ლაც. გა ქა-
ნე ბულ ცხე ნებ ზე ჯი რი თის დროს ერ თი მეო რე ზე სწრა ფად ცლიდ ნენ კა რა ბი ნებ სა 
და პის ტო ლე ტებს. ტფი ლი სი დან მო შო რე ბით ხა ნი ცხე ნი დან ჩა მოხ და და ტახ ტრე-
ვან ზე დაბ რძან და – ფრიად მო სა ხერ ხე ბელ, ფან ჯრე ბიან ტრან სპორ ტში, რო მელ-
შიც ჯო რე ბი შეე ბათ. ტახ ტრე ვან მა მო მა გო ნა გა და სა ტა ნი სა ვარ ძლე ბი, რომ ლე ბიც 
მრავ ლად მე ნა ხა ჩვენს საყ ვა რელ ვე ნა ში.

წე რი ლი XXXI

ქარ თუ ლი გა ზაფ ხუ ლი
ტფი ლი სი, 15 თე ბერ ვა ლი, 1812 წე ლი

გე ნე რალ -გუ ბერ ნა ტო რი პრო ვინ ციე ბის მო სა ნა ხუ ლებ ლად გაემ გზავ რა. მი სი სა-
ბო ლოო და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლი იყო ბა ქო, რო გორც თა ვად გა ნაც ხა და. 

გა ზაფ ხუ ლი ძა ლას იკ რებს. შეუძ ლე ბე ლია ადა მია ნი არ აღაფ რთო ვა ნოს სა ქარ-
თვე ლოს არაჩ ვეუ ლებ რივ მა ჰა ვამ. ყო ვე ლი დღე წი ნა ზე უფ რო მშვე ნიე რია. უღ რუბ-
ლო, გაკ რია ლე ბუ ლი ცის კა მა რა ზე კა ცი სა მოთ ხეს დაი ნა ხავს. ნუ შის ხეე ბის ყვა ვი-
ლო ბა აქაუ რო ბას კი დევ უფ რო ამ შვე ნებს და სი კეკ ლუ ცეს მა ტებს. ყვე ლა ფე რი ყვა ვის 
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და იფურ ჩქნე ბა. აქაუ რი მზის ამოს ვლა გან სა კუთ რე ბუ ლად მშვე ნიე რი და სა ზეი მო 
სა ნა ხაო ბაა, უთ ვა ლა ვი სა ხეო ბის ფრინ ვე ლი გა ლო ბით ესალ მე ბა სი ნათ ლის მშობ-
ლის ამობ რწყი ნე ბას. ჰაერ ში ტრია ლებს ათას გვა რი სურ ნე ლი, მცე ნა რეე ბი რომ გა-
მოს ცე მენ, მა თი სი ნორ ჩი სა და სი ლა მა ზით ტკბო ბა ადა მიანს არა სო დეს მოს წყინ დე ბა; 
მაგ რამ, რო გორც ცხოვ რე ბის ყვე ლა სია მე, გა ზაფ ხუ ლი მა ლე გა დის. ამ ბო ბენ, მაი სის 
შემ დეგ აქ ისეთ სიც ხეებს დაი ჭერს, ეს სიმ წვა ნე სულ დაჭ კნე ბაო. კავ კა სიონ ზე თოვ ლი 
აღარ დევს, მხო ლოდ თეთ რქუ დია ნი ყაზ ბე გი და კი დევ რამ დე ნი მე მწვერ ვა ლი იწო-
ნებს თავს. კონ ტრას ტი უზარ მა ზა რია: ერ თი მხრივ, ხა შუ რი თა ვი სი ჭა ღა რა მო სას ხა-
მით, მეო რე მხრივ კი, თა ვი სი სი ნორ ჩით ლორ თქო სიმ წვა ნე. 

ზე მოთ უკ ვე ვახ სე ნე ჩვე ნი სახ ლის უკან, გო რა კის კალ თა ზე, ბაღ ში ჩაფ ლუ ლი ეკ-
ლე სია, რო მელ საც გვერ დზე ჩან ჩქე რი ჩა მოუ დის. არა სო დეს მომ წყინ დე ბა ამ ულა მა-
ზე სი პეი ზა ჟის ცქე რა. ყო ველ კვი რად ღეს, ასე ვე დღე სას წაუ ლებ ზე, ვხე დავ აღ მარ თზე 
გამ წკრი ვე ბულ მომ ლოც ვე ლებს, რომ ლე ბიც ეკ ლე სიის კენ მიე მარ თე ბიან. ამ ეკ ლე-
სიი დან, საი და ნაც ლა მის მთელ ქვე ყა ნას დაი ნა ხავთ, სრუ ლი დი დე ბუ ლე ბით მო ჩანს 
კავ კა სიო ნი. ასე თი სა ნა ხაო ბის შემ ყუ რემ შეუძ ლე ბე ლია ღმერ თის ყოვ ლის შემ ძლეო-
ბა არ იწა მო, მო წი წე ბით არ გა ნიმ სჭვა ლო მი სი ყო ვე ლი ქმნი ლე ბის მი მართ. 

ტფი ლი სი მთლია ნად ხე ხი ლის ბა ღებ შია ჩაფ ლუ ლი და ახ ლა, გა ზაფ ხულ ზე, ყვა-
ვი ლე ბის გან თეთ რად გა და პენ ტი ლია, გე გო ნე ბა, თეთ რი მან დი ლი ახუ რავ სო. ეს იმას 
ნიშ ნავს, რომ შე მოდ გო მა ზე ხი ლის კარგ მო სა ვალს მოი წე ვენ. გე ნე რალ -გუ ბერ ნა-
ტორ მა თა ვის სახ ლთან ხე ხი ლის ახა ლი ბა ღი გაა შე ნა, რაც მის თვი საც სა სია მოვ ნო 
იქ ნე ბა და მა გა ლი თად გა მოად გე ბათ ქარ თვე ლებს, რომ ლე ბიც, მიუ ხე და ვად მშვე-
ნიე რი ჰა ვი სა, დღემ დე არ იყე ნე ბენ იმ შე საძ ლებ ლო ბებს, ბუ ნე ბა რომ იძ ლე ვა. 

გე ნე რალ -გუ ბერ ნა ტო რის მეუღ ლე ყო ველ სა ღა მოს სტუმ რად იღებს ქარ თველ 
ბა ნო ვა ნებს, ძი რი თა დად, თა ვა დის ასუ ლებს. მათ შო რის სა მე ფო ოჯა ხი და ნაც კი 
არიან. მათ გან ყვე ლა ზე საინ ტე რე სოა თეკ ლა, ერეკ ლეს ასუ ლი, იგი თა ვად ორ-
ბე ლია ნოვ ზეა გათ ხო ვი ლი და თა ვი წარ მო მავ ლო ბის შე სა ფე რი სად უჭი რავს. ბა-
ნო ვა ნე ბი ცხე ნით და დიან, ყო ველ თვის მსა ხუ რის თან ხლე ბით. თა ვით ფე ხამ დე 
თეთრ მან დი ლებ ში არიან გახ ვეუ ლე ბი. ცხენ ზე ამ ხედ რე ბუ ლი და ამ გვა რად შე მო-
სი ლი ამა ლა სიბ ნე ლე ში შეიძ ლე ბა აჩ რდი ლე ბა დაც კი მო გეჩ ვე ნოს. ზო გი მათ გა ნი 
მოს ვლის თა ნა ვე მოიხ დის მან დილს და ქარ თუ ლი ტა ნი სა მო სით გა მოგ ვეც ხა დე-
ბა ხოლ მე. გე ნე რალ -გუ ბერ ნა ტორ მა არაერ თხელ გა მოთ ქვა სურ ვი ლი, თა ვა დის 
ასუ ლებს თა ვიან თი უც ნაუ რი სა მო სი ევ რო პულ კა ბებ ზე გაეც ვა ლათ. რამ დე ნი მემ 
სი მა მა ცე გა მოი ჩი ნა და ევ რო პუ ლად გა მოწ ყო ბი ლი გა მოჩ ნდა; თუმ ცა, ისიც უნ-
და ით ქვას, რომ აღ მო სავ ლუ რი სა მო სი, რო მე ლიც ჩვენ უც ნაუ რად გვეჩ ვე ნე ბა, 
მათ ჰა ვა სა და ცხოვ რე ბის წესს მშვე ნივ რად ესა და გე ბა. სპარ სეთ ში, მა გა ლი თად, 
კა ცი, რო მე ლიც თით ქმის მთელ დროს ჯი რი თო ბა სა და ია რა ღით წვრთნა ში ხარ-
ჯავს, ფარ თო და მო ხერ ხე ბულ შარ ვალს ატა რებს, ქალს კი, რო მე ლიც სა კუ თარ 
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ტახტს არ სცილ დე ბა, პი რი ქით, ვიწ რო სა მო სე ლი აც ვია. ევ რო პა ში კა ცი ქუდს იხ-
დის, სპარ სი კა ცი კი – არა სო დეს. სა მა გიე როდ, ისი ნი სახ ლში შეს ვლის წინ ფეხ ზე 
იხ დიან, რა თა არ დაა ზია ნონ ხა ლი ჩა, რო მე ლიც სპარ სეთ ში ყვე ლა ოთა ხის გა ნუ-
ყო ფე ლი ნა წი ლია და საკ მაოდ ძვი რია. აღ მო სავ ლეთ ში უამ რა ვი ადათ -წე სი და 
ჩვეუ ლე ბაა, რომ ლე ბიც ევ რო პულ ღი რე ბუ ლე ბებს ეწი ნააღ მდე გე ბა. მა გა ლი თად, 
ქარ თულ სუფ რა ზე პირ ვე ლად ის კერ ძე ბი შე მოაქვთ, რაც ჩვენ ში დე სერ ტად ით-
ვლე ბა. ზაფ ხუ ლო ბით აქ ისე ცხე ლა, ად გი ლობ რი ვე ბი მსუ ბუ ქი და გა მაგ რი ლე ბე-
ლი საკ ვე ბის გარ და არა ფერს ეკა რე ბიან. ასე თი თავ შე კა ვე ბის შე დე გად, საკ მაოდ 
ძლიე რე ბი არიან და ღრმა სი ბე რემ დე ცოც ხლო ბენ. მა მა კა ცე ბი ზაფ ხუ ლო ბი თაც 
თბი ლად იმო სე ბიან, რად გან სა ღა მოო ბით საკ მაოდ გრი ლა. ამ გვა რად, და ვას-
კვე ნი, რომ თურ ქებს, მოლ და ვე ლებ სა და ეს პა ნე ლებს ურ ჩევ ნიათ დღი სით დას-
ცხეთ, ვიდ რე სა ღა მოს, მზის ჩას ვლის შემ დეგ შეს ცივ დეთ. ამ დროს მარ თლაც 
საგ რძნობ ლად აცივ დე ბა ხოლ მე, რო გორც სამ ხრე თუ ლი ქვეყ ნე ბის წე სია. ტფი-
ლის ში ჯერ კი დევ შეხ ვდე ბით ქა ლებს, გან სა კუთ რე ბით და ბა ლი წრის წარ მო მად-
გენ ლებს, რომ ლე ბიც ძვე ლე ბუ რად სა ხეს იფა რა ვენ და მხო ლოდ თვა ლე ბი უჩანთ. 
სპარ სე ლე ბი ქა ლე ბის სამ ყო ფელს ჰა რამ ხა ნას, წმინ და ად გილს ეძა ხიან, თურ ქე-
ბი კი – სე რალს, რაც მათ ენა ზე სა სახ ლეს ნიშ ნავს. არ სად ისე მკაც რად არ იცა ვენ 
ქა ლე ბის სამ ყო ფელს, რო გორც სპარ სეთ ში, სპარ სი კა ცე ბის ზღვარ დაუ დე ბე ლი 
ეჭ ვია ნო ბის გა მო. ასეთ საქ ციელს ისი ნი ამარ თლე ბენ თა ვიან თი მო ცი ქუ ლის სიტ-
ყვე ბით: „დაი ცა ვი შე ნი მრწამ სი და შე ნი ქა ლე ბი“. იმის გა მო, რომ ამ სენ ტენ ციას 
მე ტი წო ნა შე მა ტონ,  ამ ბო ბენ: ეს არის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე-
გო ნე ბა მი სი უზე ნაე სი დოქ ტრი ნე ბი დან, რომ ლებ საც ის, მო მაკ ვდა ვი, სა სიკ ვდი-
ლო სა რე ცელ ზე წარ მოთ ქვამ და.

სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში გან სხვა ვე ბუ ლი ჩვეუ ლე ბე ბია. სპარ სეთ ში ბრძენ კაცს ჩვენ-
ში სუ ლე ლად შე რაც ხავ დნენ, ან იქ ნებ იმ დე ნად სუ ლე ლად არა, რამ დე ნა დაც სას ტიკ 
და უსა მარ თლო ადა მია ნად. ქვე ყა ნა ში, სა დაც სი ზარ მა ცე ლა მის სათ ნოე ბის დო ნე ზეა 
აყ ვა ნი ლი და ტკბო ბის უზე ნაეს წყა როს წარ მოად გენს, სი ნამ დვი ლე ში კი მათ სი სუს-
ტეს კვე ბავს და ამარ თლებს, სავ სე ბით გა სა გე ბია ის სა შიშ როე ბა, რა საც სპარ სი მა-
მა კა ცე ბი თა ვი სუ ფალ ქალ ში ხე და ვენ; მაგ რამ ნუ თუ ამ სა შიშ როე ბის ასა ცი ლებ ლად 
მაინ ცდა მაინც ამ სა ცო და ვი ქა ლე ბის დატ ყვე ვე ბა და ერთ ად გილ ზე გა მო კეტ ვაა სა ჭი-
რო?! ასე თი საქ ციე ლი ჩვე ნი მაც ხოვ რის მცნე ბებს უარ ყოფს. გა ნა მთე ლი კა ცობ რიო ბა 
ქალს არ უნ და უმად ლო დეს ყვე ლა იმ სათ ნოე ბას, რომ ლე ბიც ამ კობს ცი ვი ლი ზე ბულ 
სა ზო გა დოე ბას?! აზიელ ქა ლებს თა ვიან თი მო ნუ რი მდგო მა რეო ბა გან სჯის უნარ საც 
კი არ თმევს; და თუ ნორ მა ლურ სა ზო გა დოე ბა ში თა ვი სუ ფა ლი ნე ბის ადა მია ნი იქ ცე ვა 
მო რა ლურ -ზნეობ რი ვი კა ნო ნე ბის შე სა ბა მი სად, დე და მი წის ამ ნა წილ ში ქა ლის ცნო-
ბიე რე ბა მო წამ ლუ ლია მა მა კაც თა დეს პო ტუ რი მბრძა ნებ ლო ბის შხა მით, რო მე ლიც აზ-
როვ ნე ბის გა სა ქანს არ აძ ლევს. აქე დან გა მომ დი ნა რე, თქვენ შეიძ ლე ბა წარ მოიდ გი-
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ნოთ, რა სა ხის ძა ფე ბი აკავ ში რებს ორ სქესს – კაცს, რო მე ლიც აბ სო ლუ ტურ ძა ლაუფ-
ლე ბას ფლობს და ქალს, რო მე ლიც ან სუ ლე ლია, ან ფა რი სე ვე ლი.

სე რა ლე ბი და ჰა რამ ხა ნე ბი შე მო საზ ღვრუ ლია მა ღა ლი კედ ლე ბით, მე ტიც, კედ-
ლე ბი ზო გან ორ მა გია, ზო გან კი – სამ მა გი, რაც კი დევ უფ რო მე ტად გა გო ნებს ცი-
ხეს. სპარ სე ლის ეჭ ვია ნო ბა ცო ლის მი მართ ამ უკა ნას კნე ლის სიკ ვდი ლის შემ დე გაც 
გრძელ დე ბა. ქა ლის საფ ლავს ირ გვლივ ბალ და ხი ნი აკ რავს, რა თა დაკ რძალ ვა ზე 
მი სულ მა ხალ ხმა ცხე და რი არ დაი ნა ხოს. 

არა ვინ იცის, რა ხდე ბა ჰა რამ ხა ნა ში, გან სა კუთ რე ბით დიდ გვა რო ვან თა, უმაღ-
ლე სი იე რარ ქიის ჰა რამ ხა ნებ ში – და სავ ლე თის თვის ეს ად გი ლი დღემ დე გა საი დუმ-
ლოე ბუ ლია. ამ ბო ბენ, იქაუ რო ბა სავ სეა სა ხე ლოს ნოე ბით, სა დაც ქა ლე ბი  ტან საც-
მლი სა და ფეხ საც მლის მკე რა ვე ბად, მზა რეუ ლე ბად მუ შაო ბენ; ამ ბო ბენ, მო ხუ ცი 
აფ თია ქა რი ქა ლე ბიც არია ნო. გა ლავ ნის შიგ ნით არის მე ჩე თე ბი, სა საფ ლაოე ბი, ერ-
თი სიტ ყვით, ყვე ლა ფე რი, რაც ქა ლაქს სჭირ დე ბა. გა მო დის, ჰა რამ ხა ნა ერ თი დი დი 
ქალ თა მო ნას ტე რია. 

ჰა რამ ხა ნა სპარ სუ ლი სა სახ ლის საუ კე თე სო ნა წი ლია. სწო რედ აქ, თა ვი სი ოჯა-
ხით გა რე მო ცუ ლი, სი ცოც ხლის უდი დეს ნა წილს ატა რებს მი სი პატ რო ნი და მბრძა-
ნე ბე ლი. შა ჰის ჰა რამ ხა ნა რამ დე ნი მე ნა წი ლად იყო ფა. ისი ნი ერ თმა ნე თის გან 
და მოუ კი დებ ლად არ სე ბო ბენ. შა ჰის სიკ ვდი ლის შემ დეგ ქა ლე ბი ოთხ ჯგუ ფად 
ნა წილ დე ბიან და დარ ჩე ნილ ცხოვ რე ბას ამ გვა რად ატა რე ბენ. ად ვი ლი წარ მო-
სად გე ნია, რო გორ აძ რწუ ნებთ თა ვიან თი პატ რო ნის სიკ ვდი ლის მო ლო დი ნი და 
რო ცა ეს მოხ დე ბა, ცას სწვდე ბა მა თი ქვი თი ნი და მოთ ქმა- გო დე ბა. თი თოეუ ლი 
ოთა ხის კარს თი თო სა ჭუ რი სი იცავს და მსა ხუ რე ბის გარ და არა ვის უშ ვებს. თუ 
შაჰს ვა ჟი დარ ჩა, მას ასე ვე ცალ კე ათავ სე ბენ, წე სი სა მებრ, დე დაც მას თან ერ თად 
რჩე ბა. შა ჰის ჰა რამ ხა ნას ბა და ლი არ ჰყავს მი სი ბი ნა და რი ქა ლე ბის სი ლა მა ზის 
გა მო. ისი ნი არა სო დეს გა მო დიან სა ზო გა დოე ბა ში, სპარ სე თის ყვე ლა ზე დი დე ბუ-
ლი ბა ნო ვა ნე ბი არა სო დეს ენახ ვე ბიან უც ხო თვალს და თით ქმის არა სო დეს ტო-
ვე ბენ სა სახ ლეს. რო დე საც ასე თი დი დე ბუ ლი ქა ლი სა სახ ლი დან გა დის, მას თან 
ახ ლავს მოახ ლეე ბი სა და სა ჭუ რი სე ბის მთე ლი ამა ლა, რომ არა ფე რი ვთქვათ მი სი 
მბრძა ნებ ლის მიერ მი ჩე ნილ მსტოვ რებ სა და მო ხუც ქა ლებ ზე, რომ ლე ბიც მას შო-
რი დან უთ ვალ თვა ლე ბენ. 

რო დე საც ასე თი აღ მა ტე ბუ ლი წო დე ბის ქა ლი ქუ ჩა ში გა დის, რაც მხო ლოდ ღა-
მით არის შე საძ ლე ბე ლი, მას ასი ნა ბი ჯის და შო რე ბით უკან მიჰ ყვე ბიან ცხე ნოს ნე ბი, 
რომ ლე ბიც ხმა მაღ ლა მოუ წო დე ბენ გამ ვლე ლებს, გზა დაუთ მონ დი დე ბუ ლი ქა ლის 
მხლებ ლებს. სპარ სეთ ში ეს მო წო დე ბა უფ რო შემ ზა რა ვია, ვიდ რე სხვა მუს ლი მა ნურ 
ქვეყ ნებ ში. ამ შე ძა ხი ლის გა გო ნე ბის თა ნა ვე ხალ ხი ისე იმა ლე ბა, თით ქოს შავ ჭირს 
გაურ ბია ნო. ცხენ ზე ამ ხედ რე ბუ ლი, გრძე ლი სახ რეე ბით შეია რა ღე ბუ ლი სა ჭუ რი სე ბი 
დი დის ამ ბით დარ ბიან მცველ თა რაზ მსა და ბა ნო ვანს შო რის და სცე მენ ყვე ლას, 
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ვინც გზი დან გა დას ვლას დროუ ლად ვერ მოა ხერ ხებს. სას ჯე ლის ამ ზო მის სიმ ძი მე 
და მო კი დე ბუ ლია იმ ბა ნო ვა ნის რან გზე, რო მელ საც ისი ნი იცა ვენ. ვინც სე რალ ში ან 
ჰა რამ ხა ნა ში მცხოვ რე ბი ქალ ბა ტო ნის თვალ სა წიერ ში მოხ ვდე ბა, შე საძ ლოა, ეს სი-
ცოც ხლის ფა სა დაც კი დაუჯ დეს. 

ძვე ლი დროი დან მო ყო ლე ბუ ლი, ყვე ლა, ვი საც სა ქარ თვე ლო ში უმოგ ზაუ რია, 
აღ ნიშ ნავს, რომ არა სო დეს უნა ხავს ქარ თვე ლი ქა ლი ნაყ ვა ვი ლა რი სა ხით. შა ჰის 
ჰა რამ ხა ნე ბი და სულ თნის სე რა ლე ბი ძი რი თა დად სი ლა მა ზით გან თქმუ ლი ქარ თვე-
ლი და ჩერ ქე ზი ქა ლე ბით მა რაგ დე ბო და. მა თი მშობ ლე ბი თვი თონ სთა ვა ზობ დნენ 
თა ვიანთ სა ცო დავ ქა ლიშ ვი ლებს და, რად გან ფა სი მათ სი ლა მა ზე ზე იყო და მო კი-
დე ბუ ლი, ყო ველ ღო ნეს ხმა რობ დნენ, რომ გო გო ნებს სა ხე ზე ნაყ ვა ვი ლა რი არ დარ-
ჩე ნო დათ. გა მო დის, სი ხარ ბე და სარ გებ ლის სიყ ვა რუ ლი ყო ფი ლა საუ კე თე სო აც-
რა, რო მე ლიც იმ საწ ყლებს ყვა ვი ლის გა მან ადგუ რე ბე ლი შე დე გე ბის გან იცავ და. დე 
ლა მორ ტრეიე თავის ჩანაწერებში მოიხსენიებს მარტივ ხერხს, რომელსაც მოხუცი 
ქალები მიმართავდნენ.1 

წერილი XXXII

გრაფი მუსინ-პუშკინი
ტფილისი, 10 თებერვალი, 1812 წელი

დღეს გარ დაც ვლი ლი გრა ფის, მუ სინ -პუშ კი ნის კა ბი ნე ტი და ბიბ ლიო თე კა და-
ვათ ვა ლიე რე. გრა ფი ნა ტუ რა ლის ტი გახ ლდათ. ყვე ლა ზე მე ტად მი სი კო ლექ ციით 
მო ვი ხიბ ლე. ვნა ხე სა ქარ თვე ლოს ფაუ ნის უამ რა ვი სა ხეო ბა: ცხო ვე ლე ბი, ფრინ ვე-
ლე ბი და სხვა. სამ წუ ხა როდ, ყვე ლა ფე რი იმ დე ნად გა ვე რა ნე ბუ ლია, მა ლე გრა ფის 
აგ რე რი გად ნა ლო ლია ვე ბი კო ლექ ციი დან აღა რა ფე რი დარ ჩე ბა. თვა ლი მოვ კა რი 
მი ნე რა ლებს, ბევ რი საკ მაოდ ღი რე ბუ ლი უნ და იყოს; რა გა საკ ვი რია, გრა ფი სპე-
ცია ლო ბით მი ნე რა ლო გი იყო და სა ქარ თვე ლოს მა ღა როე ბის მმარ თვე ლო ბა ება რა. 
რამ დე ნი მე მა ღა რო გან სა კუთ რე ბუ ლია, თუმ ცა მათ შო რი საც გა მორ ჩეუ ლია ერ თი, 

1.  მთარ გმნე ლის გან: ძნე ლია და დას ტუ რე ბით იმის თქმა, რამ დე ნად სარ წმუ ნოა ავ ტო რის გან ცხა დე ბე-
ბი აც რებ თან და კავ ში რე ბით. ენ ციკ ლო პე დია ბრი ტა ნი კა ში შე ტა ნი ლია ძა ლიან საინ ტე რე სო სტა ტია ამ 
სა კით ხის შე სა ხებ, საი და ნაც ცხა დი ხდე ბა, რომ ჯე როვ ნად გა მოკ ვლეუ ლი არ არის, ვინ გა მოი გო ნა ან 
საი დან გავ რცელ და აც რე ბის პრაქ ტი კა ამ კუნ ძულ ზე; თუმ ცა არ სე ბობს აზ რი, რომ ლე დი მე რი უორ ტლი 
მონ ტა გუმ თურ ქე თი დან შე მოი ტა ნა გა სუ ლი საუ კუ ნის და საწ ყის ში; თუმ ცა დოქ ტორ უი ლიამ ჰა ვერ ფო-
რუეს ტის 1725 წლი სა და დოქ ტორ ელეგ ზან დერ მან როს მოხ სე ნე ბე ბი დან ჩანს, რომ შოტ ლან დია სა და 
უელ სში აც რებს გა ცი ლე ბით უფ რო ად რე აკე თებ დნენ. არ სე ბობს ვა რაუ დი, რომ ეს ხერ ხი ერ თი წყა რო-
დან გავ რცელ და არა ბეთ ში, ბენ გა ლია სა და არაერთ სხვა ქვე ყა ნა ში. ქარ თვე ლე ბი, მა გა ლი თად, ასეთ 
აც რებს მხარ ზე იკე თებ დნენ.
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რო მე ლიც ბამ ბე კის მხა რეს, ერე ვან თან ახ ლოს მდე ბა რეობს და ცნო ბი ლია სპი ლენ-
ძი სა თუ ვერ ცხლის მდი და რი სა ბა დოე ბით. 

ახ ლა ხან გა ვი გეთ, რომ გე ნე რალ -გუ ბერ ნა ტო რი ბა ქო ში ჩა ვი და. კი დევ ერ თი 
სიახ ლე უნ და გა გან დოთ, რო მე ლიც ამ ამ ბავს უკავ შირ დე ბა. გე ბე რე ბი, ძველ სპარ-
სელ თა შთა მო მავ ლე ბი, ქვეყ ნის სხვა დას ხვა რე გიონ ში ცხოვ რო ბენ, მაგ რამ მა თი 
ნა წი ლი ბა ქოს შე მო გა რენ ში სახ ლობს. მათ სწამთ უზე ნაე სი არ სე ბის, რო მე ლიც 
წმინ და ცეც ხლის გან წარ მოიშ ვა და რო მელ საც ისი ნი ეთაყ ვა ნე ბიან და ესა ვენ. მა თი 
რწმე ნით, მზე არის დია დი სუ ლი, მშო ბე ლი ყოვ ლი სა, რა საც კი ადა მია ნის თვა ლი 
სწვდე ბა. მთვა რე მნიშ ვნე ლო ბით მეო რე დია დი სუ ლია, და ნარ ჩე ნი პლა ნე ტე ბი კი 
თავ -თა ვი სი რან გის მი ხედ ვით ფას დე ბა. მა თი აზ რით, მთვა რის დაბ ნე ლე ბა არის 
მთვა რის მი ტა ცე ბა ბნე ლი ძა ლე ბის მიერ; სწამთ, რომ არ სე ბო ბენ ან გე ლო ზე ბი, 
რომ ლებ საც მცი რე ღმერ თე ბად მიიჩ ნე ვენ; აღია რე ბენ ორი მტრუ ლი საწ ყი სის – ნა-
თე ლი სა და ბნე ლის არ სე ბო ბას, პირ ვე ლი ღმერთს მსა ხუ რებს, მეო რე კი – ბო როტ 
ძა ლას. 

მა თი ქუ რუ მე ბი არიან მოგ ვე ბი, რო მელ თა უპირ ვე ლეს საზ რუ ნავს წარ მოად გენს 
მა რა დიუ ლი ცეც ხლის მოვ ლა- შე ნარ ჩუ ნე ბა. ეს ქუ რუ მე ბი რა ღა ცით რო მის ვეს ტა-
ლებს მოგ ვა გო ნე ბენ. მა თი მთა ვა რი ტა ძა რი დგას მთა ზე, იეზ დის მახ ლობ ლად, სა-
დაც მა თი Pyreum, ანუ ცეც ხლის მთა ვა რი კე რა მდე ბა რეობს. 

მა თი მო ცი ქუ ლი არის ზო როას ტრი, რო მელ საც ისი ნი ზერ დუშს ეძა ხიან. იგი იყო 
ზო როას ტრე ბის უზე ნაე სი ქუ რუ მი, რო მე ლიც, სპარ სუ ლი მა ტია ნის მი ხედ ვით, წარ-
ღვნი დან დაახ ლოე ბით 1 300 წლის შემ დეგ ცხოვ რობ და. მუს ლი მა ნი მწერ ლე ბი მის 
აზერ ბაი ჯა ნულ წარ მო შო ბა ზე მიუ თი თე ბენ; მარ თლაც, ცნო ბი ლია, რომ ცეც ხლთაყ-
ვა ნის მცე მელ თა ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი ტაძ რე ბი სწო რედ ამ რე გიონ შია, გარ და ამი სა, 
თა ვად ქვეყ ნის სა ხელ წო დე ბა – აზერ ბაი ჯა ნი – ცეც ხლო ვან მი წას ნიშ ნავს. ად გი ლი, 
სა დაც დღემ დე ან თია მა რა დიუ ლი ცეც ხლი, ბა ქო დან თხუთ მე ტი ვერ სის და შო-
რე ბით მდე ბა რეობს. სად ღაც შო რიახ ლოს არის უზარ მა ზა რი გა მოქ ვა ბუ ლი, სა დაც 
ძლიე რი სიც ხის დროს სა ქო ნელს აფა რებ დნენ ხოლ მე; სწო რედ აქ ჰქონ და საი დუმ-
ლო თავ შე სა ფა რი მოწ ყო ბი ლი იმ დროის თვის სა ხელ გან თქმულ ყა ჩაღს – სტენ კა 
რა ზინს. ად რე წმინ და ცეც ხლის ახ ლოს იდ გა ქვის შე ნო ბა, რომ ლის ექ ვსი ვე ოთახ ში 
გე ბე რე ბი ცხოვ რობ დნენ, თა ვიანთ წმინ და წიგნს კით ხუ ლობ დნენ და მო რი გეო ბით 
მზი სად მი სა გა ლობ ლებს აღავ ლენ დნენ. წმინ და წიგ ნი იუწ ყე ბო და, რომ მი ლიო ნო-
ბით წლის გან მავ ლო ბა ში ამ ად გი ლას წმინ და ცეც ხლი ენ თო. მათ სწამ დათ, რომ 
ღმერ თმა, რო მელ საც სურ და კა ცობ რიო ბა ტან ჯვის გან გა მოეხ სნა, აქ, ამ უძი რო უფ-
სკრულ ში ჩააგ დო სა ტა ნა და სას ჯე ლად მოუვ ლი ნა მა რა დიუ ლი ცეც ხლი, რო მელ შიც 
იგი მი ლიო ნი წე ლია იწ ვის. გე ბე რე ბი ამ ად გილს იცა ვენ, რა თა დღე და ღამ ენ თოს 
და არა სო დეს მი ნავ ლდეს ცეც ხლი, რა თა აღ სრულ დეს ღვთის ნე ბა. ად რე მა რა დიუ-
ლი ცეც ხლი ენ თო ორ მო ში, რომ ლის სიგ რძე – ას ოცი, სიღ რმე კი თორ მე ტი ფუ ტია. 
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ცეც ხლის ენე ბი დაახ ლოე ბით თვრა მე ტი ფუ ტის სი მაღ ლეს სწვდე ბა. გა მოქ ვა ბუ ლი 
კლდე შია. საო ცა რია, მაგ რამ იმ დროი დან მო ყო ლე ბუ ლი, რაც ეს ცეც ხლი არ სე ბობს, 
ორ მო არ ღრმავ დე ბა, მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ იწ ვის კირ ქვა, რო მე ლიც ამ მხა რე-
ში მრავ ლად მოი პო ვე ბა. ერთ ად გი ლას აგ რო ვე ბენ კირ ქვის უზარ მა ზარ ლო დებს 
და ირ გვლივ აა ლე ბულ ჩა ლას შე მოუწ ყო ბენ. ცეც ხლი ხმაუ რით ამო დის მი წი დან, 
ლო დე ბი კი სამ დღია ნი წვის შემ დეგ იქ ცე ვა კი რად, რო მე ლიც ბა ქო ში გა დააქვთ. 
საწ ვა ვად იყე ნე ბენ ნაფ ტა ლინ საც, რო მე ლიც უხ ვად მოი პო ვე ბა ამ რე გიონ ში, იგი 
პირ და პირ ნია და გი დან იფ რქვე ვა და გარ კვეუ ლი დროის შემ დეგ საკ მაოდ დიდ მა-
რაგს ქმნის. წვის დროს სქე ლი, შა ვი კვამ ლი და სა ში ნე ლი სუ ნი ამო დის. მა რა დიულ 
ცეცხლს ასე თი რამ არ ახა სია თებს. გე ბე რე ბი ამ ცეცხლს თა ვიანთ საც ხოვ რი სებ ში 
იყე ნე ბენ: მცი რე ორ მოებს თხრიან, შიგ ქვაბს ჩა კი დე ბენ და საჭ მელს ამ ზა დე ბენ. 
ორ მო ში ან თე ბულ ჩა ლის ღერს ჩააგ დე ბენ თუ არა, ცეც ხლი მა შინ ვე აგიზ გიზ დე ბა. 
ასე საჭ მლის მომ ზა დე ბა შე შით დან თე ბულ კო ცონ ზე გა ცი ლე ბით ად ვი ლია. რო-
გორც კი ამ საქ მეს მორ ჩე ბიან, ცეცხლს სვე ლი თე ქის ნაჭ რით აქ რო ბენ. ამ გვა რი მე-
თო დით ჩაქ რო ბის შემ დეგ ცეც ხლი თა ვი სით არა ვი თარ შემ თხვე ვა ში აღარ გაღ ვივ-
დე ბა. ასე თი ორ მოე ბი გე ბე რე ბის საც ხოვ რი სებს გა ნა თე ბით, ზამ თარ ში კი გათ ბო-
ბით უზ რუნ ველ ყოფს. სა ნა თის როლს ას რუ ლებს ლერ წმის ჯო ხი, რო მელ საც სა წო-
ლის თავ თან ია ტაკ ში ჩაარ ჭო ბენ და ირ გვლივ თი ხით გაა მაგ რე ბენ, წვერ საც თი ხას 
წაუს ვა მენ. რო დე საც ჯოხს ამოი ღე ბენ და აან თე ბენ, იგი სან თე ლი ვით იწ ვის და არ 
ქრე ბა, სა ნამ თი ხის ფე ნას არ მოხ სნიან. ლერ წმის ღე რე ბით გა ნა თე ბუ ლი საც ხოვ-
რი სი ძა ლიან ლა მა ზია. ჩვეუ ლებ რივ, სა ნა თე ბი პი რა მი დის ფორ მი საა, რო მელ საც 
ბო ლოებ ში ცეც ხლი უკი დია. გა სა ნა თებ ლად, გა სათ ბო ბად და საჭ მლის მო სამ ზა-
დებ ლად ცეც ხლის გა მო ყე ნე ბა დი დი შვე ბაა ღა რი ბე ბის თვის, რად გან მათ საწ ვავ ზე 
ზრუნ ვა არ უწევთ, გან სა კუთ რე ბით ისეთ რე გიო ნებ ში, სა დაც შე შა ძნე ლად იშო ვე ბა. 
ინ გლი სე ლე ბი საწ ვა ვად გაზს იყე ნე ბენ, რაც ზე მოთ აღ წე რილ ბუ ნებ რივ ფე ნო მენს 
მოგ ვა გო ნებს. ეს მიგ ნე ბა კარ გად გა მოი ყე ნა კან ცლერ მა სო ბო ლევ სკიმ, რო მელ მაც 
პე ტერ ბურ გის გა სა ნა თებ ლად ეგ რეთ წო დე ბუ ლი თერ მო ლამ პე ბი და ნერ გა. მა რა-
დიუ ლი ცეც ხლის სიახ ლო ვეს ხა რობს მცე ნა რეე ბი. მის გან დაახ ლოე ბით 160 იარ დის 
მო შო რე ბით მშვე ნიე რი ბაღ ნა რია, ორი ჭაც არის, რო მლებ შიც წმინ და წყა ლი დგას. 
ჩაუქ რო ბე ლი ცეც ხლის გარ შე მო, რამ დე ნი მე ვერ სის მან ძილ ზე, ნე ბის მიერ ად გილ-
ზე, სა დაც უნ და გათ ხა რო მი წა და ცეც ხლი წაუ კი დო, უხ ვად ამო დის ნავ თო ბი, რო-
მე ლიც თა ვი სით არ ქრე ბა. ცეც ხლთაყ ვა ნის მცემ ლე ბი ხა ტებს არ აღია რე ბენ. ცხო-
ვე ლე ბი დან ეთაყ ვა ნე ბიან ძრო ხას. სა ქო ნელს რუ დუ ნე ბით უვ ლიან და არა სო დეს 
კლა ვენ, ხბო საც კი. ძრო ხის რძე მა თი ძი რი თა დი საკ ვე ბია. ცეც ხლის მომ ვლე ლე ბი – 
ქუ რუ მე ბი თით ქმის შიშ ვლე ბი და დიან, წი თე ლი ხის მძი ვე ბის ყელ სა ბამს ატა რე ბენ, 
შუბ ლზე კი ძრო ხის ფუ ნი სა და ზაფ რა ნის ნა რევს იც ხე ბენ, რაც საკ მაოდ გავ რცე ლე-
ბუ ლია ინ დოეთ ში. ისი ნი ლო ცუ ლო ბენ მზის ამოს ვლამ დე და მზის ჩას ვლის შემ დეგ. 
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გა ნი ბა ნე ბიან და მად ლიე რე ბის ნიშ ნად ნა ბან წყალ ში აგ დე ბენ ფულს, რო მელ საც 
ღა რი ბებს აძ ლე ვენ. წმინ და ცეც ხლის გან დაახ ლოე ბით ხუ თი ვერ სის რა დიუ სით შა-
ვი ნავ თო ბის დაახ ლოე ბით 52 წყა რო იყო, რომ ლებ საც სპარ სე ლე ბი ფლობ დნენ. 
დღეის თვის მა თი რიც ხვი მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცი რე ბუ ლია. წყა როე ბი ოცი ტუა ზის 
სიღ რმი საა (სიგ რძის ფრან გუ ლი სა ზო მი, უდ რის დაახ ლოე ბით ორ მეტრს. მთ. შე
ნიშ ვნა). თი თოეუ ლი მათ გა ნი დღე ში სა მას ბათ მან (ბათ მა ნი დაახ ლოე ბით 15 რუ სუ-
ლი გირ ვან ქაა) ნავ თობს იძ ლე ვა.

სა ბა დოს ასე თი ახ ლო მდე ბა რეო ბა ბა ქოს თან ქვეყ ნის თვის შე მო სავ ლის დი დი 
წყა როა, რად გან მი სი ზღვით გა და ტა ნა საკ მაოდ ად ვი ლია. ქვეყ ნის მცხოვ რებ ლე-
ბი ამ ნივ თიე რე ბას სა ხუ რა ვე ბის გა სა პო ხად იყე ნე ბენ – მშვე ნივ რად იჭერს წვი მას; 
გარ და ამი სა, სა ქო ნელს უს ვა მენ მავ ნე მწე რე ბის გან და სა ცა ვად. სპარ სე ლე ბი ზე და-
პი რე ბის გა საპ რია ლებ ლა დაც ხმა რო ბენ.

ნავ თო ბი წვის დროს შავ კვამლს გა მო ყოფს. ღა რი ბე ბი მას გა სა ნა თებ ლად და 
ცეც ხლის და სან თე ბად იყე ნე ბენ. ღია ფე რი სა უფ რო ად ვი ლად აა ლე ბა დია და წყალ-
ზეც კი იწ ვის. ზო გის თვის გა სარ თო ბიც კია: სა ღა მოო ბით ზღვა ში აქ ცე ვენ და ცეცხლს 
უკი დე ბენ. საო ცა რი სა ნა ხაო ბაა – ისე თი შთა ბეჭ დი ლე ბა იქ მნე ბა, რომ სა ნა პი რო და 
ზღვა ში მდე ბა რე პა ტა რა კუნ ძუ ლე ბი ცეც ხლის ალ შია გახ ვეუ ლი. თეთ რი ნავ თო ბის 
წყა როს გან ოთ ხი ვერ სის მო შო რე ბით მდე ბა რეობს ეგ რეთ წო დე ბუ ლი ცეც ხლის 
ად გი ლი. მას თან მიახ ლოე ბი სას გო გორ დის სუ ნი იგ რძნო ბა და ერ თი ვერ სის მან-
ძილ ზე ცის ფე რი ალი მო ჩანს, გან სა კუთ რე ბით ღა მით, მშრალ ამინ დში. იქ ვე ახ ლოს 
ცხოვ რო ბენ მუ შე ბი, რომ ლე ბიც ლერ წმიან ში ღამ ღა მო ბი თაც კი მუ შაო ბენ. ბა ქოს 
შე მო გა რენ ში არის კი დევ ერ თი სა ხეო ბის ცეც ხლი, რო მე ლიც შე მოდ გო მა ზე, გვალ-
ვიან ამინ დში ან ნაწ ვი მარ ზე გო რა კე ბის მწვერ ვა ლე ბი დან მა სიუ რად იფ რქვე ვა და 
დაბ ლო ბებ ზე ვრცელ დე ბა. ასე თი ცეც ხლი არც ანა თებს და არც ათ ბობს. 

იშ ვია თად მოი ძებ ნე ბა ად გი ლი, სა დაც ისე თი ვე ძლიე რი ქა რი იცის, რო გო რიც 
ბა ქო ში. თა ვად სიტ ყვა „ბა ქო“ ქა რიშ ხლიან გო რას ნიშ ნავს. ქა რიშ ხა ლი ზღვის კენ 
მია ქა ნებს ყვე ლა ფერს, რაც გზა ზე ხვდე ბა – ხალხს, სა ქო ნელს თუ კლდის ნამ ტვრე-
ვებს. ამ უძ ლიე რეს ქა რიშ ხალს უზარ მა ზა რი ლო დე ბის დაძ ვრაც შეუძ ლია. დაბ ლობ 
ად გი ლებ ში, ბა ქოს მახ ლობ ლად, ზამ თრის თვეებ ში გროვ დე ბა წყა ლი, რო მე ლიც 
აორ თქლე ბის შემ დეგ ტო ვებს მა რილს. მი სი გა ყიდ ვით ქა ლა ქი მნიშ ვნე ლო ვან სარ-
გე ბელს ნა ხუ ლობს.

აი, ეს არის ბა ქოს და მი სი შე მო გა რე ნის ღირ სშე სა ნიშ ნაო ბე ბი, რო მელ თა შე სა-
ხებ მინ დო და თქვენ თვის მო მეთ ხრო. 
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წერილი XXXIII

ქართული ქორწილი
ტფილისი, თებერვალი, 1812 წელი

ამ ცო ტა ხნის წინ ქორ წილ ში ვი ყა ვი, დღეს კი დაკ რძალ ვას და ვეს წა რი. მსურს 
ცო ტა რამ გიამ ბოთ ქარ თუ ლი ადათ -წე სე ბის შე სა ხებ. 

ისი ნი ძა ლიან ად რე ქორ წინ დე ბიან. პა ტარ ძა ლი 12 წლი საა, ნე ფე კი – ალ ბათ 
თხუთ მე ტის. ხში რად აკ ვნი დან ვე ინიშ ნე ბიან, მაგ რამ გარ კვეულ დრომ დე ერ-
თმა ნეთს არ იც ნო ბენ. ესეც მა თი ადა თია. სა ქორ წი ნო რი ტუა ლი ბერ ძნუ ლი წე სის 
მი ხედ ვით სრულ დე ბა, ერ თა დერ თი გან სხვა ვე ბა ის არის, რომ პა ტარ ძლის სა ხე 
მან დი ლით არის და ფა რუ ლი. ნე ფე საც კი არ შეუძ ლია მი სი და ნახ ვა. ქორ წი ნე ბა 
აქ გა რი გე ბის საქ მეა და არა გუ ლის წა დი ლი სა. ეკ ლე სიი დან გა მოს ვლი სას ნე ფე-
პა ტარ ძალს თო ფე ბის სრო ლით ეგე ბე ბიან. ქორ წილ ზე სამ კაუ ლე ბით შემ კუ ლი, 
მორ თულ -მო კაზ მუ ლი და თა ვით ფე ხამ დე მან დი ლით შე ბურ ვი ლი პა ტარ ძა ლი 
ქარ თვე ლე ბის ჩვეუ ლე ბი სა მებრ ფეხ მორ თხმით ჯდე ბა ხა ლი ჩა ზე და ინ დუ რი პა-
გო დის მსგავ სად მთე ლი ქორ წი ლის გან მავ ლო ბა ში ერთ პო ზა ში, გაუნ ძრევ ლად 
ზის, მდუ მა რე და უჭ მელ -უს მე ლი. ისე თი შთა ბეჭ დი ლე ბა მრჩე ბა, იმის თვის, რომ 
გათ ხოვ დე, გარ კვეულ პი რო ბებს უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დე, მაგ რამ იგი ვე მოეთ-
ხო ვე ბა საქ მრო საც – ისიც ასე ვე გაუნ ძრევ ლად უნ და იჯ დეს. ერ თმა ნეთს ზურ გი 
რომ შეაქ ციონ, ირ გვლივ მყო ფე ბი იფიქ რე ბენ, ჩხუბს ხომ არ აპი რე ბე ნო. სხე დან 
მორ ჩი ლად, თით ქოს ერ თმა ნეთს ეუბ ნე ბიან: „ნუ გა მიბ რაზ დე ბი, მე ამ საქ მე ში 
ბრა ლი არ მი დევს, მათ დაგ ვა ქორ წი ნეს...“ ცე რე მო ნიის შემ დეგ პა ტარ ძალს მან-
დილს გა დახ დიან და სა ხეს გა მოუ ჩე ნენ. ამის შემ დეგ იწ ყე ბა პუ რის ჭა მა, რომ ლის 
სიუხ ვე და მო კი დე ბუ ლია ორი ვე მხა რის შე თან ხმე ბა ზე. 

ძა ლიან მინ დო და მე ნა ხა ნე ფე- პა ტარ ძლის სა ხეებ ზე აღ ბეჭ დი ლი გრძნო ბე ბი, 
რომ ლებ საც მან დი ლის ახ დის შემ დეგ ერ თმა ნე თის მი მართ გა მოამ ჟღავ ნებ დნენ, 
მაგ რამ სულ ტყუი ლად. პა ტარ ძა ლი ქან და კი ვით უძ რა ვად იდ გა. რაც შეე ხე ბა ნე-
ფეს, მხო ლოდ ოდ ნავ შეეტ ყო კმა ყო ფი ლე ბა ნორ ჩი პა ტარ ძლის საკ მაოდ ლა მა ზი 
სა ხის და ნახ ვი სას. მე თუ მკით ხავთ, გო გო ნა გა ცი ლე ბით ლა მა ზი იქ ნე ბო და, რომ 
არა ფერ -უ მა რი ლი, უგე მოვ ნოდ შე წით ლე ბუ ლი ლო ყე ბი, ფან ქრით უს წორ მას-
წო როდ შეერ თე ბუ ლი წარ ბე ბი და უშ ნოდ აჩონ ჩხი ლი თვალ -მარ გა ლი ტი. ალ ბათ 
ვე რა სო დეს მივ ხვდე ბი, რო გორ შეიძ ლე ბა მსგავ სი მატ რი მო ნია ლუ რი ცე რე მო ნია 
ბედ ნიე რი ოჯა ხუ რი ცხოვ რე ბის და საწ ყი სი იყოს; თუმ ცა დი დი ხა ნია არ სე ბობს 
მოა რუ ლი აზ რი, რომ ქორ წი ნე ბა ლა ტა რეას ჰგავს – ამ მო საზ რე ბით თავს ის წყვი-
ლე ბი იმ შვი დე ბენ, რომ ლებ საც ქორ წი ნე ბამ ბედ ნიე რე ბა ვერ მოუ ტა ნა. უიღ ბლო 
ურ თიერ თო ბე ბის ნამ დვი ლი მი ზე ზი კი ის არის, რომ ცოლ -ქმარს ერ თი პი რი არა 
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აქვთ, მა თი გე მოვ ნე ბა და პრინ ცი პე ბი ერ თმა ნეთს არ ემ თხვე ვა, რაც წე სით, რა 
თქმა უნ და, ქორ წი ნე ბამ დე უნ და გაირ კვეს. ასე თი გა რი გე ბე ბი მხო ლოდ ისეთ სა-
ზო გა დოე ბა ში იდე ბა, რო მელ შიც ქორ წი ნე ბას ფი ნან სე ბი ან რა მე სხვა მიზ ნე ბი 
უდევს სა ფუძ ვლად, სა დაც ცო ლი მის და მი გულ გრი ლი ქმრის მო ნუ რად მორ ჩი ლი 
მსხვერ პლია.

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ დაქ ვრი ვე ბუ ლი ქა ლის გლო ვა ქმრის სიყ ვა რუ ლის 
გა მო ხა ტუ ლე ბაა, ქარ თვე ლებ ში ამ მხრი ვაც რთუ ლა დაა საქ მე. ამ დი ლით დაკ-
რძალ ვას და ვეს წა რი. ღრმად დამ წუხ რე ბუ ლი ქა ლი რამ დე ნი მე საა თის მან ძილ-
ზე გაშ ტე რე ბუ ლი იჯ და ქმრის კუ ბოს თან, ლო ყებ ზე ცრემ ლე ბი ჩა მოს დიო და, ქვი-
თი ნებ და და მოთ ქვამ და, თმას იგ ლეჯ და, მკერ დში მჯიღს იცემ და, ყო ვე ლი მი სი 
ქმე დე ბა მწუ ხა რე ბა სა და სა სო წარ კვე თი ლე ბას გა მო ხა ტავ და, მაგ რამ აღ მოჩ ნდა, 
რომ მათ თან ასე თი საქ ციე ლი ჩვეუ ლებ რი ვი, დამ კვიდ რე ბუ ლი წე სი ყო ფი ლა. 

ვინ მე კაცს მოჰ ყავს შე კაზ მუ ლი ცხე ნი, რო მე ლიც სი ცოც ხლე ში მიც ვა ლე ბულს 
ეკუთ ვნო და, ახ ლა კი წინ მიუძ ღვის ცხე დარს. უკან მიჰ ყვე ბიან ნა თე სა ვე ბი, რომ-
ლე ბიც გაუ ჩე რებ ლად მოთ ქვა მენ. ესეც ჩვეუ ლე ბა ყო ფი ლა. მიც ვა ლე ბუ ლის და-
მარ ხვის შემ დეგ ჭი რი სუფ ლე ბი შინ ბრუნ დე ბიან. ახ ლო ბე ლი ქა ლე ბით გარ შე-
მორ ტყმუ ლი ქვრი ვი დაჯ დე ბა იმ ად გი ლას, სა დაც ცხე და რი ეს ვე ნა. ხმას არა ვინ 
იღებს. ასე გრძელ დე ბა ექ ვსი კვი რის მან ძილ ზე. ეს არის მძი მე გლო ვის პე რიო დი. 
გუ ლახ დი ლად ვიტ ყვი, არა მგო ნია, ასე თი გა და მე ტე ბუ ლი მწუ ხა რე ბა გულ წრფე-
ლი იყოს. 

წერილი XXXIV

საქართველოს კლიმატი
ტფილისი, 14 თებერვალი, 1812 წელი

სა ქარ თვე ლო ში წე ლი წა დის ისეთ დროს ჩა მო ვე დი, მის ჰა ვა ზე სრუ ლი წარ-
მოდ გე ნა ვერ შე ვიქ მე ნი, ასე რომ, სხვე ბის მო ნა ყოლს გა გი ზია რებთ და ჩემს 
დაკ ვირ ვე ბებ საც ზედ მო ვა ყო ლებ.

აქაუ რი ჰა ვა ნეა პო ლი სას ჰგავს, იმ დე ნად თბი ლა, იან ვარ ში კოლ ხი კუ მი ამო-
დის, თე ბერ ვალ ში კი ნუ ში და სხვა ხე ხი ლი ყვა ვი ლობს. აქაუ რო ბა იმ დე ნად მდი-
და რია მცე ნა რეე ბით, ჩვენს ჩრდი ლოეთ რე გიო ნებს ვერც კი შე ვა და რებ. სა ქარ-
თვე ლო ში უხ ვად მო დის ხი ლი, მრავ ლად იზ რდე ბა ჩვეუ ლებ რი ვი და ჯუ ჯა თე ლა. 
სწო რედ ამ ხის ფოთ ლე ბის გან ამ ზა დე ბენ ციმ ბირ ში ჩაის; თერ გის ნა პირ ზე სულ 
მუ ხე ბია, დი დი რაო დე ნო ბით იზ რდე ბა ჭა და რი, რო მელ საც თით ქმის ყვე ლა რე-
გიონ ში შეხ ვდე ბით, წი ფე ლი ხომ არ სად ისე არ ხა რობს, რო გორც კავ კა სია ში, 
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მთე ლი კას პიის პი რე თი და თერ გის მი და მოე ბი სავ სეა ზე თის ხი ლით. ამ ნა ყოფს 
ძი რი თა დად თათ რე ბი და სომ ხე ბი ეტა ნე ბიან. გარ და ამი სა, მის გან ხდიან წვენს, 
რო მელ საც Tolkan-ს ეძა ხიან. დო ნის სტე პებ ში ხა რობს უამ რა ვი ჯუ ჯა ნუ შის ხე, 
ასე ვე ცირ ცე ლი, რო მე ლიც კავ კა სია ში კი დევ უფ რო მე ტა დაა გავ რცე ლე ბუ ლი. ად-
გი ლობ რი ვი მცხოვ რებ ლე ბი მის გან საუ კე თე სო არაყს ხდიან. კავ კა სია ში ასე ვე ხა-
რობს კო პი ტი, თერ გის ნა პი რებ ზე იზ რდე ბა თუ თა, ძი რი თა დად – ბუჩ ქის სა ხით. 
ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლეო ბა თუ თის ფო თოლს აბ რე შუ მის ჭიის საკ ვე ბად იყე ნებს. 
ამ დარ გის შემ დგო მი გან ვი თა რე ბა აქაუ რო ბას დიდ სარ გე ბელს მოუ ტან და. მთელ 
კავ კა სია ში და გან სა კუთ რე ბით თერ გის ნა პი რებ ზე ხა რობს კო წა ხუ რი, რომ ლის 
წვენს ტყა ვი სა და აბ რე შუ მის შე სა ღე ბად იყე ნე ბენ, გან სა კუთ რე ბით – ას ტრა ხან ში. 
მი სი წყა ლო ბით იქაუ რო ბა ყვით ლად ღა ღა ნებს. თერ გის ნა პი რებ ზე ასე ვე იზ რდე-
ბა კა პა რი. ამ მცე ნა რის ბუჩ ქი ერ თსა და იმა ვე დროს ის ხამს კვირ ტებს, ყვა ვი-
ლებ სა და ნა ყოფს. ძმრი თა და მა რი ლით შე ზა ვე ბუ ლი კა პა რის ნა ყო ფი ძა ლიან 
გემ რიე ლია. გავ რცე ლე ბუ ლი მცე ნა რეა ასე ვე ძირ ტკბი ლა. თერ გის მი და მოებ ში 
მშვე ნიე რი ვა ზი ხა რობს. აქაუ რი ჰა ვა – მზე, ნია და გი იმის სა შუა ლე ბას იძ ლე ვა, 
რომ ამ კულ ტუ რას უკე თე სად მოუა რონ. საერ თოდ, ვა ზი სა ქარ თვე ლო ში ყველ გან 
ხა რობს და მის გან მშვე ნიერ ღვი ნო საც აყე ნე ბენ, მაგ რამ კა ხეთ ზე უკე თეს ვე ნა-
ხებს ვერ სად შეხ ვდე ბით. მა ზან და რან ში, ძველ ჰირ კა ნია ში, ვა ზი ხეებ ზე ეხ ვე ვა, 
ადა მია ნის ტა ნის სიმ სხო იზ რდე ბა და ისეთ სი მაღ ლეს აღ წევს, ყურ ძნის მოკ რე ფა 
საკ მაოდ დი დი თავ სა ტე ხია. ამ ლა მაზ ქვე ყა ნა ში ყვე ლა ფე რი მოდის: ფორ თო ხა-
ლი, ნუ ში, ლი მო ნი, ბრო წეუ ლი, კას პიის ზღვას თან ახ ლო მახ ლო მთე ლი ტყეე ბი 
იზ რდე ბა. ეს მხა რე ერ თი უკი დე გა ნო ბაღ ნა რია, სა დაც ბუ ნე ბა ყვა ვის, მსხმოია-
რობს და უხვ ნა ყოფს იძ ლე ვა; თუმ ცა დე და მი წა ზე არა ფე რია სრულ ყო ფი ლი – ჰაე-
რი ჯან სა ღი არ არის, შე საძ ლოა, ზღვი სა და ჭაო ბე ბის სიახ ლო ვის გა მო. მოკ ლედ, 
აქ ყვე ლა ფე რი ხა რობს, ადა მია ნის გარ და. დიდ მა აბას მა, რო მელ საც მა ზან და რა-
ნი ძა ლიან უყ ვარ და დე და მი სის აქაუ რი წარ მო შო ბის გა მო, რამ დენ ჯერ მე სცა და 
ეს მი წა ხალ ხით დაე სახ ლე ბი ნა, მაგ რამ ამაოდ – აქაურ ჰა ვას ვე რა ვინ გაუძ ლო. 
მნახ ვე ლის თვალს დღემ დე აღაფ რთო ვა ნებს მი სი ბრძა ნე ბით გა შე ნე ბუ ლი დი დე-
ბუ ლი ბა ღე ბი, მაგ რამ იმ ად გი ლებს, სა დაც ადა მია ნი ფეხს ვერ იკი დებს, გა რეუ ლი 
ცხო ვე ლე ბი ეპატ რო ნე ბიან. 

„შე ნი აკ ვა ნი კავ კა სიის მყინ ვა რი იყო, 
ძუ ძუ გა წო ვა ჰირ კა ნიის მრის ხა ნე ვეფ ხვმა“. 

ათ ქმე ვი ნებს ტორ კვა ტო ტა სო გან რის ხე ბულ და მი ტო ვე ბულ არ მი დას რი ნალ-
დოს თვის, რი თაც ხაზს უს ვამს კა ცის ვე ლურ და დაუნ დო ბელ ბუ ნე ბას. 

თერ გის ხეო ბა ში ასე ვე იზ რდე ბა შე სა ნიშ ნა ვი ბამ ბა, მაგ რამ მორ წყვა აკ ლია, 
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სა თა ნა დოდ რომ უვ ლიდ ნენ, მთე ლი რუ სე თის მა ნუ ფაქ ტუ რებს მოა მა რა გებ და. 
თამ ბა ქოს კულ ტუ რაც ასეთ სა ვე გა სა ჭირ შია. თერ გის ნა პი რებ ზე იზ რდე ბა ვე ლუ რი 
კა ნა ფი, რო მელ საც თათ რე ბი და კა ზა კე ბი იყე ნე ბენ. რო გორც ჩანს, აქ ენ დროც 
ენ დე მუ რი ჯი შია. დი დი რაო დე ნო ბით იზ რდე ბა სე ზა მი, რო მელ საც აქაუ რე ბი ქუნ-
ჯუტს უწო დე ბენ. მის გან გა მოხ დი ლი ზე თი პრო ვან სულ ზე არა ნაკ ლე ბია, მის გან 
საუ კე თე სო მდგოგ ვი გა მო დის. 

სა ქარ თვე ლო და მთლია ნად კავ კა სია მდი და რია გემ რიე ლი ხი ლით. თერ გის 
ხეო ბა სა და ყიზ ლარ ში ნუ შის ხეე ბი ხა რობს, მაგ რამ ბევ რგან, მა გა ლი თად, ტფი-
ლი სის მახ ლობ ლად, ვე ლუ რად იზ რდე ბა, ისე ვე რო გორც მსხა ლი, ატა მი და გარ-
გა რი. იგი ვე შეიძ ლე ბა ით ქვას ვაშ ლზე, ქლიავ სა და ალუ ბალ ზე. აქაუ რე ბი ხე ხი-
ლის კულ ტი ვი რე ბას მაინ ცდა მაინც არად და გი დე ვენ. სა ზამ თრო და ნაირ ნაი რი 
სა ხეო ბის ნეს ვი საოც რად გემ რიე ლი იცის. დი დი რაო დე ნო ბით ხა რობს სა ტა ცუ რი. 
აქ ბუ ნე ბა იმ დე ნად მრა ვალ ფე რო ვა ნი და გუ ლუხ ვია, რომ ადა მია ნე ბი მი წის და-
მუ შა ვე ბა ზე ნაკ ლე ბად ზრუ ნა ვენ, ხე ლის გან ძრე ვა ეზა რე ბათ. სი მინ დი არა მარ ტო 
თერ გის ხეო ბა ში, მთელ სა ქარ თვე ლო ში მოჰ ყავთ, მაგ რამ მცი რე რაო დე ნო ბით. 
ფეტ ვი უფ რო კას პიის ნა პი რებ ზეა გავ რცე ლე ბუ ლი, თუმ ცა თერ გის ხეო ბა შიც თე სა-
ვენ. ფეტ ვი გან სა კუთ რე ბით უყ ვართ სომ ხეთ ში, სა დაც საკ მაოდ გავ რცე ლე ბუ ლია 
მის გან მომ ზა დე ბუ ლი კერ ძე ბი. ბრინ ჯი კას პიის სა ნა პი რო ზეც ხა რობს და თერ-
გის ხეო ბა შიც. ამ კულ ტუ რას ბევ რი წყა ლი სჭირ დე ბა, შე სა ბა მი სად, ბრინ ჯის ყა-
ნე ბი უნ და დაიტ ბო როს, რაც მის ირ გვლივ არა ჯან საღ გა რე მოს ქმნის. ერთ დროს 
ბრინჯს ყიზ ლა რის ახ ლოს თე სავ დნენ, მაგ რამ მას შემ დეგ, რაც შეამ ჩნიეს, რომ 
მა ღა ლი ტე ნია ნო ბა მო სახ ლეო ბის ჯან მრთე ლო ბას საფ რთხეს უქ მნი და, ბრინ ჯის 
მოყ ვა ნა და ბი დან ორ მოც დაა თი ვერ სის მან ძილ ზე აიკ რძა ლა. 

კას პიის ნა პი რებ ზე უამ რა ვი მცე ნა რე ხა რობს, მაგ რამ ოც -ოც დაათ წე ლი წად ში 
ერ თხელ კა ლიე ბი იქაუ რო ბას გა მა ნად გუ რე ბელ ზიანს აყე ნე ბენ. 

სა ქარ თვე ლო ში ჭვა ვი, ხორ ბა ლი, ქე რი, შვრია და წი წი ბუ რა უხ ვი მო სავ ლით 
არ გა მოირ ჩე ვა. თერ გის ხეო ბა ში გავ რცე ლე ბუ ლია ფუტ კა რი, გან სა კუთ რე ბით – 
კავ კა სიის მთიან ტე რი ტო რია ზე. ეს მთია ნი მხა რე ვარ დის სამ შობ ლოდ არის მიჩ-
ნეუ ლი და საერ თოდ, აქ ისე თი არაჩ ვეუ ლებ რი ვი ჰა ვაა, დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, სხვა 
ბევ რი ისე თი მცე ნა რე ხა რობს, რომ ლე ბიც ბო ტა ნის ტებს ჯერ კი დევ არ აღ მოუ ჩე-
ნიათ.
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წე რი ლი XXXV

ხალ ხის აჯან ყე ბა
18 თებერვალი, 1812 წელი

კა ხე თი დან ცუ დი ამ ბე ბი მო დის. თუ ამ ბო ხე ბა და საწ ყის ში ვე არ ჩაახ შეს, სა ყო-
ველ თაო არეუ ლო ბა დაიწ ყე ბა. უკ მა ყო ფი ლო რე გიო ნებ ში შეია რა ღე ბუ ლი ხალ ხი 
და დის. კა ხე თის თვის ამ ბო ხი ჩვეუ ლებ რი ვი ამ ბა ვია, რად გან ამ მხა რე ში არეუ ლო ბა 
ხელს აძ ლევს რო გორც სპარ სე თის მთავ რო ბას, ისე ალექ სან დრეს – სა ქარ თვე ლო-
დან გა დახ ვე წილ მე ფეს (ი გუ ლის ხმე ბა ალექ სან დრე ბა ტო ნიშ ვი ლი, ერეკ ლე მეო
რის ვა ჟი. მთ. შე ნიშ ვნა). 

არ ვი ცი, თქვე ნამ დე მოაღ წევს თუ არა ეს წე რი ლი, ამ ბო ხე ბის გა მო კავ ში რი საკ-
მაოდ გარ თუ ლე ბუ ლია და დღი თი დღე უა რეს დე ბა. აჯან ყე ბუ ლებს სხვა კავ კა სიე-
ლე ბიც შეუერ თდნენ. ყო ველ გვა რი გზა მოჭ რი ლი გვაქვს და შეშ ფო თე ბუ ლე ბი ვე-
ლო დე ბით გე ნე რალ -გუ ბერ ნა ტო რის ჩა მოს ვლას, რო მე ლიც ამ ჟა მად აქ არ იმ ყო ფე-
ბა. რა და სა ნა ნია, რომ ეს ყო ველ მხრივ შემ კუ ლი ქვე ყა ნა მუდ მი ვად შიმ ში ლის, შა ვი 
ჭი რი სა და აჯან ყე ბის მსხვერ პლია. ყო ველ გვარ მა ბო რო ტე ბამ და უბე დუ რე ბამ აქ 
მოი ყა რა თა ვი. აქეთ თოვ ლიან -ყი ნუ ლია ნი მთე ბი, იქით თვალ შეუდ გა მი კლდეე ბი 
და უფ სკრუ ლე ბი, აქ ვე მახ ლობ ლად ჩა საფ რე ბუ ლი თურ ქე ბი და სპარ სე ლე ბი, ამ-
ბო ხე ბა და შა ვი ჭი რი ქვეყ ნის გულ ში, სა ყო ველ თაო სი დუხ ჭი რე და ხელ მოკ ლეო ბა. 
ქვე ყა ნა სულ მუ დამ ზღვარ ზეა, ერ თი მოუ სავ ლია ნი წე ლი, საზ ღვრის ჩა კეტ ვა კა ვკა-
სიას თან ან ხა შურს ზე მოთ და შიმ ში ლო ბა ჩა მო ვარ დე ბა. ვფიქ რობ, კარ ტო ფი ლის 
შე მო ტა ნა მნიშ ვნე ლოვ ნად შეამ სუ ბუ ქებ და ამ მდგო მა რეო ბას. 

მას შემ დეგ, რაც მხო ლოდ აჯან ყე ბა სა და მის მო სა ლოდ ნელ შე დე გებ ზე მეს მის, 
ჩემ თვის სა ქარ თვე ლო ისე თი მიმ ზიდ ვე ლი აღარ არის, თუმ ცა, რაც დრო გა დის, 
მით უფ რო მე ტად ვამ ჩნევ, რა ლა მა ზია აქაუ რო ბა. ძა ლიან დავ სევ დიან დი და წე რის 
გუ ნე ბა ზე არა ვარ. იმა ზე ფიქ რმა, რომ აჯან ყე ბის შუა გულ ში, ასე თი ვე ლუ რი ადა-
მია ნე ბის გა რე მოც ვა ში აღ მოვ ჩნდით, ყველ გან ხმაუ რი და აურ ზაუ რია, მოს ვე ნე ბა 
და მი კარ გა. ვეჭ ვობ, სიმ შვი დე და ვიბ რუ ნო მა ნამ, სა ნამ ჩვენს პა ტა რებ თან ერ თად 
კავ კა სიი დან არ გა ვაღ წევთ და კვლავ არ და მიბ რუნ დე ბა იმე დი, რომ ოდეს მე კი დევ 
შევ ხვდე ბით. 
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წე რი ლი XXXVI

აჯან ყე ბის ჩახ შო ბა
ტფი ლი სი, 28 თე ბერ ვა ლი, 1812 წე ლი

რამ დე ნი მე დღის ფო რია ქის შემ დეგ, რო გორც იქ ნა, გე ნე რალ -გუ ბერ ნა ტო რი 
დაბ რუნ და და ჩვენს შიშ საც ბო ლო მოე ღო. იგი თა ვად გაემ გზავ რა კა ხეთ ში, აჯან ყე-
ბის ჩახ შო ბის მიზ ნით. რო გორც ჩანს, მი ღე ბულ მა ზო მებ მა ნა ყო ფი გა მოი ღო – მეა-
მბო ხეე ბი და მორ ჩილ დნენ, არეუ ლო ბა მიწ ყნარ და. სულ მა ლე ეს აურ ზაუ რი შეწ-
ყდე ბა და ქვე ყა ნა ში კვლავ სიმ შვი დე დაი სად გუ რებს. ვლა დი კავ კა ზის მმარ თველ მა, 
მა მაც მა გე ნე რალ მა, პოლ კოვ ნიკ კა სი ბე კის დახ მა რე ბით, კავ კა სიის გზა სრუ ლიად 
გაა თა ვი სუფ ლა.

ამა სო ბა ში სან კტ-პე ტერ ბურ გი დან ჩა მო ვი და კუ რიე რი, რო მელ მაც გვაც ნო ბა, 
რომ მთავ რო ბას სურს გე ნე რალ -გუ ბერ ნა ტო რი სა ქარ თვე ლო დან გაიწ ვიოს. ეს ამ-
ბა ვი, ეჭ ვგა რე შეა, ჩე მი და ჩე მი ქმრის მდგო მა რეო ბა ზეც იმოქ მე დებს. ცო ტა ხნის 
ფიქ რის შემ დეგ და ვას კვე ნი, რომ ფუ ჭი თა ვის მტვრე ვა არა ფერს გვარ გებს და აჯო-
ბებს, თუ ჩვენს ბედს გან გე ბას მი ვან დობთ. რაც იქ ნე ბა, იქ ნე ბა. გე ნე რალ -გუ ბერ ნა-
ტო რი რაც შეიძ ლე ბა სწრა ფად უნ და დაბ რუნ დეს, შემ ცვლე ლი დაი ნიშ ნოს და მე რე 
ჩვე ნი ბე დიც გა დაწ ყდე ბა.

გუ შინ გა ვი გეთ, რომ მთი დან ზვა ვი ჩა მოწ ვა და სა ქარ თვე ლოს კენ მო მა ვა ლი 
მთე ლი კო ლო ნა და ჩუმ ქრა. რამ დე ნი მე ადა მია ნი დაი ღუ პა. 

წე რი ლი XXXVII

მო მავ ლის გეგ მე ბი
ტფი ლი სი, 20 მარ ტი, 1812 წე ლი

გე ნე რალ -გუ ბერ ნა ტო რი ექ სპე დი ციი დან დაბ რუნ და. კა ხეთ ში სიმ შვი დემ დაი-
სად გუ რა. 

ძა ლიან ცუ დი დღე და მად გა. ამ დე ნი შფოთ ვი სა და ნერ ვიუ ლო ბის გან ჯან მრთე-
ლო ბა შე მერ ყა. ექი მე ბი სა ქარ თვე ლო დან წას ვლას მირ ჩე ვენ – აქაუ რი ჰა ვა არ გიხ-
დე ბაო. გა დაწ ყდა, მაი სის და საწ ყის ში პე ტერ ბურ გში დავ ბრუნ დე გე ნე რალ -გუ ბერ-
ნა ტო რის მეუღ ლეს თან ერ თად. რა შე სა ნიშ ნა ვი იქ ნე ბა, შე ნი ხილ ვის ბედ ნიე რე ბა 
თუ მე ღირ სა! იმ დე ნად აღ ფრთო ვა ნე ბუ ლი ვარ, ჩემ წი ნა შე აღ მარ თულ ყვე ლა დაბ-
რკო ლე ბას იო ლად ვუ ყუ რებ – იქ ნე ბა ეს კო ბი, ხა შუ რი თუ სა მი ათა სი ვერ სი, რაც 
ერ თმა ნეთს გვა შო რებს! 
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ჩე მი ქმა რი აქ დარ ჩე ბა და შემ დგომ გან კარ გუ ლე ბებს დაე ლო დე ბა. ერ თად გამ-
გზავ რე ბა ვერ ხერ ხდე ბა, ამი ტომ ის მოგ ვია ნე ბით შე მოგ ვიერ თდე ბა.

წე რი ლი XXXVIII

ახა ლი გე ნე რალ -გუ ბერ ნა ტო რი
ტფი ლი სი, 15 აპრილი, 1812 წელი

ყვე ლა ფე რი მოგ ვარ და. ახა ლი გე ნე რალ -გუ ბერ ნა ტო რი ად გილ ზეა, მი სი 
წი ნა მორ ბე დი მას ზე და კის რე ბუ ლი ახა ლი მო ვა ლეო ბის შეს რუ ლე ბას შეუდ გა. 
თა ვად ძა ლიან სწყდე ბა გუ ლი სა ქარ თვე ლო ზე, ხო ლო ვინც მი სი ხელ მძღვა ნე-
ლო ბით მუ შაობ და, ყვე ლა მას მის ტი რის. გე ნე რალ -გუ ბერ ნა ტო რის მეუღ ლე მო-
მა ვა ლი თვის დად გო მას ელო დე ბა, რომ ერ თად გა ვემ გზავ როთ პე ტერ ბურ გში. 
ხა შუ რის უღელ ტე ხილ ზე გა დას ვლა ჯერ კი დევ საკ მაოდ სა ში შია. ახა ლი გე ნე-
რალ -გუ ბერ ნა ტო რის მეუღ ლემ დი დი გა ჭირ ვე ბით ჩა მოაღ წია. ის და ახა ლი გე-
ნე რალ -გუ ბერ ნა ტო რი ძა ლიან კარ გად გვეპ ყრო ბიან, თუმ ცა, ამ უკა ნას კნელ მა, 
რო გორც კი დაი ნიშ ნა, მა შინ ვე ბრძა ნე ბა გას ცა ჩე მი ქმრის სპარ სეთ ში გა დაყ ვა-
ნის შე სა ხებ. ამ ახა ლი და ნიშ ნუ ლე ბის ძი რი თა დი მი ზა ნი სა ზა ვო მო ლა პა რა კე-
ბე ბი უნ და იყოს. ერ თი მხრივ, მი ხა რია, მეო რე მხრივ კი, მწყინს ეს გაუთ ვა ლის-
წი ნე ბე ლი გან კარ გუ ლე ბე ბი, მაგ რამ რო დე საც ქმარ თან გან შო რე ბა ზე ვფიქ რობ, 
თავს იმით ვი ნუ გე შებ, რომ საინ ტე რე სო და სა პა ტიო მი სია აკის რია; გარ და ამი-
სა, მას კი ვშორ დე ბი, სა მა გიე როდ, შენ თან ახ ლოს ვიქ ნე ბი. ამ ურ თიერ თსა წი-
ნააღ მდე გო გრძნო ბე ბი სა და შფოთ ვე ბის წა მა ლი არის იმე დი იმი სა, რომ ყვე-
ლა ფე რი კარ გად იქ ნე ბა. 

წე რი ლი XXXIX

ავ ტო რის დაბ რუ ნე ბა
ტფი ლი სი, 3 მაი სი, 1812 წე ლი

გამ გზავ რე ბის თვის ყვე ლა ფე რი მზად არის. თან მხლე ბად მოგ ვყვე ბა ვლა დი-
კავ კა ზის კო მენ დან ტი თა ვი სი ფე ხო სა ნი ამა ლით. ამ ბო ბენ, ხა შუ რის უღელ ტე-
ხილ ზე ჯერ კი დევ თოვ ლი დევს და ამ თვის ბო ლომ დე არ დად ნე ბაო. მიუ ხე და-
ვად ამი სა, გე ნერ ლის მეუღ ლე, რო მელ საც სურს, რაც შეიძ ლე ბა მა ლე შეხ ვდეს 
თა ვის ქმარს, მგზავ რო ბის გა და დე ბას არ აპი რებს. სხვა არა ფე რი დამ რჩე ნია 
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გარ და იმი სა, რომ მის სურ ვილს და ვე მორ ჩი ლო და უზე ნაეს ძა ლას ვთხო ვო ამ 
 ძნელ გზა ზე დაგ ვი ფა როს მე და ჩე მი შვი ლე ბი. 

ჩე მი ქმა რი ამ ცო ტა ხნის წინ სპარ სეთ ში გაემ გზავ რა მემ კვიდ რე პრინ ცის, 
აბას -მირ ზას სა მე ფო კარ ზე, თავ რიზ ში, რო მე ლიც უძ ვე ლე სი მი დიის მი წა ზე 
მდე ბა რეობს. აქ უკ ვე საკ მაოდ ჩა მოც ხა. ჩემ მა ქმარ მა ცხე ნით მგზავ რო ბა ამ ჯო-
ბი ნა. გზა დამ ღლე ლია და არ ცთუ ისე უსაფ რთხო. თან ახ ლავს ამა ლა – პი რა დი 
მსა ხუ რი, რამ დე ნი მე დრა გუ ნი და კა ზა კე ბი. მო სიყ ვა რუ ლე მეუღ ლის ლოც ვამ 
დაიც ვას ამ რთულ გზა ზე!

გეორ გიევ სკამ დე ვე რა ფერს მოგ წერ. ამ ქა ლა ქის მმარ თვე ლი ჩე მი ქმრის ბი ძა 
გახ ლავთ, ამი ტომ, ვფიქ რობ, ერ თი -ო რი დღით დავ ყოვ ნდე ბი.

მთარგმნელი ლელა ფიროსმანიშვილი, 
რედაქტორი ელზა ნაბახტეველი.

სტატია ითარგმნა შემდეგი გამოცემის მიხედვით:
Frederiсa von Freygang, 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, John Murray,  

1823 (pp: 110, 137206)
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პროლოგი:  
ენ ლისტერის დღიურების გაშიფვრა

ჯონ ლის ტე რი შვი დი წლის იყო, რო დე საც მა მა მის მა მემ კვიდ რეო ბით მიი ღო 

„შიბ დენ ჰო ლი“. ის და მი სი ოჯა ხი ჰა ლი ფაქ სის მახ ლობ ლად მდე ბა რე მა ნორ ში 

საც ხოვ რებ ლად 1854 წელს გა და ვიდ ნენ. ჯო ნი იზ რდე ბო და ვე შა პის ძვლე ბის, ვეფ

ხვის ტყა ვი სა და სა თა მა შო ნიან გის გა რე მოც ვა ში. მას შემ დეგ, რაც „შიბ დენ ჰო

ლის“ ლორ დი გახ და, ძვე ლი ფურ ცლე ბის, დო კუ მენ ტე ბი სა და წე რი ლე ბის არაერ

თი შეკ ვრა დაათ ვა ლიე რა, რომ ლე ბიც წი ნა თაო ბე ბის გან იყო შე მორ ჩე ნი ლი. მას 

გან სა კუთ რე ბით იტა ცებ და „მის ლის ტე რის ოც დაოთ ხი დღიუ რი და წიგ ნა კი“.1 

დღიუ რე ბის მარ მა რი ლო სებრ მო ხა ტუ ლი გა რე კა ნი ხბოს რბი ლი ტყა ვის ყდა ში 

იყო ჩას მუ ლი, სქე ლი ფურ ცლე ბი კი შა ვი მელ ნით შეს რუ ლე ბუ ლი ფა ქი ზი ხელ

ნა წე რით იყო სავ სე. მიუ ხე და ვად ამი სა, წვრი ლი ნა წე რი ძნე ლად იკით ხე ბო და; ენ 

ლის ტერს მრა ვა ლი აბ რე ვია ტუ რა ჰქონ და გა მო ყე ნე ბუ ლი, ზო გიერ თი ნა წი ლი კი 

საი დუმ ლო შიფ რით იყო და წე რი ლი.

 ტექ სტის ნა წი ლებ მა, რო მელ თა გარ ჩე ვაც ჯონ მა შეძ ლო, იგი აღაფ რთო ვა ნა. ენ 

ლის ტე რი მო ნა წი ლეობ და პო ლი ტი კა სა და სა ზო გა დოებ რივ საქ მი ნო ბა ში და ჰა

ლი ფაქ სის ლი ტე რა ტუ რუ ლი და ფი ლო სო ფიუ რი სა ზო გა დოე ბის ერ თა დერ თი თა

ნა დამ ფუძ ნე ბე ლი ქა ლი იყო. მი სი დღიუ რი ად გი ლობ რი ვი ის ტო რიის სა გან ძურს 

წარ მოად გენ და. 18871892 წლებ ში ჯონ ლის ტერ მა 121 ნაწ ყვე ტი გა მოაქ ვეყ ნა გა ზეთ 

„ჰალიფაქს გარდიან“-ში, სა თაუ რით „სოციალური და პოლიტიკური ცხოვრება 

ჰალიფაქსში ორმოცდაათი წლის წინ“.

ფრაგ მენ ტე ბი, რო მელ თა გა შიფ ვრაც ჯონ მა ვერ შეძ ლო, დაუო კე ბელ ინ ტე

რესს აღუძ რავ და მას. რას მა ლავ და ბერ ძნუ ლი ასოე ბის, რიც ხვე ბი სა და გა მო

გო ნი ლი სიმ ბო ლოე ბის გან შემ დგა რი საი დუმ ლო შიფ რი? მან დახ მა რე ბა სთხო ვა 

მე გო ბარს, ან ტიკ ვა რუ ლი ნივ თე ბის მკვლე ვარს, არ ტურ ბა რელ ს, რო მელ მაც ორი 

ასოს ‹h› და ‹e›ს ეკ ვი ვა ლენ ტე ბის პოვ ნა, მა თი სიტ ყვებ ში გა მო ყე ნე ბის სიხ ში რი

ანგელა შტაიდელე

ჯენტლმენი ჯეკი

ენ ლის ტე რის ბიოგ რა ფია: რე გენ ტო ბის ეპო ქის მე მა მუ ლე,  
მაც დუ ნე ბე ლი და საი დუმ ლო დღიუ რე ბის ავ ტო რი
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სა და პო ზი ციის სა ფუძ ველ ზე შეძ ლო: შემ დეგ, სა ბუ თე ბის კრე ბუ ლის ნა ხე ვა რი რომ 
და ვათ ვა ლიე რეთ, ქა ღალ დის ნაგ ლეჯ ზე აღ მო ვა ჩი ნეთ ეს სიტ ყვე ბი – «ღმერ თის 

მაქვს...». ჩვენ მა შინ ვე მივ ხვდით, რომ შემ დე გი სიტ ყვა იქ ნე ბო და «იმედიi»;1 ხოლო 

h და e შეესაბამებოდა ჩემს ვარაუდს. სიტყვა „იმედი“ დაშიფრული იყო. ამ ოთხი 

ასოს რაო ბა ში თით ქმის დარ წმუ ნე ბუ ლებ მა, გვიან ღა მით და ვიწ ყეთ საი დუმ ლოს 

და ნარ ჩე ნი გა სა ღე ბე ბის ძიე ბა. დღის 2 საათ ზე მოვ რჩით[...]. გამოკვლევის შემდეგ 

აღმოჩნდა, რომ დაშიფრული ნაწილების გა მოქ ვეყ ნე ბა სრუ ლიად შეუძ ლებ ლი 

იყო,2 რად გან ეს გახ ლდათ ჰო მო სექ სუა ლუ რი პრაქ ტი კის ინ ტი მუ რი ის ტო რიე ბი ენ 

ლის ტერ სა და მის უამ რავ «მე გო ბარს» შო რის; არც ერ თი მათ გა ნი არ გა მორ ჩე ნია.3

ენ ლის ტე რის დღიუ რებ ში ყვე ლა ჩა ნა წე რი იწ ყე ბა იმით, თუ ვის თან და რამ

დენ ჯერ ჰქონ და სექ სი წი ნა სა ღა მოს, და გან მეორ და თუ არა ის ღა მით ან დი ლით. 

ენი რე გუ ლა რუ ლად ინიშ ნავ და სა კუ თა რი და პარ ტიო ნე რე ბის ორ გაზ მე ბის რაო

დე ნო ბა სა და ხა რისხს. თუ მარ ტო გაიღ ვი ძებ და, ინიშ ნავ და, მას ტურ ბი რებ და თუ 

არა. ბა რელ მა ეს ყვე ლა ფე რი მო რა ლუ რი თვალ საზ რი სით მე ტად მიუ ღებ ლად4 

მიიჩ ნია და მე გო ბარს ურ ჩია, დაუ ყოვ ნებ ლივ დაეწ ვა დღიუ რე ბი. ბა რე ლი გაა ღი

ზია ნა არა მხო ლოდ ამ ფაქ ტმა და ენ ლის ტე რის ქა ლი საყ ვარ ლე ბის სიმ რავ ლემ, 

არა მედ მის მა თვით შე ფა სე ბამ. იმან, რომ თავს ღმერ თის ქმნი ლე ბად მიიჩ ნევ და 

და არ გააჩ ნდა არა ვი თა რი ლეს ბო სუ რი სი ძულ ვი ლი სა კუ თა რი თა ვის მი მართ, 

სა სო წარ კვე თა, ცრემ ლე ბი ან მარ ყუჟ ში თა ვის გა ყო ფის სურ ვი ლი. პი რი ქით, ლის

ტერს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ჰქონ და ად რეუ ლი ფორ მის გეი სია მა ყე. ენ ლის ტე რი არ 

ცდი ლობ და დაე მა ლა სა კუ თა რი გან სხვა ვე ბუ ლო ბა; და ამ იდეით თავს იქ ცევ და.

ჯონ ლის ტე რი ყოყ მა ნობ და, შეეს რუ ლე ბი ნა თუ არა მე გობ რის რჩე ვა. მიუ ხე და

ვად იმი სა, რომ გა მოქ ვეყ ნე ბა ზე ფიქ რი აღარ შეიძ ლე ბო და, უნი კა ლუ რი დღიუ რე ბის 

გა ნად გუ რე ბა არ სურ და. დღიუ რე ბი ენ ლის ტე რის სა ძი ნებ ლი დან გა მა ვალ ოთახ ში 

და მა ლა, რო მელ საც, სა ვა რაუ დოდ, სა მუ შაო კა ბი ნე ტად იყე ნებ და. კედ ლის პა ნე ლე

ბი მოახ სნე ვი ნა და თა როე ბი გაა კე თე ბი ნა, შემ დეგ ფრთხი ლად მოა თავ სა  დღიუ რე

ბი იქ და პა ნე ლე ბი შეც ვა ლა. და მა ტე ბი თი ხის პა ნე ლე ბის მეშ ვეო ბით ოთა ხის კა რი 

აღარ იყო თვალ ში  სა ცე მი. თუმ ცა, ფან ჯრის იმა ვე ად გი ლას და ტო ვე ბით, ჯონ მა უზ

რუნ ველ ყო, რომ შემ დგომ მფლო ბე ლებს ოთა ხი აუ ცი ლებ ლად შეემ ჩნიათ.

მი სი გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ „შიბ დენ ჰო ლი“ გა დაე ცა „ჰა ლი ფაქს კორ პო რეი

შენს“, რო მელ მაც სახ ლი მუ ზეუ მად აქ ცია. რო გორც ჯონ ლის ტერს ჰქონ და გან ზრა

ხუ ლი, ენ ლის ტე რის დღიუ რე ბი ამ კა რა და ში იპო ვეს და და შიფ რულ მა პა სა ჟებ მა 

კი დევ ერ თხელ აღ ძრა ცნო ბის მოყ ვა რეო ბა. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბიბ ლიო თე კარ მა, 

ედუარდ გრინ მა მიაკ ვლია მო ხუც არ ტურ ბა რელს, რო მელ მაც მას შიფ რი გა დას

i. იმედი –  (ინგლ.) Hope (მთარგმნ. შენ.).
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ცა, მაგ რამ გააფ რთხი ლა იმის თაო ბა ზე, რაც მის ლის ტე რის ძვე ლი სკან და ლუ რი 

ამ ბე ბის შე სა ხებ იცო და.5

შიფ რი, რო მე ლიც ჰა ლი ფაქ სის ბიბ ლიო თე კის სეიფ ში ინა ხე ბო და, ედუარ დის 

ქა ლიშ ვილს, მუ რიელ გრინს, გა სუ ლი საუ კუ ნის 30იან წლებ ში გა დაე ცა. 1960იან 

წლებ ში კი – ვი ვიენ ინ გემ სა და ფი ლის რამ სდენს, მაგ რამ მოით ხო ვეს გა რან ტია,  

რომ არა სა სურ ვე ლი მა სა ლა არ გა მოქ ვეყ ნდე ბო და.6

საუ კუ ნის გან მავ ლო ბა ში მხო ლოდ ჰა ლი ფაქ სის ბიბ ლიო თე კა რებ მა და არ ქი

ვის ტებ მა იცოდ ნენ ის, თუ რას წერ და ენ ლის ტე რი თა ვის და შიფ რულ დღიუ რებ

ში. მხო ლოდ 70ია ნი და 80ია ნი წლე ბის ქალ თა გან მა თა ვი სუფ ლე ბელ მა მოძ

რაო ბამ შეამ ზა და იმის სა ფუძ ვე ლი, რომ ჰე ლე ნა უაით ბრედს (1988 და 1992) და 

ჯილ ლი დინ გტონს (1994, 1998 და 2003) მი სი დღიუ რე ბი ცენ ზუ რის გა რე შე გა მოექ

ვეყ ნე ბი ნათ. ჰა ლი ფაქ სი სა და მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რიის თა ნა მედ რო ვე მკვლევ

რე ბი სა და რე დაქ ტო რე ბის ხუთ მა თაო ბამ ენ ლის ტე რის ხელ ნა წე რის გა შიფ ვრას 

წლე ბი დაუთ მო და ამოუ წუ რა ვი სიმ დიდ რის მა სა ლა აღ მოა ჩი ნა. ამ წიგ ნის წე

რი სას ხში რად ვეყ რდნო ბო დი ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი მკვლევ რე ბის, გან სა კუთ რე ბით, 

ჰე ლე ნა უაით ბრე დი სა და ჯილ ლი დინ გტო ნის წე რი ლო ბით ას ლებ სა და გა მო ცე

მებს. მათ დიდ პა ტივს ვცემ და მა თი შრო მის გა რე შე ამ წიგ ნის გა მო ცე მა შეუძ ლე

ბე ლი იქ ნე ბო და. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ კალ დერ დეი ლის არ ქივ ში ვნა ხე ენ ლის

ტე რის დღიუ რე ბი სა და სხვა ქა ღალ დე ბის დედ ნე ბი, თა ვად არ მიც დია და შიფ რუ

ლი პა სა ჟე ბის ას ლე ბის გა კე თე ბა ან ახა ლი გვერ დე ბის გა შიფ ვრა. ჩე მი ამო ცა ნა, 

ლის ტე რის ერ თგუ ლი მკვლევ რე ბის გან გან სხვა ვე ბით, სხვა იყო; ენ ლის ტე რის 

გან სხვა ვე ბუ ლი და მრა ვალ ფე რო ვა ნი ყო ველ დღიუ რი ქრო ნი კის სხარ ტად გად

მო ცე მა და მი სი დაუ მორ ჩი ლე ბე ლი ცხოვ რე ბი სა და სიყ ვა რუ ლის ის ტო რიის ერთ 

წიგ ნად ქცე ვა მსურ და. უმე ტეს წი ლად სა შუა ლე ბას ვაძ ლევ დი მე მუა რისტს, თა ვად 

ესაუბ რა, რად გან იგი შეგ ნე ბუ ლად წერ და სა კუ თა რი ცხოვ რე ბის შე სა ხებ: გა დაწ-

ყვე ტი ლი მაქვს, რომ ჩემ მა ცხოვ რე ბამ არ ჩაია როს რაი მე სა ხის პი რა დი ქრო ნი-

კის წარ მოე ბის გა რე შე, რო მელ საც ალ ბათ ღი მი ლით წა ვი კით ხავ მას შემ დეგ, რაც 

დრო ყი ნუ ლი ვით გაა ციებს იმ გრძნო ბე ბის წყაროს, ახლა ასე მჩქეფარედ რომ 

მოე დი ნე ბა.7

ჰალიფაქსიდან მოსკოვში
ენ ლის ტერ მა და ანა უო კერ მა ბარ გი ჩაა ლა გეს ხან გრძლი ვი მოგ ზაუ რო ბის

თვის: რამ დე ნი მე ჩე მო და ნი აავ სეს ტან საც მლით, ფეხ საც მლით და ქუ დე ბით ცხე

ლი და ცი ვი ამინ დის თვის, ლაშ ქრო ბე ბის ა და სხვა დას ხვა სა ზო გა დოებ რი ვი შემ

თხვე ვის თვის; ხის ყუ თებ ში ჩააწ ყვეს წიგ ნე ბი, პა ტა რა ქუ რა ლაშ ქრო ბე ბის თვის 
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და ქვა ბი, და ნა ჩან გა ლი და ჭურ ჭე ლი, სა მოგ ზაუ რო მა გი და ზედ მი მაგ რე ბუ ლი 
სა მელ ნით, ქა ღალ დე ბი, წე რი ლე ბის გა სახ სნე ლი, სა ხა ზა ვი და ორი თერ მო მეტ რი. 
ენი გა მოც დი ლი მოგ ზაუ რი იყო და მი თი თე ბე ბი გას ცა, თუ რო გორ მოე თავ სე ბი
ნათ ბარ გთან ერ თად ეტ ლი. იგი დაახ ლოე ბით 17 ცენ ტნერს (800 კგ) იწო ნი და, ამას 
ემა ტე ბო და კი დევ 15 ცენ ტნე რი (700 კგ) ბარ გი.

1839 წლის 20 ივ ნისს დაიძ რნენ, სა ბო ლოო სა ყიდ ლე ბი ლონ დონ ში მოი თა
ვეს. ენ მა იყი და კომ პა სი, ტე ლეს კო პი და სა თა და რი გო საა თი. ჰა მერ სლი ში, თა
ვი სი ბან კი დან, ენ მა გა მოი ტა ნა პას პორ ტი, რო მე ლიც მის, მად მუა ზელ უო კე რის1 
და მა თი მსა ხუ რე ბის სა ხელ ზე იყო გა ცე მუ ლი. აკ რე დი ტი ვე ბისi  გა დაც ვლა ად გი
ლობ რივ ვა ლუ ტა ში დიდ ქა ლა ქებ ში იყო შე საძ ლე ბე ლი. ამი ტო მაც მის ლის ტერ
მა ჰა ლი ფაქ სის ბანკს დაა ვა ლა, რომ მი სი ჰა მერ სლის ან გა რი ში რე გუ ლა რუ ლად 
მოე მა რა გე ბი ნათ. ჰამ ბურ გში ჰა მერ სლის აგენ ტის მეშ ვეო ბით შეიქ მნა სა გან გე ბო 
ფონ დი 2000 გირვანქა სტერ ლინ გის ოდე ნო ბით, რო მელ ზე წვდო მაც მოს კო ვი დან 
გა ცი ლე ბით ად ვი ლი იქ ნე ბო და. და ბო ლოს, ენ ლის ტერ მა და ენ უო კერ მა თა ვიან
თი ან დერ ძი იუ რი დიუ ლად დაა მოწ მეს და ჰა მერ სლის ბანკს მია ბა რეს შე სა ნა ხად.

მოგ ზაურ ქა ლებს და გეგ მი ლი ჰქონ დათ, რომ ეტ ლი 1839 წლის 2 ივ ლისს, შუა
ღა მი სას, ლონ დო ნის დო კის ტე რი ტო რია ზე გა დაეტ ვირ თათ და იქი დან პირ და პირ 
ჰამ ბურ გში წა სუ ლიყ ვნენ. მაგ რამ ორი ვეს სა ში ნე ლი ჰიდ რო ფო ბიის შე ტე ვა დაეწ
ყო.2 მათ დაუ ყოვ ნებ ლივ გააუქ მეს გეგ მა – დიდ ხანს ემ გზავ რათ გე მით და გა დაწ
ყვი ტეს უმოკ ლე სი საზ ღვაო მარ შრუ ტით წა სუ ლიყ ვნენ დუვ რი დან კა ლემ დე, რაც 
გა ცი ლე ბით ხან გრძლივ სახ მე ლე თო მოგ ზაუ რო ბას ნიშ ნავ და. ცო ტაო დე ნი დროის 
და სა ზო გად შეუ ჩე რებ ლად იმ გზავ რეს კა ლე დან კო პენ ჰა გე ნამ დე. ისე ვე, რო გორც 
1833 წელს, ენ ლის ტე რი შო კი რე ბუ ლი იყო ჰა ნო ვე რის სა მე ფოს ცუ დი ქუ ჩე ბით; 
უბ რა ლო ბი ლი კი ქვი შიან დაბ ლობ ზე, აუჩ ქა რე ბე ლი ნა ბი ჯით სია რულს ვერ გავ-
ცდით. ქვი შია ნი, ტორ ფია ნი, მა ნა ნით და ფა რუ ლი, ხავ სია ნი ჭაო ბე ბი ან სა ძოვ-
რე ბი – ზამ თარ ში უღიმ ღა მო  და პირ ქუ ში იქ ნე ბა. ყველ გან ქვი შა, ქვი შა, რო მელ
შიც ეკი პა ჟის ბორ ბლე ბი ეფ ლო ბო და. მდი ნა რეე ბის გა და სა ლა ხად ცხე ნე ბი უნ და 
ჩაეხ სნათ და ეკი პა ჟი ბო რან ზე გა დაეტ ვირ თათ. კელ ნამ დე ოლ დენ ბურ გის, ბრე მე
ნი სა და ჰამ ბურ გის გავ ლით მიაღ წიეს. გე მის კა პი ტან მა კო პენ ჰა გენ ში თქვა, რომ 
არას დროს დაუტ ვირ თავს გემ ზე ასე თი მძი მე სა ბარ გო ეკი პა ჟი.3

და ნია ში 14 ივ ლისს ჩა ვიდ ნენ და სას ტუმ რო „როიალ ში“ და ბი ნავ დნენ. ენს იმე
დი გაუც რუვ და, რად გან 1883 წელს შე ძე ნი ლი ნაც ნო ბე ბი დან ქა ლაქ ში მხო ლოდ 
მონ სე ნიორ დე ჰა გე მა ნი იმ ყო ფე ბო და, მი სი მე გობ რის, ჰა რიე ტის ქმა რი. მან 

i. სახელობითი ფასიანი ქაღალდი, რომელიც ადასტურებს იმ პირის უფლებას, რომელზეც გამო
წერილია ფასიანი ქაღალდი, მიიღოს ბანკიდან დოკუმენტში მითითებული თანხა (მთარგმნ. შენ.).
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დაათ ვა ლიე რე ბი ნა ქა ლებს სა მე ფო სა სახ ლე და სამ ხატ ვრო აკა დე მია, სა დაც მო
ქან და კე ბერ ტელ თორ ვალ დსენს, რომ ში ორ მოც წლია ნი მოღ ვა წეო ბის შემ დეგ, 
დაე დო ბი ნა. ენ ლის ტერ მა ის დაა ხა სია თა, რო გორც კო პენ ჰა გე ნის პრაქსიტელე. 
სამ წუ ხა როდ, ის სახ ლში არ დაგ ვხვდა. ჩემ მა ძველ მა მე გო ბარ მა მის ატე ლიე ში 
წაგ ვიყ ვა ნა, ბი ნა ში,  სა მუ შაო კა ბი ნეტ ში. საინ ტე რე სო იყო ასე თი კა ცის წიგ ნე ბი-
სა და ჟურ ნალ -გა ზე თე ბის დათ ვა ლიე რე ბა, რომ ლე ბიც აქეთ -ი ქით მი მო ფან ტუ ლი 
იყო ისე, რო გორც მან და ტო ვა. ოთ ხი დღის შემ დეგ გა ნაგ რძეს გზა როს კი ლემ დე, 
სა დაც მის ლის ტერ მა მის უო კერს როს კი ლეს კა თედ რა ლი დაათ ვა ლიე რე ბი ნა და 
ჰა რიეტ დე ჰა გე მა ნი გააც ნო.

აქამ დე ენ ლის ტე რი ნამ ყო ფი იყო ყველ გან, სა დაც გაია რეს. 1839 წლის 19 ივ
ლისს კი მის თვის უც ნობ ტე რი ტო რია ზე მოხ ვდა. წყვილ მა ფრე დე რიკ სბორ გში 
მოი ნა ხუ ლა  ჰელ სინ გო რის ძვე ლი ცი ხე სი მაგ რე, პა ტა რა ეკ ლე სია, სა დაც და ნიის 
მე ფეე ბის კო რო ნა ცია ხდე ბო და. ზაფ ხუ ლის გრძე ლი, სკან დი ნა ვიუ რი სა ღა მო 
კრონ ბორ გის სი მაგ რე ზე ძრო მიალ ში გაა ტა რეს, სა დაც „ჰამ ლე ტის“ მოქ მე დე ბა 
ვი თარ დე ბა, თუმ ცა, ენის აზ რით, ეს ფან ტა ზიის ნა ყო ფი უფ როა, ვიდ რე რეა-
ლო ბა.4 დი ლით იქი რა ვეს გე მი, რო მელ საც მა თი ეკი პა ჟის თვის ად გი ლი ჰქონ და 
და ჰელ სინ გო რის კენ გაემ გზავ რნენ. ოც დაა თი საა თის გან მავ ლო ბა ში სა ნა პი
როს გას წვრივ, გო ტენ ბურ გის კენ მია პობ დნენ ტალ ღებს. ენს ჰა ლან დის თეთ
რი პლა ჟე ბი – შვე დე თის ახ ლან დე ლი ტუ რის ტუ ლი ცენ ტრი, მო საწ ყე ნი ეჩ ვე ნა, 
მაგ რამ ყვე ლა ფე რი, რაც შვე დუ რია, ჩვენ თვის ახა ლი და, შე სა ბა მი სად, საინ-
ტე რე სოა. რა უც ნაუ რიც არ უნ და იყოს, აქაუ რებ თან საერ თო ენის გა მო ნახ ვა 
გა მი ჭირ და! დამტვრეული გერ მა ნუ ლის გარ და, ერ თი სიტ ყვაც ვერ გა ვი გეთ და 
ვერც გა ვა გე ბი ნეთ. მა თი მსა ხუ რი, მის ტერ გრო სი, თა ვი სუფ ლად ლა პა რა კობ და 
გერ მა ნუ ლად, მაგ რამ ენს იმე დი გაუც რუა; ის მშვე ნივ რად ემ სა ხუ რე ბო და მათ 
„მოძ რავ სახ ლში“, მაგ რამ ფოს ტა ლიო ნებ თან, მე ბა ჟეებ თან ან სას ტუმ როს მე
პატ რო ნეებ თან ურ თიერ თო ბი სას გაუ ბე და ვი და მერ ყე ვი აღ მოჩ ნდა. მი სი მეუღ
ლე, გრო ცა კი გა ცი ლე ბით მარ ჯვე მოახ ლე იყო და ყვე ლა სას ტუმ რო ში, სა დაც 
ჩერ დე ბოდ ნენ, მე გობ რებს იჩენ და და მნიშ ვნე ლო ვან ინ ფორ მა ციას აგ რო ვებ და 
– გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო დე საც ისი ნი გო ტენ ბურ გში ინ გლი სუ რე ნო ვან  სას
ტუმ რო ში, „მი სის ტოდ თან“, დარ ჩნენ. 

 უნ დო დათ, იქი დან შე მოვ ლი თი გზით ნორ ვე გია ში ჩა სუ ლიყ ვნენ. ნორ ვე გიის 
გზე ბიც ქვი შია ნი იყო, ამი ტომ მძი მე ეკი პა ჟი და ბარ გის უმე ტე სი ნა წი ლი  მის ტერ 
და მი სის გრო სებს დაუ ტო ვეს, რომ ლე ბიც გო ტენ ბურ გში დარ ჩნენ. ენ მა და ანამ 
იყი დეს პა ტა რა, ბევ რად უფ რო მსუ ბუ ქი ეტ ლი და დაი ქი რა ვეს შოტ ლან დიუ რი 
წარ მო შო ბის შვე დი მეეტ ლე, რა თა ნორ ვე გია დაეთ ვა ლიე რე ბი ნათ ჩრდი ლოეთ 
ევ რო პის გზამ კვლევ ში (1838) რე კო მენ დე ბუ ლი გზე ბის მი ხედ ვით. მომ დევ ნო 
თვეე ბის გან მავ ლო ბა ში, ეს სა მოგ ზაუ რო გზამ კვლე ვი ენის ბიბ ლიად იქ ცა – მოგ
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ზაუ რო ბის ყვე ლა ეტაპ ზე იქ მო ცე მულ რჩე ვებს მის დევ დნენ და  რეა ლო ბას იქ აღ
წე რილ ფაქ ტებს ადა რებ დნენ.

მოგ ზაუ რო ბა 1839 წლის 26 ივ ლისს დაიწ ყეს. იმის შე სა ხებ, თუ რა გა დახ დათ 
თავს 13 ოქ ტომ ბრამ დე, ვი ცით მხო ლოდ იმ წე რი ლე ბის წყა ლო ბით, რომ ლე ბიც 
ენ ლის ტერ მა თა ვის მე გობ რებს მის წე რა, რად გან მი სი დღიუ რის შემ დე გი ოცი 
გვერ დი ცა რიე ლი დარ ჩა; ამ დე ნი ახა ლი გა მოც დი ლე ბი სა და გა ნუწ ყვე ტე ლი 
მოგ ზაუ რო ბის გა მო ენ მა ვერ მოა ხერ ხა, ფან ქრით და წე რი ლი დაუ დე ვა რი ჩა ნა
წე რე ბი დღიურ ში გა დაე ტა ნა. ჩვენ მო ვი ხიბ ლეთ კრის ტია ნიით – წერ და ენი მა
რია ნა ლოუ ტონს იმ ქა ლა ქის შე სა ხებ, რო მე ლიც ახ ლა ოს ლოს სა ხე ლით არის 
ცნო ბი ლი. მის საუც ხოო ადგილ მდე ბა რეო ბას ნორ ვე გიის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე 
დი დი და მშვე ნიე რი ფიორ დის სა თა ვეს თან ვე რა ფე რი შეედ რე ბა. მაგ რამ ყვე ლა 
გვირ ჩევ და, წა დით ბერ გე ნის, წა დით ტრონ ჰეი მის სანახავადო. გზას გა ვუ დე ქით 
– პეი ზა ჟე ბი კრის ტია ნიი დან გაუს ტას მთამ დე [გაუს ტა – ნორ ვე გიის სამ ხრე თით 
ყვე ლა ზე მა ღა ლი მთა 1883 მ.] ენით აუ წე რე ლია – კლაკ ნი ლი ფიორდი, პატარა 
საუცხოო ტბები, კლდეები და ბნელი ფიჭვნარი, მათ თავზე აღმართული მთები 
და ზედ შეფენილი ნორვეგიული კოტეჯები. მაგ რამ ამინ დი გა ფუჭ და. ტე ლე მარ კის 
რე გიონ ში, ბოლ კე შა ში, ძლიე რი წვი მის გა მო ორი დღე და კარ გეს; და რო დე საც 
ვნა ხეთ, რომ ამინ დის გა მო კე თე ბის იმე დი აღარ უნ და გვქო ნო და, უხა ლი სოდ გა
მოვ ბრუნ დით უკან.5 ოს ლო ში შეი ძი ნეს სა ჩუქ რე ბი ახ ლობ ლე ბის თვის ინ გლის ში 
გა საგ ზავ ნად (ენ მა ვე რე კე მე რონს ან ჩოუ სე ბით სავ სე პა ტა რა კას რი გაუგ ზავ ნა), 
მსუ ბუ ქი ეტ ლი გა ყი დეს და გო ტენ ბურ გში გე მით დაბ რუნ დნენ; მად ლო ბე ლი ვარ, 
რომ კვლავ „ტე რა ფირ მა ზე“ დავ დგი ფე ხი. ამა ზე უა რე სი ღა მე გემ ზე არა სო დეს 
გა მი ტა რე ბია. ისე ცუ დად ვი ყა ვი, რომ არც ლა პა რა კი შე მეძ ლო, არც მოძ რაო ბა.6

ეკი პაჟ თან და მსა ხუ რებ თან ერ თად, შვე დე თი კვლავ აღ მო სავ ლე თით გა დაკ
ვე თეს, ერებ რუს, ვეს ტე რო სის და ენ შო პინ გის გავ ლით. 22 აგ ვის ტოს ჩა ვიდ ნენ 
სტოკ ჰოლ მში. სამ ხრე თუ ლი კლი მა ტით ის ნეა პოლ საც კი გაუ წევს მე ტო ქეო ბას. 
წარ მოდ გე ნაც კი არ მქონ და, თუ ჩრდი ლოე თის ქა ლა ქე ბი ასეთ თვალ წარ მტაც 
ად გი ლებ ში იყო გა შე ნე ბუ ლი.7 გზამ კვლევ ში მო ცე მუ ლი რე კო მენ და ციე ბის თა ნახ
მად, ენ მა და ანამ დაი ქი რა ვეს ახა ლი მეგ ზუ რი; და წა ვე დით ორ კვი რიან ტურ ში 
უფ სა ლის გავ ლით (უფ სა ლის ვარ დის ფე რი თაფ ლუ ჭი ისე  გემ რიე ლია, რო გორც 
საუ კე თე სო ვარ დის ფე რი შამ პა ნუ რი) და ყვე ლა მა ღა რო მო ვია რეთ თა ვი დან 
ბოლომდე, რაც მეტად საინტერესო იყო.8 ენ მა დაათ ვა ლიე რა შვე დეთ ში იმ დროს 
ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი რკი ნის სა ბა დოე ბი და ნე მო რა ში, სპი ლენ ძის ცნო ბი ლი 
მა ღა რო ფა ლუნ ში და ვერ ცხლის მა ღა რო სა ლა ში. სა ნამ ენი სამ თო ტექ ნო ლო
გიას სწავ ლობ და, ლის ტერ ვი კის შახ ტის მი წის ქვე შა წყლე ბის პრობ ლე მე ბის გა
დაჭ რის იმე დით, ანა მზის შუქ ზე ჯდო მას და ხატ ვას ამ ჯო ბი ნებ და.

ჩვენ ყვე ლა ფე რი გვსია მოვ ნებ და და ყველ გან კე თი ლი ხალ ხი გვხვდე ბო და,9 
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– აჯა მებს ენი შვე დეთ ში გა ტა რე ბულ დღეებს. მოგ ვე წო ნა კარ გი, პა ტიო სა ნი შვე-
დე ბი, ყო ველ თვის ძა ლიან თა ვა ზია ნე ბი, რომ ლე ბიც მზად იყ ვნენ, ჩვე ნი ნე ბის მიე-
რი სურ ვი ლი შეეს რუ ლე ბი ნათ.10 მოგ ზაუ რე ბი შეეჩ ვივ ნენ ოთა ხებ ში მი მობ ნეულ 

ღვია საც, მხო ლოდ საკ ვე ბი არ იყო მთლად მა თი მო სა წო ნი; მიუ ხე და ვად იმი სა, 
რომ ეს არ არის გურ მან თა ქვე ყა ნა და დი დი ქა ლა ქე ბის გარ და იშ ვია თად გვი-
მას პინ ძლდე ბოდ ნენ ხორ ცით, ვსვამ დით რძეს, ყა ვას ან ან კა რა წყა როს წყალს, 
მაგ რამ მაინც კარ გად ვი ყა ვით და მი ვირ თმევ დით ბლი ნებ სა და რბილ ნამ ცხვარს, 
ლიმ პას რომ უწო დე ბენ, რო მე ლიც მე ძა ლიან შე მიყ ვარ და.11

სტოკ ჰოლ მში დაბ რუ ნე ბუ ლებ მა ენ მა და ანამ წყლის ში ში დაძ ლიეს და ბორ
ნით ორ დღიან მოგ ზაუ რო ბა ში გაე მარ თნენ ტურ კუ სა კენ (შვედ. აბო). ამ გვა რად, 
რუ სე თის ტე რი ტო რია ზე აღ მოჩ ნდნენ, რად გან 1809 წელს რუ სე თის მე ფემ ფი ნე
თი დაიპ ყრო  და ფი ნე თის დი დი სამ თავ რო რუ სე თის ნა წი ლი გახ და. წი ნა საუ კუ
ნეე ბის მან ძილ ზე შვე დე თის მმარ თვე ლო ბის კვა ლი გან სა კუთ რე ბით სა ნა პი როს 
გა ყო ლე ბა ზე შე მორ ჩე ნი ლი ყო და მოგ ზაუ რე ბის შვედ მა მეგ ზურ მა სა ფოს ტო სად
გუ რებ ზე მშობ ლიურ ენა ზე შეძ ლო მო ლა პა რა კე ბა.  სწრა ფად გაია რეს კე თილ
მოწ ყო ბი ლი გზე ბი, გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო დე საც ჩვე ნი მძღო ლი სატ ვირ-
თო კო ფო ზე იჯ და, მე კი, რუ სუ ლი ან ძვე ლი ბერ ძნუ ლი წე სით, ერ თ მწკრი ვად 
შებ მულ ოთხ ცხენს მი ვა ჭე ნებ დი.12 ორი ღა მე გაა ტა რეს ჰელ სინ კი ში, ფი ნე თის 
ახალ დე და ქა ლაქ ში, რო მე ლიც საკ მაოდ მომ ხიბ ვლე ლად მიიჩ ნიეს.13 რა თა ბო
ლო მოე ღოთ შვე დუ რი აბოს ბა ტო ნო ბის თვის, რუ სე თის ახალ მა მმარ თვე ლებ მა 
ჰელ სინ კი, რუ სე თის იმ პე რიას თან ახ ლოს მდე ბა რე უმ ნიშ ვნე ლო ქა ლა ქი, დე და
ქა ლა ქად გა მოაც ხა დეს. რუ სებ მა პე ტერ ბურ გის მი ბაძ ვით ჰელ სინ კი ში ნეოკ ლა
სი კუ რი შე ნო ბე ბი აღ მარ თეს; სე ნა ტის მოე და ნი ჯერ კი დევ სამ შე ნებ ლო მოე დანს 
ჩა მოჰ გავ და. ასე რომ, ჰელ სინ კი ენ მა და ანამ მე ტად თა ნა მედ რო ვედ მიიჩ ნიეს. 
ჩვე ნი მოგ ზაუ რო ბა ფი ნე თის გავ ლით მარ თლაც ძა ლიან სა სია მოვ ნო და მე ტად 
ეკო ნო მიუ რი იყო. ვნა ხეთ ქვე ყა ნა და ხალ ხი – ეს უკა ნა სკ ნელ ნი ყო ველ თვის თა-
ვა ზია ნე ბი იყ ვნენ და მუდ მი ვად ცდილობდნენ, ყველაფერი გაეკეთებინათ ჩვენი 
სიამოვნებისათვის; ქვეყანა კი მომხიბვლელი და საინტერესო აღმოჩნდა.14 ენი 
წერ და ყო ველ დღიურ დე ტა ლებ ზე, რო გო რე ბი ცაა სახ ლე ბის კარ ზე ნაძ ვის ახა ლი 
ტო ტე ბის ჩა მო კი დე ბა, და ლა მა ზი თეთ რი ხავ სი სა და გამ ხმა რი ყვი თე ლი ხა ვერ-
დას ფან ჯრე ბის მი ნე ბის ქვეშ დაწ ყო ბა.

ვი ბორ გში (ვიი პუ რი) ჩას ვლამ დე ცო ტა ხნით ად რე მათ პირ ვე ლად შეხ ვდათ 
რუ სუ ლად მო ლა პა რა კე მო სახ ლეო ბა; ამ დი ლით შე ვათ ვა ლიე რე მა მა კა ცე ბის სა
მო სი, ძა ლიან კოხ ტა და შთამ ბეჭ და ვი – თეთ რი სერ თუ კი წი თე ლი ან ლურ ჯი ქამ
რით. ქა ლე ბის სა მო სლის მუ ქი ფე რის სე ლის ქსო ვილს ვიწ რო წი თე ლი ზო ლე ბი 
დაჰ ყვე ბო და, [...]თავ ზე კი თეთ რი თავ საფ რე ბი ჰქონ დათ წაკ რუ ლი. რო დე საც რუ
სე თის საზ ღვარს მიაღ წიეს, საზ ღვრის გა დაკ ვე თის უფ ლე ბა მა შინ ვე ვერ მიი ღეს: 
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მთე ლი ჩვე ნი წიგ ნე ბი ეკი პა ჟი დან გად მოი ტა ნეს და დაათ ვა ლიე რეს. მაგ რამ, ჩე მი 
სურვილისამებრ, ჩამოვწერე ნუსხა, ხელი მოვაწერე, კონვერტში ჩავდე და ჩემი 
ბეჭდით დავბეჭდე, პეტერბურგში ეკიპაჟთან ერთად გასაგზავნად, რა თა ექ ვსი 
კვი რის შემ დეგ ცენ ზუ რის კო მი ტეტ ში მივ სუ ლი ყა ვი და სია შე მე მოწ მე ბი ნა. ამ რი
გად, გვეძ ლე ვა უფ ლე ბა ჩვე ნი წიგ ნე ბი და ნივ თე ბი წა ვი ღოთ და კომ ფორ ტუ
ლად ვიმ გზავ როთ – მაგ რამ, სა ბა ჟოს ხელ ქვეით მა ბა რიე რი მხო ლოდ საზ ღვარ ზე 
იძუ ლე ბით გა ტა რე ბუ ლი ერ თი ღა მის შემ დეგ, მეო რე დი ლით ას წია და თა ვი დაგ
ვიკ რა, ჩვენ საზ ღვა რი გა ვია რეთ და გზა გა ვაგ რძე ლეთ.15

1839 წლის 17 სექ ტემ ბრის ნა შუად ღევს გა და ლა ხეს დი დე ბუ ლი ნე ვა და შეა ბი ჯეს 
სა სახ ლეე ბის ქა ლაქ ში, რო მე ლიც რამ დე ნი მე ასეუ ლი წლის წინ ჭაობ ზე აა შე ნე
ბი ნეს ათიათა სო ბით ყმა სა და მო ნას და რუ სე თის დე და ქა ლა ქად გა მოაც ხადეს. 
მოგ ზაუ რე ბი და ბი ნავ დნენ ქალ ბა ტო ნი ვილ სო ნის ინ გლი სურ სას ტუმ რო ში და 
სან კტპე ტერ ბურ გი ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი გი დის დახ მა რე ბით დაათ ვა ლიე რეს. ენი 
და ანა და გეგ მილ ზე ორ ჯერ მეტ ხანს, სა მი კვი რით გა ჩერ დნენ აქ და სა ბო ლოოდ 
მაინც ვერ მოა ხერ ხეს ყვე ლაფ რის ნახ ვა. ვერ წარ მოგ ვიდ გე ნია ვინ მე თა ვის  თავს 
ნამ დვილ მოგ ზაურს უწო დებ დეს ისე, რომ აქ არ იყოს ნამ ყო ფი. ჩა ნა ხა ტე ბის კე
თე ბის მოყ ვა რუ ლი მოგ ზაუ რი, რო მელ მაც ისე და ხუ რა თა ვი სი დი დი ტუ რი, რომ 
ერ მი ტა ჟის სა სახ ლეს არ ეს ტუმ რა, უმ ჯო ბე სია დაუყოვნებლივ, სი ნა ნუ ლი სა და 
ბრა ზის გან მოკ ვდეს. ისი ნი ზე დი ზედ სა მი დღის გან მავ ლო ბა ში ათ ვა ლიე რებ დნენ 
სამ ხატ ვრო კო ლექ ციე ბით სავ სე დარ ბა ზებს. მა შინ დელ რუ სეთ ში არ სე ბუ ლი ერ
თა დერ თი რკი ნიგ ზის მეშ ვეო ბით ეწ ვივ ნენ სა მე ფო სა სახ ლეებ სა და ბა ღებს „ცარ
სკოე სე ლო ში“. „აპ ტე კარ სკის“ კუნ ძულ ზე ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის დათ ვა ლიე რე ბის 
შემ დეგ, ქა ლებ მა შეად გი ნეს იმ ხეე ბის, ბუჩ ქე ბი სა და ყვა ვი ლე ბის გრძე ლი სია, 
რო მელ თა დარ გვა საც შემ დგომ სახ ლში აპი რებ დნენ.

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ცენ ზო რებს მა თი არც ერ თი წიგ ნი არ გაუპ რო ტეს
ტე ბიათ, ენს და ანას მაინც მოუ წიათ, ხე ლი სუფ ლე ბის მიერ და წე სე ბუ ლი რე
გუ ლა ციე ბის თა ნახ მად, თა ვა დაც და რე გის ტრი რე ბუ ლიყ ვნენ პო ლი ცია ში და 
მსა ხუ რე ბიც დაე რე გის ტრი რე ბი ნათ. შე და რე ბით ლი ბე რა ლურ ბრი ტა ნეთ ში 
მოგ ზაუ რე ბი სა და თა ვი სუ ფა ლი აზ რის ამ გვა რი შეზ ღუდ ვე ბის გა მო ნი კო ლოზ 
Iს მწვა ვედ აკ რი ტი კებ დნენ, ის XIX საუ კუ ნის ევ რო პის ავ ტოკ რატ მმარ თვე
ლებს შო რის ყვე ლა ზე უფ რო რეაქ ციო ნერ ხე ლი სუფ ლად ით ვლე ბო და. თუმ
ცა, რუ სებს არ შეეძ ლოთ წაე კით ხათ მი სი პო ლი ტი კის კრი ტი კა, რად გან ქვე
ყა ნა ში თა ვი სუ ფა ლი პრე სა აკ რძა ლუ ლი იყო. ენი ამას არ შეუ წუ ხე ბია. მხო
ლოდ იმას ნა ნობ და, რომ არ გაუ მარ თლათ და ვერ ნა ხეს იმ პე რა ტო რის ოჯა ხი, 
რო მე ლიც, მი სი თქმით, ევ რო პა ში ერ თერ თი ყვე ლა ზე მშვე ნიე რი ოჯა ხი იყო.

პე ტერ ბურ გი დან ენ მა და ანამ შეუ ჩე რებ ლად იმ გზავ რეს მოს კო ვამ დე და ხუ
თი დღის გან მავ ლო ბა ში 435 მი ლი და ფა რეს. 1839 წლის 12 ოქ ტომ ბერს იქი რა ვეს 
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დი დი, შე სა ნიშ ნა ვი ბი ნა ერ თერთ პა ტა რა სას ტუმ რო ში, რო მელ საც ინ გლი სე ლე ბის 
ოჯა ხი უძ ღვე ბო და,16 და ცნო ბი ლი იყო სა ხე ლით „მი სის ჰო ვარ დთან“. მათ დაუ ყოვ
ნებ ლივ დაა პი რეს მშვი დად გაე სეირ ნათ გა რე მოს და საზ ვე რად და თა ვიანთ ქუ ჩას, 
„ბოლ შაია დი მიტ როვ კას“ ჩაუყ ვნენ, დიდ თეატრს ჩაუა რეს, წი თელ მოე დან ზე აღ
მოჩ ნდნენ და წმინ და ვა სი ლის ტა ძარს წააწ ყდნენ – რო მე ლიც არაჩ ვეუ ლებ რი ვად 
გრო ტეს კუ ლი იყო, ამ ეკ ლე სიის მსგავ სი არა ფე რი გვი ნა ხავს – და ბო ლოს, „სპას კის 
კა რიბ ჭის“ გავ ლით შეა ბი ჯეს კრემ ლში. რა შეიძ ლე ბა აღე მა ტე ბო დეს მოს კო ვის ხედს 
აქე დან – ევ რო პუ ლი და აზიუ რი სტი ლის სიჭ რე ლე, ასო ბით ეკ ლე სია და გუმ ბა თე
ბის პომ პე ზუ რო ბა! ასე თი სუ რა თი ვერც კი წარ მო მედ გი ნა – მოს კოვ მა ყვე ლა ჩემს 
მო ლო დინს გა დაა ჭარ ბა!17 სა ნამ მოს კოვ ში არ ჩა ვიდ ნენ, ენ ლის ტერ მა ვერ გა მო
ნა ხა დრო და სურ ვი ლი, რომ თა ვის დღიურს მიბ რუ ნე ბო და.

მომ დევ ნო ორი კვი რის გან მავ ლო ბა ში გიდ მა არა მხო ლოდ  ღირ სშე სა ნიშ ნაო
ბე ბი აჩ ვე ნა, არა მედ მის ცა სა შუა ლე ბა, დაეთ ვა ლიე რე ბი ნათ კერ ძო სა სახ ლეე ბი 
იმ დროს, რო ცა მფლო ბე ლე ბი შინ არ იყ ვნენ. წაიყ ვა ნა მოს კო ვის წყალ სა ცა ვი სა 
და მდი ნა რე მოს კვას გას წვრივ მდე ბა რე ტყია ნი ქე დის – „ვა რა ბიო ვიე გო რის“, 
სა ნა ხა ვად, რო მე ლიც ბო ლო ხა ნებ ში უზარ მა ზა რი ქა ლა ქის „მწვა ნე ფილ ტვე ბად“ 
იქ ცა და, სა დაც ლო მო ნო სო ვის სა ხე ლო ბის მოს კო ვის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე
ტი მდე ბა რეობ და. იქ ენი და ანა შეეს წრნენ ნაღ ვლიან სა ნა ხაო ბას, ყო ველ კვი
რას რომ ეწ ყო ბო და: გა და სახ ლე ბულ თა მსვლე ლო ბას, რომ ლე ბიც ციმ ბირ ში მიე
მარ თე ბოდ ნენ. გერ მა ნელ მა ექიმ მა, დოქ ტორ მა ჰაას მა, გა ნუ მარ ტა, თუ რო გო რი 
იყო მთე ლი პრო ცე დუ რა და აუხ სნა, რომ პა ტიმ რე ბი, რომ ლე ბიც ავად იყ ვნენ [...] 
საა ვად მყო ფო ში იგ ზავ ნე ბოდ ნენ გან კურ ნე ბამ დე ან, თუ გა ნუ კურ ნე ბე ლი სე ნით 
იყ ვნენ ავად, სიმ შვი დე სა და კომ ფორ ტში კვდებოდნენ. ენ მა ხუთ თვე ნა ხევ რია ნი 
მარ შრუ ტი ციმ ბი რამ დე ასე ვე კომ ფორ ტუ ლად მიიჩ ნია. დღე ში 22 ვერ სზე მე ტის 
(14,5 მი ლი) გავ ლა არ უწევთ და ყო ველ ორ დღე ში ერ თხელ ის ვე ნე ბენ. სა ხელ
მწი ფო იხ დის მა თი კვე ბი სა და ტან საც მლის სა ფა სურს, – აღ ნიშ ნავს ენი, და არა
ვის უს ჯიან იძუ ლე ბით შრო მას, მძი მე და ნა შაუ ლის ჩამ დენ თა – მკვლე ლე ბი სა და 
მგო ნი მძარ ცვე ლე ბის, გარ და? შე და რე ბით მსუ ბუქ სა მარ თალ დამ რღვე ვებს მხო
ლოდ გა და სახ ლე ბა ემუქ რე ბათ კო ლო ნიებ ში და სამ ხრე თის ზო გიერთ რე გიონ
ში, მოს კოვ თან შე და რე ბით, ბევ რად უკე თე სი კლი მა ტია. ქა ლის თვის, რო მე ლიც 
ლონ დო ნის „და სას ჯელ ბორ ბალს“i არც ისე დიდ სა ში ნე ლე ბად მიიჩ ნევ და, ციმ
ბირ ში გა და სახ ლე ბა სა ნა ტო რიუმ ში დას ვე ნე ბას უტოლ დე ბო და; მით უმე ტეს, რომ 
ყვე ლა, ვინც კო ლო ნია ში იგ ზავ ნე ბა, მიუ ხე და ვად იმი სა, ყმე ბი არიან თუ არა შინ, 
თა ვი სუფ ლდე ბა.18 იმ დროს ბრი ტა ნე თი სა კუ თარ კრი მი ნა ლებს ავ სტრა ლია ში აგ

i. დასასჯელი ბორბალი – (ინგ.) Penal Treadmill (მთარგმნ. შენ.).



92

ანგელა შტაიდელე

ზავ ნი და, მათ შო რის ჩარ ტის ტებს, რომ ლე ბიც ენ ლის ტერს დი დად არ ეხა ტე ბო და 
გულ ზე.

ევ რო პუ ლი პე ტერ ბურ გის გან გან სხვა ვე ბით, მოს კო ვის ქუ ჩე ბი სავ სე იყო არა 
მხო ლოდ მარ თლმა დი დე ბე ლი რუ სე ბით, არა მედ სუ ნი ტი თათ რე ბით, გა ლი ციე ლი 
ებ რაე ლე ბით, შიი ტი სპარ სე ლე ბით, ლუ თე რა ნი გერ მა ნე ლე ბით, ჩერ ქე ზე ბი თა და 
ფი ნე ლე ბით. ანას და ენს რუ სუ ლი მარ თლმა დი დებ ლუ რი საეკ ლე სიო მსა ხუ რე
ბა უც ნაუ რიც და ამავ დროუ ლად მიმ ზიდ ვე ლიც ეჩ ვე ნათ. ბერ ძნუ ლი კათოლიკურიi  

თაყ ვა ნის ცე მა ბრწყინ ვა ლე ბი თა და ან ტი კუ რო ბით, რო მა ნულ კა თო ლი კურ თან 
შე და რე ბით, ერ თი სა ფე ხუ რით მაღ ლა დგას. მე შე ვეჩ ვიე ეკ ლე სიე ბის ბი ზან ტიურ 
სტილს, მოოქ რულ გუმ ბა თებს, ვერცხლს, ცის ფერს და ზღვის ფერ მწვა ნეს და ყვე
ლა ფერს, რომ ლის წარ მოდ გე ნაც კი შეიძ ლე ბა.19 ისი ნი ასე ვე დაეს წრნენ პა რას
კე ვის მუს ლი მურ ლოც ვებს. მო ლამ თუ მო ხე ლემ (თეთ რი მუს ლი ნის ჩალ მით და 
მოყ ვი თა ლო ყვა ვი ლე ბა მო ქარ გუ ლი ხიფთანით) მხოლოდ ის გვთხოვა, რომ არ 
გველაპარაკა და ხალიჩებზე ფეხი არ დაგვედგა და თავაზიანად მოგვიჩოჩა ძველი 
ყუთი ჩამოსაჯდომად. ჩვენთვის ერთი სიტყვაც კი არ უთქვამთ – არას დროს მი ნა
ხავს ამა ზე უფ რო მო წეს რი გე ბუ ლი ხალ ხი.20 ენ ზე დი დი შთა ბეჭ დი ლე ბა მოახ დი
ნა იმ ქა ლაქ მა, რომ ლის ნახ ვაც წლე ბის მან ძილ ზე სურ და. ეჭვს გა რე შეა, მოს კო ვი 
ყვე ლა ზე თვალ წარ მტა ცი ქა ლა ქია, რო მე ლიც ოდეს მე მი ნა ხავს. არა ნაი რი ნაკ ლი, 
აქ არა ფე რია მა ხინ ჯი და ცუ დი. ყვე ლა ფე რი მეტ-ნაკლებად კარ გია და უმე ტე სი 
ნა წი ლი უჩ ვეუ ლოდ ლა მა ზია. პირ ვე ლი შთა ბეჭ დი ლე ბა მე ტად შთამ ბეჭ და ვია და 
სულ უფ რო მძაფ რდე ბა.21

ოქ ტომ ბერ ში ამინ დი სა შინ ლად გა ფუჭ და. ანა უო კერს, რო მე ლიც ფიქ რობ და, 
რომ და ნიშ ნუ ლე ბის ად გილს მიაღ წიეს, ფი ლის რამ სდე ნის გად მო ცე მით, მოგ ზაუ
რო ბის გაგ რძე ლე ბა აღარ უნ დო და და სახ ლში დაბ რუ ნე ბა სურ და.22 ენ ლის ტე რი 
ფიქ რობ და, რომ დე კემ ბერს და ლო დე ბო და, რა თა გაერ კვია, თოვ ლიან გზებ ზე 
მარ ხი ლი თუ ივ ლი და, რომ მე რე სამ ხრე თის კენ აე ღო გე ზი. კონ ფლიქ ტი ინ გლი
სი დან უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ახა ლი კავ ში რე ბის იმე დად მოგ ვარ და. ენ მა ბრი ტა ნე
თის ელჩს გაუგ ზავ ნა ლორდ სტიუარტ დე როტ სეის სა რე კო მენ და ციო წე რი ლი, 
თხოვ ნით, მოგ ზაუ რე ბი დაე კავ ში რე ბი ნა მოს კო ვის გე ნე რა ლგუ ბერ ნა ტორ თან, 
პრინც დი მიტ რი ვლა დი მე რის ძე გო ლი ცინ თან. 7 ნოემ ბერს, ნა შუად ღე ვის ოთხ 
საათ ზე, ქა ლე ბი გუ ბერ ნა ტო რის სა სახ ლე ში ოფი ცია ლურ ვახ შამზე მიი ღეს. მა თი 
მას პინ ძე ლი იყო პრინც გო ლი ცი ნის დის შვი ლი, მა დამ აფ რაქ სი ნა, და ეს ნიშ ნავ და 
იმას, რომ ანას და ენს მოს კო ვის სხვა არის ტოკ რა ტიუ ლი ოჯა ხე ბიც მიიწ ვევ დნენ, 
მათ შო რის მოს კო ვის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის დი რექ ტო რი ალექ სან დრე გრი გო რის ძე 

i. აქ ლისტერი გულისხმობს მართლმადიდებლებს (მთარგმნ. შენ.).



93

ჯენტლმენი ჯეკი

ფი შერ ფონ ვალ დჰაი მი და მა მა მი სი, ზოო ლო გი და პა ლეონ ტო ლო გი, გოტ ჰელფ 
ფი შერ ფონ ვალ დჰაი მი, ალექ სანდრ ფონ ჰუმ ბოლ დტის მე გო ბა რი, რო მე ლიც, 
ასე ვე, იყო ჟორჟ კუ ვიეს სტუ დენ ტი პა რიზ ში, თუმ ცა, ენის და მო წა ფე ბამ დე ბევ
რად ად რე. გრა ფი და გრა ფი ნია პა ნი ნე ბი მოგ ზაუ რებს ზრუნ ვას არ აკ ლებ დნენ. 
გრა ფი ნია ალექ სან დრამ იცო და ინ გლი სუ რი, რაც რუ სე თის არის ტოკ რა ტიის წარ
მო მად გენ ლებს შო რის, რომ ლე ბიც ჩვეუ ლებ რივ ფრან გუ ლად საუბ რობ დნენ, იშ
ვია თო ბა იყო; ამას თან, იგი მე ტად სა სია მოვ ნო, ენაწ ყლია ნი და სან დო მია ნი ქა ლი 
აღ მოჩ ნდა.23 პა ნი ნებ მა წყვი ლი წაიყ ვა ნეს თეატ რში, დაათ ვა ლიე რე ბი ნეს ბუ ნე ბის 
ის ტო რიის მუ ზეუ მი, უნი ვერ სი ტე ტის სტამ ბა, ხატ ვის ტექ ნი კუ რი სკო ლა, ბავ შვთა 
სახ ლი და ქო ლე რის ინ სტი ტუ ტი. ამას გარ და, გრა ფი ნიამ ისი ნი რუ სულ ორ თქლის 
აბა ნო ში წაიყ ვა ნა – ისე გვა რია ნად გა ვი ხე ხე,24 – წერს ენი. ენს და ანას ეპა ტი ჟებო
დნენ მი ღე ბებ ზე ლა მაზ სახ ლებ ში, საუ კე თე სო მეჯ ლი სებ ზე პა რი ზულ სტილ ში, სა
დაც ბევ რი ლა მა ზი გო გო ნა იყო, გან სა კუთ რე ბით ერ თი, ულა მა ზე სი ქა ლია მათ 
შო რის, ვინც ოდეს მე მი ნა ხავს – მოს კო ვე ლი ვე ნე რა.25

ეს „ვე ნე რაც“, სო ფია ალექ სან დრეს ასუ ლი რად ზი ვი ლი, ქა ლიშ ვი ლო ბა ში ურუ
სო ვა, მი სის ჰო ვარ დთან იყო გა ჩე რე ბუ ლი. ენ უო კერ ზე სა მი წლით უმ ცრო სი სო
ფია იმ პე რა ტო რის ფლი გელ ა დიუ ტან ტის ცო ლი გახ ლდათ. პრინ ცე სა, წე სით, პე
ტერ ბურ გში უნ და ყო ფი ლი ყო, რად გან ის იმ პე რატ რი ცას ფრეი ლი ნა იყო, მაგ რამ 
სა მე ფო კარ მა და მეუღ ლემ, ჯან მრთე ლო ბის გაუა რე სე ბის გა მო, ნე ბა დარ თეს 
ზამ თა რი მშობ ლე ბის სახ ლში გაე ტა რე ბი ნა. ის სას ტუმ რო ში იყო გა ჩე რე ბუ ლი და 
ელო დე ბო და მშობ ლე ბის სა სახ ლე ში თა ვი სი ოთა ხე ბის მომ ზა დე ბას. ძა ლიან სა
სია მოვ ნო, ჭკვია ნი, ელე გან ტუ რი ადა მია ნია,26 – წერ და ენი ჩაი ზე მა თი პირ ვე ლი 
შეხ ვედ რის შემ დეგ. ერ თი კვი რის მე რე  მათ შო რის ორ მხრი ვი მი ზი დუ ლო ბა გაჩ
ნდა. 12, 14 და 16 ნოემ ბერს ენი წერ და პრინ ცე სას თან თა ვი სი საუბ რე ბის შე სა ხებ 
შიფ რის გა მო ყე ნე ბით, რომ ლის წა კით ხვაც ანას არ შეეძ ლო, და ფიქ რობ და: ნე ტავ 
ერ თმა ნეთს ზედ მე ტად ხში რად ხომ არ ვხვდე ბით? სა მი დღის შემ დეგ, ენ მა გა დაწ
ყვი ტა, რომ ის და სო ფია, პი რი ქით, მე ტად იშ ვია თად ნა ხუ ლობ დნენ ერ თმა ნეთს 
და აღ ნიშ ნავს, რომ ა.უ.-ს i  მუდ მი ვად ჩვენ თან ერ თად ყოფ ნა მე ტად უსია მოვ ნოა. 
ეს პირ ვე ლი შემ თხვე ვა იყო, რომ ენი არ ნა ნობ და, რომ ანამ ფაქ ტობრივად, არ 
იცო და ფრან გუ ლი და ამი ტო მაც არ შეეძ ლო გაე გო ყვე ლა ფე რი, რა საც ის და სო
ფია რად ზი ვი ლი ერ თმა ნეთს ეუბ ნე ბოდ ნენ. თა ვის მხრივ, პრინ ცე სა დაინ ტე რეს და 
ანა თი და ენს ა.უ.-ს ცხოვრების ისტორია გამოჰკითხა.27

მაგ რამ ენს სო ფია რად ზი ვი ლის სი ლა მა ზე ზე მე ტად სპარ სე თი და ბაღ და დი 
იზი დავ და. იქ ჩა სას ვლე ლად, მას გან ზრა ხუ ლი ჰქონ და გრძე ლი მო ნაკ ვე თი ვოლ

i. იგულისხმება ანა უოკერი.
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გამ დე მარ ხი ლით გაევ ლო და შემ დეგ გა ყი ნუ ლი მდი ნა რის ნა პი რის გა ყო ლე ბით 
ას ტრა ხა ნამ დე ჩა სუ ლი ყო და ბო ლოს თბი ლის ში ჩა საღ წე ვად დი დი კავ კა სიო ნი 
გა დაეკ ვე თა. არაერ თი სას ტი კი ომის მეშ ვეო ბით, XVIII საუ კუ ნის შუა წლე ბი დან 
მო ყო ლე ბუ ლი, რუ სე თის იმ პე რია  შა ვი და კას პიის ზღვების სა ნა პი როე ბამ დე 
ფარ თოვ დე ბო და. 1829 წელს ხე ლი მოე წე რა ხან მოკ ლე სამ შვი დო ბო ხელ შეკ რუ
ლე ბას თურ ქეთ თან, მაგ რამ რე გიონს ისევ ელო და და მან გრე ვე ლი კონ ფლიქ ტე
ბი. რუ სეთ მა ჯერ კი დევ ვერ შეძ ლო მთლია ნი კავ კა სიის თა ვის შე მად გენ ლო ბა ში 
შეყ ვა ნა. 1839 წელს მოუ ლოდ ნე ლი თავ დას ხმე ბი და შეია რა ღე ბუ ლი აჯან ყე ბე ბი 
ყო ველ დღიუ რი მოვ ლე ნა იყო. მოს კოვ ში ანამ და ენ მა გაი გეს ფრან გი წყვი ლის 
ამ ბა ვი, რომ ლე ბიც ჩერ ქე ზებ მა გაი ტა ცეს და, რად გან გა მო სას ყი დი არ გა დაი ხა
დეს, ისი ნი აღა რა ვის უნა ხავს. არა ვინ კვეთ და დიდ კავ კა სიონს, თუ გა დაუ დე ბე ლი 
სამ ხედ რო ან პრო ფე სიუ ლი მი ზე ზე ბი არ გააჩ ნდა. სა ნამ მა თი ნაც ნო ბი მა მა კა ცე ბი 
ერ თმა ნეთს ეჯიბ რე ბოდ ნენ იმა ში, თუ ვინ მის ცემ და საუ კე თე სო რჩე ვას მოგ ზაუ
რო ბი სათ ვის, ქა ლე ბი ურ ჩევ დნენ, საერ თოდ არ წა სუ ლიყ ვნენ; მათ ენი აბ სო ლუ
ტურ შეშ ლი ლად გა მოაც ხა დეს, რად გან ზამ თარ ში უნ დო და წას ვლა. დე კემ ბრის 
შუა რიც ხვებ ში მოს კოვ ში დღი სით ტემ პე რა ტუ რა 26 გრა დუ სამ დე დაე ცა; იმ დე
ნად აცივ და, რომ თოვ ლიც არ მო დიო და. 

ყინ ვამ და სი ცი ვემ და მა თი ნაც ნო ბე ბის ხვეწ ნამ იმოქ მე და და ანა უო კე რი დარ
წმუნ და, რომ სახ ლში დაბ რუ ნე ბა სურ და; მოგ ზაუ რო ბა ში ნი სა კენ ასე ვე საკ მაოდ 
სა ხი ფა თო იქ ნე ბო და. რო დე საც ანამ შემ დგო მი მოგ ზაუ რო ბის ხარ ჯის გა მო ყოყ
მა ნი დაიწ ყო, ენი პა ნი კა ში ჩა ვარ და და კა ტე გო რიუ ლად გა ნაც ხა და, რომ არა ვი
თარ შემ თხვე ვა ში უკან არ დაბ რუნ დე ბო და. ამა სო ბა ში გრაფ მა პა ნინ მა ანას შეს
თა ვა ზა, დარ ჩე ნი ლი ყო მოს კოვ ში, ხო ლო ენი თა ვის ზამ თრის მოგ ზაუ რო ბა ში სხვა 
კომ პა ნიონ თან ერ თად წა სუ ლი ყო, რა ზეც შეძ რწუ ნე ბულ მა ანამ უპა სუ ხა, რომ „აქ 
დარჩენას, ერჩივნა გზაში მომკვდარიყო“.28 არც ერ თი მათ გა ნი კომ პრო მის ზე არ 
მი დიო და. ფი ლის რამ სდე ნი შექ მნილ სი ტუა ციას კრი ტი კუ ლად მიიჩ ნევს: გა ნი ხი
ლე ბო და გან შო რე ბის გეგ მე ბი, რო დე საც სახ ლში დაბ რუნ დე ბოდ ნენ. მაგ რამ საზ
ღვარ გა რეთ ანამ კი დევ უფ რო მძაფ რად იგ რძნო, რომ ენ ზე იყო და მო კი დე ბუ ლი, 
რო მელ საც, რო გორც ყო ველ თვის, და სა ხულ გეგ მას ვერ შეაც ვლე ვი ნებ დი. მეო
რე დღეს ანა და ნებ და; ამ ეტაპ ზე მე და ა.უ. მოვრიგდით.29

მოგ ზაუ რო ბის სა წი ნააღ მდე გო ამ დე ნი გაფ რთხი ლე ბის შე დე გად, ენ ლის ტე
რი ერ თა დერთ დათ მო ბა ზე წა ვი და და სა მოგ ზაუ რო აღ ჭურ ვი ლო ბა ზე გულ დას
მით იზ რუ ნა. სა კუ თა რი ეტ ლი მოს კო ვის და ტო ვე ბის შემ დეგ აღარ გა მოად გე ბო და, 
ამი ტომ ენ მა ორი ახა ლი სატ რან სპორ ტო სა შუა ლე ბა შეი ძი ნა. მსა ხუ რე ბი სათ ვის 
რუ სუ ლი „კი ბიტ კა“ – ტი ლო თი გა და ხუ რუ ლი უბ რა ლო ხის ოთ ხთვა ლა, რო მე ლიც 
ზამ თარ ში შეიძ ლე ბო და მარ ხილ ზე დაე ყე ნე ბი ნათ, ხო ლო ზაფ ხულ ში – ბორ ბლებ
ზე. თა ვის თვის და ანას თვის ენ მა იპო ვა რა ღაც, რაც არც მთლად „კიბიტკა“ იყო 
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და არც მთლად ეტლი, მგზავ რე ბის თვის გა მო ყო ფი ლი სა ლო ნით, კა რი თა და ფან
ჯრე ბით. ეტ ლე ბის ხე ლო სან მა დაამ ზა და ეტ ლის შე სა ფე რი სი ბარ გის შე სა ფუ თი 
ორი ყუ თი, რომ ლე ბიც გა რეთ – მეეტ ლეს, ხო ლო შიგ ნით ქალ ბა ტო ნებს და საჯ დო
მად უნ და გა მოე ყე ნე ბი ნათ. გრაფ პა ნი ნის რჩე ვით, სა ლო ნის თვის ასე ვე გა კეთ და 
მატ რა სე ბი, რომ ლე ბიც ზურგს უკან უნ და დაე მაგ რე ბი ნათ და სა ვარ ძლე ბის ქვეშ 
უნ და დაეწ ყოთ, რომ ეტ ლი დან არ გა და ცვენი ლიყ ვნენ. გვირ ჩიეს, რომ არას დროს 
დაგ ვე ძი ნა სხვის დი ვან ზე, დაგ ვჭამ დნენ პა რა ზი ტე ბი; არა მედ, ყო ველ თვის გაგ
ვე ჩო ჩე ბი ნა სა კუ თა რი მატ რა სი შუა ოთახ ში. ასე მკბე ნა რებს დრო დას ჭირ დე ბო
დათ ჩვე ნამ დე მო საღ წე ვად. ამას გარ და, გრაფ მა გვირ ჩია, „კიბიტკის“ ძირზე თივა 
დაგვეყარა და ზედ ჩვეულებრივი ხალიჩა დაგვეგო – ამგვარად სულ თბილად 
გვექნებოდა ფეხები. სამ გზავ როდ მათ მუხ ლე ბამ დე მომ დგა რი ტყა ვის ჩექ მე ბიც 
შეი კე რეს, რომ ლე ბიც ბეწ ვით იყო გაწ ყო ბი ლი, ისე ვე, რო გორც მა თი ახა ლი სქე
ლი პალ ტოე ბი. ასე ვე, გრა ფის რჩე ვით, შეი ძი ნეს მგლის ტყა ვი, ეტ ლში და სა ფა
რებ ლად30 და საჭ მლის გა მაც ხე ლე ბე ლი, რო მე ლიც ცხე ლი წყლის სა შუა ლე ბით 
აც ხე ლებ და საკ ვებს. ენი და ანა მათ თვის მი ცე მუ ლი რჩე ვე ბის თვის გრა ფის დი
დად მად ლიე რე ბი დარ ჩნენ.

ასე ვე, ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო იმის გარ კვე ვა, თუ ვის წაიყ ვან დნენ თან 
მომ სა ხუ რე პერ სო ნა ლად. მათ მოახ ლეს, გრო ცას, მტკი ცედ ჰქონ და გა დაწ ყვე ტი
ლი, რომ მოს კო ვი დან მხო ლოდ ინ გლის ში დაბ რუნ დე ბო და. ენ მა კარ გი რე კო
მენ და ცია მის ცა, რომ სხვა სამ სა ხუ რის შოვ ნა შესძ ლე ბო და მა ნამ, სა ნამ ანა და 
ენი ინ გლის ში დაბ რუ ნე ბას გა დაწ ყვეტ დნენ. მი სი მეუღ ლე კი მზად იყო, კავ კა სია ში 
წაჰ ყო ლო და მოგ ზაუ რებს იმ პი რო ბით, რომ ნე ბის მიერ მო მენ ტში, რო ცა მის თვის 
ძა ლიან უც ხო და რთულ პი რო ბებ ში აღ მოჩ ნდე ბო და, ქა ლე ბის ხარ ჯზე უკან დაბ
რუ ნე ბას შეძ ლებ და. მაგ რამ მის ტერ გრო სის წა მო ყო ლა ზე უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
იყო ად გი ლობ რი ვის პოვ ნა, რო მე ლიც მათ უსაფ რთხოდ დააბ რუ ნებ და ასე თი შო
რეუ ლი რე გიო ნე ბი დან. მოს კო ვე ლი მე გობ რე ბის სა შუა ლე ბით, ისი ნი დაუ კავ შირ
დნენ სა ხელ მწი ფო სა ფოს ტო სამ სა ხუ რის კუ რიერს, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფ და 
ყვე ლა ფერს, რაც ცხე ნებს, მეეტ ლებს, გზებ სა და მათ და ბი ნა ვე ბას შეე ხე ბო და 
თბი ლი სამ დე. ქა ლე ბის პა რიკ მა ხერ მა ისი ნი დაა კავ ში რა ყო ფილ ყმას თან, გიორ
გი ჩაი კინ თან, რო მელ მაც 2000 რუბ ლად იყი და თა ვი სუფ ლე ბა. იგი თა ვის ყო ფილ 
ბა ტონ თან ერ თად ნამ ყო ფი იყო პა რიზ ში, სა დაც ის წავ ლა ფრან გუ ლი და წარ მოდ
გე ნა შეექ მნა იმის შე სა ხებ, თუ რას აფა სებ დნენ და სავ ლეთევ რო პე ლე ბი. გიორ გი 
თა ვი სი სა ცო ლის, ოც და სა მი წლის დო მი ნი კას, იმავე დომ ნას, თა ვი სუფ ლე ბის გა
მოს ყიდ ვას ცდი ლობ და. ნა ხა რა, რომ დომ ნა სა სია მოვ ნო შე სა ხე დაო ბის პა ტა რა 
გო გო იყო,31 ენ მა ის თა ვის ახალ მოახ ლედ აიყ ვა ნა. დომ ნა და გიორ გი გამ გზავ რე
ბამ დე აპი რებ დნენ და ქორ წი ნე ბას.

ბო ლოს და ბო ლოს, 1840 წლის იან ვრის მეო რე კვი რას, თოვ ლი წა მო ვი და. 
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თა ვიან თი ახა ლი ეკი პა ჟით, ტექ ნი კი თა და მსა ხუ რე ბით ანა და ენი საც დე ლად 
გაემ გზავ რნენ „სერ გიევ პო სა დის კენ“, სა დაც მოს კო ვის ჩრდი ლოე თით, ორ მოც
და ხუ თი მი ლის და შო რე ბით, ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი რუ სუ ლი მარ თლმა დი დებ
ლუ რი მო ნას ტე რი მდე ბა რეობ და. თა ვი დან ჩვენს პა ტა რა სამ გზავ რო სა შუა ლე ბა
ში სუნ თქვა მეკ ვრო და. დრო დად რო ვა ღებ დი და ვხუ რავ დი პა ტა რა სარ კმელს, 
რომ გა რეთ გა მე ხე და და ჰაე რი ჩამესუნთქა. მშვენიერი დღე იდგა და საკმაოდ 
თბილად ვიყავით მო სას ხა მე ბი სა და გა და ხურ ვის წყა ლო ბით. მაგ რამ გა ყი ნულ 
თოვ ლზე ისე თი ხმაუ რით მივჯაყჯაყებდით, გემის ძრავასთან მიახლოებისას რომ 
გსმენიათ. მათ ღა მე მო ნას ტრის პან სიონ ში გაა ტა რეს და მეო რე დღეს მო ნას
ტე რი დაათვალიერეს. რა თვალწარმტაცია! ნამდვილად ღირდა ამის სანახავად 
ჩამოსვლა! ეს ციხესიმაგრის მსგავსი მონასტერი, ეს საყდარი თავისი 8 ულამაზესი 
კოშკითა და მაღალი თეთრი კედლებით ძალიან შთამბეჭდავია.32 ისი ნი ორ წირ
ვას დაეს წრნენ და მცი რე ხნით წი ნამ ძღვარ საც შეხ ვდნენ. უკან ღა მით დაბ რუნ
დნენ, რაც ასე ვე საც დე ლი გეგ მის ნა წი ლი იყო, და დღის ორ საათ ზე უკ ვე მოს კოვ
ში იყ ვნენ.

ამ გა სეირ ნე ბის შემ დეგ, ენ ლის ტერს ერ თი სუ ლი ჰქონ და, თა ვიანთ გრძელ გზას 
დას დგო მოდ ნენ. ანა უო კერ მა ყუ რე ბი ჩა მო ყა რა – ე.ლi. ცდილობს არ შეიმჩნიოს. 
ამის გა მო, მის უო კე რი საერ თოდ წყვეტს ლა პა რაკს, რაც ე.ლ.-ს აღშფოთებას 
იწვევს – „ა სე ხმის გაუ ცემ ლად ყოფ ნას ვერ ვუძ ლებ“,33 ცი ტი რებს ენ ლის ტერს 
ფი ლის რამ სდე ნი მი სი დღიუ რის და შიფ რუ ლი ამო ნა რი დი დან. ანას წას ვლა არ 
სურ და, მაგ რამ ბეწ ვის ქუ დი და პალ ტო მაინც შეა კე რი ნა. ენ მა დაუბ რკო ლებ ლად 
მიი ღო სა ჭი რო საშ ვე ბი, მა რა გიც შეავ სო და შეი ძი ნა სან თლე ბი, ჩაი, შა ქა რი, სა
მო ვა რი და ფა რა ნი. ანა ბედს და მორ ჩილ და. ყვე ლა ფე რი, რაც თან არ მიჰ ქონ
დათ, შეი ნა ხეს თა ვიანთ ეტ ლში, რო მე ლიც მი სის ჰო ვარ დის ეტ ლე ბის ფარ დულ ში 
და ტო ვეს. ენ ლის ტერ მა ჰა მერ სლის აკ რე დი ტი ვე ბი მოს კო ვის ბან კში რუბ ლებ ზე 
გა დაც ვა ლა. გააფ რთხი ლეს, რომ ას ტრა ხა ნის სამ ხრე თით ამ გზით ფულ ზე წვდო
მა აღარ ექ ნე ბო და. გამ გზავ რე ბის წი ნა ღა მეს ანამ და ენ მა არაერ თი პი რა დი და 
საქ მია ნი წე რი ლი და წე რეს, რად გან იცოდ ნენ, რომ დი დი ხნის მან ძილ ზე ამის სა
შუა ლე ბა აღარ ექ ნე ბო დათ. პრინ ცე სა რად ზი ვილ მა გა მო სამ შვი დო ბე ბე ლი ბა რა
თი მიი ღო. მას თან კონ ფი დენ ცია ლუ რი საუბ რე ბის შემ დეგ, ენი მას თან რო მა ნის 
გაბ მის და დე ბით და უარ ყო ფით მხა რეებს წო ნი და.34 თვალ ცრემ ლია ნე ბი და შორ
დნენ ერ თმა ნეთს; მოგ ზაუ რო ბა გაუ საძ ლი სი იქ ნე ბო და, გან შო რე ბი სას ადა მიანს 
ხში რად რომ უწევ დეს ასე თი ტკი ვი ლის გან ცდა.35

i. იგულისხმება ენ ლისტერი.
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მოსკოვიდან კავკასიაში
მოს კო ვი 1840 წლის 5 თე ბერ ვალს და ტო ვეს. გზის სწრა ფად გა სავ ლე ლად, 

მხო ლოდ ორ მოც დარ ვა საათ ში ერ თხელ ჩერ დე ბოდ ნენ ცხე ნე ბის შე საც ვლე ლად. 
ზუს ტად ჩვე ნი სამ ყო ფი თოვ ლი დევს, გზას რომ ვუ ყუ რებ, ჩე მი მხრი დან და ხეთ
ქი ლი მი წა მო ჩანს. ასე გაგ რძელ და ას ტრა ხა ნამ დე, რად გან ზო მიე რი ამინ დი, რო
მელ საც საკ მაოდ დი დი თოვ ლი მოჰ ყვა, მკაც რმა ყინ ვამ შეც ვა ლა. მიუ ხე და ვად 18 
გრა დუ სი სა, დღი სით ენი თა ვის მხა რეს სარ კმელს ღიას ტო ვებ და – რად გან სხვა 
შემ თხვე ვა ში სარ კმე ლი იორ თქლე ბო და და ხედს ვერ ხე დავ და. რო დე საც ცხე ნე
ბი ნე ლი ნა ბი ჯით სია რულ ზე გა და ვიდ ნენ, ენ მა კა რიც კი გა მოა ღო. მთე ლი ოთ ხი 
დღი სა და 280 მი ლის გავ ლის შემ დეგ, დღის პირ ველ საათ ზე ჩა ვიდ ნენ (1932 წლი
დან 1992 წლამ დე გორ კის სა ხე ლით ცნო ბილ) ნიჟ ნი ნოვ გო როდ ში, სა დაც პა ტა რა 
სას ტუმ რო ში პირ ვე ლად დაი ძი ნეს ჩვეულ თეთ რეულ სა და სა ღა მუ რებ ში.

მთის თხე მის გას წვრივ მდე ბა რე ნიჟ ნი მშვე ნიე რი და თვალ წარ მტა ცია; და
სახ ლე ბა თით ქოს ტე რა სე ბად შე ფე ნი ლა მთის კალ თებ ზე მდი ნა რე ოკამ დე, რო
მე ლიც ვოლ გა ში ჩაედინება; რა შესანიშნავია ამ ორი კეთილშობილი მდინარის 
შერთვა. გრა ფი ნია პა ნი ნას სა რე კო მენ და ციო წე რი ლის წყა ლო ბით, გე ნე რალ  
გუ ბერ ნა ტორ მა სა დილ ზე და პა ტი ჟა და გა დას ცა ღია ეტ ლი, რომ ლი თაც ენ
მა და ანამ დაათ ვა ლიე რეს ქა ლა ქი, თა ვი სი ცნო ბი ლი ბაზ რო ბით, 2635 ქვის და, 
როგორც მოგვიანებით გენერალ-გუბერნატორთან აღნიშნეს, 2600 ხის მაღაზიით, 
სა დაც ზაფ ხულ ში ერ თი თვის მან ძილ ზე იყი დე ბა სა ქო ნე ლი მსოფ ლიოს ყვე ლა 
კუთ ხი დან, ნედ ლეუ ლი დან დაწ ყე ბუ ლი, ფუ ფუ ნე ბის საგ ნე ბით დამ თავ რე ბუ
ლი; „დვორის“ სიგრძე სულ რაღაც ერთი ინგლისური მილია და ადამიანი, ვინც 
გზიდან გადახვევის გარეშე ყველა მაღაზიაში შეივლის, მოგზაურობის ბოლოს 40 
ინგლისურ მილს დაფარავს! პატარა მაღაზიებით სავსე საოცარი ქალაქი!1

ნიჟ ნი დან ისი ნი კვლავ გა ყი ნუ ლი ვოლ გის ნა პი რებს გაუყ ვ ნენ და ამ მი მარ თუ
ლე ბას მიჰ ყვე ბოდ ნენ ლა მის კას პიის ზღვის შე სარ თა ვამ დე. ჩა ვუა რეთ არაერთ 
დიდ ტყიან კუნ ძულ ს და რამ დე ნი მე გა ყი ნულ, პა ტა რა პორ ტში მდგა რი გე მე ბის 
მახ ლობ ლა დაც გა ვია რეთ. 1840 წელს ვოლ გას ჯერ კი დევ არ აკონ ტრო ლებ დნენ. 
მარ ჯვე ნა სა ნა პი როს გას წვრივ და ბა ლი ბორ ცვე ბი შე მო ჯა რუ ლი ყო. ვოლ გის მარ
ცხე ნა სა ნა პი როს, რო მე ლიც მდე ლოს სა ნა პი როდ იყო ცნო ბი ლი, 1930ია ნე ბის 
და საწ ყი სი დან მო ყო ლე ბუ ლი, დაახ ლოე ბით ორა სი წყალ სა ცა ვის აშე ნე ბამ დე, 
ბევ რგან არ ჰქონ და მკა ფიოდ გა მოკ ვე თი ლი კა ლა პო ტი, და ზოგ ჯერ გა ზაფ ხულ ზე, 
ყი ნუ ლის გად ნო ბი სას, თორ მე ტი მი ლის მან ძილ ზე იტ ბო რე ბო და. ენი ყო ველ თვის 
არ იყო დარ წმუ ნე ბუ ლი, ყი ნულ ზე მი დიოდ ნენ, თუ გა ყი ნულ მი წა ზე. სა ნამ გზა ში 
ვართ, წე რა შეუძ ლე ბე ლია, მუდ მი ვი ჯაყ ჯა ყი სა და ში გა და შიგ ძლიე რი ნჯღრე ვის 
გა მო. სად გურ ზე სა ჭი რო ზე მე ტი ვერ დავ წე რე, ისე ციო და, თი თე ბი ამ ტკივ და. ენ
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მა ტემ პე რა ტუ რა შეა მოწ მა, „კიბიტკის“ კარში 3 საათსა და 17 წუთზე რეომიურის 
სკალით -14° (17.5°C) გრა დუ სი იყო.2 ერ თი დღის შემ დეგ, რო ცა ტემ პე რა ტუ რა 
37.5°C გრა დუ სამ დე დაე ცა, ენ მა გა თო ში ლი ხე ლით ეტ ლის სა მი სარ კმლი დან 
ერ თერ თი ჩა ტე ხა.

მდი ნა რე ზე მოგ ზაუ რო ბას თან თა ვი სი საფ რთხეც ახ ლდა. ერ თხელ, გა ჩე რე ბი
სას, ჩა ძი ნე ბულს დაახ ლოე ბით 5 საათ ზე გა მეღ ვი ძა. სარ კმლი დან თა ვი გავ ყა
ვი, რომ გა მერ კვია, სად გურ ში ვი ყა ვით თუ არა – არა ვინ მი პა სუ ხა, გა რეთ მხო
ლოდ თოვ ლია ნი ვა კე იყო, შენობა არ ჩანდა. მაგრამ მალე ცხენების წყალში 
ჩაძირვის, კაცების შეძახილებისა და ყინულის მტვრევის ხმაზე მივხვდი, რომ 
ჩვენი „სადგური“ ვოლგის ჩატეხილ ყინულზე იყო! საბედნიეროდ, ანა ვერ მიხვდა, 
რომ საფრთხე გვემუქრებოდა. მსახურების „კიბიტკამ“ (ყოველთვის ჩვენსას რომ 
მოჰყვებოდა უკან) ცუდ ადგილს თავი აარიდა და ჩვენ წინ, ოცი-ოცდაათი იარდით 
მარჯვნივ, მყარ ყინულზე გაჩერდა. საბედნიეროდ, საკმაოდ ახლოს ვიყავით 
მარჯვენა ნაპირთან და ღრმა წყალში არ ჩავიძირეთ. ჩვენი ერთ-ერთი ცხენი 
თითქმის მთლიანად დაფარა წყალმა – მგო ნი, ფე ხე ბი ფსკერ ზე ჰქონ და დაბ ჯე ნი
ლი. კი დევ კარ გი, ყი ნულ მა, რო მელ ზეც ეტ ლი იყო გა ჩე რე ბუ ლი, გაუძ ლო სიმ ძი მეს 
და წყა ლი შიგ ნით არ შე ვი და. გრო სი მოგ ვიახ ლოვ და და გვირ ჩია, ეტ ლი დან არ 
გად მოვ სუ ლი ყა ვით, რად გან მუხ ლამ დე წყალ ში იდ გა. მსა ხუ რე ბის ცხე ნე ბის დახ
მა რე ბით დაახ ლოე ბით ათ წუთ ში მყარ ყი ნულ ზე აღ მოვ ჩნდით და შე ფერ ხე ბე ბის 
გა რე შე გა ვაგ რძე ლეთ გზა.3

15 თე ბერ ვალს, მოს კო ვის და ტო ვე ბი დან ათი დღის შემ დეგ,  ყა ზან ში ჩა ვიდ ნენ. 
რო გორც ახ ლა, მა ში ნაც ქა ლა ქის მო სახ ლეო ბის უმე ტე სო ბა თათ რე ბი იყ ვნენ; შავ
გვ რე მანები, პატარა, შავი თვალებით, სახის გამოკვეთილი ნაკვთებით, საკმაოდ 
განსხ ვა ვდებიან რუსებისაგან.4 აქაც მა ღალ მა სა ზო გა დოე ბამ იზ რუ ნა ორ ინ გლი
სელ ქალ ბა ტონ ზე;  სა დილ ზე და პა ტი ჟეს, თეატ რში წაიყ ვა ნეს და უნი ვერ სი ტე ტი 
დაათ ვა ლიე რე ბი ნეს. აღ მო სავ ლეთ მცოდ ნე ალექ სან დრე კა ზი მის ძე კა ზემ ბეკ
მა, რო მე ლიც ოთ ხი წლის შემ დეგ ახალ გაზ რდა ლევ ტოლ სტოის მას წავ ლე ბე ლი 
გახ და, ენი სა და ანას თვის გან სა კუთ რე ბუ ლი მოწ ვე ვა მოი პო ვა. მათ ჯერ მე ჩე თი 
მოი ნა ხუ ლეს; შემ დეგ თა თა რი თაფ ლის ვაჭ რის, არ საიე ფის სახლს ვეს ტუმ რეთ. 
ის აქ ყვე ლა ზე მდი და რი არ არის, მაგ რამ ძა ლიან კარ გი, მე ტად პა ტივ სა ცე მი და 
საკ მაოდ შეძ ლე ბუ ლი კა ცია – ოთ ხი ცო ლი ჰყავს. მხო ლოდ მი სი ერ თი ვა ჟი ვნა ხე, 
სა სია მოვ ნო გა რეგ ნო ბის 7 ან 8 წლის ბი ჭი. სა მი მა გი და ძლივს უძ ლებ და სხვა დას
ხვა სა ხის სა კონ დიტ რო ნა წარ მი სა და ტკბი ლეუ ლის სიმ ძი მეს, შემ დეგ ამას მოჰ ყვა 
ჩვეუ ლი თათ რუ ლი ვახ შა მი. ბრინ ჯის ფლა ვი ხორ ცის წვრილ წვრი ლი ნაჭ რე ბით, 
შემ წვა რი ცხვრის ხორ ცი, დაჭ რი ლი შემ წვა რი ინ დაუ რი (თუმ ცა თათ რე ბი არას
დროს არა ფერს ჭრიან, ხე ლით ჭა მენ), ცი ვი თევ ზი და ა.შ. შემდეგ ქალბატონებს 
ჰარამხანა დაათვალიერებინეს – ოთ ხი ცო ლი, ქა ლიშ ვი ლი, რამ დე ნი მე დის წუ ლი 
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[თუ ძმის წუ ლი] და 2 ან 3 მოახ ლე, მთლია ნო ბა ში დაახ ლოე ბით 12 ქა ლი, მდიდ
რუ ლად გა მოწ ყო ბი ლე ბი მარ გა ლი ტით, ფი რუ ზი თა და ბრი ლიან ტე ბით შემ კულ 
ფარ ჩის სა მო სელ ში. ყვე ლა ზე ახალ გაზ რდა ცო ლი საკ მაოდ ლა მა ზი იყო, წით ლად 
შე პუდ რუ ლი ლო ყე ბი თა და ჩა შა ვე ბუ ლი კბი ლე ბით. თა ვი დან ყვე ლა ქალს გაქ ცე
ვა უნ დო და, მაგ რამ მა ლე ვე დაამ შვი დეს. სა ცო და ვი არ სე ბე ბი! რამ დე ნი ადა მია
ნია ნამ დვი ლი ცხო ვე ლი! სუ ლით ავად მყოფ თა თავ შე საფ რის გარ და, არას დროს 
მი ნა ხავს ისე თი დამ თრგუნ ვე ლი, ნაღ ვლია ნი და შეუ რაც ხმყო ფე ლი სა ნა ხაო ბა, 
რო გო რიც ამ ჰა რამ ხა ნა ში ვნა ხე. ისი ნი არ დაიშ ვე ბიან სა ზო გა დოე ბა ში და არც 
შეუძ ლიათ ამის მოთ ხოვ ნა – რა სა ში ნელ დეგ რა და ციას გა ნიც დის კა ცობ რიო ბის 
ნა ხე ვა რი!5

მა თი შემ დე გი მთა ვა რი გა ჩე რე ბა იყო სა რა ტოვ ში, თით ქმის 430 მი ლის და შო
რე ბა ზე. სა ფოს ტო სად გუ რებ ზე კარ გი ცხე ნე ბის შოვ ნა უფ რო და უფ რო გა ჭირ
და და მა თი საც ხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბიც გაუა რეს და. ფან ჯრე ბი ხა რის ნაწ ლა ვე
ბის გან იყო გა კე თე ბუ ლი და სა წო ლე ბი – რო გორც მათ გრა ფი პა ნი ნი აფ რთხი
ლებ და – სავ სე იყო ბაღ ლინ ჯოე ბი თა და რწყი ლე ბით. მაგ რამ არც ეტ ლში ყოფ ნა 
იყო უფ რო კომ ფორ ტუ ლი. გა ტე ხი ლი სარ კმლის შეც ვლის რამ დე ნი მე მცდე ლო ბა 
ჩაი შა ლა. ცი ვი ქა რი ქრის, დღეს ყვე ლა ზე უფ რო მე ტად იგ რძნო ბა ზამ თა რი. სა
ნამ ჩვენ მა მეგ ზურ მა ხა ლი ჩა, რო მელ ზეც თვი თონ იჯ და, არ აა ფა რა (ჯერ კი დევ 
შეუმინავ) წინა სარკმელს, გვათოვდა – მაგ რამ ეს ცი დან წა მო სუ ლი თოვ ლი კი არ 
იყო, არა მედ გზა ზე დამ დგა რი თოვ ლის კო რიან ტე ლი, რო მე ლიც ეტ ლში აღწევდა; 
სამხრეთ-დასავლეთის ძლერ მა ქარ მა შე მაღ ლე ბულ ვა კეს გა დაუქ რო ლა და 
ქარ ბუ ქი გა მოიწ ვია. ეკი პა ჟი სა და ცხე ნე ბის მიერ და ყე ნე ბუ ლი თოვ ლის კო რიან
ტე ლის გა მო გა რე მო ისე იყო და ბინ დუ ლი, 20 იარ დის მან ძილ ზეც კი ვე რა ფერს 
ვხე დავ დით.  სა რა ტო ვის სა გუ შა გოს 1840 წლის 28 თე ბერ ვალს, 1 საათ სა და 11 
წუთ ზე, მიაღ წიეს. სი ცი ვე ში ექ ვსდღია ნი მოგ ზაუ რო ბის მიუ ხე და ვად, ქა ლებს სუ
ლაც არ სურ დათ კოხ ტა, პა ტა რა სას ტუმ რო ში გამ თბა რიყ ვნენ. ერ თი სუ ლი გვქონ
და, იქაუ რო ბა დაგ ვეთ ვა ლიე რე ბი ნა; მოგ ზაუ რე ბი პირ და პირ ქა ლაქ ში სა სეირ ნოდ 
გაე მარ თნენ. სა ვაჭ რო ქა ლა ქის სი ცოც ხლით სავ სე ბაზ რო ბამ ისე გაგ ვარ თო, რომ 
ანაც კი აღარ უჩიო და სი ცი ვე სა და დაღ ლი ლო ბას.6

ვოლ გა ზე შემ დეგ გა ჩე რე ბას, სა რეპ ტას, დაახ ლოე ბით 250 მი ლის და შო რე ბა ზე, 
ორ მოც დარ ვა საათ ში მიაღ წიეს. იქ გა დაე ყარ ნენ ყალ მუ ხებს, ტი ბე ტუ რი ბუ დიზ მის 
მიმ დე ვარ მომ თა ბა რე მონ ღო ლებს. ანა და ენი ერთ ოჯახს იურ თა ში ეწ ვივ ნენ. ია
ტა კი მი წი სა იყო, შუა ში პა ტა რა ცეც ხლი ენ თო, კვამ ლი გა დიო და პა ტა რა წრიუ ლი 
ღრი ჭო დან, რომ ლის დია მეტ რიც ალ ბათ ორი ფუ ტი იქ ნე ბო და. [...] იქ მყოფ ადა
მია ნებს, მათ შო რის ქა ლებ საც, ეც ვათ ბინ ძუ რი „შუ ბე ბი“ [მატ ყლის ხიფ თა ნე ბი], ამ 
უკა ნას კნელთ მხო ლოდ ოქ როს სა ყუ რეე ბი თა და გრძე ლი, შა ვი, ორ ნაწ ნა ვად გა
ყო ფი ლი, წე ლამ დე თმით თუ გა მოარ ჩევ დი [...] ხალ ხის სა ხეე ბი ნა ხა ტებ ზე ნა ნა ხი 
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მონ ღო ლე ბის მსგავ სია – პა ტა რა, მუ ქი, ჩაც ვე ნი ლი თვა ლე ბი, საკ მოდ მა ღა ლი ღაწ
ვე ბი და წაწ ვე ტე ბუ ლი ნი კა პი, მო ყა ვის ფრო სა ხის კა ნი და კარ გი, თეთ რი კბი ლე ბი. 
ად გი ლობ რი ვე ბი, მიუ ხე და ვად სი ბინ ძუ რი სა, იმა ზე ნაკ ლებ მა ხინ ჯე ბი აღ მოჩ ნდნენ, 
ვიდ რე ვე ლო დი. ამი ტო მაც ჩვენს მეგ ზურს ვთხო ვე, ერ თერ თი ქა ლის თვის ეთ ქვა, 
რომ ის მომ ხიბ ვლე ლი იყო – მა ნაც კმა ყო ფი ლე ბის ნიშ ნად გა მი ღი მა.7

ადა მია ნე ბი, რო მელ თაც ენი ასე უდარ დე ლად, გულ დას მით ათ ვა ლიე რებ და, 
არა ნაკ ლე ბი ცნო ბის მოყ ვა რეო ბით აკ ვირ დე ბოდ ნენ მოგ ზაუ რებს. ინ გლი სე ლი 
ქალ ბა ტო ნე ბი რაც უფ რო უც ნობ გა რე მოც ვა ში აღ მოჩ ნდე ბოდ ნენ, მით უფ რო მე
ტად გა მოირ ჩეოდ ნენ ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლეო ბი სა გან. ხალ ხი ისე მო დის ჩვენ 
სა ნა ხა ვად, თით ქოს რა ღაც უც ნაუ რი ცხო ვე ლე ბი ვი ყოთ, რო მელ თა მსგავ სიც ჯერ 
არ უნა ხავთ. მათ ფი ნე ლე ბის მსგავ სი ად გი ლობ რი ვე ბიც ნა ხეს, უფ რო ფარ თო სა
ხეე ბი თა და უფ რო სუ ლე ლუ რი გა მო მეტ ყვე ლე ბით. რამ დე ნი მე წუთ ში ოც ზე მე
ტი კა ცი და ბი ჭი და იმ დე ნი ვე ქა ლი და გო გო, ბრბო, იკ რი ბე ბო და ჩვენ გარ შე მო; 
ყვე ლა ცდი ლობ და  რა მე ნაი რად  თვა ლი მოეკ რა ჩვენთვის.8 ზო გიერ თმა ყალ
მუხ მა ისე მოა ბეზ რეს თა ვი, რომ ენ მა და ანამ თა ვიან თი ოთა ხის კარს მა გი და 
და ჩე მო და ნი მიად გეს; ფან ჯა რას თან ორი სკა მით, რომ ლებ ზეც ტან საც მე ლი იყო 
დახ ვა ვე ბუ ლი, შირ მა გაა კე თეს. მაგ რამ მეო რე დი ლას, ჩაც მის დაწ ყე ბის თა ნა ვე, 
ყალ მუ ხებს ცნო ბის მოყ ვა რეო ბამ სძლიათ და ნა ზად შე მოა ღეს ჩვე ნი და სა კე ცი კა
რე ბი და იქი დან გვით ვალ თვა ლებ დნენ, ისე ვე რო გორც ფან ჯრე ბი დან, სა ნამ 8:55 
საათ ზე სა საუზ მოდ არ დავ სხე დით. სა ნამ იქ ვი ყა ვით, მთე ლი იმ დროის გან მავ
ლო ბა ში, ბავ შვე ბი და ზრდას რუ ლე ბი მუდ მი ვად კუდ ში დაგ ვდევ დნენ.9

პრო ფე სორ კა ზემ ბე კის სა რე კო მენ და ციო წე რი ლის წყა ლო ბით, ყალ მუ ხის მო
ნარ ქმა – პრინ ცმა სე რებ ჯაბ მა,i ორი ქა ლი თა ვის ზამ თრის რე ზი დენ ცია ში, ტიუ მენ
ში მიი ღო. ის იყო მე ტად სა სია მოვ ნო იე რის მქო ნე, სან დო მია ნი, კარ გი გა რეგ ნო
ბის, ჩას კვნი ლი ჯენ ტლმე ნი, ბუ ნებ რი ვი და სა სია მოვ ნო მა ნე რე ბით. ნაკ ვთე ბი ზო
მიე რად მონ ღო ლუ რი ჰქონ და, გან სხვა ვე ბით ქა ლე ბი სა გან, რომ ლე ბიც აშ კა რად 
მონ ღო ლუ რი რა სის თვის და მა ხა სია თე ბე ლი ნიშ ნე ბით გა მოირ ჩეოდ ნენ. ერ თ
ერ თი მათ გა ნი გან თქმუ ლი ყალ მუ ხე ლი ლა მაზ მა ნი იყო. ისი ნი მიი ღეს ევ რო პუ ლი 
სტი ლის ავე ჯით გაწ ყო ბილ მი სა ღებ დარ ბაზ ში, რო მე ლიც მე ფი სა და დე დოფ ლის 
პორ ტრე ტე ბით იყო შემ კუ ლი. გიორ გი მათ რუ სუ ლი დან უთარ გმნი და. პრინ ცმა 
ისაუბ რა ყალ მუ ხებ ზე და თა ვის ოჯახ ზე. ჩინ გიზხა ნის ჩა მო მავ ლო ბა აშ კა რად ეა
მა ყე ბო და. მი სი ერ თა დერ თი ვალ დე ბუ ლე ბა მე ფის სუ ვე რე ნი ტე ტის აღია რე ბა და 
ომის დროს მე ფის სამ ხედ რო სამ სა ხურ ში ყოფ ნა იყო. პრინ ცი სე რებ ჯა ბი ლაიფ

i. სერებჯაბ ტიუმენი (17741858) – ყალმუხი თავადი, ხოშეუტოვსკის ულუსის ნოინი, ხოშეუტოვსკის 
ხურულის (ბუდისტური ტაძრის) დამფუძნებელი, ყალმუხთა პოლკის მეთაური, პოლკოვნიკი (1816) 
და 1812 წლის სამამულო ომის გმირი.
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ცი გის ალ ყი სას ყალ მუხ თა პოლკს ხელ მძღვა ნე ლობ და და მე ფე ალექ სან დრეს
თან ერ თად პა რიზ ში იყო ნამ ყო ფი. მი სი ერ თერ თი მზა რეუ ლიც იქ იყო ნას წავ
ლი და ენ სა და ანას ისე თი ნა დი მი გაუ მარ თა, ფრან გუ ლი ღვი ნოც რომ არ აკ ლდა, 
რო გორც chez un prince Européeni. ბო ლოს, და ლიეს: ორი ფინ ჯა ნი შე სა ნიშ ნა ვი 
ჩაი, რო მე ლიც საუ კე თე სო იყო მათ შო რის, რაც კი რუ სეთ ში გა მი სინ ჯავს.

ენ მა და ანამ ტიუ მენ ში დაათ ვა ლიე რეს პრინც სე რებ ჯა ბის მიერ აშე ნე ბუ ლი 
სკო ლა და ტა ძა რი. სან დო მია ნი, ლა მა ზი რუ სი ქა ლი ენი ზე ზრუ ნავ და. ქალ ბა ტონ
მა მკლა ვი მკლავ ში გა მი ყა რა და მარ ხილ ში ჩემ გვერ დზე დაჯ და. ხე ლი შე მომ ხვია, 
რომ მოუ ლოდ ნე ლი შე ჯან ჯღა რე ბის გან დავეცავი, მე უხელ თათ მა ნო ხე ლებ ზე მო
სას ხა მი გა და ვა ფა რე და ძა ლიან კარგ მე გობ რე ბად ვი ქე ცით ასე, ხმის გაუ ცემ
ლად. სო ფე ლი მხო ლოდ კარ ვე ბი სა და ქო ხე ბის გან შედ გე ბო და. ისი ნი გა რუ სე ბას 
ცდი ლო ბენ – წერს ენი. ბუ დის ტუ რი ტა ძა რი, რო მე ლიც ენს რუ სეთ ში ერ თა დერ თი 
ეგო ნა, ოთხ კო ნუ სი სე ბურ სარ თულ ზე დად გმუ ლი კვად რა ტუ ლი კოშ კით, აშ კა რად 
ჩი ნურ სტილ ში იყო გა დაწ ყვე ტი ლი. [...] რო ცა კი ბეებს მი ვა დე ქით, დაიწ ყო მჭე ქა რე 
მუ სი კა, დო ლი და საყ ვი რი ახ მაურ და. ორი ეგ ზო ტი კუ რი სტუმ რის თვის, ოც დაერ
თმა ყვი თე ლი ფე რის სა მოს ში გა მოწ ყო ბილ მა თავ გა და პარ სულ მა ბერ მა შეას რუ
ლა ცე რე მო ნია, თვრა მე ტი მუ სი კო სის თან ხლე ბით, რო მელ თაც ემო სათ გრძე ლი, 
აბ რე შუ მის ძა ფით მო ქარ გუ ლი, ყვა ვი ლო ვა ნი ორ ნა მენ ტე ბით შემ კუ ლი, საუც ხოო 
აბ რე შუ მის მან ტიე ბი, რომ ლებ საც დი დი ხნის ხმა რე ბის კვა ლი ემ ჩნეო და, შა ვი აბ
რე შუ მის თავ სა ბუ რა ვი კი ზურ გამ დე სცემ დათ. გან შო რე ბი სას პრინ ცმა სე რებ ჯაბ
მა სა ჩუქ რად მონ ღო ლუ რი გრა მა ტი კის წიგ ნი გა დას ცა. ენს უკ ვირ და, რომ ასე თი 
ადა მია ნი მაინც წარ მარ თი იყო – პა ტივს სცემ და ბუ დას, რო გორც წი ნას წარ მეტ
ყველს, და ტი ბე ტის დიდ ლა მას, რო გორც ღმერ თის მი წიერ ინკარნაციას! 10

ქვე მო ვოლ გა ზე არა მხო ლოდ ყალ მუ ხე ბი, არა მედ გერ მა ნე ლე ბიც ბი ნად რობ
დნენ. ოთ ხმო ცი წლის წი ნათ ეკა ტე რი ნე დიდ მა მოიწ ვია ისი ნი ნა ყო ფიე რი, მაგ რამ  
მეტ წი ლად დაუ სახ ლე ბე ლი ტე რი ტო რიის ასათ ვი სებ ლად. ენი თავს თით ქმის სახ
ლში გრძნობ და და სია მოვ ნებ და მო წეს რი გე ბუ ლი და სუფ თა გერ მა ნუ ლი სოფ ლე
ბის თვა ლიე რე ბა. კოხ ტა, პა ტა რა, ქვი თა და ხით მკვიდ რად ნა შენ, მყუდ რო ქა ლაქ 
სა რეპ ტა ში, მსა ხურ მა გროს მა, რო მე ლიც თა ვა დაც გერ მა ნე ლი იყო, თა ნა მე მა მუ
ლეს სთხო ვა, მათ თვის იქაუ რო ბა დაეთ ვა ლიე რე ბი ნა. აქაუ რი ხალ ხი მდი და რი არ 
არის, მაგ რამ ძა ლიან კარ გად ცხოვ რობს. მათ არ უწევთ გა და სა ხა დე ბის გა დახ და, 
ყვე ლაფ რის გან თა ვი სუფ ლე ბი არიან. მე საა თეს აქ მშვე ნიე რი შე მო სა ვა ლი აქვს 
– ასე ვე, მექ ვა ბეს, მცხო ბელს, და ყვე ლა სხვას. უამ რა ვი სა მუ შაოა. ქა ლებ მა ად
გი ლობ რი ვი ფეიქ რე ბის გან ღა მის ჩა ჩე ბი შეი ძი ნეს. მა თი ფუნ დუ კის მე პატ რო ნემ 

i. chez un prince Européen (ფრანგ.) – ევროპელ პრინცთან (მთარგმნ. შენ.).
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კი სა ყი ნუ ლე ოთა ხის მუ შაო ბის ჭკვია ნუ რი სის ტე მა აუხ სნა მოგ ზაუ რებს, რო მელ
თაც, რუ სი გლე ხე ბის გერ მა ნე ლებ თან შე და რე ბი სას, რუ სე ბის გა ნუ ვი თა რებ ლო ბა 
გააკ რი ტი კეს. ენი ნა ნობ და, რომ მი სი გერ მა ნუ ლი ჯერ ჯე რო ბით ორიო დე სიტ
ყვის თქმა სა და ორი იმ დე ნის გა გე ბას არ სცდე ბო და. მოგ ზაუ რებ მა გერ მა ნუ ლი 
კერ ძე ბი თაც ისია მოვ ნეს; გემ რიე ლი და რი ჩი ნია ნი წვნია ნი ნა ზი ქათ მის ხორ ცით, 
შუა ზე გაჭ რი ლი და გემ რიე ლად შეკ მა ზუ ლი მტრე დე ბი – ანას თვის ნა ნა დი რე ვის 
ტოლ ფა სი – და ფრინ ვე ლის ხორ ცთან ერ თად შებ რა წუ ლი კარ ტო ფი ლი. ლა მა
ზად მორ თუ ლი, ჯან სა ღი სა ლა თი, ძმრი თა და შაქ რით შე კმაზუ ლი, ერ თმა ნეთ ში 
შე რეუ ლი, ძა ლიან წვრი ლად დაჭ რი ლი წი თე ლი და თეთ რი კომ ბოს ტო – კარ გი 
იდეაა სახ ლში ლა მა ზი სა ლა თის გა სა კე თებ ლად. და შე სა ნიშ ნა ვი მსუ ბუ ქი კერ
ძი – შებ რა წუ ლი და რი ჩი ნია ნი ბრინ ჯი. ასე ვე, და კონ სერ ვე ბუ ლი ქლია ვი და ვაშ
ლი მი სა ტა ნებ ლად. სა მი მტრე დი შე ვუკ ვე თეთ – ორი მი ვირ თვით და ერ თი ჩვენს 
ქვაბ ში შე ვი ნა ხეთ. ერ თა დერ თი, რა მაც მათ ზე შთა ბეჭ დი ლე ბა ვერ მოახ დი ნა, იყო 
გერ მა ნუ ლი ფან ჯრე ბი – გუ შინ ღა მით ძა ლიან ციო და – რად გან კარ გი რუ სუ ლი 
ორ მა გი ფან ჯრე ბის ნაც ვლად, ამ ერ თმაგ ში ისე თი ქა რი უბე რავ და, წის ქვილს აა
მუ შა ვებ და!11

ერ თი თვის მან ძილ ზე ყი ნუ ლო ვან ქარ ში ეტ ლის ღია სარ კმელ თან ჯდო მის გა
მო ენი გა ცივ და და კო ნიუნ ქტი ვი ტი დაე მარ თა. მას შემ დეგ, რაც სა რეპ ტა ში, გერ
მა ნე ლე ბის სო ფელ ში, ერ თი დღე სა წოლ ში გაა ტა რა, ენი მოემ ზა და იმის თვის, 
რომ ვოლ გა ზე მა თი მოგ ზაუ რო ბის ბო ლო ეტაპ ზე, კი დევ ხუ თი დღე გაეძ ლო ცი ვი 
ქა რის თვის. ძი რი თა დად ნელ სვლა ზე ვართ გა და სუ ლი, ბარ დნის [...] ძლივს მი ვი
წევთ წინ. იქ, სა დაც ქარ მა თოვ ლი მი წი დან გა დახ ვე ტა, აღ მო ვა ჩი ნეთ დი დი, მო
ტიტ ვლე ბუ ლი მო ნაკ ვე თი, რო მე ლიც წი თე ლი ქვი შით იყო და ფა რუ ლი. მათ სტეპს 
მიაღ წიეს. ერ თა დერ თი გა სარ თო ბი კას პიის ზღვი დან მო მა ვა ლი სა ქონ ლით დატ
ვირ თუ ლი მარ ხი ლე ბი იყო. ეს დი დი თევ ზი, რო მე ლიც მთელ მარ ხილს ავ სებს, 
უკ ნი დან გა მოშ ვე რი ლი კუ დით, სვიაა.12 1840 წლის 12 მარტს, სა ღა მოს, ისი ნი ას
ტრა ხან ში ჩა ვიდ ნენ.

იქ ერ თი ფუნ დუ კიც კი არ იყო. ენ მა მი მარ თა პო ლი ციის უფ როსს, რო მელ მაც 
ღა მის გა სა თე ვად სა კუ თარ სახ ლში შეგ ვი პა ტი ჟა. ცო ტაო დე ნი ფრან გუ ლი იცო
და – მად ლიე რი ვარ!13 მეო რე დღეს, გიორ გი ჩაი კინ მა ისი ნი  ბელ გიელ მკე რავ
თან დაა ბი ნა ვა, რო მე ლიც ნა პო ლეო ნის რუ სულ ლაშ ქრო ბა ში მო ნა წი ლეობ და, 
ტყვედ ჩა ვარ და და ბო ლოს ვოლ გელ გერ მა ნელ ქალ ზე და ქორ წინ და. მიუ ხე და
ვად იმი სა, რომ ქა ლა ქი და სა მე ზობ ლო სი ლა მა ზით არ გა მოირ ჩეო და,14 და ქან
ცუ ლე ბი იქ ათი დღით გა ჩერ დნენ, რად გან ზუს ტად 1500 კი ლო მეტ რი და ფა რეს 
ხუთ, სას ტი კად ცივ კვი რა ში. ა. უ. დაღ ლი ლია და უხა სია თო დაა.15 ენს, რო მე ლიც 
ჯერ კი დევ საკ მაოდ ცუ დად გრძნობ და თავს, სა წოლ ში მოუ წია წო ლა. კით ხვა
ზე, თუ რა შთა ბეჭ დი ლე ბა და ტო ვა მას ზე რუ სეთ ში მოგ ზაუ რო ბამ, ის პა სუ ხობს: 
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ყვე ლა ფე რი მაინ ტე რე სებს – ყველ გან კარ გია – მე ნაკლს ვერ ვპოუ ლობ. კარ გად 
მძი ნავს ია ტაკ ზე და ჯერ ჯე რო ბით არც ია ტა კის მდგო მა რეო ბა მა ღელ ვებს, გინდ 
ასე თი იყოს, და გინდ ისე თი. ანას ყვე ლა ფე რი ბინ ძუ რი ეჩ ვე ნე ბა და აქაუ რო ბას 
ინ გლი სის  ფუნ დუ კებს ადა რებს. უსა მარ თლო ბაა. ამას არც რუ სებს ვა კად რებ და 
არც სა კუ თარ თავს. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ რუ სე თის შე მად გენ ლო ბა ში შე მა ვალი 
სხვა დას ხვა ხალ ხის ცი ვი ლი ზა ციის რეა ლურ მდგო მა რეო ბას და იმას, თუ რამ დე
ნად არ იც ნო ბენ სა კუ თარ მხა რეს მა ღა ლი წრის წარ მო მად გენ ლე ბი და რამ დე ნად 
იშ ვია თად მოგ ზაუ რო ბენ სა კუ თარ ქვე ყა ნა ში, იმ კომ ფორ ტი სა და პი რო ბე ბის არ
სე ბო ბა უფ რო მიკ ვირს, რაც ჩვენ გვაქვს, ვიდ რე ის, რომ რა ღაც გვაკ ლია.16 მა თი 
მსა ხუ რი, გრო სი, ენს არ ეთან ხმე ბო და. მან უკან დაბ რუ ნე ბა მოინ დო მა და ენი და 
ანა იძუ ლე ბუ ლე ბი იყ ვნენ, გაეშ ვათ.

სა ბო ლოოდ, ეტ ლი შე კეთ და და ბორ ბლებ ზე დად გა. გიორ გი და დომ ნა ჩაი კი
ნებ მა ახა ლი „კი ბიტ კა“ მიი ღეს. მა რა გი შეივ სეს და თბი ლის ში ჩა სას ვლე ლი საშ
ვების თან ხა გა დაი ხა დეს – 125 რუბ ლი 550 მი ლის თვის. მე ფე კარგ ფულს აკე თებ
და სამ გზავ რო საშ ვე ბის გა ცე მით: ექვს ადა მიანს შეეძ ლო ღა მე ში რვა რუბ ლად პა
ტა რა სას ტუმ რო ში გა ჩე რე ბუ ლი ყო, მაგ რამ სამ გზავ რო ნე ბარ თვა საც ხოვ რებ ლის 
ღი რე ბუ ლე ბას არ ფა რავ და. ამის გა დახ და ცალ კე უწევ დათ, რა საც ცხე ნე ბი სა და 
მეეტ ლეე ბის ხარ ჯიც ემა ტე ბო და. 22 მარტს გაუდ გნენ გზას. სულ ქვი შია ნი ტა ლა ხი და 
სტეპია. ასტრახანიდან წამოსვლის შემდეგ, დავტოვეთ ვოლგა და ამის შემდეგ აღარც 
გვინახავს.17 მათ თოთ ხმე ტი დღე ია რეს მო ტიტ ვლე ბულ ნია დაგ ზე, ძლიერ ქარ თან 
ბრძო ლა ში და ახალ, უა რეს სა ფოს ტო სად გურს წააწ ყდნენ, სა დაც სა მო ვა რიც კი არ 
იყო. კი დევ კარ გი, ჩვენ სპირ ტქუ რა გვქონ და, და ძა ლიან კომ ფორ ტუ ლად დავ ლიეთ 
ინ გლი სუ რი ჩაი. აქ ნა ღე ბი არ იშო ვე ბა, წყა ლიც არ არის ბევ რი – არა ფე რია ოთა ხის 
გარ და.18 ყიზ ლა რი დან, ბინ ძუ რი, ტა ლა ხია ნი ად გი ლი დან, სა დაც და ბა ლი, ღა რი ბუ ლი, 
შეუ ღე ბა ვი სახ ლე ბი19 იყო, შემ დე გი 370 მი ლის მან ძილ ზე, დი დი კავ კა სიო ნის მთა ვარ 
ქე დამ დე, მდი ნა რე თერ გის დი ნე ბას მოჰ ყვე ბოდ ნენ. სამ ხედ როე ბის გარ და, რუ სე
ბი აღარ უნა ხავთ. სულ მთლად ატა ლა ხე ბულ მოზ დოკ ში  პირ ვე ლი შეია რა ღე ბუ ლი 
ბად რა გი აიყ ვა ნეს. ჩვე ნი მე ტად მო ხერ ხე ბუ ლი ორი კა ზა კი ერთ სა ნა ხაო ბად ღირს. 
ქუ დებს ან ჯოხს ძირს აგ დე ბენ და გა ლო პით წა მო სუ ლე ბი, ხელ ში იტა ცე ბენ. ასე ერ
თო ბიან მა ნამ, სა ნამ მა თი სა ცო და ვი ცხე ნე ბი სულ მთლად არ გაიოფლებიან. რო დე
საც შემ დეგ სად გურ ზე, თავ და პირ ვე ლად, უა რი უთ ხრეს ბად რაგ ზე, რად გან სა ბუ თი 
აკ ლდათ, ენ მა გა და ტე ნა ერ თერ თი პის ტო ლე ტი და თი თოეულ მა ჩვენ გან მა 5 ცხე ნი 
წა მოიყ ვა ნა თან.20

ეკა ტე რი ნოგ რად სკაია ში მოზ დოკ ზე უა რე სი ტა ლა ხი იყო, ბად რა გი არ დახ ვდათ; 
სამ ხრე თი დან ჩერ ქე ზე ბის შე მო ტე ვის გა მო, ყვე ლა სამ ხედ რო ძა ლა და კა ვე ბუ ლი 
იყო, ამი ტო მაც ად გი ლობ რივ მა მე თაურ მა ენს და ანას მოგ ზაუ რო ბის გაგ რძე ლე ბა 
უბ რა ლოდ აუკ რძა ლა. ამან ენს მის ორ მოც და მეც ხრე და ბა დე ბის დღე ზე დას ვე ნე
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ბის სა შუა ლე ბა მის ცა. ის და ანა ეტ ლით გაე მარ თნენ ქა ლა ქის კა რიბ ჭის კენ და პირ
ვე ლად დატ კბნენ დი დი კავ კა სიო ნის ხე დით. რა მშვე ნიე რია 2:10 საათ ზე! თოვ ლით 
და ფა რუ ლი დი დე ბუ ლი გრა ნი ტისქა ნე ბია ნი მთაგ რე ხი ლი. კლდო ვა ნი, წაწ ვე ტე ბუ
ლი, ღარ ტა ფე ბით და სე რი ლი.21

ენს ერ თი სუ ლი ჰქონ და, იქამ დე მიეღ წია, მაგ რამ მი სი პარ ტნიო რი ასე თი ენ
თუ ზიაზ მით არ იყო სავ სე. სა ფოს ტო მეგ ზურს არ სურ და მათ თან ერ თად წას ვლა, 
თა ვი მოია ვად მყო ფა და პას პორ ტი რომ მი მე ცა, ეკა ტე რი ნოგ რად სკაია ში დაგ
ვტო ვებ და. მაგ რამ ენს მთე ბის გა და სა ლა ხად ნე ბის მიე რი კა ცი სჭირ დე ბო და და 
მეგ ზუ რიც უნ და წაჰ ყო ლო დათ. გიორ გის, მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ეში ნო და, სიტ
ყვაც არ დაუძ რავს და არც კი უფიქ რია ჩვე ნი მი ტო ვე ბა; და, თუ მის გარ შე მო შეკ
რე ბი ლი მშიშ რე ბის კომ პა ნიას გა ვით ვა ლის წი ნებთ, ეს ნამ დვი ლად დი დად და სა
ფა სე ბე ლი იყო. დომნამ, პატარა femme de chambrei, თანდათანობით თავი ხელში 
აიყვანა.22 ანას კი არა ვინ არა ფერს დაე კით ხა. ენ მა შეკ რი ბა ოთ ხი ად გი ლობ რი ვი 
შეია რა ღე ბუ ლი ცხე ნოს ნის გან შემ დგა რი კერ ძო ბად რა გი და გაუდ გნენ გზას.

რამ დე ნი მე კი ლო მეტ რის გავ ლის შემ დეგ, ჩაუა რეს სა კა რან ტი ნო სად გურს 
მათ თვის, ვინც სა პი რის პი რო მი მარ თუ ლე ბით მოგ ზაუ რობ და. აქ მათ, ვი საც არ 
აქვს სამ ხრე თის მხა რის გუ ბერ ნა ტო რის ჯან მრთე ლო ბის ცნო ბა, 14 დღე უნ და გაა
ტა რონ. ალექ სან დროვ სკაია ში ინ გლი სელ ქა ლებს შეხ ვდათ რუ სი ოფი ცე რი, რო
მე ლიც მარ ტო მოგ ზაუ რობ და, ტიფ ლის ში მი დიო და და სია მოვ ნე ბით და თან ხმდა 
ჩვენს მწკრი ვებ ში მგზავ რო ბას! მეო რე დი ლით მათ ოთ ხი კა ზა კის გან შემ დგა რი 
ბად რა გი აიყ ვა ნეს. გზად მეეტ ლემ უცებ წა მოი ძა ხა – ჩერ ქე ზე ბი! და ეტ ლი უეც
რად გაა ჩე რა. ენ მა და ანამ სარ კმლი დან მხედ რე ბის მრა ვალ რიც ხო ვა ნი რაზ მი 
შე ნიშ ნეს. ჩვე ნი კა ზა კე ბი საბ რძოლ ვე ლად მოემ ზად ნენ. მე ეტ ლი დან გად მო ვე
დი და ჩე მი ერ თერ თი და ტე ნი ლი პის ტო ლე ტი შევ მარ თე. ჩერ ქე ზებ მა (მე დაახ
ლოე ბით 20 და ვით ვა ლე), რომ ლე ბიც აშ კა რად კარგ ცხე ნებ ზე იყ ვნენ ამ ხედ რე
ბულ ნი, წრე დაგ ვარ ტყეს და ჩვენ უკან, მარ ჯვე ნა მხა რეს, შე მაღ ლე ბულ ად გი ლას 
დამ წკრივ დნენ. და ვას კვე ნი, რომ თა ვიანთ კა ვა ლე რიას ჩვენ ზე თავ დას ხმის თვის 
ამ ზა დებ დნენ – რო დე საც შეჩერდნენ, ერ თი წუ თით შევ შფოთ დი. მაგ რამ მხედ
რე ბი ყოყ მა ნობ დნენ. ნე ლი ნა ბი ჯით მივდიოდით, ხანდახან ჩორთით, ამაზე 
ჩქარა სიარული არ შეგვეძლო. ეტლის ორივე კარი ღია გვქონდა. გონებაში ჩვენი 
ძალები გადავთვალე – 4 კა ზა კი, 4 მეეტ ლე, რუ სი ოფი ცე რი, მი სი მსა ხუ რი და მეეტ
ლეე ბი, რომ ლე ბიც ჩვენ თან ერ თად წა მო ვიდ ნენ, „ტელიაგა“ ერთი თუ ორი კაცის 
თანხლებით, ჩვენი მეგზური, გიორგი და ჩვენ. მეგონა, რომ სათანადო ბრძოლას 
გავუმართავდით. სულაც არ შემშინებია, არც ანას. რამ დე ნი მე და ძა ბუ ლი წუ თის 

i. Femme de chambre (ფრანგ.) – მოახლე (მთარგმნ. შენ.).
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შემ დეგ, თა ვიანთ გზას გაუდ გნენ.23 მოგ ზაურ თა ჯგუ ფი ვლა დი კავ კაზ ში ერ თი დღის 
შემ დეგ, 6 აპ რილს ჩა ვი და.

ვლა დი კავ კა ზი, ამ ჟა მად ჩრდი ლოეთ ოსე თის დე და ქა ლა ქი, რუ სე თის მთავ რო
ბამ თავ და პირ ვე ლად კავ კა სიე ლი ხალ ხე ბის გან თავ და სა ცა ვად დააარ სა. ან ტი
კუ რი დროი დან, აქე დან სა ცალ ფე ხო ბი ლი კი მიე მარ თე ბო და დი დი კავ კა სიო ნის 
გას წვრივ, რო მე ლიც სა ბო ლოოდ რუ სე თის არ მიამ გაა ფარ თო ვა თა ვი სი ლაშ
ქრო ბე ბი სათ ვის; ამის შემ დეგ მას „სა ქარ თვე ლოს სამ ხედ რო გზას“ უწო დე ბენ. 
ენ მა სამ ხედ როებს სთხო ვა, მათ თვის სა ფოს ტო სად გუ რე ბის მდე ბა რეო ბა მიე თი
თე ბი ნათ, რა თა გზად გა სა ჩე რე ბე ლი ად გი ლი, ცხე ნე ბი და ბად რა გი ეშო ვათ. მათ 
ასე ვე იშო ვეს სა მუხ რუ ჭე ხუნ დე ბი „კი ბიტ კის თვის“ და ბან კნო ტე ბი, რო მელ თაც 
სამ ხრე თით ფა სი აღარ ექ ნე ბო და, ლი თო ნის ფულ ზე, ვერ ცხლის რუბ ლებ ზე გა
დაც ვა ლეს. თოვ ლის გა მო მგზავ რო ბა გა დაი დო. ენ მა დრო იხელ თა დღიუ რის სა
წე რად და აღ ნიშ ნა, რომ საერ თოდ არ გახ სე ნე ბია, ნა კია ნი წე ლი წა დი რომ იყო. 
იმის ნაც ვლად, რომ 1840 წლის 29 თე ბერ ვლის შემ დეგ ყვე ლა თა რი ღი შეეს წო რე
ბი ნა, მან მეო რე „6 აპ რი ლი“ ჩაა მა ტა.

8 აპ რი ლის ნის ლიან დი ლას შეუდ გნენ მთა ზე დამ ქან ცველ ას ვლას; თი
თოეულ „კი ბიტ კა ში“ ექ ვსი ცხე ნი იყო შებ მუ ლი, ნაც ვლად ჩვეუ ლი ორი ან სა მი 
ცხე ნი სა. შუად ღი სას მიაღ წიეს ლარსს (1122 მ) და ცნო ბილ, რვა მი ლის მან ძილ
ზე გა და ჭი მულ, და რია ლის ხეო ბას. კლდეე ბი ორი ვე მხა რეს პა რა ლე ლუ რი კედ
ლე ბი ვით აღ მარ თუ ლან24 – წერ და ფრიად აღ ფრთო ვა ნე ბუ ლი ალექ სან დრე 
პუშ კი ნი, რო მე ლიც თერ თმე ტი წლის წინ იყო აქ. ენის აზ რით, აქაუ რო ბა „ქაო
სი ვი თაა“, უაღ რე სად ვე ლუ რი  და უდა ბუ რია.25 დღეს ხეო ბა ში რუ სუ ლი, თურ ქუ
ლი და ქარ თუ ლი სატ ვირ თო მან ქა ნე ბი დაქ რიან შე და რე ბით უკე თე სად მოვ ლილ 
სა ქარ თვე ლოს სამ ხედ რო გზა ზე. სა ღა მოს თვის ჯგუფ მა მიაღ წია სტე ფან წმინ დას  
(1750 მ), სო ფელს, რო მე ლიც 5047 მეტ რია ნი ყაზ ბე გის26 ძირ ში მდე ბა რეობს; მთას, 
რო მელ ზეც, ბერ ძნუ ლი მი თო ლო გიის თა ნახ მად, კა ცობ რიო ბის თვის ცეც ხლის ჩა
ტა ნის გა მო, პრო მე თე იყო მი ჯაჭ ვუ ლი. ამინ დმა, ისე ვე, რო გორც თა ვის დრო ზე 
პუშ კინს,  ენს სა შუა ლე ბა არ მის ცა ცნო ბი ლი მწვერ ვა ლი დაე ნა ხა. გა შე შე ბუ ლი 
ვი დე ქი მა ნამ, სა ნამ ვე რა ფერს ვე ღარ ვხე დავ დი, თვა ლე ბი ყაზ ბე გის კენ მქონ
და მიპრობილი. მონასტერმა რამდენიმე წუთით გამიელვა თვალწინ, შემდეგ კი 
კვლავ ღრუბლებში ჩაიმალა. დღეს ვერ იპო ვით ისეთ თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ, 
ტუ რის ტულ ბრო შუ რას, სა დაც არ შეგ ხვდე ბათ წმინ და სა მე ბის ეკ ლე სიის ფო ტო 
თოვ ლით და ფა რუ ლი ყაზ ბე გის ვულ კა ნუ რი მთის ფონ ზე.

მეო რე დღეს გზა ცი ცა ბო და სა ში ში გახ და; მეგ ზურს სურს, რომ ჩა მოვ ქვეით-
დეთ.[...] და ცუ ლე ბი არ ვართ იმი სა გან, რომ უეც რად ვიწ რო გზი დან მდი ნა-
რე ში არ გადა ვცვივდებით, [...] გაჭირვებით მივიწევთ ზევით, ჰაერში პატარა, 
გაყინული თოვლის ფანტელები დაფრინავს. მეორე დილით, კობ ში (1981 მ), 
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პატარა, ლამაზ, შეთეთრებულ ფუნდუკში27 გა ტა რე ბუ ლი ღა მის შემ დეგ, სა ქარ
თვე ლოს სამ ხედ რო გზის ყვე ლა ზე მა ღა ლი წერ ტი ლის, ჯვრის უღელტეხილის, 
გადასალახად, და მა ტე ბი თი მარ ხი ლი და 17 კა ცი ავიყ ვა ნეთ; რაც მე ტად წინ და
ხე დუ ლი ნა ბი ჯი აღ მოჩ ნდა, კი დევ და სახ მა რებ ლად 3 ცხე ნო სა ნი კა ზა კიც და
ვი მა ტეთ. [...] ჩვე ნი ჯგუ ფი მე ტად თვალ წარ მტაც სუ რათს წარ მოად გენ და თოვ
ლია ნი მთე ბის ფონ ზე. თოვ ლი იმ დე ნად ღრმა იყო, რომ მა ლე ენ სა და ანას თა
ვი ანთი ბორ ბლე ბია ნი „კიბიტკიდან“ მარ ხილ ში მოუ წიათ გა დაჯ დო მა.  ძა ლიან 
ცი ვა, სა ხე ში ცი ვი ქა რი გვირ ტყამს. [...] 7:55 საათ ზე სიძ ნე ლეებს გა და ვე ყა რეთ 
– აღ მარ თაღ მართ მი მა ვალ ცი ცა ბო, ვიწ რო ფერ დო ბებს, რო მელ თა და ნახ ვა
ზეც თი თოეულ „კიბიტკაში“ შებმული 5 ცხენი კინაღამ ადგილზე გაშეშდა. 8:50 
საათზე უფსკრულის პირას, მთის კალთაზე ვიწრო გზას მივუყვებით. ყველგან 
სქელ ფენებად დევს თოვლი. ცხრა საათ ზე ჯვრის უღელ ტე ხილს (2379 მ) მიაღ
წიეს. 9:20 საათზე შევუდექით ციცაბო, ვიწრო დაღმართს, იქვე, მარჯვნივ კი, 
უზარმაზარი უფსკრულია. ეს გზის ყველაზე ცუდი ნაწილი იყო და აქ შეგვხვდნენ 
traineauxi, დატვირთული ცხენები და ჩერქეზი გლეხები. [...] საშინელმა გზამ ისი ნი 
მიიყ ვა ნა გრძელ, ძა ლიან ცი ცა ბო დაღ მარ თთან, ში შის მომ გვრელ, ფრია ლო მაღ
ლობ ზე, მდი ნა რე არაგნასii თავ ზე. 2:35 საათ ზე ჩა მოვ ქვეით დი და ეს მო ნაკ ვე თი 
ბო ლომ დე ფე ხით გა ვია რე (ა ნა ტი რო და და ჩა მოქ ვეი თე ბა არ სურ და). რო გორც 
კი ლა მაზ ხეო ბას მიაღ წიეს, ნა თე ლი გახ და, რომ გზის ყვე ლა ზე რთუ ლი ნა წი ლი 
უკან ჩა მოი ტო ვეს. შუად ღი სას, 4:50 საათ ზე, ფა სა ნაურ ში (1050 მ) მდე ბა რე ფუნ
დუკს მიაღ წიეს და თა ვიანთ უამ რავ დამ ხმა რეს დაემშვიდობნენ. მძი მე დღის მიუ
ხე და ვად, ანა უო კერ მა ჩა ნა ხა ტე ბის გა სა კე თებ ლად კარ გი ად გი ლი აღ მოა ჩი ნა, 
ენი კი სა სეირ ნოდ წავიდა; თეთრი, სწრა ფი მდი ნა რე, მთე ბის დახ ვე წი ლი ფორ
მე ბი – მშვე ნიე რი პეი ზა ჟია.28

ანა ნუ რის (712 მ) გავ ლით, ორი დღის შემ დეგ, მათ მიაღ წიეს მცხე თას, აზიის 
ერ თერთ უძ ვე ლეს ქა ლაქს, თბი ლი სის აშე ნე ბამ დე სა ქარ თვე ლოს უძ ვე ლეს დე
და ქა ლაქს და დღემ დე ქვეყ ნის სა სუ ლიე რო ცენტრს. ამ ჟა მად იუ ნეს კოს მსოფ ლიო 
მემ კვიდ რეო ბის ძეგ ლე ბის სია ში შე ტა ნილ მა ქა ლაქ მა, იმე დი გაუც რუა ენს, რო
მელ მაც, ერ თი შე ხედ ვით, მხო ლოდ ნან გრე ვე ბი და მოუვ ლე ლი სო ფე ლი დაი ნა
ხა. თუმ ცა, ხელ მეო რედ დაკ ვირ ვე ბის შემ დეგ, მან ხალ ხში, მათ სა მო სელ სა და  
ადათ წე სებ ში აღ მოა ჩი ნა მა თი წარ სუ ლის კვა ლი. აქ ყვე ლა ფერს შო რეუ ლი ან
ტი კუ რო ბის სუ ნი დაჰ კრავს! [...] სახ ლე ბი, მი წა ში ჩაფ ლუ ლი ღუ მე ლე ბი, სა ქონ
ლის ტყა ვის გან დამ ზა დე ბუ ლი ღვი ნის ჭურ ჭე ლი, რომ ლის ერ თერ თი ფე ხი და ნაც 
ღვი ნო გად მო დის, ხის მერ ქნი სა გან გა მოთ ლი ლი ნა ვე ბი, ნამ დვი ლად ისე თი ვეა, 

i. Traineaux (ფრანგ.) – მარხილები (მთარგმნ. შენ.).
ii. არაგნა – ენ ლისტერი ამახინჯებს მდინარე არაგვის სახელს (მთარგმნ. შენ.).
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რო გო რიც ჰო მე რო სის დროს იყო.29 ისი ნი იმა ვე სა ღა მოს გაუდ გნენ გზას თბი ლი
სი სა კენ. 1840 წლის 12 აპ რი ლი იდ გა. მოს კო ვი დან წა მოს ვლის შემ დეგ, ორი თვი
სა და ერ თი კვი რის გან მავ ლო ბა ში მუდ მი ვად გზა ში იმ ყო ფე ბოდ ნენ.

ცო ტა ხნით აპი რებ დნენ გა ჩე რე ბას და ძა ლე ბის აღ დგე ნას აღ მო სავ ლუ რი 
სტი ლის ქა ლაქ ში, რო მელ შიც ორ მოც დაა თი ათა სი კა ცი ცხოვ რობ და და მათ 
შო რის უმე ტე სო ბა იყო სო მე ხი და არა ქარ თვე ლი; ამას თა ნა ვე, ჩერ ქე ზე ბი და 
სპარ სე ლე ბი, პუ რის ტე ბი ვი ტემ ბერ გი დან და რუ სე ბი – ძი რი თა დად სამ ხედ როე
ბი და სა ხელ მწი ფო მო ხე ლეე ბი. მათ ფუნ დუკ ში ოთა ხე ბი ცი ვი და ნეს ტია ნი იყო; 
სა ძი ნე ბელ ოთახს ექ ვსი ფან ჯა რა ჰქონ და და ექ ვსი მხრი დან ცი ვი ქა რი უბე რავ
და.30 მზა რეუ ლის მიერ მა ღა ზიი დან ამო ტა ნი ლი საკ ვე ბი უკან დააბ რუ ნეს. ანა 
უო კერ მა სპირ ტქუ რა ზე იმ პრო ვი ზე ბუ ლი წვნია ნი, კვერ ცხი და ბრინ ჯი დაამ ზა და. 
სი ცი ვი სა და წვი მის გა მო  პირ ვე ლი კვი რის გან მავ ლო ბა ში სახ ლი დან არ გა სუ
ლან. ანა ფი ზი კუ რად და ფსი ქი კუ რად გა მო ფი ტუ ლი იყო. ენი ისე თი დაღ ლი ლი 
იყო, დღიუ რის წე რაც კი არ შეეძ ლო და მხო ლოდ პრინ ცე სა სო ფია რად ზი
ვილს შეატ ყო ბი ნა თბი ლის ში ჩას ვლის ამ ბა ვი. ჩვენ თვის აქ ყვე ლა ფე რი ვარ
დის ფერ ფე რებ შია, მაგ რამ ვე რა ფე რი და მა ვიწ ყებს შენ თან გა ტა რე ბულ უბედ
ნიე რეს საა თებს. [...] მიი ღე ჩე მი პა ტა რა გა მო სამ შვი დო ბე ბე ლი ბა რა თი? ყო ველ 
შემ თხვე ვა ში, ნამ დვი ლად ჭეშ მა რი ტე ბას ღა ღა დებს. თან მაქვს მხო ლოდ ერ თი 
პა ტა რა წე რი ლი – წე რი ლი წმინ და სოფიასგან. Adieu!31 ეს ტყუი ლი იყო, ისე ვე 
რო გორც ყვე ლა ფე რი და ნარ ჩე ნი. 

გრა ფი ნია პა ნი ნას მიერ თა ვი სი ბი ძაშ ვი ლის თვის, რუ სი გე ნე რალ გუ ბერ ნა
ტო რის მეუღ ლის თვის მი წე რი ლი სა რე კო მენ და ციო წე რი ლის წყა ლო ბით, მა თი 
პი რო ბე ბი გაუმ ჯო ბეს და. ქალ ბა ტონ მა გო ლო ვი ნამ გულ თან ახ ლოს მიი ტა ნა ქა
ლე ბის ამ ბა ვი, მათ ოთახ ში მუ შა ღუ მე ლი დაად გმე ვი ნა, საჭ მელს უგ ზავ ნი და და 
თა ვი სი ეტ ლით ქა ლა ქი შე მოა ტა რა. რუს მა მმარ თვე ლებ მა კავ კა სიის ახ ლად დაპ
ყრო ბი ლი ტე რი ტო რიე ბის, რომ ლებ შიც, ასე ვე, აზერ ბაი ჯა ნი სა და სომ ხე თის დი დი 
ნა წი ლიც შე დიო და, დე და ქა ლა ქად თბი ლი სი გა მოაც ხა დეს. მტკვარ ზე გა და სას
ვლე ლი ხი დის გვერ დზე, ხალ ხმრა ვა ლი და ხმაუ რია ნი ბა ზა რი მყის ვე იქ ცა ჩვენს 
საყ ვა რელ ად გი ლად.32 ისი ნი გო გირ დის აბა ნოე ბით გან თქმუ ლი უბ ნის – აბა ნო
თუბ ნის, გავ ლით გა და ვიდ ნენ ულა მა ზეს ხეო ბა ში, ძვე ლი ნა რი ყა ლას ცი ხის ძირ ში, 
სა დაც იმ დროს აშე ნებ დნენ ბო ტა ნი კურ ბაღს, რო მე ლიც დღე საც არ სე ბობს. 25 
წუთის  განმავლობაში ნელი ნაბიჯით მივიწევდით ზევით, შემდეგ კარი გაიღო და 
ჩვენ თვალწინ საოცარი პანორამა გადაიშალა! გრძელ, ვიწრო თხემზე, თუ კლდის 
შვერილზე, იდგა ძველი ციხე და სიმაგრეები, რომლებიც ჰყოფდნენ ქალაქს ბაღის 
ხეობისგან – დი დე ბუ ლია! აღ ფრთო ვა ნე ბის გან და დუ მე ბუ ლი ვტკბე ბო დი – მდი
ნა რე, გერ მა ნუ ლი კო ლო ნიის წრიუ ლი მოე და ნი, ხიდ თან მი ყუ ჟუ ლი ქა ლა ქი, 
თოვ ლით და ფა რუ ლი ქე დი და ყაზ ბე გი. რა მშვე ნიე რია! რო გო რი ახა ლი, უც ხო 
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და აზიუ რია ჩვენ თვის.33 მა რია ნას თვის მი წე რილ წე რილ ში ენ მა პირ ვე ლად შეა ჯა
მა თა ვი სი შთა ბეჭ დი ლე ბე ბი, რაც კავ კა სიო ნის გა დაკ ვე თის დროს მიი ღო. ასე ვე 
შთამ ბეჭ და ვია პი რე ნეებ ში საფ რან გე თი დან ეს პა ნეთ ში გა დას ვლა; მაგ რამ აქ ევ
რო პი დან აზია ში ხვდე ბი. [...] ამან ყვე ლა ჩემს მო ლო დინს გა დაა ჭარ ბა.

ქალ ბა ტონ გო ლო ვი ნას წყა ლო ბით, ენი და ანა თა ვიანთ სახ ლებ ში და პა ტი ჟეს 
რუს მა სამ ხედ როებ მა და ქარ თველ მა არის ტოკ რა ტებ მა. ჩვენ ყველ გან ვხვდე ბით 
სა სია მოვ ნო და გაპ რია ლე ბულ სა ზო გა დოე ბას. აქაუ რი გე ნერ ლის (ნამ დვი ლი მე
ფის ნაც ვლის) მიერ გა მარ თუ ლი მეჯ ლი სი ლონ დო ნის ან პა რი ზის მეჯ ლი სე ბის მსგავ
სია, ოღონდ, ამას ემა ტე ბა ქარ თუ ლი სი ლა მა ზე და ქარ თუ ლი სა მო სის მშვე ნიე რი 
ნა ზა ვი dernièrs modes de Parisi.34 ანა სა და ენ ზე გან სა კუთ რე ბით დი დი შთა ბეჭ დი
ლე ბა მოახ დი ნა ორ მა დამ, სა ქარ თვე ლო ში დღემ დე ლე გენ და რულ მა, ევ რო პუ ლად 
აღ ზრდილ მა ქარ თველ მა ქალ ბა ტო ნებ მა, très comme il fautii, ნი ნო ჭავ ჭა ვა ძემ და 
მის მა დამ, პრინ ცე სა ეკა ტე რი ნე და დიან მა, jeune, jolie, et très gracieuseiii.36 ეკა ტე რი
ნე და დიან მა ენი და ანა ზუგ დიდ ში, თა ვის სა სახ ლე ში და პა ტი ჟა.

მაგ რამ ენს სურ და თეი რან სა და ბაღ დად ში წას ვლა. ყვე ლა ნი, ვი საც ხვდე ბოდ
ნენ, ამ მოგ ზაუ რო ბას შეუძ ლებ ლად მიიჩ ნევ დნენ. თა ვიან თი „კი ბიტ კით“ შე საძ
ლოა თავ რი ზამ დე ჩა სუ ლიყ ვნენ, მაგ რამ მე რე ჯო რებ ზე უნ და გა დამ სხდა რიყ ვნენ, 
რის თვი საც ქალ ბა ტო ნებს მა მა კა ცის ტან საც მლის ჩაც მა მოუ წევ დათ. აუ ცი ლე ბე
ლი იყო, სპარ სი მსა ხუ რე ბი და თარ ჯიმ ნე ბი ეპო ვათ. თეი რა ნი დან ბაღ დად ში მხო
ლოდ ქა რა ვნით თუ ჩა ვი დოდ ნენ, ხო ლო უკან და საბ რუ ნებ ლად ერ თი წე ლი მოუ
წევ დათ მოც და. ამ ამ ბებს ენი შოკ ში არ ჩაუგ დია.37 ფი ლის რამ სდე ნი სი ტუა ციას 
შემ დეგ ნაი რად აჯა მებს: ა.უ. აშკარად განაწყენებულია – ე.ლ.-ს მოგზაურობის 
გეგმის მიმართ ეგოისტურ მიდგომაში ადანაშაულებს. სა ბო ლოოდ, ენს ფი ნან სუ
რი მი ზე ზე ბის გა მო უკან და ხე ვა მოუ წია, მით უმე ტეს, რომ მათ მა მოგ ზაუ რო ბამ 
ბიუ ჯეტს უკ ვე გა დაა ჭარ ბა. ახ ლა სპარ სე თი არ გა მო ვა.38 ამი ტო მაც, ისი ნი მოს კოვ
ში თა ვიანთ ბან კირს დაუ კავ შირ დნენ, რა თა ჰამ ბურ გის სა გან გე ბო ფონ დი დან 
გა მოეგ ზავ ნა ფუ ლი.

რად გან სპარ სეთ ში ვერ წა ვიდ ნენ, ენს კას პიის ზღვის ნახ ვა მოუნ და. ჩვეუ ლებ
რი ვი სა ფოს ტო გზა ბა ქომ დე მი დიო და და ენს გა დაწ ყვე ტი ლი ჰქონ და, იქამ დე 
მაინც ჩა სუ ლი ყო. ამან გა მოიწ ვია უთან ხმოე ბა ა. უ. სთან, რო მელ საც არ სურ და 
ასე შორს წას ვლა,39 მაგ რამ ენ მა, რო გორც ყო ველ თვის, თა ვი სი გაი ტა ნა. მხო ლოდ 
დომ ნას დარ თეს ნე ბა, დარ ჩე ნი ლი ყო, რად გან ორ სუ ლად იყო. 13 მაისს, თბი ლის

i. Dernièrs modes de Paris (ფრანგ.) – პარიზის უკანასკნელ მოდასთან (მთარგმნ. შენ.).
ii. Très comme il faut (ფრანგ.) – მშვენიერია (მთარგმნ. შენ.).
iii. Jeune, jolie, et très gracieuse (ფრანგ.) – ახალგაზრდა, ლამაზი და მეტად გრაციოზული (მთარგმნ. შენ.).
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ში ჩას ვლი დან ერ თი თვის თავ ზე, მცი რე ბარ გით აზერ ბაი ჯა ნის კენ გაე შურ ნენ. მათ 
თან გაჰ ყვა გიორ გი ჩაი კი ნი, ასე ვე ოთ ხი ამ ხედ რე ბუ ლი კა ზა კი და დაც ვის პო ლი
ციე ლი. გარ კვეუ ლი ხნის შემ დეგ, მოუ წიათ ბად რა გის თვის ოთ ხი თათ რის და მა ტე
ბა, რად გან გზა სა და ვო ტე რი ტო რიებ ზე გა დიო და. 

მოგ ზაუ რებს ხუ თი დღე დას ჭირ დათ ბა ქო ში ჩა სას ვლე ლად. იქ, ისე ვე, რო
გორც ჰა ნო ვერ ში, არც ისე ბევ რი ხი დი იყო და ამი ტომ თოვ ლის დნო ბის შე დე გად 
ადი დე ბუ ლი მდი ნა რეე ბის გა და სა ლა ხად ბო რანს იყე ნებ დნენ. გზად, მი წუ რებს 
ეს ტუმ რნენ. ხუთ მა ქა ლმა, რო მელ თა სა მო სი ისეა შეხ სნი ლი, რომ მოშ ვე ბუ ლი, 
და კი დე ბუ ლი მკერ დი და მუც ლის დი დი ნა წი ლი მოუჩანთ, ცნო ბის მოყ ვა რეო
ბით ათ ვა ლიე რეს ჩვე ნი ტან საც მე ლი, აღ ფრთო ვა ნე ბულ ნი დარ ჩნენ ანას მწვა
ნე, აბრეშუმგამოკრული, ვარდისფერი ლენტებით მორთული ქუდით. მათ ღა მე 
ორ მო ცი აქ ლე მის გან შემ დგარ ქა რა ვან თან ერ თად გაატარეს, მშვენიერ, მშვიდ 
გარემოში. რამდენიმე წუთი ვიდექი აქლემებთან, ზოგი დაბორიალებდა, ზოგი 
რაღაცას ცოხნიდა, ზოგს ეძინა, ძაღლური დრუნჩები მიწაზე ჰქონდათ დადებული 
და უკანა ფეხები უცნაურად ჰქონდათ შეკეცილი, აღმოსავლური ჯდომის ყაიდაზე.40 
შე მა ხის ბა ზარ ში, ენ ლის ტე რი, რო მელ საც თმა ში ჭა ღა რა გა მოე რია, დაინ ტე რეს
და ინით – მოყ ვი თა ლო მომ წვა ნო ფხვნი ლით, რომ ლი თაც წვერს შა ვად იღე ბა
ვენ. ისი ნი ად გი ლობ რი ვი კუ ლი ნა რიი თაც დან ტე რეს დნენ, გა სინ ჯეს ქლია ვის ჩი
რით დამზადებული, ნამდვილი ქლიავის ნამ ცხვა რი, რო მელ საც ზეთ ში უნა ჭუ ჭოდ 
მო ხარ შულ კვერ ცხთან ერ თად მიირ თმე ვენ. ხუ თიო დე კა ცი ერ თი თეფ ში დან ჭამ
და – ნამ ცხვარ ში თი თებს აწობ დნენ კვერ ცხის ასა ღე ბად და ერ თმა კაც მა პა ტა რა 
ნა ჭე რი გა მო მი წო და გა სა სინ ჯად. მე ნამც ხვა რი პირ და პირ მი სი ხე ლი დან მი ვირ
თვი და ნამ დვი ლად იჭ მებო და.41

 ცი ცა ბო გო რაკ ზე აშე ნე ბუ ლი ბა ქო, იმ დროს, ორ მა გი კედ ლით იყო გარ შე
მორ ტყმუ ლი. ქა ლა ქის რუს მა კო მენ დან ტმა, პოლ კოვ ნიკ მა ჩეკ მა რევ მა, ორ ქალს 
გა მოუ ყო სახ ლი, რო მე ლიც ქა ლა ქის ქვე და ნა წილ ში, ზღვას თან იყო ახ ლოს – ერ
თი დი დი, ერ თი პა ტა რა ოთა ხი და აი ვა ნი, რო მე ლიც ზღვას გა დაჰ ყუ რებს. მთა ვარ 
მე ჩეთ თან და კო მენ დან ტის სახ ლთან ახ ლოს, სახ ლი კარგ და მშვიდ ად გი ლა საა. 
ქალ ბა ტო ნი ჩეკ მა რე ვა ზრუ ნავ და მოუ ლოდ ნელ სტუმ რებ ზე, რომ ლე ბიც რუ სე
თის იმ პე რიის ყვე ლა ზე პა ტა რა და ყვე ლა ზე შო რეულ სამ ხედ რო პუნქტს ეს ტუმ
რნენ. მან მოგ ზაუ რებს გაუგ ზავ ნა ნა ღე ბი და პუ რი და გა რეუ ლი ფრინ ვე ლის მა
რი ნა დი (ა ნას რუ სეთ ში არც ერ თი ხორ ცის კერ ძი ასე არ მოს წო ნე ბია),42 რო მელ
საც ანა, რო გორც მა ნამ დე თბი ლის ში, თა ვის სპირ ტქუ რა ზე მომ ზა დე ბულ ბრინჯს, 
კვერ ცხსა და ბოს ტნეულს უმა ტებ და.

ანა უო კე რი გან სა კუთ რე ბით დაუ მე გობ რდა ქალ ბა ტონ ჩეკ მა რე ვას. ანა აღ
ფრთო ვა ნე ბუ ლი იყო მი სი თა ვი სუ ფა ლი, თურ ქულ სტილ ზე შე კე რი ლი კამ ზო ლით, 
რო მე ლიც გა ცი ლე ბით უფ რო შე სა ფე რი სი იყო ცხე ლი სე ზო ნის თვის, ვიდ რე ინ
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გლი სე ლი ქალ ბა ტო ნე ბის სა მო სი, რომ ლის ტა რე ბა საც ენს კლი მა ტი აი ძუ ლებ და. 
ამ კლი მატს შეუ მო სა ვი ვერ გავუძლებდი!43

ანამ იყი და სპარ სუ ლი აბ რე შუ მი და ქალ ბა ტონ ჩეკ მა რე ვას დახ მა რე ბით, თა
ვის თვის ჰაე რო ვა ნი კა ბე ბი შეი კე რა. ის ასე ვე დაუახ ლოვ და სამ ხედ რო საზ ღვაო 
ფლო ტის ადიუ ტანტს, რო მე ლიც მა სა ვით ჩა ნა ხა ტებს აკე თებ და და ბევ რი საინ ტე
რე სო ამ ბა ვი იცო და კას პიის ზღვის ნი ჟა რე ბის შე სა ხებ. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ 
თა ვი დან საერ თოდ არ ჰქონ და აქ ჩა მოს ვლის სურ ვი ლი, ანა ბა ქო ში ჩვეუ ლებ
რივ ზე მე ტად ხა ლი სია ნი და მშვი დი იყო. ენ ლის ტერ მაც ბევ რი რა მით ისია მოვ ნა. 
მოგ ზაუ რო ბი სას უკ ვე მეო რედ  დაათ ვა ლიე რა ჰა რამ ხა ნა, ამ ჯე რად, სპარ სე ლი 
იუ ვე ლი რის – ჰა ჯი ბა ბა სი; იმ დე ნად გა ვერ თეთ ქა ლებ თან ერ თად, რომ დაახ ლოე
ბით ერ თი საა თი, თით ქმის 8 საა თამ დე, იქ ვი ყა ვით. ია ტა კი ლა მა ზი ხა ლი ჩით იყო 
და ფა რუ ლი და ჩვენ თვის 3 სკა მი იყო მომ ზა დე ბუ ლი. ოთახ ში დაახ ლოე ბით 20 
ქა ლი იდ გა, რაც საკ მაო რაო დე ნო ბა იყო იმი სათ ვის, რომ ოთა ხი შევ სე ბუ ლი ყო. 
ვაჟ მა (ახ ლად წვე რაშ ლილ მა ჭა ბუკ მა) და მსა ხურ მა ქალ მა ჩაი, ტკბი ლეუ ლი და 
ფსტა მოგ ვი ტა ნეს. [...] ორი ან სა მი ქა ლი ლა მა ზი იყო, და ნარ ჩე ნი კი – არა. ეც ვათ 
ფარ თო აბ რე შუ მის შარ ვლე ბი (ჩვეუ ლებ რივ, მო წი თა ლო ან მე წა მუ ლი), რო მელ
თაც ძნე ლად თუ გაარ ჩევ დი ქვედაკაბისგან, მაქმანებითა და ძვირფასი ქვებით 
შემკული კამ ზო ლე ბი და პირ ბა დეე ბი, ყელ სა ბა მე ბი და სა მა ჯუ რე ბი, თავ სამ კაუ
ლე ბი და დი დი ზო მის სა ყუ რეე ბი, რომ ლე ბიც ჩი ნურს წაა გავ და, და 3დუიმია ნი, 
მრგვა ლი მო მი ნან ქრე ბუ ლი ან მოოქ რუ ლი გულ საბ ნე ვე ბი, რომ ლე ბიც შუა ში, 
მკერ დზე, ჰქონ დათ დაბ ნეუ ლი, შემ კუ ლი ლა ლე ბით, ზურ მუხ ტე ბი თა და სხვა ძვირ
ფა სი თვლე ბით. [...] მათ ჩვე ნი თხოვ ნით იცეკ ვეს ქარ თუ ლი ცეკ ვა, ტფი ლის ში რომ 
ცეკ ვა ვენ, მაგ რამ ბევ რად უკე თე სად, უფ რო ბუ ნებ რი ვად – გან სა კუთ რე ბით კარ გი 
იყო ერ თი – შე და რე ბით უფ რო სი გო გო ნა (ალ ბათ 20 წლის), რო მე ლიც ჩვე ნით 
ძლიე რ მოი ხიბ ლა. ის ქალ ბა ტონ ჩეკ მა რე ვას ალ ბათ 2 ან 3 წუ თის გან მავ ლო ბა ში 
ეხუ ტე ბო და, ჩემ თან ჩა ხუ ტე ბას კი ამის ნა ხე ვა რი დრო დაუთ მო და გან შო რე ბი
სას დაგ ვპირ და, რომ მა თი წი ნას წარ მეტ ყვე ლის შე გო ნე ბა თა მიუ ხე და ვად, ჩვენს 
სა ნა ხა ვად მო ვი დო და! რო გორ მოა ხერ ხა მიმ ზიდ ვე ლი რხე ვი სას ქვე და კა ბის წა
მო წე ვა, არ ვი ცი, მაგ რამ ყვე ლა ფერს მშვე ნივ რად გაარ თვა თა ვი და მი სი ცოც ხა
ლი თვა ლე ბი და თი თე ბის ძა ლუ მი ტკა ცუ ნი აშ კა რად გა მო ხა ტავ და მას ში აღ ძრულ 
ინ ტე რესს. ქა ლე ბი ცეკ ვი სას ხე ლით ტკა ცუ ნის მაგ ვარ ხმას გა მოს ცემ დნენ ან ტაშს 
უკ რავ დნენ და აშ კა რად სია მოვ ნებ დათ, რომ მეც მათ ნაი რად „ხე ლით“ ისე თი ვე 
ხმას გა მოვ ცემ დი. წა მოს ვლი სას გა ვე დით ჰაჯისთან, სადაც კომენდანტი და კიდევ 
ერთი თუ ორი კაცი იყო. მათ ტკბილეული კი მიირთვეს, მაგრამ, ალბათ, ჩვენზე 
ბევრად ნაკლებად გაერთნენ.44

მას შემ დეგ, რაც ანამ და ენ მა იხი ლეს შირ ვან შა ჰე ბის სა სახ ლის ნან გრე ვე ბი და 
ქალ წუ ლის კოშ კი, ახალ მა მე გობ რებ მა ნავ თო ბით მდი დარ აფ შე რო ნის ნა ხე ვარ
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კუნ ძულ ზე წაიყ ვა ნეს. ნავ თო ბის ბუ მამ დე რამ დე ნი მე ათ წლეუ ლით ად რე, ნედლ 
ნავ თობს ზე და პირ თან ახ ლოს, ოთ ხმოც და ხუ თი ჭა ბურ ღი ლი დან ჯერ კი დევ ხე ლით 
მოი პო ვებ დნენ და ნავ თის ლამ პრე ბის თვის, ბორ ბლე ბის სა პოხ ან ნა ვე ბის და სა ლუქ 
მა სა ლად იყე ნებ დნენ. აქ უხ ვად არის ბუ ნებ რი ვი გა ზი, მის მო სა პო ვებ ლად მხო ლოდ 
გათ ხრაა სა ჭი რო,45 მას საწ ვა ვად იყე ნე ბენ, ზო როას ტრულ ტაძ რებ ში დან თე ბუ ლი 
მა რა დიუ ლი ცეც ხლის მსგავ სად. რად გან რე გიო ნი გა მაჰ მა დიან და, ძვე ლი სა ლო
ცა ვი ად გი ლე ბი მე ჩე თე ბად გა და კეთ და; ათეშ გია ჰის ტა ძა რი, რო მე ლიც ნავ თო ბი სა 
და გა ზის სა ბა დოებ თან ახ ლოს მდე ბა რეობს, ძვე ლი რე ლი გიის ერ თერ თი უკა ნას
კნე ლი ძეგ ლია. იგი ცი ხე სი მაგ რის მსგავ სი, უჩ ვეუ ლო ად გი ლია. და ბა ლი შე სას ვლე
ლი კა რიბ ჭე გა დის ეზო ში, რო მე ლიც ოთ ხივ მხრივ გარ შე მორ ტყმუ ლია ოც დაერ თი 
უფან ჯრო ოთა ხით. კვად რა ტულ, ღია, კოშ კი სებრ ტა ძარ ში არის (ახ ლაც) 4 სა ცეც
ხლუ რი ბუ ხა რი, სა დაც იწ ვის გა ზი. შე ნო ბის შუა გულ ში დაახ ლოე ბით 5x3 ფუ ტის ზო
მი სა და 3 ფუ ტის სიღ რმის კვად რა ტუ ლი ჭაა, რო მელ შიც მა რა დიუ ლი ცეც ხლი ან თია, 
მაგ რამ ერ თერ თმა ინ დოელ მა იგი ჩვენ გა სარ თო ბად, ცი ვი წყლით ჩააქ რო და შემ
დეგ დაუ ყოვ ნებ ლივ აან თო. იმის გა მო, რომ ტა ძა რი ინ დუ სებ საც იზი დავ და, 1825 
წელს ერთმა ინდოელმა ის საფუძვლიანად აღადგინა,  ხო ლო, ახ ლა ხან აზერ ბაი
ჯა ნის მთავ რო ბამ კი დევ უფ რო „გააუმ ჯო ბე სა“. ანა და ენი დაეს წრნენ ცე რე მო ნიას. 
მღვდელ მთა ვარს შუბ ლზე 2 ყვი თელ ხაზს შო რის მოქ ცეუ ლი წი თე ლი ენა (ცეც ხლის 
ნი შა ნი) ჰქონ და გა მო სა ხუ ლი, თუმცა, სა კუ თარ თავს კრიშ ნას თაყ ვა ნის მცე მელს 
უწო დებ და. მან და კი დევ ორ მა ადა მიან მა ძა ლიან სე რიო ზუ ლი და ღვთის მო სა ვის
თვის შე სა ფე რი სი გა მო მეტ ყვე ლე ბით შეას რუ ლეს ცე რე მო ნია. ლა მაზ, პა ტა რა ხა ლი
ჩე ბიან და ტახ ტე ბით გაწ ყო ბილ ოთახ ში, რო მე ლიც სტუმ რე ბის თვის იყო გან კუთ
ვნი ლი და რო მელ შიც ორი უფ რო პა ტა რა ცეც ხლი იყო დან თე ბუ ლი, მიირ თვეს ვახ
შა მი – ცი ვი ხორ ცი, ბუ რა ხი და ღვი ნო. ქა ლე ბი სახ ლში სა ღა მოს თერ თმეტ საათ ზე 
დაბ რუნ დნენ. ჩაი მი ვირ თვი, ჩა მოვ ჯე ქი და ერთ მე ლო დიას ვუს ტვენ დი დღის 1 ½ 
საა თამ დე.46

ბა ქო ში ჩას ვლი დან ერ თი კვი რის შემ დეგ, მად ლიე რე ბით სავ სე მოგ ზაუ რე ბი 
და ნა ნე ბით დაად გნენ უკან და საბ რუ ნე ბელ გზას, ქალ ბა ტონ მა ჩეკ მა რე ვამ გა მოა
ტა ნა უზარ მა ზა რი ხორ ცია ნი ღვე ზე ლი, ერ თი ბოთ ლი თეთ რი ნავ თი (უ მაღ ლე სი 
ხა რის ხის), ბრინ ჯით სავ სე ტო მა რა, რო მელ შიც მი ნი მუმ 10 ან 12 გირ ვან ქა ბრინ ჯი 
მაინც იყო, 18 მაგ რად მო ხარ შუ ლი კვერ ცხი, გა რეუ ლი ფრინ ვე ლი, პუ რის კვე რი 
და 2 ბოთ ლი ბა ქოუ რი თეთ რი ღვი ნო.47 ენს უნ დო და უკან სომ ხე თის გავ ლით დაბ
რუ ნე ბუ ლიყ ვნენ, რა თა კა ცობ რიო ბის berceaui, წმინდა არარატი, დაე ნა ხა.48 მაგ
რამ არც ერ თმა მის მა ნაც ნობ მა მა ღა ლი რან გის სამ ხედ რომ არ გას ცა დაპ ყრო

i. Berceau (ფრანგ.) – აკვანი (მთარგმნ. შენ.).
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ბილ, მაგ რამ არცთუ ისე მშვი დო ბიან რე გიონ ში შეს ვლის საშ ვი, და თბი ლის ში 
იმა ვე გზით მოუ წიათ დაბ რუ ნე ბა. მე ტად თვალ წარ მტა ცი გან ჯის – ამ ჟა მად აზერ
ბაი ჯა ნის სი დი დით მეო რე ქა ლა ქის – ქარ ვას ლა თა ვის დრო ზე ალ ბათ ლა მა ზი 
იყო,  მაგ რამ ახ ლა, 6 თუ 7 გა და ხუ რუ ლი ოთა ხის გარ და, ნან გრე ვე ბის გრო ვაა, და 
მეტ წი ლად ნაგ ვით არის სავ სე. [...] ვერ და ვი ძი ნე სიც ხი სა და რწყი ლე ბის გა მო. 
მეო რე დღე საც, დღის გან მავ ლო ბა ში გვა რია ნად დაგვკბინეს. რწყილებზე ასეთი 
ნადირობა აღარ მქონია 1827 წელს იტალიაში ყოფნის შემდეგ, როდესაც ერთი 
ღამის განმავლობაში ხშირად 30-ს ან მეტსაც ვიჭერდი. საწყალ ანას ფეხები სულ 
ბუშტუკებით დაეფარა – ვაი ძუ ლე, ერ თი ხე ლი წინ და გაე ხა და და ჩექ მე ბი ოდ ნავ 
შეეხ სნა.49 1 ივ ნისს ისი ნი თბი ლის ში დაბრუნდნენ, მოვეწყვეთ ჩვენს ძველ ბინაში 
(იმავე ოთახში, იმავე ფასად).50

ჩა მოს ვლის თა ნა ვე მოს კო ვი დან გა მოგ ზავ ნი ლი ბან კნო ტე ბი დახ ვდათ, რომ ლე
ბიც ნაც ნო ბებ მა ვერ ცხლის მო ნე ტებ ზე გა დაუც ვა ლეს. გან ვი ხი ლეთ მოგ ზაუ რო ბი სა 
და ფუ ლის სა კით ხე ბი და, რო გორც ყო ველ თვის, ეს კარ გად არ დამ თავ რდა. ათა
სი გირვანქიდან 650ის ეკ ვი ვა ლენ ტი გვქონ და ცირ კუ ლა რებ ში; ასე ვე, ჰამ ბურ გის 
სა გან გე ბო ფონ დი დან მთე ლი 85 გირვანქა სტერ ლინ გი გა მოი ტა ნეს. ამ ფი ნან სუ რი 
ოპე რა ციე ბის შემ დეგ, ანა უო კერ მა და ჟი ნე ბით მოით ხო ვა სას წრა ფოდ შინ დაბ რუ
ნე ბა. ენ ლის ტე რი კი ფიქ რობ და, რომ მათ საკ მა რი სი ფუ ლი ჰქონ დათ დარ ჩე ნი
ლი და თან მოგ ზაუ რო ბის თვის შე სა ფე რი სი სე ზო ნი იდ გა. მას სურ და უფ რო კარ გად 
ენა ხათ კავ კა სია, შა ვი ზღვა და მხო ლოდ ამის შემ დეგ დაბ რუ ნე ბუ ლიყ ვნენ შინ.51 
უკან და საბ რუ ნე ბე ლი მოგ ზაუ რო ბი სათ ვის ენ მა მოს კო ვის შუა მავ ლო ბით კი დევ 200 
გირვანქის გა მო ტა ნა მოით ხო ვა ჰამ ბურ გის სა გან გე ბო ფონ დი დან.

ენს ზაფ ხუ ლის სა მი ცხე ლი კვი რა დას ჭირ და, რა თა მა თი მოგ ზაუ რო ბის შემ დე
გი ეტა პი დაე გეგ მა. ისე ვე, რო გორც გიორ გი და დომ ნა, კა ზა კი ოფი ცე რი, რო მე ლიც 
მათ თან ახ ლდა ბა ქო ში, კვლავ მათ თან ერ თად იმოგ ზაუ რებ და. ეს კა ზა კი თურ
ქუ ლად ლა პა რა კობ და – ეს აქ აუ ცი ლე ბე ლია, თით ქმის ყვე ლა ქარ თვე ლი ფლობს 
თათ რულ ენას,52 ისე ვე, რო გორც სა კუ თარ უძ ვე ლეს ენას. მათ ახ ლდათ სა მი ცხე
ნო სა ნი კა ზა კის გან შემ დგა რი ბად რა გი. ენ მა მარ შრუ ტი თა ვი სი ახა ლი სა მოგ ზაუ
რო „ბიბ ლიის“, ფრე დე რიკ დიუ ბუა დე მონ პე რეს – „Voyage autour du Caucase“i 

(1839) მი ხედ ვით შეად გი ნა. ისი ნი მტკვრის ხეო ბის გა ყო ლე ბით, და სავ ლე თის კენ 
გაე მარ თნენ. მცე ნა რეუ ლი სა ფა რი უფ რო და უფ რო უხ ვი და მრა ვალ ფე რო ვა ნი 
ხდე ბო და. მა თი გა მოს ვლი დან ორი დღის შემ დეგ, ზუს ტად 12:40 საათზე, საოცარ 
სილამაზეს წავაწყდით – წერს ენი. ჩვენგან მარ ჯვნივ ტყეა, დაახ ლოე ბით ერ თი 
კი ლო მეტ რის სი გა ნის, მშვე ნიე რი მწვა ნედ აბი ბი ნე ბუ ლი ხეო ბა, მარ ცხნივ კი – 

i. Voyage autour du Caucase (ფრანგ.) – მოგზაურობა კავკასიის გარშემო (მთარგმნ. შენ.).
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ტყია ნი ბორ ცვე ბი.53 მათ სა მი ღა მე გაა ტა რეს გორ ში; იქი დან გაე მარ თნენ ატე ნის 
სიო ნის ეკ ლე სიი სა და მი სი შთამ ბეჭ და ვი ფრეს კე ბის სა ნა ხა ვად. შემ დეგ, უძ ვე ლე
სი ქა ლა ქი, კლდე ში ნაკ ვე თი უფ ლის ცი ხე მოი ნა ხუ ლეს, სვე ტე ბით და რო მაუ ლი, 
კე სო ნე ბია ნი ჭე რით რომ იწო ნებ და თავს. ანა უო კერ მა უმალ ვე გა მოაძ ვრი ნა თა
ვი სი სა ხა ტა ვი რვეუ ლი ეს კი ზე ბის გა სა კე თებ ლად და ენ ლის ტერ მაც კი გაა კე თა 
რამ დე ნი მე იშ ვია თი ჩა ნა ხა ტი თა ვის დღიურ ში.

შემ დეგ, სა ფოს ტო გზამ მდი ნა რე მტკვრის ნა პი რე ბი დან გა დაუხ ვია ზე მოთ, სუ
რა მის უღელ ტე ხი ლის კენ (949 მ), ამა ვე სა ხელ წო დე ბის მთის გას წვრივ, რო მე
ლიც აკავ ში რებს დიდ და მცი რე კავ კა სიონს და სა ქარ თვე ლოს აღ მო სავ ლეთ და 
და სავ ლეთ ნა წი ლად ყოფს. ანამ და ენ მა შეამ ჩნიეს, რომ ქე დი წარ მოად გენ და 
წყალ გამ ყოფს და კლი მა ტურ გა სა ყარ საც. ეს მთე ლი ჩე მი ცხოვ რე ბის მან ძილ
ზე ერ თერ თი ყვე ლა ზე ლა მა ზი გა სეირ ნე ბა იყო – ღრმა, კლდო ვა ნი ხეო ბა, გზა 
ხში რად კლდე ში გა მოჭ რი ლი თა ღის ქვეშ გა დიო და, ხეო ბის ძირ ში კი ვიწ რო 
მდი ნა რე მიიკ ლაკ ნე ბო და. ყო ვე ლი მხრი დან მშვე ნიე რი ტყე გვერ ტყა გარს – წი
ფე ლი, ვერ ხვი და მთის მწვერ ვა ლებ ზე ალაგ ა ლაგ შე ფე ნი ლი pinus sylvestrisi. 
გზის გასწვრივ გვხვდება თეთრყვავილებიანი, წითელი კენკრით დახუნძლული 
ბუჩქი ნე კერ ჩხლი სებ რი ფოთ ლე ბით, რო მე ლიც შინ არას დროს მი ნა ხავს, და 
rhododendron ponticumii, რომელიც პირველად შემხვდა ამ მხარეებში. მრავლადაა 
მუხა, წიფელი და ევროპული რცხილა, ძალიან ლამაზია; თელა (ასევე, გარეული 
მსხლისა და გარ გარის ხეე ბი), ცხრატ ყა ვა, თხი ლი, ჩვეუ ლებ რი ვი დაფ ნა (პირ ვე
ლად მხვდე ბა) და კვიდო. აზალია, ცხრატ ყა ვა და თხი ლი გზის ორი ვე მხა რეს, ტყის 
პირს ულა მა ზე სი, ხში რი ბუჩ ქნა რის სა ხით მიუყ ვე ბა.54

28 ივ ნისს ჩა ვიდ ნენ ქუ თაის ში, რო მე ლიც ახ ლა სი დი დით მეო რე ქა ლა ქია სა
ქარ თვე ლო ში, ენ ლის ტე რის წარ მოდ გე ნით კი, ის ძვე ლი კოლ ხე თის დე და ქა
ლაქ სა და le séjour de Medéeiii წარ მოად გენ და.55 ბერ ძნუ ლი მი თის თა ნახ მად, ეს 
იყო მე ფე აიე ტის სამ შობ ლო, რო მელ საც ია ზონ მა ოქ როს საწ მი სი მო ჰპა რა. ქუ
თაის ში ენს და ანას გულ თბი ლად დახ ვდა ად გი ლობ რივ კა ზაკ თა კო მენ დან ტის 
ცო ლი, მე ტად სა სია მოვ ნო ქალ ბა ტო ნი ბუ ჟუ რო ვა. ისი ნი ათი დღის გან მავ ლო ბა ში 
ცხოვ რობ დნენ რე გიო ნის მთავ რო ბის პან სიონ ში, რო მე ლიც მა თი ჩას ვლის თვის 
ნაჩ ქა რე ვად მოაწ ყვეს. ამ დი ლას ენ მა თქვა, რომ  წლე ბის მან ძილ ზე არ უგ რძნია 
თა ვი ასე კარ გად. მის თვის ეს კლი მა ტი არც ზედ მე ტად ცხე ლია, არც ზედ მე ტად 
გრი ლი, ძა ლიან მოს წონს ქუ თაი სი. ქუ თაი სი გა შე ნე ბუ ლია მდი ნა რე რიონ ზე, იგი

i. Pinus sylvestris (ლათ.) – ჩვეულებრივი ფიჭვი (მთარგმნ. შენ.).
ii. Rhododendron Ponticum (ლათ.) – შქერი, როდოდენდრონის გვარის მცენარე (მთარგმნ. შენ.).
iii. Le séjour de Medée (ფრანგ.) – მედეას სამშობლო.
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ვე უძ ვე ლეს ფა ზის ზე, რო მელ საც მოუყ ვე ბოდ ნენ ია ზო ნი და არ გო ნავ ტე ბი, იმ 
ად გი ლას, სა დაც ეს მდი ნა რე მთე ბი დან კოლ ხე თის ფარ თო ვა კე ზე გაე დი ნე ბა; აქ 
წარ მოქ მნი ლი ჭაო ბე ბი მხო ლოდ მეო ცე საუ კუ ნე ში დააშ რეს. ვერ ვიტ ყვი, რომ მე 
მომ წონს აქაუ რი კლი მა ტი – ძა ლიან ცხე ლი და ნეს ტია ნია – მე ტის მე ტად ხში რი 
ტყი თაა და ფა რუ ლი. თუმ ცა, ძა ლიან ლა მა ზი და მოგ ზაუ რის თვის საოც რად საინ
ტე რე სოა.56 რო გორც ყო ველ თვის, ახა ლი ად გი ლე ბის ნახ ვას მოწ ყუ რე ბულ მა მოგ
ზაუ რებ მა ღირ სშე სა ნიშ ნაო ბე ბი დაათ ვა ლიე რეს: ბაგ რა ტის ტა ძრის ნან გრე ვე ბი 
(ამ ჟა მად რეს ტავ რი რე ბუ ლი), გე ლა თი სა და მო წა მე თას მო ნას ტრე ბი.

ქუ თაის ში სრულ დე ბო და მთა ვა რი გზა, რო მელ ზეც სა ფოს ტო სად გუ რე ბი იყო 
გან ლა გე ბუ ლი. იქი დან მხო ლოდ ცხე ნით შეიძ ლე ბო და გზის გაგ რძე ლე ბა. შა ვი 
ზღვის კენ მი მა ვალ გზას არ თუ ლებ და ჭაო ბია ნი, ნეს ტია ნი, კო ღოე ბით სავ სე ვე
ლე ბი. ამი ტომ ენ მა და ანამ ჯერ დი დი კავ კა სიო ნის მთია ნე თის დათ ვა ლიე რე ბა 
გა დაწ ყვი ტეს. მა თი ლაშ ქრო ბა რა ჭა ლეჩ ხუ მის პრო ვინ ცია ში რამ დე ნი მე კვი რას 
გაგ რძელ და და დაჩ რდი ლა ყვე ლა ფე რი, რაც კი აქამ დე ენა ხათ. დაი ქი რა ვეს ად
გი ლობ რი ვი მეგ ზუ რი, ადა მი, რო მელ მაც რე გიონ ში სა მოგ ზაუ როდ მოი მა რა გა სა
ჭი რო აღ ჭურ ვი ლო ბა და სურ სა თი, რად გან იქ არც ფუნ დუ კე ბი იყო, არც მა ღა ზიე
ბი და არც საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის დახ ლე ბი. მას ჰყავ და სა კუ თა რი ცხე ნი, ხო ლო, 
სხვე ბის თვის ცხე ნე ბი იქი რა ვეს მო შეს გან, ებ რაე ლი ცხე ნე ბის მომ შე ნებ ლის გან, 
რო მე ლიც ცხო ვე ლე ბის მო სავ ლე ლად გაჰ ყვა თან. შედ გა მოგ ზაურ თა ექ ვსკა ცია
ნი ჯგუ ფი: ენი და ანა, მოს კო ვე ლი გიორ გი ჩაი კი ნი, თბი ლი სე ლი კა ზა კი ადა მი და 
მო შე ქუ თაი სი დან. მათ ბარ გის დი დი ნა წი ლი, წიგ ნე ბი სა და ბეწ ვით გაწ ყო ბი ლი 
ჩექ მე ბის ჩათ ვლით, ფეხ მძი მე დომ ნას თან ერ თად ბუ ჟუ რო ვე ბის სახ ლში და ტო
ვეს. მოგ ზაუ რებ მა 1840 წლის 9 ივ ლისს ჩრდი ლო აღ მო სავ ლე თის კენ აი ღეს გე ზი. 
11:25 საათზე გავჩერდით ჩრდილიან, აბა ლა ხე ბულ ად გი ლას, გზატ კე ცი ლის გა ნა
პი რას, მდი ნა რეს თან ახ ლოს. კარ გად ვი საუზ მე ცი ვი ჩაით, 2 ცი ვად მო ხარ შუ ლი 
კვერ ცხით, კა რაქ წას მუ ლი პუ რის ნაჭ რი თა და ნა ხე ვა რი კიტ რით. საუზ მე 12:25 
საათ ზე დას რულ და. მე ჩემს ინ გლი სურ აბ გებ ზე მოვ თავ სდი და ვწერ დი 1 ½ საა
თამ დე, ანას ბა ლახ ში (თა ვის მოსასხამებზე) მიწოლილს მიეძინა. ენი დას ვე ნე
ბის ჟამს მოგ ზაურ თა ჯგუ ფის ყუ რე ბით ტკბე ბო და – ცხე ნე ბი გვერ დით ბალახობენ, 
ხოლო ჩვენი მხლებლები ოდნავ მოშორებით საუბრით არიან გართულნი. ადამს 
ჩერქეზული ქუდი ახურავს, შავი მატყლის კანტითა და ყვითელი წვეტით, ჩვენს 
ებრაელს კი – შა ვი კრა ვე ლის, სპარ სუ ლი ქუ დი, სხვა მხრივ à la Georgienne აც
ვია. ჩვე ნი კა ზა კი სამ ხედ რო ფორ მა შია გა მოწ ყო ბი ლი – ლურ ჯი, თხე ლი, მოკ ლე 
პი ჯა კი, ლურ ჯი შარ ვა ლი და თეთ რი კარ ტუ ზი. გიორ გის თეთ რი შარ ვა ლი და მოკ
ლე მოყ ვი თა ლო მომ წვა ნო პალ ტო მოსავს, ქამარში –„კინჟალი“ [ხან ჯა ლი]. ანა 
თა ვის ამა ზონ შია და მე – ჩემს გრძელ მან ტი ლია სა და შავ და ჩა ლის ფერ მო სას
ხამ ში, მუ ქი, ლურ ჯი ქსო ვი ლის (ჯუპი, ლონდონი) კარტუზი მახურავს, და ბო ლოს, 
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მე და ანას ფეხ ზე მა მა კა ცის მოს კო ვუ რი ჩექ მე ბი გვაქვს ამოცმული. [...] ხანდახან 
სასიამოვნოდ წამოუბერავს ნიავი. შუადღის 2 საათზე ჩრდილში, ჩემს ჩანთაში  
საათზე F 82° [27,8C°] გრა დუ სი იყო და 90° [32,3C°] გრა დუ სი იქ, სა დაც 3:20 საათ ზე  
ვი ჯე ქი და ვკით ხუ ლობ დი. დაახ ლოე ბით ერთ საათ ში სიც ხე გა დაივ ლის და ჩვენც 
გზას გა ვუდ გე ბით.57 კოლ ხე თის ტყე ში, მდი ნა რის გას წვრივ მი მა ვა ლი ბი ლი კის 
გარ შე მო,  ყვე ლა ფე რი ისეა მწვა ნე ში ჩაფ ლუ ლი და აყ ვა ვი ლე ბუ ლი, ტრო პი კუ ლი 
ტყე გე გო ნე ბა. გაოგ ნე ბულ მა ენ მა თა ვი სი სა ზო მის მეშ ვეო ბით გან სა კუთ რე ბით 
დი დი ზო მის ხეე ბის გარ შე მო წე რი ლო ბა გა ზო მა და ჩაი ნიშ ნა.

სა ბუ თე ბის წყა ლო ბით ქა ლებს შეეძ ლოთ ად გი ლობ რი ვი ად მი ნის ტრა ციი სა გან 
უფა სო და ბი ნა ვე ბა მოეთ ხო ვათ. ენი ცა რიელ ბეღ ლებს ან ქო ხებს ელო და, მაგ
რამ ადა მი სო ფელ ში ყო ველ თვის საუ კე თე სო სახლს მიად გე ბო და ხოლ მე. თუმ
ცა ეს საუ კე თე სო სახ ლი, კარგ მდგო მა რეო ბა ში მყო ფი ხის შე ნო ბა, შეიძ ლე ბა ძა
ლიან ღა რი ბუ ლი, პა ტა რა ქო ხი ყო ფი ლი ყო.58 ქა ლებს უმე ტეს წი ლად ცალ კე გა მო
ყო ფი ლი, სა კუ თა რი ოთა ხი ჰქონ დათ, თუმ ცა ზოგ ჯერ ერთ ოთახს მთელ ოჯახ თან 
იყოფ დნენ. ერ თერთ ასეთ შემ თხვე ვა ში, იქ გა ჩე რე ბა ვერ შევ ძე ლით – იქაუ რო ბა 
სავ სე იყო „ცხე ლე ბით“ დაავა დე ბუ ლი ადა მია ნე ბით, 2 თუ 3 კა ცი, რო მ ლებიც კარ
თან მოგ ვე გე ბნენ, მოჩ ვე ნებ სა ვით იყო გა ფით რე ბუ ლი.59 საკ ვე ბი ად გი ლობ რი ვი 
მო სახ ლეო ბის გან უნ და შეე ძი ნათ, რაც ხში რად არ იყო საკ მა რი სი – ვერ ცხლის 
მო ნე ტებ საც კი მთის გლე ხე ბის თვის დი დი ფა სი არ ჰქონ და. თა ვიანთ ჭერ ქვეშ 
ხალ ხი მათ ჩვეუ ლებ რივ საუ კე თე სოდ უმას პინ ძლდე ბო და, ზოგ ჯერ სად ღე სას წაუ
ლო სუფ რა საც უშ ლიდ ნენ რამ დე ნი მე თა ვი კერ ძი თა და სხვა დას ხვა სა ხის ღვი
ნით. ასე ვე, უჩ ვეუ ლო სა ნა ხაო ბი თაც არ თობ დნენ. გვყავ და მოთ ვი ნიე რე ბუ ლი 
დათ ვის ბე ლი, რო მე ლიც ჩვე ნი ხე ლი დან ჭამ და.60

სა წი რეს, ნა ქე რა ლის უღელ ტე ხი ლის (1217 მ) და ხო ტე ვის გავ ლით ქა ლე ბი ჩა
ვიდ ნენ ნი კორ წმინ და ში, სა დაც აღ ფრთო ვან დნენ ეკ ლე სიის არ ქი ტექ ტუ რით, ქვის 
და მუ შა ვე ბის ოს ტა ტო ბით – რაც კი ვნა ხეთ, მათ შო რის, ყვე ლა ზე მდიდ რუ ლია და 
კარ გად ნა შე ნი.61 ანამ და ენ მა ალ ბათ მრა ვალ მნიშ ვნე ლოვ ნად გა და ხე დეს ერ
თმა ნეთს, რო დე საც შე სას ვლე ლის მარ ცხე ნა მხა რეს ადა მი სა და ევას უჩ ვეუ ლო 
ფრეს კას წააწ ყდნენ; შიშ ვე ლი, ან დრო გი ნუ ლი ფი გუ რე ბის ერ თმა ნე თის გან გარ
ჩე ვა ძნე ლია. გა მომ გზავ რე ბი დან ხუ თი დღის შემ დეგ, ჩა ვიდ ნენ  მდი ნა რე რიონ ზე 
გა შე ნე ბულ ქა ლაქ ონ ში (800 მ). სხვა დას ხვა ფაქ ტორ მა, მათ შო რის ნორ მა ლურ მა 
ოთა ხებ მა ქვის გან ნა შენ სახ ლში, ეგ რეთ წო დე ბულ სა სახ ლე ში, და ბა ზარ მა – ზო
გიერთ ქალს ეში ნო და, მათ ნივ თებს რო ცა ვე ხე ბო დით62 – გა ნა პი რო ბა ის, რომ 
ქა ლა ქი მთა ში ლაშ ქრო ბი სათ ვის შე სა ნიშ ნავ სა ბა ზო ბა ნა კად იქ ცა.

მა თი პირ ვე ლი და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლი იყო დი დი კავ კა სიო ნის მთა ვარ მწვერ
ვალ ზე მდე ბა რე, დი დე ბუ ლი მთე ბით გარ შე მორ ტყმუ ლი, რიო ნის სა თა ვე. ისი ნი 
აზა ლიის ბუჩ ქე ბით სავ სე ფოთ ლო ვა ნი ტყის გავ ლით გაე შურ ნენ უწე რის კენ (950 მ),  
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სა დაც მეო რე დი ლით ოთ ხი შეია რა ღე ბუ ლი კა ცის გან შემ დგა რი ბად რა გი აიყ ვა
ნეს, რად გან მარ შრუ ტი გა დიო და ოსეთ თან მო საზ ღვრე რე გიონ ზე – მა შინ დელ, 
ისე ვე რო გორც ახ ლან დელ, საო მარ ზო ნა ში. ღე ბის (1337 მ) გავ ლით, შე ბინ დე ბი
სას, მიაღ წიეს მთის უბ რა ლო სამ ხედ რო ბა ნაკს. მთე ლი მოგ ზაუ რო ბის მან ძილ
ზე პირ ვე ლად უწევ დათ გა რეთ და ძი ნე ბა. რამ დე ნი მე გრძე ლი, თხე ლი ბო ძის გან 
აგე ბუ ლი ქო ხი, ჩრდი ლოე თის მხრი დან წვრი ლი ტო ტე ბით და ხუ რუ ლი, წინ კი, 
კო ცო ნი – ეს არის ჩვე ნი ღა მის გა სა თე ვი ბა ნა კი. ფიქ რე ბი ჩემ თვის შე ვი ნა ხე, ერ
თი კა ზა კი 3 მო რის მო სა ტა ნად გავ გზავ ნე და ანას მშვე ნიე რი სა წო ლი მო ვუწ ყვე. 
ხე ზე წო ლა ჩემ თვის არ არის მო სა ხერ ხე ბე ლი, ამი ტო მაც ბურ კა [მწყემ სის ქურ ქი] 
და უნა გი რის რბი ლი ქვეშ სა დე ბი მი წა ზე გავ შა ლე, მსუ ბუ ქი მო სას ხა მი ჩა ვიც ვი და 
ჩემს წყალ გაუმ ტარ საწ ვი მარ ლა ბა და ში გა ვეხ ვიე. ანამ კვერ ცხი მიირ თვა, მე კი 
ღე ბი დან წა მო ღე ბუ ლი კვე რი და ცო ტა ყვე ლი და ძა ლიან გემ რიე ლად წა ვი ხემ სე.

მეო რე დი ლით, ოთ ხზე, ოც დაერთ შეია რა ღე ბულ გლეხ თან ერ თად რიო
ნის სა თა ვი სა კენ გაე მარ თნენ. ექ ვსი საა თის თვის ბი ლი კი ცხე ნე ბის თვი საც კი 
რთუ ლად სა ვა ლი გახ და და ჯაგ ნარ ში გზის გაკ ვლე ვა ფე ხით უწევ დათ. ად გილ
ზე მი სას ვლე ლად ერ თი საა თი დას ჭირ დათ. რიო ნი სა თა ვეს იღებს მყინ ვა რი დან 
და 2 თვალ წარ მტა ცი ჩან ჩქე რი დან, ერ თი მეო რე ზე უფ რო დი დია. [...] ორი მთა 
„არენას“ ქმნის და მყინ ვა რი თით ქოს ერ თმა ნეთს შო რის უნა გირ ზე შეუს ვამთ. 
[...]ანა დაუყოვნებლივ დავტოვე და 7:55 საათზე უკვე სათავესთან ვიყავი. [...] 
მყინვარიდან იქამდე, სადაც ანა ზის და ხატავს, გამალებით მოედინება ჩანჩქერი. 
10:10 საა თის თვის  ბა ნაკ ში დაბ რუნ დნენ და თი თოეულ თან მხლებ გლეხს ორი 
ვერ ცხლის რუბ ლი გა დაუ ხა დეს, რი თაც ისი ნი საკ მაოდ კმა ყო ფი ლე ბი ჩან დნენ. 
[...] კარ გი, პა ტიო სა ნი მთამ სვლე ლე ბი  იყ ვნენ – მათ თან ერ თად მთელ კავ კა სიონს 
მო ვივ ლი დი. ქა ლე ბი იმა ვე სა ღა მოს დაბ რუნ დნენ ღებ ში, ღია ბე ღელ ში მოუ წიათ 
და ძი ნე ბა და  უნ და ით ქვას, რომ ყუ რად ღე ბა ნამ დვი ლად არ აკ ლდათ – უამ რა ვი 
ხალ ხი შეიკ რი ბა ჩვენ სანახავად.63 მეო რე დღეს ონ ში დაბ რუნ დნენ, და რად გან 
მოახ ლე არ ახ ლდათ, ენი იძუ ლე ბუ ლი შეიქ ნა სა კუ თა რი სა რეც ხი თა ვად გაე რეც
ხა – ჩემს ცხოვ რე ბა ში პირ ვე ლად64 – ორ მოც დაც ხრა წლის ასაკ ში.

ონი დან მეო რე მნიშ ვნე ლო ვა ნი გას ვლა საჩ ხე რე ში იყო; მდი ნა რე ყვი რი ლას 
აჰ ყვნენ დი ნე ბის სა წი ნააღ მდე გო მი მარ თუ ლე ბით; დღეს ყვი რი ლა 29ჯერ და ძი
რუ ლა 19ჯერ გა დავ კვე თეთ. [...] ჩექ მე ბი სულ მთლად და მის ველ და, მიუ ხე და ვად 
იმი სა, რომ ფე ხებს რაც შეიძ ლე ბა მაღ ლა ვწევ დი.65 მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ენ მა 
ამ ლაშ ქრო ბებ ში აღ მოა ჩი ნა ულა მა ზეს ად გი ლებ ში მდე ბა რე მო ნას ტრე ბი, იხი
ლა არ ქაუ ლი, მღვი მე ში ნაკ ვე თი სახ ლე ბი და უამ რა ვი საო ცა რი ბუ ნებ რი ვი ფე
ნო მე ნი – ღირ სშე სა ნიშ ნაო ბე ბი, რომ ლე ბიც არა თუ ქა ლებს, არა მედ თით ზე ჩა
მო სათ ვლელ ევ რო პელს თუ ექ ნე ბო და ნა ნა ხი, – დიდ ხანს ერთ ად გი ლას ვერ 
ჩერ დე ბო და. ის წყევ ლი და ოთ ხსაა თიან სიეს ტას, რო მელ საც თან მხლე ბი კა ცე ბი 
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და ჟი ნე ბით მოით ხოვ დნენ თა ვის თვის და ცხე ნე ბი სათ ვის, რად გან, ეგო ნა, რომ 
დღის ძვირ ფას საა თებს კარ გა ვ დნენ; ერ თა დერ თი, რი სი გა კე თე ბაც შეეძ ლო ამ 
ხან გრძლი ვი დას ვე ნე ბის დროს, დღიუ რის წე რა იყო. ენი ცო ტას ჭამ და, ბევრს წუ
წუ ნებ და და ბო ლოს შუად ღის სიც ხე ში მარ ტო მი დიო და სა სეირ ნოდ. ერ თხელ 
მან ეკალ ბარ დე ბით და ფა რულ ცი ხე სი მაგ რე ში შეძ რო მა სცა და. ძლივ ძლი ვო ბით 
ავ ბობ ღდი, მაგ რამ ღიო ბი დან ცი ხე სი მაგ რე ში შეღ წე ვა შეუძ ლე ბე ლი იყო. ჩა მო
ბობ ღე ბის თვის 20 წუთი დამჭირდა – 50 წუთი ტყუილად ვიწ ვალე. 2-ზე ანასთან 
დავბრუნდი. ერთი კაცი კიბით გველოდებოდა, რომ ჩვენთან ერთად ციხესიმაგრის 
დასათვალიერებლად წამოსულიყო. პაპანაქებაში სერპანტინით ვიარეთ მანამ, 
სანამ დასავლეთის მხარეს არ მი ვა დე ქით, და 10 წუთ ში ცი ხე სი მაგ რე ში აღ მოვ
ჩნდით. ხუ თი ძვე ლი ზარ ბა ზა ნი დაგ ვხვდა, აქე დან ერ თი ქარ თუ ლი წარ წე რით. 
[...] ძა ლიან საინ ტე რე სო ძვე ლი ცი ხე სი მაგ რე იყო. 3 საათ ზე გა ვე დით და 3:18ზე 
ხეს თან დავ ბრუნ დით, პი რი გამ შრა ლი მქონ და და გა სა წუ რი ვი ყა ვი. ნა ხევ რად გა
შიშ ვლე ბუ ლი 2 კა ცი (გიორ გი და ადა მი) სიც ხის გან იწ ვოდა. გზის ბო ლო ნა წი ლი 
სულ თა კა რა მზე ში ვია რეთ, ჩვე ნი კაკ ლის ხის სიახ ლო ვეს, 3:35 საათ ზე, ტემ პე რა
ტუ რა F. 104 ½ [40,3°C] გრა დუ სი იყო.66 ენს ძა ლიან უკ ვირ და, რომ ანა გა ცი ლე ბით 
უკე თე სად იტანს სიც ხეს და ხში რად არ სწყურ დე ბა, თუმცა, მეც ვცდი ლობ სიც ხეს 
შე ვე გუო. ამ დი ლით ჩე მი შა ლის სამ კლა ვუ რე ბი გა ვი ხა დე.67

ზო გა დად, ანა უო კე რი ვე ლურ პი რო ბებ ში ცხოვ რე ბას თავს უკეთ არ თმევ და, 
ვიდ რე ენ ლის ტე რი. ანას მოს წონ და სის ხამ დი ლით ბუ ნე ბა ში გას ვლა, შუად ღი სას 
მა დია ნად ჭამ და, იძი ნებ და და მე რე ჩრდი ლიან ად გილს პოუ ლობ და სა ხა ტა ვად. 
ენის გან გან სხვა ვე ბით, ის კარ გი ცხე ნო სა ნი იყო, იცო და, რო გორ გამ კლა ვე ბო
და ცხე ნებს და მათ თან ერ თად ყოფ ნა სია მოვ ნებ და. ამას თა ნა ვე, ქა ლე ბი ფაქ
ტობრივად შო რეულ მთებ ში ლაშ ქრო ბი სას უფ რო კარ გად უგებ დნენ ერ თმა ნეთს, 
მით უმე ტეს, რომ ანა უო კე რი პირ ვე ლად გრძნობ და ზრუნ ვას თა ვი სი პარ ტნიო
რის მხრი დან. მათ არაერ თხელ აებ ნათ გზა და კუ ნა პეტ შავ ღა მე ში მოუ წიათ სია
რუ ლი. ენი დრო დად რო ანას გას ძა ხებ და, რა თა დავ რწმუ ნე ბუ ლი ყა ვი, რომ უკან 
მომ ყვე ბო და. ჯენ ტლმე ნი ენი ანას და სა ძი ნებ ლად ყო ველ თვის უკე თეს ად გილს 
უთ მობ და – 1 დივანი (ხალიჩით) ანასთვის და გრძელი დაბალი მაგიდა ჩემთვის68 
– და კერ ძე ბის საუ კე თე სო ნა წილ საც მას უტო ვებ და.

ონ ში დაბ რუ ნე ბუ ლებს ორი ცხე ნი დაუ კოჭ ლდათ. იმე დი ჰქონ დათ, რომ ცხე
ნებს იშოვ იდ ნენ და სავ ლე თით, ოც დათ ხუთ მე ტი მი ლის და შო რე ბა ზე, ლაი
ლაშ ში, მაგ რამ  ამ პა ტა რა, ღა რი ბულ ად გი ლას მხო ლოდ ერ თი ცხე ნის შე ძე ნა 
მოახერხეს.69 ადამ მა, გიორ გიმ და მო შემ უა რი თქვეს სვა ნეთ ში გამ გზავ რე ბა ზე. ენ 
ლის ტე რი იძუ ლე ბუ ლი შეიქ ნა, დათ მო ბა ზე წა სუ ლი ყო და მთა ში ოც დაექ ვსდღია ნი 
ლაშ ქრო ბის შემ დეგ, ულა მა ზე სი რიო ნის ხეო ბის გავ ლით ქუ თაის ში დაბ რუ ნე ბუ
ლიყ ვნენ.
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ზაფ ხულ ში ქუ თაი სი დუღ და და ენს ერ თი სუ ლი ჰქონ და, იქაუ რო ბას გას ცლო
და. მათ ოთ ხი ახა ლი ცხე ნი იყი დეს, მო შეს ნე ბა დარ თეს დაეს ვე ნა. გიორ გი საც, 
თა ვის ორ სულ მეუღ ლეს თან, დომ ნას თან დარ ჩე ნი სა და მო კე თე ბის სა შუა ლე ბა 
მის ცეს იქამ დე, სა ნამ რამ დე ნი მე კვი რის შემ დეგ ყვე ლა ნი ერ თად მოს კოვ ში არ 
დაბ რუნ დე ბოდ ნენ. ანას თან და ენ თან დარ ჩნენ ადა მი – მეგ ზუ რი ქუ თაი სი დან და 
კა ზა კი ოფი ცე რი თბი ლი სი დან, თუმ ცა, ერ თმა ნეთ ში საერ თო ენა ზე ლა პა რა კი არ 
შეეძ ლოთ.  ზუგ დი დის კენ გას წიეს და ვით და ეკა ტე რი ნე და დია ნის მო სა ნა ხუ ლებ
ლად. გზად მარ ტვი ლის მო ნას ტრის კენ გა დაუხ ვიეს, მაგ რამ და ღა მე ბამ დე ვერ 
მიაგ ნეს, მე რე კი კო კის პი რუ ლი წვი მა წა მო ვი და. მეო რე დღეს ნო ქა ლა ქე ვის კენ 
მი მავ ლებ საც გზა აებ ნათ ვე ლურ ბი ლი კებ ზე. იქ ასა კო ვან მა პრინ ცმა, ბე ჟან და
დიან მა  ეკალ ბარ დე ბით და ფა რუ ლი, მაგ რამ ძა ლიან შთამ ბეჭ და ვი აკ რო პო ლი სი 
აჩვენა, რო მე ლიც, რო გორც შემ დგომ დად გინ და, იყო უძ ვე ლე სი ქა ლა ქი, არ ქეო
პო ლი სი. სა ღა მო პრინ ცე სას თან საუ ბარ ში გაა ტა რეს, რო მე ლიც მე ტად მოი ხიბ ლა 
ენით და მეო რე დი ლით, ჩაც მი სას, სა წო ლის თავ თან და ტა ნე ბუ ლი პა ტა რა სარ-
კმლი დან მით ვალ თვა ლებ და. მო სას ხა მი ისე მივ კი დე კე დელ ზე, თით ქოს ის ვერც 
კი შე ვამ ჩნიე.70 ენს არ აინ ტე რე სებ და სოფ ლად მცხოვ რე ბი ქა ლე ბი, რო მელ თა გან 
ზო გიერთ ქრის ტიან საც კი ეკე თა თეთ რი რა ღაც, აწე ვი სას პირს რომ უფა რავ და.71 

ეს ქარ თვე ლი, მეგ რე ლი ქალ ბა ტო ნე ბი მთე ლი დღის გან მავ ლო ბა ში თა ვიანთ ხა-
ლი ჩებ ზე სხე დან. არა ფერს აკე თე ბენ და უც ნაუ რი, ულა ზა თო შე სა ხე და ვე ბი არიან. 
გრძე ლი, კო ჭე ბამ დე კა ბე ბის ქვეშ მე წა მუ ლი ან თეთ რი პე რან გი აც ვიათ. მა თი 
მკერ დი კი აქეთ -ი ქით ბუშ ტე ბი ვით ფარ თხა ლებს.72

იმის თვის, რომ გზა აღარ არეო დათ, პრინ ცმა ბე ჟან მა ინ გლი სელ ქა ლებს ზუგ
დიდ ში  თა ვი სი მსა ხუ რი, და ვი თი გაა ყო ლა. და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლას 8 აგ ვის ტოს, 
სა ღა მო ხანს ჩა ვიდ ნენ. და დია ნე ბის სა სახ ლე ში საკ მაოდ მოუვ ლელ მოგ ზაუ რებს 
შე საძ ლებ ლო ბა მიე ცათ, თა ვი მოე წეს რი გე ბი ნათ. ჩვე ნი ოთა ხი სპარ სუ ლი ხა ლი
ჩე ბი თაა გაწ ყო ბი ლი. რამ დე ნი მე მსა ხუ რი კა ცი მოგ ვი ჩი ნეს და ორ მა სა სია მოვ ნო, 
პა ტა რა მოახ ლემ ორი  კომ ფორ ტუ ლი ტახ ტი საუც ხოოდ გაგ ვი შა ლა – ბა ლი შე ბი, გა
და სა ფა რებ ლე ბი. ვე ლურ პი რო ბებ ში გა ტა რე ბუ ლი ხუ თი კვი რის შემ დეგ, ქა ლე ბი 
სა კუ თარ მა ოთახ მა გააო ცა: ვერ ცხლის ტოლ ჩა და დო ქი, დი დი მა გი და და პა ტა რა, 
მრგვა ლი ტუა ლე ტის მა გი და ზედ ლა მა ზი სარ კით, ოთ ხი სკა მი და ორი მდიდ რუ ლი 
სა ვარ ძე ლი, ორი ცვი ლის სან თე ლი. ამას თა ნა ვე, სა პო ნი, სა ვარ ცხლე ბი და ჯაგ რი სე
ბი, პე ნუა რე ბი და ღა მის ჩა ჩე ბი (ძალიან ლა მა ზი), ტუჩ საც ხი და ოდე კო ლო ნი. წუ ხელ 
გა მა ლე ბულ რეც ხვა სა და (ჩვე ნი ტან საც მლით შე მო ტა ნილ) რწყილ ზე ნა დი რო ბა
ში ვი ყა ვით გარ თუ ლი, მაგ რამ საერ თოდ არ ვართ დაკ ბე ნი ლე ბი. გამ გე ლე ბუ ლე ბი 
ეც ნენ უგემ რიე ლეს პურ სა და ახალ კა რაქს, რომ ლე ბიც წა სა ხემ სებ ლად მოუ ტა ნეს, 
და მე რე, მოუ ლოდ ნე ლად გაშ ლილ სუფ რა ზე ვე რა ფერს დაა კა რეს პი რი. მოს კო ვის 
და ტო ვე ბის შემ დეგ ასე თი კომ ფორ ტუ ლი სა წო ლი და ოთა ხი არ გვქო ნია. მეო რე 
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დი ლა სა წოლ ში გაა ტა რეს. ანამ ვარ ცხნი ლო ბა გაა კე თე ბი ნა და შემ დეგ მეც ძა ლიან 
ლა მა ზი ვარ ცხნი ლო ბა გა მი კე თეს. ჩვე ნი ჩექ მე ბი და მან ტი ლიე ბი გავწმინეთ. შემ დეგ 
მიე ცათ შე საძ ლებ ლო ბა, შეხ ვედ როდ ნენ თა ვიანთ მას პინ ძლებს.

ახალ გაზ რდა ეკა ტე რი ნე და დია ნი ფერ მკრთა ლი და და სუს ტე ბუ ლი ჩან და.73 მი
სი პირ მშო ქა ლიშ ვი ლი ისე ავად იყო, რომ და დია ნებ მა ქუ თაი სი დან გერ მა ნე ლი 
ექი მი მოიწ ვიეს. ანა და ენი მას ორ საათ ზე შეხ ვდნენ რუ სუ ლი სა დი ლის დროს, 
რო მელ საც კი დევ ეს წრე ბო და ორი და დია ნის ქა ლი, რუ სი ოფიც რის მეუღ ლე და 
ფრან გი სოფ ლის მეურ ნეო ბის სპე ცია ლის ტი – ჟო ზეფ ლიე ტო, რო მე ლიც ახალ
გაზ რდა უფ ლის წუ ლის მა მუ ლის მო დერ ნი ზე ბას აპი რებ და. კი დევ ერ თი სტუ მა რი, 
გერ მა ნე ლი ბო ტა ნი კო სი, რომ ლის სა ხე ლიც ქა ლებ მა არ იცოდ ნენ, ცუ დად იყო, 
სა წოლ ში იწ ვა და მათ ვერ შეუერ თდა. სტუმ რებ მა ფრან გულ ენა ზე მი მოი ხი ლეს 
პო ლი ტი კუ რი სიახ ლეე ბი, რა შიც მგზნე ბა რედ ჩაერ თო და ვით და დია ნი, რომ ლის 
სამ თავ რო, სა მეგ რე ლო, რუ სე თის მხრი დან ტე რი ტო რიუ ლი პრე ტენ ზიე ბის საფ
რთხის ქვეშ იყო. ამის შემ დეგ, ანა და ენი სა სეირ ნოდ წა ვიდ ნენ დიდ ბო ტა ნი კურ 
ბაღ ში, რო მელ საც და დია ნე ბი აშე ნებ დნენ.

პრინ ცე სა ჩაი ზე არ იმ ყო ფე ბო და და სტუმ რებს ბო დი ში შე მოუთ ვა ლა. ენი და 
ანა აღ მოჩ ნდნენ, მარ თა ლია, მდიდ რულ, მაგ რამ არა ჯან საღ  ად გი ლას. ზუგ დი
დი მდე ბა რეობს ვა კე ზე – რო მე ლიც იმ დროს ჯერ კი დევ და ჭაო ბე ბუ ლი იყო – შა ვი 
ზღვი დან მხო ლოდ 18 მი ლის და შო რე ბით. სწო რედ ეს კლი მა ტი არ უხ დე ბა და დია-
ნის პა ტა რა ქა ლიშ ვილს, მშვე ნიერ ბავშვს. პრინ ცე სას ჰაე რის გა მოც ვლა – ლაი ლაშ-
ში ას ვლა ვურ ჩიე.74 ენი ძლივს უძ ლებ და ზუგ დიდს; ცხე ლა, ნეს ტი და ჩახუთულობაა, 
4-იდან საღამოს 7 საათამდე მხოლოდ მან ტი ლია მოს ხმუ ლი, ისე გა ვიოფ ლე, რომ 
ტან ზე მშრალ ად გილს ვერ მიპოვიდით.75 რად გან ანა უო კერ საც ფე რი ჰქონ და და
კარ გუ ლი, ქა ლებ მა გა დაი ფიქ რეს შა ვი ზღვის კენ წას ვლა და ამის ნაც ვლად, კვლავ 
მთა ში ას ვლა მოი სურ ვეს, რა თა იქი დან ეპო ვათ ქუ თაის ში და საბ რუ ნე ბე ლი გზა. 
ისი ნი მეო რე დღის ნა შუად ღევს, ხუთ საათ ზე გაემ გზავ რნენ. ეკა ტე რი ნე და დიან მა 
მათ გაა ტა ნა 6 დამარილებული კიტრი, ახალი, დიდი თავი ყველი, 8, 10 თუ უფრო 
მეტი კვერი და 2 ბოთლი წითელი ღვინო ჩემთვის და 2 თეთრი ანასთვის, 6 თუ 8 
ცვილის სანთელი და ახ ლად  დაკ რე ფი ლი კიტ რი და ვაშ ლი.76

მათ ჩრდი ლო აღ მო სავ ლე თის კენ აი ღეს გე ზი და რამ დე ნი მე საა თის შემ დეგ 
ლია ში, ერთ ფერ მა ში, მე ტად მოკ რძა ლე ბულ პი რო ბებ ში და ბი ნავ დნენ. იქაც, 
ამ ნეს ტიან, ცხელ ხეო ბა ში ქა ლე ბი და კა ცე ბი,  გან სა კუთ რე ბით ბავ შვე ბი, ფერ-
მკრთა ლე ბი და გაყ ვით ლე ბუ ლე ბი იყ ვნენ, არა ჯან სა ღად გამოიუყურებოდნენ. 

რად გან ისი ნი მთელ ოჯახ თან ერ თად იყ ვნენ ერთ ოთახ ში, რო გორც ენი წერს, 
ა.მ ექ ვსამ დე გა მაღ ვი ძა, ერ თი სუ ლი ჰქონ და წავ სუ ლი ყა ვით.77 საათ ზე ნაკ ლებ 
დრო ში მიაღ წიეს მდი ნა რე ენ გურს და გაუყ ვნენ მის ფარ თო, რი ყის ქვე ბით მო
ფე ნილ კა ლა პოტ ში მოქ ცეულ თქრია ლა დი ნე ბას ვა კი სა კენ. მოგ ზაუ რე ბი გა ჩერ
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დნენ ჯვარ ში, იმ დროს და ცა რიე ლე ბულ სო ფელ ში. ცხრი დან ორამ დე ცა რიელ 
ქოხ ში ისაუზ მეს და მეტ-ნაკლებად კომ ფორ ტუ ლად იბა ნა ვეს – ალ ბათ, ინ ფექ ციის 
გა და დე ბის ში შით. დღეს, ჯვრის უკან აღ მარ თუ ლია ევ რო პა ში ყვე ლა ზე მა ღა ლი 
კაშ ხლის კე დე ლი, რო მე ლიც ენ გურს თა ვის ვიწ რო ხეო ბა ში აკა ვებს და ფარ თო 
ტბას ქმნის. ჩვენ არ ვი ცით, გაუ ვა ლი იყო თუ არა იმ დროს ხეო ბა, თუ ენი და ანა 
დაი კარ გნენ, რაც საკ მაოდ ხში რად ხდე ბო და. ისი ნი მდი ნა რის დი ნე ბის მი მარ თუ
ლე ბით სია რულს შეეშ ვნენ და სო ფელ სა ჩი ნო ში ჩა ვიდ ნენ. შუად ღის ხუთ საათ
ზე წვი მა წა მო ვი და, არც ისე ძლიე რი, მაგ რამ შესაძლოა, დიდ ხანს გაგ რძელ დეს 
და ამ დროს, სა მი ვე კაც მა მიგ ვა ტო ვა, ვი ღა ცის ან რა ღა ცის სა ძიებ ლად წა ვიდ ნენ. 
ადა მი ნა ხე ვარ საათ ში დაბ რუნ და. ანამ ათ ქვე ფი ლი კვერ ცხი მოამ ზა და, მე ცხე
ნებს ჩე მი ბარ გი ჩა მოვ ხსე ნი და საწ ვი მა რი და ვა კე რე. და ვით მა გზა არ იცის – წა
ვი და მეგ ზუ რის სა პოვ ნე ლად, რო მე ლიც ჩვენ თან ერ თად წა მო ვა სო ფელ ში. ერ თი 
საა თი ამა ზე დავ კარ გეთ. 6:05 საათ ზე სო ფელ ჯა ყა ლის კენ [ჯგა ლი] გა ვე მარ თეთ 
და 6 ¾ საათ ზე ჩა ვე დით. 2 კო ტე ჯი. ინ დუ რი სი მინ დის ბე ღელ ში (პა ტა რა მოწ ნულ 
ქოხ ში, ალ ბათ ზო მით 4½ იარ დი 3 იარ დზე) მო ვეწ ყვეთ. ჩვე ნი ნაბდები ჩა ლა ზე 
გავ შა ლეთ და ახ ლა, 8:25, დავ წე რე ეს ბო ლო 19 სტრი ქო ნი. ჩრდი ლოე თით მა
ღა ლი ბორ ცვე ბი მო ჩანს და ალაგ ა ლაგ ტყია ნი გო რა კე ბით და ფა რუ ლი ქე დე ბი, 
პა ტა რა ტყია ნი კო ნუ სი სე ბუ რი მწვერ ვა ლე ბი ვით რომ ამოშვერილან. ბორცვები 
ორივე მხარეს დაღარულია და ქედებს გვერდზე მცირე ზომის კონუსისებური 
მწვერვალები ამშვენებს. 8:25 საათზე ჩაი და ა.შ. 9 ½ დავწექი.78

ეს იყო ბო ლო სიტ ყვე ბი, რომ ლე ბიც ენ ლის ტერ მა თა ვის დღიურ ში ჩა წე რა. 
1840 წლის 11 აგ ვის ტო იდ გა. ექ ვსი კვი რის შემ დეგ ის გარ დაიც ვა ლა. რა მოხ და 
ამ დროის მან ძილ ზე, უც ნო ბია. თავს სუს ტად გრძნობ და და წე რის გაგ რძე ლე ბა 
ვე ღარ შეძ ლო? მუ რიელ გრი ნის თა ნახ მად, ისი ნი 31 აგ ვის ტოს კვლავ ჩა ვიდ ნენ 
ლეჩ ხუმ ში, ლაი ლაშ ში. იქი დან ქუ თაის ში დაბ რუნ დნენ იმა ვე მარ შრუ ტით, რო მე
ლიც ოთ ხი კვი რის წინ გაია რეს. გიორ გი და დომ ნა იქ ელო დე ბოდ ნენ და ეკა ტე
რი ნე და დია ნის მიერ ზუგ დიდ ში გა მო ძა ხე ბუ ლი გერ მა ნე ლი ექი მიც იქ მუ შაობ და. 
მაგ რამ ექი მი ვერ დაეხ მა რე ბო და ვერც ბავშვს და ვერც ენ ლის ტერს, რომც შეხ
ვედ რო და. ენის ნეკ რო ლო გის მი ხედ ვით, მი სი გარ დაც ვა ლე ბის თა რი ღია სამ შა
ბა თი, 22 სექ ტემ ბე რი, ქუ თაი სი, „La fièvre chaudei“.79

„ცხე ლე ბა“ იმ პე რიოდ ში სხვა დას ხვა დაა ვა დე ბის აღ მნიშ ვნე ლი საერთო 
ტერ მი ნი იყო. რამ დე ნი მეკ ვი რია ნი ავად მყო ფო ბა გვა ფიქ რე ბი ნებს, რომ 
ეს შეიძ ლე ბოდა ტი ფი ყო ფი ლი ყო, მაგ რამ, შე საძ ლოა, ენი მწვა ვე მა ლა რიი
თაც დაა ვა დე ბუ ლი ყო ჭაო ბია ნი კოლ ხე თის რე გიონ ში ყოფ ნი სას. მოგ ზაუ

i. La fièvre chaude (ფრანგ.) – ცხელება (მთარგმნ. შენ.).
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რო ბის გან მავ ლო ბა ში სა კუ თა რი თა ვის გან ის მე ტის მე ტად ბევრს ით ხოვ და. 
რამ დე ნა დაც და ჟი ნე ბუ ლი და ძლიე რი იყო, ყო ველ თვის ზედ მე ტად მა ღა ლი 
წარ მოდ გე ნა ჰქონ და სა კუ თარ თავ ზე. ტბე ბის მხა რე ში, დი დი სენ ბერ ნა რის 
უღელ ტე ხილ ზე, მონ ტე პერ დი დო ზე, ვინ მალ ზე და ბო ლოს, გა ყი ნულ ვოლ გა
ზე, ენ ლის ტე რი ბედს ეთა მა შე ბო და. მის ტერ და ფი ნიi მარ თა ლი აღ მოჩ ნდა: 
მის მა გო ნე ბამ მი სი სხეუ ლი გაც ვი თა.

ქვრივი
„ჩვენ თვის ცნო ბი ლია, რომ ამ პა ტივ ცე მუ ლი ლე დის ნეშ ტი ბალ ზა მი რე ბუ ლია 

და მის ლის ტე რის მე გო ბა რი და კომ პა ნიო ნი, მის უო კე რი, კონ სტან ტი ნეპო ლის 
გავ ლით მოას ვე ნებს მას შინ, საგ ვა რეუ ლო აკ ლდა მა ში და სას ვე ნებ ლად“,1 – წერ
და „ჰა ლი ფაქს გარ დია ნი“ 1840 წლის 31 ოქ ტომ ბერს ანას მიერ გა მოგ ზავ ნი ლი 
გარ დაც ვა ლე ბის ცნო ბის თაო ბა ზე. ანა, სა ვა რაუ დოდ, ენის ბო ლო სურ ვილს ას
რუ ლებ და; წი ნააღ მდეგ შემ თხვე ვა ში, ძნე ლად წარ მო სად გე ნია, რომ მას თა ვის 
თავ ზე აე ღო ხან გრძლი ვი წა მე ბა, რა საც ქუ თაი სი დან ჰა ლი ფაქ სში ნეშ ტის რამ დე
ნი მეთ ვია ნი გა დას ვე ნე ბა მოით ხოვ და. მას შემ დეგ, რაც გარ დაც ვლილს ბალ ზა მი
რე ბა ჩაუ ტა რეს – ხე ლოვ ნე ბა, რო მელ საც ამ რე გიონ ში უხ სო ვა რი დროი დან მის
დევ დნენ – გვა მი, სა ვა რაუ დოდ, ჩაას ვე ნეს ნა ხერ ხიან თუ თიის კუ ბო ში, რო მელ საც 
სა ხუ რა ვი ზედ მიარ ჩი ლეს.

გე მით მგზავ რო ბა, რო გორც „ჰა ლი ფაქს გარ დია ნი“ წერ და, ჩაი შა ლა. ანა უო
კე რი ინ გლის ში სახ მე ლე თო გზით დაბ რუნ და. დაი ქი რა ვა თუ არა მან სატ რან
სპორ ტო სა შუა ლე ბა სპე ცია ლუ რად კუ ბო სათ ვის? თუ ის და ნარ ჩენ ბარ გთან ერ
თად დაიტ ვირ თა? გიორ გი ჩაი კინ მა, ალ ბათ, უკან და საბ რუ ნე ბელი მგზავ რო ბის 
და გეგ მვა სა კუ თარ თავ ზე აი ღო; მას და ფეხ მძი მო ბის ბო ლო თვეებ ში მყოფ დომ
ნას მოს კოვ ში დაბ რუ ნე ბა სურ დათ მა ნამ, სა ნამ ზამ თა რი დად გე ბო და. ანა უო კერს 
თბი ლის ში გა მოგ ზავ ნი ლი დახ ვდე ბო და ენის მიერ ბან კის თვის მოთ ხოვ ნი ლი 
მოგ ზაუ რო ბის თვის სა ჭი რო თან ხე ბი. გუ ბერ ნა ტორ მა გო ლო ვინ მა მის უო კე რის, 
მი სი მსა ხუ რე ბი სა და კუ ბოს თვის საშ ვე ბი დაუშ ვა, რა თა მათ, კავ კა სიო ნის გა დაკ
ვე თის შემ დეგ ორ კვი რია ნი კა რან ტი ნის თვის თა ვი აე რი დე ბი ნათ.

სა ქარ თვე ლოს სამ ხედ რო გზის გავ ლით უკან დაბ რუ ნე ბა წარ მოუდ გენ ლად 
დამ ქან ცვე ლი იყო; ძნე ლი წარ მო სად გე ნია, რა გზის გავ ლა მოუ წიათ მძი მე თუ
თიის კუ ბო თი დატ ვირ თუ ლებს. თუმ ცა, წე ლი წა დის ეს დრო უფ რო ხელ საყ რე ლი 

i. მისტერ დაფინი – ენის პირველი შეყვარებულის, ელაიზა რეინის მამობილი (მთარგმნ. შენ.).
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იყო ჯვრის უღელ ტე ხი ლის გა სავ ლე ლად, რად გან ოქ ტომ ბერ ში თოვ ლი არ იდო. 
ეკა ტე რი ნოგ რად სკაია ში, შე საძ ლოა, გიორ გიმ მის უო კერს შეს თა ვა ზა, ას ტრა ხა ნის 
გავ ლის ნაც ვლად უფ რო მოკ ლე გზა აერ ჩიათ, ვო რო ნე ჟის გავ ლით. ქუ თაი სი დან 
1273 მი ლის და ფარ ვის შემ დეგ, ისი ნი, სა ვა რაუ დოდ, მოს კოვ ში ნოემ ბრის ბო ლოს 
ან დე კემ ბრის შუა რიც ხვებ ში ჩა ვი დოდ ნენ. ანა კვლავ მი სის ჰო ვარ დის სას ტუმ
რო ში გა ჩერ და, სა დაც მა თი და ნარ ჩე ნი ბარ გი და სამ გზავ რო ეკი პა ჟი ინა ხე ბო
და. ფი ლის რამ სდე ნის ცნო ბით, ანამ, რო მე ლიც მოგ ზაუ რო ბის გაგ რძე ლე ბამ დე, 
ზამ თრის და სას რულს უნ და და ლო დე ბო და, ენი დროე ბით დაკ რძა ლა. იპო ვეს კი 
ანას სა ნუ გე შე ბე ლი სიტ ყვე ბი გრაფ მა და გრა ფი ნია პა ნი ნებ მა ან პრინ ცე სა სო
ფია რად ზი ვილ მა? ის ში ნი სა კენ 1841 წლის ზამ თრის მი წუ რულს დაიძ რა. ნე ტავ 
სამ გზავ რო ეკი პაჟს მი საბ მელ ზე მო თავ სე ბუ ლი კუ ბო უკან მიჰ ყვე ბო და? ჩვენ არ 
გვაქვს ჩა ნა წე რე ბი იმის შე სა ხებ, თუ რა მარ შრუ ტით გაია რა მის უო კერ მა თით
ქმის ორი ათა სი მი ლი მოს კო ვი დან ჰა ლი ფაქ სამ დე, არც იმის შე სა ხებ, გაჰ ყვ ნენ 
თუ არა მას სახ ლში მის ტერ და მი სის გრო სე ბი. 

ანა ჰა ლი ფაქ სში 1841 წლის 24 აპ რილს ჩა ვი და და გა და ვი და „შიბ დენ ჰოლ ში“, 
რო მე ლიც, ენ ლის ტე რის ან დერ ძის თა ნახ მად, მი სი სი ცოც ხლის მან ძილ ზე ანას 
მფლო ბე ლო ბა ში იყო. ჩა მოს ვლი დან ხუ თი დღის შემ დეგ, 29 აპ რილს, ენ ლის ტე რი 
სამ რევ ლო ეკ ლე სიის აკ ლდა მა ში დაკ რძა ლა. დღეს ამ ად გი ლის პოვ ნა შეუძ ლე
ბე ლია. დღეს ენის ნა ხევ რად დამ ტვრეუ ლი საფ ლა ვის ქვის ფი ლა ეკ ლე სიის შე სას
ვლელ ში, კე დელ ზეა მი ყუ დე ბუ ლი. მა რიან ლის ტე რი თა ვი სი დის და საფ ლა ვე ბა ზე 
აუ ცი ლებ ლად ჩა ვი დო და მარ კეტ უი ტო ნი დან. მი სი ურ თიერ თო ბა ანა უო კერ თან 
ალ ბათ საკ მაოდ ცი ვი იყო, რად გან ამ უკა ნას კნელს დარ ჩა ის, რაც ენ მა სა კუ თარ 
დას არ დაუ ტო ვა. მა რიან მა კი დევ ორ მოც დაერ თი წე ლი გაა ტა რა სი ღა რი ბე ში და 
1882 წელს გარ დაიც ვა ლა. ალ ბათ, იზა ბე ლა ნორ კლი ფი და მა რია ნა ლოუ ტო ნი ეწ
ვივ ნენ მის უო კერს, რა თა უფ რო მე ტი გაე გოთ ენის გარ დაც ვა ლე ბის შე სა ხებ. იზა
ბე ლა ხუ თი წლის შემ დეგ, 1846 წელს, სა მოც დაერ თი წლის ასაკ ში გარ დაიც ვა ლა. 
მა რია ნა ლოუ ტონ მა იცოც ხლა 1868 წლამ დე და გარ დაიც ვა ლა თა ვი სი მეუღ ლის, 
ჩარ ლზის სიკ ვდი ლამ დე, რო მელ ზეც ერთ დროს ის და ენი ამ დენს ოც ნე ბობ დნენ.

„შიბ დენ ჰოლ ში“ სა რე მონ ტო სა მუ შაოე ბი თით ქმის დას რუ ლე ბუ ლი იყო. 
დღემ დე სახ ლი იმა ვე მდგო მა რეო ბა შია შე მო ნა ხუ ლი, რო გორც ეს ენ ლის ტერს 
ჰქონ და ჩა ფიქ რე ბუ ლი, თუმ ცა, დას რუ ლე ბუ ლი ვერ სია თა ვად ენს არა სო დეს უნა
ხავს. მხატ ვარ მა ჯო შუა ჰორ ნერ მა დაას რუ ლა ჯეიმს ლის ტე რის პორ ტრე ტი, რო
მე ლიც ენ მა გამ გზავ რე ბამ დე შეუკ ვე თა. მის უო კე რი, რო მე ლიც იც ნობ და ენის ბი
ძას, რო გორც ჩანს, კმა ყო ფი ლი დარ ჩა ნა მუ შევ რით, რად გან მან ჰორ ნერს იმა ვე 
ზო მის ენის პორ ტრე ტიც დაუკ ვე თა. ჯო შუა ჰორ ნერს რამ დენ ჯერ მე ჰყავ და ნა ნა ხი 
ენ ლის ტე რი, მაგ რამ მას ენი ნა ტუ რი დან არ დაუ ხა ტავს. ანა დაეხ მა რა მას ენის 
გახ სე ნე ბა ში, აუ წე რა მი სი პო ზა, ტან საც მე ლი, თმის ვარ ცხნი ლო ბა და ნი მუ ში სათ
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ვის მხატვრს გა დას ცა სა მოყ ვა რუ ლო მი ნია ტუ რა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც ჰორ ნერ მა 
ზე თის მოზ რდი ლი ტი ლო შექ მნა. დაუდ გე ნე ლია, თუ რამ დე ნად ზუს ტად წარ მოა
ჩი ნა ჰორ ნერ მა ენ ლის ტე რი. „შიბ დენ ჰო ლის“ მე პატ რო ნეს გარ დაც ვა ლე ბის ჟამს, 
ორ მოც დაც ხრა წლის ასაკ ში, აშ კა რად მე ტად ეტ ყო ბო და სი ბე რის ნიშ ნე ბი, ვიდ რე 
ნა ხატ ზე გა მო სა ხულ ოც დაა თი წლის ქა ლის იდეა ლი ზე ბულ ვერ სიას. ზე და ტუჩ ზე 
საეჭ ვოდ არ ჩანს ბუ სუ სე ბის ნა სა ხი.

მხო ლოდ იმ მოკ რძა ლე ბუ ლი შე მო სავ ლის წყა ლო ბით, რაც ენ ლის ტე რის ან
დერ ძის თა ნახ მად მემ კვიდ რეო ბით ერ გო მის უო კერს, იგი მიხ ვდა, თუ რამ დენს 
ფლობ და სი ნამ დვი ლე ში მი სი ცო ლი. მხო ლოდ 4000 გირვანქა იყო დარ ჩე ნი ლი, გა
ცი ლე ბით ნაკ ლე ბი, ვიდ რე ენი იჩე მებ და. ანამ ალ ბათ გააც ნო ბიე რა, რომ თა ვად მან 
დაა ფი ნან სა ენის წა რუ მა ტე ბე ლი ინ ვეს ტი ციე ბი. უყ ვარ და კი იგი ოდეს მე ენს? თუ 
თა ვი დან ვე ატ ყუებ და მას? პა სუ ხებს ამ კით ხვებ ზე ანა მეუღ ლის დღიუ რებ სა და წე
რი ლებ ში ეძებ და. არ სე ბობს მი ნიშ ნე ბე ბი იმა ზე, რომ სწო რედ მან მის ცა ცეცხლს ენ 
ლის ტე რი სა და მა რია ნა ლოუ ტო ნის წე რი ლე ბი.2 მას რომ ენის საი დუმ ლო კო დის 
გა შიფ ვრა და მა თი ურ თიერ თო ბის ად რეუ ლი ხა ნის შე სა ხებ ჩა ნა წე რე ბის წა კით ხვა 
შესძ ლე ბო და, შე საძ ლოა, ენის დღიუ რე ბიც დაეწ ვა.

ენ ლის ტე რის გარ დაც ვა ლე ბის შემ დე გაც, ანა არ შე რი გე ბია თა ვის ნა თე სა ვებს 
ჰა ლი ფაქ სსა და შოტ ლან დია ში. რა უნ და ეთ ქვა მას პრის ტლე ბი სა და სა ზერ ლენ
დე ბი სათ ვის? რომ ისი ნი ყო ველ თვის მარ თლე ბი იყ ვნენ, რო ცა ენ ლის ტე რის შე სა
ხებ აფ რთხი ლებ დნენ? ჯორჯ სა ზერ ლენ დი ანა უო კერს ად ვი ლად მო სან ადი რე ბელ 
მსხვერ პლად მიიჩ ნევ და. ის ჯერ სა კუ თარ მეუღ ლეს, ელი სა ბედს, არ წმუ ნებ და, რომ 
მის დას კვლავ სჭირ დე ბო და სტი ვენ ბელ კომ ბის სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბა. შემ დეგ 
მან სა თა ნა დო სა მარ თალ წარ მოე ბი სათ ვის დაი ქი რა ვა ად ვო კა ტი, რო ბერტ პარ
კე რი, რა თა ანა, სა კუ თა რი ნე ბის წი ნააღ მდეგ, იორ კის ფსი ქიატ რიულ საა ვად მყო
ფო ში დაეწ ვი ნათ. 1843 წლის 9 სექ ტემ ბერს სა ზერ ლენ დე ბი, ექი მის, ად ვო კა ტი სა და 
ჰა ლი ფაქ სის კონ სტებ ლის თან ხლე ბით „შიბ დენ ჰოლ ში“ შეიჭ რნენ. ანა ბო ლო სარ
თულ ზე, წი თელ ოთახ ში დაი მა ლა და იქ ჩაი კე ტა. სტი ვენ ბელ კომ ბმა და რო ბერტ 
პარ კერ მა კონ სტებლს კა რის გა ღე ბა სთხო ვეს და ისიც ასე მოიქ ცა – კა რი ან ჯა მე ბი
დან ამოამ ტვრია. ოთახ ში სა ში ნე ლი სი ბინ ძუ რე იყო, ხო ლო სა წო ლის გვერ დზე იდო 
და ტე ნი ლი წყვი ლი პის ტო ლე ტი. ად ვო კატ მა შე საძ ლოა ზედ მე ტად გაზ ვი დე ბუ ლად 
აღ წე რა სი ტუა ცია სა კუ თა რი საქ ციე ლის გა სა მარ თლებ ლად. და რა ბე ბი და ხუ რუ ლი 
იყო – სა წო ლის გვერ დზე ძვე ლი, ბინ ძუ რი შან და ლი ქო ნით იყო და ფა რუ ლი, თით
ქოს სან თე ლი ზედ ჩა მომ დნა რი ყო – წერ და პარ კე რი, იმის და სამ ტკი ცებ ლად, რომ 
ანას ცეც ხლთან მარ ტო და ტო ვე ბა არ შეიძ ლე ბო და, და რომ მას სა კუ თა რი თა ვის
გან დაც ვა სჭირ დე ბო და. ფურ ცლე ბი სრუ ლიად უწეს რი გოდ იყო მი მო ფან ტუ ლი. წი
თელ ოთახ ში უამ რა ვი სის ხლით მოს ვრი ლი ცხვირ სა ხო ცი დაგ ვხვდა.3 რად გან ანას, 
რო გორც პარ კე რი წერს, გა დაუ დე ბე ლი სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბა სჭირ დე ბო და, ის 
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სტი ვენ ბელ კომ ბის ფსი ქიატ რიულ საა ვად მყო ფო ში დააწ ვი ნეს. შეგ ვიძ ლია ვი ვა
რაუ დოთ, რომ ანა უო კერს მარ თლაც აწუ ხებ და ფსი ქი კუ რი პრობ ლე მე ბი ევ რო პა ში 
ცო ლის ცხე დარ თან ერ თად ტრავ მუ ლი მოგ ზაუ რო ბის შემ დეგ. რამ დე ნად სჭირ დე
ბო და მას კლი ნი კა ში დაწ ვე ნა და თვალ ყუ რის დევ ნე ბა, სა და ვოა. ანა საა ვად მყო
ფო ში უნ და შეხ ვედ რო და ელაი ზა რეინს, რად გან ის გარ დაც ვა ლე ბამ დე, 1860 წლამ
დე, იქ ცხოვ რობ და. ენ ლის ტე რის ორი ვე სატ რფო, პირ ვე ლი და უკა ნას კნე ლი, გი ჟე
ბად შე რაც ხეს.

მას მე რე, რაც ანა თა ვი დან მოი შო რა, კა პი ტან სა ზერ ლენდს გა მოუჩ ნდა სხვა 
ძლიე რი კონ კუ რენ ტი, რო მე ლიც ასე ვე აც ხა დებ და პრე ტენ ზიას სა ზერ ლენ დის ცო
ლის დის ქო ნე ბა ზე – ექი მი ჯონ ლის ტე რი სუონ სი დან. ეს უკა ნას კნე ლი თავ გა მო
დე ბით გმობ და ენ ლის ტე რის ან დერ ძის თა ნახ მად „შიბ დენ ჰო ლის“ მის უო კე
რის თვის  გა და ცე მას. სა ზერ ლენდს კი თა ვად უნ დო და ამ ქო ნე ბის ხელ ში ჩაგ დე
ბა. „შიბ დენ ჰო ლის“ მფლო ბე ლო ბა ზე მის უო კე რის უფ ლე ბის გა სა ჩივ რე ბით, ჯონ 
ლის ტერ მა სა ზერ ლენ დი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სა მარ თლებ რივ და ვებ ში გახ ვია. 
სა ზერ ლენ დი ამ ტკი ცებ და, რომ მას არა მხო ლოდ კა ნო ნიე რი, არა მედ მო რა ლუ რი 
უფ ლე ბაც ჰქონ და „შიბ დენ ზე“ და ხაზს უს ვამ და იმას, თუ რა მარ ტი ვად შეძ ლებ და 
ნე ბის მიე რი ინ ტრი გა ნი ან უპ რინ ცი პო ადა მია ნი მის უო კე რის მოტ ყუე ბა სა და შეც
დო მა ში შეყ ვა ნას; და უყოყ მა ნოდ ვამ ტკი ცებ, რომ მის ლის ტე რი სწო რე დაც რომ 
ასე მოიქ ცა. მე გა მუდ მე ბით ვა დევ ნებ დი თვალ ყურს მოვ ლე ნებს. მან ჯერ უახ
ლოე სი ნა თე სა ვე ბის მი მართ უნ დობ ლო ბა და სი ძულ ვი ლი ჩაუ ნერ გა მის უო კერს; 
მას მე რე, რაც ეს გაა კე თა, დაარ წმუ ნა მის უო კე რი, რომ მის თვის დაე ტო ვე ბი ნა 
თა ვი სი ქო ნე ბა და, თით ქოს ეს საკ მა რი სი უსა მარ თლო ბა არ ყო ფი ლი ყო უო კე
რე ბის ოჯა ხის მი მართ, დაი ყო ლია ის, რომ მი სი ქო ნე ბი დან შე მო სუ ლი შე მო სა ვა
ლი მა თი საზ ღვარ გა რეთ ყოფ ნის დროს მის (მის ლისტერის) ანგარიშზე ჩაერიცხა. 
იმედოვნებდა თუ არა მის ლისტერი, რომ მის უოკერი ოდესმე დაბრუნდებოდა 
მოგზაურობიდან, მხოლოდ ღმერთმა იცის! სა ზერ ლენ დი ამ ტკი ცებ და, რომ ანა 
უო კე რი კი არ იყო მის ლის ტე რის მსხვერ პლი, არა მედ თვი თონ: მწვა ვედ გან ვიც
დი იმ ზა რალს, რო მე ლიც მის ლის ტერ მა მო მა ყე ნა მე, ჩემს მეუღ ლე სა და ვაჟს, და 
გა ნა სხვა ჩემს ად გი ლას ასე არ იქ ნე ბო და გან წყო ბი ლი?4

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ზერ ლენ დმა მოა ხერ ხა ჯონ ლის ტერ უფ რო სის 
დროე ბით მო გე რიე ბა, მან თა ვი სი წარ მა ტე ბის ნა ყო ფით ვერ იხეი რა. იმა ვე 
წელს, რო ცა მან ანა უო კე რი ფსი ქიატ რიულ საა ვად მყო ფო ში გა მო კე ტა, სა ზერ
ლენ დმა თა ვი სი უფ რო სი ვა ჟი, თორ მე ტი წლის ჯორჯ სეკ ვი ლი და კარ გა. მი სი 
მეუღ ლე, ანას და, ელი სა ბე დი, ერთ წე ლი წად ში, 1844 წელს, სულ რა ღაც ორ მოც
და სა მი წლი სა გარ დაიც ვა ლა. ორი წლის შემ დეგ, ქვრივ მა ცო ლად მოიყ ვა ნა ძა
ლიან ახალ გაზ რდა მე რი ელი სა ბედ ჰეი. სა ზერ ლენ დი საც ხოვ რებ ლად „შიბ დენ 
ჰოლ ში“ გა და ვი და ცოლ თან, თა ვის ორ ქა ლიშ ვილ თან და ცხრა წლის ევან ჩარ
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ლზთან ერ თად. მაგ რამ მას არ ეწე რა დი დი ხნით დამ ტკბა რი ყო გა მარ ჯვე ბით და 
სოფ ლის ძვე ლი მა მუ ლის ბა ტო ნო ბით. ჯორჯ სა ზერ ლენ დი ერ თი წლის შემ დეგ, 
ორ მოც დაც ხრა წლის ასაკ ში გარ დაიც ვა ლა. მან თა ვის შვილს დაახ ლოე ბით  
30 ათასი გირვანქა სტერ ლინ გის ოდე ნო ბის მემ კვიდ რეო ბა დაუ ტო ვა.

ამ დროის თვის, ანა უო კე რი საც ხოვ რებ ლად ლაით კლიფ ში დაბ რუნ და. იორ
კის ფსი ქიატ რიულ საა ვად მყო ფო ში ორი წლის გა ტა რე ბის შემ დეგ, უო კე რის ოთ
ხმოც დარ ვა წლის დეი დას ანა შეე ცო და და 1845 წელს ის „კლიფ ჰილ ში“ დააბ რუ
ნა. ანა უო კე რი უფ რო სი ორი წლის შემ დეგ გარ დაიც ვა ლა, კა პი ტან სა ზერ ლენ დის 
გარ დაც ვა ლე ბის წელს. ორ მოც დაოთ ხი წლის ანა უო კერ მა მის გან მემ კვიდ რეო
ბით მიი ღო სა მარ თლებ რი ვი და ვა ჯონ ლის ტერ უფ როს თან, რო მელ მაც ვე ღარ 
გაა სა ჩივ რა ანას კა ნო ნიე რი უფ ლე ბა ქო ნე ბა ზე. მაგ რამ, ანა „კლიფ ჰილ ში“ დარ ჩა 
და სიკ ვდი ლამ დე იქ ცხოვ რობ და ირ ლან დიელ მედ დას თან ერ თად. ის ორ მოც
და თერ თმე ტი წლის ასაკ ში, 1854 წელს გარ დაიც ვა ლა. მან თა ვის დის შვილს უან
დერ ძა ის, რაც ენ ლის ტერ მა და ჯორჯ სა ზერ ლენ დმა დაუ ტო ვეს, დაახ ლოე ბით 
2000 გირვანქა სტერ ლინ გი – მცი რე ნა წი ლი იმი სა, რაც მას ერთ დროს გააჩ ნდა.

ევან ჩარლზ სა ზერ ლენ დმა უო კე რე ბის მთე ლი ქო ნე ბა გაა ნია ვა და შოტ ლან დია
ში დაბ რუნ და. მან უო კე რე ბის საგ ვა რეუ ლო მა მუ ლი ლაით კლიფ ში – „ქროუ ნეს
ტი“, მიჰ ყი და ტი ტუს სოლტს – ბრედ ფორ დში მშრო მე ლე ბი სათ ვის სოლ ტე რის სა ნი
მუ შო სოფ ლი სა და „სოლტ მი ლის“ დამ ფუძ ნე ბელს. ანა უო კე რის მშობ ლე ბის სახ
ლი აღარ არ სე ბობს; იქაუ რი მი წე ბი გოლ ფის მოედ ნე ბა დაა გა და კე თე ბუ ლი. დი დი 
და ტე ვა დი „კლიფ ჰი ლი“ ცალ ცალ კე ბი ნე ბა დაა და ყო ფი ლი. ლიდ გეი ტი, სა დაც ანა 
ცხოვ რობ და მა შინ, რო დე საც ენს შეხ ვდა, ახ ლა ახა ლი სახ ლე ბით არის გარ შე მორ
ტყმუ ლი. იმ დროი დან, რო ცა ენ ლის ტე რი ხში რად სტუმ რობ და იქ, მხო ლოდ ძვე ლი 
მა მუ ლის კედ ლე ბი ღაა შე მორ ჩე ნი ლი.

ჯონი, მურიელი, ვივიენი, ფილისი,  
ჰელენა, ჯილი და ანგელა
1855 წელს, ანა უო კე რის გარ დაც ვა ლე ბი დან ერ თი წლის შემ დეგ, ჯონ ლის ტერ 

უფ როს მა „შიბ დენ ჰო ლი“ დაი კა ვა. ამის შემ დეგ ექი მი დროს ხან უაი ტის კუნ ძულ
ზე ატა რებ და სა მუ შაოდ, და ხან ჰა ლი ფაქ სში, თა ვის ახალ სახ ლში, სა დაც მი სი 
ცო ლი, ლუი ზა ანა ლის ტე რი (ქა ლიშ ვი ლო ბა ში გრან ტი), მათ სამ შვილს, ჯონ უმ
ცროსს, ჩარლზს და ენს ზრდი და. 1856 წელს ექიმ მა ლის ტერ მა გა ყი და „ნორ სგეით 
ჰაუ სი“, სა დაც 1961 წელს, მის დან გრე ვამ დე, სას ტუმ რო ფუნ ქციო ნი რებ და, რო
გორც ეს ენ ლის ტერს ჰქონ და და გეგ მი ლი. ენის კა ზი ნოს იყე ნებ დნენ თეატ რი სა 
და კი ნოს დარ ბა ზად.
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1867 წელს ჯონ უმ ცრო სი (1847–1933) „შიბ დენ ჰო ლის“ მფლო ბე ლი გახ და. 
რო გორც პრო ლოგ ში გიამ ბეთ, სწო რედ ჯონ მა დაიწ ყო ენ ლის ტე რის ცხოვ რე
ბის კვლე ვა „ჰალიფაქს გარ დიან ში“ გა მოქ ვეყ ნე ბულ სე რიებ ში „სოციალური 
და პოლიტიკური ცხოვრება ჰალიფაქსში ორმოცდაათი წლის წინ“ (1887–1892). 
თა ვი სი ტო რი დეი დის გან გან სხვა ვე ბით, ის „და მოუ კი დე ბე ლი ლეი ბო რის ტუ ლი 
პარ ტიის“ დამ ფუძ ნე ბე ლი წევ რი და ხა ზი ნა და რი იყო, მხარს უჭერ და მუ შა თა უფ
ლე ბებს, აწ ყობ და უფა სო სა სა დი ლოებს გა ფი ცუ ლე ბის თვის და 1893 წლის სა ყო
ველ თაო არ ჩევ ნებ ში ერ თერ თი პირ ვე ლი ლეი ბო რის ტი კან დი და ტი იყო ჰა ლი
ფაქ სში, მაგ რამ ლი ბე რალ კან დი დატ თან წაა გო. „ჰა ლი ფაქ სის ან ტიკ ვა რიატის 
სა ზო გა დოე ბის“ დამ ფუძ ნე ბელ მა პრე ზი დენ ტმა, ათ წლეუ ლე ბის მან ძილ ზე იმა ზე 
მე ტი ფუ ლი ჩა დო საქ ველ მოქ მე დო საქ მია ნო ბა ში კულ ტუ რუ ლი და წე სე ბუ ლე
ბე ბი სა და სკო ლე ბის და სახ მა რებ ლად, ვიდ რე „შიბ დენ ჰოლს“ შე მოჰ ქონ და. 
1923 წელს ის გა კოტ რე ბის პი რას იყო. მი სი დი დი მიღ წე ვე ბის გა მო ქა ლაქ მა ჰა
ლი ფაქ სმა მის გან „შიბ დენ ჰო ლი“ შეი ძი ნა და მას ვე უბო ძა მი სი მფლო ბე ლო ბა 
სი ცოც ხლის მან ძილ ზე. 1926 წელს უელ სის პრინ ცმა ედუარ დმა, დე დო ფალ ელი
სა ბედ IIის ბი ძამ, ფარ თო სა ზო გა დოე ბი სათ ვის გახ სნა ენ ლის ტე რის დე კო რა
ტიუ ლი ბა ღი. სამ წუ ხა როდ, მი სი ხავ სის ქო ხი არ არის შე მორ ჩე ნი ლი, ალ ბათ, 
სარ კი ნიგ ზო სა მუ შაოებს შეე წი რა.

1934 წელს „შიბ დენ ჰო ლი“ მუ ზეუ მად გა და კეთ და; ახ ლა სტუმ რებს შეუძ ლიათ ენ 
ლის ტე რის სა წე რი მა სა ლე ბი სა და ყალ ბი კუ ლუ ლე ბის ნახ ვა; სახ ლი სა და ბა ღე ბის 
დათ ვა ლიე რე ბის შემ დეგ, თუ წა ხემ სე ბა ან სა დი ლი მო გინ დე ბათ, შე გიძ ლიათ გაუყ
ვეთ იმ სა ცალ ფე ხო ბი ლიკს, რო მე ლიც 1837 წელს დე დო ფალ ვიქ ტო რიას კო რო
ნა ციის აღ სა ნიშ ნა ვად სა ზეი მოდ გახ სნა ენ მა, და გოდ ლის შე სახ ვევ ში, ენის „სტამპ 
ქროს ინ ში“ შეია როთ. დღეს იქ უკ ვე ყვე ლას, მიუ ხე და ვად პო ლი ტი კუ რი მრწამ სი სა, 
შეუძ ლია იქ და ლე ვა.

1933 წელს, ჯონ ლის ტე რის გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ, „შიბ დენ ჰო ლი“ სტა ჟიორ
მა ბიბ ლიო თე კარ მა – მუ რიელ გრინ მა (19091997) დაათ ვა ლიე რა. თა როე ბი წიგ
ნე ბით იყო  გადავსებული, რაც თაროებზე არ ეტეოდა, სკა მებ ზე, მა გი დებ სა და 
ია ტაკ ზე იყო მი მო ფან ტუ ლი. სახ ლი სავ სე იყო სა ბუ თე ბით გა ტე ნი ლი მოზ რდი ლი, 
მტვრია ნი ჩე მოდ ნე ბით; რას არ იპო ვი დით აქ – საი ჯა რო დო კუ მენ ტა ციას, ან დერ
ძებს, ან გა რი შებს, რე ცეპ ტებს, გარ დაც ვა ლე ბის ცნო ბებს, დღიუ რებს, წე რი ლებს და 
ა.შ. შიგადაშიგ კიდევ ერთი ხელნაწერებით სავსე ყუთი ან ჩემოდანი გამოჩნდებოდა 
სახლის რომელიმე ნაწილში ნაგვის გროვის ქვეშ მიმალული.1 რამ დე ნი მე წლის გან
მავ ლო ბა ში გრინ მა „შიბ დენ ჰო ლის“ სა ბუ თე ბის ნუს ხა შეად გი ნა და ნა წი ლე ბად და
ყო. თა ვი სი სა დი სერ ტა ციო კვლე ვის თვის გრინ მა ენ ლის ტე რის 1850 შე მორ ჩე ნი ლი 
წე რი ლი დან 395 მათ გა ნის ას ლი გაა კე თა და თან სა რე დაქ ციო შე ნიშ ვნე ბი დაურ
თო. მან ჯონ ლის ტე რის „კა რა და ში“ ნა პოვ ნი დღიუ რე ბი გა მოი ყე ნა და თა რი ღე ბის
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თვის და სხვა შეც დო მა ში შემ ყვა ნი, რთუ ლი დე ტა ლე ბის და სა ზუს ტებ ლად. არ ტურ 
ბა რე ლი სეუ ლი შიფ რის გა სა ღე ბის წყა ლო ბით, გრი ნი მიხ ვდა, თუ ვის თან ჰქონ და 
საქ მე და გა დაწ ყვი ტა წე რი ლე ბის კრე ბულ ში – „გაბედული იორკშირელი ქალი: 
„შიბდენ ჰო ლე ლი ენ ლის ტე რის წე რი ლე ბი, დ. 1791 გ. 1840“ (1938) – არ აღე ნიშ ნა 
ის ფაქ ტი, რომ ენი ქა ლე ბის მოყ ვა რუ ლი იყო. მან მოგ ვია ნე ბით გა ნაც ხა და, რომ 
„ეს ლის ტე რე ბის ოჯა ხის უმ წიკ ვლო სა ხელს ჩირქს მოს ცხებ და“.2

შემ დე გი მეც ნიე რი, რო მე ლიც ენ ლის ტერს იკ ვლევ და, იყო ის ტო რი კო სი ვი
ვიენ ინ გე მი (დაახლ. 1918–1969). მას დღიუ რებ თან პირ ვე ლი შე ხე ბა 40იან წლებ
ში ჰქონ და, რო დე საც ამ პე რიო დის კა ბე ბის მო დას იკ ვლევ და. 1958 წლამ დე მან 
დრო ვერ გა მო ნა ხა და არ მიე ცა შე საძ ლებ ლო ბა, დაეწ ყო მუ შაო ბა ამ უზარ მა
ზარ მა სა ლა ზე. ამ ჯე რად, ჩვენ და სა სი კე თოდ, ჩე მი მე გო ბა რი და კო ლე გა, ბა
კა ლავ რი სა და დოქ ტო რის ხა რის ხის მფლო ბე ლი, მი სის ფი ლის მ. რამ სდე ნი 
შე მო მიერ თდა. ჩვენ და ვას კვე ნით, რომ, სა ვა რაუ დოდ, ეს დღიუ რე ბი აქამ დე 
მთლია ნად არა ვის წაუ კით ხავს და სწო რედ ამის გა კე თე ბა და ვი სა ხეთ მიზ ნად.3 
დოქ ტო რი ფი ლის მ. რამ სდე ნი (ქა ლიშ ვი ლო ბა ში ქროუ თე რი) და ქორ წი ნე ბუ ლი 
იყო „ჰა ლი ფაქს კუ რიე რის“ რე დაქ ტორ ზე და იმე დოვ ნებ და, რომ დღიუ რებ ში 
მიაგ ნებ და უფ რო ზო გად, ფარ თო სა ზო გა დოე ბი სათ ვის საინ ტე რე სო მა სა ლას.4 
ვი ვიე ნი და ფი ლი სი ერ თად თერ თმე ტი წე ლი გულ დას მით ეც ნო ბოდ ნენ დღიუ
რებს; მათ ოც დაოთ ხნა წი ლია ნი ტო მეუ ლის თი თოეუ ლი ნა წი ლი ორ ჯერ წაი
კით ხეს. ენის საი დუმ ლო შიფ რის გა სა ღე ბის დახ მა რე ბით, ერ თად გაიკ ვლიეს 
გზა ლეს ბო სუ რი სექ სის აუა რე ბელ აღ წე რებ ში. ეხე ბო და მა თი იდაყ ვე ბი ერ თმა
ნეთს? ხე ლე ბი გა დაჯ ვა რე დი ნე ბუ ლი ჰქონ დათ? ჰქონ და რამ სდენს მი ზე ზი, ეჭ ვი 
შეე ტა ნა გაუთ ხო ვარ ვი ვიენ ინ გემ ში?

ორი მე გო ბა რი არ შე თან ხმე ბუ ლა იმა ზე, თუ რო გორ წარ მოად გენ დნენ ენ 
ლის ტე რის სა სიყ ვა რუ ლო ის ტო რიებს მო მა ვალ გა მო ცე მებ ში. 1967 წელს ინ გემ
მა ლონ დო ნის უნი ვერ სი ტეტ ში დაიწ ყო დი სერ ტა ციის წე რა თე მა ზე – „ენ ლის ტე
რის ცხოვ რე ბა“;  მრჩევ ლის, ოლივ ან დერ სო ნის თა ნახ მად, აპი რებ და გა ნე ხი ლა 
ენის ლეს ბო სე ლო ბა (რისი უგუ ლე ბელ ყო ფაც, ცხა დია, არ შეიძ ლე ბო და).5 ინ გემ
მა რამ დე ნი მე თა ვის მო ნა ხა ზი გაა კე თა ენ ლის ტე რის მოგ ზაუ რო ბებ ზე და 1968 
წელს „ალ პურ ჟურ ნალ ში“ გა მოაქ ვეყ ნა სტა ტია ვინ მა ლის მწვერ ვა ლის დაპ ყრო
ბის შე სა ხებ – ეს იყო პირ ვე ლი პუბ ლი კა ცია ენ ლის ტერ ზე „ჰა ლი ფაქს გარ დიან ში“ 
და ბეჭ დი ლი ჯონ ლის ტე რის სტა ტიე ბის სე რიის შემ დეგ. ინ გემ მა ენი წარ მო სა ხა 
უშ რე ტი ენერ გიი სა და მას კუ ლი ნუ რი მიდ რე კი ლე ბე ბის მქო ნე ძლიერ ქა ლად.6 
ჰა ლი ფაქ სის ან ტიკ ვა რუ ლი სა ზო გა დოე ბი სათ ვის იმა ვე სტა ტიის ვრცელ ვერ სია
ში მან თა ვი სი არა პირ და პი რი მი ნიშ ნე ბა გა დაას ხვა ფე რა: თა ვი სი დროის სტან
დარ ტე ბის მი ხედ ვით, მა ღა ლი იყო და გრძელ, შავ პალ ტო სა და სქე ლი ტყა ვის 
ჩექ მებ ში გამოწყობილი, ად ვი ლად შეიძლებოდა, კა ცი გგო ნე ბო და.7 1969 წლის აპ
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რილ ში, რო დე საც ეს მეო რე სტა ტია დაი ბეჭ და, ვი ვიენ ინ გე მი უკ ვე ცოც ხა ლი აღარ 
იყო. მი სი დაუმ თავ რე ბე ლი დი სერ ტა ცია ფი ლის რამ სდენს ერ გო.

ინ გე მის გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ, რამ სდენ მა სცა და ენ ლის ტე რის დღიუ
რე ბის და შიფ რუ ლი პა სა ჟე ბის თვის სა კუ თა რი ინ ტერ პრე ტა ცია მიე ცა. ინ გემ მა 
დღიუ რებ ში ზო გა დი ინ ტე რე სის თვის ყუ რად სა ღე ბი არაერ თი დე ტა ლი აღ მოა
ჩი ნა და წერ და, რომ ვე რა ვინ, ვი საც დღიუ რის კვლე ვა ზე სე რიო ზუ ლი პრე ტენ
ზია ჰქონ და, ამის თვის გვერ დის ავ ლას ვერ მოა ხერ ხებ და;8 ხო ლო, ფი ლის რამ
სდე ნი კა ტე გო რიუ ლად ეწი ნააღ მდე გე ბო და ამ მო საზ რე ბას. ის სა კუ თა რი სქე სის 
მი მართ სა სიყ ვა რუ ლო გრძნო ბებს ამ ჟღავ ნებ და,  – აღია რებს რამ სდე ნი თა ვის 
სტა ტია ში „ენ ლის ტე რის დღიუ რი“ (1970); მას ბუ ნებ რი ვად იზი დავ დნენ ყვე ლა
ზე ლა მა ზი, მხია რუ ლი, კე თილ გან წყო ბი ლი და სა ში ნაო საქ მე ში და ხე ლოვ ნე
ბუ ლი ქა ლე ბი. თუმ ცა, ამას თა ნა ვე აღ ნიშ ნავს, რომ: მის დღიუ რებ ში და შიფ რუ
ლია ვრცე ლი, სენ ტი მენ ტა ლუ რი მი მო წე რა მე გობ რებ თან, რაც თა ნა მედ რო ვე 
გო ნე ბის თვის მე ტად მო საწ ყე ნია. ფი ლის რამ სდე ნი გულ მოდ გი ნედ შეუდ გა იმ 
ყვე ლაფ რის და ფარ ვას, რი სი გა მომ ჟღავ ნე ბის იმე დიც ვი ვიენ ინ გემს ჰქონ და. 
ბუ ნებ რი ვია ვი ვა რაუ დოთ, რომ ამ საი დუმ ლო პა სა ჟებს გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ
ვნე ლო ბა აქვს და ნე ბის მიე რი გზით უნ და მოხ დეს მა თი გა შიფ ვრა. სა ბედ ნიე
როდ, ასე სუ ლაც არ არის საქ მე. იშ ვია თი გა მო ნაკ ლი სე ბის გარ და, „და შიფ რუ
ლი“ ან ბა ნით გად მო ცე მუ ლი მო ნაკ ვე თე ბი ის ტო რიულ ინ ტე რესს სრუ ლე ბით არ 
აღ ძრავს. რო გორც წე სი, ეს პა სა ჟე ბი ეხე ბა საო ჯა ხო და ფი ნან სურ სა კით ხებს, 
ამ მო ნაკ ვე თე ბის ამოც ნო ბა მა თი კონ ტექ სტის მი ხედ ვით მარ ტი ვია და მა თი გა
შიფ ვრაც დიდ დროს არ მოით ხოვს. ამას თა ნა ვე, სხვა „და შიფ რუ ლი“ პა სა ჟე ბი, 
რომ ლე ბიც წმინ დად პი რა დულ თე მებს ეხე ბა, გრძე ლი და მო საწ ყე ნია; და რაც 
უფ რო გრძე ლია პა სა ჟი, მით უფ რო დარ წმუ ნე ბით შეიძ ლე ბა ით ქვას, რომ მის 
გა შიფ ვრა ზე დროის და კარ გვა ნამ დვი ლად არ ღირს.9

მრა ვალ წლია ნი კვლე ვის მიუ ხე და ვად, რამ სდენ მა მხო ლოდ ერ თი სტა ტია 
გა მოაქ ვეყ ნა ენ ლის ტერ ზე. ოლივ ან დერ სო ნი მიიჩ ნევს, რომ და სავ ლეთ იორ
კში რის არ ქივ ში და ცულ კო ლექ ციას – „რამ სდე ნის მა სა ლე ბი“, წე სით, „ინ გე
მის მა სა ლე ბი“ უნ და ეწო დე ბო დეს. კრე ბულ ში მო ცე მუ ლია გრძე ლი ტექ სტე ბი ენ 
ლის ტე რის მოგ ზაუ რო ბის შე სა ხებ, ქრო ნო ლო გიე ბი და და თა რი ღე ბუ ლი ამო ნა
რი დე ბი და შიფ რუ ლი პა სა ჟე ბი დან.

რამ სდე ნი 1985 წელს გარ დაიც ვა ლა ისე, რომ ვერ მოეს წრო ენ ლის ტე რის 
დღიუ რე ბი დან  ამო ნა რი დე ბის, მათ შო რის და შიფ რუ ლი პა სა ჟე ბი დან დე ტა ლუ
რი ცი ტი რე ბე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბას. ჰე ლე ნა უაით ბრე დი (დ. 1931 წელს), მო წი ფუ
ლი სტუ დენ ტი და ოთ ხი შვი ლის დე და,  მა სა ლებს ენ ლის ტე რის შე სა ხებ შემ
თხვე ვით წააწ ყდა. 1984 წელს თა ვის მშობ ლიურ ქა ლაქ ჰა ლი ფაქ სში, კალ დერ
დეი ლის რე გიო ნულ არ ქივ ში, ის საკ ვლევ პროექტს ეძებ და. იცო დით, რომ ის 
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დღიუ რებს წერ და?10 – ჰკით ხა მას არ ქი ვა რიუს მა და მიკ რო ფო ტო ფირ ზე აჩ ვე ნა 
და შიფ რუ ლი გვერ დი, რო მელ ზეც გუ ლი ნამ დვი ლად არ მი გი ვი დო და, მაგ რამ 
ჰე ლე ნა უაით ბრე დი მყი სიე რად მოი ხიბ ლა. ისარ გებ ლა შიფ რის გა სა ღე ბით და 
ერ თი კვი რის მან ძილ ზე ლის ტე რის დღიუ რე ბის ორ მოც დაა თი გვერ დის ას ლი 
დაამ ზა და. 1988 წელს მან გა მოაქ ვეყ ნა – „საკუთარი გულის ხმა მესმის: ენ ლის-
ტე რის დღიუ რე ბი 1791–1840“, რო მელ შიც წარ მოდ გე ნი ლი იყო ამო ნა რი დე ბი 
1817–1824 წლე ბი დან. 1992 წელს გა მო ვი და – „არ მყავს სხვა ქურუმი სიყვარულის 
გარდა: ენ ლის ტე რის დღიუ რე ბი 1824–1826“. ბრი ტა ნუ ლი სა ზო გა დოე ბის ერ თი 
ნა წი ლი ამ ამ ბავ მა შოკ ში ჩააგ დო. დაირ ხა ხმე ბი, რომ დღიუ რე ბი ყალ ბია, მაგ
რამ ეს მით ქმა მოთ ქმა მა ლე ვე მიწ ყნარ და. ენ ლის ტე რის დღიურ მა გა მოააშ
კა რა ვა ქა ლებს შო რის უბი წო „რო მან ტი კუ ლი მე გობ რო ბის“ შე სა ხებ ელი სა ბედ 
მა ვო რის (1971) და ლი ლიან ფა დერ მა ნის (1981) იდეის მცდა რო ბა. რო დე საც 2010 
წელს ბი ბი სის „ლა მა ზად შე ფუ თუ ლი“ სა ტე ლე ვი ზიო დრა მა – „მის ენ ლის ტე
რის საი დუმ ლო დღიუ რე ბი“, გა მო ვი და, უაით ბრე დის პირ ვე ლი წიგ ნის ახა ლი 
გა მო ცე მაც იმა ვე სა თაუ რით დაი ბეჭ და, და მა ტე ბი თი, 1816 წლის ამო ნა რი დე ბის 
თან ხლე ბით.

ჰე ლე ნა უაით ბრე დის პიო ნე რუ ლი გა მო ცე მე ბის შემ დეგ, ოთ ხმოც და სა მი წლის 
მუ რიელ გრინ მა რე დაქ ტი რე ბა გაუ კე თა სა ბეჭდ მან ქა ნა ზე აკ რე ფილ 541 გვერდს, 
შეა მოკ ლა, ნა ხე ვარ ზე მე ტი მა სა ლა ამოაკ ლო და 1992 წელს გა მოაქ ვეყ ნა: „შიბდენ 
ჰო ლე ლი მის ლისტერი: რჩეული წერილები (1800–1840)“.

ამ დროს, ის ტო რი კოს მა ჯილ ლი დინ გტონ მა (დ. 1946 წელს) სა კუ თარ თავ ზე 
აი ღო  ენ ლის ტე რის დღიუ რე ბის მთლია ნად გა და წე რი სა და ციფ რულ ფორ მატ
ში გა დაყ ვა ნის ვალ დე ბუ ლე ბა. და ფი ნან სე ბის მო სა პო ვე ბე ლი გა ნაც ხა დის შევ სე
ბი სას, ლი დინ გტო ნი ით ვლი და სიტ ყვე ბის რაო დე ნო ბას და, მის და გუ ლის გა სა
ხეთ ქად,11 ოთ ხი მი ლიო ნი სიტ ყვა მიი ღო. ლი დინ გტო ნის შე ფა სე ბით, ენ ლის ტე
რის დღიუ რე ბის სრუ ლი ას ლის გა კე თე ბას ცხრა წე ლი დას ჭირ დე ბო და. ამი ტომ ის 
თა ვის პროექ ტში შე მოი ფარ გლა აქამ დე უც ნო ბი პა სა ჟე ბით, რომ ლე ბიც  ანა უო
კერ თან ურ თიერ თო ბას ეხე ბო და. თა ვის სხვა გა მო ცე მებ ში – „ქალთა ბედი: მიწა, 
სქესი და უფლებამოსილება. ენ ლის ტე რის დღიუ რე ბი და სხვა ნა წე რე ბი 1833–36 
(1998)“,„ბუ ნე ბის სამ ფლო ბე ლო: ენ ლის ტე რი და სურ ვი ლის ლან დშაფ ტი (2003)“, 
ასე ვე, არაერთ სტა ტია ში, ლი დინ გტო ნი იკ ვლევს ენ ლის ტე რის პო ლი ტი კურ და 
სა მე წარ მეო საქ მია ნო ბას.

ენ ლის ტერ თან იგი ვე გა მოც დი ლე ბა მქონ და, რაც მის ცხოვ რე ბა ში არ სე ბულ 
არაერთ ქალს – ჯერ მაც დუ ნა, შემ დეგ კი მი ღა ლა ტა. ის, რაც იმა ზე მე ტად მო მე წო
ნა, ვიდ რე ენ ლის ტე რის საოც რად გუ ლახ დი ლი საუ ბა რი თავის სურ ვილ ზე, მი სი 
სა კუ თა რ თავ ში დარ წმუ ნე ბუ ლო ბაა: ვნე ბია ნი იყო მი სი ბუ ნე ბა, ეს იყო და ეს. მან 
იცო და თა ვი სი უც ნაუ რო ბე ბის შე სა ხებ და ყვე ლა ფე რი გაა კე თა იმი სათ ვის, რომ 
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ამის შე სა ხებ ჰა ლი ფაქ სსა და იორ კში მეტ ნაკ ლე ბად ყვე ლას გაე გო. თუმ ცა, მი სი 
საყ ვარ ლე ბის უმე ტე სო ბა თავს უჩ ვეუ ლო და უც ნაურ ქა ლად არ მიიჩ ნევ და. კდე
მა მო სილ პრე ვიქ ტო რია ნულ ეპო ქა ში, რო გორც ეს ჩვენ წარ მოგ ვედ გი ნა, ქალ თა 
სიყ ვა რუ ლი არ უკავ შირ დე ბო და დიდ რისკს და არ იწ ვევ და სა ვა ლა ლო შე დე გებს, 
ეს არას წო რად არ მიაჩ ნდათ. ქა ლე ბი, უბ რა ლოდ, ამა ზე არ ლა პა რა კობ დნენ და 
შემ დეგ რე პუ ტა ციის შე ლახ ვის გა რე შე ქორ წინ დე ბოდ ნენ. ანა უო კე რი ენ ლის
ტე რი ვით გა ბე დუ ლი აღ მოჩ ნდა, საც ხოვ რებ ლად ერ თად გა დას ვლა და ეკ ლე სიის 
წი ნა რი გის მერ ხზე ერ თად ჯდო მა იმ დროის თვის ნამ დვი ლად თა მა მი საქ ციე ლი 
იყო. მიუ ხე და ვად ანო ნი მუ რი სა ქორ წი ნო გან ცხა დე ბე ბი სა, რომ ლე ბითაც კა პი ტან 
ტომ ლის ტერ სა და ანა უო კერს დას ცი ნოდ ნენ, ორ მა ქალ მა ერ თად ჩაუ ყა რა სა
ფუძ ვე ლი „ნორ სგეით ჰილს“. დაუ ფა რა ვი ურ თიერ თო ბის მქო ნე წყვი ლის ის ტო
რია მნიშ ვნე ლო ვა ნი ემან სი პა ტო რუ ლი ეტა პია ლეს ბო სუ რი სიყ ვა რუ ლის ის ტო
რია ში.

მიუ ხე და ვად ყვე ლაფ რი სა, ენ ლის ტე რი ნამ დვი ლი მხე ცი იყო. ისე ვე რო გორც 
ვერ ცერ თი მი სი საყ ვა რე ლი, ვერც მე გა ვე ქე ცი ამ დას კვნას და თან, მას მაინც ვერ 
და ვა ნე ბე თა ვი. ძველ მო დურ ენა ზე და წე რი ლი პა სა ჟე ბი სექ სზე საოც რად მშვე
ნიე რი იყო. და მე რე ყვე ლა ფე რი დამ თავ რდა.

ეპილოგი:  
როგორ წავიკითხოთ ენ ლისტერის ნაწერები

იტა ლია ში – ექ ვსას ორ მო ცი;
გერ მა ნია ში – ორას ოც და თერ თმე ტი;

ასი საფ რან გეთ ში, თურ ქეთ ში ოთ ხმოც და თერ თმე ტი;
ხო ლო ეს პა ნეთ ში  – ათას ერთი!i

მო ცარ ტი სა და და პონ ტეს ტრა გე დია ში, „დონ ჯო ვა ნის“, მე ქალ თა ნე გმი რის მსა
ხუ რი, ლე პო რე ლო, საო ცა რი იუ მო რით უხ სნის სა ცო დავ ელ ვი რას, რომ მხო ლოდ 
ის არ იტან ჯე ბა: Madamina, il catalogo è questoii. დონ ჯო ვა ნის უბ რა ლოდ უყ ვარს 
ყვე ლა ქა ლი, მა ღა ლი და და ბა ლი, მსუ ქა ნი და გამ ხდა რი, ქე რა და შავ გვრე მა ნი, 

i. თარგმანი იტალიურიდან, ნაწყვეტი ოპერის „დონ ჯოვანი“ ლიბრეტოდან, აქტი პირველი, სცენა V 
(მთარგმნ. შენ.).

ii. Madamina, il catalogo è questo (იტალ.) – ქალბატონო, ესაა კატალოგი (მთარგმნ. შენ.).
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ახალ გაზ რდა და მო ხუ ცი, ლა მა ზი და მა ხინ ჯი, გრა ფი ნია და გლე ხის ქა ლიშ ვი ლი. 
და ის, ლე პო რე ლო, გულ დას მით აწარ მოებს თა ვი სი ბა ტო ნის მიერ დაპ ყრო ბი ლი 
გუ ლე ბის კა ტა ლოგს. ენ ლის ტე რი თა ვი სი დღიუ რე ბით ჰგავ და ორი ვეს, – დონ ჯო
ვა ნის და ლე პო რე ლოს.

ენ ლის ტერ მა დღიუ რის წე რა ელაი ზა რეი ნის წე რი ლე ბი სა და ელაი ზა რეი ნის
თვის მი წე რი ლი წე რი ლე ბის სიის შედ გე ნით დაიწ ყო და, ლე პო რე ლოს მსგავ სად, ენი 
წერ და, რა თა სა კუ თა რი მო გო ნე ბე ბი შე მოე ნა ხა. მე სა მე ტო მის ის ნა წი ლი, რო მელ
შიც აღ ვწერ ჩემს ინ ტრი გას ენ [ნენც] ბელკომბთან, ყურადღებით გადავიკითხე და 
გულში გავიფიქრე: „ოჰ, ქალები, ქალები!“ ვფიქრობდი მის ვალენსიზეც, რომელიც, 
სხვათა შორის, ენს არაფრით  ჩამოუვარდება,  რომელმაც თამამად მიმიღო ისეთი, 
როგორიც ვარ. ასევე, გამართო მის ბრაუნის ამბავმაც, მოკ ლედ რომ აღ ვწერ. სულ 
ასეა, ხან ერ თთან ვარ, ხან მეო რეს თან. რო დის უნ და გა მოვ სწორ დე?1 თუ ლე პო რე
ლო მხო ლოდ ქა ლე ბის აღ ნუს ხვას აწარ მოებ და, ენ ლის ტე რი ის ტო რიებს ჰყვე ბო და 
და სჯე რო და, რომ ყვე ლა ფერს გად მოს ცემ და  ზუს ტად ისე, რო გორც სი ნამ დვი ლე
ში იყო, რა თა შემ დგომ ში შეძ ლე ბო და მა თი ცი ვი გო ნე ბით გან ხილ ვა.2 წე რი სა და 
ენის მი მართ ყო ველ გვარ უნ დობ ლო ბა სა და ეჭვს მოკ ლე ბუ ლი მის ლის ტე რი თა ვის 
სტილს ნეიტ რა ლუ რად და ობიექ ტუ რად მიიჩ ნევ და.

ენ ლის ტერს არც სა კუ თარ თავ ში ეპა რე ბო და ეჭ ვი. არა მგო ნია, რომ ცხოვ რე
ბა ში ოდეს მე ჩა მე დი ნოს უგუ ლო საქ ციე ლი – წერ და ის; მწამს, რომ ჩემ თან უფ რო 
ხში რად სცო დავ დნენ, ვიდ რე მე ვცოდავდი სხვე ბის მიმართ.3 არ არის სახარბიელო, 
მაგრამ არაფერზე არ გავცვლიდი.4 მთელი ცხოვრება სურდა, გვერდით ჰყოლოდა 
ისეთი ადამიანი:  ვისაც პატივს ვცემ და ვისზეც ვიზრუნებ, და მუდამ ჩემთან ერთად 
იქნება. მაგრამ არც ერთ ქალს, რომელსაც მასზე დაქორწინება უნდოდა, არც 
ელაიზა რეინს, არც იზაბელა ნორკლიფს და არც მარია ბარლოუს და, რაღა თქმა 
უნდა, არც ანა უოკერსა და არც მარიანა ლოუტონს, ენი ამ რო ლის თვის შე სა
ფე რი სად არ მიიჩ ნევ და. ენ ლისტერის ცხოვრების სიყვარულს მისივე საკუთარი 
თავი წარმოადგენდა.

მან მთე ლი თა ვი სი ყუ რად ღე ბა თა ვის ეგოს, თა ვის არ სე ბას, სხეულ სა და სა
კუ თარ სამ ყა როს მიაპ ყრო. სწო რედ ეს ეგო იყო მი ზე ზი იმი სა, რომ წერ და: ახ
ლა, რო ცა ვწერ, ზუს ტად 6:05 საა თია და წე რა ში გა ტა რე ბუ ლი ბო ლო 2½ საა თის 
გან მავ ლო ბა ში ჭირ ვეუ ლი მე ლან ქო ლიი დან კმა ყო ფილ მხია რუ ლე ბამ დე მი ვე დი.5 
ამის თვის გვერ დით სხვა ქა ლი არ სჭირ დე ბო და: თით ქოს მივ მარ თავ მე გო ბარს, 
რო მე ლიც მოთ მი ნე ბით მის მენს, ერ თგუ ლია და ნათ ქვამს არა ვის უმ ხელს და იქი-
დან გა მომ დი ნა რე, რომ არას დროს არა ფე რი ავიწ ყდე ბა, ყო ველ თვის მზად არის 
შეა და როს ერ თმა ნეთს წარ სუ ლი და აწ მყო და ამით გა ნამ ტკი ცოს მო მა ვა ლი.6 ეს 
მის მა საყ ვარ ლებ მაც იცოდ ნენ. თი თოეუ ლი მათ გა ნი ეჭ ვია ნობ და ენის დღიუ რებ
ზე სა კუ თა რი თა ვი სად მი მიძ ღვნილ ამ დიდ სა სიყ ვა რუ ლო წე რილ ზე. 
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ცხოვ რე ბის წვრილ მა ნი დე ტა ლე ბის ჩა წე რით გა ტა ცე ბუ ლი ენ ლის ტე
რი წარ მოუდ გენ ლად შრო მობ და თა ვის დღიუ რებ ზე, ეს მი სი დაუძ ლე ვე ლი 
სწრაფ ვა იყო. ის წერ და მა ნამ დეც, სა ნამ თა ვის მა გი დას მიუჯ დე ბო და, ის წერ
და ცხოვ რე ბის პა რა ლე ლუ რად – რო გორც ყო ველ თვის, ფან ქრით ჩა ნა წე რე-
ბის გა კე თე ბა და ვიწ ყე7 – რეა ლო ბას კალ მით ხელ ში  გა ნიც დი და. თა ვის ყო
ველ დღიურ ჩა ნა წე რებ ში მის ლის ტე რი ცი ტი რებ და არა მხო ლოდ ნაწ ყვე ტებს 
იმ წიგ ნე ბი დან, რომ ლებ საც კით ხუ ლობ და, არა მედ მოჰ ყავ და გრძე ლი ამო
ნა რი დე ბი წე რი ლე ბი დან, რომ ლებ საც ღე ბუ ლობ და; ის ხან სა კუ თა რი ხე ლით 
იწერ და ცი ტა ტებს და ხან ბეჭ დურ მა სა ლას ურ თავ და თა ვის დღიუ რებს. მხო
ლოდ ის, რას თა ნაც წე რით შე დიო და შე ხე ბა ში, ხდე ბო და მის თვის ჭეშ მა რი
ტი და მნიშ ვნე ლო ვა ნი. მი სი დღიუ რი სა კუ თა რი ცხოვ რე ბის ტექ სტის სა ხით 
ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა და ამით მი სი გაორ მა გე ბის მას შტა ბუ რი მცდე ლო ბაა: ჩე მი 
დღიუ რის გა და ხედ ვა და შევ სე ბა ყო ველ თვის სია მოვ ნე ბას მა ნი ჭებს. თით ქოს 
თა ვი დან გავ დი ვარ ჩემს ცხოვრებას.8

რაც შეე ხე ბა მის ჩა ნა წე რებ ში არ სე ბულ ინ ფორ მა ციას, შე მოკ ლე ბის გა რე
შე მათ საეჭ ვო ღი რე ბუ ლე ბა აქვთ და არც მაინ ცდა მაინც საინ ტე რე სო არაა. 
ეგო ცენ ტრუ ლი გა ნურ ჩევ ლო ბით ისი ნი „სელ ფის“ ბა ნა ლურ უნი კა ლუ რო ბას 
უს წრე ბენ წინ. ენ ლის ტე რის დღიურს საერ თო არა ფე რი აქვს საო პე რო ლიბ
რე ტოს თან, ლი ტე რა ტუ რას თან – ეს არის ტექ სტობრივი ფორ მის მქო ნე სო
ციო ის ტო რიუ ლი მოვ ლე ნა, რო მელ შიც აღ წე რი ლია ყვე ლა და ყვე ლა ფე რი. 
ლის ტერს გან სა კუთ რე ბით აინ ტე რე სებ და სა კუ თა რი სხეუ ლი და მას ზე ისე თი 
აქ ცენ ტი გაა კე თა, რო გო რიც მა ნამ დე სხვა არც ერთ მწე რალს არ გაუ კე თე ბია. 
მო ხიბ ლუ ლი მას ში მიმ დი ნა რე ნე ბის მიე რი ძვრე ბით, ნე ბის მიე რი გა ფა ჩუ ნე
ბით, ლის ტე რი ყვე ლა ფერს ჩა წე რის ღირ სად თვლი და. და ეს იმ დროს, რო
დე საც ქა ლის სხეუ ლი სულ უფ რო მე ტად ხდე ბო და ტა ბუი რე ბუ ლი და კა ცე ბის 
მიერ დო მი ნი რე ბულ დის კურ სში მოიხ სე ნიე ბო და, რო გორც მა მა კაც თა ვნე ბის 
შთა გო ნე ბის ობიექ ტი, რო მე ლიც თა ვად მსგავს გრძნო ბებს არ გა ნიც დის. 
გერ მა ნე ლი ფი ლო სო ფო სი იო ჰან გოტ ლიბ ფიხ ტე ზე მოთ ქმულს ასე აჯა მებ და: 
არა ვი თა რი სექ სუა ლუ რი სწრაფ ვა არ არის გა მო ხა ტუ ლი შეურ ყვნელ ქალ ში 
და მას ში არ არ სე ბობს არა ნაი რი სექ სუა ლუ რი სწრაფ ვა, გარ და სიყ ვა რუ ლი
სა; და ეს სიყ ვა რუ ლი ქა ლის ბუ ნებ რი ვი მის წრა ფე ბაა, დააკ მა ყო ფი ლოს კა ცი. 
ეს არის მის წრა ფე ბა, რო მე ლიც და ჟი ნე ბით ის წრაფ ვის სა კუ თა რი დაკ მა ყო
ფი ლე ბი სა კენ: თუმცა, არა ქა ლის, არა მედ მა მა კა ცის სენ სუა ლური დაკ მა ყო
ფი ლე ბი სა კენ; ქა ლის თვის ეს მხო ლოდ სუ ლიე რი კმა ყო ფი ლე ბაა.9

ენ ლის ტერს ხმა მაღ ლა გაე ცი ნე ბო და მი სი თა ნა მედ რო ვის მტკი ცე ბა ზე. 
ვიქ ტო რია ნუ ლი ეპო ქის მიჯ ნა ზე მან აღ წე რა ქა ლის სხეუ ლებ რივი, თა მა მი 
გა მოც დი ლე ბა. სა კუ თა რი სურ ვი ლე ბით გა მოწ ვეულ მა სი ხა რულ მა და მა თი 
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ჯენტლმენი ჯეკი

დაკ მა ყო ფი ლე ბის სირ თუ ლეებ მა გან საზ ღვრა მი სი ცხოვ რე ბა და, შე სა ბა მი
სად, დღიუ რე ბის სპე ცი ფი კაც. წე რამ მი სი სურ ვი ლე ბის ად გი ლი დაი კა ვა, გა
ნავ რცო, გა ნაახ ლა. სექ სუა ლუ რი სია მოვ ნე ბა  წე რის აქ ტის დროს მეორ დე ბა. 
მის დღიურ ში სექ სუა ლო ბა ტექ სტად იქ ცე ვა; სხეუ ლი და ცხოვ რე ბა – ან ბა ნად. 
რო გორც სა სურ ველ მა ქალ მა და მწე რალ მა, ენ ლის ტერ მა თა ვის დღიურ ში 
შექ მნა სა კუ თა რი თა ვი, სა კუ თა რი წე რი ლო ბი თი სხეუ ლი, თა ვი სი ცხოვ რე ბის 
რო მა ნი.

მთარგმნელი ნინო მიქაშავიძე, 
რედაქტორი ნინო ბექიშვილი.

სტატია ითარგმნა შემდეგი გამოცემის მიხედვით:
Angela Steidele, Gentleman Jack:  A Biography of Anne Lister: 

Regency Landowner, Seducer and Secret Diarist, MSB Mattes&Seitz 
Berlin Verlagsgesellschaftmbh, Berlin, 2017 (pp: 1-3,  226-274)
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პროლოგი: ენ ლისტერის 

დღიურების გაშიფვრა

1. Inventory from 1850, item 206, Liddington 
1994, 12.

2. Liddington 1994, 15.
3. W1, xiv.
4. Liddington 1994, 15.
5. Liddington 1994, 17.
6. Liddington 1994, 20.
7. Müller 1891.

ჰალიფაქსიდან მოსკოვში

1. To Messrs Hammersleys & Co., 28 Apr. 1836, 
G1, 488.

2. To Vere Cameron, 13 Jan. 1840, G2, 192.
3. Ca. 7/12 July 1839, RAM: 10, 9.
4. To Mariana Lawton, 18 Nov. 1839, G1, 512 f.
5. To Mariana Lawton, 18 Nov. 1839, G1, 513.
6. 14 Aug. 1839, RAM: 10, 8.
7. To Mariana Lawton, 18 Nov. 1839, G1, 513.
8. To Vere Cameron, 13 Jan. 1840, G2, 193 f.
9. To Mariana Lawton, 18 Nov. 1839, G1, 513.
10. To Vere Cameron, 13 Jan. 1840, G2, 194.
11. To Mariana Lawton, 18 Nov. 1839, G1, 513 f.
12. To Marian Lister, 3 Feb. 1840, G1, 524.
13. To Mariana Lawton, 18 Nov. 1839, G1, 513.
14. 16 Sep. 1839, RAM: 10, 12.
15. 8–17 Sep. 1839, RAM: 10, 11 f.
16. To Mariana Lawton, 18 Nov. 1839, G1, 514.
17. 12 Oct. 1839, RAM: 11, 2.
18. 20 Oct. 1839, RAM: 11, 6.
19. To Vere Cameron, 13 Jan. 1840, G2, 196.
20. [Oct.] 1839, RAM: 11, 4.
21. [Late Nov.] 1839, RAM: 11, 7.
22. 31 Oct. 1839, RAM: 52–76.
23. [Nov. 1839], RAM: 11, 14.
24. 28 Jan. 1840, RAM: 11, 14.
25. To Vere Cameron, 13 Jan. 1840, G2, 197.
26. 3 Nov. 1839, RAM: 11, 13.
27. 11/16/19 Nov., 8 Dec. 1839, RAM: 52–76.
28. 16/18 Dec. 1839, RAM: 52–76.
29. 20/21 Dec. 1839, RAM: 52–76.
30. [Dec.] 1839, RAM: 12, 3.

ბიბლიოგრაფია:

31. 23 Jan. 1840, RAM: 12, 5.
32. 16/17 Jan. 1840, RAM: 12, 9, 10 f.
33. 23 Jan. 1840, RAM: 52–76.
34. 26/27 Dec. 1839, 24 Jan. 1840, RAM: 52–76.
35. [2 Feb. 1840], RAM: 11, 14.

მოსკოვიდან კავკასიაში

1. 9–11 Feb. 1840, RAM: 13, 2–5.
2. 12 Feb. 1840, RAM: 13, 6.
3. 5 Mar. 1840, RAM: 14, 7.
4. 24 Feb. 1840, RAM: 13, 13.
5. 21 Feb. 1840, RAM: 15, 3.
6. 28 Feb. 1840, RAM: 13, 16 f.
7. 5 Mar. 1840, RAM: 15, 6.
8. 24 Feb. 1840, RAM: 13, 13.
9. 11 Mar. 1840, RAM: 14, 14.
10. 11 Mar. 1840, RAM: 15, 78 and letter to 

Mariana Lawton, 4 May 1840, G2, 202.
11. 4–6 Mar. 1840, RAM: 14, 6, 8–10.
12. 9 Mar. 1840, RAM: 14, 6, 12.
13. 12 Mar. 1840, RAM: 14, 15.
14. To Mariana Lawton, 4 May 1840, G2, 202.
15. 17 Mar. 1840, RAM: 52–76.
16. [Mid] Mar. 1840 RAM: 16, 3.
17. 22 Mar. 1840, RAM: 16, 7.
18. 30/26 Mar. 1840, RAM: 16, 14, 9.
19. 28 Mar. 1840, RAM: 16, 12.
20. 1 Apr. 1840, RAM: 16, 16 f.
21. 3 Apr. 1840, RAM: 16, 17, 19.
22. To Alexandrine Panina, 23 Apr. 1840, G1, 532.
23. 4/5 Apr. 1840, RAM: 17, 1, 2.
24. Pushkin, 1919.
25. 8 Apr. 1840, RAM: 17, 8.
26. ქართული სახელები მოცემულია 

თანამედროვე ინგლისური 
ტრანსლიტერაციის მიხედვით.

27. 9 Apr. 1840, RAM: 17, 9 f.
28. 10 Apr. 1840, RAM: 17, 11 f.
29. 12 Apr. 1840, RAM: 17, 16.
30. 12 Apr. 1840, RAM: 18, 2.
31. To Sophia Radzivill, 29 Apr. 1840, G1, 537.
32. 22 June 1840, RAM: 18, 15.
33. 20 Apr. 1840, RAM: 18, 5 f.
34. To Mariana Lawton, 4 May 1840, G2, 203.
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ბიბლიოგრაფია

35. [April or May] 1840, RAM: 25, 1.
36. To Sophia Radzivill, 11 May 1840, G1, 537.
37. 1 May 1840, RAM:52–76.
38. 24 Apr. 1840, RAM: 18, 5.
39. 12 May 1840, RAM: 52–76.
40. 3 May 1840, RAM: 19, 2 f.
41. 16 May 1840, RAM: 19, 5.
42. 18 May 1840, RAM: 19, 7, 8.
43. 3 June 1840, RAM: 18, 10.
44. [May] 1840, RAM: 15, 4.
45. 23 May 1840, RAM: 19, 11.
46. 23 May 1840, RAM: 15, 13.
47. [Late May] 1840, RAM: 19, 12.
48. To Mariana Lawton, 4 May 1840, G2, 203.
49. 14/31 May 1840, RAM: 19, 4, 14.
50. 1 June 1840, RAM: 19, 14.
51. 12 June 1840, RAM: 18, 13.
52. 2 May 1840, RAM: 15, 12.
53. 24 June 1840, RAM: 20, 2.
54. 27 June 1840, RAM: 20, 5.
55. To Sophia Radzivill, 29 Apr. 1840, G1, 537.
56. 8 July 1840, RAM: 20, 12.
57. 9 July 1940, RAM: 22, 1.
58. 8/10 July 1840, RAM: 24, 6, 9.
59. 2 Aug. 1840, RAM: 24, 5.
60. 19 July 1840, RAM: 24, 6.
61. 11 July 1840, RAM: 23, 4.
62. 17 July 1840, RAM: 24, 3.
63. 18/19 July 1840, RAM: 22, 11–13.
64. [21] July 1840, RAM: 21, 2.
65. 24 July 1840, RAM: 23, 6.
66. 24 July 1840, RAM: 23, 6.
67. Late July 1840, RAM: 24, 2.
68. 27 July 1840, RAM: 24, 12.
69. 30 July 1840, RAM: 24, 3.
70. 8 Aug. 1840, RAM: 25, 4.
71. 28 July 1840, RAM: 24, 13.
72. 7 Aug. 1840, RAM: 24, 8 f.
73. 8/9 Aug. 1840, RAM: 25, 5 f.
74. 9 Aug. 1840, RAM: 25, 9.
75. [9] Aug. 1840, RAM: 21, 7.
76. 10 Aug. 1840, RAM: 25, 6, 9.
77. 11 Aug. 1840, G2, 205.
78. 11 Aug. 1840, RAM: 25, 10.
79.  Halifax Guardian, 31 Oct. 1840, G2, 206.

ქვრივი

1. Halifax Guardian, 31 Oct. 1840, G2, 206.
2. Liddington 1994, 60.
3. Memorandum by Robert Parker, 9 Sep. 1843, 

Liddington 1994, 11.
4. George Sutherland to John Lister senior, 27 

Sep. 1844, L1, 238 f.

ჯონი, მურიელი, ვივიენი, ფილისი, 

ჰელენა, ჯილი და ანგელა

1. Shibden Hall. A Visitor’s Guide, 2010, 5.
2. Liddington 1994, 17. მაგალითად, გრინმა 

დამალა ის მოსაწვევი ბარათები, 
რომელთა საშუალებითაც ანა უოკერმა 
და ენ ლისტერმა 1832 წლის შემოდგომაზე 
საკუთარი შეხვედრა დათქვეს.

3. Ingham 1969, 55.
4. Ramsden 1970, 1.
5. Anderson 1995, 191.
6. Ingham 1968, 199.
7. Ingham 1969, 56.
8. Ingham 1969, 55.
9. Ramsden 1970, 4, 10 f.
10. W1, xvii.
11. Liddington 1994, 24.

ეპილოგი: როგორ წავიკითხოთ  

ენ ლისტერის ნაწერები

1. 18 June 1824, W1, 373.
2. To Sibella Maclean, 3 June 1824, G1, 190.
3. To Sibella Maclean, 21 June 1824, G1, 192.
4. 28 Nov. 1824, W2, 58.
5. 31 May 1824, W1, 371.
6. 22 June 1821, W1, 171.
7. 16 Oct. 1831, RAM: 38.
8. 24 Aug. 1822, W1, 233.
9. Fichte [1796] 1845, 311.
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შუანეთი და შამილი 
ლუიზა ლაფერაძის რეპროდუქცია



137

1853 წელს, ჩვე ნი ნა თე სა ვი, მა დამ ანა დრან სე ტფი ლის ში კო მერ ციუ ლი და
წე სე ბუ ლე ბის და საარ სებ ლად წა ვი და. იგი სექ ტემ ბრის თვე ში ჩა ვი და მდი და რი 
ის ტო რიით გა მორ ჩეულ სა ქარ თვე ლოს დე და ქა ლაქ ში – ქვეყ ნის მთა ვარ ად მი
ნის ტრა ციულ ცენ ტრში, რო მე ლიც ახ ლა რუ სე თის ბა ტო ნო ბის ქვე შაა. იქ ჩა სულს 
გაუთ ვა ლის წი ნე ბე ლი დაბ რკო ლე ბა შეექ მნა, ამი ტომ თა ვის გეგ მებ ზე უა რი თქვა 
და საფ რან გეთ ში დაბ რუ ნე ბა გა დაწ ყვი ტა. თუმ ცა, მოუ ლოდ ნე ლად, თა ვად და ვით 
ჭავ ჭა ვა ძის ოჯახ ში ორი პა ტა რა გო გო ნას აღ საზ რდე ლად მიიწ ვიეს. და ვით ჭავ ჭა
ვა ძე ქარ თუ ლი თა ვა დუ რი გვა რის წარ მო მად გე ნე ლია, მი სი მეუღ ლე ანა ჭავ ჭა
ვა ძე კი – სა ქარ თვე ლოს უკა ნას კნე ლი მე ფის, გიორ გი მე ცა მე ტის შვი ლიშ ვი ლი. 
ამ ან გა რიშ გა სა წე ვი მო ცე მუ ლო ბის გარ და, ნა ხა თუ არა ანა დრან სემ პა ტა რე ბი, 
მათ თან დაახ ლოე ბის აუხ სნელ მა სურ ვილ მა მოიც ვა. სი ხა რუ ლით და თან ხმდა შე
თა ვა ზე ბას და გა დაწ ყვე ტი ლე ბის შე სა ხებ ჩვენც გვამ ცნო. 

მა დამ დრან სეს ოჯახს მას თან მუდ მი ვი მი მო წე რა ჰქონ და. თუმ ცა 1854 წლის 
სექ ტემ ბერ ში უკან გაუხ სნე ლი წე რი ლი მიი ღეს წარ წე რით: უკან ბრუნ დე ბა მიმ
ღე ბის გარ დაც ვა ლე ბის გა მო. იმავ დროუ ლად, გა ზე თებ ში წერ დნენ, რომ თა ვა დის 
ქა ლი ჭავ ჭა ვა ძე სო ფელ ში დროს საა მოდ ატა რებ და, რო ცა ის და მას თან დაახ
ლოე ბუ ლი რამ დე ნი მე ადა მია ნი შა მილ მა გაი ტა ცა, მა დამ დრან სე კი მოკ ლეს. 

ეს სა ში ნე ლი დარ ტყმა იყო მა დამ დრან სეს საბ რა ლო დე დის თვის. ამ ამ ბის გა
გე ბის შემ დეგ მი სი ცხოვ რე ბა წა მე ბას დაემ სგავ სა. ამას თან, თავს არ ვზო გავ დით, 
რომ სი მარ თლე დაგ ვედ გი ნა და ბო ლოს, რო გორც იქ ნა, შე ვიტ ყვეთ, რომ მა დამ 
დრან სე ცოც ხა ლი იყო და შა მი ლის ტყვეო ბა ში იმ ყო ფე ბო და. გაუ საძ ლი სი იყო დე
დის ტან ჯვა ქა ლიშ ვი ლის რვათ ვე ნა ხევ რია ნი ტყვეო ბის გან მავ ლო ბა ში – მას მხო
ლოდ შვი ლის დაბ რუ ნე ბა ზე ფიქ რი ასულ დგმუ ლებ და. მიუ ხე და ვად დი დი რწმე
ნი სა, მის გულ ში ზოგ ჯერ სრუ ლი უი მე დო ბა მაინც ისად გუ რებ და. რო გორც იქ ნა, 
მოუ ვი და სა სი ხა რუ ლო ცნო ბა, რომ მის მა შვილ მა თა ვი დააღ წია ტყვეო ბას და დე
და შვი ლი სულ მა ლე ერ თმა ნე თის ნახ ვას შეძ ლებ და. ტან ჯულ მა დე დამ მად ლო ბა 
შეს წი რა უფალს, რომ ამ დღეს მოეს წრო და რამ დე ნი მე დღე ში სუ ლი და ლია...

გა თა ვი სუფ ლდა თუ არა, მა დამ დრან სემ საფ რან გეთს მია შუ რა, რომ რაც შეიძ
ლე ბა მა ლე ენა ხა დე და. იქაუ რი მოპ ყრო ბის გან ძა ლა გა მოც ლილს ერ თი სუ ლი 

ანა დრან სე

შა მი ლის ტყვე  
ფრან გი ქა ლის მო გო ნე ბე ბი
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ჰქონ და, რო დის ჩაი სუნ თქავ და მშობ ლიურ ჰაერს. თუმ ცა, ჯერ კი დევ გზად, მოს
კოვ ში ჩა სულ მა შეიტ ყო, რომ დე და აღარ ჰყავ და და ერ თა დერთ ნუ გე შად მის 
საფ ლავ ზე მის ვლა და ლოც ვა დარ ჩე ნო და. 

გა დაია რა თუ არა პირ ველ მა ელ დამ, თა ვი ერ თად მო ვი ყა რეთ, რომ მის აქ არ
ყოფ ნის პე რიოდ ზე და დე და ზე გვე საუბ რა. ჩვენს კით ხვებ ზე პა სუ ხად გვიამ ბო, რომ 
ჩე ჩენ თა და ლეკ თა ერ თდროუ ლად ბარ ბა რო სუ ლი და გმი რი ტო მე ბი ჯერ კი დევ 
ინარ ჩუ ნე ბენ და მოუ კი დებ ლო ბას, რაც ცი ვი ლი ზე ბულ მა ერებ მა ვერ შეძ ლეს. მან 
ასე ვე მოგ ვით ხრო იდუ მა ლე ბით მო სილ შა მილ ზე და იმა მის სე რა ლის პა ტარ პა ტა
რა ინ ტრი გებ ზე. დაწ ვრი ლე ბით მოგ ვიყ ვა ტყვეო ბა ზე და ეს წიგ ნიც, რო მელ საც მი
სი ვე თან ხმო ბით გა მოვ ცემთ, და წე რი ლია ანა დრან სეს მო ნათ ხრო ბის მი ხედ ვით.

ედუარდ მერ ლიუ

I
თბი ლი სი დან გამ გზავ რე ბა. 
წი ნან და ლი

თა ვად და ვით ჭავ ჭა ვა ძის1 ოჯახ ში შვი ლე ბის აღ მზრდე ლად მუ შაო ბას 1854 წლის 
და საწ ყის ში შე ვუ დე ქი და ყო ველ დღიუ რო ბის საა მო დე ტა ლებს მათ თან ერ თად თა
ნაბ რად ვი ნა წი ლებ დი. დად გა დრო, რო ცა თა ვა დის მეუღ ლე ანა ჭავ ჭა ვა ძი სა2 ჩვეუ
ლე ბი სა მებრ ტო ვებ და თბი ლი სის ზამ თრის რე ზი დენ ციას, რა თა ქა ლა ქის მცხუნ ვა რე 
დღეებს ქა ლაქ გა რეთ გა რი დე ბო და. ზაფ ხულს კა ხეთ ში, წი ნან დლის ვრცელ მა მულ
ში ატა რებ და, რო მე ლიც დე და ქა ლა ქი დან საკ მაოდ არის და შო რე ბუ ლი, ხო ლო თე
ლა ვი დან – სულ რამ დე ნი მე ვერ სით. მდი ნა რე ალაზ ნის გა დაღ მა დაუ მორ ჩი ლე ბე
ლი ტო მე ბით და სახ ლე ბუ ლი რე გიო ნი მდე ბა რეობ და, სა დაც შა მი ლი ბა ტო ნობ და. 

ივ ნი სის დამ დეგს მოი სურ ვა თა ვა დის ქალ მა წი ნან დალ ში შვი ლებ თან ერ თად 
წას ვლა. მათ გან ორი უფ რო სი გო გო ნა, სა ლო მე და მა რია მი მე მე ბა რა; და ნარ ჩე
ნე ბი კი ძალ ზე პა ტა რე ბი იყ ვნენ საი მი სოდ, რომ ჩე მი სამ სა ხუ რი დას ჭირ ვე ბო დათ: 
თა მა რი ჯე რაც არ შეს რუ ლე ბუ ლი ყო ოთ ხი წლის, ალექ სან დრე და ლი დია კი კვლავ 
ძუ ძუს წოვ დნენ. 

1. თა ვა დი ჭავ ჭა ვა ძე – და ვი თი, ცნო ბი ლი პოე ტის, ალექ სან დრე ჭავ ჭა ვა ძის შვი ლი, ეკა ტე რი ნე ჭავ ჭა
ვა ძე და დია ნი სა და ნი ნო ჭავ ჭა ვა ძე გრი ბოე დო ვის ძმა, წი ნან დლის მფლო ბე ლი, იმ ხა ნად 37 წლი სა, 
პოდ პოლ კოვ ნი კი, შემ დგომ – პოლ კოვ ნი კი და ფლი გელ ა დიუ ტან ტი. 

2. ანა ჭავ ჭა ვა ძე – ილია ბა ტო ნიშ ვი ლის ასუ ლი, ერეკ ლე მე ფის ჩა მო მა ვა ლი, იმ ხა ნად 28 წლი სა.
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ქა ლაქ ში ხმა დაირ ხა ლე კე ბის შე საძ ლო თავ დას ხმის შე სა ხებ. ამ გვა რი მით
ქმა მოთ ქმის ნაკ ლე ბად გვჯე რო და, მით უფ რო იმ სა ში ნელ უბე დუ რე ბას ვერ წარ
მო ვიდ გენ დით, რაც შემ დეგ ყვე ლას თავს დაგ ვატ ყდა. თა ვა დი ჭავ ჭა ვა ძე ამ ხმე
ბის და ზუს ტე ბას შეე ცა და, სან დო წყა როებ მა კი დაარ წმუ ნეს, რომ სა შიშ როე ბა არ 
არ სე ბობ და. ეს იყო და ეს, ჩვენს წას ვლას აღარ შეე წი ნააღ მდე გა და 1854 წლის 18 
ივ ნისს თბი ლი სი დან გამ გზავ რე ბა გა დაწ ყდა.

მომ ზა დე ბას რამ დე ნი მე დღე დას ჭირ და. აზია ში, ასეთ დროს, არა მხო ლოდ 
გზის თვის სა ჭი რო ნივ თე ბი და ტან საც მე ლი, არა მედ ავე ჯიც თან მიაქვთ. და ჩვე
ნი მზა დე ბა მგზავ რო ბას კი არა, გა და სახ ლე ბას დაემ სგავ სა. გაკ ვირ ვე ბუ ლი ვი ყა
ვი, რამ დე ნი რა მე ჩა მო ზი დეს ურ მებ ზე და საწ ყო ბად: დი ვა ნი, სკა მე ბი, ხა ლი ჩე ბი, 
კედ ლის ფარ და გე ბი, სარ კეე ბით დაწ ყე ბუ ლი ჯამ ჭურ ჭლის ჩათ ვლით; სა ნე ლებ
ლე ბი, ჩაი, შა ქა რი, ძა ფი, აბ რე შუ მი, სა თა მა შო ქა ღალ დის დას ტე ბი, ცარ ცი (რო
მელ საც რუ სეთ ში თა მა შის დროს ან გა რი შის აღ სა ნიშ ნად იყე ნე ბენ და კაც მა არ 
უწ ყის, რამ დენს ხარ ჯა ვენ) და სურ სათ სა ნო ვა გი სა თუ სხვა სა ჭი რო ნივ თე ბის მა
რა გი, რაც მდი დარ და ხალ ხმრა ვალ თა ვა დის სახ ლო ბას სჭირ დე ბო და. ასე ვე 
თან უნ და წაგ ვეყ ვა ნა ფა რე შე ბი, წაგ ვე ღო ქსო ვი ლის რუ ლო ნე ბი: ჩი თი, ნარ მა, 
ხა მი ტი ლო და შე ღე ბი ლი ბამ ბის ქსო ვი ლი, რო მელ საც ში ნა მო სამ სა ხუ რე თა სა
მო სის შე სა კე რად იყე ნებ დნენ. ყო ვე ლი ვე ეს დი დი გუ ლის ყუ რით შე ფუ თეს და ხა
რებ შებ მულ სა ზი დარ ზე დააწ ყვეს. ასეთ მთა გო რიან ქვე ყა ნა ში ეტ ლი ერ თა დერ თი 
სამ გზავ რო ტრან სპორ ტია, სა მან ქა ნო გზას იშ ვია თად თუ ნა ხავთ.

ცხე ნე ბი კვი რის თვის მო ვით ხო ვეთ, მაგ რამ სად გუ რი დან უა რი მი ვი ღეთ და წას
ვლა სამ შა ბა თამ დე გა დაი დო. ორ შა ბათ საც შეგ ვეძ ლო გამ გზავ რე ბა, მაგ რამ რუ სე ბი 
და ქარ თვე ლე ბი ამ დღეს მნიშ ვნე ლო ვა ნი საქ მის კე თე ბას ერი დე ბიან, რად გან იგი 
თარს დღედ მიაჩ ნიათ. 18 ივ ნისს, სამ შა ბათ დღეს, სის ხამ დი ლით თბი ლი სი დან გა
ვე დით. ბედ ნიე რე ბი ვი ყა ვით, რომ ქა ლა ქის ხვატ სა და მტვერს თავს და ვაღ წევ დით. 

მგზავ რო ბამ ორ დღეს გას ტა ნა. პირ ვე ლი ვე დღეს ურ მის ორ ჯერ გა დაბ რუ ნე
ბის გარ და სხვას არა ფერს და ვუბ რკო ლე ბი ვართ. ყო ველ სად გურ ზე დას ვე ნე ბულ 
ცხე ნებს გვახ ვედ რებ დნენ, გზა დაგ ზა თა ვად ჭავ ჭა ვა ძის გლე ხე ბი გვე გე ბე ბოდ ნენ, 
გვე სალ მე ბოდ ნენ და ცხენ ზე ამ ხედ რე ბუ ლე ბი გვა ცი ლებ დნენ სა ხი ფა თო ად გი
ლებ ში, მეგ ზუ რო ბას გვი წევ დნენ. მეო რე დღეს ეტ ლი გაგ ვი ფუჭ და და იძუ ლე ბუ
ლი გავ ხდით გზა სა ფოს ტო სა ზიდ რით დაგ ვეს რუ ლე ბი ნა. ზედ თი ვა დაა ფი ნეს, 
ზე მო დან ფარ და გი დაგ ვი გეს და გზა დამ შრა ლი მდი ნა რის3 ქვია ნი კა ლა პო ტით 
გა ვაგ რძე ლეთ. ორი ვე მხა რეს ბრო წეუ ლის დი დი, აყ ვა ვე ბუ ლი ხეე ბი ჩამ წკრი ვე
ბუ ლი ყო. თბი ლი ქვეყ ნე ბის თვის და მა ხა სია თე ბე ლი ხას ხა სა მწვა ნე ფე რი თვალს 

3. იგუ ლის ხმე ბა მდი ნა რე თურ დო.
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იტა ცებ და. რო გორც იქ ნა, დაახ ლოე ბით ორ საათ ზე, გო რა კებს შო რის გა მოჩ ნდა 
ხრა მის პი რას აღ მარ თუ ლი წი ნან დლის სა სახ ლე. და ქან ცუ ლე ბი ვიწ რო ბი ლი კებს 
ავუ ყე ვით და სა სახ ლემ დე მი ვაღ წიეთ. 

მას მე რე, რაც სუ ლი მო ვით ქვით, ცო ტა ხნით და ვის ვე ნეთ და ქალ ბა ტო ნის ნახ
ვით გა ხა რე ბულ გლე ხებს რო გორ ღაც თა ვი და ვაღ წიეთ, თა ვა დის ქა ლი თა ვის 
ულა მა ზეს ბაღ ში შე მიძ ღვა. საო ცა რი სა ნა ხა ვი იყო ვა ზის ტა ლავ რე ბი, ჟას მი ნის 
მცე ნა რეე ბით და ფა რუ ლი ფან ჩა ტუ რე ბი, სხვა დას ხვა ჯი შის ასო ბით ხე – ბრო წეუ
ლი, ლი მო ნი, ფორ თო ხა ლი, აზიუ რი ცხრატ ყა ვა... მა თი გა მაბ რუე ბე ლი სურ ნე ლი 
ტრია ლებ და ირ გვლივ. ამ ჯა დოს ნურ ბაღ ში სეირ ნო ბა აღ მაფ რთო ვა ნებ და და ვინ 
იფიქ რებ და, წინ რა ჯო ჯო ხე თი გვე ლო და. 

აქ ყოფ ნის მე სა მე დღეს გვეს ტუმ რა ბარ ბა რე ორ ბე ლია ნი4, ანა ჭავ ჭა ვა ძის და, 
შვი დი თვის ვაჟ გიორ გი ბა ტო ნიშ ვილ თან და თვრა მე ტი წლის მუ ლიშ ვილ ნი ნო 
ბა რა თოვ თან5 ერ თად. მას თან ახ ლდნენ გიორ გის ძი ძა და ორი ში ნა მო სამ სა ხუ რე 
ქა ლი. თა ვი სი დის მსგავ სად, ტფი ლი სის ხვატს გა მო რი დე ბუ ლი ბარ ბა რე ორ ბე
ლია ნიც წი ნან დლის ცი ხე სი მაგ რე ში დას ვე ნე ბა სა და პა ტა რა ბი ჭის სუფ თა ჰაერ
ზე გა კა ჟე ბას იმე დოვ ნებ და. სა მი თვეც არ იქ ნე ბო და გა სუ ლი, რაც მი სი მეუღ ლე, 
ილი კო ორ ბე ლია ნი6 თურ ქებ თან შე ტა კე ბი სას მოკ ლეს და ახალ დაქ ვრი ვე ბუ ლი 
ბარ ბა რე ოჯა ხის წევ რე ბის გა რე მოც ვა ში ცდი ლობ და ნუ გე შის პოვ ნას. 

მშვე ნიე რე ბი თა და სი ხა რუ ლით სავ სე რამ დე ნი მე დღემ სწრა ფად გაირ ბი ნა. 
ერ თხელ, კავ კა სიის მთე ბის მზის ოქ როს ფერ სხი ვებ ში მო ლივ ლი ვე ყი ნუ ლო ვან 
მწვერ ვა ლებს გავ ცქე რო დი, რო ცა თა ვად მა ხუმ რო ბით მით ხრა: 

– სწო რედ მაგ მთებ ში ცხოვ რობს შა მი ლის ტო მი.
– ნათ ქვამს მი გიხ ვდით, თა ვა დო, მაგ რამ, მგო ნი, მე ტის მე ტად მში შა რა გგო ნი ვართ. 
– ისე გით ხა რით, – თქვა და ერ თხანს შე ყოვ ნდა, მე რე კი დას ძი ნა: – რას იზამ

დით, თქვენს მო სა ტა ცებ ლად რომ მო სუ ლიყ ვნენ?
– რა ღა დროს ჩე მი მო ტა ცე ბაა, – ვუ პა სუ ხე, – მაგ რამ თქვენ მა შე კით ხვამ ჩე

მი ნაც ნო ბი პოლ კოვ ნი კი გა მახ სე ნა, რო მელ მაც ტფი ლის ში შეხ ვედ რი სას მკით ხა, 
ხომ არ ვა პი რებ დი თქვენ თან ერ თად სო ფელ ში წა მოს ვლას. რო ცა და ვუ დას ტუ რე, 
მივ დი ვარ მეთ ქი, მირ ჩია, ხან ჯა ლი თან იქო ნიე, ლე კებ მა არ მო გი ტა ცო ნო.

ამ ამ ბავს სი ცი ლით ვუყ ვე ბო დი, და ისიც იღი მო და. 

4. ბარ ბა რე ორ ბე ლია ნი – ილია ბა ტო ნიშ ვი ლის ასუ ლი, ანა ჭავ ჭა ვა ძის და, მა მა ცი გე ნე რალ მაიო რის, 
ბაშ კა დიკ ლარ თან სა სიკ ვდი ლოდ დაჭ რი ლი ილია ორ ბე ლია ნის ქვრი ვი, ნი კო ლოზ ბა რა თაშ ვი ლის 
ბი ცო ლა. 

5. ნი ნო ბა რა თო ვი – ნი ნო მე ლი ტო ნის ასუ ლი ბა რა თაშ ვი ლი (18291906), ნი კო ლოზ ბა რა თაშ ვი ლის და. 
6. ილი კო ორ ბე ლია ნი – გრი გოლ ორ ბე ლია ნის უმ ცრო სი ძმა, ნი კო ლოზ ბა რა თაშ ვი ლის ბი ძა და სკო

ლის ამ ხა ნა გი, გე ნე რალ მაიო რი. ისიც იმ ყო ფე ბო და შა მი ლის ტყვეო ბა ში.
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მეო რე დი ლას თა ვად მა მიი ღო ბრძა ნე ბა, ალა ზან გაღ მა გა სუ ლი ყო და წი ნან
დლი დან დაახ ლოე ბით ორი დღის სა ვალ ზე მდე ბა რე ცი ხე სი მაგ რის უფ რო სო ბა 
მიე ღო7. მა შინ ვე დაი ჭი რა თა და რი გი, წა სას ვლე ლად გაემ ზა და და დარ წმუ ნე ბით 
გვი მეო რებ და, არაფ რის შე გე შინ დე თო. გა რეთ კო კის პი რუ ლად წვიმ და. 

– ეს თავ სხმა წვი მა ალა ზანს აა დი დებს, მდი ნა რეს ვერ გად მო ლა ხა ვენ და ვერც 
აქამ დე მოაღ წე ვენ. ამა სო ბა ში კი თბი ლი სი დან ჯა რიც ჩა მო ვა თე ლავ ში, – კი დევ 
ერ თხელ სცა და ჩვე ნი დამ შვი დე ბა.

წას ვლის დღეც დად გა. რო ცა თა ვა დი ოჯა ხის წევ რებს ემ შვი დო ბე ბო და, მის სიტ
ყვებ სა და საქ ციელ ში რა ღაც გან სა კუთ რე ბუ ლი სევ და შე ვამ ჩნიე. ეს წი ნათ გრძნო ბა 
ჩვე ნი უბე დუ რე ბის მო მას წა ვე ბე ლი ხომ არ იყო? თა ვა დის სი მა მა ცე ში ეჭ ვი არ მე პა
რე ბო და და ვი ცო დი, თა ვის დაც ვა შეეძ ლო. მი ნა ხავს, რო გორ ეფე რე ბო და შვი ლებს 
ყო ველ დღე, მაგ რამ ახ ლა ვუ ყუ რებ დი, რა და ძა ბუ ლი და აღელ ვე ბუ ლი იკ რავ და 
ბავ შვებს გულ ში. მდუ მა რედ, სიყ ვა რუ ლით სავ სე თვა ლე ბით უყუ რებ და თა ვის პა წია 
ლი დიას, რო მე ლიც ჯერ ოთ ხი თვი საც არ იყო. თავს ძა ლა დაა ტა ნა და ბავშვს მზე რა 
მოს წყვი ტა. საბ რა ლო მა მა! პა ტა რა არ სე ბას უკა ნას კნე ლად ხე დავ და. 

მე სა მე დღეს, სა ღა მოს, მის გან შეტ ყო ბი ნე ბა მოგ ვი ვი და – ცი ხე სი მაგ რეს, რო
მელ საც იგი ოთ ხა სი კა ცით იცავ და, ბევ რად რიც ხვმრა ვა ლი ლეკ თა ჯგუ ფე ბი თავს 
დას ხმოდ ნენ. ამ ჯე რა დაც ირ წმუ ნე ბო და, სა ში ში არა ფე რიაო და მეუღ ლეს სთხოვ
და, მომ დევ ნო წე რი ლის მი ღე ბამ დე წი ნან და ლი არ დაე ტო ვე ბი ნა.

[...]

II

სო მე ხი მე დუქ ნე
პირ ველ ივ ლისს გლე ხებ მა დაგ ვა ნახ ვეს თე ლა ვის მხა რეს ცეც ხლის ალ ში გახ

ვეუ ლი ხორ ბლის ყა ნე ბი. სა თუო აღარ იყო – მტე რი ვა კე ზე დაეშ ვა, წინ მოი წევ და, 
ჩვეუ ლე ბი სა მებრ, გზას ხან ძრით იკ ვა ლავ და და ამით მოახ ლოე ბას გვამ ცნობ და. 
წი ნან დლე ლი გლე ხე ბი ია რა ღის გა მარ თვა გაპ რია ლე ბას შეუდ გნენ, თა ვა დის 
ცოლს კი ტყე ში გა ხიზ ვნას ურ ჩევ დნენ. უა რის მი ღე ბის შემ დეგ მთე ლი თა ვიან თი 
ავ ლა დი დე ბა ურ მებ ზე გა დააკ რეს და ცოლ შვი ლიც ზედ დას ხეს. პა რას კევს ცეც
ხლი ისევ ბო ბოქ რობ და. დღი სით თე ლა ვე ლი ექი მი გორ ლი ჩენ კო8 გვეს ტუმ რა. 

7. ხან დოს მი და მოებ ში.
8. გორ ლი ჩენ კო – თე ლა ვის მაზ რის და ჭავ ჭა ვა ძე თა ოჯა ხის ექი მი. 
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– ლე კე ბი, – თქვა მან, – ალაზ ნის იქი თა მხა რეს არიან და ბა ნა კე ბუ ლი. ახ ლა მდი
ნა რის გად მო ლახ ვას ვერ შეძ ლე ბენ. თე ლავ ში სიმ შვი დეა, ტფი ლი სი დან ჯარს ვე
ლო დე ბით. 

დარ ბაზ ში იმ ყო ფე ბო და ქალ ბა ტო ნი თი ნია, თა ვა დის მო ხუ ცი დეი და9, ისე თი 
მში შა რა, რომ უმ ნიშ ვნე ლო სა შიშ როე ბის გა გო ნე ბა ზეც შფო თავ და. ახ ლა კი, უჩ
ვეუ ლოდ მშვი დად იყო, რად გან, თურ მე: 

– ბავ შვო ბი დან გა მუდ მე ბით მეს მის, – უთ ხრა მან ექიმს, – ლე კე ბი წი ნან დალ ზე 
თავ დას ხმას აპი რე ბე ნო, მაგ რამ ეს ხმე ბი არას დროს გა მარ თლე ბუ ლა და ახ ლაც 
ვერ და ვი ჯე რებ.

– რაც უნ და მოხ დეს, – დას ძი ნა თა ვა დის ქალ მა ანამ, – ჩე მი ქმრის წე რილს 
უნ და და ვე ლო დოთ. 

ამა სო ბა ში გლე ხებ მა გა ხიზ ვნა მოა ხერ ხეს. მე ზო ბე ლი მე მა მუ ლეე ბი მო დიოდ ნენ 
და გვარ წმუ ნებ დნენ, რომ მათ ტყე ში გავ ყო ლო დით. თა ვიან თი მთე ლი ქო ნე ბა მიე
ტო ვე ბი ნათ და მხო ლოდ თა ვის გა დარ ჩე ნას ცდი ლობ დნენ. თა ვა დის მეუღ ლე ისევ 
უარ ზე იდ გა. ქალ ბა ტო ნი სად მი დი დი სიყ ვა რუ ლი სა და პა ტი ვის ცე მის მიუ ხე და ვად, 
ვფიქ რობ, მი სი მხრი დან წინ დაუ ხე და ვი საქ ციე ლი იყო და ჟი ნე ბუ ლი შე გო ნე ბე ბის 
უარ ყო ფა და სა სახ ლე ში დარ ჩე ნა. მას თან ახ ლან დე ლი ვით ახ ლო ურ თიერ თო ბა 
რომ მქო ნო და, ჯერ კი დევ პა რას კევს და ვარ წმუ ნებ დი, გაქ ცე ვა აუ ცი ლე ბე ლია მეთ
ქი, მაგ რამ იმ დროის თვის ჩვენ მხო ლოდ ექ ვსი თვის ნაც ნო ბო ბა გვა კავ ში რებ და. 
არც ად გილ მდე ბა რეო ბა ზე მქონ და რაი მე წარ მოდ გე ნა და მე ში ნო და, სა სა ცი ლო და 
სულ მოკ ლე არა ვის ვგო ნე ბო დი. 

ხან ძა რი შა ბათ საც მძვინ ვა რებ და. მდგო მა რეო ბა შე მაშ ფო თე ბე ლი იყო და სა
ბო ლოოდ თა ვა დის მეუღ ლემ წას ვლა გა დაწ ყვი ტა. ვერ ცხლეუ ლის, ძვირ ფა სი ქვე
ბი სა და სხვა ძვირ ფა სი ნივ თე ბის ჩა ლა გე ბა დაიწ ყეს. თა ვა დის ძალ ზე გუ ლად მა 
გლეხ მა, ზუ რიამ, ქალ ბა ტონს და საზ ვე რად წას ვლა შეს თა ვა ზა. თან ხმო ბის მი
ღე ბის თა ნა ვე იმ ად გი ლე ბის კენ გაე მარ თა, სა დაც ცეც ხლი გიზ გი ზებ და. ზუ რია მა
ლე ვე დაბ რუნ და. ტან საც მე ლი ტყვიე ბის გან ერ თია ნად დაც ხრი ლუ ლი ჰქონ და და 
სიკ ვდილს იმი ტომ გა დაურ ჩა, რომ შო რი დან ნას როლ ტყვიებს დი დი ძა ლა აღარ 
ჰქონ და. ის ერ თა დერ თი იყო, ვინც თა ვი არ და ზო გა ბა ტო ნე ბის თვის, მაგ რამ მის 
მო ნათ ხრობს დი დი ყუ რად ღე ბა არა ვინ მიაქ ცია – სმა უყ ვარ და და ამი ტომ.

რო გორც კი ზუ რია და საზ ვე რად წა ვი და, სა სახ ლე ში ერ თი სო მე ხი გა მოგ ვეც ხა და, 
მე დუქ ნე ვარ და გთხოვთ, ღა მე გა მა თე ვი ნე თო. გვით ხრა, სად ღაც ფუ ლი მაქვს მი
სა ტა ნი, მაგ რამ ამ ად გი ლებ ში რომ გა მო ვია რე, ლე კებს გა და ვე ყა რე და იძუ ლე ბუ ლი 
გავ ხდი, იმა ვე გზით უკან დავ ბრუ ნე ბუ ლი ყა ვიო. მის მო ნათ ხრობ ში, ერ თი შე ხედ ვით, 

9.  თა ვა დე ბის მო ხუ ცი დეი და – იგი ვე თი ნია. 
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უც ნაუ რი თით ქოს არა ფე რი იყო, მაგ რამ თა ვა დის ქალს ამ კა ცის სა ხე საეჭ ვოდ მოეჩ
ვე ნა და მსა ხურს უბ რძა ნა: 

– თვა ლი ადევ ნეთ ამ კაცს, არ სად გაუშ ვათ, ია რა ღი აჰ ყა რეთ და გაქ ცე ვას თუ 
დაა პი რებს, ეს რო ლეთ!

ასეთ სიმ კაც რეს შექ მნი ლი მდგო მა რეო ბა კარ ნა ხობ და, თუმ ცა მის თვის ჩვეუ
ლი გულ კე თი ლო ბით მა შინ ვე დას ძი ნა: 

– მი ხე დეთ და დაა პუ რეთ! 
მსა ხუ რებს მხო ლოდ ბო ლო ბრძა ნე ბა დაა მახ სოვ რდათ, პირ ვე ლი კი სრუ ლიად 

დაა  ვი წ ყდათ, რა მაც მო სა ლოდ ნელ კა ტას ტრო ფას უფ რო დაგ ვაახ ლო ვა. 
ამ არა სან დო შე სა ხე დაო ბის კა ცის მოს ვლა, ზუ რიას მო ტა ნი ლი ცნო ბე ბი, ყვე

ლა ფე რი იმა ზე მეტ ყვე ლებ და, რომ სა შიშ როე ბა გარ დაუ ვა ლი იყო. იმე დი ჯერ არ 
გა დაგ ვწურ ვო და, სწრა ფი მგზავ რო ბის თვის გან კუთ ვნი ლი მსუ ბუ ქი სა ზიდ რე ბიც 
გვქონ და. თა ვა დის ქალ მა თე ლავ ში დაუ ყოვ ნებ ლივ გაგ ზავ ნა ორი შიკ რი კი, რა
თა იმა ვე სა ღა მოს მოეყ ვა ნათ ცხე ნე ბი. სად გურ ზე ორი ვეს უთ ხრეს, რომ ცხე ნე ბი 
მომ დევ ნო დღის, ანუ კვი რა დი ლის შვიდ საა თამ დე არ ეყო ლე ბო დათ. მოახ ლეე ბი 
სკივ რებ ში ალა გებ დნენ ყვე ლა ფერს, რი სი წა ღე ბაც შეიძ ლე ბო და. ისევ მო ვიდ
ნენ გლე ხე ბი და და ბე ჯი თე ბით კვლავ ტყე ში გა ხიზ ვნა გვთხო ვეს. კე თი ლი ზუ რია 
გან სა კუთ რე ბით მე მი კი ჟი ნებ და, მაგ რამ გა ნა შე მეძ ლო ასე თი სიმ ხდა ლე გა მო
მე ჩი ნა და ამ ყო ფა ში ჩე მი აღ საზ რდე ლე ბი – სა ლო მე და მა რია მი მი მე ტო ვე ბი ნა?! 

სამ ზა დი სი დას რულ და. სა ღა მოს თა ვა დის ქალ ორ ბე ლია ნის სა ძი ნე ბელ ში მო ვი
ყა რეთ თა ვი. ბავ შვე ბი ია ტაკ ზე და გე ბულ ხა ლი ჩებ ზე და ვაწ ვი ნეთ. დაი ძი ნეს თუ არა, 
სან თლე ბი ჩა ვაქ რეთ და აი ვან ზე გა ვე დით. მდუ მა რედ შევ ცქე რო დით, ნელ ნე ლა 
რო გორ გვიახ ლოვ დე ბო და მომ ხდუ რის ცეც ხლი. მთვა რე არე მა რეს ანა თებ და და 
ეს სი ნათ ლე ჩვენს წის ქვილ ზე არ ას ხამ და წყალს – დაბ რკო ლე ბე ბის მიუ ხე და ვად, 
ლე კე ბი წინ მოი წევ დნენ და გაქ ცე ვის სულ უფ რო ნაკ ლე ბი შან სი გვრჩე ბო და. 

თა ვა დის ქა ლი თი ნია კი ისევ თა ვი სას იმეო რებ და:
– ლე კე ბი წი ნან დალ ში მოს ვლას ვერ გა ბე და ვენ!
გამ თე ნიი სას, ოთხ საათ ზე, ძილ ღვი ძილ ში მყოფ ნი თო ფის გას რო ლის ხმამ ერ

თბა შად გა მოგ ვაფ ხიზ ლა. საფ რთხე ახ ლოს იყო, თით ქოს ში ში ძვალ სა და რბილ
ში გაგ ვიჯ და. უფ რო მი ვა ყუ რა დეთ, ეგებ კი დევ რა მე გაგ ვე გო ნა, მაგ რამ ჩქა მის ხმა 
არ ის მო და. იქ ნებ ეს უე ცა რი გას რო ლა შემ თხვე ვი თი იყო? ბაღ ში ჩა ვე დი და ვა ზის 
ფოთ ლებ ში ჩი ტის ბუ დე სა ვით ჩა კარ გუ ლი სა ლო ცა ვის კენ გა ვე შუ რე. დიდ ხანს ვლო
ცუ ლობ დი და ვგრძნობ დი, თან და თან ძა ლა მიბ რუნ დე ბო და. ამ ვრცელ ბაღ ში სიმ
ყუდ რო ვე სა და სი ჩუ მეს დაე სად გუ რე ბი ნა და მეც უნებ ლიეთ ბოლ თის ცე მა და ვიწ ყე. 
მა ღა ლი ხრა მის პი რას გა შე ნე ბულ ტყეს რომ მი ვუახ ლოვ დი, კა ცი შევ ნიშ ნე, რომ ლის 
იქ ყოფ ნამ ძა ლიან და მაფ რთხო: თა ვა დის ყვე ლა გლეხს, ცხა დია, არ ვიც ნობ დი, მაგ
რამ ქარ თვე ლე ბის ფი ზიო ნო მია და სა ხის ნაკ ვთე ბი ზედ მი წევ ნით ვი ცო დი – მშვი დი და 
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რბი ლი ნაკ ვთე ბი აქვთ, ამ კაცს კი ავა ზა კის სა ხე ჰქონ და. ხმის გაუ ცემ ლად სა სახ ლის 
ეზოს კენ რომ გაე მარ თა, მა შინ შე ვამ ჩნიე – თო ფით იყო შეია რა ღე ბუ ლი. რა დე ნა დაც 
შეიძ ლე ბო და, სწრა ფი ნა ბი ჯით გა ვე მარ თე სახ ლის კენ. ხრა მის მხა რეს რომ გავ ხე დე, 
და ვი ნა ხე, რომ ხე ვის ძირ ში მდი ნა რის წყა ლი თით ქმის ამომ შრა ლი ყო და ორი კა ცი, 
თი თო თი თო ცხე ნით, ფრთხი ლად გა და დიო და მეო რე ნა პირ ზე. 

[...]

III

ლე კე ბი. ტყვეო ბა
ჩვე ნი მდგო მა რეო ბა კარგს არა ფერს გვი ქად და და სა სო წარ კვე თა ში მაგ დებ და. 

გა ვი ქე ცი, რომ ქალ ბა ტო ნე ბის თვის ნა ნა ხის შე სა ხებ მო მეთ ხრო, თუმ ცა მით ხრეს, 
რომ თა ვა დის ქა ლი ორ ბე ლია ნი ლო ცუ ლობ და, თა ვა დის ქალ ჭავ ჭა ვა ძეს კი ეძი ნა. 

ერ თი საა თის შემ დეგ ანამ თა ვის თან მიხ მო. გა სამ გზავ რებ ლად ყვე ლა ფე რი გა
ვამ ზა დეთ. კორ სეტ ში ჩა ვი დე ჩე მე ბის გან მო წე რი ლი რამ დე ნი მე წე რი ლი და თმის 
კუ ლუ ლი – ყვე ლა ზე ძვირ ფა სი რამ, რაც გა მაჩ ნდა. სა ხელ და ხე ლოდ შე კე რილ პა
ტა რა ჩან თა ში ჩა ვაწ ყვე ფრან გუ ლი ენის გრა მა ტი კა და პა ტა რა ლოც ვა ნის წიგ ნი 
სა თაუ რით: „ღმერ თი არს სიყ ვა რუ ლი“,10 რო მე ლიც ჩემ მა ერ თმა თბი ლი სელ მა მე
გო ბარ მა ქალ მა მი სახ სოვ რა. ჩაის სამ ზა დისს შეუდ გნენ – თით ქოს შე სა ფე რი სი ვი
თა რე ბა ყო ფი ლი ყო თა ვა დის ქა ლის მომ სა ხუ რე ბის თვის – ისე იქ ცეოდ ნენ, გე გო ნე
ბო და, არ სად გვეჩ ქა რე ბო და. თე ლა ვი დან კვლავ მო ვი და ექი მი და საათ ზე მეტ ხანს 
არ წმუ ნებ და თა ვა დის ქალს, ახ ლა ვე დავ დგო მო დით გზას. ხან ში შე სუ ლი რუ სი ძი
ძე ბის ჯიუ ტო ბამ და არ ხეი ნო ბამ, აგ რეთ ვე მათ მა ხა სიათ მა, რომ არა ვის შეე პუონ და 
დაე მორ ჩი ლონ, თა ვი სი შე დე გი გა მოი ღო. ის ის იყო სა ზი დარ ზე ქალ ბა ტო ნის ძვირ
ფა სეუ ლო ბა (ალ მა სე ბი) უნ და დაეწ ყოთ, რომ გა ვი გო ნეთ ყვი რი ლის ხმა: ლ ე კ ე ბ ი!

დი ლის რვა საა თი იყო. უსათ ნოე სი ექი მი გორ ლი ჩენ კო (ერ თა დერ თი კა ცი, რომ
ლის წი ნა შეც სი ცოც ხლის ბო ლომ დე და ვა ლე ბულ ნი ვართ მი სი გმი რუ ლი თავ გან
წირ ვის თვის) ხელ ში შე მარ თუ ლი ია რა ღით გვთხოვ და, სად მე დაი მა ლე თო. ქალ ბა
ტონ მა თქვა, რომ საა მი სოდ ყვე ლა ზე შე სა ფე რი სი ად გი ლი ბელ ვე დე რი იქ ნე ბო და. 
მან არა ფე რი იცო და, რა გან ზრახ ვა ჰქონ დათ ლე კებს და ფიქ რობ და, რომ ამ სა მა
ლა ვის კენ არ წა მო ვი დოდ ნენ. ბავ შვე ბი, ძი ძე ბი, მსა ხუ რე ბი, ფა რე შე ბი და სახ ლში 
მყო ფი ყვე ლა ქა ლი უკან გა მოგ ვყვნენ. არას დროს და მა ვიწ ყდე ბა ის წუ თე ბი, რო დე

10. ღმერ თი არს სიყ ვა რუ ლი – წიგ ნის ავ ტო რი ვერ და ვად გი ნეთ. თვით ეს ფრა ზა კი, ქრის ტია ნო ბის უმ
თავ რე სი რე ლი გიუ რი იდეა, ამო ღე ბუ ლია სა ხა რე ბი დან. 
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საც თა ვა დის ქალ მა ჭავ ჭა ვა ძემ, ჩემ და მი მუ დამ გულ თბი ლად გან წყო ბილ მა, გულ ში 
ჩა მიკ რა და სი ნა ნუ ლით აღ ვსილ მა მთხრა: 

– ეჰ, ეს რა მო მი ვი და, მა დამ? გთხოვთ, მო მი ტე ვოთ ყვე ლა უბე დუ რე ბა, რაც 
ჩემ გა მო შე გემ თხვე ვათ. ღმერ თო ჩე მო! რა ტომ არ და გა ტა ნეთ ძა ლა გაქ ცეუ ლი
ყა ვით?

– ქალ ბა ტო ნო, ჩემ თვის უც ნო ბია, რას მიმ ზა დებს ბე დის წე რა, მაგ რამ, რაც უნ და 
მოხ დეს, მზად ვარ, ჩე მი სი ცოც ხლე შე მოგ წი როთ. 

– ვი ლო ცოთ, ჩვე ნი აღ სას რუ ლის დრო ახ ლოვ დე ბა. 
და მარ თლაც, სულ მა ლე მკა ფიოდ გა ვი გო ნეთ მოახ ლოე ბულ მთიელ თა ნა ბი ჯე ბის 

ხმა, რა საც თან სდევ და ბავ შვე ბის ყვი რი ლი და ქა ლე ბის წი ვილ კი ვი ლი. შე მაძ რწუ ნე
ბელ მა სევ დამ და სა სო წარ კვე თამ მოგ ვიც ვა. ას წელს მი ტა ნე ბუ ლი მო ხუ ცი, რო მელ მაც 
ოდეს ღაც თა ვად ჭავ ჭა ვა ძის მა მაც აღ ზარ და და რო მე ლიც ოჯა ხის წევ რად მიაჩ ნდათ, 
გულ მხურ ვა ლედ ლო ცუ ლობ და თა ვი სი კე თი ლი ბა ტო ნის შვი ლე ბის გა დარ ჩე ნის თვის. 
გიორ გი ორ ბე ლია ნის გამ ზრდე ლი, რო მელ საც ქმარ შვი ლი თბი ლის ში დაე ტო ვე ბი
ნა, გუ ლა მოს კვნი ლი ტი რო და. კა ტე რი ნა, თა ვა დის ქალ ორ ბე ლია ნის მოახ ლეც ასე ვე 
ქვით ქვი თებ და, წუხ და ქალ ბა ტო ნის შვი ლებ ზე, რომ ლე ბიც თავს ერ ჩივ ნა. მო ხუც მა 
თა ვა დის ქალ მა თი ნიამ, წი ნა დღეს რომ თავს ძალ ზე უშიშ რად გრძნობ და, გო ნე ბა 
სულ და კარ გა: იმ წუ თებ ში, რო ცა ყო ველ გვა რი მა ტე რია ლუ რი გაუ ფა სურ და, გა ნუწ
ყვეტ ლივ ით ხოვ და, ჩაის ფინ ჯნე ბი მო მი ტა ნეთ, მე ში ნია, მძარ ცვე ლებ მა არ მოი პა რო
ნო. თა ვად ალექ სან დრე ჭავ ჭა ვა ძის ძი ძა უბ რა ლო ქარ თვე ლე ბის თვის და მა ხა სია თე
ბე ლი ჟეს ტე ბი თა და ხე ლე ბის მოძ რაო ბით ლო ცუ ლობ და.

შე ში ნე ბუ ლი სა ლო მე და მა რია მი კან კა ლებ დნენ და მეკ ვროდ ნენ, მე კი ვე მუ
და რე ბო დი, არ იტი როთ მეთ ქი. ამ ჯე რად უკ ვე ლეკ თა გააფ თრე ბუ ლი შე ძა ხი ლე
ბი მოგ ვეს მა. გარ შე მო ყვე ლა ფერს ურ ტყამ დნენ და ანად გუ რებ დნენ, იმ სხვრეო
და მი ნე ბი, ჭრია ლებ და ავე ჯი, სკივ რებ ში წკრია ლებ და ვერ ცხლეუ ლი. ვე ლუ რე ბი 
ორი ვე ფორ ტე პია ნოს კლა ვი შებს დაუნ დობ ლად და გა მა ლე ბით უბ რა ხუ ნებ დნენ. 
ბელ ვე დე რი დან ხე ლის გუ ლი ვით გა დაშ ლი ლი ყო მთე ლი ბა ღი, რო მე ლიც თან და
თან ივ სე ბო და ჩალ მია ნი მხედ რე ბით. თა ვი დან დაახ ლოე ბით ორ მოც დაა თამ დე 
კა ცი იყო, მე რე კი ერ თბა შად მოაწ ყდნენ და მთელ ბაღს მოედ ნენ. სა სახ ლე ში ერ
თა დერ თი გზა დამ შრა ლი მდი ნა რის კა ლა პო ტი დან შე მო დიო და და ისიც აავ სეს. 
აშ კა რა იყო – წი ნან დლის მცხოვ რებ ნი სრულ გა ჩა ნა გე ბას ვერ გა დაურ ჩე ბოდ ნენ. 

ღრმად ჩა ფიქ რე ბულ თა ვა დის ქალს კარ გა ხანს ხმა არ ამოუ ღია. შემ დეგ პა ტა
რა ლი დია ხელ ში აიყ ვა ნა. ყვე ლა ნი მუხ ლებ ზე ვი ყა ვით და ჩო ქი ლი რამ დე ნი მე კა ცის 
გარ და, რომ ლე ბიც და კე ტილ კარს შიგ ნი დან მთე ლი ძა ლით აწ ვე ბოდ ნენ. ლე კებს უც
ნაუ რად მოეჩ ვე ნათ, რომ წი ნააღ მდე გო ბა არ სად გაუ წიეს და ამ იო ლი გა მარ ჯვე ბით 
გულ მო ცე მულ ნი კი დევ უფ რო გა ხელ დნენ. დარ ბოდ ნენ სა სახ ლე ში, ყო ველ კუთ ხე
კუნ ჭულს ედე ბოდ ნენ, კედ ლებ ზე აკა კუ ნებ დნენ, გე გო ნე ბო და, სა გან ძურს ეძე ბე ნო... 
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და ნელ ნე ლა გვიახ ლოვ დე ბოდ ნენ... მხო ლოდ თა ვა დის ქა ლი ორ ბე ლია ნი იყო მშვი
დად. ჯერ თა ვი სი ძვირ ფა სი გიორ გი და ლო ცა, შემ დეგ ძი ძას გა დას ცა, მი ვი და კარ თან, 
რო მელ საც მთიე ლე ბი აწ ვე ბოდ ნენ და ასე მედ გრად შეე გე ბა თა ვის ხვედრს. ეგებ უნ
დო და, პირ ვე ლი მსხვერ პლი ყო ფი ლი ყო და არ მოს წრე ბო და შვი ლის, დის, მუ ლიშ ვი
ლი სა თუ შვი ლიშ ვი ლე ბის ტან ჯვას. ან კი დევ, სურ და, სა ბე დის წე რო დარ ტყმის დად
გო მამ დე თა ვი სი მა გა ლი თით გა ვემ ხნე ვე ბი ნეთ.

კარ მა გაუძ ლო, ოღონდ – რამ დე ნი მე წუ თით და გა ცო ფე ბულ მა მთიე ლებ მა 
ბო ლოს შე მოან გრიეს. შეიქ მნა დი დი ორომ ტრია ლი, მოგ ვაწ ყდა ვე ლურ თა ჯგუ
ფი, ის მო და გა ვე შე ბულ თა შე ძა ხი ლე ბი და სა სო წარ კვე თილ თა გო დე ბა. ყო ვე
ლი ჩვენ გა ნი მტა ცებ ლე ბის ხელ ში აღ მოჩ ნდა, წი ნააღ მდე გო ბის გა წე ვას აზ რი არ 
ჰქონ და. ახ ლაც ცხა დად მახ სოვს, რო გორ მბო ჭავს მთიე ლი, რომ ლის სა ხის გახ
სე ნე ბაც მას აქეთ ში შის ზარს მცემს, და მივ ყა ვარ. ბელ ვე დე რი დან გა სას ვლე ლი 
კა რი და ბა ლია, უნ და დაი ხა რო და ისე გაია რო, მაგ რამ ჩემს მომ ტა ცე ბელს ეს სუ
ლაც არ ადარ დებს და თავს კა რის ჩარ ჩოს ვარ ტყამ. 

კა ცი, რომ ლის ნა დავ ლიც აღ მოვ ჩნდი, დგამს თუ არა ფეხს კი ბე ზე, ის მის სა ში ნე
ლი ჭა ხა ნის ხმა და კი ვი ლი. კი ბე მომ ტა ცე ბელ თა და მათ მსხვერ პლთა სიმ ძი მეს ვერ 
უძ ლებს და ტყდე ბა... ამ სა ში ნელ მო მენ ტში ქალ ბა ტო ნის რო მე ლი ღაც მოახ ლე ჩე
მი კა ბის კალ თას აფ რინ დე ბა. მთიე ლი უხე შად ჰკრავს ხელს და ისიც კის რის ტე ხით 
ქვე მოთ ვარ დე ბა. სა ფე ხუ რი, რო მელ ზეც ვდგა ვართ, ისიც ირ ყე ვა. მთიელ მა მთე ლი 
ძა ლით ჩამ ბღუ ჯა და მე სა მე სარ თუ ლი დან თავ გან წირ ვით გა და ვეშ ვით, ორ სარ
თულს ჩა ვუფ რი ნეთ და ეზო ში, ნამ სხვრე ვე ბის გრო ვა ში ჩავ ცვივ დით. 

რო გორც კი მი წა ზე და ვე ცით, გვე ცა ერ თი ჩალ მია ნი მძარ ცვე ლი და ჩემს მომ ტა
ცე ბელს ძიძ გი ლაო ბა დაუწ ყო. ცდი ლობ და, იმის ხე ლი დან გა მო ვეგ ლი ჯე, ვი სი ნა
დავ ლიც ვი ყა ვი. ეს კი არაფ რით მთმობ და. ხან ჯლებ მა იელ ვა. მე გო ნა, მომ კლავ
დნენ და და ვიყ ვი რე: მე ფრან გი ვარ! ამაო გა მოდ გა ჩე მი სა სო წარ კვე თი ლი ყვი
რი ლი. ჩემს გამ ტა ცე ბელს ცა ლი ხე ლით ვე ჭი რე და ჩემ და უნე ბუ რად მო ნა წი ლეო ბა 
უნ და მი მე ღო ორი ბო როტ მოქ მე დის ცი ლო ბა ში. სის ხლი დაიღ ვა რა, ჩალ მიანს ვერ
გე. ახალ მა პატ რონ მა, რო მე ლიც სა მო სი სა და მხე ცუ რი შე სა ხე დაო ბის გა მო ჩე ჩე ნი 
მე გო ნა, წი ნა ეზოს კენ წა მათ რია და იქ ორ ნუ კერს11 გა დამ ცა. ერ თმა ნე თის ენა არ 
გვეს მო და. ორი ცხე ნის აღ ვი რი მო მა ჩე ჩა, მაგ რამ ჩე მი მოძ რაო ბით მიხ ვდა, თავს 
ვა რი დებ დი ამას და მა შინ ვე მათ რა ხი მო მი ღე რა. სირ ცხვი ლის გან ალ მუ რი ამი ვი და, 
თუმ ცა დავ რწმუნ დი, რომ ბედს უნ და შევ გუე ბო დი. 

[...]

11. ნუ კე რი – მონ ღო ლუ რი წარ მო შო ბის სიტ ყვაა. აღ მო სავ ლე თის ზო გიერთ ხალ ხში აღ ნიშ ნავს ხა ნის, 
მხე დარ თმთავ რის პი რად მცველს, მებ რძოლს.



147

შა მი ლის ტყვე ფრან გი ქა ლის მო გო ნე ბე ბი

IV

წი ნან დლის ძარცვა. 

გამ გზავ რე ბა
თვა ლე ბით ვე ძებ დი ძვირ ფას მე გო ბარ ქა ლებ სა და ჩემს საბ რა ლო აღ საზ რდე

ლებს. სა ში ნე ლი სა ნა ხა ვი იყო ჩვე ნი ეზო: ცხე ნე ბი, ხა რე ბი, კა მე ჩე ბი, გა დაბ რუ ნე ბუ
ლი სა ზიდ რე ბი, ტან საც მელ შე მოფ ლე თი ლი და თმა გა წე წი ლი მოქ ვი თი ნე ქა ლე ბი... 
ძა ლა დო ბის კვა ლი ეტ ყო ბო და ყვე ლა ფერს! პა ტა რა მა რია მი, ჩე მი მა რია მი გამ წა
რე ბუ ლი ხმით მე ძახ და; მას თან მირ ბე ნა მო ვინ დო მე, მაგ რამ ნუ კე რებ მა გა მა კა ვეს... 
სა კუ თა რი უმ წეო ბის შეგ რძნე ბამ დამ თრგუ ნა, მივ ხვდი, რომ ამ უბად რუ კე ბის ნე
ბა დაურ თვე ლად ნა ბიჯ საც ვერ გა დავ დგამ დი. ვტი რო დი, ვე ვედ რე ბო დი, ჩემს საყ
ვა რელ პა ტა რას თან მი მიშ ვით მეთ ქი, მაგ რამ არა ფერ მა გაჭ რა – არც ცრემ ლებ მა 
და არც მუ და რამ! მოუ ლოდ ნე ლად, ბედ ნიე რი შემ თხვე ვი თო ბის წყა ლო ბით, ცხენ ზე 
მჯდა რი მა რია მი ჩემ სიახ ლო ვეს აღ მოჩ ნდა; ერ თხელ გა და კოც ნა რო გორ ღაც მო
ვას წა რი, გამ ხნე ვე ბა მინ დო და, მაგ რამ იმ წამ სვე ჩემ გან შორს წაიყ ვა ნეს. 

აქეთ ი ქით ვი ყუ რე ბო დი, ვფიქ რობ დი, ეგებ სად მე ჩემს სათ ნო ქალ ბა ტონს თვა ლი 
მოვ კრა მეთ ქი და, ბო ლოს და ბო ლოს, და ვი ნა ხე... მაგ რამ ვაი, ამ და ნახ ვას! მი წა ზე 
გაშ ხლარ თულს საბ რა ლო ლი დია მკერ დზე ჰყავ და მიკ რუ ლი. მშვე ნიე რი თმა გას ჩე
ჩო და, ცა ლი ფეხ საც მე ლი ეც ვა, მო ქარ გუ ლი პე რან გი სა ნა ხევ რო დაც არ უფა რავ და 
სხეულს, საც ვლე ბი სა და ქვე და კა ბის ამა რა დარ ჩე ნი ლი ყო. ძუ ძუ ზე მის მულ პა ტა რა 
ლი დიას მხო ლოდ პე რან გი ეც ვა – ჩვილს არც სა ბურ ვე ლი, არც სახ ვე ვე ბი, არა ფე რი 
უფა რავ და სა თუთ კანს. თავ დამ სხმელ თა ცხე ნე ბი ქალ ბა ტო ნის გარ შე მო ისე ახ ლოს 
იდ გნენ, შე მე შინ და, რა მე არ დაუ შავონ მეთ ქი და ან გა რიშ მიუ ცემ ლად მივ ვარ დი, რომ 
გა მეფ რთხი ლე ბი ნა. მან თა ვი წა მოს წია და ისე და მიქ ნია, თით ქოს უნ დო და ეთ ქვა, ახ
ლა ჩემ თვის ყვე ლა ფე რი სუ ლერ თია, ცოც ხლებ ში აღარ ვწე რი ვა რო. 

– ბავ შვე ბი! ბავ შვე ბი! – ძლივს წარ მოთ ქვა ეს ორი სიტ ყვა. 
– მა რია მი იქით არის, სა ლო მე კი ცო ტა მო შო რე ბით, – ვუთ ხა რი მე. 
უცებ ხელ ზე ძლიე რად მომ ქა ჩეს. ქალ ბა ტო ნის მი ტო ვე ბა არ მინ დო და, მაგ რამ 

ტყვეს ჩემს ნე ბა ზე ყოფ ნის უფ ლე ბას ვინ მომ ცემ და და ჩემს ად გილს და ვუბ რუნ
დი. იმან, რაც შემ დეგ და ვი ნა ხე, თით ქოს გა მაქ ვა ვა: ანას სიახ ლო ვეს დაუნ დო
ბე ლი სის ხლია ნი შე ტა კე ბა გაი მარ თა, თა ვად არც კი შერ ხეუ ლა, მო სა ლოდ ნე ლი 
საფ რთხე თა ვი დან რომ აე ცი ლე ბი ნა. ლე კე ბი მის და სა კუთ რე ბას ცდი ლობ დნენ. 
იცოდ ნენ, რომ თა ვა დის ქა ლი ძვირ ფა სი ნა დავ ლი იქ ნე ბო და და ამი ტომ ერ თმა
ნეთს დაუნ დობ ლად უტევ დნენ. ჩხუ ბი დას რულ და და ქალ ბა ტო ნი ჩემ სა ვით ერ თ
ერ თმა დაი სა კუთ რა, რო მე ლიც დაი ხა რა და ჰკით ხა:
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– შენ ხარ თა ვა დის ქა ლი ჭავ ჭა ვა ძი სა?
– დიახ, – უპა სუ ხა და თვა ლე ბით შვილს დაუწ ყო ძებ ნა. ქარ თუ ლად მო ლა

პა რა კე ერ თმა კაც მა ბავ შვზე მიუ თი თა. ქალ ბა ტონ მა ბრი ლიან ტის უძ ვირ ფა სე სი 
სა ყუ რე გა მოიძ რო და მას გა დას ცა, შემ დეგ კი გო ნი და კარ გა.

მთე ლი ამ ხნის გან მავ ლო ბა ში თა ვა დის ქალ ორ ბე ლიანს თვა ლი ვერ სად 
მოვ კა რი; მი სი მუ ლიშ ვი ლი კი, თა ვა დის ასუ ლი ნი ნო, ჩემ შო რიახ ლოს საუ კე თე
სო ცხენ ზე იჯ და. გაკ ვირ ვე ბას ვი ყა ვი, რო ცა მის მოხ დე ნილ ქარ თულ ჩაც მუ ლო
ბას შევ ხე დე – უზა დოდ მო წეს რი გე ბუ ლად ეც ვა, არც კი დას ჭმუჭ ნო და. თა ვა დის 
ასულს ერ თი ახალ გაზ რდა იცავ და, რო მელ საც და ნარ ჩე ნე ბი ვით მრის ხა ნე გა მო
მეტ ყვე ლე ბა არ ჰქონ და. თა ვა დის ასულ ნი ნოს გან სრუ ლიად გან სხვა ვე ბუ ლად 
გა მოი ყუ რე ბო და ქალ ბა ტო ნე ბის ღრმად მო ხუ ცე ბუ ლი დეი და. კა ბა მთლია ნად შე
მოს ძარ ცვო და, კე თილ შო ბილ სა ხე ზე თეთ რი თმა ჩა მოშ ლო და, ხე ლე ბი აღეპ ყრო 
და თით ქოს მა მა ზე ციერს ევედ რე ბო და, სას ჯე ლი მოევ ლი ნა უღირ სე ბო არ სე ბე
ბის თვის, რომ ლე ბიც არც მის ჭა ღა რას სცე მენ პა ტივს და არც მის ასაკს. ას წელს 
მი ტა ნე ბუ ლი საბ რა ლო ქა ლიც თით ქმის შიშ ვე ლი იყო; მთიე ლე ბი სას ტი კად 
მოექ ცნენ – ხე ზე მია ბეს და მეო რე დღემ დე ასე და ტო ვეს. რაც შეე ხე ბა თა ვა დის 
ქალ თი ნას – ჩვენ რომ წაგ ვიყ ვა ნეს, მე რე ტყეს შეა ფა რა თა ვი, სა დაც გლე ხე ბიც 
იმა ლე ბოდ ნენ. ჩო ხა ა ხა ლუ ხი ჩააც ვეს და თე ლავ ში წაიყ ვა ნეს. ეს ორი მსხვერ
პლი ლე კებ მა მია ტო ვეს, ფიქ რობ დნენ, რომ არა ფერ ში გა მოად გე ბო დათ.

ამა სო ბა ში სა სახ ლის ძარ ცვა დაიწ ყო: სკივ რე ბი, ჭურ ჭე ლი, ვერ ცხლეუ ლო ბა, 
მაქ მა ნე ბი, ბრი ლიან ტე ბი, ძვირ ფა სი შა ლეუ ლი, ყვე ლა ფე რი ხარ ბი მტა ცებ ლე ბის 
ხელ ში გა და დიო და, რომ ლებ მაც არც მა თი ფა სი იცოდ ნენ და არც იმ ნივ თე ბის 
უნი კა ლუ რო ბი სა გაე გე ბო დათ რა მე, რომ ლებ საც პირ ვე ლად შეა ხეს ხე ლი. სა ნამ 
ერ თი მათ გა ნი ვერ ცხლის ლან გრებს ჭეჭ ყავ და, რა თა ტო მა რა ში მო ხერ ხე ბუ ლად 
ჩაე ტია, მეო რე ძველ ხელ თათ მანს ან ჩვეუ ლებ რივ შან დალს ეტა ნე ბო და, რად
გან ეგო ნა, კარგ ნა დავლს ვიგ დებ ხელ შიო. უნ დო დათ თან წაე ღოთ შა ქა რი, ყა
ვა, ჩაი. ვი ღაც ტუჩ საცხს უსინ ჯავ და გე მოს, სხვა აბუ სა ლა თი ნის ზეთს ყლუ პავ და, 
ალ ბათ ჩვე ნი სამ ზა რეუ ლოს სურ სათ სა ნო ვა გე ეგო ნა. ვი ღაც ცდი ლობ და პირ ში 
ცარ ცის ნა ტე ხი ჩაე დო, რომ გაე გო, საჭ მე ლად ვარ გი სია თუ არა. სა ში ნე ლი და გუ
ლი სამ რე ვი სა ნა ხაო ბის შემ სწრე აღ მოვ ჩნდით; ვე ლუ რებ მა თა ვიან თი სა ხე სრუ
ლად გა მოა ჩი ნეს. 

ძარ ცვამ საათ ზე მეტ ხანს გას ტა ნა. ბო ლოს სა სახ ლის ეზო დან გაგ ვიყ ვა ნეს და 
გზას და ვა დე ქით. ფე ხით მივ დიო დი; ნუ კე რე ბი კი ამ ხედ რე ბულ ნი მგზავ რობ დნენ. 
გზის სი ვიწ რო ვის გა მო ერ თი ჩემ წინ მი დიო და, მეო რე კი უკან მომ ყვე ბო და. მა ლე 
კი დევ ერ თი ჩალ მია ნი მთიე ლი შე მოგ ვიერ თდა. თავ ში სამ ზა რეუ ლოს ჭურ ჭლის 
ტი ლო მეს რო ლა და შემ დეგ ნუ კე რის უკან ცხენ ზე კა ცი ვით შემ სვა. სხვა ტყვე ქა
ლე ბიც ზუს ტად ჩემ სა ვით მგზავ რობ დნენ. 
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V

ალა ზა ნი
ვიწ რო გზით მი ვაღ წიეთ მდი ნა რემ დე, რომ ლის ნა პი რას თა ვა დის ეკი პა ჟე ბი 

იდ გა. ლე კე ბი მიხ ვდნენ, რომ თან ვერ გაი ყო ლებ დნენ, ამი ტომ ცეც ხლი წაუ კი დეს.
წყა ლი ცხე ნე ბით გა და ვია რეთ. მხო ლოდ თა ვა დის ქა ლი ანა აგ რძე ლებ და გზას 

ფე ხით მკლავ ზე გა დაწ ვე ნილ პა ტა რა ლი დიას თან ერ თად. მდი ნა რის შუა გულს 
რომ მიაღ წია, თა ვი ვერ შეი კა ვა და ბავ შვთან ერ თად წყალ ში ჩა ვარ და. ლე კებ მა 
მა შინ ვე ნა პირ ზე გაიყ ვა ნეს და ძალ ღო ნე გა მო ლეუ ლი ცხენ ზე შეს ვეს. მი სი ხე ლა
ხა ლი ტან ჯვაც აქე დან დაიწ ყო. მომ ტა ცებ ლის უკან მჯდარს ცა ლი ხე ლი მაგ რად 
უნ და ჩაე ჭი და მხედ რის თვის, რომ ცხე ნი დან არ ჩა მო ვარ დნი ლი ყო, მეო რით კი 
ლი დია უნ და მიეკ რა მკერ დზე. სა ცო დავ პა ტა რას, რო მელ საც მხო ლოდ პე რან გი 
ემო სა, დაღ ლი ლი ხე ლი საი მე დოდ ვერ იჭერ და და უნა გირს ეხეთ ქე ბო და. დე და 
ტი რი ლით ემუ და რე ბო და მას თან ერ თად მი მა ვალ მთიელს, რომ მიე ცა რა მე, რი
თაც ბავშვს ტან ზე მიიკ რავ და... მთიე ლი მის ტან ჯვას არად აგ დებ და. 

თა ვა დის ქა ლი ორ ბე ლია ნი ბრა ზობ და, რომ ლი დია თა ვის თან არ დაი ტო ვა. ეს 
იმი ტო მაც მოხ და, რომ მი სი და ძუ ძუს აწო ვებ და პა ტა რას, თან იმ მდგო მა რეო ბა
ში არ ვი ცო დით, ვის რა გვე ლო და და დე და შვი ლის გან შო რე ბა არა კე თილ გო
ნივრული საქ ციე ლი იქ ნე ბო და. მარ თა ლია, ალექ სან დრე ჭავ ჭა ვა ძე ძი ძას ხე ლი
დან გა მოს ტა ცეს, მაგ რამ ბე დის წყა ლო ბა იყო, რომ საი მე დო ხელ ში მოხ ვდა. დე
და მი სის მოახ ლე ლუ ცია, საკ ვებს რომ ვერ შოუ ლობ და, საბ რა ლო ბავშვს თოვლს 
აჭ მევ და და სიკ ვდი ლის გან იხ სნა. სა მა გიე როდ, ყვე ლა ზე იღ ბლია ნი გიორ გი ორ
ბე ლია ნი აღ მოჩ ნდა. მი სი ჯან სა ღი სხეუ ლი მა შინ ვე თვალ ში მოუ ვი დათ მთიე ლებს: 
ძი ძას დაუ ტო ვეს და ტო მა რაც მის ცეს, ბავ შვი სხეულ ზე მჭიდ როდ რომ მიეკ რა. 

დრო დად რო სა ლო მე და მა რია მი ჩემ შო რიახ ლოს ჩნდე ბოდ ნენ და და ლა პა
რა კე ბა სა და დამ შვი დე ბას ვა ხერ ხებ დი. სა ლო მეს ქცე ვა ში, მიუ ხე და ვად პა ტა რა 
ასა კი სა, იგ რძნო ბო და კე თილ შო ბი ლუ რი სია მა ყე – მას თან ერ თად მჯდომ კაც ზე 
ხმა მაღ ლა ბრა ზობ და და თა ვი სი პა ტა რა ხე ლით ემუქ რე ბო და. მე ში ნო და, ცუ დად 
არ მოჰ ქცეოდ ნენ და მის და შოშ მი ნე ბას ვცდი ლობ დი. მა რიამს კი მი სი თვი ნიე რე
ბა და თა ვა ზია ნო ბა წაად გა. თა ვი დან ტი რო და, შემ დეგ ვი ღა ცამ ვაშ ლი მის ცა, ჭა მა 
დაიწ ყო და მა შინ ვე გა ჩუმ და. ცო ტა ხან ში გლე ხის ბი ჭუ ნა და თა ვა დის ნე ბიე რა – 
ელო ახ ლოს დაუს ვეს, რის შემ დე გაც უდარ დე ლად ცელ ქობ და და იცი ნო და. 

ნაჭ რე ბად დაფ ლე თი ლი ჩვე ნი ტან საც მე ლი, შლა პე ბი და სხვა ნივ თე ბი ცხე ნი სა თუ 
მთიე ლის თა ვებს ამ შვე ნებ და. ჩე მი ქოლ გა ვი ცა ნი, რო მე ლიც ერ თერთს ბაი რა ღი ვით 
მოჰ ქონ და – მთიე ლებს, არა ბე ბის მსგავ სად, ქოლ გა კე თილ შო ბი ლე ბის სიმ ბო ლოდ 
მიაჩ ნიათ. 
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ანა დრან სე

ხან გრძლი ვი სია რუ ლის შემ დეგ ჩვე ნი გამ ტა ცებ ლე ბი ფარ თოდ გაშ ლილ მდე
ლო ზე და სას ვე ნებ ლად შე ჩერ დნენ. აშ კა რად ეტ ყო ბო დათ, რომ ნა დავ ლით კმა
ყო ფი ლე ბი იყ ვნენ. საქ მის დამ თავ რე ბის ნიშ ნად რამ დენ ჯერ მე თო ფი დან გაის
რო ლეს კი დეც. ამ ხმა ზე ბევ რმა ჩე ჩენ მა და ლეკ მა მოი ყა რა თა ვი, რომ ლე ბიც წი
ნან დალ ში ძარ ცვის და სას რუ ლებ ლად იყ ვნენ გაგ ზავ ნი ლი. 

ერ თერ თი მო მიახ ლოვ და და მაჩ ვე ნა სა სახ ლი დან მო პა რუ ლი ფრან გუ ლი წიგ
ნი სა თაუ რით „ქრის ტია ნო ბის სუ ლი“. უხე ში ხე ლის უდიე რი მოპ ყრო ბის გა მო წიგ ნი 
შე ლა ხუ ლი ყო. ძა ლიან მო მინ და, მშობ ლიურ ენა ზე და წე რი ლი ეს ფურ ცლე ბი თან 
მქო ნო და, გან სა კუთ რე ბით იმი ტომ, რომ სხვა შე საძ ლოა ვე ღა რას დროს მე ხი ლა! 
მთიელ მა მკით ხა, რა წიგ ნიაო. რუ სუ ლი არ ვი ცო დი და ერ თი სიტ ყვით ვუ პა სუ ხე – 
კარ გია. ისევ გზას უნ და დავ დგო მო დით. მთიე ლი თა ვის ნა დავ ლია ნად წა ვი და. 

თა ვად ჭავ ჭა ვა ძის სა მი წლის გო გო ნა თა მა რი გან წი რუ ლი ხმით ტი რო და, რად
გან ძი ძის თვის წარ თმე ვას ცდი ლობ დნენ. მი სი ჩხა ვი ლით გა ბეზ რე ბულ მა მტა ცებ
ლებ მა ბავ შვი ტო მა რა ში ჩას ვეს. პა ტა რა, სა შიშ სა ხეებს რომ ვე ღარ ხე დავ და, გა
ყუჩ და და დამ შვიდ და, მე რე კი ძილ მა წაარ თვა თა ვი. 

ჩვე ნი გამ ცი ლებ ლე ბი სა მი ათა ს კა ცამ დე მაინც იქ ნე ბოდ ნენ. ამ სიმ რავ ლის 
გა მო იყო, რომ ჯგუ ფე ბი ერ თმა ნეთს ვშორ დე ბო დით. ქალ ბა ტო ნებს და ბავ შვებს 
ვე ღარ სად ვხე დავ დი. ყუ რად ღე ბის გა და ტა ნა ვცა დე და მინ დვრე ბის თვა ლიე რე
ბა და ვიწ ყე. გუ ლი მწყდე ბო და, რომ მთიე ლე ბი ამ საუც ხოო ყა ნებს ცხე ნე ბით 
უმოწ ყა ლოდ თე ლავ დნენ! არაა და მია ნე ბი, ნამ დვი ლი ბარ ბა რო სე ბი! ამ მი წის სა
ბო ლოოდ მოოხ რე ბა და გა ჩა ნა გე ბა სურ დათ. 

რო გორც იქ ნა, მი ვაღ წიეთ ალა ზანს. თავ სხმა წვი მის შემ დეგ ისე ადი დე ბუ ლი
ყო, რომ თავ ზარ დამ ცე მი იყო მი სი ყუ რე ბა. ნიაღ ვრე ბის გან მთლად გა და რეუ ლი
ყო და ნა პირ ზე გად მო სუ ლი ყო. ნუ თუ ისე თი უგუ ნუ რე ბი აღ მოჩ ნდე ბიან, რომ აქ 
გა დას ვლას გა ბე და ვენ? გა ბე დეს და თა ნაც იმ გვა რი სი მარ ჯვე და სი მა მა ცე გა
მოავ ლი ნეს, დღე საც, ამ დე ნი ხნის შემ დეგ, გაო ცე ბუ ლი ვარ. ბავ შვე ბი ცხე ნე ბის 
ქედ ზე შე მოს ვეს – ასე არ დას ველ დე ბოდ ნენ – ჩვენ კი ჟეს ტი კუ ლა ციით აგ ვიხ
სნეს, ასეთ მდგო მა რეო ბა ში ხე ლით მაგ რად დაი ჭი რე თო. შემ დეგ ცხე ნე ბი უცებ 
წყალ ში შე რე კეს; რაც უნ და მაღ ლა აე წიათ ცხე ნებს თა ვე ბი, წყა ლი მაინც ყუ რე
ბამ დე სწვდე ბო დათ. უნ და გე ნა ხათ, რა თავ გან წირ ვით ცდი ლობ დნენ სტი ქიას თან 
გამ კლა ვე ბას! შუა გულ მდი ნა რე ში რომ ვი ყა ვით, მა რიამ მა და მიყ ვი რა: „მა დამ, 
წყა ლი კა ბას წა გარ თმევთ!“ მარ თა ლი აღ მოჩ ნდა – მდი ნა რის მეო რე მხა რეს გა
სუ ლი პე რან გი სა და კორ სე ტის ამა რა დავ რჩი. სი ცი ვის გან ვძაგ ძა გებ დი. ერ თერთ 
მთიელს შე ვე ცო დე და ნა ბა დი მო მა ხუ რა.

ალაზ ნის ნა პი რას რამ დე ნი მე წუ თით შევ ყოვ ნდით. ჩემ მა გამ ყოლ მა ჯი ბი დან 
სი მინ დის ფქვი ლი ამოი ბერ ტყა და უნ დო და, ჩემ თვი საც ეწი ლა დე ბი ნა. მე რე ქვა სა
ვით მა გა რი კა მე ჩის მო ხარ შუ ლი ხორ ცის ნა ჭე რი გა მო მი წო და. უა რი ვუთ ხა რი, და 
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წყა ლი ვთხო ვე. სწო რედ ამ დროს მო მიახ ლოვ და ჩალ მია ნი მთიე ლი, რო მელ მაც 
ხელ ზე შერ ჩე ნი ლი ერ თა დერ თი ბე ჭე დი წა მაძ რო. მეო რე ბე ჭე დი და სხვა ძვირ
ფა სი ნივ თე ბი ჯერ კი დევ თა ვა დის სა სახ ლის ეზო ში წამ გლი ჯა. ნუ კე რებს რა ღაც 
უბ რძა ნა და გაგ ვშორ და. ჩემ მა გამ ცი ლე ბელ მა ხა რე ბი და კა მე ჩე ბი სხვა გზა ზე გა
დაიყ ვა ნა, მაგ რამ დი დად არ დავ შო რე ბი ვარ ჩემს ძვირ ფას თა ნამ გზავრ ქა ლებს.

[...]

VI

თავ დას ხმა. ლი დიას სიკ ვდი ლი
ჩვენ სიახ ლო ვეს მოუ ლოდ ნე ლად დი დი გან გა ში ატ ყდა. ქარ თველ თა მცი რე

რიც ხო ვა ნი ჯგუ ფი ჩვენს გა სა თა ვი სუფ ლებ ლად თავს დაეს ხა ბად რა გებს და მათ 
შო რის ამ ტყდარ მა ბათ ქა ბუთ ქის ხმამ იქაუ რო ბა გააყ რუა. მთიე ლე ბი ბევ რად მეტ
ნი იყ ვნენ, მაგ რამ ეში ნო დათ, ამ პა ტა რა ჯგუფს დი დი ძა ლა არ მოჰ ყო ლო და. არც 
ერთ მუ ჭა ხალ ხთან უნ დო დათ შებ მა და თა ვიან თი გა მარ ჯვე ბის სას წორ ზე შეგ დე
ბა. ჩვენ თავ ზე ნაბ დე ბი გა დაგ ვა ფა რეს და მო კურ ცხლეს, ისე გარ ბოდ ნენ, ყუ რად
ღე ბას არ აქ ცევ დნენ ყა ნებს, დაბ ლო ბებს, თხრი ლებ სა და სხვა წი ნააღ მდე გო ბებს. 
ჰაე რი შეძ რა ძა ხილ მა: „ი მამ შა მი ლი! იმამ შა მი ლი“12 მათ რა ხე ბი თა და ყი ჟი ნით 
გა და რეუ ლი ცხე ნე ბი ისე თი სის წრა ფით მიქ როდ ნენ, რომ სუ ლი გვი გუბ დე ბო და.

ეს მარ თლაც ჯო ჯო ხე თუ რი სრბო ლა საათ ზე მეტ ხანს გაგ რძელ და. მხო ლოდ შე
ბინ დე ბი სას მიუშ ვეს აღ ვირს და ცხე ნებ მა ჩორ თით გა ნაგ რძეს გზა. ჭაო ბიან ად გი
ლას მოვ ხვდით. ლია ნე ბი და ეკალ ბარ დე ბი გზას გვი ღო ბავ დნენ. თა ვა დის ქალ მა 
ჭავ ჭა ვა ძემ გვერ დით ჩა მია რა – ერ თია ნად გა ფით რე ბულ მა და დამ წუხ რე ბულ მა. 
თან აღარ ჰყავ და ლი დია, რა მაც შე მაშ ფო თა. თავს ვე კით ხე ბო დი, სად შეიძ ლე
ბო და ყო ფი ლი ყო თა ვა დის პა ტა რა ასუ ლი? პა სუ ხის გამ ცე მი არა ვინ იყო და მეც 
მოთ მი ნე ბით აღ ვი ჭურ ვე.

რამ დე ნი ქარ თუ ლი სო ფე ლიც გა ვია რეთ, ყვე ლა ცეც ხლის ალ ში იყო გახ ვეუ ლი. 
თით ქმის ყო ვე ლი ცეც ხლმო კი დე ბუ ლი სახ ლი დან გა მოჰ ყავ დათ ტყვეე ბი და ჩვენ
თან მოჰ ყავ დათ. შე მაღ ლე ბულ ად გი ლას შევ ჩერ დით. თვა ლი უზარ მა ზა რი ხან
ძრის ალ მა მომ ჭრა. სა ში ნე ლი ყვი რი ლი აღ მომ ხდა. ლე კებ მა გა მა გე ბი ნეს, რომ 
წი ნან დლის სა სახ ლე იწ ვო და. 

12. იმა მი შა მი ლი (17971871) – შა მუილ ე ფენ დი, და ღეს ტნი სა და სა ჩაჩ ნოს მე სა მე იმა მი (ი მა მი არა ბუ
ლია, ნიშ ნავს წინ მდგომს, უწი ნა რესს, სუ ლიერ წი ნამ ძღოლ სა და საერ თო სა ხელ მწი ფო ძა ლაუფ
ლე ბის მპყრო ბელს), მთიელ თა ეროვ ნულ გან მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რაო ბის მე თაუ რი. 
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საბ რა ლო თა ვა დი! ისიც ხე დავს ამ ცეც ხლის ელ ვა რე ბას. მის თვის ყვე ლა ფე რი 
ძვირ ფა სი იქ ეგუ ლე ბა: ცო ლი, შვი ლე ბი, და, დის შვი ლი, მე გობ რე ბი, დი დი სიმ
დიდ რე, რაც რამ დე ნი მე საათ ში ფერ ფლად იქ ცეო და. გუ ლი ლა მი საა გაუს კდეს, 
მაგ რამ მო ვა ლეო ბა უფ ლე ბას არ აძ ლევს, მია ტო ვოს თა ვი სი სამ სა ხუ რებ რი ვი ად
გი ლი. რა უნ და მოი მოქ მე დოს? ის ღა დარ ჩე ნია, გა მოი ტი როს თა ვი სია ნე ბი რო
გორც ქმარ მა, რო გორც მა მამ... გამ ძვინ ვა რე ბულ მა ცეც ხლმა ყო ველ გვა რი იმე დი 
გა დაუ წუ რა. ალ ბათ იფიქ რა, რომ ჩვენ გან აღა რა ვინ დარ ჩა ცოც ხა ლი.

სხვე ბი გა დარ ჩნენ, მაგ რამ ლი დია უკ ვე აღარ იყო ამ ქვეყ ნად. ეს ე საა გეუბ ნე
ბო დით, რა სის წრა ფით გარ ბოდ ნენ ლე კე ბი. თა ვა დის ქალს ძა ლა სა ბო ლოოდ გა
მოე ლია. ხე ლი, რომ ლი თაც დი ლი დან მო ყო ლე ბუ ლი ბავ შვი ეჭი რა, მთლად დაუ
ბუჟ და და – მოუ ლოდ ნე ლი ბიძ გის გან დე დას შვი ლი ხე ლი დან უვარ დე ბა; ლი დია 
ბა ლახ ზე ეცე მა, გაუ ბე დუ რე ბუ ლი დე და სუ ლის შემ ძვრე ლად კი ვის და ცდი ლობს 
ცხე ნი დან გად მოეშ ვას ბავ შვის ხელ ში ასა ტა ცებ ლად, მაგ რამ მთიე ლი მხე და რი 
ისე ძლიე რად ბო ჭავს, რომ გან ძრე ვის სა შუა ლე ბას არ აძ ლევს, არად აგ დებს მის 
ყვი რილ სა და ცრემ ლებს. მათ უკან ჭე ნე ბით მოქ რიან ცხე ნე ბი, რო მელ თა ფლოქ
ვებ მა გა და თე ლა ჩვი ლის სხეუ ლი. რო მე ლი ღაც ჩე ჩენ მა ხან ჯლის დარ ტყმით ბავ
შვი სი ცოც ხლეს გა მოა სალ მა. 

თა ვა დის ქა ლი ამ დროს უკ ვე შორს იყო და ეს არაა და მია ნუ რო ბა არ დაუ
ნა ხავს. თავს დიდ ხანს იმ შვი დებ და, ბავშვს ვი ღაც მად ლია ნი აიყ ვან სო, დე დუ რი 
შფოთ ვის მიუ ხე და ვად, მსგავს ბარ ბა რო სო ბას ვერ წარ მოიდ გენ და. კარ გა ხნის 
შემ დეგ გა ვი გეთ, რომ მე სა მე დღეს ლი დიას სხეუ ლი უპო ვიათ და მა მას თვის მიუ
ტა ნიათ. პა ტა რა ახ ლა წი ნან დლის პა ტა რა ეკ ლე სია ში გა ნის ვე ნებს. 

იმა ვე ად გი ლას სა მო ცი გვა მი იპო ვეს. მათ გან სა მი წი ნან დლე ლის იყო: ლი დია, 
თა ვა დის მოუ რა ვის მეუღ ლე და რე ჯა ნი და მღვდლის ცო ლი. ეს უკა ნას კნე ლი თავ
და პირ ვე ლად ყვე ლას მე ვე გო ნე. გა ზე თებ ში გა მოქ ვეყ ნდა ცნო ბა ჩე მი სიკ ვდი ლის 
შე სა ხებ. ამ უნებ ლიე შეც დო მამ ძლიერ დაამ წუხ რა ჩე მი ოჯა ხი. 

[...]
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VII

ღა მე ტყე ში. ჰაჯი-ქერიმი13

და ღამ და. და ბუ რულ ტყე ში გზის გა საგ რძე ლებ ლად შე სუ ლებს ტო ტე ბი და ლია
ნე ბი გა ნუწ ყვეტ ლივ გზას გვი ღო ბავ და, წინ ძნე ლად მი ვი წევ დით. ჩვე ნი გამ ტა ცებ
ლე ბი ჩქა რობ დნენ, უნ დო დათ, რაც შეიძ ლე ბა მა ლე გას ცლოდ ნენ ქარ თულ მი წას. 
მიუ ხე და ვად გზის სირ თუ ლი სა, ძა ლიან დიდ ხანს შეუს ვე ნებ ლად მივ დიო დით, წუ
თი თაც არ დაგ ვის ვე ნია. ხან და ხან ქა ლე ბის კი ვი ლი ის მო და, რო ცა მა თი თმა ხეებს 
ედე ბო და, ან და კე ფა ში ეკ ლე ბი ერ ჭო ბო დათ. უკუ ნი სიბ ნე ლე იყო. დღე საც გუ ლი 
ყელ ში მებ ჯი ნე ბა, იმ სა ში ნელ პირ ველ ღა მეს რომ ვიხ სე ნებ. 

ჩვე ნი ზე დამ ხედ ვე ლი, მარ თა ლია, მთიე ლი ვე ლუ რი იყო, მაგ რამ არაა და მია ნუ რი 
შე სა ხე დაო ბა არ ჰქონ და. რა ვი ცო დი, წინ რა წვა ლე ბა ან რი სი გა და ტა ნა მე ლო და. 
ჰა ჯი ქე რი მის (ჩალ მია ნი მთიე ლი – ჩე მი და ორი ნუ კე რის ბა ტო ნი) ბრძა ნე ბით უნ
და ჩა მოვ ქვეი თე ბუ ლი ყა ვი, და მებ რუ ნე ბი ნა ნა ბა დი, რო მე ლიც ალაზ ნის გა და ლახ
ვის შემ დეგ თა ნაგ რძნო ბის ნიშ ნად მო მა ხუ რეს და ფე ხით გავ ყო ლო დი მფლო ბელს. 
გზას ნაა ლა ფა რი პი რუტ ყვი გვიკ ვა ლავ და. ქალ ბა ტო ნე ბი ჩემ გან შორს იყ ვნენ. შე
ვუ ყე ვით რო მე ლი ღაც მთის ფერ დობს და კარ გა ხანს ვია რეთ. თანდათან ძა ლა გა
მო მე ცა ლა და დავ ვარ დი. წარ მოიდ გი ნეთ ჩე მი სირ ცხვი ლი და სა სო წარ კვე თა, რო
ცა უმ წეო მსხვერპლს ერ თი მეო რის მი ყო ლე ბით მათ რა ხი დამ კრეს. სხვა გზა არ 
დამ რჩე ნო და, ამ უბე დუ რე ბის თვი საც უნ და გა მეძ ლო, მაგ რამ რას წარ მო ვიდ გენ დი, 
უა რე სი გან საც დე ლი სა და წა მე ბის გა და ტა ნა რომ მო მიხ დე ბო და.

გზის გა საგ რძე ლებ ლად თავს ძა ლას ამაოდ ვა ტან დი. ტყე ში გა მოვ ლილ მა ერ
თმა ღა მემ არა ქა თი გა მო მა ცა ლა... მეო რედ და ვე ცი. ჰა ჯი ქე რიმ მა ისევ და მარ ტყა. 
ავ დე ქი, მაგ რამ მან ბრა ზია ნად ისევ მი წა ზე და მაგ დო. მე გო ნა, მოკ ვლას მი პი რებ
და: ცა ლი ხე ლი პირ ზე ამა ფა რა, მეო რე კი მკერ დზე ძლიე რად და მარ ტყა. მუშ ტი 
კორ სეტ ში და მა ლულ მე და ლიონს მოხ ვდა, რო მელ შიც ჩე მი შვი ლის ფო ტოს ვი ნა
ხავ დი. მთიე ლი მეძ გე რა, კორ სე ტი ჩამ ხსნა, რამ დე ნი მე პა ტა რა ხატ თან და წე რი
ლებ თან ერ თად მკერ დი დან ჩა მომ გლი ჯა ჩე მი პა ტა რა ვა ჟის პორ ტრე ტი, რო მელ
საც რო გორც სა ნუკ ვარ სა გან ძურს, ისე ვუფ რთხილ დე ბო დი. ხა ტე ბი თი თე ბი დან 
დაუს ხლტა. ყა ჩაღს ფუ ლი ეგო ნა და სიბ ნე ლე ში ხე ლის ფა თუ რით ძებ ნა დაიწ ყო. 
გა მა ლე ბით ხან მათ რახს მირ ტყამ და და ხან მუშ ტებს, რომ მეც მივ ხმა რე ბო დი. 
უშე დე გოდ ვე ძე ბეთ და გზას უკ მა ყო ფი ლო ნი გა ვუ დე ქით: ის თა ვის და ნა კარგს 
დარ დობ და, მე კი მი სი სი სას ტი კე მა ნად გუ რებ და. 

13. ჰა ჯი ქე რი მი – შა მი ლის ერ თერ თი ნაი ბი. 
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კო ცო ნი და ვი ნა ხეთ და მის კენ გა ვე შუ რეთ. სია რუ ლი სა და სი ცი ვის გან ფე ხე
ბი მთლად გამ ხე ვე ბო და. სა შინ ლად მწყუ რო და. და ჟი ნე ბით ვთხოვ დი ჩემს ჯა ლათს 
წყალს და რო ცა მივ ხვდი, ჩე მი არ ეს მო და, თუნ გებ ზე მი ვუ თი თე. სპი ლენ ძის ჭურ ჭე
ლი შო რიახ ლოს გა ჩე რე ბულ ცხე ნებ ზე იყო გა და კი დე ბუ ლი. ჰა ჯი ქე რიმ მა ბრძა ნე ბა 
გას ცა, მის თვის მი წა ზე ნაბ დე ბი გაე შა ლათ; ერ თერ თი, მი სი ვე მი თი თე ბით, ჩემ თვი საც 
დაა ფი ნეს, მაგ რამ მე ვიუა რე – მერ ჩივ ნა, ცხენს მივ ყრდნო ბო დი, რომ ლი საც ისე არ 
მე ში ნო და, რო გორც ამ ბარ ბა რო სის. ორ საათს მაინც ის ვე ნებ და. მე კი მციო და და 
წყურ ვი ლი მახ რჩობ და. ბო ლოს, ჰა ჯი ქე რიმ მა მთვა რეს ახე და, ნა ბა დი კვლავ ცხენ ზე 
გა დაა ფი ნა და გზა გა ვაგ რძე ლეთ. ფე ხე ბი და მი სის ხლიან და. რაც უფ რო წინ მი ვი წევ
დით, გზა უფ რო და უფ რო უა რეს დე ბო და; ჩე მი სიფ რთხი ლის მიუ ხე და ვად, წვე ტია ნი 
ქვე ბი და ეკ ლია ნი ბუჩ ქე ბი მთელ სხეულს მი კაწ რავ და. ვცდი ლობ დი, სა ბა ბი არ მი
მე ცა, მაგრამ მაინც მცემ დნენ. გზის გაგ რძე ლე ბა რომ ვე ღარ შევ ძე ლი, მი წა ზე და
ცე მულ მა ღმერთს შევ თხო ვე, ჩემს ტან ჯვა წა მე ბას ბო ლო მო ღე ბო და. ჰა ჯი ქე რიმ მა 
გა მო ლა პა რა კე ბა სცა და, მაგ რამ მი სი ნათ ქვა მი დან მხო ლოდ ეს გა ვი გე: 

– შენ თა ვა დის ქა ლი ხარ? 
კით ხვა რამ დენ ჯერ მე გა მი მეო რა. რა საკ ვირ ვე ლია, უნ დო და, წი ნას წარ სცოდ

ნო და, ჩემ ში რა გა მო სას ყიდს მიი ღებ და. არც კი მი ფიქ რია, მეთ ქვა, თა ვა დის ქა ლი 
ვარ მეთ ქი, რაც, შე საძ ლოა, აუ ტა ნელ მოპ ყრო ბას ამა რი დებ და. 

– გუ ვერ ნან ტი ვარ. 
ჰა ჯი ქე რიმს ფრან გუ ლი არ ეს მო და, მაგ რამ მაინც შეეძ ლო კაც თმოყ ვა რეო ბა 

გა მოე ჩი ნა. ჩემ გან საკ მაოდ ფა სეუ ლი ნივ თე ბი წაი ღო და ვერ იფიქ რებ და, რომ 
შეიძ ლე ბო და უბ რა ლო გლე ხის ქა ლი ვყო ფი ლი ყა ვი. ამი ტო მაც მკით ხა: 

– შენ ბა ტო ნი (ქალ ბა ტო ნი) ხარ? 
– დიახ, – ვუ პა სუ ხე.
ბო ლოს, იხ მო ერ თერ თი ნუ კე რი – ივა ნე და მხრებ ში შე მიდ გნენ. რამ დე ნი მე ნა

ბი ჯის გა და სად გმე ლად უკა ნას კნე ლი ძალ ღო ნე მო ვიკ რი ბე. რო გორც იქ ნა, მთის 
მწვერ ვალ ზე ავაღ წიეთ, მე რე თავ ქვე და ვეშ ვით. არ მახ სოვს, ამ გზა ზე რამ დენ ხანს 
ვია რეთ. რამ დენ ჯერ მე სა მი ვე ერ თდროუ ლად და ვე ცით. გან რის ხე ბუ ლი ჰა ჯი ქე რი
მი წაქ ცე ვას მე მაბ რა ლებ და. ივა ნე, პი რი ქით, ყო ველ თვის ადა მია ნუ რად მეპ ყრო
ბო და: რო ცა ჩე მი წა მო ყე ნე ბა ან ხე ლის შე მოშ ვე ლე ბა უწევ და, არა სო დეს უხე შად 
არ მომ ქცე ვია. ჩვე ნი ზე დამ ხედ ვე ლი ნამ დვი ლი მტარ ვა ლი იყო და სი ცოც ხლეს მხო
ლოდ იმი ტომ არ გა მო მა სალ მა, რომ ფიქ რობ და, დიდ გა მო სას ყიდს მი ვი ღე ბო. მან 
ხომ არ იცო და, ვინ და რა ვი ყა ვი.

რო გორც იქ ნა, ვა კე ად გილ ზე გა ვე დით. ივა ნემ ჰა ჯი ქე რი მის უკან ცხენ ზე შემ
სვა. უნა გირ ზე ამოჩ რი ლი ლურ სმნე ბი აუ ტა ნელ ტკი ვილს მა ყე ნებ და. რამ დენ ჯერ მე 
წა მო ვიყ ვი რე, მაგ რამ ჰა ჯი ქე რი მი ამას ყუ რად ღე ბას არ აქ ცევ და. მიბ რძა ნა, მის ქა
მარს მაგ რად ჩავ ჭი დე ბო დი. ენით აღუ წე რე ლი იყო ჩე მი მდგო მა რეო ბა – თა ვის გა
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და სარ ჩე ნად იძუ ლე ბუ ლი ვი ყა ვი ჩემს ჯა ლათს შევ ხე ბო დი. სხვა ტყვეებს მოწ ყვე ტი
ლი, ორ კაცს ვყავ დი დატ ყვე ვე ბუ ლი. ერ თი ში შის ზარს მცემ და, მეო რეს, პირ ვე ლის 
ნე ბის უსიტ ყვო შემ სრუ ლე ბელს, რომც ნდო მე ბო და, ვე რაფ რით და მეხ მა რე ბო და. 

რო ცა ერ თი ნა კა დუ ლი გა და ვია რეთ, უფ ლე ბა მომ ცეს ჩა მოვ ქვეი თე ბუ ლი ყა
ვი. სა შინ ლად მწყუ რო და და კარ გა ხანს უშე დე გოდ ვით ხოვ დი წყალს. ბო ლოს 
გა დავ წყვი ტე ნა კა დუ ლის წყა ლი და მე ლია, თუმ ცა ივა ნემ სას წრა ფოდ შე მა ჩე რა, 
თით ქოს და ნა შაულს ჩავ დიო დი. მინ დორ ზე ნა ბა დი დაა ფი ნა და მა ნიშ ნა, და ჯე
ქიო. და ვე მორ ჩი ლე. ჰა ჯი ქე რიმ მა თა ვის უნა გირ ზე გა და კი დე ბუ ლი ხა ლი ჩა გად
მოი ღო და წყლის პი რას გა შა ლა. მე რე მოი ტა ნა თა ვი სი თოფ ხან ჯა ლი და ჩემ 
გვერ დით კი არა, ზედ და მაწ ყო – იმის ნიშ ნად, რომ მი სი მო ნა ვი ყა ვი. თა ვი მოი
შიშ ვლა, ნა კა დულს მიუახ ლოვ და და მთვა რის შუქს გაუს წორ და. მუხ ლებ ზე მდგა
რი კარ გა ხანს ლო ცუ ლობ და. მეც ვლო ცუ ლობ დი, ღმერთს ვე მუ და რე ბო დი, ან 
ქალ ბა ტო ნებ თან და ვებ რუ ნე ბი ნე, ან სიკ ვდი ლი გა მოეგ ზავ ნა.

ლოც ვის დას რუ ლე ბის შემ დეგ ჰა ჯი ქე რი მი ისევ ჩემ თან მო ვი და. ივა ნემ ნა კა
დუ ლი დან აღე ბუ ლი წყა ლი მია წო და. მან შეს ვა და მე რე მე გა მო მი წო და თუნ გი, 
რო მელ შიც ივა ნემ რა ღაც თეთ რი ჩააგ დო. გე მო თი მივ ხვდი – შა ქა რი იყო. წყალს 
და ვე წა ფე,  ვე რა და ვერ ვიკ ლავ დი წყურ ვილს... 

ამა სო ბა ში ჰა ჯი ქე რიმ მა ჯი ბი დან ჩემ თვის წარ თმეუ ლი ძვირ ფა სეუ ლო ბა ამოი
ღო, მათ შო რის მე და ლიო ნიც. გაკ ვირ ვე ბუ ლი უყუ რებ და ჩე მი შვი ლის პორ ტრეტს. 
ვერ ხვდე ბო და, ვი სი გა მო სა ხუ ლე ბა შეიძ ლე ბო და ყო ფი ლი ყო. ვცდი ლობ დი ამეხ
სნა, რომ ჩე მი შვი ლის სუ რა თი იყო და ვთხოვ დი უკან დაებ რუ ნე ბი ნა. სა სო წარ
კვე თილ მა მთვა რე ზე მი ვუ თი თე და ვთქვი: ალ ლა იია (ღმერ თი არს), ჩემ თვის 
ნაც ნო ბი ორად ორი არა ბუ ლი სიტ ყვა. გან ცვიფ რდა. ისევ სცა და გა მო ლა პა რა კე ბა, 
მაგ რამ ვე რა ფე რი გა მა გე ბი ნა. ასე მგო ნია, სწო რედ ამ წუ თი დან ჩემ და მი თა ნაგ
რძნო ბა გაუჩ ნდა და აღარ ვუ ცე მი ვარ. 

[...]

VIII

ძი ძა 
გზა ცხე ნე ბით გან ვაგ რძეთ. კვლავ ჰა ჯი ქე რი მის უკან ვი ჯე ქი. მაჩ ვე ნა, რო გორ 

ჩავ ჭი დე ბო დი და ამით და ვას კვე ნი, რომ სწრა ფად ვივ ლი დით. სი ნამ დვი ლე ში, 
ცხე ნე ბი ჩორ თით მიუშ ვეს და ასე დიდ ხანს ვია რეთ. ივა ნე ჩვენ ზე წინ მი დიო და. 
შორს ბუნ დოვ ნად რა ღაც გა მოჩ ნდა, რო მე ლიც მი წას თან და თან გა მოე ყო და 
ნელ ნე ლა მოგ ვიახ ლოვ და. ადა მია ნი აღ მოჩ ნდა – ლეკ მწყემსს ძონ ძე ბი სხეულს 
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ძლივს უფა რავ და. ჰა ჯი ქე რიმს მიუახ ლოვ და, ბე ჭე დი აჩ ვე ნა, ერ თმა ნეთს რამ დე
ნი მე სიტ ყვა უთ ხრეს, რის შემ დე გაც გაგ ვე ცა ლა. არ ვი ცო დი, ჩე მი გამ ტა ცე ბე ლი 
მთიელ თა შო რის პა ტივ სა ცე მი კა ცი იყო თუ არა, მაგ რამ მი სი ნაი ბუ რი მედ ლე ბით 
თუ ვიმ სჯე ლებ დით, საკ მაოდ წარ ჩი ნე ბუ ლი უნ და ყო ფი ლი ყო. გზა მი ვარ დნილ 
ად გი ლებ ში გა დიო და, კო ცო ნე ბი მღვი მეებს ანა თებ და. ცეც ხლის გარ შე მო მწყემ
სე ბი ის ხდნენ. ეს იმას ნიშ ნავ და, რომ ამ ად გი ლებ ში მშვი დად შეიძ ლე ბო და მგზავ
რო ბა და რუს თა თავ დას ხმა მო სა ლოდ ნე ლი არ იყო. 

გან თიად ზე შე სას ვე ნებ ლად ჭაო ბიან ად გი ლას გავ ჩერ დით. ციო და, ვკან კა
ლებ დი. მიბ რძა ნეს ცხე ნი დან ჩა მოვ სუ ლი ყა ვი. ჩემ და გა საკ ვი რად, იქ ვე რამ დე ნი მე 
ქარ თვე ლი ქა ლი შევ ნიშ ნე, რო მელ თაც მთიე ლე ბი და რა ჯობ დნენ. ამ უკა ნას კნე
ლებს ჭაო ბი დან ხის ძირ კვე ბი ამოე ღოთ, გრო ვად დაეხ ვა ვე ბი ნათ და წვავ დნენ. 
ის ის იყო გა სათ ბო ბად ცეც ხლთან მის ვლა და ვა პი რე, რომ ალერ სით ნათ ქვა მი 
ჩე მი სა ხე ლი გა ვი გო ნე. შევ ტრიალ დი და რას ვხე დავ! ქარ თველ ქალ თა შო რის 
ჩე მი სათ ნო თა ვა დის ქა ლი ორ ბე ლია ნი და ვი ნა ხე, რო მე ლიც მი წა ზე გა ფე ნილ ნა
ბად ზე იჯ და. მას თან მი ვირ ბი ნე. ფერ მკრთალ სა და გამ ხდარს ხე ლე ბი მომ ხვია, 
ცდი ლობ და, რო გორ მე გა ვეთ ბე. 

– ოჰ, ქალ ბა ტო ნო! გუ შინ რამ დენს გე ძებ დით... 
– რა მოუ ვი და ჩემს შვილს? – იკით ხა საბ რა ლო დე დამ. 
– გიორ გი სწო რედ ტყე ში შე მოს ვლის წინ და ვი ნა ხე, თა ვის უში შარ ძი ძას ეჭი რა. 
ჩემ მა ნათ ქვამ მა უბე დუ რი დე და ოდ ნავ დაამ შვი და. შემ დეგ ჩემს ტან ჯვა წა მე

ბა ზე მო ვუ ყე ვი. ჰა ჯი ქე რიმ მა მა ლე ვე მო მა კით ხა. 
– ეს ფრან გი გე ნერ ლის ცო ლია, – უთ ხრა მას თა ვა დის ქალ მა, – მინ და ჩემ თან 

დარ ჩეს. 
გე ნერ ლის ცო ლი ნამ დვი ლად არ ვყო ფილ ვარ, მაგ რამ ქალ ბა ტონს სურ და, ჰა

ჯი ქე რი მი ჩემ და მი პა ტი ვის ცე მით გა ნეწ ყო. 
– შენ ვინ ღა ხარ, ასე რომ ლა პა რა კობ? – ჰკით ხა მან. 
– მე თა ვა დის ქა ლი ბარ ბა რე ორ ბე ლია ნი ვარ. 
– მას ში დიდ გა მო სას ყიდს გა დაიხ დიან? – ისევ ჰკით ხა ჰა ჯი ქე რიმ მა, – თუ არა 

და ჩემ თან და ვი ტო ვებ. 
ამის შემ დეგ ჩემ თვის წარ თმეუ ლი წე რი ლე ბი აჩ ვე ნა თა ვა დის ქალს:
– ესე ნი ქა ღალ დის ფუ ლია? რუ სეთ ში ხომ ბევ რია ასე თე ბი? 
– არა, ფუ ლი არ არის. 
– აბა, რა არის? 
– ოჯა ხის წევ რთა წე რი ლე ბია. 
– თვი თონ ქა ლია თუ ქა ლიშ ვი ლი? 
– ქალ ბა ტო ნია.
– შვი ლე ბი ჰყავს? 
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–  ერ თი ვა ჟი ჰყავს. 
– რუ სია თუ ქარ თვე ლი? 
– არც ერ თი. ფრან გია. მი სი სამ შობ ლო აქე დან ძა ლიან, ძა ლიან შორ საა.
ჰა ჯი ქე რიმ მა შე კით ხვე ბი დაას რუ ლა და წას ვლამ დე ჩე მი წე რი ლე ბი ცეც ხლში 

ჩა ყა რა. თუ არ გა მოც დის, ვე რა ვინ გაი გებს ჩვენს ტან ჯვა წა მე ბას, რას ნიშ ნავს 
ჩვენ ნაირ მდგო მა რეო ბა ში მყოფ თათ ვის საყ ვა რე ლი ადა მია ნე ბის გან მი ღე ბუ ლი 
ბა რა თე ბი. ცეც ხლმა წა მებ ში ფერ ფლად აქ ცია, რაც კი ძვირ ფა სი რამ გა მაჩ ნდა. 

ჰა ჯი ქე რი მი მა ლე ვე დაბ რუნ და. ჩო ხა გაი ხა და და თა ვა დის ქალ ორ ბე ლიანს 
და სა კემ სად მიუგ დო. მი სი უდიე რი საქ ციე ლი იმ დე ნად არ მო მე წო ნა, რომ ქალ
ბა ტონს ჩო ხა ხე ლი დან გა მოვ ტა ცე. მთიელს წყე ნა და გაკ ვირ ვე ბა არ დას ტყო
ბია. ჯი ბი დან პა ტა რა კო ლო ფი ამოაძ ვრი ნა, რო მელ შიც ნემ სი და აბ რე შუ მის ძა
ფი იდო და ორ ბე ლია ნის ქალს გა დას ცა. ისიც ეგ რე ვე შეუდ გა კერ ვას. რო გორც 
შე მეძ ლო, ვეხ მა რე ბო დი. ამ დროს მთიე ლე ბი წი ნან დლის ნაა ლა ფარ ჩაის სვამ
დნენ, მაგ რამ არც ერთს, თუნ დაც სიბ რა ლუ ლის გა მო, ჩვენ თვის ფინ ჯა ნი ჩაი არ 
შე მოუ თა ვა ზე ბია.

ერ თი საა თის შემ დეგ ჭავ ჭა ვა ძეე ბის ბავ შვე ბის ძი ძა, ალექ სან დრა მოგ ვიახ
ლოვ და. მის მა და ნახ ვამ ყვე ლა შეგ ვა ში ნა. სა სო წარ კვე თი ლი იყო. თავ ზე, სამ ად
გი ლას ნახ მლე ვი ეტ ყო ბო და. რო გორც ჩანს, ხშირ მა თმამ სიკ ვდი ლის გან იხ სნა. 
ზურ გი და სის ხლია ნე ბუ ლი ჰქონ და, მარ ცხე ნა ხე ლი – და სა ხიჩ რე ბუ ლი, მოკ ვე თი
ლი თი თი ძა ფით მი მაგ რე ბუ ლი ვით ეკი და ხე ლის მტე ვან ზე. რა უნ და გვექ ნა, რით 
უნ და დავ ხმა რე ბო დით საბ რა ლო ქალს? ვი ცო დით, მთიე ლე ბი არა ფერს მოგ ვცემ
დნენ. ჩვენ და გა სა ხა რად, ბარ ბა რე ორ ბე ლიანს მოუს წრია და თა ვი სი უბ რა ლო, 
ქვრი ვის კა ბა გა დაუ ნა ხავს. დაუ ხა ნებ ლად მოა ხია სა ხე ლო და ალექ სან დრას ხე
ლი გა დაუხ ვია. მე რე სცა და, თავ ზე ია რე ბის თვი საც მიე ხე და, მაგ რამ შემ ხმა რი სის
ხლი და ჩვე ნი უმ წეო მდგო მა რეო ბა ამის სა შუა ლე ბას არ გვაძ ლევ და. თა ვა დის 
ქა ლი იძუ ლე ბუ ლი გახ და, მხო ლოდ მცი რე დით დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლი ყო და თა ვი 
სა კუ თა რი თავ საფ რით შეუხ ვია. 

ჰა ჯი ქე რი მი ჩო ხის წა სა ღე ბად მო ვი და. სა ვა რაუ დოდ, ჩვე ნი ნა ხე ლა ვი უნ და 
მოს წო ნე ბო და, მაგ რამ ამას რო გორ შე ვამ ჩნევ დით, რო ცა და სა ხიჩ რე ბულ და ნა
წა მებ ძი ძას ვპატ რო ნობ დით.

გზას გა ვუ დე ქით. ცხენ ზე მჯდა რი ორ ბე ლია ნი წინ მი დიო და. მე და ალექ სან
დრა ფე ხით მივ ყვე ბო დით. გან სხეუ ლე ბულ ურ ჩხულს ჰგავ და ბად რა გი, რო მე
ლიც ალექ სან დრას წამ დაუ წუმ ურ ტყამ და. სის ხლის და კარ გვი სა და ტკი ვი ლე
ბის გან დაუძ ლუ რე ბუ ლი საბ რა ლო ქა ლი მთხოვ და, არ მი მა ტო ვოო. ვე რაფ რით 
ვეხ მა რე ბო დი, მაგ რამ ჩე მი გვერ დით ყოფ ნაც ანუ გე შებ და. ბო ლოს, რო ცა ძა ლა 
სრუ ლიად გა მოე ცა ლა, მთე ლი ხმით დაუწ ყო ძა ხი ლი ორ ბე ლია ნის ასულს: დე და! 
დე და! მეც ავ ყე ვი. თა ვა დის ქალ მა ჩვე ნი ყვი რი ლი გაი გო ნა და, მი სი თან მხლე
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ბი მთიე ლის ძლიე რი წი ნააღ მდე გო ბის მიუ ხე და ვად, ცხე ნი შეა ჩე რა. გა ჭირ ვე ბით 
მივ ლას ლას დით მას თან და გამ ყო ლის სი სას ტი კე ზე შევ ჩივ ლეთ. თა ვად მა გარ შე
მომყოფ მთიე ლებს უთ ხრა ამის შე სა ხებ, თუმ ცა მათ წარ ბიც არ შეუხ რიათ. სა ბო
ლოოდ, ორ ბე ლიან მა მოა ხერ ხა, რომ ალექ სან დრა ცხენ ზე შეეს ვათ, თვი თონ კი 
ფე ხით გა ნაგ რძო გზა. 

დიდ ხანს ივ ლი და ასე, მაგ რამ ტა ლახ ში სია რუ ლი გაუ ჭირ და და ამის გა მო გამ
ყო ლებს ჩა მორ ჩა. რო გორც კი მთიე ლებ მა ეს შე ნიშ ნეს, აი ძუ ლეს ძი ძას თან ერ
თად დამ ჯდა რი ყო ცხენ ზე. გა სა ვა თე ბულ ძი ძას თა ვის შე მაგ რე ბა არ შეეძ ლო და 
ორ ბე ლიანს ეყ რდნო ბო და. ძი ძა დი დი ტა ნის იყო, ქალ ბა ტონს მი სი შე მაგ რე ბა 
გაუძ ნელ და და ძა ლა გა მოც ლილს გუ ლი შეუ ღონ და. მთიე ლე ბი იძუ ლე ბუ ლი გახ
დნენ, ერ თი ცხე ნი დაეთ მოთ ქალ ბა ტო ნის თვის, რო მელ მაც გზა ცხე ნით გა ნაგ რძო. 

ივა ნეს უკან ვი ჯე ქი. ალაგ ა ლაგ ჩვენ ნაი რად დატ ყვე ვე ბუ ლი ქარ თვე ლი გლე
ხის ქა ლე ბი გვხვდე ბოდ ნენ, ოღონდ, ჩვენ გან გან სხვა ვე ბით, ფე ხით მო დიოდ
ნენ. და ბუ რუ ლი ტყის სიღ რმე ში შე ვე დით. ისე თი  ად გი ლი იყო, იფიქ რებ დი, აქ 
კაცს ფე ხი არ დაუდ გამ სო. მი წას სქე ლი ხავ სი ფა რავ და, ხო ლო ას წლო ვა ნი ხეე
ბის გვირ გვინს თვალს ვერ აუწ ვდენ დი. ტო ტი დან ტოტ ზე ცის ფერ და წი თელ ბუმ
ბუ ლია ნი ჩი ტე ბი დაფ რთხია ლებ დნენ; სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე ბით დარ ბოდ ნენ 
ხავ სის ფე რი ხვლი კე ბი. უღ რან ტყე ში ერ თი ბი ლი კიც არ იყო გაკ ვა ლუ ლი. 

ნა კა დუ ლის სიახ ლო ვეს წი ნან დლი დან გა ტა ცე ბუ ლი ახალ გაზ რდა გო გო ვნა
ხეთ. ქა ლიშ ვილ თან ერ თად იყ ვნენ მი სი ღრმად მო ხუ ცე ბუ ლი ბე ბია და ერ თერ თი 
ძმა, რო მელ საც ხელ ში ლი დიას ასა კის ოთ ხიო დე თვის გო გო ნა ჰყავ და. პა ტა რა 
უდე დოდ და ურ ძეოდ  დარ ჩე ნი ლი ყო. 

რო ცა მდი ნა რეს მი ვა დე ქით, რომ ლის გა და ლახ ვა არც ისე იო ლი იქ ნე ბო და, 
საწ ყა ლი ალექ სან დრას დახ მა რე ბა არა ვინ ისურ ვა. ივა ნეს ვთხო ვე მიშ ვე ლე
ბო და, მაგ რამ უა რი მი ვი ღე. ჩვენ მა კე თილ მა ან გე ლოზ მა, თა ვა დის ქალ მა ორ
ბე ლიან მა მთიე ლებს სთხო ვა, დაჭ რი ლი ქა ლი მის უკან შე მოეს ვათ ცხენ ზე. ვერც 
წარ მოედ გი ნა, ამას რა მოჰ ყვე ბო და. ცხენ მა იგ რძნო, რომ აღ ვირს ძლიე რი ხე ლი 
არ მარ თავ და და შუა მდი ნა რე ში გა ჩერ და. ქალ ბა ტო ნის მცდე ლო ბა, ცხე ნი რო
გორ მე ად გი ლი დან დაეძ რა, ამაო გა მოდ გა. ბო ლოს და ბო ლოს, ივა ნე და კი დევ 
ერ თი მთიე ლი ცხე ნე ბი დან  ჩა მოხ ტნენ და თა ვა დის ქა ლი გაურ ჩე ბულ ცხენ თან 
ერ თად ნა პირ ზე გაიყ ვა ნეს. მაგ რამ რა წამ საც ფე ხი მი წა ზე დაად გეს, ალექ სან დრა 
მა შინ ვე ცხე ნი დან ჩა მოაგ დეს. 

[...]
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XVIII

შა მი ლის ცო ლე ბი
შა მი ლის ცო ლებს შო რის უფ როსს, სხვა ცო ლე ბის გან გან სხვა ვე ბით, სე რალ

ში გან სა კუთ რე ბუ ლი უფ ლე ბე ბი აქვს მი ნი ჭე ბუ ლი, თუმ ცა მი სი მდგო მა რეო ბა და 
გა რეგ ნო ბა ერ თმა ნეთს სრუ ლე ბით არ შეე სა ბა მე ბა. სა ხე ზე ნაყ ვა ვი ლა რი ეტ ყო ბა. 
ნე ლა, მაგ რამ სა სია მოვ ნოდ ლა პა რა კობს. ძალ დაუ ტა ნე ლად, თა ვი სუფ ლად მოძ
რაობს და ამ მოძ რაო ბა ში ძა ლაუფ ლე ბა ჩანს. უფ რო სი ცო ლი ხან ერთ თა ვა დის 
ქალს ათ ვა ლიე რებ და, ხან მეო რეს. ხელ ში კრია ლოს ნის მსგავ სი რა ღაც ეჭი რა და 
მარ გა ლი ტებს თი თე ბით ისე მარ ცვლავ და, თით ქოს ლო ცუ ლობ სო.

შა მი ლის მეო რე ცო ლი მშო ბია რო ბის თვის ემ ზა დე ბო და და ამი ტო მაც არ შეგ ვეძ
ლო მი სი გა რეგ ნო ბის შე ფა სე ბა. სა ხე ზე ფეხ მძი მე ქა ლე ბის უმ რავ ლე სო ბის თვის 
და მა ხა სია თე ბე ლი სიყ ვით ლე დას დე ბო და. და ამის მიუ ხე და ვად, შეუძ ლე ბე ლი იყო 
არ გაეო ცე ბი ნეთ მი სი თვა ლე ბის ცინ ცხალ მზე რა სა და ხე ლე ბის სი ნა ტი ფეს. ვერ
ცხლი ვით წკრია ლა ხმა ჰქონ და. მარ თა ლია, მი სი სა ხის ნაკ ვთე ბით ვერ იტ ყო დი, 
დიდ გვა როვ ნუ ლი წარ მო მავ ლო ბი სააო, თუმ ცა სი კე თი თა და სიწ რფე ლით იყო აღ
სავ სე. შუა ნე თი ერ ქვა და წარ მო შო ბით რუ სი იყო. იშ ვია თად ლა პა რა კობ და რუ სუ
ლად, მაგ რამ, ამის მიუ ხე და ვად, შე სა ნიშ ნა ვად ახ სოვ და მშობ ლიუ რი ენა. და ბე ჯი თე
ბით შეიძ ლე ბა ით ქვას, რომ შა მი ლის ბრძა ნე ბას ას რუ ლებ და და ამი ტო მაც ჩვენ თან 
ერ თი სიტ ყვაც კი არ უთ ქვამს რუ სუ ლად. ჩვე ნი თა ვა დის ქა ლე ბიც სიფ რთხი ლეს 
იჩენ დნენ და ერ თმა ნეთ თან ძი რი თა დად ფრან გუ ლად საუბ რობ დნენ, ქარ თულს 
მხო ლოდ მოახ ლეებ თან ლა პა რაკ ში იყე ნებ დნენ. 

ჩვენ სა ნა ხა ვად მო ვი და შა მი ლის მე სა მე ცო ლიც – ძა ლიან ახალ გაზ რდა და სა
სია მოვ ნო გა რეგ ნო ბის ქა ლი. საუ ბარ ში თით ქმის არ ჩა რეუ ლა, ჩუ მად იდ გა ჩვე ნი 
ოთა ხის დე და ბოძს მიყ რდნო ბი ლი. 

შა მი ლის ცო ლებს სუფ თად, მაგ რამ უგე მოვ ნოდ ეც ვათ. ვერც ერ თში ვერ აღ
მო ვა ჩი ნეთ ის, რა საც წი ნას წარ მეტ ყვე ლის ცო ლე ბის გან ვე ლო დით. მათ თან ახ
ლდნენ შვი ლე ბი, ისე თი ჭუჭ ყია ნე ბი, შეუძ ლე ბე ლი იყო მიჰ კა რე ბო დი. 

ერ თმა ნე თის შეთ ვა ლიე რე ბამ ნა ხე ვარ საათს გას ტა ნა. მე რე უფ რო სი ცო ლი 
წა მოდ გა და ოთა ხი დან მე დი დუ რი გა მო მეტ ყვე ლე ბით გა ვი და. მას შუა ნე თიც მიჰ
ყვა. მე სა მე კი ჩვენ სიახ ლო ვეს ჩა მოჯ და. ბავ შვებს აკო ცა, გიორ გი ხელ ში აიყ ვა ნა 
და ჩვენ თან  მა ნამ დე დარ ჩა, სა ნამ კარ გად არ შეგ ვის წავ ლა. რო ცა მარ ტო ნი დავ
რჩით, მა შინ ვე სვე ლი ტან საც მლის გაშ რო ბა ვცა დეთ. თა ვა დის ქა ლებ მა ით ხო ვეს, 
რომ მა თი მსა ხუ რე ბი მოეყ ვა ნათ. ჯერ კა ტე რი ნა გა მოჩ ნდა, მეო რე დღეს კი სხვე
ბიც მო ვიდ ნენ. 

ძველ ხა ლი ჩებ ზე და წო ლი ლებს ძილ მა თა ვი წაგ ვარ თვა. ამის შე საძ ლებ ლო ბა 
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ხომ დი დი ხა ნია არ მოგ ვცე მია. 8 აგ ვის ტო იდ გა. წი ნან დლი დან წა მოყ ვა ნის შემ
დეგ უკ ვე თვე და ოთ ხი დღე იყო გა სუ ლი. მას შემ დეგ დაახ ლოე ბით ათა სი ვერ სი 
გა მო ვია რეთ, მუ დამ თან გვდევ და ხი ფა თი. ლი დიას, ევა სა და ელოს ჩათ ვლით 
რვა ბავ შვი გვახ ლდა. ევა და ელო, შეიძ ლე ბა ით ქვას, თა ვა დის ქალ მა ჭავ ჭა ვა ძემ 
იშ ვი ლა. ელოს დე და მე ლა ნოც ჩვენ თან ერ თად იმ ყო ფე ბო და ტყვეო ბა ში, მაგ რამ  
ფეხ მძი მე სა და ავად მყოფს არ შეეძ ლო შვილ ზე ზრუნ ვა. 

მო ლას ყვი რილ მა ად რე გა მოგ ვაღ ვი ძა. რო გორც კი ჩვე ნი ლა პა რა კის ხმა გაი
გო ნეს, გუ შინ დე ლი მნახ ვე ლე ბი კვლავ გა მოგ ვეც ხად ნენ. თა ვა დის ქა ლის – ანას 
თხოვ ნით, მი სი ყვე ლა მსა ხუ რი მოიყ ვა ნეს და ჩვენ თან დაა ბი ნა ვეს. ოთახ ში უკ ვე 
ოც და სა მი ვი ყა ვით და ისეთ სი ვიწ რო ვე ში აღ მოვ ჩნდით, მოძ რაო ბა გვი ჭირ და. ამ 
დროი დან დაიწ ყო ჩვე ნი ხე ლა ხა ლი წა მე ბა, რა საც მხო ლოდ ტყვეო ბის დას რუ ლე
ბი სას მოე ღო ბო ლო. სუ ლის მოთ ქმა გან სა კუთ რე ბით ღა მე ჭირ და. 

[...]

XXI

ზაიდეთი. შუანეთი. ამი ნე თი
ჯე მალედ დი ნის ქა ლიშ ვი ლი, ზაი დე თი თა თა რია, ოც დაშ ვი დი წლის. შა მი ლის პირ

ვე ლი ცო ლია და დი დი პრი ვი ლე გიე ბი აქვს მი ნი ჭე ბუ ლი: ყვე ლა ბავ შვი, მო სამ სა ხუ რე 
პერ სო ნა ლი ვალ დე ბუ ლია, მის ნე ბას დაე მორ ჩი ლოს. მას აბა რია სურ სა თის, საწ ყო
ბი სა და სა მო სის ოთა ხე ბის გა სა ღე ბე ბი. შა მი ლის და ნარ ჩე ნი ცო ლე ბი პა ტი ვის ცე მით 
ეპ ყრო ბიან. რო ცა რაი მე ისე თი მოუნ დე ბათ, რაც მათ ყო ველ დღიურ მოთ ხოვ ნი ლე
ბებს აღე მა ტე ბა, ზაი დე თთან გარ ბიან, თუმ ცა ხში რად მი სი ხელ მომ ჭირ ნეო ბი თა და 
სი ძუნ წით უკ მა ყო ფი ლოე ბი რჩე ბიან. 

ზაი დე თმა შა მილს გო გო ნა გაუ ჩი ნა, სა ხე ლად ნა ჯა ვა თი. ამ თა ვით ვე ჩანს, რომ 
გო გო ნა არაჩ ვეუ ლებ რი ვი სი ლა მა ზის ქა ლიშ ვი ლი დად გე ბა. სამ წუ ხა როდ, ფე ხე ბი 
მე ტის მე ტად დაგ რე ხი ლი აქვს. შვი დი წლი საც არ იქ ნე ბა, მაგ რამ გო ნებ რი ვად გან
ვი თა რე ბუ ლია – ყუ რანს კით ხუ ლობს, წე რა და თვლაც ეხერ ხე ბა. შა მილს უზო მოდ 
უყ ვარს შვი ლე ბი, მაგ რამ პა ტა რა ნა ჯა ვა თს, მი სი სი სუს ტი სა და დაბ რე ცი ლი ფე ხე ბის 
გა მო უფ რო მეტ ყუ რად ღე ბას აქ ცევს, მის მი მართ გან სა კუთ რე ბულ სი ნა ზეს იჩენს, 
ხში რად ხელ ში აყ ვა ნილს დაა ტა რებს ეზო ში და ფრთხი ლად სვამს სკამ ზე. ნა ჯა ვათს 
უყ ვარს მრა ვალ ფე რო ვა ნი თა მა შე ბი და ამ მიდ რე კი ლე ბით ნამ დვილ ბიჭს ემ სგავ სე
ბა. სიბ რა ლუ ლით გევ სე ბა გუ ლი, რო ცა უყუ რებ, სხვა ბავ შვე ბის მსგავ სად, რა სწრა
ფად დარ ბის და რა მო ხერ ხე ბუ ლად დაძ ვრე ბა ტე რა სებ ზე. სულ სა ხა ბა ზო შია, სა დაც 
წით ლად მო გიზ გი ზე მუ გუზ ლის ხელ ში ჩაგ დე ბა სა და აი ვან ზე გაქ ცე ვას ცდი ლობს: ეს 
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მი სი საყ ვა რე ლი გა სარ თო ბია. ზაი დე თი ამის გა მო ცო ტა ტუქ სავს კი დეც, შა მი ლი კი 
ერთ გამ კიც ხავ სიტ ყვა საც არ ეუბ ნე ბა. 

შა მილს შვი ლე ბი მეო რე ცო ლის გა ნაც ჰყავს, რო მე ლიც ძალ ზე უყ ვარ და. ფა ტი მა
თი14 დარ დით მომ კვდა რა, მას შემ დეგ, რაც რუ სებს მა თი უფ რო სი ვა ჟი, 9 წლის ჯე
მალ ედ დი ნი ტყვედ წაუყ ვა ნიათ. მის გან, ჯე მალ ედ დი ნის გარ და, შა მილს კი დევ ორი 
ვა ჟიშ ვი ლი დარ ჩა: ყა ზი მაჰ მა დი, რო მე ლიც ლეკ თა იმ ჯგუფს ხელ მძღვა ნე ლობ და, 
რო მელ მაც წი ნან დლი დან მოგ ვი ტა ცა, და 15 წლის მაჰ მად შა ფი,15 ასე ვე ორი ქა ლიშ
ვი ლი: მშვე ნიე რი ნა ფი სე თი, თოთ ხმე ტი წლი სა და დე დის მო სა ხე ლე თორ მე ტი წლის 
ფა ტი მა თი. შა მილს ახ ლან დე ლი მეო რე ცო ლის გან, შუა ნე თის გა ნაც ბევ რი შვი ლი 
გაუჩ ნდა, მაგ რამ ყვე ლა მოუკ ვდა; ერ თა დერ თი ზაი დე თი გა დარ ჩა, რო მე ლიც ვე დე
ნო ში ჩვე ნი მოს ვლი დან რამ დე ნი მე კვი რის შემ დეგ მოევ ლი ნა ქვე ყა ნას. 

შა მი ლის საყ ვა რე ლი ცო ლი, შუა ნე თი, ოც და თორ მე ტი წლი საა. ძნე ლად თუ ნა
ხავთ ქალს, მას ზე ლა მა ზი ტუჩ კბი ლი და მას ზე ნა ზი თმა ჰქონ დეს. სა შუა ლო ტა
ნი საა. სამ წუ ხა როდ, დი დი ტლან ქი ხე ლე ბი და ფე ხე ბი მის მდა ბიო წარ მო მავ ლო
ბა ზე მიუ თი თებს. შუა ნე თი მდი და რი მოზ დო კე ლი სო მე ხი ვაჭ რის ქა ლიშ ვი ლია. 
16 წლის წინ, რო ცა შა მი ლი მოზ დოკს თავს დაეს ხა, ვაჭ რის მთე ლი ოჯა ხი დარ
გო ში წა მოიყ ვა ნა. გა თა ვი სუფ ლე ბა ზე მო ლა პა რა კე ბა გა ჭია ნურ და. ვა ჭა რი თა ვის 
და ოჯა ხის წევ რებ ში დიდ გა მო სას ყიდს სთა ვა ზობ და, მაგ რამ უშე დე გოდ. შა მილს 
მი სი პა ტა რა ქა ლიშ ვი ლი ანა, რო მელ საც მოგ ვია ნე ბით შუა ნე თი დაარ ქვეს, ისე 
შეუყ ვარ და, რომ არ ეთ მო ბო და. ანას პი რო ბა მის ცა, თუ ცო ლო ბა ზე დამ თან ხმდე
ბი, მთელ შენს ოჯახს გა ვა თა ვი სუფ ლე ბო. იმ დროს ანა თექ ვსმე ტი წლის იყო. შა
მი ლის პი რო ბა მოე წო ნა – თუ თავს მსხვერ პლად შეს წი რავ და და ამით ოჯა ხის 
დახ სნას შეძ ლებ და. თა ვი სია ნებ თან გან შო რე ბა გაუ ჭირ და, მთე ლი სი სავ სით 
იგ რძნო, რა ძნე ლი ყო ფი ლა ასე თი მსხვერ პლის გა ღე ბა. შა მილ თან დარ ჩე ნილ
მა ორ წე ლი წად ში ის წავ ლა ყუ რა ნის კით ხვა და სა ფუძ ვლია ნად გაეც ნო ის ლა
მის ტუ რი მოძ ღვრე ბის ძი რი თად დე ბუ ლე ბებს. შა მი ლის ცო ლი მას შემ დეგ გახ და, 
რაც უარ ყო თა ვი სი რე ლი გია და მუს ლი მა ნო ბას ეზია რა. სულ მა ლე თვი თო ნაც 
შეუყ ვარ და მეუღ ლე, რო მელ მაც სა ხე ლი შეუც ვა ლა და შუა ნე თი დაარ ქვა. ამ სა ხე
ლით იც ნობს მას სე რა ლის ყო ვე ლი მკვიდ რი. ვიდ რე ვე დე ნო დან გა მო ვემ გზავ რე
ბო დით, მან თა ვა დის ქალ ორ ბე ლიანს სთხო ვა, მცი რე დი სამ სა ხუ რი გა მი წიე თო:

– აღარც დე და ჩე მია ცოც ხა ლი და აღარც მა მა ჩე მი. გა დაე ცით ჩემს ძმებს, გა მო
მიგ ზავ ნონ ჩე მი წი ლი მემ კვიდ რეო ბა, შა მილს მინ და გა დავ ცე. 

14. ფა ტი მა თი – ონ სო ქო ლოე ლი აქი მის, აბ დულ აზი ზი სა და ბა კოს ასუ ლი. შა მილ მა ცო ლად შეირ თო 
30იან წლებ ში. 

15. მაჰ მად შა ფი – შა მი ლის მე სა მე ვა ჟი, ღუ ნი მის კა პი ტუ ლა ციის შემ დეგ მა მას თან ერ თად ცხოვ რობ და 
რუ სეთ ში. 
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შუა ნე თის ძმე ბი რამ დენ ჯერ მე მი სუ ლან ვე დე ნო ში და დის ნახ ვის უფ ლე ბა მიუ
ღიათ. გა მოს ყიდ ვაც ბევ რჯერ სცა დეს, მაგ რამ ქა ლი მუ დამ უარ ზე იყო. იმა მი უყ
ვარ და და არა ფერ ში სჭირ დე ბო და თა ვი სუფ ლე ბა, რო მე ლიც საყ ვა რელ ადა მიანს 
დაა შო რებ და. ყო ველ თვის ინ ტე რეს დე ბო და შა მი ლის საქ მეე ბით და, იმავ დროუ
ლად, ხე ლი დან არ უშ ვებ და შემ თხვე ვას, საბ რა ლო ტყვეებს რა მე ში გა მოს დგო მო
და: ჩვენ მი მარ თაც კე თი ლი და გულ წრფე ლი იყო. მერ გო ბედ ნიე რე ბა, მო ვე წო ნე 
და ამის წყა ლო ბით ერ თი წუ თი თაც არ დავ შო რე ბი ვარ ჩემს ქალ ბა ტო ნებს. 

შა მი ლის მე სა მე ცო ლი თვრა მე ტი წლის ამი ნე თია. შვი ლე ბი არ ჰყავს. ვე დე ნო
ში ჩვენ მოს ვლამ დე ოთ ხი თვით ად რე მოიყ ვა ნეს. იშ ვია თად ნა ხავთ ქალს, რო
მელ საც მასსავით სრულ ყო ფი ლი ოვა ლი ექ ნე ბა, თან  დაუ დე გა რი და მკვირ ცხლი 
იქ ნე ბა. დი დი პი რი კი აქვს, თუმ ცა საუც ხოო კბი ლე ბი ამ შვე ნებს. პა ჭუა ცხვი რი 
აქვს, ლო ყე ბი და ნი კა პი – ჩა ჩუ ტუ ლი.  წარ მო შო ბით ქის ტია. ხუ თი წლის წა მოიყ
ვა ნეს ტყვედ. დე და მისს არა ნაი რი სახ სა რი არ გააჩ ნდა, შვი ლი გა მოეს ყი და და 
მას თან ერ თად სი ცოც ხლის ტყვეო ბა ში გა ტა რე ბა ისურ ვა. 

ვე დე ნო ში ყოფ ნი სას ამი ნე თის მშობ ლიუ რი სოფ ლი დან მო ტა ცე ბუ ლი ორი ტყვე 
ქა ლი მოიყ ვა ნეს. გო გო ნა ტყვეებს უმალ დაუ მე გობ რდა. რო ცა გა მო სას ყი დი 200 მა
ნე თი იშო ვეს, ამი ნე თის არ გა ხა რე ბია მა თი გა თა ვი სუფ ლე ბა. მიუ ხე და ვად ამი სა, ქა
ლებს სა კუ თა რი ხე ლით მოუმ ზა და საგ ზა ლი, ფე ხე ბი მატ ყლი თა და ძველ მა ნე ბით 
დაუთ ბუ ნა – ციო და, ხვავ რიე ლად თოვ და – ისი ნი ხომ სა შო ბაოდ გაა თა ვი სუფ ლეს.

შა მი ლის მცდე ლო ბის მიუ ხე და ვად, ცო ლებს შო რის თა ნას წო რო ბა დაამ ყა როს, 
ამი ნე თი მაინც ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად ბედ ნიე რია. ბევ რის მოთ მე ნა და ატა ნა უწევს, 
გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო ცა შა მი ლი წა სუ ლია. ზაი დე თი ძა ლიან მკაც რად ექ ცე ვა 
და გა მუდ მე ბით საყ ვე დუ რობს, ათას რა მეს ავა ლებს. ამი ნე თი საერ თო სამ ზა რეუ
ლო ში საკ ვებს ამ ზა დებს და პურ საც აც ხობს, და ეს მა შინ, რო ცა ამას ზაი დე თი და 
შუა ნე თია არა სო დეს აკე თე ბენ. ქისტ ქალს შრო მას უმ სუ ბუ ქებს დე და – ნა ნა ნი, 
რო მე ლიც სამ ზა რეუ ლოს გა ნა გებს და იქ მო მუ შა ვე თა უფ რო სია. 

ჩა მოთ ვლილ პირ თა გარ და, სე რალ ში ცხოვ რობს მო ხუ ცი ქა ლი ბა კო16, ფა ტი
მა თის დე და, ჯე მალ ედ დი ნი სა და მი სი და ძმე ბის ბე ბია. შა მი ლი მას დი დი პა
ტი ვის ცე მით ეპ ყრო ბა და დღე არ გა ვა, არ ინა ხუ ლოს. ბა კო გან მარ ტოე ბით ცხოვ
რობს. თა ვის თვის აქვს მოწ ყო ბი ლი პა ტა რა სამ ზა რეუ ლო, პურ საც თვი თონ იც
ხობს. მო ხუ ცი ბა კო თავს თვი თონ ვე პატ რო ნობს. 

[...]

16. ბაკო  ფატიმათის დედა, ჯემალედდინისა და მისი დაძმების ბებია.
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შა მი ლის ტყვე ფრან გი ქა ლის მო გო ნე ბე ბი

XXIII

სა მი კა ბა. შა მი ლი და ამი ნე თი
შა მი ლი ცო ლებს თა ნა ბარ ყუ რად ღე ბას აქ ცევს და თა ნაბ რად ზრუ ნავს მათ ზე. 

ჩვე ნი ტყვეო ბი სას, თა ვა დებ მა ცო ლე ბის თვის სა ჩუქ რე ბი გა მოუგ ზავ ნეს – ქარ ვი სა 
და მარ ჯნის კრია ლოს ნე ბი და სა მი ლა მა ზი კა ბა: მწვა ნე, ცის ფე რი და იის ფე რი. ხა
რის ხი თა და ზო მით სა მი ვე კა ბა ერ თნაი რი იყო. ზაი დე თმა და შუა ნე თმა გულ დას მით 
დაათ ვა ლიე რეს, რამ დენ ჯერ მე ჩაიც ვეს, ხელ ში იმ დენ ხანს ატ რია ლეს, გე გო ნე ბო და, 
წო ნია ნო. მშვე ნიერ ამი ნე თს ხე ლი შეუ ხია კი არა, კა ბე ბი თვა ლი თაც არ უნა ხავს. შა
მი ლი ექ სპე დი ცია ში იყო, არა ვინ იცო და, რას უზამ და ამ მდიდ რულ სა ჩუქ რებს. ზო გი 
დარ წმუ ნე ბუ ლი იყო, რომ ფუ ფუ ნე ბის მო ძუ ლე იმა მი ცო ლებს სა ჩუქ რე ბის მი ღე ბის 
უფ ლე ბას არ მის ცემ და. რო გორც იქ ნა, შა მი ლი შინ დაბ რუნ და, მაგ რამ უხა სია თოდ. 
რუ სებ მა, ბა რონ ვრან გე ლის მე თაუ რო ბით, მის ჯარს დი დი ზა რა ლი მია ყე ნეს; ბე დი 
კარგს არა ფერს გვი ქად და. ზაი დე თმა უფ ლე ბე ბით აღ ჭურ ვა შუა ნე თი და შა მილ თან 
მიავ ლი ნა მათ თვის აგ რე რი გად მნიშ ვნე ლო ვა ნი საქ მის – კა ბე ბის სა კით ხის გა და
საწ ყვე ტად. დაა რი გა, შა მი ლის თვის ეთ ქვა – ამი ნე თი მე სა მე ცო ლია, ჯერ შვი ლე ბი 
არ ჰყავს, სხვა ცო ლებს ვერ შეედ რე ბა და ამი ტომ ერ თი კა ბა ზაი დე თის რო მე ლი მე 
ქა ლიშ ვი ლის თვის უნ და გა დაი ნა ხოს. რო ცა ამ გვა რი მნიშ ვნე ლო ვა ნი საქ მეა მო
საგ ვა რე ბე ლი, შა მილ თან ყო ველ თვის შუა ნე თს გზავ ნიან – ლა მა ზი და გულ კე თი
ლია, თან შა მილს ძა ლიან უყ ვარს, ეს კი წარ მა ტე ბის სა წინ და რია. რო ცა ქალ მა ამ 
სა ბე დის წე რო საქ მე ზე მოახ სე ნა, შა მილ მა ჰკით ხა:

– ვინ არიან ჩემ თვის ზაი დე თი, შუა ნე თი და ამი ნე თი?
– შე ნი ცო ლე ბი და მო ნე ბი, – უპა სუ ხა შუა ნე თამ. 
– კარ გი, – თქვა შა მილ მა, – რად გან სა მი ვეს ერ თი და იგი ვე წო დე ბა გაქვთ, 

უფ ლე ბე ბიც ერ თნაი რი უნ და გქონ დეთ. თუ ამი ნე თს არ შეიძ ლე ბა ჰქონ დეს კა ბა, 
მა სა სა და მე, ზაი დე თსა და შუა ნე თ საც არ ეკუთ ვნით. 

ამი ნე თი შურ დუ ლი ვით შე მოიჭ რა ჩვენს ოთახ ში, რა თა მოე ყო ლა თა ვი სი გა
მარ ჯვე ბის ამ ბა ვი და ისიც, თუ რა სა მარ თლია ნია შა მი ლი. 

ცო ლებს გულ მხურ ვა ლედ უყ ვართ იმა მი, ოღონდ გან სხვა ვე ბუ ლად. ზაი დე თი 
მე ტის მე ტად ეჭ ვია ნია და სურს, ქმრის გუ ლი ერ თა დერთს მას ეკუთ ვნო დეს. მაგ
რამ ვე დე ნო ში, ისე ვე რო გორც ევ რო პა ში, ამის მიღ წე ვა რთუ ლია და იშ ვია თად, 
რომ მო ხერ ხდეს. ამის მიღ წე ვა გან სა კუთ რე ბით მა ში ნაა რთუ ლი, რო ცა მე ტო ქე 
ქა ლი კე თი ლი და ლა მა ზია, მას ში ქმრის სიყ ვა რუ ლი დღი თი დღე ძლიერ დე ბა. 
ყუ რი უნ და დაუგ დოთ შუა ნე თს, რო ცა შა მილ ზე ლა პა რა კობს; უნ და დააკ ვირ დეთ, 
რო გორ ეც ვლე ბა გა მო მეტ ყვე ლე ბა და რო გორ აღე ბეჭ დე ბა სა ხე ზე ფიქ რე ბი; უნ
და მოუს მი ნოთ, რა სა სოე ბით წარ მოთ ქვამს მის თვის საყ ვა რელ სა ხელს.
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ანა დრან სე

 – თხუთ მე ტი წე ლია შა მი ლის ცო ლი ვარ, – გვით ხრა ერ თხელ შუა ნე თმა, – ვსევ
დიან დე ბი და ცრემ ლებს ვღვრი მხო ლოდ მა შინ, რო ცა სა ლაშ ქროდ არის წა სუ
ლი და ჩემ წა საყ ვა ნად არა ვის გზავ ნის. თუ რაი მე მეშ ლე ბა, არა სო დეს მტუქ სავს, 
პი რი ქით, რო გორც პა ტა რა ბავშვს მეა ლერ სე ბა და შემ წყნა რებ ლუ რად მეუბ ნე ბა 
საყ ვე დურს. მი სი უკი დე გა ნი გულ კე თი ლო ბის გა მო სირ ცხვი ლით ვიწ ვი.

ამი ნე თს შა მი ლი მა მა სა ვით უყ ვარს. ეგ არის მხო ლოდ, ტყვეო ბა ში ყოფ ნა 
აღაშ ფო თებს და ხში რად იხ სე ნებს უწინ დელ თა ვი სუ ფალ ცხოვ რე ბას. ეჭ ვია ნი 
ზაი დე თი  ხან და ხან ეუბ ნე ბა ხოლ მე, რად გან შვი ლი არა გყავს, იმა მი შენ თან გაყ
რას აპი რებ სო. ასეთ დროს ონა ვა რი ამი ნე თი ჩვენ თან მორ ბის და გა ხა რე ბუ ლი 
გვარ წმუ ნებს, აქაუ რო ბას მა ლე მოვ შორ დე ბიო. ჭორს ისე ოს ტა ტუ რად ავ რცე
ლებს, რომ შა მი ლის ყუ რამ დეც აღ წევს. იმა მიც იბა რებს თა ვის თან და მის გა
დარ წმუ ნე ბას ცდი ლობს.

შა მი ლი ცო ლებს რიგ რი გო ბით ჩა მოუვ ლის ხოლ მე. მა გა ლი თად, დი ლით ზაი
დე თს ეუბ ნე ბა, დღეს შენ თან მო ვა ლო. მომ დევ ნო დღე ღა მეს ლოც ვა ში ატა
რებს. სხვა დროს შუა ნე თს აც ნო ბებ, დღეს შენ თან მო ვა ლო და შემ დეგ დღე ღა მეს 
კვლავ ლო ცუ ლობს. ბო ლოს ამი ნე თის რი გიც დგე ბა და ასე შემ დეგ. ეს წე სი ყუ
რან ში წე რია, რაც მხო ლოდ კა ნო ნიერ ცო ლებს აძ ლევს უფ ლე ბას, ეკუთ ვნო დეთ 
ქმრის გუ ლი.17 თუმ ცა სე რალ ში, სა დაც უამ რა ვი ტყვე ქა ლი იყ რის თავს, წე სებს 
ქმრის ნე ბა სურ ვი ლი ად გენს და არა რე ლი გია. 

შა მი ლი ზაი დე თთან ღა მის გა თე ვას რომ დაა პი რებს, წი ნა დღე ცო ლის თვის 
ნამ დვილ დღე სას წაუ ლად იქ ცე ვა ხოლ მე. უცებ ხა ლი სია ნი და თა ვა ზია ნი ხდე ბა. 
სურ სა თის ოთა ხის გა სა ღე ბი ტვირ თად აწევს, აღარ არის ად რინ დე ლი ვით ძუნ წი, 
პი რი ქით, გუ ლუხ ვო ბას იჩენს: გვიგ ზავ ნის კა კალს და ვაშლს, ხში რად დამ პალ საც, 
აგ რეთ ვე – ბრინჯს, გარ გა რი სა და ქლია ვის ჩირს. 

შუა ნე თს იმა მის სტუმ რო ბა ახა რებს და ამ შვი დებს. მას ზე უკეთ არა ვინ იცის, რო
გორ უყ ვარს ქმარს; და თვი თონ ხომ აღ მერ თებს შა მილს. გა ჭია ნუ რე ბუ ლი ლაშ
ქრო ბი სას იმა მი ერ თერ თი ცო ლის წა საყ ვა ნად კაცს გზავ ნის. სუს ტი ჯან მრთე ლო ბის 
გა მო ზაი დე თი რთულ გზა ზე მგზავ რო ბას ვერ უძ ლებს. ამი ნე თს დე და მის თან დარ
ჩე ნა ურ ჩევ ნია. ამი ტომ წას ვლა ყო ველ თვის მშვე ნიერ შუა ნე თს უწევს.  ცხენ ზე ამ
ხედ რე ბუ ლი და ჩად რში გახ ვეუ ლი მიემ გზავ რე ბა მცველ თა დი დი რაზ მის თან ხლე
ბით. ბა ნაკ ში მი სუ ლი შა მი ლის ბრძა ნე ბით გამ ზა დე ბულ კა რავ ში ელო დე ბა ქმარს. 

ამი ნე თი მთელ დღეს ონავ რო ბა სა და ეშ მა კო ბა ში ატა რებს. მოა წეს რი გებს თუ 
არა თა ვის ოთახს და ჩაის გაა კე თებს, შემ დეგ ხან აი ვან ზე დარ ბის, ხან დე დას 

17. ყურანში წერია: „...მკაცრად  დაიცავით  მარხულობა  ღამემდე.  იმ  ხანებში  თქვენს  ცოლებს  არ  მიე
კა როთ.  უმჯობესია  დრო  გაატაროთ  სათნო  საქმით  ჯამეებში.  ასეთია  ღვთის  საზღვრები“.  
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ეხ მა რე ბა სამ ზა რეუ ლო ში, ჩვენ თა ნაც ას წრებს შე მორ ბე ნას, მო ხუ ცი ბა კოს მო
კით ხვა საც, ვის თა ნაც ნა ფი სე თი და ფა ტი მა თი ცხოვ რო ბენ. იცი ნის, თა მა შობს, 
ეძა ხიან, ეძე ბენ... ეუბ ნე ბიან, შა მილ მა მო გა კით ხა და რომ ვერ გნა ხა, შე ნი ოთა ხის 
გა სა ღე ბი თან წაი ღოო. 

– წა დი, გა სა ღე ბი გა მოარ თვი, – ეუბ ნე ბა დე და. 
– არ სა დაც არ წა ვალ. თვი თონ წაი ღო და თვი თონ ვე გა მო მიგ ზავ ნოს, თუ არა

და, დაი ტო ვოს... ღა მეს ნა ფი სე თს თან გა ვა თევ. 
ბოლს და ბო ლოს, შა მი ლი გა სა ღებს უბ რუ ნებს: უყ ვარს ეს ქა ლი, უყ ვარს მი სი 

ჭირ ვეუ ლო ბე ბი თაც. 
[...] 

XXVIII

ქორ წი ლი ვე დე ნო ში
შა მილ მა წი ნან დლის ნაა ლა ფა რი დან შუა ნე თს უმ შვე ნიე რე სი ალ მა სით შემ კუ

ლი ბე ჭე დი აჩუ ქა. ეს ძვირ ფა სი სამ კაუ ლი მას სე რა ლის სხვა ქა ლე ბის გან გა მოარ
ჩევ და. თუმ ცა ბე ჭედს თი თის ნაც ვლად თავ ზე შე მოხ ვეულ შარ ფში ჩა მაგ რე ბულს 
ატა რებ და. მთიე ლი ქა ლის სამ კაუ ლებ ში ბევ რია დი დი გე მოვ ნე ბით დამ ზა დე ბუ ლი 
ვერ ცხლის სა ყუ რეე ბი, სა მა ჯუ რე ბი და ბეჭ დე ბი. ნა ხე ვარ მთვა რის ფორ მის სა ყუ რე, 
რაც უფ რო მძი მეა, მით მე ტად ფა სობს. ხში რად ნა ხავთ ბავ შვებს, რომ ლებ საც მძი
მე სამ კაუ ლე ბის ტა რე ბით ყუ რის ბი ბი ლოე ბი აქვთ გა ხეუ ლი. სა მა ჯუ რე ბი ცხე ნე ბის 
შე სამ კობ რკი ნის ჯაჭვს წაა გავს. მა ჯა ზე ერ თბა შად სამ ცალს იკე თე ბენ, ისე, რომ 
სა კინ ძა ვე ბი ერთ ხაზ ზე გამ წკრივ დეს. ბეჭ დე ბიც სა ყუ რეე ბი ვით მძი მე და სქე ლია, 
ზო მით კი სა ფოს ტო დამ ღას ჰგავს. შა მი ლის ცო ლე ბი გა მუდ მე ბით მარ ჯნი სა და 
ქარ ვის კრია ლოს ნებს დაა ტა რე ბენ, ხო ლო უბ რა ლო ქა ლე ბი – პარ კოს ნე ბის ას
ხმულ მარ ცვლებს. 

ვე დე ნო ში ყოფ ნი სას შუა ნე თის ახალ გაზ რდა მოახ ლის ქორ წილს შე ვეს წა რით. 
ასეთ დროს შა მი ლის სე რალ ში მომ სა ხუ რე ქა ლე ბი სა ჩუქ რად იღე ბენ კა ბებს, აგ
რეთ ვე სამ კაუ ლებს, რომ ლებ ზეც უკ ვე ვწერ დი. თა ვი შუა ნე თის ოთახ ში მას შემ
დეგ მო ვი ყა რეთ, რაც პა ტარ ძა ლი გა მოაწ ყვეს: პე რან გი, შარ ვა ლი, რბი ლი ტყა ვის 
წი თე ლი და ბალ ყე ლია ნი წა ღე ბი და მა ღალ ქუს ლია ნი სან დლე ბი ჩააც ვეს. სა ხეს 
ახალ თა ხა ლი რი დე უფა რავ და. შუა ნე თმა სა დი ლო ბა თა ვი სი ხარ ჯით გა მარ თა. 
ჩემ და გა საკ ვი რად, პა ტარ ძა ლი სა პა ტიო ად გი ლას არ იჯ და, სქე ლი ხა ლი ჩის მიღ
მა ისე დაეს ვათ, საერ თოდ არ ჩან და. აგ ვიხ სნეს, რომ ამ დროს პა ტარ ძალს ეკ რძა
ლე ბა ჭა მა, ხო ლო საქ მრო ქორ წი ლამ დე სა მი დღე შიმ ში ლობს. 
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სა დი ლი ია ტაკ ზე გააწ ყვეს: ხორ ბლის პუ რი, თაფ ლი, მწვა დი (შამ ფურ ზე შემ
წვა რი ცხვრის ხორ ცის პა ტარ პა ტა რა ნაჭ რე ბი) და ქიშ მი შია ნი ფლა ვი; ასე ვე მსხა
ლი, ყურ ძე ნი, სუფ თა და თაფ ლია ნი წყა ლი. სა დი ლად სე რა ლის უკ ლებ ლივ ყვე ლა 
ქა ლი მოიწ ვიეს. ქა ლებს ხე ლე ბი წით ლად ჰქონ დათ შე ღე ბი ლი ონიქ სით, რი თაც 
ფრჩხი ლებ საც იღე ბა ვენ ხოლ მე. ფლავს ორი პა ტა რა ჩხი რით ჭამ დნენ, ჩი ნე ლე
ბიც დაახ ლოე ბით ასეთ ჩხი რებს იყე ნე ბენ. შუა ნე თმა გვთხო ვა ჩა მოვ მსხდა რი ყა
ვით და ჩვენც უხა ლი სოდ დავ თან ხმდით. მა თი ხელ შე ნა ხე ბის ჭა მას ვე რი დე ბო
დით. ისე გვე ზიზ ღე ბო და ყვე ლა ფე რი, გვერ ჩივ ნა მშივ რე ბი დავ რჩე ნი ლი ყა ვით. 
მხო ლოდ ცო ტა ყურ ძე ნი და მსხა ლი გავ სინ ჯეთ. 

სა დი ლი ექვს საათ ზე დაიწ ყო. ათი საა თი მაინც იქ ნე ბო და, რო ცა ქა ლე ბი წა
მოდ გნენ – ეს იმას ნიშ ნავ და, რომ პა ტარ ძა ლი საქ მროს თან უნ და მიე ცი ლე ბი
ნათ. გამ ცი ლე ბელ მა ქა ლებ მა ხე ლი დაავ ლეს წყლის თუნგს, მატ ყლით გა ტე ნილ 
ლეი ბის მსგავს ქვე შაგ სა და ხა ლი ჩებს, თეთ რეუ ლის გა სა რეცხ ხის დიდ ტაშტს 
და წი თელ, მომ ცრო ზო მის სკივრს, რო მელ შიც ახალ და ქორ წი ნე ბულ თათ ვის 
ძვირ ფა სი ნივ თე ბი ეწ ყო: ლო გი ნის გა და სა ფა რე ბე ლი, აბ რე შუ მის თავ სა ბუ რა ვი, 
ნაირ ფე რი აბ რე შუ მის სა კე რა ვი ძა ფე ბი, სარ კეე ბი და ორიო დე ფინ ჯა ნი. ოთა
ხი დან გა მო სუ ლი პა ტარ ძა ლი შეჯ და ცხენ ზე, რომ ლის აღ ვი რი ჰა ჯის ეჭი რა. ცე
რე მო ნია დროე ბით შე ჩერ და, რად გან საქ მრომ 25 მა ნე თის მა გივ რად მხო ლოდ 
20 მა ნე თი გა მოგ ზავ ნა მზით ვის თვის. ეს თან ხა ქვრი ვის თვის 12 მა ნე თია, ხო ლო 
თუ ქვრი ვი მეო რედ გათ ხო ვე ბას გა დაწ ყვეტს, მხო ლოდ 6 მა ნე თი. მო ლა პა რა
კე ბა დიდ ხანს გაგ რძელ და და ბო ლოს, რო გორც იქ ნა, დარ ჩე ნი ლი 5 მა ნე თიც 
მოი ტა ნეს. რო ცა პა ტარ ძალს კუთ ვნი ლი მზი თე ვი სრუ ლად ჩაა ბა რეს, სტუმ რე
ბი წა სას ვლე ლად მოემ ზად ნენ. ქა ლე ბი ფარ ნით იკ ვლევ დნენ გზას. პა ტარ ძალს 
სახ ლთან ახ ლოს შეე გებ ნენ საქ მროს მშობ ლე ბი, რომ ლებ მაც იგი თა ვიანთ ვაჟს 
მიუყ ვა ნეს. 

რამ დე ნი მე დღის შემ დეგ ახალ გათ ხო ვი ლი შა მი ლის ცო ლებს ეს ტუმ რა. 
ზაი დე თმა, რო გორც მათ შო რის უფ როს მა, პირ ველ მა უმას პინ ძლა. აქ ვე ვიტ
ყვი, რომ მუს ლი მი ქა ლე ბი და კა ცე ბი ცალ ცალ კე იკ რი ბე ბიან, თუმ ცა შა მი ლი 
ხში რად თა ვის ცო ლებ თან ერ თად ლო ცუ ლობს. ლოც ვის დაწ ყე ბამ დე ხა ლი
ჩას აფე ნენ აი ვან ზე, რო მე ლიც სე რალს გარს აკ რავს. ფეხ შიშ ვე ლი და თავ
მო შიშ ვლე ბუ ლი შა მი ლი იჩო ქებს. ლოც ვის წინ აუ ცი ლე ბელ წესს, გან ბან ვას 
რომ მორ ჩე ბიან, ზაი დე თი და შუა ნე თი შა მი ლის უკან იჩო ქე ბენ. არც ამი ნე თს 
და არც სე რა ლის სხვა მკვიდრ ქა ლებს არ აქვთ უფ ლე ბა, შა მილ თან ერ თად 
ილო ცონ. ამი ნე თს ამის უფ ლე ბა შვი ლე ბის გა ჩე ნამ დე არ ექ ნე ბა. ერ თხელ 
ზაი დე თმა შა მი ლის ლოც ვა ნი გვაჩ ვე ნა და თან წვრი ლი, ერ თფე რო ვა ნი ხმით 
ფსალ მუ ნის მსგავ სი ტექ სტი წაი ღი ღი ნა. ლოც ვი სას მთე ლი სხეუ ლით თით ქოს 
მის კენ ირ ხეო და, ვი საც ლოც ვით მი მარ თავ და. ახა ლი მთვა რი დან დაღ მა ვა
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ლი ნამ გა ლა მთვა რის დად გო მამ დე ქა ლე ბი და ბავ შვე ბი ერთ ად გი ლას იკ
რი ბე ბიან სა ლო ცა ვად, და მა შინ მა თი ერ თობ ლი ვი ხმა მა ღა ლი სიმ ღე რა ცას 
ერ წყმის: ენ თუ ზიაზ მი ხმის მა ტე ბას თან ერ თად იზ რდე ბა. ქა ლე ბი ჯერ სხე დან, 
მე რე, ექ სტაზ ში შე სულ ნი და მუხ ლებ ზე და ჩო ქილ ნი, მკერ დზე მჯი ღის ცე მას 
იწ ყე ბენ. ეს ყვი რი ლი და გო დე ბა მთელ ღა მეს გრძელ დე ბა. 

ჩვეუ ლებ რივ, კა ცე ბი სა დი ლად ჭა მენ ცხვრის მო ხარ შულ ხორცს, ასე ვე ხის ჯა
მებ ში ჩას ხმულ ბუ ლიონს, და კე პი ლი სა ქონ ლის ხორ ცი თა და ხახ ვით შე ზა ვე ბულ 
ღვე ზელს, ფლავ სა და ქონ ში გა მომ ცხვარ ცო მეულს, რო მელ თა გახ სე ნე ბა ახ ლაც 
ზიზღს მგვრის. შა მილ თან თით ქმის სულ სტუმ რია ნო ბაა. მა თი ვახ შმო ბი სას დროს 
ვი ხელ თებთ ხოლ მე, უშიშ რად ვი ხსნით რი დეებს და კარ თან შე ქუ ჩე ბულ ნი სუფ
თა ჰაერს ვსუნ თქავთ. ხში რად ყო ფი ლა, სე რა ლის მცვე ლებს სტუმ რე ბის წას ვლის 
შემ დეგ დარ ჩე ნი ლი ხორ ცის ნაჭ რე ბი და ხი ლი მოუ წო დე ბიათ. მარ თა ლია, სა ფუძ
ვე ლი გვქონ და, ჩვე ნი ტყვედ წა მომ ყვა ნე ბის სი სას ტი კე ზე მათ უფ რო სებ თან გვე
ჩივ ლა. ამას არ ვა კე თებ დით, რად გან ვი ცო დით – ისი ნი გა ტა ცე ბი სას სას ტი კად 
იმი ტომ გვეპ ყრო ბოდ ნენ, რომ ნა ბი ჯი აგ ვეჩ ქა რე ბი ნა, ეში ნო დათ, რუ სე ბი არ წა
მოს წეოდ ნენ და ნა დავ ლი არ წაერ თმიათ. ლე კე ბის შე ფა სე ბი სას ვე ლუ რი უფ რო 
სწო რი სიტ ყვაა, ვიდ რე სას ტი კი. მე მგო ნია, რომ მთა ში მცხოვ რე ბი ჩეჩ ნე ბი მათ ზე 
გა ცი ლე ბით დაუნ დობ ლე ბი არიან.

სე რა ლის მცვე ლე ბი თა ნაგ ვიგ რძნობ დნენ და ბავ შვებ საც გა მუდ მე ბით  ეფე რე
ბოდ ნენ. ალექ სან დრე და გიორ გი ისე მიეჩ ვივ ნენ მათ შავ გვრე მან სა ხეებს, გა ბურ
ძგნილ წვერ სა და გა და პარ სულ თა ვებს, რომ ხელ ში აყ ვა ნი საც აღარ ეში ნო დათ. 
მათ ხში რად მიჰ ყავ დათ თა ვა დის ბავ შვე ბი შა მილ თან, რო მელ საც ძა ლიან უხა
რო და მა თი ნახ ვა, ხი ლით ან ფუ ლით ასა ჩუქ რებ და. ფულს მა ლე ვე ვხარ ჯავ დით – 
ყვე ლა ფე რი გვაკ ლდა, ბავ შვებ საც უხე ში, მათ თვის შეუ სა ბა მო რა ციო ნი ჰქონ დათ. 
და სა ჩუქ რე ბუ ლი  ფუ ლით ქათ მის და რამ დე ნი მე კვერ ცხის ყიდ ვა გან სა კუთ რე ბით 
გვი ხა რო და. 

მარ თა ლია, მცვე ლე ბი დიდ მზრუნ ვე ლო ბა სა და ყუ რად ღე ბას იჩენ დნენ, მაგ
რამ, იმავ დროუ ლად, მკაც რად გვდა რა ჯობ დნენ, თვალს არ გვა შო რებ დნენ. სე
რა ლის ში და მცვე ლე ბი მხო ლოდ ხან ჯლე ბი თა და დამ ბა ჩე ბით იყ ვნენ შეია რა ღე
ბულ ნი. საკ მა რი სი იყო, შუა ეზოს კარ თან გა მოვ ჩე ნი ლი ყა ვით, მა შინ ვე ავად გვიმ
ზერ დნენ, თან თოფს წაა ტან დნენ ხოლ მე  ხელს და გვი მიზ ნებ დნენ. ამით გვაფ
რთხი ლებ დნენ, რა გვე ლო და, თუ კი ზღურბლს გა და ვა ბი ჯებ დით.

[...]
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ანა დრან სე

XXXVI

ჯე მალ ედ -დი ნი, ზაი დე თის მა მა.
დერ ვი ში. გა თა ვი სუფ ლე ბა

ზაი დე თ თან სტუმ რო ბის მეო რე დღეს ზაი დე თი პი რა დად გვეს ტუმ რა და გაგ

ვაფ რთხი ლა, რომ მა მა მისს თა ვა დის ქა ლებ თან მო ლა პა რა კე ბა სურ და. აი ვან ზე 

გა ვე დით. კე თილ მა მო ხუც მა საუ ბა რი ამ სიტ ყვე ბით დაიწ ყო:

– დი დი იმე დი მაქვს, რომ ჩე მი ვა ჟი შა მი ლი, რო გორც ადა მია ნო ბი სა და შვი

ლის მა გა ლი თი, მა მის რჩე ვას ყუ რად იღებს და ტყვეებს არ გა ყი დის, მაგ რამ 

ხალხს ფუ ლი სჭირ დე ბა. ომ მა, რო მელ საც ყო ველ თვის რო დი მოაქვს სი კე თე, ის 

დი დად დაა ზა რა ლა. იმის გა მო, რომ ტყვე ქა ლე ბი სა მე ფო ოჯა ხის წევ რე ბი არიან, 

შა მი ლი დიდ გა მო სას ყიდს ელო დე ბა. იგი შვი ლის და საბ რუ ნებ ლა დაც მარ თავს 

მო ლა პა რა კე ბას. გარ და ამი სა, ვალ დე ბუ ლია ერ თგუ ლი ხალ ხის მოთ ხოვ ნე ბიც 

გაით ვა ლის წი ნოს, თა ვი სი ხალ ხის სარ გე ბელ ზეც იზ რუ ნოს, მა თი აზ რი გაი ზია როს. 

და ვე ლა პა რა კე ბი მას, თქვენს ბედ ზე ვიზ რუ ნებ. ამი ტომ შეიშ რეთ ცრემ ლი! ნუ ტი

რით, ნა ზო ყვა ვი ლე ბო! თქვენს ყლორ ტებს სულ სხვა ცვა რი სჭირ დე ბა და არა ის, 

რი თაც დღე ნია დაგ რწყავთ. მა ლე თა ვი სუფ ლე ბის მზის სხი ვებ ში გაეხ ვე ვით. ეს 

მო ხუ ცის სურ ვი ლია, ღმერ თი კი ბე რი კა ცის სურ ვი ლებს უგუ ლის ყუ როდ ვერ და

ტო ვებს. შა მი ლი დი დია, შა მი ლი ძლიე რია, შა მი ლი სა მარ თლია ნია... 

შემ დეგ ერ თერთ ძი ძას მი მარ თა, რო მელ საც ცრემ ლე ბი ღა პა ღუ პით სდიო და: 

– დე და კა ცო, გა ნა თვი თო ნაც არ ვაჭ რობ ხოლ მე, რო ცა ქარ ვას ლა ში რა მეს ყი

დუ ლობ? ვა ჭა რი თა ვის ფასს გეუბ ნე ბა, თუ გეძ ვი რე ბა, მი დი ხარ. შემ დეგ ფასს ოდ

ნავ გიკ ლებს. შე ნი მხრი დან ახალ, შენ თვის მი სა ღებ ფასს სთა ვა ზობ, ასე აგ რძე

ლებთ ვაჭ რო ბას, სა ნამ არ შე თან ხმდე ბით. იმედს ნუ გა დაი წუ რავთ!.. ნუ ღარ ტი რით.. 

ჯე მალ ედ დი ნი გთხოვთ, აღარ იტი როთ... აჯო ბებს ილო ცოთ და ალაჰს შეე ვედ როთ, 

რომ ჩემ მა შვილ მა გულ მოწ ყა ლე ბა გა მოი ჩი ნოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას.

შა მი ლი საბ ჭოს ხუთ შა ბა თო ბით მარ თავს, ხო ლო გა ნა ჩენს პა რას კევს, მე ჩე

თი დან დაბ რუ ნე ბი სას სა ზეი მოდ აც ხა დებს. ჯე მალ ედ დინ თან საუბ რის შემ დეგ, 

ხუთ შა ბათ დღეს, სა ყო ველ თაო გაც ხო ვე ლე ბულ მა ფუს ფუს მა და უჩ ვეუ ლოდ ბევ

რმა გა მომ ცხვარ მა პურ მა მიგ ვახ ვედ რა, რომ ვე დე ნო ში უამ რავ ხალხს ელოდ ნენ. 

ჩვე ნი მო ლო დი ნი გა მარ თლდა – შა მილს ნაი ბე ბი ეს ტუმ რნენ, რა თა იძუ ლე ბუ ლი 

გაე ხა დათ, ჩვე ნი შემ დგო მი ბე დი გა დაეწ ყვი ტა. ნაიბ თა უმე ტე სო ბა ჩვენს გა ყიდ

ვას მოით ხოვ და; სხვე ბი ფიქ რობ დნენ, რომ რუ სებ მა შა მილს თა ვი სი შვი ლი არ 

გა მოუგ ზავ ნეს; ზო გიერ თე ბი იმა საც ამ ტკი ცებ დნენ, ჯე მალ ედ დი ნი თბი ლი სის 

გავ ლით იმი ტომ წა მოიყ ვა ნეს, იქ გავ რცე ლე ბუ ლი ქო ლე რა შეჰ ყრო და და მი სი 
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შა მი ლის ტყვე ფრან გი ქა ლის მო გო ნე ბე ბი

მსხვერ პლი გამ ხდა რი ყოო; ზო გი ამ ბობ და, შა მი ლის შვი ლი დიდ ხანს ვერ გაა ტანს, 

რად გან რუ სებ მა მო წამ ლეს, თო რემ რა ტომ დაგ ვიბ რუ ნებ დნე ნო. ამ დე ნი სი სუ ლე

ლის ლა პა რა კი ჩვენს გა თა ვი სუფ ლე ბას აფერ ხებ და. 

კე თი ლი შუა ნე თი, რო მელ საც ჭო რე ბი გაუვ რცე ლეს მეუღ ლის ერ თგუ ლე ბას თან და

კავ ში რე ბით და ეს მით ქმა მოთ ქმა სა გან გე ბოდ შა მი ლის ყუ რამ დეც მიი ტა ნეს, ჩვენ თან 

მოს ვლას ვე ღარ ბე დავ და. აშ კა რად ცდი ლობ და ჩვენ დაც ვას, ოღონდ მოწ მე თა დაუს

წრებ ლად აღარ გვე ლა პა რა კე ბო და. ჩვენც ასე ვიქ ცეო დით, რა თა აღ გვეკ ვე თა აულ ში 

დარ ხეუ ლი არა სა სურ ვე ლი ხმე ბის გავ რცე ლე ბა. თა ვის მხრივ, ეს არც შა მილს სია მოვ

ნებ და – რო გორც ჩანს, გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში ხელს უშ ლი და. განიზრახა, ერ თია

ნად მოეს პო ეს მით ქმა მოთ ქმა და ხალ ხი ჩვენ და მი კე თი ლად გა ნეწ ყო. იმა მი რამ დე

ნი მე დღით სე რა ლი დან წა ვი და და უკან იმ არე მა რე ზე ღვთის მო ში შო ბით გან თქმულ 

დერ ვიშ თან ერ თად დაბ რუნ და.  მეუ დაბ ნოე გა ნუწ ყვეტ ლივ ლო ცუ ლობ და. ერ თი კა რი 

გვყოფ და და ხმა მკა ფიოდ გვეს მო და. მი სი ლოც ვე ბი, სიმ ღე რა, უცა ბე დი გაშ მა გე ბა და 

წი ნას წარ მეტ ყვე ლე ბა ვე დე ნო ში მცხოვ რებ ნე ბის მიერ ქალს აღაფ რთო ვა ნებ და. ქა და

გე ბის მო სას მე ნად სა ღა მოო ბით იკ რი ბე ბოდ ნენ და თან და თან რე ლი გიურ ექ სტაზ ში ექ

ცეოდ ნენ: მი წას თავს ურ ტყამ დნენ და ქვი თი ნებ დნენ. შუა ნე თი ტი რო და, თა ვის მარ ჯნის 

გრძელ კრია ლო სანს მარ ცვლავ და და დერ ვიშს საა თო ბით უს მენ და. ამ ქა ლე ბის შე ძა

ხი ლე ბი ძაღ ლე ბის ყმუილს გვა გო ნებ და და ძილს გვიფ რთხობ და. 

რო გორც გვით ხრეს, ჩვენ სა სარ გებ ლო დაც ქა და გებ და ფა ნა ტი კო სი დერ ვი ში 

– ევედ რე ბო და ალაჰს, გზააბ ნეულ ლე კებს გო ნე ბა გაუ ნა თეო. გან დე გი ლი მოუ

წო დებ და მათ, ეს უბე დუ რი ტყვეე ბი შეიბ რა ლეთ და ისეთ გა მო სას ყიდს ნუ მოით

ხოვთ, რა საც ვე რა ვინ გა დაიხ დი სო. 

– ნუ მიჰ ბა ძავთ ფუ ფუ ნე ბის მოყ ვა რულ გიაუ რებს. მა თი ქა ლე ბი მდიდ რულ სა

მოს ში რომ ეწ ყო ბიან, ამით კა ცებს აც დუ ნე ბენ და ალაჰს შეუ რაც ხყო ფენ. 

– უა რი თქვით ყვე ლა ფერ ზე – ჩაი ზე, შა ქარ სა და სხვა ათას გა მოუ სა დე გარ რა

მე ზე, რაც რუ სე თი დან შე მოაქვთ. ნუ მის ცემთ ცო ლებს ნე ბას, აბ რე შუ მი და ოქ რო 

ატა რონ. გა ნე რი დეთ ყვე ლა ფერს, რაც თქვე ნი მტრე ბის ქვეყ ნი დან შე მო დის. 

ქა და გე ბა კი ასე დაას რუ ლა:

– ნუ ით ხოვთ მი ლიონ რუბლს ტყვე თა გა სა თა ვი სუფ ლებ ლად, დააბ რუ ნეთ ისი ნი 

თა ვიანთ სამ შობ ლო ში, რო გორც კი იმამს იმ პე რა ტო რის ხე ლით შვილს გა დას ცე მენ.

პა ტივ ცე მუ ლი დერ ვი ში ან ალა ჰის, ან თვი თონ იმამ შა მი ლის ჩა გო ნე ბით ჩვენ

თვის სა სი კე თოდ ლა პა რა კობ და. ძლივს  გაი ლია ხუთ შა ბა თი დღე, რო მე ლიც სა ბო

ლოოდ წყვეტ და ჩვენს ბედს. ყვე ლას ერ თი აზ რი გვიტ რია ლებ და თავ ში: რა შე დეგს 

მოგ ვი ტან და ეს დღე? კე თილ მა ბე რი კაც მა, ჯე მალ ედ დინ მა იმე დი კი მოგ ვცა, მაგ

რამ ზაი დე თი და სე რა ლის სტუ მა რი ქა ლე ბი თა ვიან თი ვერ სიე ბით გვა ში ნებ დნენ. 

ჩვენ ისევ მხურ ვა ლედ ვე ვედ რე ბო დით მას, ვი საც ჩვე ნი ბე დი უნ და გა დაეწ ყვი ტა.

მე სა მე დღეს, შუად ღი სას, შა მი ლი მე ჩე თის კენ გაე მარ თა. ორი საა თი თუ იქ ნე
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ბო და გა სუ ლი, რო ცა ჰა ჯიმ ჩვე ნი ოთა ხის ზღურ ბლთან მოირ ბი ნა და შე მოგ ვძა
ხა: „ჰაი და! ჰაი და! მა ლე, მა ლე!“ (წა დით, წა დით, მა ლე, მა ლე). ამის და ჯე რე ბას 
გამ ბე დაო ბა სჭირ დე ბო და, ჩვენ კი... ჰა ჯის წას ვლის მე რე მა ლე ვე გა მოგ ვეც ხა და 
შუა ნე თი, თა ვა დის ქა ლი ორ ბე ლია ნი გულ ში ჩაიკ რა და უთ ხრა: 

– შა მილს ნაი ბებ მა თან ხმო ბა გა ნუც ხა დეს. რამ დე ნი მე დღე ში გა გა თა ვი სუფ ლე ბენ. 
და ვი ჩო ქეთ და ღმერთს მად ლო ბა შევ წი რეთ ამ გა ნუ ზო მე ლი წყა ლო ბის თვის. 

შუა ნე თი ჩემ თა ნაც მო ვი და და მით ხრა:
– ანა! შე ნი ტი რი ლი დას რულ და. მა ლე შეხ ვდე ბი შენს ვაჟს და მო ხუც დე დას. 

ძვე ლე ბუ რად ისევ ბედ ნიე რი იქ ნე ბი. ყო ვე ლი დღე დარ დით სავ სე რო დია, შენს 
ცხოვ რე ბა ში, ცრემ ლე ბის ღვრის ნაც ვლად, სი ხა რუ ლი დაი სად გუ რებს.

სი კე თის გან სა ხიე რე ბა შუა ნე თი! შე ნი წი ნას წარ მეტ ყვე ლე ბა ნა წი ლობ რივ გა მარ
თლდა. ბე დის წე რამ თა ვი სუფ ლე ბა მარ გუ ნა, მაგ რამ დე დის ხილ ვა არ მა ღირ სა. 

[...]

XL

გაც ვლა. კუ რინ სკის ცი ხე სი მაგ რე
გო რა კის წვერ ზე ვი ყა ვით, ჰა ჯიმ რომ წა მოი ძა ხა:
– ესეც რუ სის ჯა რი!
ამ უბ რა ლო სიტ ყვე ბის გა გო ნე ბა ზე ტან ში ჟრუან ტელ მა დაგ ვია რა. ჰა ჯიმ მო

პირ და პი რე შე მაღ ლე ბულ მხა რე ზე მიგ ვი თი თა, სა დაც მზე ზე მბრწყი ნა ვი გრძე ლი 
ჯაჭ ვი შევ ნიშ ნეთ – თით ქოს ნელ ნე ლა მოძ რაობ და და ჩვენ კენ მოე მარ თე ბო და. 
იგი ჩვე ნი მოძ რაო ბის მი ხედ ვით იც ვლი და მი მარ თუ ლე ბას. ბო ლოს, რო ცა ოთ
ხთვა ლე ბი დან გად მოს ვლა გვიბ რძა ნეს, რუ სე ბის გან ლა გე ბა მკა ფიოდ გა ვარ
ჩიეთ. ჩვენ გან მარ ცხნივ შა მი ლის თვის გაშ ლი ლი დი დი კა რა ვი იდ გა. ლე კე ბი გარს 
შე მოგ ვერ ტყნენ, ია რა ღი ჩახ მა ხებ ზე შეა ყე ნეს და ჩვენ კენ მო მარ თეს: მოუ ლოდ
ნე ლი თავ დას ხმის ეში ნო დათ და  ძა ლიან ფრთხი ლობ დნენ. 

ლე კე ბი და რუ სე ბი ერ თხანს ერ თმა ნეთს ზვე რავ დნენ, შემ დეგ კვლავ ოთ
ხთვა ლებ ში ჩავ სხე დით და მდი ნა რის კენ18 მი მა ვალ გზას გა ვუ ყე ვით. ეს მდი ნა
რე მო წი ნააღ მდე გე თა სამ ფლო ბე ლოს საზ ღვა რი იყო. ჰა ჯი უკან მოგ ვყვე ბო და, 
ლე კუ რი ტან საც მე ლი მოჰ ქონ და, რო მე ლიც ჯე მალ ედ დინს მა მას თან მის ვლამ დე 
უნ და ჩაეც ვა. რუს თა ჯა რის შო რიახ ლო გავ ჩერ დით და გე ნე რალ მაიო რი ბა რო ნი 

18. იგუ ლის ხმე ბა მდი ნა რე მი ჩი კი, რომ ლის ახ ლო საც ტყვეე ბი გაც ვა ლეს. 
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ნი კო ლაი და ვი ნა ხეთ. ასე ვე თა ვა დე ბი: პოლ კოვ ნი კი ბაგ რა ტიო ნი,19 და ვით ჭავ ჭა
ვა ძე და კუ რინ სკის სამ ხედ რო სი მაგ რის20 კო მენ დან ტი. თა ვად ჭავ ჭა ვა ძის ახ ლოს 
იდ გა ჯე მალ ედ დი ნი – რუ სის ოფიც რის მუნ დირ ში გა მოწ ყო ბი ლი. იგი მიუახ ლოვ
და თა ვა დის ქალ ჭავ ჭა ვა ძეს, პა ტი ვის ცე მის ნიშ ნად თა ვი დაუკ რა და მოუ ბო დი შა 
– უფ რო ად რე რომ ვერ შეძ ლო მოს ვლა და მი სი დროუ ლად გა თა ვი სუფ ლე ბა. ყა
ზი მაჰ მად მა ძმუ რი სიყ ვა რუ ლით ჩაიკ რა გულ ში. ოთ ხთვა ლე ბი დან გად მო ვე დით. 
შა მი ლის ნაი ბე ბი, და ნიელ ბე გის მე თაუ რო ბით, ეს წრე ბოდ ნენ ტყვე თა გაც ვლას 
და ზან დუ კე ბის მი ღე ბას, რომ ლებ შიც ჩვე ნი გა მო სას ყი დი ფუ ლი იდო. 

ყა ზი მაჰ მა დის წარ მოთ ქმუ ლი სიტ ყვა რუ სუ ლად თარ გმნეს. შა მილ მა მას უბ
რძა ნა, დაე დას ტუ რე ბი ნა იმა მის უჩ ვეუ ლო გაო ცე ბა, რა საც მას ში ტყვე ქალ თა 
კე თილ შო ბი ლუ რი ხა სია თი იწ ვევ და, ასე ვე გა მოე ხა ტა გულ წრფე ლი სი ნა ნუ ლი 
იმის გა მო, რომ ვერ შეძ ლო უფ რო ღირ სეულ პი რო ბებ ში ჰყო ლო და ისი ნი. თა ვის 
მხრივ ყა ზი მაჰ მად მა დას ძი ნა: „ყო ველ შემ თხვე ვა ში, მათ არ შე ხე ბიათ არა ნაი რი 
ბი წიე რე ბა, იმა მის ცო ლე ბი თავს ევ ლე ბოდ ნენ, უფ რთხილ დე ბოდ ნენ რო გორც სა
კუ თარ დებს. არც ერ თი მა მა კა ცის მზე რას არ შეუღ წე ვია მათ რი დეებ ში. სპე ტაკ ნი 
არიან, ვი თარ ცა შრო შა ნე ბი და და ცულ ნი ყვე ლას თვა ლის გან, ვი თარ ცა უდაბ ნოს 
ქურ ცი კე ბი. მათ სა ყო ველ თაო პა ტი ვის ცე მა და სიმ პა თია დაიმ სა ხუ რეს ჩვენ გან და 
ახ ლა ისი ნი უკ ვე თა ვიანთ ოჯა ხებს უბ რუნ დე ბიან. ამას გარ და, შა მილ მა გვიბ რძა
ნა მო გახ სე ნოთ: უზო მო სი ნა ნულს გა მოთ ქვამს, რომ ომის სი სას ტი კე შეე ხო იმ 
ხალხს, რო მელ თა მი მარ თაც მტრუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა არა სო დეს ჰქო ნია“. 

რო ცა ორი ვე სა ჯა რი სო შე ნაერ თის უფ რო სე ბი ერ თმა ნეთს დაემ შვი დობ ნენ, 
ჯე მალ ედ დინ მა თა ვად ჭავ ჭა ვა ძეს ხე ლი ჩა მოარ თვა და სხვა და ნარ ჩე ნებ თან 
ერ თად გაგ ვშორ და. თა ვად მა და ვით ჭავ ჭა ვა ძემ დი დი მა მობ რი ვი სიყ ვა რუ ლით 
ჩაი ხუ ტა შვი ლე ბი და გამ ზა დე ბუ ლი ეკი პა ჟე ბის კენ წარ გვიძ ღვა. პოლ კის ორ კეს
ტრი რუ სულ და ქარ თულ სიმ ღე რებს ას რუ ლებ და. რუ სი გე ნერ ლე ბი, უკ ლებ ლივ 
ყვე ლა, ჩვენს შეუ სა ბა მო ჩაც მუ ლო ბას ყუ რად ღე ბას არ აქ ცევ დნენ და ჩვენ წი
ნა შე თავს მდაბ ლად ხრიდ ნენ, თით ქოს ბრძო ლის ველ ზე დაჭ რი ლე ბი ვი ყა ვით. 
კუ რინ სკის სი მაგ რე ში მი სულთ შე მოგ ვე გებ ნენ სამ ხედ რო მე თაურ თა სა ზეი მოდ 
გა მოწ ყო ბი ლი ცო ლე ბი; ის მო და დაფ და ფე ბის ხმა. მთე ლი მო სახ ლეო ბა გა მო
ფე ნი ლი ყო ჩვენ შე სახ ვედ რად, უამ რავ ხი ფათს სას წაუ ლებ რი ვად გა დარ ჩე ნი ლი 
და ტან ჯვა წა მე ბა გა მოვ ლი ლი ბავ შვე ბის – ამ უცოდ ვე ლი ან გე ლო ზე ბის და ნახ ვა ზე 
ცრემ ლებს ვერ იკა ვებ დნენ. მა მა კა ცე ბი ქუდს იხ დიდ ნენ და პირ ჯვარს იწერ დნენ, 
ქა ლე ბი სი ხა რუ ლით გვე სალ მე ბოდ ნენ. 

19. ბაგ რა ტიო ნი – სა ვა რაუ დოდ, იგუ ლის ხმე ბა ივ. რომ. ბაგ რა ტიო ნი, და ღეს ტნის ცხე ნო სან თა პოლ კის 
უფ რო სი, მაიო რი, შემ დეგ პოლ კოვ ნი კი. 

20. კუ რინ სკის სი მაგ რე – რუს თა გა მაგ რე ბის ად გი ლი და ღეს ტნის ხაზ ზე, ჰა სავ იურ თთან ახ ლოს. 
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სი მაგ რე ში ფე ხის შედ გმის თა ნა ვე კვლავ მძლავ რად გაის მა დაფ და ფე ბის ხმა, 
ატ ყდა ზა რე ბის რეკ ვა. წაგ ვიყ ვა ნეს მარ თლმა დი დებ ლურ ეკ ლე სია ში, სა დაც ყვე
ლა ხატს ვემ თხვიეთ და უფალს მად ლო ბა შევ წი რეთ, რომ არ მიგ ვა ტო ვა და ტან
ჯვის გან გვიხ სნა. ეკ ლე სია სან თლე ბის შუქს ერ თია ნად გაე ნა თე ბი ნა. მღვდელ მა 
სა მად ლო ბე ლი პა რაკ ლი სი გა დაი ხა და, ჯერ ბავ შვე ბი და ლო ცა, შემ დეგ თა ვა დის 
ქა ლე ბი და ბო ლოს ჩვენ. ეკ ლე სიი დან გა მო ვე დით და პოლ კოვ ნიკ ბაგ რა ტიო ნის 
სახ ლის კენ გა ვე მარ თეთ – მან სი კე თე გა მოი ჩი ნა და თა ვი სი ბი ნა დაგ ვით მო, თვი
თონ კი სხვა გან წა ვი და. 

[...] 

XLI

ხასავიურთი. თბილისი. მოსკოვი.
იმ პე რა ტო რი ალექ სან დრე II

თა ვა დი ჭავ ჭა ვა ძე ჩვენ თან დარ ჩა. დარ ბაზ ში შეს ვლის თა ნა ვე თვა ლი მოგ ვტა
ცა იმ პე რა ტორ ნი კო ლოზ პირ ვე ლის პორ ტრეტ მა, რო მელ საც შა ვი კრე პის არ შია 
ჰქონ და შე მოვ ლე ბუ ლი. გავ რცე ლე ბუ ლი მით ქმა მოთ ქმა მი სი გარ დაც ვა ლე ბის 
შე სა ხებ, სამ წუ ხა როდ, სი მარ თლე აღ მოჩ ნდა.21 იმ პე რა ტორ მა ნი კო ლოზ მა ყვე
ლა ფე რი გაა კე თა ჩვე ნი გა თა ვი სუფ ლე ბის თვის, ჩვენ კი მი სი სუ ლის თვის ლოც
ვა ღა დაგ ვრჩე ნო და. თა ვა დი და ვი თი ყვე ლა ფერს მოგ ვიყ ვა მის ხან მოკ ლე ავად
მყო ფო ბა ზე, რო მელ მაც მოგ ვტა ცა ჩვე ნი მფარ ვე ლი და დააობ ლა მი სი ვრცე ლი 
იმ პე რია. მან ასე ვე გვიამ ბო იმ პე რა ტორ ალექ სან დრეს მიერ მის თვის გა ღე ბულ 
მოწ ყა ლე ბა ზე, რა მაც ასეთ უსაზ ღვრო ბედ ნიე რე ბას აზია რა. მთე ლი საუბ რის გან
მავ ლო ბა ში თა ვა დი დი დი სიყ ვა რუ ლით იხუ ტებ და შვი ლებს გულ ში და ამ სიყ ვა
რუ ლის ძა ლას ჩვენც ვგრძნობ დით.

მეო რე დღეს მრა ვალ რიც ხო ვა ნი ეს კორ ტის თან ხლე ბით, რო მელ საც სა თა ვე ში 
გე ნე რალ მაიო რი ბა რო ნი ნი კო ლაი და თა ვა დი ბაგ რა ტიო ნი ედ გნენ, კუ რინ სკის 
სი მაგ რი დან გა ვემ გზავ რეთ. დაიწ ყო ჩვე ნი უკან და საბ რუ ნე ბე ლი მოგ ზაუ რო ბა. 
და წი ნაუ რე ბუ ლი მხედ რე ბი ყუ რად ღე ბით ათ ვა ლიე რებ დნენ ბუჩ ქნა რებს, ბორ
ცვებს, თხრი ლებ სა და მთელ არე მა რეს. ჯერ კი დევ შა მი ლის ჯა რის მხედ ვე ლო
ბის არე ში ვი ყა ვით მოქ ცეუ ლი. ვფრთხი ლობ დით, ამი ტომ ყუ რად ღე ბა მა ნამ დე არ 

21. ნი კო ლოზ პირ ვე ლი (ნი კო ლოზ პავ ლეს ძე რო მა ნო ვი) – დაი ბა და 1796 წელს, გარ დაიც ვა ლა 1866 
წლის 18 თე ბერ ვალს, ტყვეე ბი კი 10 მარტს გაც ვა ლეს. 
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მოგ ვი დუ ნე ბია, სა ნამ არ დავ რწმუნ დით, რომ ხი ფა თი აღარ გვე მუქ რე ბო და. რამ
დე ნი მე საათ ში ხა სა ვიურ თში ჩა ვე დით.

ჩვენ მა ქალ ბა ტო ნებ მა აქ, ამ სი მაგ რე ში შეიტ ყვეს მა მის, მი სი ბრწყინ ვა ლე ბის, 
დი დად პა ტივ სა ცე მი თა ვა დის, ილია ბაგ რა ტიო ნის22 სიკ ვდი ლის შე სა ხებ, რო მე
ლიც ნა დი რო ბი სას მოუ ლოდ ნე ლად გარ დაც ვლი ლა. სამ წუ ხა როდ, ამ ჯე რად მას 
არა ვინ ახ ლდა თან,  ერ თერ თი ვა ჟის, 12 წლის ნი კო ლო ზის გარ და. რო გორც კი 
თა ვად მა გუ ლის რე ვა და უძ ლუ რე ბა იგ რძნო, ერ თა დერ თი, რაც მოას წრო, მა
მობ რი ვი წინ და ხე დუ ლო ბა გა მოი ჩი ნა და თო ფი დან ვაზ ნე ბი ამოი ღო – მცი რეწ
ლო ვა ნი შვი ლი ია რა ღით რომ არ და შა ვე ბუ ლი ყო. ამის შემ დეგ რამ დენ ჯერ მე 
პირ ჯვა რი გა დაი წე რა, მი წა ზე დაე ცა და სუ ლი და ლია. თა ვა დი ნი კო ლო ზი მო
მაკ ვდა ვი მა მის ყუ რე ბამ ისე და ზაფ რა, რომ ძლივს მიაღ წია შა რა პო ვო ში. იმ
წამ სვე გაე შურ ნენ თა ვა დის და სახ მა რებ ლად, მაგ რამ დაგ ვია ნე ბუ ლი იყო. უც
ნაუ რი დამ თხვე ვაა, რომ თა ვა დი 1854 წლის 4 ივ ლისს გარ დაიც ვა ლა, ზუს ტად 
იმ დღეს, რო ცა მი სი ასუ ლე ბი – თა ვა დი ანა ჭავ ჭა ვა ძე და ბარ ბა რე ორ ბე ლია ნი 
წი ნან დლი დან გაი ტა ცეს და ტყვედ ჩა ვარ დნენ. ამ ორ მა სამ წუ ხა რო ამ ბავ მა მა
თი უბე დუ რი დე და, მი სი ბრწყინ ვა ლე ბა თა ვა დის ქა ლი ანას ტა სია ბაგ რა ტიო ნიც 
კი ნა ღამ გა დაი ყო ლა. რწმე ნამ გააძ ლიე რა, თა ვი სი ასუ ლე ბის ტყვედ ჩა ვარ დნის 
ამ ბის გა გე ბის თა ნა ვე დაუ ყოვ ნებ ლივ სან კტპე ტერ ბურ გში გაემ გზავ რა. გულ
მოკ ლულ ქვრივს, გაუ ბე დუ რე ბულ დე დას იმ პე რა ტორ მა და მის მა მეუღ ლემ 
დი დი თა ნაგ რძნო ბა და თა ნად გო მა გა მოუც ხა დეს. იმ პე რა ტორ მა ნი კო ლოზ მა 
ჩვე ნი დახ სნის პი რო ბა მის ცა, ხო ლო იმ პე რა ტორ მა ალექ სან დრემ ღირ სეუ
ლად დაას რუ ლა მა მის, მი სი უდი დე ბუ ლე სო ბის დაწ ყე ბუ ლი საქ მე და მას ვე ვუ
მად ლით ჩვენ გა დარ ჩე ნას. დაე, ამ სი კე თის თვის ღმერ თმა დაა ჯილ დოოს ხან
გრძლი ვი და მშვი დო ბია ნი მე ფო ბით. ასე ვლო ცავ მე, ფრან გი ქა ლი მას ჩემ თვის 
მო ნი ჭე ბუ ლი თა ვი სუფ ლე ბის თვის. 

მა მის სიკ ვდილ მა თა ვა დის ქა ლი ორ ბე ლია ნი ძლიერ დაამ წუხ რა. მთე ლი გუ
ლით თა ნა ვუგ რძნობ დი და ვერ წარ მო ვიდ გენ დი, მსგავ სი უბე დუ რე ბა რამ დე ნი მე 
კვი რის შემ დეგ თა ვა დაც და მატ ყდე ბო და და ჩემ თვის ერ თა დერ თსა და ამ ქვეყ ნად 
ყვე ლა ზე საყ ვა რელ ადა მიანს, დე და ჩემს ვე ღარ ვი ხი ლავ დი. 

ხა სა ვიურ თი დან თა თარ მი ლი ციო ნერ თა თან ხლე ბით თე მირ ხან შუ რა ში გა ვემ
გზავ რეთ და და ღეს ტნის რაზ მის უფ როს თან, თა ვად ილია ორ ბე ლია ნის ღვიძლ ძმას
თან, მი სი გუ ლი თა დი მას პინ ძლო ბის გა მოი სო ბით,  საკ მაოდ დიდ ხანს დავ რჩით. აქე
დან გზა დერ ბენ დის, ყუ ბი სა და ელი ზა ვეტ პო ლის გავ ლით გა ვაგ რძე ლეთ. ყველ გან 
გულ წრფე ლი და გუ ლის ამა ჩუ ყე ბე ლი სი ხა რუ ლით გვე გე ბე ბოდ ნენ. ბო ლოს, თბი ლისს 

22. ილია ბაგ რა ტიო ნი – ილია ბა ტო ნიშ ვი ლი, სა ქარ თვე ლოს უკა ნას კნე ლი მე ფის, გიორ გი XIIის ძე. 
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მი ვუახ ლოვ დით. თა ვად და ვით ჭავ ჭა ვა ძის ნა თე სა ვე ბი დე და ქა ლა ქის მი სად გო მებ თან 
გვე ლო დე ბოდ ნენ, რა თა მა ლე ჩაეკ რათ გულ ში თა ვა დის ქა ლე ბი. 

ბა ზა რიც გა ვია რეთ. კვი რად ღე იყო. თავ სხმა წვი მის მიუ ხე და ვად, იმ დენ მა ხალ
ხმა მოი ყა რა თა ვი, ეკი პა ჟე ბი წინ ძლივს მიი წევ დნენ. ჩვე ნი გავ ლი სას მა მა კა ცე ბი 
ქუდს იხ დიდ ნენ, ხო ლო ქა ლე ბი თავ საფ რებს აფ რია ლებ დნენ. ქარ თვე ლე ბი, კე თი
ლი და ღვთის მო სა ვი ქარ თვე ლე ბი, ზე ცის კენ ხე ლე ბაპ ყრო ბილ ნი, ჩვე ნი გა თა ვი
სუფ ლე ბის თვის ღმერთს მად ლო ბას სწი რავ დნენ. მთე ლი ქა ლა ქი უკი დე გა ნო სი ხა
რულ მა მოიც ვა, რად გან ჭავ ჭა ვა ძეებ სა და ორ ბე ლია ნებს დიდ პა ტივს სცე მენ. ხალ
ხმა სიო ნის სა კა თედ რო ტა ძარ თან მიგ ვა ცი ლა, სა დაც წირ ვას და ვეს წა რით, ხა ტებს 
ვემ თხვიეთ, ლოც ვა კურ თხე ვა მი ვი ღეთ და თა ვად ჭავ ჭა ვა ძის სახლს მი ვა შუ რეთ. 

იქ მი სულს ჩე მი საყ ვა რე ლი თა ნა მე მა მუ ლე ქა ლე ბი დამ ხვდნენ; უცებ თა ვი 
სახ ლში, საფ რან გეთ ში წარ მო ვიდ გი ნე, რომ ლის ხილ ვის იმე დიც გა და წუ რუ ლი 
მქონ და. ყვე ლა ფე რი უკე თე სო ბის იმედს მაძ ლევ და. სრუ ლი ბედ ნიე რე ბის თვის 
მხო ლოდ დე დის გან წე რი ლის მი ღე ბა მრჩე ბო და, მაგ რამ ღვთის შეუც ნო ბე ლი გა
ნა ჩე ნი სხვაგ ვა რი ყო ფი ლა.

დრო გა დიო და. თა ვა დის ქა ლე ბი დე დის სა ნა ხა ვად მოს კოვს გაემ გზავ რნენ, შემ
დეგ კი იმ პე რა ტორ ალექ სან დრეს თვის მად ლო ბის სათ ქმე ლად პე ტერ ბურ გში ჩა
ვიდ ნენ. გზამ თბი ლი სი დან მოს კო ვამ დე ოც და ხუთ დღეს გას ტა ნა. ამ ქა ლაქ ში წი
ლად მხვდა ბედ ნიე რე ბა, გა მეც ნო თა ვა დის ქა ლი ანას ტა სია ბაგ რა ტიო ნი, რომ ლის 
მა გა ლით მა, მის მა მიდ გო მამ და რწმე ნამ გან საც დე ლის თმე ნით გა და ტა ნა მას წავ
ლა. მის ბრწყინ ვა ლე ბას თან დავ რჩი ჩემს მო წა ფეებ თან ერ თად, რო ცა თა ვა დის 
ქა ლე ბი – ჭავ ჭა ვა ძე და ორ ბე ლია ნი და ნარ ჩენ შვი ლებ თან ერ თად პე ტერ ბურ გში 
გაემ გზავ რნენ. იმ პე რა ტორ მა ალექ სან დრემ და მის მა მეუღ ლემ ექ ვსი დღით უმას
პინ ძლეს მათ პე ტერ გოფ ში. ქვრივ მა იმ პე რატ რი ცამ ბავ შვე ბი სა გან გე ბოდ მათ თვის 
გა მარ თულ საუზ მე ზე მიიწ ვია, ხო ლო თვით იმ პე რა ტორ მა უმ შვე ნიე რე სი სა ჩუქ რე
ბი გა მოუგ ზავ ნა. იმავ დროუ ლად, მის მა უდი დე ბუ ლე სო ბამ გუ ლუხ ვი მა ტე რია ლუ რი 
სახ სა რი გაი ღო თა ვად ჭავ ჭა ვა ძის ქო ნებ რი ვი მდგო მა რეო ბის გა მო სას წო რებ ლად, 
რად გან შა მი ლის ხალ ხის თავ დას ხმი სას წი ნან და ლი მთლია ნად გა ნად გურ და.

თა ვა დის ქა ლებ ი, მას შემ დეგ, რაც მთე ლი ქა ლა ქის და სა მე ფო კა რის ყუ რად
ღე ბა მიიპ ყრეს, მოს კოვ ში იმ პე რა ტორ ალექ სან დრეს და ბა დე ბის დღის თვის დაბ
რუნ დნენ. ამ დღის აღ სა ნიშ ნა ვად მთე ლი სა მე ფო ოჯა ხი იკ რი ბე ბო და. იმ პე რა ტო
რი ყა ზა ნის ღვთის მშობ ლის მი ძი ნე ბის ტაძ რის კენ61 გაე მარ თა, თა ვა დის ქა ლებ მა 
მეც წა მიყ ვა ნეს, რა თა ჩე მი თა ვი სუფ ლე ბის მომ ნი ჭე ბე ლი და მე ნა ხა. 

23. ღვთის მშობ ლის მი ძი ნე ბის, იმა ვე უს პენ სკის ტა ძა რი – მოს კო ვის კრემ ლის ტა ძა რი. ამ სა ხელ წო დე
ბის ეკ ლე სია რუ სეთ ში ბევ რია. 
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ის ის იყო მი სი უდი დე ბუ ლე სო ბე ბის უკა ნა რი გებ ში შე ვაღ წიეთ, რომ ხალ ხმა 
მა თი მოს ვლა ხმა მა ღა ლი ვა შას ძა ხი ლით გვამ ცნო. დი დი მთავ რე ბი მათ რამ დე
ნი მე ნა ბი ჯით უს წრებ დნენ. ხალ ხი იმ პე რა ტორს ირ გვლივ შე მოერ ტყა, რა თა უკე
თე სად დაე ნა ხათ და ტა ნი სა მოს ზე მთხვე ვის შე საძ ლებ ლო ბა მის ცე მო დათ. იმ პე
რა ტორს მეუღ ლე ხელ კა ვით გვერდს უმ შვე ნებ და. მათ მოს ვლას კვლავ შე ძა ხი
ლე ბი მოჰ ყვა. გზა ზე კე დე ლი ვით აღ მარ თულ ხალ ხში გა ვე რიეთ, გაო ცე ბა ძლივს 
დავ ფა რე, რო ცა მი სი უდი დე ბუ ლე სო ბე ბი თა ვა დის ქალ ჭავ ჭა ვა ძის წინ შე ყოვ
ნდნენ, იმ პე რა ტო რი კი მას დი დი პა ტი ვით, თა ვა ზია ნად მიე სალ მა..

იმ პე რა ტო რი ალექ სან დრე მა ღა ლი კა ცია, მი სი ცის ფე რი თვა ლე ბი ერ თობ 
გამ ჭო ლია, ხო ლო მზე რა – სან დო მია ნი. მა ღა ლი შუბ ლი მის მტკი ცე ნე ბა სა და 
ხა სიათ ზე მეტ ყვე ლებს. სა სია მოვ ნო ხმა აქვს. მი სი უდი დე ბუ ლე სო ბის მეუღ ლის 
მშვე ნიე რე ბას დიდ ხიბლს სძენს ჭკვია ნუ რი და სა სია მოვ ნო გა მო მეტ ყვე ლე ბა. იმ
პე რა ტო რის მკლავს მსუ ბუ ქად ეყ რდნო ბო და. ჩე მი გა დამ რჩე ნე ლის და ნახ ვი სას 
გუ ლი მად ლიე რე ბით ამევ სო, უცებ მო მინ და მის ფე ხებ თან და მე ჩო ქა და მეთ ქვა: 
მად ლო ბა, თქვე ნო უდი დე ბუ ლე სო ბავ, რომ თა ვი სუფ ლე ბა და მიბ რუ ნეთ... დამ
კვიდ რე ბუ ლი წე სე ბით ამის უფ ლე ბა არ მქონ და. ამას თან, ჩე მი სუს ტი ხმით რას 
შევ მა ტებ დი იმ სიყ ვა რულ სა და პა ტი ვის ცე მას, რო მელ საც რუ სი ხალ ხი თა ვი სი 
ხელ მწი ფი სად მი გა მო ხა ტავ და?! ენით აღუ წე რელ სია მოვ ნე ბას მგვრი და ეს სა ნა
ხაო ბა. ახ ლა, ჩემს სამ შობ ლო ში დაბ რუ ნე ბუ ლი, ვიხ სე ნებ ბედ ნიერ იმ პე რა ტორ სა 
და მის მეუღ ლეს, რომ ლებ საც სა ყო ველ თაო აღ ტა ცე ბით ეგე ბე ბოდ ნენ.

საიმ პე რა ტო რო წყვილ მა თა ვად ჭავ ჭა ვა ძის შვი ლე ბი მოი კით ხა, გან სა კუთ
რე ბით უფ რო სე ბი, რომ ლე ბიც პე ტერ გოფ ში მის თვის არ წა რუდ გე ნიათ. შემ დეგ 
კვლავ თა ვი და ხა რეს მომ ხიბ ვლე ლი თა ვა დის ქალ ჭავ ჭა ვა ძის წი ნა შე და ტაძ რის
კენ გზა გა ნაგ რძეს.

მთარგმნელი ელენე მარგველაშვილი,
რედაქტორი ელზა ნაბახტეველი.

სტატია ითარგმნა შემდეგი გამოცემის მიხედვით:
Les princesses russes prisonièrres au Caucause. Souvenirs d’une 

FrançaiseCaptive de Chamyl,
Recueillis par Edouard Merlieux1857, Paris, Ferdin and Sartorius, Éditeur, 
rue Mazarine, 9. (თავები: I-VIII, XVIII, XXI, XXIII, XXVIII, XXXVI, XL, XLI).



176

კარლა სერენა 

ანრი ლე ლიერის ფოტო, 1883
ლუიზა ლაფერაძის რეპროდუქცია
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ექსკურსია სამურზაყანოსა და აფხაზეთში:

ნაწილი I
1881. გამოუქვეყნებელი ტექსტები და ნახატები1

ჟურ ნალ Around the World-ის მკით ხველი, სამ ეგრე ლო ში რომ წა მომ ყვა, ალ ბათ 
გაიხსენებს აფ ხაზ ეთში, 1876 წელს, ენგურის გა დაკ ვეთის შემდეგ გა დად გმულ ჩემს 
პირველ ნა ბიჯებს. აფ ხაზ ეთის შესახებ ფო ტოე ბის ნაკ ლებო ბამ ამ მოგ ზაურო ბის გა-
გრძ ელება 1881 წლამდე შეა ყოვ ნა. ეს თით ქმის შეუძლებელს ხდი და მოგ ზაურო ბის 
ილუს ტრირე ბას, რად გა ნაც კავ კა სია ში მო მუ შავე ფო ტო გრაფ ები უარს ამ ბობდნენ 
სა კუ თარი სი ცოცხლე სა ფრთ ხეში ჩაე გდოთ აფ ხაზ ეთში, ამ ველურ და მეამ ბოხე 
პრო ვინ ცია ში მოგ ზაურო ბით. გა სულ ოქ ტომ ბერს, ვენა ში ყოფ ნი სას, ჟურ ნა ლი სა გან 
კიდევ ერ თი ფორ მა ლური და მტკიცე უარი მი ვიღე. მიუხ ედა ვად ამი სა, მსურ და რა 
ჩემს ამ ბავ სა და მის გა გრძ ელებას დღის სი ნათლე ეხი ლა, ფო ტო გრა ფად ვიქ ეცი და 
ხელმეორედ, ახ ლა უკვე მარ ტოდ მარ ტო გავ ეშურე აფ ხაზ ეთი საკენ, რა თა მა მა ცურად 
გავ მკლავ ებო დი სხვა დას ხვა და გან სა კუ თრე ბით კი, წელი წა დის დრო თა მი ერ მომ-
ზად ებულ სა ფრთ ხესა და სიძნელეს. ჩემი წა მოწ ყება წარ მატ ებით დაგ ვირგ ვინ და: აქ 
დაბ ეჭდი ლი სურათ ები ჩემ მი ერ გა დაღ ებუ ლი ფო ტოე ბის რე პრო დუქ ციე ბია.

ჩემთვის აფ ხაზ ეთი სი დუხ ჭირის ქვეყა ნაა. სიტ ყვის უთ ქმელად უკვე სა მი თვე 
მქონ და გა ტარე ბუ ლი.2 მოკლე დღეების გა მო, იქ სა მი კვირა კიდევ და ვრ ჩი თით-
ქმის უძი ლოდ, ვმოგ ზაურობ დი ღა მით, რა თა ფო ტოე ბი სათ ვის დღი სით, მზი სით 
ვწვეო დი გა და საღებ ად გილებს. 

1.  ქალბატონი სერენას აფხაზეთიდან დაბრუნების შემდეგ იტალიის მეფემ, უმბერტო I-მა იგი საკუთარ 
გამოსახულებიანი დიდი ოქროს მედლით დააჯილდოვა. იტალიის ვარსკვლავის ქვეშ იტალიურ ენაზე 
ამოტვიფრულია წარწერა: „კარლა სერენას, ეთნოგრაფიულ კვლევათა გამოჩენილ სწავლულს, 
კავკასიის რეგიონის მამაც მკვლევარს, 1882“.

2. იხ. ჩემი წიგნი Mon Voyage: De la Baltique ála Caspienne, Souvenirs personneles. Paris, 1881.

კარლა სერენა1

ექსკურსია კავკასიაში,  
შავი ზღვიდან კასპიის ზღვამდე:  

1875-1881 წლები
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ვენა 16 ოქ ტომ ბერს დავ ტოვე და უკან 23 დეკემბერს დავ ბრუნ დი, გეო გრა ფიის 
სა ზო გა დოე ბის საიუ ბილ ეო ზეი მის თვის, რომელზეც მეც ვი ყა ვი მიწ ვეუ ლი. ეს ზეი მი 
რინ გთეა ტრის თავს დამ ტყდარი უბ ედურე ბის [1881 წლის 8 დეკემბერს მომ ხდარ მა 
ხან ძარ მა სულ მცირე, 384 ადა მია ნი იმ სხვერპ ლა] გა მო მოგ ვიან ებით გაი მარ თა.

მგზა ვრო ბამ ვენი დან ტფი ლი სამდე და უკან ერ თი თვე წა მართ ვა. და ნარჩ ენი 
დრო ცხენზე ვიჯ ექი და აფ ხაზ ეთში ფო ტოებს ვიღ ებდი. კახ ეთშიც იმავე მიზ ნით 
და ვრ ჩი. წი ნამ დებარე ტექსტში ორიოდე სტრი ქო ნია ჩარ თუ ლი 1881 წლის ექსკურ-
სიას თან და კავ შირე ბით და თან ერთ ვის რა 1876 წლის მოგ ზაურო ბის აღ წერას.

პირვ ელი მცდელობ ები ფო ტო გრა ფია ში – გაჩ ერე ბა ტფი ლის ში, ნო ვო- სენაკ ში,  

ზუგ დიდ ში – სა დი ლი რუ ხის ცი ხის ძირას – ენგურის გა დაკ ვეთა – ის ტორიუ ლი ხედი –  

ენგურის მარც ხენა ნა პირი და ორ სან ტიას ციხე – ფოს ტი სა და მი ლი ციის ცხენების 

ცვლა – სოფ ელი საბ ერიო – სტუ მართ მოყ ვარე გა მას პინ ძლება. ცრურწ მენები – მი წის 

გა ყო ფა- გა ნა წილ ება – ვად გი ლო ბრი ვი თა ვად ები – ზნე-ჩვეულ ება თა  

დეტალ ები – ქა ლა ქი ოქუ მი – რე გიო ნუ ლი ტი პაჟ ები.

რად გან ჩემი გამ გზა ვრე ბა დაგ ვიან და და საკ მარი სი დრო აღარ მქონ და სა ხი-
ფა თო ექსკურ სიი სათ ვის კარ გად მო სამ ზად ებლად, მინ დო და ვენი დან კონ სტან-
ტინ ეპო ლი საკენ მი მა ვა ლი გემით მესარგ ებლა. 

რო გორც იქ ნა, გავ ემგზა ვრე ნეო ფი ტი ფო ტო გრა ფი, არ მქო ნია სა კუ თარი 
უნარის შემოწ მების შესაძ ლებლო ბა. მომ ეტებუ ლად ვღელავ დი რა სა კუ თარი 
პროე ქტის წარ მატ ებაზე, ბა თუმ ში ხმელეთზე გად მოს ვლის თა ნავე ავირ ჩიე ჩემი 
პირვ ელი ნა მუშ ევრის ობიე ქტი, ავ სტრიუ ლი ლოი დის გემი ლედა. ამის თვის გა-
მო ვიყენე მშრა ლი, ჟელა ტი ნით და ფარუ ლი ფირ ფიტ ები. ტფი ლის ში ძნელად თუ 
მოიძ ებნებო და ფო ტო გრა ფი, რომ ელიც იც ნობ და ამ ტექნი კას. მიუხ ედა ვად ამი სა, 
მაინც წარ მატ ებით გა ვართ ვი თა ვი და ჩემდა გა სა ხარად, და ვი ნახე, რო გორ გა-
მოიკ ვეთა მკვეთრი და მშვენი ერი ლედა მჟა ვა ხსნარ ში. შემდგომ მა მცდელობ-
ებმა კიდევ უფრო მეტად წა მა ხა ლი სა. 

ტფი ლის ში ხალ ხი შეეცა და, ჩემთვის აფ ხაზ ეთში წას ვლა გა დაე ფი ქრე ბი ნა; მა-
გრამ გა დაწ ყვეტილ ება უკვე მიღ ებუ ლი და ხელი სუ ფალ თა მფარვ ელო ბაც მო პოვ-
ებუ ლი მქონ და; გენერა ლი სტაროს ელსკი, კავ კა სიის სა მო ქა ლა ქო მმართ ველი 
თავს ვერ იკავ ებდა და მიმ ეორე ბდა: „თქვენი ჰეროიზ მი სი გი ჟის ზღვარზ ეა“. 

თავ და პირვ ელად, კო კის პირულ მა წვიმ ებმა ტფი ლის ში შემა ყოვ ნა. მერე კი, 
გა ვუყ ევი ნო ვო- სენა კის გზას; გზები ერთ მანეთს უერთ დებო და. მა ზრის უფრო-
სის, კეთილ შო ბი ლი ქართ ველის მას პინ ძლო ბით უნ და მესარგ ებლა, რომ ელიც 
შუად ღი სას ყოვ ელთვის სი გარით ხელში იძინ ებდა ხოლმე. მი სი მსა ხური კი, ამა ყი 
მეგრე ლი, მარჯვედ ცდი ლობ და, ჩი ბუ ხი არ ჩამ ქრა ლი ყო. მე მო ვახ ერხე და პორ-
ტრე ტი მძი ნარეს გა და ვუღე.



179

ექსკურსია კავკასიაში, შავი ზღვიდან კასპიის ზღვამდე: 1875-1881 წლები

ბა ყაყ ების ბედად, წვი მა ზუგ დიდ შიც გა მომ ყვა, თუმ ცა, მაინც ვიხელთე დრო და 

ერთ მოწ მენდილ დღეს რუ ხი საკენ გავ ეშურე, სა დაც ჩემი კომ პა ნიონ ები სა დი-

ლით გა მი მას პინძლდნენ. ერთ -ერთ მა მათ გან მა ღუმ ელში შემწვარი ცხელი წი წი-

ლა მი ყი და, რომ ელიც ნა ზად, ორი თი თით ეჭირა. 

და ბო ლოს, კიდევ ერთხელ გა დავ ლახე ჩემი რუ ბი კო ნი, სახ ელდო ბრ, ენგური; 

ამ ჯერად, უხ ეშად გა მო ჩორკ ნი ლი ნა ვით, რომ ელსაც ად გი ლო ბრივ ები მდი ნარის 

ადიდ ები სას იყენებენ. მზის ბედნი ერი სხი ვი კი ნა პირზე ფეხის დად გმის თა ნავე 

მომ ესალ მა. 

სამ ეგრე ლოს სა მურ ზა ყა ნოს გან მჩქეფარე ენგური ყოფს. ეს ორი პრო ვინ ცია 

ხშირად ეომ ებო და ერთ მანეთს, რად გა ნაც თი თო ეუ ლი მათ გა ნის მმართ ველი 

ტერი ტორიის გამ თლიან ებას მეორის ხარჯზე ცდი ლობ და. სა მურ ზა ყა ნო აფ ხაზ-

ეთის ნა წი ლი იყო, რომ ელსაც ესაზ ღვრე ბა და მას თა ვა დი შერ ვა შიძ ეები გა-

ნაგებდნენ. ამ მთა ვარ თა გან, ერთ -ერთ მა, ჯიქ ეშიამ, იმ ოლ ქის მმართ ველო ბა, 

რომელზეც ახ ლა გესაუ ბრე ბით, თა ვის ვაჟს, მურ ზა ყანს მიან დო. მა მის გარ დაც-

ვალ ების შემდეგ ვა ჟი თა ვად გახ და ამ მიწ ების მბრ ძან ებელი და უწო და სა კუ თარი 

სახ ელი – სა- მურ ზა ყან -ო (წინ სარ თი სამფლობ ელო ბაზე მიუ თითებს).

მურ ზა ყა ნის შემდეგ ქვეყა ნას მი სი ექვსი ძე გა ნაგ ებდა. უმ ცრო სი, მა ნუ ჩარი 1812 

წელს მოკ ლა ერთ -ერთ მა ყმამ. სამ ეგრე ლოს მთა ვრის, ტარიელ და დია ნის ქა-

ლიშ ვი ლი სა გან მას ორი ვა ჟი დარ ჩა – ალ ექსან დრე და დი მი ტრი; მა გრამ დედის 

მხრი დან ბა ბუამ თვა ლი დაად გა სა მურ ზა ყა ნოს და გა დაწ ყვი ტა, თა ვი დან მოე-

შორე ბი ნა დის შვი ლიშ ვილ ები, რაც წარ მატ ებით შეძლო. ის, ვინც პირვ ელად და-

სა ჯა კავ კა სიის მთა ვარ მართ ებლის წი ნააღმდეგ ამ ბო ხის თვის (1808 წლის შემდეგ 

რე გიო ნი ემორ ჩილ ებო და რუსეთს), გაა ციმ ბირეს და იქვე გარ დაიც ვა ლა; რაც 

შეეხება მეორეს, – მახე დაუ გო და მოკ ლა. მას შემდეგ სა მურ ზა ყა ნოს, რუ სუ ლი 

პროტ ექტორა ტის ქვეშ, მეგრე ლი და დია ნი გა ნაგებს. 

იმავე პერიოდ ში აფ ხაზ ეთში მთა ვრობ და გიორ გი შერ ვა შიძე, სხვაგ ვარად, სა-

ფარ ბეი და ერთ დროუ ლად ორ – ქრის ტია ნულ და მუს ლი მურ სახელებს ატარე-

ბდა. ცო ლის მხრი დან ისიც ენათ ესავ ებო და სამ ეგრე ლოს მთა ვარს და სწორედ 

ამი ტომ მიი ღო სა მურ ზა ყა ნოს მართ ვის უფ ლება; მა გრამ, მი სი სიკ ვდი ლის შემდეგ, 

ჰა მიდ ბეიმ, მის მა მეორე ვაჟ მა – ასევე ცნო ბილ მა, რო გორც მიხ ეილ შერ ვა შიძემ 

(უ ფრო სი ვა ჟი რამ დენიმ ეთვია ნი მმართ ველო ბის შემდეგ გარ დაიც ვა ლა), პრო-

ვინ ცია თა ვის სა კუ თრე ბად გა მოაც ხა და. ატ ყდა ბრ ძო ლა, რომ ელიც რუს ეთმა იმით 

გა დაწ ყვი ტა, რომ თა ვად დაიქ ვემდებარა სა მურ ზა ყა ნო და იქ სა კუ თარი მმართ-

ველი და ნიშ ნა. ამის სა კომპენსა ციოდ, სამ ეგრე ლომ რე გიონ ში შემა ვა ლი შვი დი 

სოფ ელი მიი ღო; აფ ხაზ ეთი კი მდი ნარე ღა ლიძ გა სა და კო დორს შორის მდებარე 

მიწ ებით გა ფარ თოვ და. ამრი გად, 1836 წელს მომ ხდარი გა ყო ფის შედეგად, მან 

დათ მო პირვ ელო ბა და მეორე მდი ნარედ იქ ცა, რომ ელიც სამ ეგრე ლოს ყოფ და 
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სა მურ ზა ყა ნოს გან. და ბო ლოს, 1867 წელს, ეს რე გიო ნი, რომ ელსაც მა ნამდე სა კუ-
თარი მმართ ველი ჰყავ და, აფ ხაზეთს მიუ ერთ და. 

მმართ ველო ბის თვალ სა ზრი სით, აფ ხაზ ეთი ჯერაც არ არის ასი მი ლირე ბუ ლი 
კავ კა სიის სხვა პრო ვინ ციე ბთან; ნაც ვლად იმი სა, რომ მათ მსგავ სად ჰქონდეს 
სა კუ თარი სა სა მართ ლო და სა მო ქა ლა ქო ხელი სუფ ლება, სამ ხედრო რე ჟიმს 
ექვემდებარე ბა. ამას თან, და ვა სა მურ ზა ყა ნო სა და სამ ეგრე ლოს საზ ღვრე ბის 
შესახებ კვლა ვაც გრძ ელდება. ასე რომ, ამას წი ნათ შერ ეუ ლი კო მი სია შეიქ მნა, 
რა თა დემარ კა ციის ზუს ტი ხა ზი გან საზ ღვროს. ეს კო მი სია შედგება ქუ თაი სის გუბ-
ერ ნიის (რომ ლის გავ ლენა საც ექვემდებარე ბა სამ ეგრე ლო) და აფ ხაზ ეთის ად მი-
ნის ტრა ციის გან (რომ ლის ნა წი ლიც, რო გორც უკვე ვნახეთ, არის სა მურ ზა ყა ნო). 
მდი ნარე ენგური, რომ ელიც მათ შორის მოე დინ ება, ასევე და ვის სა გა ნია: რად-
გა ნაც მი სი თავ ნება და სწრა ფი დინ ება, დი დი ზია ნის მიყ ენების გარეშე, ნა პირე-
ბთან ხშირად წარ მოქ მნის ხოლმე წყალ მარჩხ ად გილებს. კიდევ ერ თი სა კა მა თო 
სა კით ხია, ამ ორი ქვეყნი დან ვის უნ და მიე კუთ ვნებოდეს მდი ნარის მი ერ წარ მოქ-
მნი ლი კუნ ძულ ები.

ადრე აღ ვწერე რუ ხის ცი ხის ნან გრე ვები, რომ ელიც გან ლაგ ებუ ლია მდი ნარის 
სამ ეგრე ლოს კუთ ვნილ ნა პირზე; მეორე მხარეს კი მდებარ ეობს ორ სან ტიის 
სახ ელით ცნო ბი ლი სი მა გრე. ამ ჟა მად მი ტოვ ებუ ლი ორი ნან გრე ვი ურ თი ერთ-
სა პირის პირო ნა პირე ბი დან ჯერაც უც ხადებს ერთ მანეთს დაუ მორ ჩილ ებლო ბას. 
ვი საუ ბრე, ასევე, დიდ პოსტებზეც, რომელზეც ამ ჟა მად ინ დურ- ბრი ტა ნუ ლი სატ-
ელეგრა ფო ხა ზის სა ჰა ერო სად ენებია მი მა გრე ბუ ლი, ლონ დო ნი დან კალ კუ ტამ დეა 
გა ჭი მუ ლი და მიჰ ყვება შა ვი ზღვის ნა პირებს. სა მურ ზა ყა ნოს მხარეს, სა ნა პირო, 
მარ თა ლია, ის ეთი მა ღა ლი ვერ არის, რო გორც რუ ხი სა, მა გრამ 70 ფუტს მაინც 
აღწევს. ისიც, ისევე რო გორც მი სი მეგრე ლი ძმა, და ცუ ლია მდი ნარის მჩქეფარე 
შემოტ ევები სა გან. შორი დან ეს ორი უშ ველებელი სვეტი წაა გავს კო ლო სა ლური 
გემის ანძებს, ჩა მო კონ წიალ ებუ ლი სად ენებით. ადა მია ნის ფი ქრე ბი მდუ მარედ, 
მა ლუ ლად მი სრიალებს გრძელ ელექტრო სად ენებში, გა საო ცრად მია პობს ჰა ერს, 
ციე ბცხელებია ნი ვით მი მო დის აქ ეთ-ი ქით და კვეთს ამ მარ ტო სულ რე გიონებს 
და უხი ლა ვი სულ ების მის ტი კურ და და ფარულ დია ლოგს ემსგავ სება, ფრთ ხი ლად 
რომ საუ ბრობენ სი ვრც ეში.

იმავე დონეზე, რამ დენიმე მეტრის მო შორე ბით, რკი ნის ბო ძი აღუ მარ თავთ, 
რომ ელიც სხვა ხის ბოძებს უკავ შირდ ება და ჭი მავს სადენს. ისი ნი, თა ვის მხრივ, 
და კავ შირე ბუ ლია რუ ხის ციხ ესი მა გრის სიახ ლოვეს აღ მარ თულ ტარ თან და 
შესა ბა მი სად, ორ სან ტიას თან ორი სხვა დას ხვა ხა ზი მი დის. პი ლო ნი ამ ად გი ლას 
ატარებს ნომ ერს – 603 და იმ ადა მიან თა სახელებს, ვინც მეთვალ ყურ ეო ბას უწ ევდა 
პროექტს, ალ ბათ, ძა ლიან რთუ ლად გან სა ხორ ციელებელს, რად გა ნაც ეს ქვეყა ნა 
მოკ ლებუ ლია ყოვ ელგვარ რე სურსს. ერ თი ად გი ლი დან მეორემდე, ტელეგრა ფის 
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ხა ზის გა ყოლ ებაზე, სა დარა ჯო სად გურე ბია მოწ ყო ბი ლი უბ ედური შემთხვევების 
თა ვი დან ასარიდ ებლად. ქერ ჩი დან (შავ ზღვაზე) ირა ნის საზ ღვრამდე ოცი ას ეთი 
სად გურია, სა დაც მეთვალ ყურ ეო ბა იწ ყება დი ლის შვიდ და მთა ვრდ ება სა ღა მოს 
ათ საათზე. კავ კა სიის კან ტორე ბში და გან სა კუ თრე ბით კი, შა ვი ზღვის ნა პირებზე, 
ღა მით მომ სა ხურე ბა შეწყვეტი ლია (მა ში ნაც კი, თუ კი ხა ზის და ზიან ებაზე შემო-
ვა სიგ ნა ლი), რად გან ამ რე გიონ ში ღამე მო ძრაო ბა შეუძ ლებელია, რაც გზების 
ფაქ ტო ბრი ვი გაუ ვა ლო ბით და ურ თი ერთ გა დამ კვეთი ნიაღ ვრე ბი თაა გა მოწ ვეუ-
ლი. დამ კვირვ ებლის მო ვალ ეო ბაა, ყოვ ელი საა თის ჩა მოკ ვრაზე შეა მოწ მოს გალ-
ვა ნოს კო პის ნემსის მო ძრაო ბა; მის მა მდებარ ეო ბამ უნ და აუწ ყოს, არის თუ არა 
კო მუ ნი კა ცია ში ხარვ ეზი და შუა მა ვა ლი სად გური ვალ დებუ ლია თუ არა, შეაკ ეთოს 
და ზიან ება. ყოვ ელდღიური დაკ ვირვ ებების შედეგად იქ მნება ჟურ ნა ლი, რომ ელიც 
ცენტრა ლურ სამ სა ხურს ტფი ლის ში ყოვ ელთვიურად ეგზავ ნება. 

ყველა, ვინც ორ სან ტიას სი მა გრეზე ხედების და სა ნა ხად ამ ძვრა ლი და მი ნა ხა, 
ძა ლიან გაკ ვირვ ებუ ლი დარ ჩა. ორი ჩა ფარი (მი ლი ციე ლი) წა მომ ყვა, რა თა უსა-
ფრთ ხოდ ავ ეყვანე ზემოთ. ქარი ქრო და და მა მა კაც თა გაკ ვირვ ება იმის და ნახ-
ვი სას, რომ მე არა ფრი საც არ მეში ნო და, შემდეგ შიშ ში გა დაი ზარ და, რად გან ეს 
მართ ლაც სა ხი ფა თო ად გი ლი იყო.

ორ სან ტიის ძველი ციხ ესი მა გრის მდებარ ეო ბა მართ ლაც რომ საუც ხოოა: ერთ 
მხარეს მო ჩანს კავ კა სიო ნი, მეორე მხარეს კი – სამ ეგრე ლოს მინ დვრე ბი; შეუძ-
ლებელია, რაიმეზე, უფრო დიდ ებულზე იოც ნებო. ნან გრე ვების ძირი თა დი ნა-
წი ლი გარშ ემორტ ყმუ ლია გა ლავ ნით, რომ ელიც მდი ნარეს მიუყ ვება. მა ღა ლი, 
რამ დენიმ ედო ნია ნი კვა დრა ტუ ლი კოშ კი და მი წის ქვეშა გა სას ვლელები, სა დაც, 
ტრა დი ციის თა ნახ მად, ქვეყნის ხელი სუ ფალ ნი მა ლავდნენ თა ვიანთ სა გან ძურს, 
ენგურის მი ერ ჩა მო ტა ნი ლი ქვები თაა აშ ენებუ ლი. თუ კი აქ ხმელეთი დან მოხ-
ვალთ, დი დი გა ლავ ნის მარჯ ვნივ, რომ ელიც კოშ კის ძირს აკრავს გარს, წააწ-
ყდებით კა მარო ვან ოთახს, რომ ლის შესას ვლელიც სრულ ყო ფი ლად შემო ნა ხუ-
ლი თა ღია. თა ვად კოშ კში კი, კიდევ ერ თი, უფრო მო ზრ დი ლი დარ ბა ზია, ასევე 
კა მარო ვა ნი, რომ ელიც, სა ვარაუ დოდ, სამ ლოც ველო უნ და ყო ფი ლი ყო. აქ ედანვე 
ადი ხართ ზემო სარ თულზე.

მარც ხნივ, მდი ნარის გვერ დით, გა ლავ ნის ბო ლო ში მიად გებით დერე ფანს, 
რომ ლის გავ ლი თაც შედი ხართ წა მახ ვილ ებულ ოთახ ში; ის მი წის ქვეშა გა სას-
ვლელებით რე გიო ნის სხვა ციხ ესი მა გრე ებთან იყო და კავ შირე ბუ ლი. ყველა ეს 
თავ დაც ვი თი ნაგ ებო ბა, რო გორც აფ ხაზ ეთსა და სა მურ ზა ყა ნო ში, ისე სამ ეგრე ლო-
სა და იმ ერე თის ტერი ტორიებზე, თარიღ დება ჯერ ბერძ ენთა და, შემდეგ კი, გენუე-
ლთა კო ლო ნიე ბის და ფუძ ნებით კავ კა სიის ფერდობების ძირას. მოგ ვიან ებით, 
მუს ლიმ (ე.ი. თურქ) დამ პყრობლებს მა თი წი ნააღ მდეგო ბის დაძ ლევა მოუხ დათ. 

ამ რე გიონ ში ქრის ტია ნო ბის კიდევ ერ თი ბურ ჯი იყო ციხ ესი მა გრე სა თან ჯო, 
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რომ ელიც იმავე და სახ ელების ქედზე მდებარ ეობ და, ორ სან ტიიდან რამ დენიმე 
ვერ სის მო შორე ბით; ამ ბობენ, რომ ამ ორ ად გილს შორის საი დუმ ლო კავ შირი 
ახ ლა ხან აღ მოუჩ ენიათ. 

მცენარ ეუ ლი სა ფარი ორ სან ტიის გარშ ემო, ისევე, რო გორც მთელ ქვეყა ნა-
ში, მდი დარია; ირგ ვლივ სხვას ვერაფ ერს ხედავთ, თუ არა ველურ ყვა ვილ თა 
ხა ლიჩებს. ხეხი ლი იზრდ ება მხო ლოდ ბუნ ების ძა ლის ხმევით, ვა ზის ამო ნა ყარს 
ყლორტ ები მძლა ვრად გა დაუხ ლარ თავს მუ ხის, ცაც ხვის, კაკ ლის, წაბ ლის ხეთა 
საუ კუ ნო ვან ვარჯებზე, რომ ლებიც კავ კა სიის ნა ყო ფი ერ მა მი წამ კვება. ამ ჯა დოს-
ნური სა ნახ ების ქვემოთ, მრავ ლად და ტო ტვი ლი ენგური მი გრგ ვი ნავს კლდო ვან 
კა ლა პოტ ში და თა ვი სი მძლა ვრი ნა კად ებით ქვემოთ ჩა მოაქვს აურაც ხელი ნა შა-
ლი, რომ ელიც მთა თა ხეობ ები დან მოუ ტა ცია, ხო ლო ტალ ღების მრის ხანე გოდ-
ება ზღვაზე შტორ მის ხმაურს წაა გავს. ეს გოდ ება მდი ნარის პირას მცხო ვრე ბთა 
კოშ მარია, რომ ელთაც კარ გად უწ ყიან მდი ნარის ხმა თა ნიუან სების შესახებ და 
არც არა სოდეს ცდებიან უბ ედურე ბის მოახ ლოე ბი სას.

წყლის მჩქეფარე ნა კად ების ზემოთ ამო ზრ დი ლი მწვერ ვალ ები ჰარ მო ნიუ-
ლად ერწ ყმის მდი ნარეს: შორს აღ მარ თუ ლა მარა დიუ ლი თოვ ლით და ფარუ ლი 
ქედი, რომ ელიც საზ ღვარს ქმნის სა მურ ზა ყა ნო სა და სვანეთს შორის; ამის მიღ-
მა იწ ყება აბ სია საბ ერიოს (საბ ერიოს სა ძო ვრე ბი) მაღ ლო ბი, სა დაც პირუტ ყვი-
სათ ვის საკ ვები ყოვ ელთვის უხ ვად მოი პოვ ება. სახ ელწოდ ება საბ ერიო ჰქვია 
იმ ად გილ საც და სოფ ელსაც, რომ ელიც მთაზე გაუშ ენებიათ; ად გი ლო ბრივ თა 
ენაზე სიტ ყვა აღ ნიშ ნავს „ბერ თა კრე ბულს“; თუმ ცა, ბერე ბის არა ნაირი ნაკ ვალ-
ევი აქ აღარ შეი ნიშ ნება. სი მა გრის ახ ლოს რუ სი კა ზაკ ების ყო ფი ლი სად გურია. 
იქვე, სამ ეზობ ლო ში შეგხვდებათ სა ფოს ტო ფუნ დუ კი, რომ ელსაც გა ნაგებენ მშვი-
დო ბია ნი ადგილობრივი მი ლი ციე ლები და სახ ელმწი ფო სამ სა ხურს ცხენებით 
უზრუნ ველყოფენ. დამ ქირავ ებელი ცხენში იხ დის 5 კა პიკს ვერსზე (უხ ეშად რომ 
ვთქვათ, ერ თი კა პი კი უდრის ერთ სუს). ეს მი ლი ციე ლები ასევე ასრულებენ კო მი-
სიონ ერის ფუნ ქციას. თი თო ეუ ლი მათ გა ნის თვიური ხელფა სი ათი რუბ ლია, ამას 
ემატ ება საკ ვები და საც ხო ვრე ბელი. კავ კა სიის სხვა მა მა კაც თა შორის, რომ ლებიც 
ყოვ ელთვის კბილ ებამდე შეიარაღ ებულ ნი არიან ხმლით, პის ტოლ ეტით, რე ვოლ-
ვერი თა და ხან ჯლით, მხო ლოდ მათ აქვთ შაშ ხა ნის ტარე ბის უფ ლება; ესაა ის, რაც 
სა მო ქა ლა ქო ჯარის კაცს გა ნას ხვავებს უბრა ლო მო ქა ლა ქი სა გან. ფოს ტის თი თო-
ეუ ლი ამ სად გურ თა გა ნი, რომლებიც ვლა პარა კობ, შედგება ორი სუს ტად ნაგ ები 
ქო ხი სა გან, რომ ლებსაც აფათ ჟას უწოდებენ და რომ ელიც დიდ კვა დრა ტულ კა-
ლა თას წაა გავს. სა ხურა ვი გაკ ეთებუ ლია ხმელი ბა ლა ხი სა გან, რომ ელიც უხ ვად 
მოი პოვ ება ამ რე გიო ნის ჭაობ ებში. ერთ ქოხ ში ცხო ვრობენ ადა მიან ები, მეორე ში 
კი, ცხენები სათ ვის თავ ლა მოუწ ყვიათ; მა გრამ სი მართლე რომ ით ქვას, ცხენები 
დღედაღამ ან მინ დორ ში არიან, ან და, მეზობ ლად მდებარე ტყეებში; ასე რომ, 
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მოგ ზაურ მა, რომ ელსაც ცხენების შეცვლა სჭირდ ება, სად გურის მცველებს წი ნას-
წარ უნ და მისწ ეროს. 

მი ლი ციე ლთა უმრავ ლესო ბა კეთილ შო ბილ თა კლასს მიე კუთ ვნება და ეს სამ სა-
ხური თვით ქვეყნის თა ვად -აზ ნაურე ბი სათ ვი საც კი სა სურვ ელად ით ვლება. რთუ ლი 
არ არის ამის მიღ წევა; ჯარის კა ცის გარე გნუ ლი ბრწ ყინ ვალ ება საკ მარისზე მეტია 
კავ კა სიელ არის ტო კრატ თა საც დუნ ებლად, რომ ელთაც იტაცებთ უქ მად ყოფ ნა და 
უყ ვართ ძონ ძები. ეს სახ ელგან თქმუ ლი ჩა მო ძონ ძილ ები ასევე იცავენ გზებს, რომ-
ლებიც, უნ და აღი ნიშ ნოს, ისევე უსა ფრთ ხოა დღეს, რო გორც რამ დენიმე წლის წინ. 

ორ სან ტიის სად გურზე, გარ და მი ლი ციის რვა კა ცია ნი შემად გენლო ბი სა, დაგ-
ვხვდა ასევე დუქ ნის მეპა ტრონე ოჯა ხი თურთ. დუ ქა ნი საკ მაოდ ტი პური დაწ-
ესებულ ებაა, ერთ დროუ ლად სას ტუ მრო, რე სტორა ნი, ღვი ნის მა ღა ზია, კვების 
დეპო, მოკლედ, ის ყოვ ელგვარ რე სურსს გვთა ვა ზობს ბუფ ეტის თვის; სამ წუ ხაროდ, 
ამ სა სა დი ლოს სუ ნიან კედლებზე ჩა მო კი დუ ლი, სხვა დას ხვა ფორ მის ნივ თები სათ-
ვის უბრა ლო თვა ლის შევლებაც კი საკ მარი სია ყველაზე მძა ფრი შიმ ში ლის ჩა-
საკ ლა ვად. შეუძ ლებელია ამ ფან ტას ტი კური ად გი ლის სა ნი მუ შო სი ბინ ძურის წარ-
მოდ გენა; ცხოვ ელთა რა სის ყველა სახ ეო ბა, ძაღ ლები, კატ ები, ქათ მები, იხ ვები და 
ღორე ბი აქ, ერ თად, ტკბილ ჰარ მო ნია ში ცხო ვრობენ და მდი ნარის ორი ნა პირის 
ერთ მანეთს გა დამ ტერე ბულ მც ხო ვრე ბთ მშვი დო ბია ნი თა ნაც ხო ვრე ბის მა გა ლითს 
აძლევენ. კიდევ ერ თი სიურ პრი ზი ორ სან ტიის კოშ კი დან დაშ ვები სას მელო და. დუქ-
ნის წინ და ვი ნახე პირ და პირ მი წაზე, სოფ ლურად გაშ ლი ლი გვია ნი საუზმე. Piѐ�ce 
de re sis tan ce (ძირი თა დი კერ ძი) უშ ველებელი შემწვარი ინ დაური იყო. ერთ -ერ თი 
თან მხლები აზ ნაური მის და ნაწ ევრე ბას ხან ჯლით აპირე ბდა, რის თვი საც მჭრელ 
პირს ამოწ მებდა. თა ვა ზიან მა სა მურ ზა ყა ნოე ლმა კი თა ვი სი ყა ბა ლა ხი მოიხ სნა და 
შემომ თა ვა ზა, ბა ლი შის ნაც ვლად მასზე დავ მჯდარი ყა ვი. 

თუ კი ორ სან ტიი დან სოფელ საბ ერიოს მი მარ თულ ებით გაე შურე ბით, ლან-
დშაფ ტი მკვეთრად შეიც ვლება. ერ თია ნად ვაკე მი და მო უფრო მეგო ბრუ ლი და 
უკეთ და მუ შავ ებუ ლი მოგ ეჩვენებათ, თუმ ცა კავ კა სიო ნის შორ ეუ ლი ფო ნი დი დად 
არ იც ვლება. სი მინ დი უხ ვად ხარობს ამ მინ დვრე ბში. აქა -იქ დაი ნა ხავთ ხორბ-
ლის ყან ებსაც, რომ ელიც იშ ვია თად გა მოიყ ენება, ისიც ქორ წი ლის ან ქელეხის სუ-
ფრაზე, რა თა გა მოაც ხონ პური, რომ ელსაც ლა ვაშს ეძახიან. რაც შეეხება რო გორც 
მდი დარ თა, ისე ღარიბ თა ყოვ ელდღიურ საკვებს, ეს არის სი მინ დის შეჭა მა დი, 
რომ ელსაც აფ ხაზ ები უწოდებენ აფ სუა აშ ტას. თუ კი სამ ეგრე ლო სა და სა მურ ზა-
ყა ნო ში ხორ ბა ლი ჯერ კიდევ იზრდ ება, აფ ხაზ ეთში მას ვეღარ სად იპო ვით. არა და, 
სი მინ დის ფარ თოდ მოყ ვა ნა იქ, ფაქ ტო ბრი ვად, რამ დენიმე წლის წინ დაიწყეს; 
იქამდე, მხო ლოდ დიდ ებულებს მოჰ ყავ დათ ეს მარც ვლეუ ლი და ნაკ ლებად იღ-
ბლიან ნი მხო ლოდ სტუ მარ თა გა სარ თო ბად თუ იყენებდნენ მას. მეორე მხრივ, უხ-
ვად მოიხ მარდნენ ღვი ნო სა და ხორც ეულს.
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სოფელ საბ ერიოს სიახ ლოვეს, მაღ ლობზე აღ მოაჩენთ ციხ ესი მა გრის ნან-
გრევებს, რომ ელიც რე გიო ნის თავ დაც ვის კორ დო ნის შემად გენელი ნა წი ლია. ეს 
ყველაზე სტუ მართ მოყ ვარე სოფ ელია. პირვ ელი მოგ ზაურო ბი სას ორ სან ტია დი-
ლით დავ ტოვე და იქ შუად ღის თვის ჩავ ედი. დაახ ლოე ბით სა მი საა თი და ვუთმე 
ხემსსა და სიე სტას, რად გა ნაც გან სა კუ თრე ბით ეს უკა ნას კნელი აუ ცილ ებლად სა-
ჭირო რამ გახ ლდათ დღის ამ დრო სა და ამ რე გიონ ში. ამ ჯერად საბ ერიო ში უფრო 
დიდ ხანს და ვრ ჩი. იქ კიდევ ერთხელ მი მას პინ ძლა ამ რე გიო ნის უმ ნიშ ვნელო-
ვან ესმა პირ მა, თა ვად მა ზურაბ ჩხო ტუამ და მის მა ოჯახ მა, რომ ელთაც ძველი 
მეგო ბარი ვით მი მიღეს. იგი თა ვი სი უშ ველებელი სი მინ დის ყან ებისკენ გა მიძ ღვა 
და მაჩ ვენა ვეებერთ ელა ბეღელი, სა დაც მო სა ვალს ინა ხავენ. კიბე გჭირდ ებო და 
იმი სათ ვის, რომ ამ ბეღელს შევწვდო მო დი, რომ ელიც განგებ იყო მი წი დან და-
შორე ბუ ლი, რა თა მო სა ვა ლი ნესტის გან დაე ცვათ. ყოველდღე მზარ ეუ ლი ადის და 
იღებს იმ რაოდ ენო ბას, რაც მას  შეჭა მა დის თვის სჭირდ ება.

ბევრის თქმა არ არის სა ჭირო იმის შესახებ, რომ უც ნო ბი, რომ ელმაც არც გზები 
იცის და არც ენა, ამ არა ცი ვი ლიზ ებულ რე გიონ ში მარ ტო მოგ ზაურო ბი სას ძა ლიან 
ბევრს რის კავს; შესა ბა მი სად, მას ჰყავს ოფი ცია ლური ან თა ვა ზია ნი მეგზური, ვინც 
გა საჩ ერებელ ად გილებს სტუ მრო ბის შესახებ წი ნას წარ ატ ყო ბინებს; რად გან სტუ-
მარმას პინ ძლო ბა ღარიბ თა და მდი დარ თათ ვის ერთ ნაირად წმინ და თა წმინ დაა 
მთელ კავ კა სია ში, რომელ ზღურბ ლზედაც არ უნ და შედგას ფეხი, მას ყველგან 
გუ ლი თა დად მიიღებენ.

სტუ მარმას პინ ძლო ბის ამ წესის მიუხ ედა ვად, ხშირად იძულ ებუ ლი ვი ყა ვი, 
უკუმ ეგდო ჩემი ცრურწ მენები სი სუფ თა ვი სა და დახ ვეწი ლო ბის შესახებ; უნ და 
დამ ეთმო და ში ში სა გან არ შევცბუნ ებუ ლი ყა ვი, მა გა ლი თად, მა შინ, რო ცა ჭა მის 
დაწ ყებამდე ფეხშიშ ველი, და კონ კი ლი ად გი ლო ბრი ვი მიახ ლოვ დებო და გა ზინ-
ტლუ ლი და და ჟან გუ ლი ლი თო ნის ტაშ ტით. მიუხ ედა ვად ამი სა, მაინც ვერაფ ერი 
მაი ძულ ებდა უც ნაური valet de chamber-ის მი ერ შემო თა ვაზ ებულ ფან ტას ტი-
კურ ჭურჭელს შევხებო დი. როდ ესაც მეორე ად გი ლო ბრივ მა, ზუს ტად პირვ ელის 
ას ლმა, დაიწ ყო კიდევ უფრო გა შავ ებუ ლი რკი ნის თუნ გი დან სუ ფრის წევრ თა 
ხელებზე რამ დენიმე წვეთი წყლის დას ხმა, მეორეს კი ქვემოთ ეკა ვა ჩემ მი ერ 
ზემოხ სენებუ ლი ტაშ ტი, ვერაფ ერ მა მაი ძუ ლა, ყოყ მა ნი შემეწყვი ტა და მივ კარე-
ბო დი ჩემთვის მოწ ვდილ საო ჯა ხო ხელსაწმენდს. ამ ჭუჭ ყია ნი ჩვრის ნაც ვლად 
შემეძლო ჩემი ცხვირ სა ხო ცი გა მომ ეყენები ნა, რომ ელიც არც ერთ გარშ ემომყოფს 
არ ენა ხა. 

რო გორც კი ეს რი ტუა ლი დამ თა ვრ და, შემო ვუს ხედით ხის გრძელ მა გი დას, გაწ-
ყო ბილს სი მინ დის ულუფ ებით, რასაც იმავე რაოდ ენო ბის ხორ ცი მოჰ ყვებო და და 
რომ ელთა ზო მა მეტყველებდა არა მხო ლოდ მას პინ ძლის გუ ლუხ ვო ბაზე, არამედ 
სტუ მარ თა ძლი ერ მა დაზეც. ამ მთა ვარ კერძს ემატ ებო და ხბოს ან ქათ მის რა გუ და 
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აქაურ მენიუს, რომ ელიც არა სოდეს იც ვლება, ასრულ ებდა ცო მი კამ ეჩის ყველით 
(ხა ჭა პური) და არა ჟა ნი რძის გან, რომ ელსაც ისი ნი მარწვენს (marcveni) უწოდებენ. 
ერ თად ერ თი რამ, რა საც თა ნამ ეი ნახ ენი სა დი ლო ბი სას იყენებდნენ, იყო თით ები. 
პირალ ესი ლი და ნით (რომ ელიც ყველა აქაურს მუ დამ თან დააქვს) ხელებით ისე 
აც ლიან ძვალს ხორცს, რომ ბო ლოს მხო ლოდ ცარიე ლი ჩონ ჩხი ღა რჩ ება. ერ თად-
ერთ დო ქი, რომ ელსაც მუდ მი ვად ავსებს ჭიქ ების დამ ტარე ბელი (ორ ყო ლი/Orkoli), 
სუ ფრაზე წრეს აკეთებს და ყველას ემსა ხურე ბა. ღვი ნო, რა რაოდ ენო ბი თაც არ უნ-
და და ლიონ ის ად გი ლო ბრივ ებმა, აქაურო ბას და თრო ბის გარეშე აცოცხლებს. ქეი-
ფი ისევე მთა ვრდ ება, რო გორც იწ ყება – ხელების და ბა ნით იმავე ინ სტრუმ ენტებით, 
რომ ლებიც ახ ლა უწინდელზე კიდევ უფრო მეტად ჭუჭ ყია ნია. 

გარეშე სტუ მარ თა გა მოჩ ენის თა ნავე, მა ში ნაც კი, თუ მათ შორის ქა ლი ცაა. 
აქაური ქალ ები ქრე ბიან და სუ ფრას მხო ლოდ კაც ები შემოუს ხდებიან ხოლმე. 
ეტიკ ეტი სა პირის პირო სქესს ასევე უკრ ძა ლავს, ქა ლი ან მა მა კა ცი სტუ მრე ბის თან-
დას წრე ბით დაჯ დო მას. რაც შეეხება მა მა სახ ლისს, ის ფეხზე დგას მა ნამ, სა ნამ 
სუ ფრა არ და სრულ დება და სტუ მრებს მას პინ ძლობს.

სხვა აღ მო სავ ლელთა მსგავ სად, კავ კა სიე ლებიც ძა ლის ხმევას არ იშურებენ 
უც ხოე ლთა საამ ებლად. როდ ესაც ეს უკა ნას კნელი ტოვებს მას პინ ძლის სახლს, 
ოჯა ხის თა ვი მა ღალ ფარ დო ვა ნი სიტ ყვებით ემშვი დობ ება მის ჭერქვეშ ღა მის 
გათ ენების თვის; შეიძ ლება იფი ქროთ, რომ მას სამ სა ხური თქვენ გაუ წიეთ. 

სოფელ საბ ერიოს იქით ლან დშაფ ტი კვლავ იც ვლება: მინ დვრე ბი ად გილს უთ-
მობს ტყიან მთებს, რომ ლებიც რა ღა ცით მო გა გონებენ თვალ წარმ ტაც და ველურ 
მხარეს, სტირიას ავ სტრია ში, რომ ელიც მარია- ცელში, პი ლი გრიმ თა საყ ვარელ 
ად გი ლას მდებარ ეობს. და ბალ, ფოთ ლო ვან ტყეებს მოჰ ყვება მა ღა ლი, ბუმ ბერა-
ზი ტყეები, სა დაც მუხ ები, ცაც ხვები, ჭა დრე ბი და კაკ ლები სა კონ ცერ ტო დარ ბა-
ზის მსგავს სიმ წვა ნის გუმ ბათს ქმნის, ხო ლო ბულ ბულ ები და სხვა მგა ლობ ლები 
დაუც ხრომ ლად აჟ ღერებენ ჰარ მო ნიულ ნოტებს. ფრ თო სა ნი მომ ღერლ ები ბუნ-
ებას მარა დიუ ლად უგა ლობენ თა ვიანთ მხიარულ ჰიმნებს, არ ეში ნიათ რა ადა-
მია ნი სა, რომ ელმაც შეიძ ლება თა ვი სი მო მაკ ვდინ ებელი მარჯ ვენით შეწყვი ტოს 
მა თი აკორდ ები. ამ ქვეყა ნა ში ხალ ხი არ ნა დირობს ფრ თოსნებზე და რო გორც 
აღ ვნიშნე, მი ლი ციე ლთა გარ და არა ვის აქვს შაშ ხა ნის ტარე ბის უფ ლება. პა ტარა 
ფრინ ველთა სა სი ხარუ ლოდ, შა ვარდ ნებით ტრა დი ციუ ლი ნა დირო ბა ნელ-ნელა 
და ვიწ ყებას ეძლევა. მიუხ ედა ვად ამი სა, მტაცებელ ფრინველებს ჯერაც წვრთ ნიან, 
გან სა კუ თრე ბით კი, მთის ტომ თა შორის; რაც არ უნ და იყოს, რე გიო ნის ტყეები და 
მდი ნარე ები ფრიად ბარა ქია ნია, მა გრამ აქაურს არც კი ესიზ მრე ბა მა თი ათ ვის-
ება; მის ყველა კვებით სა ჭიროე ბას სი მინ დი აკ მა ყო ფილებს.

ამ ღრ მა და მჩქეფარე მდი ნარე ებით დას ერილ მი წა- წყალზე მოგ ზაური სათ-
ვის ყველაზე მნიშ ვნელო ვა ნია ძალ -ღონე და ცურ ვის გა მოც დილ ება. ეს მა გა ლი-
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თი ყველას გა მოად გება: ერ თი წყა ლი, რომ ელიც სა თავეს იღებს გრა ლაიას მთი-
დან და ჩაე დინ ება შავ ზღვა ში, სოფელ გუ და ვის სიახ ლოვეს თხუთ მეტი ვერს-
ის მან ძილზე, ფონს გას ვლით, შვიდ ჯერ მაინც უნ და გა დაკ ვეთოს ადა მიან მა აქ 
ხსენებულ სოფელ საბ ერიო დან სოფელ ჭირამდე, რომ ელიც ამ ტერი ტორიის გა-
ნა პირას მდებარ ეობს. რაც შეეხება ხიდებს, ისი ნი აქ არ არს ებობს და თუ კი მდი-
ნარის დონე აიწევს, მა შინ კა ცი და მხეცი ერთ ნაირად ებრძ ვის დინ ებას და კარ გა 
ხანს იმა საც კი ვერ იგებენ, თუ ვინ იმ სხვერპ ლა მდი ნარემ. რამ დენჯერ მიმ ტყუ ნა 
მხნეო ბამ ამ ვეება მდი ნარე თა ცხენით გა დაკ ვეთი სას!

სა მურ ზა ყა ნოს სოფ ლები არ არის მჭი დროდ და სახ ლებუ ლი თემების მსგავ სი; 
სახ ლები გა ფან ტუ ლია, რო გორც სამ ეგრე ლო ში, იმ ერე თსა და გურია ში, და სი მინ დის 
ყან ები თაა გარშ ემორტ ყმუ ლი. ოღონდ, ნაც ვლად ხი სა, რომ ლი თაც სხვა სახ ლებია 
აგ ებუ ლი ამ ქვეყა ნა ში, ისი ნი აშ ენებუ ლია წნულ ებით, მსგავ სად ჩვენი მოწ ნუ ლი 
ნაკ ეთობ ები სა. უწინ ყველა ას ეთი ყო ფი ლა; უკა ნას კნელმა სიუზ ერენ მა, რომ ელსაც 
ცო ტა უფრო ცი ვი ლიზ ებუ ლი სიახლეების შემო ტა ნა სურ და, ააშ ენა სოფ ელი, სა დაც 
საც ხო ვრე ბლები აგ ებუ ლი იყო ხით და ეწოდ ებო და აკ ვას კი, სახ ელი, რომ ელიც მას 
შემდეგ ჰქვია მსგავს სახლებს. იგი შედგება ოთ ხი კედლი სა გან, რომ ლებიც ქმნის 
კვა დრატს და ახურავს მზეზე გამ ხმარი მცენარე ები სა და ფოთ ლების და მრე ცი ჭერი; 
არა ნაირი ფან ჯრე ბი; საც ხო ვრებელ სი ვრცეს მა ღა ლი შესას ვლელი ანათებს; სუფ-
თა ჰა ერი შემო დის ჭერ ში და ტან ებუ ლი ხვრე ლი დან და საკ ვა მურა დაც გა მოიყ ენება; 
კერია არის ქვა, რომ ლის თავზეც, რკი ნის კაუჭზე კი დია სი მინ დის სა ხარ ში ქვა ბი; 
ეს ერ თად ერ თი საო ჯა ხო ჭურჭ ელია. ხის დი დი ბოძ ები, რომლებზეც ქალ ების მი ერ 
შეკერი ლი ძა ლიან მარ ტი ვი ლეიბ ები იშ ლება, ღა მით მთელი ოჯა ხი სათ ვის სა ძინ-
ებლად იქ ცევა. და ბო ლოს, ჭერ ში, რომ ელსაც იკავებს ხის სვეტები, ზოგ ჯერ იქ მნება 
ვერან და, რომ ელიც და მატ ები თი ოთა ხის ფუნ ქციას ასრულებს. 

ჭირ ში ამის მსგავ სი რამ დენიმე საც ხო ვრე ბელი მოიძ ებნება. მეორე მხრივ, ბუნ-
ება ერ თია ნად დოვ ლა თით პა სუ ხობს ხალ ხის პრი მი ტიულ ცხო ვრე ბას. იგი მუდ-
მი ვად აღ მოც ენება- გა ხარე ბის პროც ესშია. ხე მო ჭრი ლი არ არის, რომ მი სი ვარ ჯი 
მა შინვე გა ფოთ ვლას იწყებს. სოფ ლის მიწებს საზ ღვრებს ოქუ მი უდებს. მი სი კა ლა-
პო ტი, შექმნი ლი უშ ველებელი ქვების გან, რომ ლებიც მთები დან მქუ ხარე ნა კად ებმა 
ჩა მოი ტა ნა, ზოგ ჯერ ქუ ჩას წაა გავს, ზოგ ჯერ კი, ახირე ბუ ლად დახ ვავ ებუ ლი ლოდ-
ების წყა ლო ბით, სხვა დას ხვაგ ვარ არ ქიტ ექტურულ ფან ტა ზიებს აღ ვიძებს. ეს მდი-
ნარე ერ თის წყლის შენა კა დია, რომ ელსაც იგი შავ ზღვამდე სა მა სი მეტრით ზემოთ 
ერწ ყმის; სა თავეს კი სოფელ გუ და ვას თან იღებს. ოქუ მის სა მურ ზა ყა ნოს ნა პირზე 
იმავე სახ ელწოდ ების სოფ ელი, მხარის ად მი ნის ტრა ციუ ლი ცენტრი, მდებარ ეობს 
ისეთ ალა გას, სა დაც მდი ნარე ფრიად მომ ხიბ ლა ვად მიიკ ლაკ ნება.

საბ ერიოს და ტოვ ები სას თან მახ ლდა ჩემი მას პინ ძლის ვა ჟი, რომ ელმაც მა თი 
ად გილ -მა მუ ლის საზ ღვრე ბამდე მი მა ცი ლა, იქ კი, მეორე სოფ ელში, ჭირ ში, რომ-
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ელსაც შეღამ ები სას მი ვაღ წიე, სტარ ში ნა (მთა ვარი) მელოდ ებო და. ხან დაზ მუ ლი 
პირი პა ტი ვის ცემის ნიშ ნად თა ვი სი ქო ხის ზღურბ ლთან მიც დი და. მი სი ან ტურა ჟი-
დან გა მო ვარ ჩიე უზარ მა ზარი ეპოლ ეტები, რომ ლები თაც თა ვი სი ძონ ძები მო ერ-
თო. გა ვიგე, რომ ისი ნი მოე პოვ ები ნა აფ ხაზ ეთის უკა ნას კნელი აჯან ყები სას, რო ცა 
მი ლი ციის კორ პუსს მეთაურობ და. ეს აზ ნაური- მი ლი ციე ლი ფრიად სა ხა ლი სო მომ-
ეჩვენა. „იუნ კერი ლაკ ერბ ეი გახ ლა ვართ“, – მით ხრა ცუ დი რუ სუ ლით, „ჩემი სა ხით 
შეგიძ ლიათ მიე სალ მოთ ქვეყნის მთა ვარს“. მეორე დღეს და ვი ნახე, რო გორ აც ლი-
და ფუჩეჩს სი მინ დის ტაროებს, თუმ ცა, ეპოლ ეტები მაინც ეკეთა. ფრიად ნა სია მოვ-
ნები დარ ჩა, რო ცა თა ვის ეპოლ ეტებში სურა თის გა დაღ ება ვთხოვე, მა გრამ ბო ლოს 
მაინც მოიხ სნა; ღირს ების ეს სიმ ბო ლოე ბი ჩემს სურათს არ შემორ ჩა.

კავ კა სიის ამ სამ ეზობ ლო თა ბევრ მა ჩვეულ ებამ გა მახ სენა იტა ლიის პო პუ-
ლარულ ადათ თა გან ერთ -ერ თი; შეიძ ლება ვი ვარაუ დოთ, რომ ისი ნი ამ ქვეყა-
ნა ში გენუე ლთა გა მოჩ ენი დან იღებს სა თავეს. იგივე შეიძ ლება ით ქვას გარკ ვეულ 
ცრურწმენებზე, რომ ლებიც მსგავ სი სა ხით გვხვდება იტა ლია ში, გან სა კუ თრე ბით კი, 
მი დის პრო ვინ ცია ში. ამის მა გა ლი თია jettatore, ავი თვა ლის მქონე სუ ლი, რომ ელიც 
სა მურ ზა ყა ნო სა და აფ ხაზ ეთში აღი ნიშ ნება სიტ ყვით რო კა პი. ზო გა დი იდ ეა ისაა, რომ 
ეს რა პა პი, სახ ლობს იდუ მალ ად გი ლას, ტა ბა კონს, ხო ლო დედა მი წაზე ჰყავს დახ-
ელოვ ნებუ ლი მო კავ შირე ები, რომ ელთაც მა ზაკ ვალებს უწოდებენ. ყოველ წელს, 14 
აგ ვის ტოს, კუ დიან ების დასს პლენარუ ლი სა სა მართ ლო აქვს მა თი ბელა დის საც-
ხო ვრის ში. შებინ დები დან და ღამ ებამდე თი თო ეუ ლი ჭინ კა მიი პარე ბა გა მოქ ვა ბუ-
ლისკენ, ერ თი ამ ხედრე ბუ ლია მგელზე, მეორე – გარ ეულ კა ტაზე, კიდევ სხვა რკი ნის 
ქოთ ნით ან დაც, მო ზრ დი ლი ჩაიდ ნით მი ცურავს: ავ ბედი თი და ხმაურია ნი კორტ ეჟი 
ფრე ნი სას სა შინელ ღრიანცელს ქმნის. და ყოვ ელი სტუ მრო ბი სას ამ რაზმს რა პა პის-
თვის მიაქვს ადა მია ნის გუ ლი; ეს არის საზ ეი მო თავ ყრი ლო ბის სა გა ნი. ერ თი წელი 
მა ზაკ ვა ლი რჩ ება მი წაზე და ნა დირობს სა სურველ სა განზე. რწ მენა- წარ მოდ გენის 
მიხ ედვით, ამ გვარ მა არს ებამ შეიძ ლება მძი ნარე კაცს გუ ლი ამოგ ლი ჯოს და მის 
ნაც ვლად ჩვარი ან ნაბდის (აფ ხა ზურ ში, ოპა) ნაჭ ერი ჩაუ დოს მკერდ ში. გან სა კუ-
თრე ბუ ლი ძა ლით და ჯილ დოე ბუ ლი რა პა პი მთელი სოფ ლის მო სახ ლეო ბას გაა ნად-
გურე ბდა, რომ არა ღმერ თი, რომ ელიც ხელს უშ ლის მას, თა ვი სი ძა ლა ბორო ტად 
გა მოიყ ენოს და ის მი წა ში ღრ მად ჩარ ჭო ბილ პა ლოზე ჰყავს მი ჯაჭ ვუ ლი. ის მა ზაკ-
ვა ლი, რომ ელიც ხელცარიე ლი მი ვა ტა ბა კო ნის თავ ყრი ლო ბაზე, ვერ გა დაურჩ ება 
რა პა პის მძიმე უროს, რომ ლი თაც ის არის შეიარაღ ებუ ლი; მა გრამ ამ დროს პა წია 
ბო ლო ქან ქარა ჩი ტი, სახ ელად სენი ტი კა, დაჯ დება პა ლოს თავზე; რა პა პი დაა პირებს 
მის დაჭ ერას და მისკენ მოიქნევს მკლავს, მა გრამ, ნაც ვლად ჩი ტი სა, უროს ურტ-
ყამს პა ლოს, რომ ელიც ყოველ ჯერზე უფრო და უფრო ღრ მად ერ ჭო ბა მი წა ში. 

მორწ მუნ ენი სენი ტი კას, რო გორც ღვთაე ბრივ არს ებას, ისე ეთაყ ვან ებიან. სა-
ღა მოს, რო ცა მა ზაკ ვალ თა სა ჰა ერო კა ვალ კა და ბელა დის გა მოქ ვა ბუ ლისკენ მიე-
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მართ ება, ცრუ მორწ მუნ ენი სი მინ დი სა და საჭ მელად ვარგისი სხვა მცენარეების 
მო სა გროვ ებლად მი დიან; იმ სა ღა მოსვე ანთებენ დიდ კო ცონს. თო თო ეუ ლი მათ-
გა ნი სამ ჯერ უნ და გა დაახტეს კო ცო ნის ალს, რომ ელმაც ჰა ერ ში მო ნა ვარდე ავ 
დემონებს ფრთ ები უნ და დაუწ ვას და ტა ბა კო ნისკენ მოგ ზაურო ბა შეაწ ყვეტი ნოს. 
13-იდან 14 აგ ვის ტომდე, მო სახ ლეო ბა მთელი ღამეს ფეხზე, ცეკვა- სიმ ღერა ში 
ატარებს. ყურად ღებით აკ ვირდ ებიან, რომ და ღამ ების მერე არა ვის ჩაე ძი ნოს, მა-
ზაკ ვალ მა დრო არ იხ ელთოს და რომ ელიმე გაუ ფრთ ხილებელს გუ ლი არ ამოჰგ-
ლი ჯოს. ამას თან, თი თო ეუ ლი ოჯა ხის თა ვი ცეცხლს ის ვრის ცა ში და იმ ეორებს: 
„დაე, ამ ბურთ მა დაწ ვას ავ სუ ლი, რომ ვერაფ ერი მავ ნოს“. ყოვ ელი სახ ლის წინ 
ჩარ გუ ლია ხის ჯვარი, რომ ლი საც რა პაპ სა და მის მო კავ შირეებს ძა ლიან ეში ნიათ. 

აფ ხაზ ეთში მი ლი ციური რე ჟი მის შენარ ჩუნ ება ძირი თა დად მატ ერია ლურ და 
მორა ლურ პრო გრესს ემსა ხურე ბა. ერ თი უფრო სი, აღ ჭურ ვი ლი შეუზ ღუ და ვი ძა-
ლაუფ ლებით, თა ვი სი ახირე ბების მიხ ედვით მარ თავს მთელ რე გიონს და ყველა 
ვალ დებუ ლია, დაე მორ ჩი ლოს ამ დიქ ტა ტორის ყველაზე ტრი ვია ლურ კა პრიზ საც 
კი. ფაქ ტო ბრი ვად, ყველას სი ცოცხლე და ქონ ება ამ პირის ხელშია, რომ ელიც 
ყოვ ელთვის ნამ დვი ლად არ არის სა მართ ლია ნი და პა ტიო სა ნი კა ცი და რომ ლის 
უკა ნო ნო ბის წი ნააღმდეგ ვერა ვინ ვერაფ ერს გახ დება; მასზე წი ნააღმდეგ გა მოთ-
ქმუ ლი მცირე სა ჩი ვარიც კი მა შინვე იღებს ამ ბო ხის ელფერს და ერ თი წა მოც-
დენი ლი სიტ ყვაც საკ მარი სია ადა მია ნის გა სა ციმ ბირე ბლად. ხშირად, პირვ ელად 
სწორედ მას თან ხვდება სა ჩი ვრე ბი იქამდე, სა ნამ მიაღწევდეს სა დაც ჯერ არს, 
რომ ამ ერ თი ადა მია ნის მი ერ ჩა გრულ თათ ვი საც აღ ესრუ ლოს სა მარ თა ლი. 

სამ წუ ხაროა, რომ აფ ხაზ ეთის ტერი ტორია, ბუნ ების მი ერ ასე უხ ვად და ჯილ-
დოე ბუ ლი, რჩ ება მა ვა ნი დესპო ტის იმ ედად, რომ ელიც ყოვ ელივეს, მთელ წვენს 
გა მო წურავს და ყველაზე ლა მა ზი სამ ფლობ ელოს სიკეთეებს სა კუ თარ პარა ზიტებს 
უზიარებს. რე გიონ ში არ არს ებობს არა ნაირი გზა, მა გრამ მი სას ვლელი მაინც გა-
მოჩ ნდება ხოლმე, რო ცა საქმე ეხება უფრო სის მა მულ ში სტუ მრო ბას. გენერალ-
მა ჰი მან მა, ერთ -ერთ მა ყო ფილ მა გუბ ერ ნა ტორ მა, სა მართ ლიან მა კაც მა, პა ტივ-
ცემულ მა ამ ქვეყა ნა ში, თა ვი მოუ ყარა გარკ ვეულ თან ხას მად ნეუ ლის კარი ერ თან 
მი სას ვლელი გზის ასაშ ენებლად. რა გააკ ეთა მის მა მემკვი დრემ? მარ ტი ვად გა-
მოიყ ენა ეს ფუ ლი სო ხუმ -კალ ეში სა კუ თარ ვი ლას თან მი სას ვლელი გზის მო საწ-
ყო ბად. მოკლედ, აფ ხაზ ეთი მის თვის არის ქონ ება, რომ ელსაც სა კუ თარი სარგ-
ებლი სათ ვის იყენებს, სა ზო გა დო ინ ტერესებზე ზრუნ ვის გარეშე.3

მიუხ ედა ვად ყველა ფრი სა, ეს საუც ხოო რე გიო ნი, რომ ელიც საუ კუნ ეების გან მავ-

3. გენერალი კრავჩენკო სწორედ ის კაცია, რომელმაც არაფერი გააკეთა სოხუმ-კალეს დასაცავად, 
რომლის საგანძურიც წაიღეს თურქებმა ბოლო ომის დროს და ვინც ამხელა ზიანი მიაყენა აფხაზეთს. 
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ლო ბა ში თით ქმის გა ნუ ვი თარე ბელი დარ ჩა, შეჰყურებს უკ ეთესი მო მავ ლის პერს-
პექტი ვას. 1876 წელს არს ებობ და მი წის გა ნა წილ ების გეგმა მცხო ვრე ბთა შორის, 
რომ ლებიც შედეგად მი წის უბრა ლო დამ მუ შავ ებლები დან მი წის მფლობ ელებად 
იქ ცეოდნენ; ეს დი დი რე ვო ლუ ცია იქ ნებო და ქვეყა ნა ში, სა დაც შერ ვა შიძ ეთა მოს-
ვლის შემდეგ არც ერთ კერ ძო პირს მფლობ ელო ბა ში მი წის ერ თი დუი მიც არ ჰქო-
ნია, გამ ეფებუ ლი მთა ვრე ბი კი გან სა კუ თრე ბულ მიწებს თა ვის თვის ინა ხავდნენ.

შერ ვა შიძ ეების ოჯა ხი წარ მო შო ბით სპარს ეთი და ნაა. ეს გვარი აფ ხაზ ეთში პირვ-
ელად მმართ ველის სა ხით მა შინ გა მოჩ ნდა, რო ცა ალ ექსან დრე პირვ ელმა სა-
ქართ ველო თა ვის სამ ვაჟს შორის გა ყო (1440-1442 წწ.). აფ ხაზ ებმა მას შეარქვეს 
აჰუ, რაც ნიშ ნავს უფროსს. რაც შეეხება შერ ვა ში ძის ეტი მო ლო გიას, ის უნ და უკავ-
შირდ ებოდეს შირ ვანს. რად გა ნაც პირვ ელი მმართ ველი სპარს ეთის შირ ვა ნის პრო-
ვინ ციი დან იყო, მოგ ვიან ებით კი, სა ქართ ველოს დაქ ვემდებარე ბუ ლი, ამი ტომ მას 
დაა მატეს ძე, რაც ქარ თუ ლად ნიშ ნავს შვილს, მემკვი დრეს და შეიქ მნა გვარი შერ-
ვა შიძე. მა გრამ, მო დით, და ვუ ბრუნდეთ მიწ ების სა კითხს. ფეო და ლური სის ტემით 
დესპო ტურად მარ თულ აფ ხაზებს, ვიმ ეორებ, არ ჰქონ დათ მი წის ფლო ბის უფ ლება. 
ერთ მშვენი ერ დღეს, თუ კი მთა ვარს მოე სურვ ებო და, შეეძლო მი წას მოე შორე ბი ნა 
გლეხი, რომ ელმაც სა კუ თარი შრო მა და ოფ ლი შესწირა მა მულს. რუს ეთის მი ერ 
გან ხორ ციე ლებუ ლი ან ექსიის შემდეგ, 1864 წელს კულ ტი ვირე ბუ ლი მიწ ები დარ ჩა 
მფლობ ელთა ხელში, ხო ლო დაუ მუ შავ ებელი – მოგ ვიან ებით ქვეყნის მცხო ვრე ბთა 
შორის გა ნა წილ ების მიზ ნით – დროე ბით კონ ფის კა ციას დაე ქვემდებარა; ამ გვარი 
და ყო ფა ახ ლაც გრძ ელდება. ამ ღო ნის ძიე ბის თავ და პირვ ელი შედეგი იქ ნება იმ 
გაუ თავ ებელი კა მა თის შეწყვეტა, რომ ლის მეშვეო ბი თაც აფ ხაზ ები მუდ მი ვად აც-
ხადებენ თავს ამა თუ იმ მი წის მესა კუ თრედ, მა შინ, რო ცა მათ არა ნაირი კა ნო ნი-
ერი მფლობ ელი არ ჰყავთ; ეს ასევე მნიშ ვნელო ვან წი ლად გაამ დი დრებს ქვეყა ნას 
და და მუ შავ დება ის მიწ ები, რომ ლებიც აქამდე არ ყო ფი ლა პრო დუქ ტიუ ლი. ყველა 
ალ ბა თო ბით, აგრარუ ლი კო მი სია, რომ ელსაც მიანდეს მიწ ების გა ყო ფა- გა ნა წილ-
ება, არ იქ ნება სრუ ლიად უნაკ ლო; უც დომ ელი კრიტ ერიუმ ების არ ქო ნის გა მო, ის 
იმოქმედებს თვით ნებურად – ვი ღა ცას მია ნიჭებს უპირატ ესო ბას, ხო ლო სხვას – და-
ჩა გრავს. თუმ ცა მა შინ, რო ცა ეს ყველაფ ერი აღ სრულ დება, ფაქ ტად იქ ცევა ის, რომ, 
ასე თუ ისე, თი თო ეუ ლი ადა მია ნი იქ ნება მი წის მფლობ ელი. თა ვადებს ექნებათ 
ტი ტუ ლი სა და თი თო ეუ ლი მა მუ ლი დან გა თა ვი სუფ ლებუ ლი ყმების რაოდ ენო ბის 
შესა ბა მი სი პრო პორ ციუ ლი წი ლი. უწინ დელი ბა ტონ ების შთა მო მავ ლები უდა ვოდ 
მიიღებენ მათ მი ერ და დას ტურე ბულ მა მულებს; შემდეგ თი თო ეუ ლი ნაკ ვეთის საზ-
ღვრე ბი დად გინ დება და ქვეყნის თა ვა დაზ ნაურო ბას რუს ეთის იმ პერიის და ნარჩენ 
არის ტო კრატ თა მსგავს პირობ ებში ჩააყენებენ. 

ფეო და ლური წყო ბილ ების დროს აფ ხაზ ეთის მო სახ ლეო ბა მრა ვალ კატ-
ეგორიად იყო ფო და. პირველ ყოვ ლი სა, კეთილ შო ბილ თა შორის იყო რამ დენიმე 
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კლა სი; პირვ ელი შედგებო და მთა ვრის, მი სი ცო ლის, ვაჟ ები სა და ასულ ები სა გან; 
მეორე შედგებო და აჰუს ოჯახ თან და კავ შირე ბუ ლი იმ პირე ბი სა გან, რომ ელთა 
სიკ ვდილ -სი ცოცხლეც მის ხელში იყო; მესამეს მიე კუთ ვნებოდნენ წარ ჩინ ებუ ლი 
ოჯახ ები და მეოთხეს – უბრა ლო თა ვა დაზ ნაურო ბა. არის ტო კრა ტია სა და ხალხს 
შორის იდგნენ უბრა ლო ში ნაყ მები, ერთ გვარი მი ლი ცია, რომ ელიც ვალ დებუ ლი 
იყო, ყოვ ელთვის მზად და შეიარაღ ებუ ლი ყო ფი ლი ყო. და ბო ლოს, უბრა ლო ხალ-
ხიც, თა ვის მხრივ, იყო ფო და კატ ეგორიე ბად: თავ ში იყვნენ ან ღაივ ები (Anghaïvѐ�), 
ანუ მშრომ ელები, რომ ელთაც, გარ და ხვნა- თესვი სა და მო სავ ლის აღ ები სა, თა ვი-
სი დროის ბა ტონ პა ტრო ნო ბა და ბა ტო ნის შეცვლაც შეეძლოთ; მეორე რანგს მიე-
კუთ ვნებოდნენ და ქორ წინ ებუ ლი ან ხაიუ (ankhayu) ყმები, რომ ელთა სა მუ შაო ექვსი 
დღი დან სა მი ბა ტო ნის სა კუ თრე ბა იყო; ისი ნი წურავდნენ და აბი ნავებდნენ ღვი ნოს; 
ყველაზე ქვემოთ იდგნენ აგ კა ჩალ ები (ag kac ha li) – უბრა ლო მონ ები, რომ ელთაც 
ცხოველებზე ნაკლებ პა ტივს სცემდნენ. ისი ნი ხშირად ომის ტყვეები იყვნენ ხოლმე. 
თხუთ მეტი წლის ასა კამდე მონ ები ატარებდნენ ახაშ ვა ლას (ak has hwa la) სახელს; 
და ქორ წინ ები სას, ბა ტო ნის მო ვალ ეო ბა იყო, სქესის შესა ბა მი სად, მათ თვის ქმრის ან 
ცო ლის ყიდ ვა – ამით მათ რან გი უმაღ ლდებო დათ და ხდებოდნენ ახოუიუ (ak hou-
yu) და მხო ლოდ ამის შემდეგ შეეძლოთ სა კუ თრე ბის ქო ნა.4

1871 წლის შემდეგ გა თა ვი სუფ ლებუ ლი გლეხები თა ნას წორ ნი არიან; თუმ ცა, რად-
გა ნაც დი დად არა უწ ყიან რა ამ ცვლილ ების შესახებ, კვლა ვაც ის ეთივე მორ ჩილ ნი 
და შეშინ ებულ ნი დარჩნენ, რო გორებიც ყმო ბი სას იყვნენ. ისევე, რო გორც თა ვად -აზ-
ნაურ თათ ვის, მათ შორის მი წის გა ნა წილ ება, მა თი ადრინ დელი სტა ტუ სის მიხ ედვით 
უნ და მომ ხდარი ყო. მა შინ, რო ცა ყოვ ელი წარ ჩინ ებუ ლი ოჯა ხი იღებს 100-იდან 250-მდე 
დესე ტინას (ეს ცო ტა მეტია, ვი დრე ჰექტარი) და ყოვ ელი თა ვა დი – 25-იდან 150-მდე, 
ან ღაივ ების (anghaïvѐ�) თი თო ეუ ლი ოჯა ხი მიიღ ებდა 10-იდან 12 დესე ტი ნამდე, ყოვ ელი 
აგ კა ჩა ლი (ag kac ha li) კი – ინ დი ვი დუა ლურად 3-5 დესეტინას. ამ უკა ნასკნელ კლასს 
უკეთ ექცევიან, ვი დრე მშრომელებს, იმ მიზ ეზით, რომ ისი ნი მი წას ამუ შავებდნენ და 
შეეძლოთ სა კუ თარი შრო მით სარგ ებლის მიღ ება, მა შინ რო ცა უბრა ლო მონებს არ 
ჰქონ დათ არა ფრის უფ ლება და არც არაფ რის და ზოგ ვა შეეძლოთ.

შარ შანდელს შემდეგ ხელახ ლა გა დაა ნა წილეს მი ტოვ ებუ ლი მიწ ები, რომ-
ლებიც ქვეყნი დან წა სულ აფ ხაზებს დარ ჩათ. აქ გა ბა ტონ ებუ ლი სი ღარი ბის მიზ ეზი 
სწორედ ეს მიწ ებია, რომ ლებიც ჯერაც არ მუ შავ დება. 

მინ და აღ ვნიშ ნო, რომ ყველა ტრან სკავ კა სიურ ოლქს შორის აფ ხაზ ეთი იქ-
ნება უკა ნას კნელი, რომ ელიც ინ დი ვი დუა ლური თა ვი სუფ ლების გან სარგებელს 

4.  აფხაზური სიტყვები აქ წერია მათი ჟღერადობის მიხედვით, რადგანაც ენას არ აქვს არანაირი 
წერითი ფორმა.
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მიიღებს; ამის მიზ ეზი ისაა, რომ უკა ნას კნელი აჰუ, რომ ელიც რუს ეთის ვა სა ლი გახ-
და, კვლა ვაც უფ ლება მო სი ლი იყო, გაე გრძ ელები ნა ქვეყნის მართ ვა და არ აპირე-
ბდა რაიმე ცვლილ ება შეეტა ნა სის ტემა ში, რომ ლი თაც ქვეყა ნა ოთ ხი საუ კუ ნის მან-
ძილზე იმართ ებო და. სწორედ ამი ტომ ვერ შეიც ვა ლა რე გიონ ში წარ მოუდ გენელი 
სივ ელურე. აფ ხაზეთს, რო გორც აღ ვნიშნე, არ გააჩ ნია დამ წერ ლო ბა;5 მი სი სამ-
ეტყველო ენა, გაუგ ებარი თვით უახ ლოე სი მეზობ ლების თვი საც კი (სა მურ ზა ყა ნო-
ში მეგრუ ლად ლა პარა კობენ) სხვა არაფ ერია, თუ არა ხორ ხის მეირი და მსტვი ნა ვი 
ბგერე ბის ერ თობ ლიო ბა, ძა ლიან მცირე სიტ ყვების გან შექმნი ლი კი ლოკა ვი, ჰარ მო-
ნია ში მყო ფი ამ ხალ ხის იდ ეები სა და სა ჭიროე ბების უკი დურეს სი ღა ტაკ ესთან, ჯერაც 
ნახ ევრად პრი მი ტიულ დონეზე რომ რჩ ება. არ არს ებობს ფრაზ ები თვით უმარ ტივ ესი 
რა ღაც ების აღ სა ნიშ ნა ვა დაც კი. აფ ხაზებს არ ესმით არც დროის და ნა წილ ება და არც 
წელი წა დის დროე ბად და ყო ფა. ასე მა გა ლი თად, მათ თვის დღე იწ ყება მზის ამოს-
ვლას თან ერ თად და მთა ვრდ ება ჩას ვლით. შეუძ ლიათ გაარ ჩიონ ზამ თარი ზაფ ხუ ლი-
სა გან, მა გრამ არა – გა ზაფ ხუ ლი შემოდ გო მის გან. მოკლედ, ად გი ლო ბრი ვი თა ვა დაზ-
ნაურო ბა, რომ ელსაც რუ ს არის ტო კრა ტიას თან შერწ ყმას უპირებენ, ვერ შექმნის 
გან სა კუ თრე ბულ ფა ლანგს იმ პერიის ელი ტურ სა ზო გა დოე ბა ში.

აფ ხა ზი ბა ტო ნი საკ მაოდ უნი კა ლური ინ დი ვი დია, რომ ლის წარ მოდ გენა მა ში-
ნაც კი ჭირს, რო ცა თქვენთვის ნაც ნო ბია დაუდ ევრო ბის, უმ ეცრე ბი სა და სი ბინ-
ძურის ნა ზა ვი, რომ ელშიც ეს შესა ნიშ ნა ვი არს ება ცხო ვრობს. არ და გა ვიწყდეთ, 
რომ მი წათ მფლობ ელთა ეს პრი ვილ ეგირე ბუ ლი კას ტა არ ფლობს არა ნაირ სიგ-
ელ-გურჯ ებსა და ეტრატებს; ტი ტულ ები სრუ ლიად უბრა ლოდ მიე წერე ბათ ქვეყნის 
ზეპირი ტრა დი ციით, ასე რომ, ბევრ შემთხვევა ში ზემოაღ ნიშ ნუ ლი კო მი სიის მუ-
შაო ბის ჟამს, ამ მთა ვრებს ძველმან ებში და ამ და კონ კილ თა ვადებს მა თი უფ-
ლებების აღიარე ბის თვის უწევთ მი მარ თონ იმ ცოც ხალ რე გის ტრა ტურას, რომ-
ელსაც ეწოდ ება ხალ ხის მეხსი ერე ბა: Vox populi, vox Dei!

თუ კი ერთ მანეთს შეა დარებთ ამ სამ, ერთ მან ეთის მო მიჯ ნავე პრო ვინ ციას: 
სამ ეგრე ლოს, სა მურ ზა ყა ნო სა და აფ ხაზეთს, შეიძ ლება თქვათ, რომ მა თი ცი ვი-
ლი ზა ციე ბი ისევე არიან და წი ნაურე ბულ ნი, რო გორც მათ გარშ ემო აღ მარ თუ ლი 
მთების კულ ტურა. სამ ეგრე ლოს, რომ ელიც სო ცია ლურად ასე თუ ისე გან ვი თარე-
ბუ ლია, აქვს ტყით და ფარუ ლი, შემო სავ ლია ნი სი მაღ ლეები; საკ მაოდ ჩა მორჩ-
ენი ლი სა მურ ზა ყა ნო ნახ ევრად ველურ ლან დშაფტს წარ მოადგენს. და ბო ლოს, 
აფ ხაზეთს, რომ ელიც ყველაზე პრი მი ტიულ მდგო მარ ეო ბა შია, აქვს ადა მია ნის გან 
სრუ ლიად ხელშეუხ ებელი, დაუ მუ შავ ებელი მთების უთავ ბო ლო მა სი ვი. 

5.  იყო ერთგვარი, ამაო მცდელობა დამწერლობის შექმნისა, რომელიც შეესაბამებოდა ამ მსტვინავ 
ბგერებს.
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მიუხ ედა ვად იმი სა, რომ ხა სია თით ბევრად უფრო უხ ეშები არიან მეგრელებზე, 
რომ ლებიც გაშ ლილ რე გიონ ში სახ ლობენ და მეზობ ელი მიწ ების მცხო ვრე-
ბთაც უკეთ უკავ შირდ ებიან, სა მურ ზა ყა ნოს მთიე ლნი უფრო მეტად ჰგვა ნან ძველ 
კოლხებს, ვი დრე აფ ხაზებს. ზემოთ უკვე ვთქვი, რომ მა თი ენაა მეგრუ ლი, რომ-
ელიც ქარ თუ ლი დან მომ დი ნარ ეობს და იმავე ან ბა ნით იწ ერე ბა. ამას თან, ორივე 
ხალ ხი მართ ლმა დიდ ებელი ქრის ტია ნია, მა შინ რო ცა აფ ხაზ ეთში გვხვდება რე-
გიონ ში გა ბა ტონ ებუ ლი ორი რწ მენის – ის ლა მი სა და ქრის ტია ნო ბის ნარე ვი.

თუმ ცა, სა მურ ზა ყა ნოე ლები გულ ში მთლად რე ლი გიურე ბი არ არიან, კულ ტის 
შეგრძ ნება ნაკ ლებად აქვთ და ეკლესია შიც იშ ვია თად და დიან. თვალ წარმ ტა ცი სოფ-
ელი ოქუ მი, გაშ ენებუ ლი იმავე სახ ელწოდ ების მდი ნარეზე, ამ პრო ვინ ციის მთა ვარი 
და სახ ლებაა. 1876 წლის მაის ში ამ ად გი ლის მო სახ ლეო ბა შეად გენდა სა მი ათას 
სულს. უმრავ ლესო ბა იყო მთა ვარი ან თა ვად -აზ ნაური და ყველა მათ გა ნი ფლობ და 
დიდ ებულ მა მულს, რომ ლებიც არ იცოდნენ, რო გორ გა მოე ყენები ნათ. სი მინ დი, 
აქა -იქ ცო ტაოდ ენი ხორ ბა ლი, რაც, ვიმ ეორებ, სულ ესაა, რაც ამ არაჩ ვეულ ებრი ვად 
მორწ ყულ ნია დაგზე მოჰ ყავთ, რომ ლის მკერ დი და ნაც გო ნი ვრულ კულ ტი ვა ციას 
შეეძლო აურაც ხელი სიმ დი დრის მოყ ვა ნა. რაც შეეხება რე გიო ნის გლეხო ბას, მა თი 
ქონ ება შედგება მსხვილ ფეხა სა ქონ ლი სა გან და თუ შეხედავთ მო ბა ლახე პირუტყვს, 
მო გა გონ დებათ ბიბ ლიური ფარა – მა თაც თით ქმის იგივე თვის ებები აქვთ. თხი სა 
და ცხვრის ფარა მუდ მი ვი და ყურად ღებია ნი თვალ თვა ლის სა გა ნია, ხო ლო ძრო ხა, 
ცხენი და კამ ეჩი თა ვის ნებაზე დაიარე ბა; ესაა მიზ ეზი ხშირი და იო ლი ქურ დო ბი სა, 
რაც ცალ მხრი ვი არ არის და რის შესახ ებაც უკვე ვი საუ ბრე.

ზედმეტად ცრუ მორწ მუნე და ავი თვა ლის ში შით მუდ მი ვად გა ტან ჯუ ლი 
მწყემსები ჩარ თულ ნი არიან სხვა დას ხვა პრაქ ტი კა ში, რომ ლებიც უზ ენაე სად ით-
ვლება მათ შორის. სწორედ ამი ტო მაა, რომ, მა გა ლი თად, როდ ესაც ცხოვ ელები 
ზღვისკენ მიჰ ყავთ მარი ლის გა სა ლო კად, თვი თო ნაც იწყებენ მარი ლია ნი წყლის 
დალ ევას. თუ კი ცხოველს გა ყი დიან, მა შინ ცო ტა ბა ლანს ამოაგლეჯენ ხოლმე, რო-
გორც თი ლის მას, რომ ელმაც და ნარჩ ენი პირუტ ყვი ავი თვა ლის გან უნ და დაიც ვას. 
ფუ ლს არ იყენებენ და ნივ თების გაც ვლას აგრძელებენ: გარკ ვეუ ლი ოდ ენო ბის 
არა ჟანს ცვლიან ქა თამ ში, რამ დენიმე ღორს – ტან საც მელში, რომ ლის თვი საც 
ქალ ები ქსო ვილს არ თავენ და ქსოვენ. 

ზო გა დად, ზარ მა ცი და უსაქ მური სა მურ ზა ყა ნოე ლი, მი სი ორი მეზობ ლის, 
მეგრე ლის და აფ ხა ზის მსგავ სად, ცხენის ცნო ბი ლი ქურ დია და ეს ვნება არის 
კიდეც ქვეყნის ჭირი და რის ხვა. ასე რომ, მთა ვრო ბამ, იმის თვის, რომ მდგო-
მარ ეო ბა შეემსუ ბუქ ები ნა, აა მოქ მედა სას ჯელი, რაც ამ მთიე ლთათ ვის სა შინ ელი 
რამ არის, კერ ძოდ – გა და სახ ლება რუს ეთში. ად გი ლო ბრივს გუ ლი მის დის სა-
კუ თარი ოჯა ხი დან შორს, მო შორე ბულ გუბ ერ ნია ში, პო ლი ციის თვალ თვალ სა თუ 
იმ რუს თა შორის ცხო ვრე ბის წარ მოდ გენაზეც კი, რომ ლები საც ეში ნია. ამ ტი პის 
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სა დამ სჯელო კო ლო ნიე ბი და სახ ლებუ ლია მთა ვრე ბი თა და თა ვად -აზ ნაურე ბით, 
სა ზო გა დოე ბის იმ კლა სით, რომ ელიც ზემოხ სენებუ ლი ქურ დო ბის თვის ბრალ-
დებულებს ამარაგებს დამ ნა შავ ეებით. თუ კი გა და სახ ლებულს აქვს რაიმე, რი თიც 
ცხო ვრობს, მა შინ ის თა ვად აუ დის სა კუ თარ სა ჭიროებებს, სხვა შემთხვევა ში, სახ-
ელმწი ფო აჭმევს მას და არც მოე ლის, რომ იმუ შავებს. 

ასე გა და სახ ლებულ სა მურ ზა ყა ნოე ლთა უმრავ ლესო ბის თვის, რუს ეთში დროე-
ბი თი გა დაც ხო ვრე ბა ერთ გვარად წესრიგ თან შეგუე ბის წი ნა პირო ბაა, ეს ასევე 
არის ელემენტარულ ცი ვი ლი ზა ციას თან პირვ ელი შეხებაც. ზო გი ერ თი მათ გა ნი, 
მა გრამ ეს მხო ლოდ უმ ცირე სო ბაა, ისე კარ გად ეგუე ბა გა და სახ ლებას, რომ რო-
გორც კი უბრუნ დებიან თა ვიანთ მთებს, სხვას ვერაფ ერს ჰკიდებენ ხელს და ისევ 
ქურ დობენ, იმ ერ თად ერ თი მიზ ეზით, რომ უკან, რაც შეიძ ლება შორს გააგ ზავ ნონ, 
რი სიც მა ნამდე ისევე ეში ნო დათ, რო გორც ციმ ბირი სა. 

სა მურ ზა ყა ნოს 24 ათას სულ მო სახლეზე 1876 წელს ჰქონ და ვაჟ თა ხუ თი სკო ლა, 
იმავე რაოდ ენო ბის საც ხო ვრე ბელი სახ ლით იმ ბავ შვები სათ ვის, რომ ელთა მშობ-
ლები არ ცხო ვრობდნენ სკო ლის ახ ლოს. თუმ ცა, ჯერაც არ გაუხ სნიათ არც ერ თი 
სკო ლა გო გონ ების თვის – არც სა მურ ზა ყა ნო ში და არც აფ ხაზ ეთში, გარ და სო ხუმ  
-კალ ესი. იმ დროის თვის ოქუ მის სკო ლა ში 76 მოწაფე სწავ ლობ და; იქ არს ებუ ლი 
პან სიო ნი, რომ ელიც გარშ ემო მო სახლე ხალ ხის შემწეო ბით აშ ენდა, საკ მარი-
სი იყო მხო ლოდ 40 მოწაფის საც ხო ვრე ბლად. ეს საც ხო ვრე ბელი აუ ცილ ებელია 
ქვეყა ნა ში, სა დაც გზების ცუ დი მდგო მარ ეო ბა და ადიდ ებუ ლი მდი ნარე ები ხშირად 
აბრ კოლებს სკო ლა ში სიარულს. იგი უღა ტაკ ესი ბავ შვების თვი საა გან კუთ ვნი ლი 
და ნება ყოფ ლო ბი თი შემო წირუ ლობ ებით არს ებობს, თი თო ეუ ლის თვის თა ვი სი 
წი ლით; მრა ვა ლი მტკიც ებულ ება გვაქვს, რომ სწავ ლის ღირე ბულ ებას და ამით 
მიღ ებულ სიკეთეს რე გიო ნის ხალ ხი გულ წრფ ელად აფასებს. 

ოქუ მის სკო ლა ში, რომ ელიც ახ ლა ოც დაა თი წლი საა და კარ გად იმართ ება, 
პრო გრამ ები იმ დენად სა ფუძ ვლია ნა დაა შედგენი ლი, რო გორც შესაძ ლოა იყოს 
ცენტრი დან ასე მო შორე ბულ სოფ ელში: კით ხვა, წერა, არით მეტი კა, ელემენტარუ-
ლი გეომ ეტრია, ხატ ვა, გეო გრა ფია, რე ლი გიის ის ტორია, ლექსი კონ ები, ბიბ ლიური 
ნა წარ მოე ბები – ამ საგნებს რუ სუ ლად ას წავ ლის ორი ოს ტა ტი, ტფი ლის ში გა ზრ-
დი ლი სა მურ ზა ყა ნოე ლი და რუ სი. ასევე, ის წავ ლება სიმ ღერი სა და ფიზ კულ ტურის 
კურ სი. ყოველ დი ლით, ლოც ვის შემდეგ სიას კით ხუ ლობენ და თუ კი რომ ელიმე 
ბავ შვი აცდენს სა პა ტიო მიზ ეზის გარეშე, მა შინ მშობ ელი ჯარი მის სა ხით ათ კა პიკს 
უხ დის სკო ლის ხა ზი ნას. ჩემი პირვ ელი სტუ მრო ბი სას მოწაფეები მღეროდნენ 
„პუშ კი ნის ოდა იმ პერა ტორს“ და რამ დენიმე მეგრულ და ქარ თულ სიმ ღერას; მა-
გრამ, უნ და ით ქვას, რომ ქოროს აშ კარად აკ ლდა ჰარ მო ნია; რო გორც ჩანს, ეს 
ხალხის მუ სი კა ლური სმენით არ გა მოირჩ ევა. 

ოქუ მის სკო ლი დან, სა დაც სწავ ლა უფა სოა, მოწაფეები, ჩვეულ ებრივ, გა და-
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დიან სო ხუ მის სკო ლა ში, იქი დან კი, სტა ვრო პოლ ში, გარ და იმ შემთხვევები სა, თუ 
არ სურთ სწავ ლის გა გრძ ელება რუს ეთის რომ ელიმე გიმ ნა ზია ში. 

ოქუმს, ასევე, აქვს მშვენი ერი ეკლესია, სა დაც წირ ვა- ლოც ვას ატარებს ორი 
მღვდელი, ერ თი – რუ სუ ლად, მეორე კი – ქარ თუ ლად; ეს უკა ნას კნელი არის სა-
მურ ზა ყა ნოს ეკლესიე ბის წი ნამ ძღვარი, ყველა მათ გა ნი კი, მსგავ სად სკოლ ები-
სა, და ფუძ ნებუ ლია ტფი ლი სური სა ზო გა დოე ბის მი ერ. პა ტარა ქა ლაქს ასევე აქვს 
ბა ზარი, სა დაც დახ ლის მფლობ ელების უმრავ ლესო ბა მეგრე ლია. სა მურ ზა ყა-
ნოე ლები არ ერთ ვებიან ვა ჭრო ბა ში; მცხობ ელი და მჭედელი ბერძ ნები არიან; 
თურქ ებმა, შესაძ ლოა, აქ ფეხი ვერ მოი კი დონ, თუმ ცა კი თავს კარ გად გრძ ნობენ 
აფ ხაზ ეთში, სო ხუმ ში, ოჩამ ჩირე ში, გუ დაუ თა სა და ბიჭ ვინ თის რაიონ ში. თი თო-
ეუ ლი სა მურ ზა ყა ნოე ლი ოჯა ხი მთა ვრო ბას წლიური გა და სა ხა დის სა ხით უხ დის 
ორ რუბლს. სამ ხედრო ბეგარა ჯერაც არ დაუწ ესებიათ, თუმ ცა, ომის დროს ყველა 
ჯარის კა ცია. ად გი ლო ბრი ვი მი ლი ცია ცნო ბი ლია თა ვი სი სი მა მა ცით, რაც ბევრჯ-
ერ დაუ დას ტურე ბიათ. გან სა კუ თრე ბით, 1841 წელს, და ლის, ჩერქ ეზეთის მეზობ-
ელი სოფ ლის (მდებარ ეობს სო ხუმ -კალ ედან 60 ვერს ში) აჯან ყების დროს; ამის 
შემდეგ ისი ნი თვით იმ პერა ტორის წით ელი აბრე შუ მის დრო ში თაც კი დაა ჯილ-
დოვეს, რომელზეც გა მო სა ხუ ლია წმ. გიორ გის მი ერ დემო ნის ძლევა, ქარ თულ და 
რუ სულ ენო ვა ნი წარწ ერე ბით. არს ებობს იდ ეა, სა მურ ზა ყა ნო შიც ჩა მო ყა ლიბდეს 
რე გუ ლარუ ლი მი ლი ცია, ის ეთი, რო გორი ცაა ქუ თაის სა და დაღ ესტან ში.

ოქუ მი რუს ეთის შექმნი ლია. შერ ვა შიძ ეთა ოჯა ხის უფროს ები ცხო ვრობენ ნა-
ბაკ ევში, ენგურის ნა პირზე, ორ სან ტია სა და იმ ად გილს შორის, სა დაც მდი ნარეს 
შენა კა დი ერთ ვის. ეს პა ტარა სოფ ელი მდებარ ეობს თვალ წარმ ტაც ად გი ლას; 
ერთ მხარეს იშ ლება დაახ ლოე ბით 25 ვერს ის სი გრ ძის ველი, რომ ელიც მთა ვრდ-
ება შა ვი ზღვით; და ნარჩენ სამ მხარეს კი აღ მარ თუ ლია უღრა ნი ტყით და ფარუ ლი 
მთები; ერთ -ერთ მათ განზე უხ ვად იზრდ ება ბა ლა ხი ვით მცენარე, რომ ლი თაც 
ისი ნი სახლებს ფარავენ და რომ ლის მო სა გროვ ებლა დაც ყველა მხრი დან მო-
დიან. ამ მაღ ლო ბის სიახ ლოვეს მდებარ ეობს ციხ ესი მა გრე რე ჩხის ნან გრე ვებიც. 

უკანა სკ ნელი ომის შემდეგ ოქუ მი სა ვა ლა ლოდ შეიც ვა ლა. მო სახ ლეო ბა იქ 
ათ ჯერ შემცირ და, მინ დვრე ბი და ცარიე ლდა, ბა ზარი გაუ და ბურ და და სი ღა ტაკე 
მეფობს. სკო ლას აღარ ჰყავს რე ზიდ ენტი ოს ტა ტი და მხო ლოდ ინ სტრუქ ტორის 
იმ ედა დაა, ვინც ბედია ში ცხო ვრობს და იმ ცნო ბი ლი ცხენის ქურ დის ვა ჟია, რომ-
ელმაც 1876 წელს მი მას პინ ძლა. ახ ლა ნან გრე ვებად ქცეუ ლი სახ ლი სკო ლის გვერ-
დით, რუს ეთ-თურქ ეთის 1877-78 წლების ომ ში საა ვად მყო ფოს ფუნ ქციას ასრულ-
ებდა.

მარ თა ლია, ად გი ლო ბრივ მთა ვარ თა ოჯახ ებში გულ წრფელ მას პინ ძლო ბას მი-
წევდნენ, მა გრამ არა ნაკლებ გუ ლი თა დად მიღებდნენ სხვა დას ხვა ოლ ქის რუ სი 
მმართ ველები. და იმ ტურის შემდეგ, რო ცა გა დავ ეყარე რო გორც თა ვად -აზ ნაურებს,  
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ისე გლეხებს, ერ თად ერ თი ში ში მეუფ ლებო და ხოლმე – სი მინ დის უც ვლელი შეჭა-
მა დი სა და ენიგ მა ტური რა გუ სი, რომელშიც კრთ ებო და სქელი ცო მის ნაფ ლეთები 
და თით ები, და რაოდენ სა სია მოვ ნო სიურ პრი ზი იყო დაჯ დო მა მა გი დას თან, სა დაც 
ცი ვი ლი ზა ცია და ბრუნ და. სწორედ ასე მოხ და პირვ ელად ოქუმ ში, ოლ ქის მმართ-
ველის სახ ლში, რომ ელსაც კა ზა კი მზარ ეუ ლი ჰყავ და, სახ ელად ადა მი, რომ ლის 
კუ ლი ნარიუ ლი ნი ჭი დაამ შვენებდა კას ერო ლის ნების მი ერ ცნო ბილ მზარ ეულს. 
ასე რომ, კვლავ მქონ და ნამ დვი ლი თეფში, ნამ დვი ლი სა წო ლი და არა ხის მორე-
ბი, სუფ თა ფარდ ები თუ ბა ლი შის პირი, რომ ელსაც მა ნამდე არა ვინ მიჰ კარე ბო და 
და ჯერაც დაუ ლა ქავ ებელი პირ სა ხო ცი! და ამ ყველაფ ერზე უკ ეთესი იყო ის, რომ 
გა ვი ცა ნი ოლ ქის უფრო სის ცო ლი, რომ ელიც ლა პარა კობ და ფრან გუ ლად, მეგრუ-
ლად, რუ სუ ლად და შეეძლო ყო ფი ლი ყო ჩემი მეგზური. მან ასევე მაც ნო ბა ზო გი-
ერ თი ად გი ლო ბრი ვი სიახ ლის შესახებ, რომ ელსაც გა ნი ხი ლავ და ოლ ქის მმართ-
ველი. ამ მიზ ნით, მის კან ცელარიას თან, რომ ელიც ამავე დროს სა სა მართ ლოც იყო, 
თვეში რამ დენჯერმე იკრიბ ებოდნენ სა სა მართ ლოს იქაური მო სარჩ ელენი, რა თა 
თარ ჯიმ ნის პირით შეეტყოთ რუ სი მმართ ველის გა ნაჩ ენი, რომ ელმაც ხშირად მა-
თი ენაც კი არ იცო და. ამ ოლ ქებში, სა დაც უც ხოე ლი დი დი იშ ვია თო ბა იყო, ჩემმა 
ჩას ვლამ, გარკ ვეულ წი ლად, სენსა ცია მოახ დი ნა: ჩემს მარ შრუტს ყველა ცნო ბის-
მოყ ვარედ აკ ვირდ ებო და, რა საც, უნ და ით ქვას, რომ ამ სუ ბუქ ებდა პა ტი ვის ცემა და 
თა ვა ზია ნი მან ერე ბი, თავ შეკავ ები სა და მო წიწ ების ატ მოს ფერო, რაც ამ ტკიც ებდა 
იმას, რომ ამ ხალხს, ვი საც ჯერაც არ დაუღ წევია თა ვი ბავ შვო ბის თვის, აქვს ზრ დი-
ლო ბის ინ ტუი ცური გრძ ნო ბა და თან და ყო ლი ლი გან სა კუ თრე ბუ ლო ბა.

სა მურ ზა ყა ნოელ ქალებს აქვთ ლა მა ზი გარე გნო ბა, ის ეთი, რომ ხშირად ან გლო-
საქსებს მო გა გონებთ. კაც ები, თუმ ცა კი ცუ დად ნაკ ვებები, მა გრამ ღო ნი ერე ბი არიან, 
თეთრი პირი სა ხი თა და ლურ ჯი თვალ ებით. მეგრე ლთა მსგავ სად, ისი ნიც იც ვამენ 
ჩერქ ეზულ ჩო ხა სა და ყაბალახს (ქუდი). ქალ ები არ ატარებენ ეროვ ნულ სა მოსს, 
ისი ნი ევრო პულ სტილზე, მეტად შესა ბრა ლი სად იც ვამენ. რაც შეეხება თმას, ჩა მო-
კიდ ებულ კუ ლულებს ან ნაწ ნავს ზემო დან, თავზე იხვევენ ფერად თავ სა ფარს ან, 
რო ცა თავს იბანენ, თეთრ მან დილს იხურავენ. მა თი სქესის თვის ბუნ ებრივ მა სიკ-
ეკლუცემ ას წავ ლა თა ვის გა ლა მაზ ების შემპარა ვი ხერხ ები, რაც გა მოი ხატ ება ფერ  
-უ მარი ლის ჭარბ მოხ მარე ბა ში. მა თი „მათ ეთრე ბელი“ მზად დება ცხვრის ქო ნის გან, 
რომ ელსაც უმატებენ კა ლის ფხვნილს და ცო ტაოდ ენი ოქროს ნამცეცებს და იღებენ 
საცხს, რომ ელიც აყ ვითლებს და ანაოჭებს მათ პირი სახეს, და რო ცა არაფ ერი უს-
ვიათ, სახე კომშს მიუ გავთ. წარბ ების შესაღ ებად იყენებენ კვი პარო სის ნა ყო ფის ნა-
ხარშს. და ბო ლოს, მა თი ფერ -უ მარი ლი არის კენკრის წვენი, რომ ელსაც ამ ქვეყა ნა-
ში ეძა ხიან ალა ჩის ფერს (alachisperi). ეს სხვა დას ხვა ინ გრე დიე ნტი სა გულ და გუ ლოდ 
აქვთ შეხვეუ ლი ჭუჭ ყიან ძონ ძებში და ინა ხავენ ტან საც მლის იმ ნა წილ ში, რომ ელსაც 
ინ გლი სურად ჰქვია „ნიფ ხა ვი“. სარკედ ჩვენი ლა მაზ მან ები იყენებენ ახ ლო მახ ლო 



196

კარლა სერენა

წყაროს და მათ თვის ჩვეუ ლი რა მაა „საქ მის საკ ეთებლად“ გან მარ ტოე ბა და ან კარა 

წყლის პირას ერთ მან ეთთან მოუ ლოდ ნელად შეხვედრა. ნება მი ბოძეთ და ვა მა ტო, 

რომ ქალ ები აქ ჩარ თულ ნი არ არიან მძიმე შრო მა ში, რაც არ უშ ლის ხელს მათ 

იყვნენ ძა ლიან ქმედით ები და იმუ შაონ უფრო მეტი, ვი დრე – კაც ებმა. ასევე, იმ ედია, 

გა ნათ ლების სიკ ეთეები მალე მათზეც გა ვრც ელდება. 

ექსკურ სია სა მურ ზა ყა ნო სა და აფ ხაზ ეთში: 

ნა წი ლი II
სოფ ლები ეშქეთი და ბედია – ჟა ნრო ბრი ვი ჯგუფ ები და სურათ ები – ქვეყნის  

მთა ვარ თან სტუ მრო ბა – ცეკვა და გარ თო ბა – ბედიის ყო ფი ლი მო ნას ტერი –  

ან ტონ შერ ვა შიძე – მთები თა და უღ ელტეხილ ებით – ტყვარჩ ელის გო გირ დის  

აბა ნოე ბი – ქორ წი ლი აფ ხაზ ეთში.

მარ თა ლია, გზები დი დი იშ ვია თო ბაა სა მურ ზა ყა ნო ში, მა გრამ, სა მა გი ეროდ, 
ბუნ ებას შეუძ ლია მგზა ვრი გაარ თოს თა ვისი დიდ ებულ ებით. არაფ ერია უფრო 
მდი დარი და მრა ვალ ფერო ვა ნი მცენარ ეუ ლი სა ფრის თვალ სა ზრი სით, ვი დრე 
მა ღალ ხეთა ეს ტყეები და ვა ზით მორ თუ ლი ეს ტევრე ბი, რომ ლებიც თით ქოს 
პარკებს ქმნის; ამ სქელ ფოთ ლეულ ში კი გზის გაკ ვლევა გი ჭირთ. თით ქოს ეს არ 
იყოს საკ მარი სი, სოფელ ოქუ მის და ტოვ ების შემდეგ გიწევთ იმავე სახ ელწოდ ების 
მდი ნარის გა და ლახ ვა, რომ ელიც სა თავეს მეზობ ელი მთები დან იღებს და თა ვის 
უშველებელ ლოდ ებიან კა ლა პოტ ში სულ მალე იქ ცევა ყალყზე შემდგარ, სწრაფ 
და ბო ბო ქარ დინ ებად. ის ახალ შესაძ ლებლობებს აძლევს მოგ ზაურს, ჯერ კიდევ 
გა მოუცდელ მხედარს, რომ გაი წა ფოს და გაუმ კლავდეს გა სა ჭირს; მთები კი, თავ-
გა და სავ ლებით რომ კვებავენ ნა კადებს, ყოვ ელთვის ად ვი ლად არ ატარებენ მათ. 
მეც არ ვყო ფილ ვარ მშვი დად, რო ცა ნოე მბრის ერთ ღამეს გა დავკვეთე ოქუ მი 
იმი სათ ვის, რომ მზის ამოს ვლი სას ვყო ფი ლი ყა ვი იმ ად გი ლას, საი და ნაც ხედების 
ფო ტოე ბის გა დაღ ებას ვა პირე ბდი. ამ გარე მოე ბა თა გათ ვა ლის წინ ებით, იძულ-
ებუ ლი ვი ყა ვი დამ ექირავ ები ნა ჩა ფარი, ბა ჩო სურ გუ ლაძე, თან რომ მახ ლდა და 
თა ვი სი სი მარჯ ვით იხ სნა კიდეც ჩემი სი ცოცხლე. მა გრამ, რო გორც უკვე აღ ვნიშნე, 
რე ლიე ფის სირ თუ ლის მიუხ ედა ვად, ქვეყა ნა, მართ ლაც, სრუ ლიად უსა ფრთ ხოა. 
არ უნ და გეში ნოდეთ კეთი ლი და მშვი დო ბია ნი მო სახ ლეო ბი სა. არც ვი გინ დარე ბი 
არიან გზაზე და არც არა ნაირი ქურ დის აჩრ დი ლია ჰორი ზონტზე. თვით ხმაურია-
ნი ჩხუბ ებიც კი ბევრად უფრო ცო ტაა აქ, ვი დრე ევრო პა ში. და მიუხ ედა ვად იმი სა, 
რომ ყველა შეიარაღ ებუ ლია, აქაურ თა შორის და ვის გა დაწ ყვეტა იშ ვია თად ხდება 
პის ტოლ ეტის სრო ლი თა და ხან ჯლის მო შიშ ვლებით.
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მარ თა ლია, დაუ მუ შავ ებელია, მა გრამ ქვეყა ნა მთლია ნა დაა და სახ ლებუ ლი; აქ 

მხო ლოდ პა ტარა, მო შიშ ვლებულ და სახლებებს შეხვდებით, უბრა ლო წნულ ებით 

აგ ებუ ლი ხის სახ ლებით ან ქოხ ებით, რომ ლებიც უშ ველებელი მინ დვრე ბი თაა 

გარშ ემორტ ყმუ ლი; ეს მიწ ები მა მი დან შვილს ისე გა დაე ცემა, რომ შემდეგი თაობ-

ები ბევრს არაფ ერს ცვლიან.

ოქუ მი დან ცო ტა მო შორე ბით, ვაკე ად გი ლას მდებარ ეობს ლაკ ერბ ეების, 

ქვეყნის ერთ -ერ თი მთა ვარი ოჯა ხის საგ ვარ ეუ ლო სა საფ ლაო; მათ მსგავ სად, 

სხვებსაც აქვთ მო ნიშ ნუ ლი და სა მარ ხი მი წა, რომ ელიც ის ევეა მი მობ ნეუ ლი სოფ-

ლების სიახ ლოვეს, რო გორც საც ხო ვრე ბლები. ლაკ ერბ ეების ოჯა ხის ახ ლან-

დელმა თავ მა მაჩ ვენა მა მა მი სის საფ ლა ვი, რომ ელიც გარ დაც ვლი ლის გამ ზრდ-

ელის გან სას ვენებლის სიახ ლოვეს იყო მოწ ყო ბი ლი. უკვე აღ ვნიშნე, თუ რო გორ 

დიდ პა ტივს სცემენ ამ ქალებს მა თი აღ ზრ დილ ები. 

იქვე, სიახ ლოვეს დაი ნა ხავთ მშენებარე ეკლესიას, რომ ელსაც მთა ვარი ემუხ-

ვარი აგებს.

ამ რე გიონ ში სა საფ ლაოე ბი მიან ცდა მაინც არ აღ ძრავს მელან ქო ლიას; მათ არ 

ფარავს საფ ლა ვის ქვები თუ მავ ზოლ ეუმ ები; საფ ლავ ები და ფარუ ლია მცენარე-

ებით და ყოვ ელთვის კვა დრა ტუ ლი ფორ მი საა, თი თო ეუ ლი მათ გა ნი კი გარშ-

ემორტ ყმუ ლია ხის ბარი ერე ბით, ან და ის ეთივე წნუ ლით, რო გორიც მათი სახ ლის 

კედლებია. ასევე, ხშირად, მიც ვალ ებუ ლი და მარ ხუ ლია ოჯა ხის მა მულ ში, საც ხო-

ვრე ბელი სახ ლის სიახ ლოვეს. შესაძ ლოა, მათ თვის, ვინც და კარ გა საყ ვარე ლი 

ადა მია ნი, ერთ გვარად მელან ქო ლიურად მომ ხიბ ვლელია იცოდნენ, რომ ის ახ-

ლოს გა ნისვენებს. 

რად გა ნაც ამინ დი ჯერაც რბი ლი და ნათ ელია, ვი სარგებლე მთვარია ნი ღა მით 

და გზა გან ვა გრძე ეშქეთი საკენ, მომ ხიბ ვლელი ად გი ლი საკენ. წი ნას წარ მაც-

ნობეს, რომ ყველაფ ერი მზად იყო ჩემ მი საღ ებად სტარ ში ნას (მერის) სახ ლში, სა-

დაც საკ მაოდ გვიან ჩა ვაღ წიე. ყველა ჯერ კიდევ ფეხზე იყო და მელო და. ქო ხის 

შუა გულ ში დი დი ცეცხლი იყო გა ჩაღ ებუ ლი, ოჯა ხი კი ვახ შამს ამ ზად ებდა. მალევე 

გა მი მას პინძლდნენ საუც ხოოდ შემწვარი ქათ მით, შეუც ვლელი სი მინ დის შეჭა მა-

დი თა და კარ გი ღვი ნით. მიუხ ედა ვად იმი სა, რომ ჩემმა ჩას ვლამ მნიშ ვნელოვ ნად 

შეა წუ ხა ყველა, მათ მაინც თა ვა ზია ნად უბრწ ყი ნავ დათ სახე. 

დია სახ ლის მა სტუ მრე ბის ღა მის თევის თვის გან კუთ ვნილ სა პა ტიო ქოხ ში წა-

მიყ ვა ნა. ჩემმა თან მხლებმა კაც ებმა კი ქო ხის გარეთ და ლაგ ებულ ხის გრძელ 

სკამებზე გაი შალეს ლო გი ნი. მალევე ჩამ ეძი ნა ჩემი მეგზურე ბის მო ნო ტო ნური 

სიმ ღერის ჰანგებზე.

მზის ამოს ვლი სას, ვი სარგებლე ქალ ები სა და ბავ შვების მი ერ შექმნი ლი საო-

ცარი სა ნა ხაო ბით – ზღურბლზე მსხდარ ნი რომ არჩევდნენ მეზობელ მინ დვრე ბში 

მო კრე ფილ ბამ ბას. ცო ტა გა მი ჭირ და ფო ტოე ბის გა დაღ ები სას ისი ნი მშვი დად გამ-
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ეჩერე ბი ნა; პირვ ელი, რაც სურ დათ, გაქ ცევა იყო, რად გან ჩემმა აპარატ მა ძა ლიან 
შეა ში ნა. 

იმ დი ლით მეზობ ლად მდებარე მინ დორ ში ვი საუზმე, სა დაც ზაფ ხუ ლო ბით 
თამაში იმართ ება ხოლმე. ვიჯ ექი ბა ლა ხის გრო ვაზე, ნა ყო ფით და ხუნ ძლუ ლი ვა-
ზის ქვეშ, რომ ლის იის ფრად დამ წიფ ებულ ნა ყოფს ჩემი მეგზურე ბი კრეფდნენ, და 
ჩინ ებულ საკვებს ვიმ ზად ებდი (15 ნოე მბერი, 1881 წ.).

ყოვ ელი თემის სტარ ში ნა ვალ დებუ ლია, ხელი სუფ ლების მფარვ ელო ბით მოგ-
ზაური მოა მარა გოს ცხენები თა და ჩა ფრე ბით. ასე რომ, მეც ყველგან მხვდებო და 
ცხენი და ესკორ ტი.

ეშქეთი დან ჩემი გამ გზა ვრე ბის დი ლას სტარ ში ნამ ჩა მა ბარა მა მაც ჩა ფარს, რომ-
ელიც რუ სუ ლად ლა პარა კობ და და შესა ბა მი სად, მას თან გა საუ ბრე ბა შევძელი. 
ეშქეთის და ტოვ ების თა ნავე გზა ხდება ძა ლიან ოღრო ჩო ღრო და ამას თან, ძა-
ლიან თვალ წარმ ტა ცი. სოფელ ბედიას თან მიახ ლოე ბი სას კი ბუნ ებაც იც ვლება, 
რად გა ნაც იგი ველზე მდებარ ეობს. ად გილს, რომ ელსაც თა ვი სი ეპის კო პო სი 
ჰყავ და (ვინც ატარე ბდა ბედიე ლის ტი ტულს), უწინ ერქ ვა ეგრი, სა ქართ ველოს 
პირვ ელი მეფის, თარ გა მო სის ვა ჟის, ეგრო სის სახ ელი; მოგ ვიან ებით ქვეყნის სხვა 
ხელმწიფემ, მეფე ფარ ნა ვაზ მა, ამ მხარის მშვენი ერე ბით მო ხიბ ლულ მა, აქ თა ვი-
სი რე ზიდ ენცია დაა ფუძ ნა და თავ და პირვ ელი სახ ელი შეცვა ლა სიტ ყვით – ბედია, 
რაც ნიშ ნავს „ბედს“, „ბედნი ერე ბას“. დი დი და ძლი ერი მო ნას ტერი, რომ ლის ნან-
გრე ვებიც დღესაც არს ებობს, აშ ენდა სა ქართ ველოს მეფის, ბა გრატ მესა მის დროს 
(960-1014წწ.). მეფე აქ ვეა და მარ ხუ ლი. 

რო გორც ყველგან სა მურ ზა ყა ნო ში, მო სახ ლეო ბის შეკრე ბის ად გი ლი აქაც 
შენო ბა თა კომ პლექსია, რომ ლებიც ასრულებს სკო ლის, მოს წავ ლეთა საც ხო-
ვრე ბლის და სტარ ში ნას კან ტორის ფუნ ქციას. ისი ნი ვაკე ად გი ლა საა აგ ებუ ლი 
და, ან ტი კურ ბერძ ენთა და რო მაე ლთა მსგავ სად, ხალ ხი აქ იმის თვის იკრიბ ება, 
რომ დღის საქ მეები და ზოგ ჯერ, პირა დი ამ ბები გა ნი ხი ლონ. ეს ის ად გი ლია, საი-
და ნაც ჩანს სტარ ში ნას თან შემსვლელ-გა მომ სვლელთა სხვა დას ხვა ჯგუ ფი. იგი, 
თა ვი სი გრძ ელი წვერი თა და მხცო ვა ნი სა ხით, თავზე იხურავს თეთრ ყაბალახს 
უც ნაური ნაკ ერე ბით, მხრებზე მორგ ებუ ლი აქვს მრგ ვა ლი, ბეწვია ნი მო სას ხა მი  
(ო პა), ქა მარ ში კი იარა ღი უბ ზი ნავს. ამ ყველა ფრით ის მო გა გონებთ თა ვი სი ხალ-
ხით გარშ ემორტ ყმულ წარ სუ ლი დროის ბელადს. მო ხუ ცი კა ცი ზის კარ თან, ხის 
სკამზე, აი ვანზე, რომ ელიც სა მურ ზა ყა ნო ყველა სახ ლის ფა სა დის გა ნუ ყრე ლი ნა-
წი ლია, ხალ ხი კი ქუდ მოხ დი ლი, პა ტი ვის ცემით დგას მის წი ნაშე.

სადმე, საო ცარი კაკ ლის ხის ქვეშ არა ნაკლებ თვალ წარმ ტაც სურათს დაი ნა-
ხავთ: ცხენო სან თა ჯგუ ფი ჩა მომ სხდარა და ისვენებს: თა ვა დი, აზ ნაური და გლეხი, 
ყველა ნი იქ არიან; თა ნა ტოლ ნი და თა ნა მო ნა წილ ენი მეზობ ელი სოფ ლი დან, 
ხშირად იმ გან ზრახ ვით, რომ ერთ მან ეთი დაა და ნა შაუ ლონ: ამან – ცხენის მო პარ-
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ვა ში; იმან – ნა ხირის გარე კვა ში; ერთ მანეთს შეხვდნენ, მიე სალმონ და სა ნამ გან-
ხილ ვა- გა დაწ ყვეტილ ებას ელოდ ებიან, გუ ლი თა დად საუ ბრობენ. ეს ადა მიან ები 
წარ სულ ში ცხენის სწრა ფი ჭენების დი დოს ტატ ები იყვნენ და მართ ლა დიდ ებუ ლი 
სა ნა ხა ვი იყო, რო გორ ჩა მოქ ვეით და ერთ -ერ თი ცხენო სან თა რაზ მი. თუ კი ვინმეს 
ცხენი არ ჰყავს, ის აქ კა ცად არც ით ვლება; სხვები მას ძირის ძირამდე ღა ტა კად 
ჩათ ვლიან და სწორედ ამი ტომ, იგი უყოყ მა ნოდ ისარგებლებს შემთხვევით და 
თავს ბედაურით დაი სა ჩუ ქრებს იმის გან, ვინც თა ვისზე უფრო იღ ბლია ნად მიაჩ ნია. 
ბედიას წი ლად ერ გო პა ტი ვი, ქვეყა ნა ში ყველაზე უფრო ცნო ბი ლი ცხენის ქურ-
დი ჰყავდეს; ის ყო ფი ლი სამ ეფო შტოს წარ მო მად გენელია, რომ ელმაც, რო გორც 
ჩანს, ავ ლა დიდ ება სწორედ სხვი სი ცხოვ ელების სა კუ თარ მა მულ ში გა დარე კვით 
იშო ვა. საც ხენოს ნო გმირობ ებმა მას რუს ეთში ოთ ხწლია ნი გა და სახ ლება მოუ ტა-
ნა; მა გრამ ამ გაკ ვეთილს იგი დი დად არ შეუც ვლია და ქვეყა ნა ში და ბრუნ ების 
მერე კიდევ უფრო ბედნი ერად გა ნა გრ ძო თა ვი სი სარ ფია ნი ვა ჭრო ბა.

სწორედ ამ კეთილ შო ბი ლი ცხენის ქურ დის სტუ მართ მოყ ვარე ჭერქვეშ გა-
ვათენე ღამე ბედია ში ჩემი პირვ ელი სტუ მრო ბი სას, 1876 წელს. ოჯა ხის წევრე-
ბის შინ არ ყოფ ნი სას, ოჯა ხის უფროს მა გუ ლი თა დად მი მი ღო. შეძლებულ თა და 
ღარიბ თა საც ხო ვრებლებს შორის არ არის დიდ სხვაო ბა; იქვე, სიახ ლოვ ეში, სა-
დაც ხეხი ლი იზრდ ება, ყოვ ელთვის დგას ხის ქოხ ების ან პა ტარა სახ ლების ჯგუ-
ფი. ერთ ში ცხო ვრობს ოჯა ხი; მეორე ში სტუ მრებს აბი ნავებენ; და ნარჩ ენებში ცხო-
ვრობენ მრა ვა ლრიც ხო ვა ნი მსა ხურე ბი. სამ ზარ ეუ ლოს, ღვი ნოს, სურ სათ -სა ნო-
ვა გის მარაგს, ყველაფ ერს თა ვი სი გან ცალ კევებუ ლი ად გი ლი აქვს, რომ ელთაც, 
იმავ დროუ ლად, და ქირავ ებულ თა მო სას ვენებლა დაც იყენებენ. როდ ესაც ვინმე 
უც ნო ბი გა მოჩ ნდება, მას, ჩვეულ ებრივ, იღებენ ოჯა ხის უფრო სის საც ხო ვრე ბელში, 
რომ ელიც, რო გორც წესი, ორი უფან ჯრო, მა გრამ ერთ მან ეთის სა პირის პიროდ 
გან ლაგ ებუ ლი კარია ნი ოთა ხის გან შედგება. მთა ვარ ოთახ ში უმას პინ ძლდებიან 
და თუ სტუ მარი გა მორჩ ეუ ლია, მა შინ მას იმავე ოთახ ში ძი ლის გან სა კუ თრე ბუ ლი 
პა ტი ვი ხვდება წი ლად. ქვედა რან გის უც ნობებს კი გან ცალ კევებით აძინებენ.

ამ თა ვა დური სახ ლების მთელი ავ ეჯი სხვა არაფ ერია, თუ არა ხის გრძ ელი და 
ვი წრო სკამ ები, ზოგ ჯერ ძველი, გა ხუნ ებუ ლი და ნახ ვრე ტებია ნი ხა ლი ჩით მორ თუ-
ლი. თი თო ეულ ოთახს აქვს მა ღა ლი ბუ ხარი, რომ ელთა ნაც დგას ნა ცრი თა და ათა სი 
სი სულ ელით სავსე თა სი და რომ ელშიც ყრია აქა -იქ გა მო ხრუ ლი ძვლები. ამ ქოხ-
ებში ყოვ ელთვის უთ ვა ლა ვი ძაღ ლია, რომ ლებიც შემო დიან და იწყებენ ჩიჩ ქნას. 
მათ სიახ ლოვეს დღედა ღამ იღრინ ებიან ველური მხეცები. ჭა მის დროს მსა ხურებს 
შემოაქვთ სი მინ დი სა და ხორ ცის ულუფებით სავსე და ბა ლი მა გი და და დგამენ 
გრძელ სკამ ებთან, რომლებზეც მო სა დილ ენი სხდებიან. იმ წეს-ჩვეულ ების მიუხ-
ედა ვად, რომ ლის მიხ ედვი თაც ოჯა ხის უფრო სი პურო ბი სას ფეხზე რჩ ება, რომ სტუ-
მრებს მოე მსა ხუროს, ჩვენმა მას პინ ძელმა, რომ ელსაც ძა ლიან სურ და ეჩვენები ნა, 
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რომ რუს ეთმა ცი ვი ლი ზა ციას აზიარა, სუ ფრას თან ჩვენ გვერ დით დაი კა ვა ად გი ლი. 
ყოვ ელთვის მემახ სო ვრე ბა ახალ გა ზრ და კავ კა სიე ლი, რომ ელმაც თა ვა დის სახ ლში 
მსა ხურის ფუნ ქცია შეა სრუ ლა. ამ მსა ხურის თვის „არაფ ერია იმ გვარი, რო გორც 
დიდ ებუ ლი კა ცი“. ეს valet de chamber, რომ ელმაც ჩა მოა ტარა ხელსა ბა ნი და რომ-
ლის შესახ ებაც უკვე ვაც ნობე მკითხველს, სრუ ლიად გან სხვავ დებო და სა კუ თარი 
რა სის გან. დაახ ლოე ბით თხუთ მეტი წლი სა, გამ ხდარი, მა ღა ლი, დი დი გა პარ სუ ლი 
თა ვით, წარ მოუდ გენლად უხ ეში ფეხებით, ხელები თა და პირი სა ხით, და ამ ყველაფ-
ერ თან ერ თად სი ბრიყ ვის სურნ ელიც ას დიო და. ის იყო სრულ ყო ფი ლი სი მა ხინჯე იქ, 
სა დაც სი მა ხინჯე, რო გორც წესი, და ფარუ ლი რჩ ება ხოლმე.

ტა ნი სა მო სი სა ერ თოდ არ იყო მის ტანზე შეკერი ლი. ატარე ბდა ახა ლუხს, ბამ-
ბის თეთრი ქსო ვი ლის გან შეკერილ ერთ გვარ პერანგს სახ ელოე ბით, რომ ელსაც 
ხან გრძ ლი ვი ტარე ბის შემდეგ ზედ ყოვ ელგვარი არაბ ესკი ჰქონ და აღ ბეჭდი-
ლი, ხო ლო თავ და პირვ ელი ფო ნი გაუ ჩი ნარე ბუ ლი ყო. ტოტ ებთან ფოჩ ებით და-
ბო ლოე ბუ ლი, და ძონ ძი ლი ქსო ვი ლის ქვეშ მი სი მზით დამ წვარი კა ნი მო ჩან და; 
ახალ გა ზრ და მსა ხურის აღ კაზ მუ ლო ბას აგ ვირგ ვინ ებდა თავზე გა და ფარე ბუ ლი 
ქსო ვი ლის ტო მარა, რომ ელსაც ყაბალახის (ა მას თან, ხელსა ხო ცა დაც იყენებდნენ) 
ფუნ ქცია უნ და შეესრულ ები ნა, ყელის გარშ ემო წით ელი ტყა ვის ზო ნრით შეკრუ-
ლი და მხრე ბთან მო კრე ბი ლი შა ვი ოპა. ის, რო გორც თა ვა დის ნდო ბით აღ ჭურ-
ვი ლი პირი, ეხმარე ბო და ჭიქ ების დამ ტარე ბელსაც (მერი ქიფე სამ ეგრე ლო ში), 
რომ ელიც ასევე მეტად ჭუჭ ყია ნი იყო, მა გრამ სუ ფრას თან, ბა ტო ნის გვერ დით 
თა ვის ად გილს მშვენი ვრად იკავ ებდა. სწორედ მან შემოი ტა ნა სუ ფრაზე სა პა ტიო 
კერ ძი (ბატ კნის თა ვი და კუჭ მა ჭი), რომ ელიც ოჯა ხის უფროს მა, ღრ მა პა ტი ვის-
ცემის ნიშ ნად, სა კუ თარი ხელით უხ ვად მიართ ვა ყველას.

სა მურ ზა ყა ნოს თა ვად თა გან ყველაზე ქვემოთ მდგომს უა მრა ვი მხლებელი ჰყავს 
და შეიძ ლება იკით ხოთ, რა ფუნ ქცია აქვს თი თო ეულ მათ განს, ვინც, და კონ კი ლი 
და ბინ ძური, თა ვის ბა ტონს ფეხდაფეხ დაჰ ყვება და სტუ მრის მი წაზე ფეხის დად-
გმის თა ნავე საათ ების გან მავ ლო ბა ში რჩ ება მო ხრი ლი და კედელთან, კერიას თან 
ან კარის ღიობ თან უმო ძრაოდ ატუ ზუ ლი, მა თრა ხით ხელში, მო კუ მუ ლი მუშ ტით 
ხან ჯალზე, რომ ელსაც აქ ქა მარზე ყველა ატარებს. ამ ცოც ხა ლი ქან დაკ ებების და-
ნახ ვაზე მა ვან მა შეიძ ლება თქვას, რომ ეს ის ფი გურე ბია, რომ ლებსაც ვიყენებთ სა-
ლონ ების კუთ ხეები სა და ლავ გარდ ნის თაროე ბის მო სარ თა ვად. სი მართლე ისაა, 
რომ „მსა ხურ თა“ ას ეთი სი მრავლე ფეო და ლური სის ტემის გად მო ნაშ თია, რომ ელიც 
ჯერ კიდევ გუ შინ ყვაო და ამ ქვეყა ნა ში. ეს შეიარაღ ებუ ლი კაც ები მახსენებენ ში-
ნაყმებს, იმ მცველებს, რომ ლებიც ყოვ ელთვის იქვე, ხელმი საწ ვდომ ნი არიან. რო-
გორც სა მურ ზა ყა ნო ში, ისე აფ ხაზ ეთში ეს ყოვ ელი თა ვა დი სა თუ აზ ნაურის სახ ლის 
დეკორა ცია ან სა ვალ დებუ ლო მორ თუ ლო ბაა, თუმ ცა კი ბევრი მათ გა ნი გარკ ვეულ 
წოდ ება საც ატარებს. რო გორც კი მთა ვარი სტუ მრე ბი დაა სრულებენ ჭა მა- სმას, და-
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ქირავ ებულ ები იმავე სუ ფრას თან სხდებიან, მა თი რან გის მიხ ედვით: ჯერ აზ ნაურე-
ბი, შემდეგ კი ისი ნი, ვი საც არა ნაიირ წოდ ება არ გააჩ ნია. 

ამის შემდეგ ახალ გა ზრ და ლა ქიამ სა პა ტიო ოთახ ში ტახ ტი მო მიმ ზა და, მა გრამ 
ზეწრის უბრა ლო შეხედვი თაც კი მივ ხვდი, რომ რა ღაც მწერებს წით ელი წინ-
წკლები დაეჩნია მასზე, ამი ტო მაც გა დავ წყვიტე, სუ ლაც არ დავ წო ლი ლი ყა ვი: ამ 
გა დაწ ყვეტილ ებას კი შედეგად უძი ლო, თეთრად გათ ენებუ ლი ღამე მოჰ ყვა. ბედია 
ყველას თვის ნამ დვი ლად არ იყო „ბედნი ერე ბის“ ად გი ლი. 

სა მურ ზა ყა ნოს ამ კუთ ხეში, რეა ლურად, აქამდე შეუს წავ ლელში, კვლა ვაც ვიმ-
ეორებ, სტუ მარ მას პინ ძლო ბის ის ეთი სუ ლი მეფობს, რომ ნების მი ერი მოგ ზაური, 
ჩა მოს ვლის თა ნავე გა დააწ ყდება სტარ ში ნას, რომ ელიც სა კუ თარ ჭერქვეშ სთა ვა-
ზობს თავ შესა ფარს, თუ კი ფი ქრობს, რომ სტუ მარი მას თან უფრო კომ ფორ ტუ ლად 
იგრძ ნობს თავს. მას პინ ძელი, თუ კი აირჩევენ, ამ არჩ ევანს დიდ პა ტი ვად მიიჩნევს 
და ყველაფ ერს აკეთებს, რომ უც ნო ბის ნდო ბა გაა მართ ლოს. აქ, 1876 წლის მაის-
ში, კვირადღის მი წურულს მივ ედი და სამ ეგრე ლოს მსგავ სად, აქაც მთელ ხალხს 
მინ დორ ში, ერ თად თავ მო ყრილს წა ვაწ ყდი. უბრა ლოდ, სა მურ ზა ყა ნო ში ხალ ხი 
ნაკ ლებად მხიარუ ლია და გარ თო ბაც ̶ უფრო უფ ერუ ლი. აქ ვერ შეხვდებით კოპ წია 
მეგრელს, რომ ელიც ყველაფ ერს იღონებს, რომ თა ვი გა მოი ჩი ნოს და გა მოე წყოს 
თა ვის ყველაზე ბრწ ყინ ვალე და ახალ სა მოს ში. სა მურ ზა ყა ნოე ლის საკ ვირაო ჩა-
საც მელი ყოვ ელდღიური სა გან დი დად არ გან სხვავ დება; ეს ყოვ ელთვის ჭუჭ ყია ნი 
ძონ ძებია; ამა თი შემხედვარე იტ ყო დით, რომ ორივე სქესს ამ სა კით ხში შეთან-
ხმები სათ ვის მიუღ წევიაო. 

ცეკვის ტრა დი ციე ბი აქ აფ ხა ზურის მსგავ სია. მას ერ თი ან ორი ადა მია-
ნი ასრულებს. ნა ბიჯს, წყვეტილ სა და მხტო მიარეს (ი სი ნი ყოვ ელთვის ტერ ფით 
ხტებიან), მოჰ ყვება შეყვირე ბა მა ყურე ბელთა მხრი დან, ვო კა ლური ორკ ესტრი, 
რომ ელიც არა სოდეს ჩერდ ება, თუ კი თა ვად მოც ეკვავე არ გაჩ ერდ ება. ამ-
გვარი ველური სიარუ ლის მან ერა სუ ლაც არ არის ორი გი ნა ლო ბას მოკ ლებუ ლი; 
მკვეთრი, ხრინ წია ნი შეძა ხილ ები ტყეში ქარის სტვენას მო გა გონებს. რაც შეეხება 
ამ ქვეყნის ქალებს, ქცევა სა და მან ერე ბში ნაკ ლებად თა ვი სუ ფალ ნი არიან, ვი-
დრე მა თი მეზობ ელი მეგრე ლი ქალ ები და იშ ვია თად თუ აძლევენ თავს თა მა შის 
უფ ლებას; იმ დღეს ჩემი იქ ყოფ ნა გახ და სა ჭირო იმის თვის, რომ ბუნ ებრი ვი სი-
მორცხვე დაე ძლიათ. 

ჩემ  პა ტივ საც ემად გა მარ თულ გარ თო ბას თა ვის ებური გემო დაჰ კრავ და. სტარ-
ში ნამ გახ სნა ცეკვა და მიუხ ედა ვად ზურგზე წა მო კიდ ებუ ლი სა მოც დაა თი წლი სა, 
კარ გა ხანს არ ჩა მორ ჩა პარტ ნიორს, თა ვი სი შვი ლიშ ვი ლის სა ცოლეს. ეს ქერა 
გო გო ნა, ლურ ჯი თვალ ებით, სქელი, მხრებზე და ყრი ლი ნაწ ნავ ებით, ცდი ლობ-
და რა, მოე შორე ბი ნა ნი კა პის ქვეშ გა მო ნას კვუ ლი ხელსა ხო ცი, გოეთეს მი ერ 
გაიდ ეალ ებუ ლი გრე ტჰენის სრულ ყო ფი ლი სახე იყო, ოღონდ, ეს იყო გრე თჰენი 
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ძონ ძებში. გაც ვეთი ლი ტან საც მლის ნახ ევებში შეამ ჩნევდით მი სი ქალ წულ ებრი-
ვი გუ ლის ფეთქვას. თეძოზე შემოდ ებუ ლი მარც ხენა ხელით ქვედა ბო ლო აი წია; 
მარჯ ვენა ში ეჭირა ხელსა ხო ცი, რომ ლი თაც ცდი ლობ და სა ხის და მალ ვას, რად გან 
სწორედ ას ეთია აფ ხა ზური ცეკვის წესი. 

პირვ ელი წყვი ლი სხვებმა შეცვა ლეს და დღესას წაუ ლი კი ღამემდე გა გრძ-
ელდა. არც ერ თი საც ეკვაო დარ ბა ზი არა სოდეს ყო ფი ლა ის ე გა ნათ ებუ ლი, რო-
გორც ჩა მა ვა ლი მზის სხივ ებით გა ცის კროვ ნებუ ლი ბედიის მდელო იყო იმ სა ღა-
მოს. ამ თვა ლის მომ ჭრე ლი ჯა დოს ნური ცის აღ წერა, რომ ელიც მრა ვალ ფერ და 
მუდ მი ვად ცვალ ებად ანარეკლებს აფ ენდა მთა თა ელვარე ფერ დობებზე, ერთ-
ნაირად რთუ ლი იქ ნებო და ფუნ ჯი სა და კალ მი სათ ვის. ის ჰორი ზონ ტი თა ვი სი ფან-
ტას ტი კური მო ცუ ლო ბით, ის უზარ მა ზარი მინ დორი, მო მი ნან ქრე ბუ ლი ყვა ვილ-
ებით, რომ ელიც ია ტა კის მა გი ვრო ბას უწ ევდა მოც ეკვავეთ, იმ ჯა დოს ნურ ხეთა 
კორომ ები, რომ ლები და ნაც ვა ზის გრძ ელი ტოტ ები ჩა მო კიდ ებუ ლი ყო, და შემდეგ, 
ამ მდი დარი დეკორის შუა გულ ში გაც ხოვ ელებულ მა ყურე ბელთა წრე, წყვილებს 
ხმი თა და ჟესტებით რომ ახ ელებდა, ეს ყველაფ ერი ის ეთი უც ნაური და შთამ-
ბეჭდა ვი იყო, რომ სრუ ლიად და მა კარგ ვი ნა რეა ლო ბის შეგრძ ნება და იდ ეა ლურ 
სამ ყარო ში გა და მიყ ვა ნა. 

ამ ყველაფ ერ თან კონ ტრასტს ქმნი და მინ დვრის მეორე მხარეს, მა ღა ლი მთის 
წვერზე აღ მარ თუ ლი ბედიის ყო ფი ლი მო ნას ტრის სა თაყ ვა ნო და სიზ მარ ეუ ლი 
ნან გრე ვები. 

მინ დვრი დან მო ნას ტრი საკენ ცი ცა ბო და რთუ ლი ბი ლი კი მი დის; მა გრამ ზო გან 
ის ეთი მიხ ვეულ -მოხ ვეუ ლი ხდება, რომ ცხენები წინ ვეღარ მიიწევენ და იძულ ებუ-
ლი ხართ, აცოცდეთ ნა პრა ლიან კლდეზე, რომ ლის წვერ შიც უძ ველესი ეკლესია 
დგას. 

ეს ეკლესია, თა ვი სი დიდ ებუ ლი არ ქიტ ექტურით, პა ტარა ჰა გია-სო ფიას მო-
გა გონებთ. რო გორც გარე, ისე ში და სკულ პტურე ბი კარ გა დაა შემორჩ ენი ლი და 
რთუ ლი არ იქ ნებო და აღ დგენა ამ ძველი ნაგ ებო ბი სა, რომ ელიც თა ვი სი სი ლა-
მა ზით აღ ემატ ება გელა თის ტა ძარს იმ ერე თში და მარტ ვილს ̶ სამ ეგრე ლო ში. 
ერთ -ერ თი გვერ დი თი სამ ლოც ველო ხელუხ ლებელია. მხო ლოდ ის კა მარაა და-
ზიან ებუ ლი, რომ ელიც მთა ვარი შესას ვლელის თავზე მდებარ ეობს და უყურებს 
სა კურთხეველს; ღრი ჭო ში, სა დაც სუროს გა მოუყ ვია ყლორტ ები, ისევე რო გორც 
უზარ მა ზარ ლეღვის ხეს ̶ ტოტ ები, რომ ლებიც კედლის ქვებს ეკვრის, რო გორც 
ფოთ ლებია ნი გობ ელენი, თავ შესა ფარი მოუწ ყვია უთ ვა ლავ ფრინველს, ერ თად-
ერთ მომ ღერლებს, რომ ელთა გა ლო ბას ექოს აძლევს და ცარიე ლებუ ლი ტა ძარი. 

მდებარ ეობს რა ნაკ ლებად ცნო ბილ რე გიონ ში, გაკ ვა ლუ ლი გზების გან შორს, 
ეს უძ ველესი საყ დარი შეუმ ჩნეველი დარ ჩა კავ კა სიის მკვლევარ თა უმ ეტესო ბას; 
და მაინც, რამ დენი რამ მიუ თითებს ხელო ვა ნის ცნო ბის მოყ ვარ ეო ბაზე! ყველა 
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ქარ თუ ლი წარწ ერა სრულ ყო ფი ლად იკით ხება, ზო გი ერ თი ფრე სკაც ხელშეუხ-
ებელია, გან სა კუ თრე ბით ერ თი, რომ ელიც ასა ხავს სა მარიტელ დედა კაცს, იე სოს 
რომ სთა ვა ზობს წყალს. სა მარიტ ელი დედა კა ცი დგას; მარც ხენა ხელი ყვით ელი 
ფერის ამ ფორაზე უდევს, რომ ელიც წით ელი ქვი სა გან აგ ებუ ლი ჭის კედლის პირ-
და პირ დგას; ჭის თა ვი თეთრად და ძარღ ვუ ლი მარ მარი ლო სა გა ნაა გა მოკ ვეთი ლი 
და დი დი ხით და ჩრ დი ლუ ლი; მარჯ ვენა ხელი კი გულ მკერდზე უდევს. ლურჯ კა ბას 
აქვს ორი ფენა, ზედა – უფრო მუ ქი, ვი დრე ქვედა, ნა ცრის ფერი, ოქრომ კედით 
დამ შვენებუ ლი ფოჩ ებით. ლურჯ ებში ჩაც მუ ლი მაც ხო ვარი, ზემოთ აღ მარ თუ ლი 
მარჯ ვენა ხელით, ჭის წინ ზის. შესას ვლელი კარის თავზე და ხა ტუ ლი ეს სურა-
თი ნახ ევარ კედელს იკავებს, რომ ელსაც ვი წრო, ისრუ ლი ფან ჯარა ორ ნა წი ლად 
ყოფს. ქვემოთ მო ჩანს წმინ დან თა ექვსი თა ვი, რომ ელთა გან მარც ხნივ მესამე 
დაუ ზიან ებელია; თუ კი სა ხის ნაკ ვთების დახ ვეწი ლო ბით ვიმსჯელებთ, ეს ქა ლის 
სახე უნ და ყო ფი ლი ყო; მის მო სას ხამს აქვს მო ყა ვის ფრო თავ სა ბურა ვი, შეერთ-
ებუ ლი ხელებით კი ჯვარი უკა ვია. 

ეკლესიის ექსტერი ერი – გუმ ბა თი, ფან ჯრე ბი, დი დი კარი, გვერ დი თი შესას-
ვლელები საო ცარი დახ ვეწი ლო ბის ნი მუ შია და კარ გა დაა შემო ნა ხუ ლი. მოკლედ, 
უბრა ლოდ გან საც ვი ფრე ბელია ამ ველურ და კულ ტურას მოკ ლებულ პრო ვინ ცია ში 
არ ქიტ ექტურის შეუ დარე ბელი შედევრის, და კარ გუ ლი ცი ვი ლი ზა ციის მოწ მის აღ-
მოჩ ენა. ეკლესიის ირგ ვლივ სა საფ ლაოა, სა დაც ქვის რამ დენიმე მავ ზოლ ეუმს დაი-
ნა ხავთ, რომლებზეც ქვეყნის წი ნა მმართ ველი ოჯახ ების გვარე ბია ამოტ ვი ფრუ ლი; 
ერთ ასეთ საფ ლავს ჩარ და ხად ად გას ოც მეტრია ნი დიამ ეტრის ცაც ხვის ხე.

ეკლესიის მო პირ და პირედ სხვა შენო ბა დგას, რომ ელიც, სა ვარაუ დოდ, ბერ თა 
საც ხო ვრებელს ჰგავს და რომ ელშიც თა ღია ნი კარით შედი ხართ. ასევე, შეამჩნევთ 
გა ლავ ნის ნაკ ვალევს. ირგ ვლივ ხედები თვალ წარმ ტა ცია. მო შორე ბით ფო ნად 
აღ მარ თუ ლა თით ქმის ყოვ ელთვის თოვ ლით და ფარუ ლი აფ ხაზ ეთის მთები; 1876 
წლის 25 მაისს, ჩემი პირვ ელი ვი ზი ტის დღეს, მიუხ ედა ვად იმი სა, რომ ძა ლიან 
თბი ლო და, ეს მწვერ ვალ ები მაინც თეთრად მო ჩან და; ცო ტა ქვემოთ, მყინ ვარე-
ბის ხა ზის დაბ ლა, ნა ყო ფი ერი ველები დან ამო ზრ დი ლი, ტყით და ფარუ ლი მთები 
იკ ვეთებო და. კლდო ვა ნი რე ლიე ფის მეორე მხარეს, რომელზეც უძ ველესი მო ნას-
ტერი მდებარ ეობს, უთ ვა ლა ვი შა ვი ცხვარი ძოვ და ბა ლახს. ამ ქვეყნის თვის და მა-
ხა სიათ ებელი ჯი ში, რომ ელიც შეუიარაღ ებელი თვა ლით და ნა ხუ ლი, უშ ველებელი 
ჭიან ჭველების ლეგიონს წაა გავს, სა კუ თარ თავს უც ნაურად რომ მიე ზიდ ება 
მწვანე, ფა ფუკ ხა ლი ჩაზე. 

და სავ ლეთისკენ მო ჩანს ზღვის შორ ეუ ლი ჰორი ზონ ტი, რომ ლის მჩქეფარე 
ტალღებს აქ ედა ნაც გაარჩ ევდით. ამ მხარეს, მინ დვრე ბის გა დაღ მა, მდი ნარე 
ოქოდ ჯი/Oc hod ji (ფრან გუ ლად, ხარის მდი ნარე) მიიკ ლაკ ნება, რომ ლის ვერც-
ხლის ფერი ნა კად ები სი მინ დის დიდ მინ დვრებს რწ ყავს, ხო ლო ვარჯ ები – ადა-
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მია ნის სი მაღლე იზრდ ება. შა ვი ზღვის მარც ხნივ იშ ლება გორაკ ები, რომ ელთა 
ზემო თაც გა მოარჩევთ ენგურის სა ნა პიროზე მდებარე მთა სა თან ჯოს, სა დაც მი-
სივე სახ ელო ბის ციხ ესი მა გრე მდებარ ეობს.

ჩემი ჩაფარი სოფელ ბედია ში ცხო ვრობ და. სურ და, მას თან გავ ჩერე ბუ ლი-
ყა ვი და ამის შესახებ თა ვის ცოლს წი ნას წარვე აც ნო ბა. ეს უკა ნას კნელი ქო ხის 
ზღურბლზე შემომ ეგება, მათ პა ტარა, მომ ხიბვლელ ქერა და ლურჯ თვა ლა გო გო-
ნას თან ერ თად, რომ ელიც ის ეთი გან ცვი ფრე ბით მი ყურე ბდა, რომ ელიც მხო ლოდ 
დედა მი სის სი მორცხვეს თუ შეედრე ბა. ათი წლის ბი ჭი პა ტი ვის ცემით მიუახ ლოვ-
და ჩემს მას პინძელს. ყმაწ ვი ლი მი სი მო წაფე იყო, მი სი ერთ -ერ თი მეგო ბრის ვა ჟი, 
ასევე აზ ნაური. 

სა ნაც ვლოდ, მეგო ბარს ეშვილ ები ნა ჩა ფრის უფრო სი ქა ლიშ ვი ლი; ამ გვარი 
შვი ლო ბი ლო ბა საკ მაოდ გა ვრც ელებუ ლია. მსგავ სი არა ნათ ესაური ურ თი ერ თობ-
ების შედეგად ჩა მო ყა ლიბ ებუ ლი კავ შირე ბი კი ხშირად უფრო ძლი ერია, ვი დრე 
თა ვად ოჯა ხის შიგ ნით წარ მოქ მნი ლი. მო წაფე რამ დენიმე წლის გან მავ ლო ბა ში 
რჩ ება გამ ზრდ ელის ოჯახ ში, რომ ელიც მასზე ისევე ზრუ ნავს, რო გორც სა კუ თარ 
შვილზე. 

ბედია ში დღის ბო ლოს ჩავ ედით. ჩემი მას პინ ძლის მსა ხურე ბი უკვე ამ ზადებდნენ 
ვახ შამს. ერ თი მათ გა ნი ქო ხის წინ იჯ და და სი მინდს ტაროს აც ლი და. და ნარჩ ენები 
შიგ ნით შექუჩ ებუ ლიყვნენ და სხვა დას ხვა საქმე გაე ნა წილ ები ნათ. მის მა ცოლ მა, 
უე ჭველია, პა ტი ვის ცემის ნიშ ნად, შემომ თა ვა ზა ფერ უ მარი ლი, რომ ელსაც ტან-
საც მლის შიგ ნით, ბამ ბის ქსო ვილ ში გა მო კრულს ინა ხავ და. თა ვის მხრივ, ჩა ფარი 
წა ვი და, და კრი ფა და თა ვი სი ყაბალახით მო მი ტა ნა ყურძ ენი. კარ გი შესახ ედაო-
ბის კა ცი იყო, გარუ ჯუ ლი პირი სა ხით. სი მა მაცემ თურქ ეთის წი ნააღმდეგ 1877-1878 
წლების ბრ ძო ლა ში ორი მედა ლი მოუ ტა ნა.

ყოველ სა ღა მოს, იმ ქოხ ში მის ვლი სას, სა დაც ღამე უნ და გამ ეტარე ბი ნა, ფო-
ტოა პარატ ში ფირ ფი ტას ვცვლი დი ისე, რომ მეორე დღის თვის ახა ლი ფო ტოე ბი 
გა დამ ეღო. ამ ოპ ერა ციის შესა სრულ ებლად წით ელშუ შიან ფარანს ვიყ ენებდი, 
რად გა ნაც, რო გორც ცნო ბი ლია, ჟელა ტი ნი დიდი რუ დუნ ებით უნ და იქ ნეს სი ნათ-
ლი სა გან და ცუ ლი. ჩემი ჩაბ ნელებუ ლი ოთა ხი ყველგან დიდ გაოც ებას იწ ვევდა. 
მა გრამ ეს გაკ ვირვ ება არ სად ის ე მძა ფრი არ ყო ფი ლა, რო გორც ჩემი მა მა ცი ჩა-
ფრის ქოხ ში, რო ცა და მი ნახეს ფო ტოა პარატ თან მო ფუს ფუსე. ეს ხალ ხი ძლივს 
და ვარწ მუნე, რომ ბელზებელთან არ ვი ყა ვი შეკრუ ლი. 

ჩემი ჩა მოს ვლის ამ ბა ვი მალევე გა ვრც ელდა და უკ ლებლივ ყველა მცხო-
ვრებს უნ დო და, ვენახე. დარწ მუნ ებულ ნი იყვნენ რა ჩემს სა ტა ნას თან კავ შირ ში, 
ყველაზე მში შარაც კი ისე გა მა მაც და, რომ უსაშ ველოდ გა მი ჭირ და მა თი მოგ-
ერიე ბა ფო ტოა პარა ტის გან, რომ ლის შეხები სა და დათ ვა ლი ერე ბის გან თავს ვერ 
იკავებდნენ. თა ვი დან რომ მომ ეშორე ბი ნა, ვთხოვე, მო ნას ტრის შესას ვლელთან 
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დამ დგარიყვნენ, რა თა მა თი პორ ტრე ტები გა დამ ეღო. მელოდნენ მორ ჩი ლად, სა-
ნამ მთელი ნან გრე ვები სა და მი სი შემო გარე ნის ფო ტოებს ვიღ ებდი. 

რად გა ნაც ბედიის მო ნას ტერი ფო ტო გრა ფის გან სა კუ თრე ბუ ლი ინ ტერე სის სა-
გა ნია, მინ დო და, რაც შეიძ ლება სრულ ყო ფი ლად მეკეთები ნა ეს საქმე. ამ დენად, 
სოფ ელი გან თია დი სას დავ ტოვე თანმხლებ ჩა ფარ თან ერ თად, რომ ელიც ჩემი 
აღ ჭურ ვი ლო ბით იყო დატ ვირ თუ ლი. სწორედ მზის ამოს ვლი სას მი ვაღ წიე პლა-
ტოს, რომელზეც მდებარ ეობ და საყ დარი და მი სი მიმ დებარე ნაგ ებო ბა ნი. ვერა-
სოდეს შევძლებ აღ ვწერო და არც არა სოდეს და მა ვიწ ყდება ჩემ თვალ წინ გა დაშ-
ლი ლი ეს ამაღ ლებუ ლი დიდ ებულ ება! ელვა ნა კრა ვი ვით ვიდ ექი!

სა საფ ლაოს კიდ ესთან აღ მოვ ჩნდი. ჩა ფარი მომ ყვებო და, მა გრამ წინ ნა ბიჯ საც 
ვერ ვდგამ დით, რად გა ნაც მა ღა ლი მცენარე ები და გაუ ვა ლი ბუჩ ქები გვი ფარავ-
და ბი ლიკს. აუ ცილ ებელი იყო მა თი მო ჭრა და წინ წაწ ევა, რომ ფო ტოა პარა ტი 
დამ ეყენები ნა; და ეს არ იყო ად ვი ლი საქმე. ჩემი მეგზურიც მიხ ვდა ამას და შემომ-
თა ვა ზა, რომ დამ ხმარე თა საძ ებნელად წა ვი დო და. მეც დავ თან ხმდი და ველო დი 
მის და ბრუნ ებას. 

კარ გა ხანს და ვრ ჩი მარ ტო, ამ უძ ველესი გან სას ვენებლის ნა პირას და ნება-
ნება მივ ყვებო დი ჩემი ფი ქრე ბის მა ტარებელს, აღ ძრულს ჩემი მდგო მარ ეო ბის 
უკი დურე სი ორი გი ნა ლო ბი თა და იმ ად გი ლით, სა დაც აღ მოვ ჩნდი. რამ დენიმე 
საა თი გა ვი და, რად გან მზე უკვე ჩემ თავს ზემოთ მოქ ცეუ ლი ყო, რო ცა ჩა ფარი 
კაც ების მთელ ბა ტა ლიონ თან ერ თად და ბრუნ და, რომ ლებიც მა შინვე შეესივნენ 
საქმეს და უმოწ ყა ლოდ გა კაფეს მცენარე ები, ბი ლიკს რომ ფარავ და. ხის მჭრე-
ლებმა იქამდე არ შეწყვიტეს საქ მია ნო ბა, სა ნამ მზე ჰორი ზონტს მიღ მა არ გაუ ჩი-
ნარ და. ასე რომ, მთელი ის დღე დავ კარგე. 

იძულ ებუ ლი ვი ყა ვი, სოფ ელში დავ ბრუნ ებუ ლი ყა ვი და მეორე დღეს კვლავ ავ-
სუ ლი ყა ვი ზემოთ; თუმ ცა მეორე დღეს უკვე ცნო ბის მოყ ვარე თა მთელი პროც ესია 
მომ ყვებო და.

რო გორც იქ ნა, და ვიწყე მუ შაო ბა, რაც უკი დურე სად რთუ ლი აღ მოჩ ნდა. ამ-
ჯერად, ეკლესიის შიგ ნით დახ ვავ ებუ ლი ნა გა ვი უნ და მომ ეშორე ბი ნა, რა თა არას-
წორ ნია დაგზე ფო ტოა პარატს ყან ყა ლი არ დაე წყო. დრო და დრო, კედლების 
ფრაგ მენტები ქვემოთ ცვიო და და ჩა ფარს უნ და ვუ მად ლოდე, რომ მიხ სნა დი დი 
ქვის დაც ემი სა გან, რომ ელიც ვარდ ნი სას შეაჩ ერა.

მიუხ ედა ვად იმი სა, რომ გარეთ, სა საფ ლაოზე, მა ღა ლი მცენარე ები მო ჭრეს, 
მაინც დარ ჩა ის ეთები, რომ ლებშიც ჩემი ფო ტოა პარა ტის ფეხები იხ ლართ ებო და. 
ასევე, შევნიშნე მა ღა ლი ზი ზილ ების გრო ვა; ეს ერ თად ერ თი ად გი ლი იყო ამ რე-
გიონ ებში, სა დაც ეს ყვა ვილ ები შევამ ჩნიე.

ჩემმა ფო ტო გრა ფულ მა ძა ლის ხმევამ წარ მატ ებით ჩაიარა. ამის შედეგს აქვე 
გთა ვა ზობთ. ბედიის ეკლესიის რამ დენიმე სურა თი გა და ვიღე, რომ ლებიც ინ ტერი-
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ერს სხვა დას ხვა მხრი დან საკ მარი სად კარ გად აჩვენებს, რაც ადრე არა ვის წარ-
მოუდ გენია და არქ ეო ლოგ ების თვის საკ მაოდ საინ ტერე სოა.

დღე უკვე სრულ დებო და, როდ ესაც გავ ეშურე ცნო ბის მოყ ვარე თა ჯგუ ფი საკენ, 
რომ ლებიც ორი დღე მორ ჩი ლად მელოდნენ მო ნას ტრის შესას ვლელთან. ისი-
ნი ჩა მომ სხდარიყვნენ ლოდ ებსა და კლდეებზე, რომ ელთა შორი საც იზრდ ებო-
და უთ ვა ლა ვი სურნ ელო ვა ნი ბა ლა ხი (ამ რე გიონ ებში ფლორა ერ თობ მდი დარი 
და მრა ვალ ფერო ვა ნია). ჩემს მოდ ელთა გან ზო გი ერთ ნი ისე წარმ ტა ცად დაჯ გუფ-
ებუ ლი ყო, რომ ისევე გა და ვიღე, რო გორც დამხვდნენ. თუმ ცა, ზო გი ერთ მათ განს 
ცერა და საჩვენებელ თითებს შორის მოქ ცეუ ლი ცხვირით დაი ნა ხავთ. ამ გვარად 
და საკ მაოდ ხშირად სწორედ ასე იხო ცავენ ცხვირს. ამ შემა წუხებელ ჟესტს რომ 
გავ მკლავ ებო დი, ვაი ძულე, ხელები ზურგს უკან წაე ღოთ და პო ზა არ შეეცვა ლათ, 
რა საც ად ვი ლად და მორ ჩილდნენ.

1881 წლის 16 და 17 ნოე მბრის ეს ორი დღე, რომ ლებიც ბედიის მო ნას ტრის ნან-
გრე ვებში გა ვა ტარე, ჩემი, რო გორც დამ წყები ფო ტო გრა ფის მოგ ზაურო ბი სას, 
ყველაზე საინ ტერე სო აღ მოჩ ნდა. 

ცი ცა ბო კლდეზე დაშ ვები სას უკან მომ ყვებო და კაც ების, ქალ ები სა და ბავ შვების 
პა ტარა არ მია. ჩემი ცხენის უკან მო დიო და კა ცი, რომ ელიც ხელმძღვან ელობ და 
ფო ტო აღ ჭურ ვი ლო ბის ყუთებს. შემდეგ მო დიო და ჩა ფარი, რომ ლის დახ მარე ბაც 
ჩემთვის ას ეთი სა სარგ ებლო გა მოდ გა. თუმ ცა, მი სი ერ თი თვის ება ძნელად ასა-
ტა ნი იყო: ყოვ ელთვის ჩი ბუ ხით პირ ში მო დიო და ჩემთან ახ ლოს, რომ ელიც სულ 
კბილებს შუა ჰქონ და გა ჩრი ლი. არ მჯერა, რომ თუნ დაც ძი ლის დროს იშორე ბდა. 
რო ცა ძირს უვარდ ებო და და სხვებს გზავ ნი და მო საძ ებნად, ისი ნი, უმ ეტესწი ლად 
ვერ პოუ ლობდნენ და რო გორც თვი თონ ამ ბობ და, ეს მი სი ცხო ვრე ბის ერ თი დი დი 
იმ ედგა ცრუე ბა იყო.

მთის ძირ ში დაი ნა ხავ დით გან მარ ტოე ბულ, პა ტარა ქოხს. ეს იყო უბრა ლო სახ-
ლი, სა დაც ცხო ვრობ და იმ კა ცის შვილ თაშ ვი ლი, ვი სი სახ ელიც და ერქ ვა სა მურ-
ზა ყა ნოს. მთა ვარ თა ეს შტო, სახ ელად ან ტონ შარ ვა შიძე, ორი რა მის გა მო იმ სა-
ხურებს აღ ნიშ ვნას: ბედია ში და ბად ებუ ლი, ოც და სა მი წლის ასაკ ში გაე მგზა ვრა 
რუს ეთში და ერ თი იმათ გა ნია, ვინც 1812 წელს, მოს კოვ ში, ნა პოლ ეო ნის დი დი არ-
მიის უკან დახ ევის აღ სა ნიშ ნა ვი ფეი ერვ ერკ ები იხი ლა. 

ეს მო ხუ ცი, რომ ელმაც 1876 წელს საინ ტერე სო დეტალ ები მამ ცნო თა ვი სი 
ქვეყნის შესახებ, მარ ტო და ღარი ბუ ლად ცხო ვრობ და ამ ქოხ ში, რომ ელიც სულ 
რა ღაც 6 ფუ ტის ფარ თო ბის იქ ნებო და; რამ დენიმე გა და სა ფარე ბელი და ბა ლი-
ში, ქოთ ნის კაუ ჭი, რკი ნის ჩაი და ნი სი მინ დის ფქვი ლის მო სა ხარ შად – სულ ეს 
იყო მი სი ავ ლადიდ ება. კედლებზე ეკი და ხეზე ამოკ ვეთი ლი ორი სურა თი: ერთზე 
გა მო სა ხუ ლი იყო ნა პოლ ეო ნი, მეორეზე კი – პეტრე დი დი; მი სი ახალ გა ზრ დო-
ბის და შესაძ ლოა, ბედნი ერე ბის სუვ ენირე ბი, რომლებზეც გან დეგი ლის მეოცნებე 
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მზერა ჩერდ ებო და ხოლმე. ორი კვირა საკ მარი სი იქ ნებო და მი სი ქო ხის ირგ ვლივ 
მდებარე ორიოდე აკრი მი წის და სა მუ შავ ებლად. უძ ველესი ოჯა ხის ეს შთა მო-
მა ვა ლი, რომ ელიც მია ტო ვა მის მა ხალ ხმა, უმრავ ლესო ბა მათ გან მა, მდი დარ მა, 
ჯერაც ელო და ოდ ესღაც და პირე ბუ ლი პენსიის და ნიშ ვნას. ერ თად ერ თი გა სარ-
თო ბი ჰქონ და – დედის საფ ლავზე გას ვლა, რომ ელიც იქვე, მავ ზოლ ეუ მი სა და 
გი გან ტური ცაც ხვის ძირ ში იყო და მარ ხუ ლი. მი სი სა კუ თარი საფ ლა ვის ბორც ვი 
ბევრად უფრო მო კრ ძალ ებუ ლი იქ ნებო და. მოგ ვიან ებით შევიტყვე მი სი გარ დაც-
ვალ ების შესახებ, და აფ ხაზ ეთში მეორე სტუ მრო ბი სას, 1881 წელს, მის მი ტოვ ებულ 
სახ ლსაც შევავლე თვა ლი.

როდ ესაც ბედიი დან აფ ხაზ ეთისკენ მი დი ხართ, უნ და გა დაკ ვეთოთ სა მურ ზა-
ყა ნოს საზ ღვარი, მდი ნარე ოხურ ეი. ფი ცრე ბით ნაგ ები პა ტარა ხი დი წაი ღო მდი-
ნარემ, რომ ელიც ამ ჟა მად ძა ლიან ვი წროა. მომ ხიბ ლა ვი მინ დორი, საუ კუ ნო ვა ნი 
ხეებით და ჩრ დი ლუ ლი, აფ ხაზ ეთის შესას ვლელი გზაა. ბუნ ების მი ერ მორ თულ ამ 
პერ სი ტილს, შეჰყავ ხართ დი დრონ ტყეში, სა დაც ვა ზის გირ ლან დები მუ ხი სა და 
კაკ ლის ხეთა ტოტ ებში ჩაწ ნუ ლა. 

აფ ხაზ ეთის მხარეს მდებარ ეობს ყარ სოუ ლა (სა გუ შა გო პოს ტი): ეს არის ტოტ-
ებით გაკ ეთებუ ლი ქო ხი, ჩა ლით და ხურუ ლი და მრე ცი ჭერით. ეს სამ ხედრო პოს-
ტი აფ ხაზ ებმა რუს ეთ-თურქ ეთის ომის (1877-1878 წწ.) დროს დაიპ ყრეს. ოხურ ეის 
ორივე ნა პირი მშვენი ერია. ხი დი დან ორიოდ ვერს ში მდებარ ეობს 170 მცხო ვრე-
ბით და სახ ლებუ ლი პირვ ელი აფ ხა ზური სოფ ელი პოკ ვეში. 

ტყეებში და ვი ნახე ამ რა სის რამ დენიმე ოჯა ხი და გა მაო ცა გან სხვავ ებამ მათ სა და 
სა მურ ზა ყა ნოელებს შორის; ისი ნი ერთ სა და იმავე ენაზეც კი აღარ ლა პარა კობენ.

ბედია სა მურ ზა ყა ნოს ბო ლო სოფ ელია აფ ხაზ ეთის მხარეს. ირგ ვლივ აღ მარ-
თუ ლი მთები კარ გი სა ძო ვრე ბია და ზაფ ხულ ში მა თი ფერ დობ ები სავ სეა ფარე-
ბით, ნა ხირე ბი თა და მწყემსებით, რომ ლებიც იქ ძმურად ცხო ვრობენ. ადა მიან ები 
ცხოვ ელები ვით უზრუნ ველნი არიან და ბედნი ერე ბის თვის სხვას არაფ ერს ით-
ხოვენ. კამ ეჩის ჯი ქა ნი იძ ლევა ძრო ხაზე უკეთეს რძეს; მას იყენებენ ჭყინ ტი ყველის 
ამო საყ ვა ნად, რაც სი მინ დის შეჭა მად თან, ნა დუღ თან და ად გი ლო ბრივ თაფ ლთან 
ერ თად მწყემსთა ძირი თა დი საკ ვებია.

სა მურ ზა ყა ნო სა და სვან ეთის მთებს შორის მდებარ ეობს მა ღა ლი პლა ტო და 
დი დი გუ ბურა სახ ელად მო გას ქერ ქოუა (Mo gas cher choua), რომ ელსაც ცრურწ-
მენები უკავ შირდ ება. ვერა ვინ ბედავს მის ყი ნუ ლო ვან ტალ ღებში ბა ნაო ბას, რომ-
ლებიც, მა თი რწ მენა- წარ მოდ გენით, მი წის გუ ლი დან ამო დის, რა თა მო სავ ლის-
თვის საბ ედის წერო ავ დარი და ქარიშ ხა ლი გა მოიწ ვიოს. საინ ტერე სოა, რომ ამ 
წყალ ში გა ზავ ებუ ლი რძე რამ დენიმე წამ ში ცხელდება და დუღ დება. კარ გი იქ-
ნებო და, ამ წყაროს წყლის ანა ლი ზის ჩა ტარე ბა, რად გა ნაც მთის მრა ვა ლი სხვა 
წყაროს მსგავ სად, შესაძ ლოა, მა საც გააჩნდეს სამ კურ ნა ლო თვის ებები.
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ბედიის მინ დვრის და ტოვ ების თა ნავე გზა უფრო და უფრო ოღროჩო ღრო და 
ველური ხდება და თხების ბი ლი კად იქ ცევა. რა ღაც მო ნაკ ვეთში ადა მიან მაც, მარ-
დი სახ ეობ ების მსგავ სად, ოთ ხით უნ და იაროს. ზო გი ერთ ად გი ლას მცენარ ეუ ლი 
სა ფარი ის ეთი გაუ ვა ლია, რომ ხან და ხან სა ჭიროა გა სას ვლელის გაწ მენდა ხან-
ჯლით, რომ ელსაც აქაურე ბი მუ დამ თან ატარებენ. მთა ვარი ამო ცა ნა ამ ქვეყნის 
გამ ბედა ვი ცხენების ტარე ბაა უფ სკრულზე გა მა ვალ ამ ვი წრო ბი ლიკებზე. მხდა ლი 
მოგ ზაური სათ ვის შესაფ ერი სი ასამ ხედრე ბელი ცხოვ ელი კამ ეჩია, თა ვი სი ზო ზი-
ნა სიარუ ლით. ეს უს წორ მას წორო უღ ელტეხილ ები მთა ვრდ ება თვალ წარმ ტა ცი 
ტყეებით, სა დაც ყველა ნაირ ხილს გა დააწ ყდებით: ჭერამს, ატამს, ყურძენს; ბუნ-
ებრი ვი რე სურს ების ას ეთი სიუხ ვის და ნახ ვი სას გაი ფი ქრებთ, რომ ედემში ხართ, 
თუმ ცა ასე დაუ მუ შავ ებლად გა ზრ დილ ამ ხილს გან სხვავ ებუ ლი არო მა ტი აქვს, ვი-
დრე სახ ლი სას და ევაც უარს იტ ყო და მათ მო კრე ფაზე, რი თიც კა ცო ბრიო ბას ბევრ 
უბ ედურე ბას აარიდ ებდა თა ვი დან. 

მთი დან მთამდე, ნა კა დულ ების ნა პირე ბის გას წვრივ, ცხენზე გა დამ ჯდარი 
მიუყ ვები გზას და ტკბები ჩან ჩქერ თა მომ ხიბ ვლელო ბით; და რაც უფრო ღრ მად 
შეაღწევ აფ ხაზ ეთში, მით უკეთ გაიც ნობ მი წი სა და მის მცხო ვრე ბთა ორგ ვარ სივ-
ელურეს; მა შინვე შეამჩნევთ, რომ რუს ებმა აქ უფრო გვიან შეაღ წიეს, ვი დრე სა-
მურ ზა ყა ნო ში. ქედის სი ღრმ ეში მდებარ ეობს სოფ ელი ტყვარჩ ელი, რომ ელმაც 
თა ვი სი სახ ელი ახ ლომ დებარე მინ ერა ლურ აბა ნოებს უბო ძა, და რომ ლის მთა-
ვარი სიმ დი დრე ირგ ვლივ მდებარე ტყეებში ფუტ კრის უთ ვა ლა ვი ნა ყარის თაფ-
ლია. თუ კი ბედიას დი ლით უთ ენია და ტოვებთ, ამ სოფელს შუად ღისკენ მიაღწევთ. 
რად გა ნაც ჩა ფარი, რომ ელსაც სოფ ლის სტარ ში ნას თვის ჩემი ჩას ვლის შესახებ 
უნ და ეცნობ ები ნა, დროუ ლად ვერ ჩა ვი და ად გილზე, მას პინ ძლის გა საკ ვირად, 
ჩემი ამა ლით გავ ჩერ დი ოჯახ ში, რომ ელთა ნაც პირვ ელი ჩას ვლი სას გა ვათენე 
ღამე. ვულ გარულ გა მოთ ქმას თუ გა მო ვიყენებ, ამას შედეგად მოჰ ყვა ალალბედზე 
გაშ ლი ლი სა დი ლი, რა მაც შემაძ ლები ნა ეროვ ნუ ლი სამ ზარ ეუ ლოს საუკ ეთესო 
მხარე ები დამ ენა ხა. ჩემი მას პინ ძელი იყო იმ ან ჩა ბა ძის შთა მო მა ვა ლი, რომ ლის 
ბრ ძო ლამ სამ ეგრე ლოს მთა ვრის, ლევან და დია ნის წი ნააღმდეგ, ამ უკა ნას კნელის 
მოთ ხოვ ნის სა ფუძველზე, შექმნა წი ნა პირო ბა ქვეყა ნა ში რუს ეთის შემო ჭრი სათ-
ვის. ორ მთა ვარს შორის მტრო ბის მიზ ეზი პირვ ელის მი ერ მეორის მორ ჩილ ებაზე 
უარი იყო. გა ჯა ვრე ბულ მა და დიან მა ხელჯო ხი აღ მარ თა თა ვი სი დაქ ვემდებარე ბუ-
ლის (ამ დროს აფ ხაზ ეთი ემორ ჩილ ებო და სამ ეგრე ლოს მთა ვარს) მი მართ. თავ-
დაც ვის მიზ ნით ან ჩა ბაძემ ხან ჯა ლი იშიშ ვლა; ის უმალ დაა პა ტი მრეს და ციხ ესი-
მა გრე ში გა მოამ წყვდიეს. თუმ ცა, სა პა ტი მროს თა ვი დააღ წია და სა მურ ზა ყა ნო ში 
გაიქ ცა, საი და ნაც რამ დენჯერმე შეუ ტია სამ ეგრე ლოს. და დიან მა, რომ ელიც უფრო 
სუს ტი აღ მოჩ ნდა, საშ ველად უხ მო წებელდელ მთიელებს, მა გრამ ამაოდ; ეს უკა-
ნას კნელნი თა ვად ან ჩა ბაძეს შეეკრნენ და ლევა ნი იძულ ებუ ლი გახ და, დახ მარე ბა 
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რუს ეთის თვის ეთხო ვა. სწორედ მა შინ (1832 წ.) ააგეს რუს ებმა მდი ნარე ენგურის 
ნა პირას ათან გელოს ციხე, რომ ელსაც ად გი ლო ბრივ ები სა თან ჯოს უწოდებენ, მა-
გრამ ეს ცი ტად ელი უძ ლური აღ მოჩ ნდა, დაე ცვა სა მურ ზა ყა ნოს საზ ღვრე ბი. ომით 
დაღ ლილ მა სამ ეგრე ლოს მთა ვარ მა და დიან მა სა კუ თარ ვა სალ თან მშვი დო ბის 
დამ ყარე ბა გა დაწ ყვი ტა. და რა იყო ამ და ვის შედეგი? ერ თით მეტი ციხ ესი მა გრე 
კავ კა სიის ტერი ტორიაზე, რუ სი ჯარის კაც ების შეჭრა ქვეყა ნა ში, შესაძ ლოა, დი დი 
უსია მოვ ნების ფა სად იმის თვის, ვინც ისი ნი მოიწ ვია! 

ტყვარჩ ელელი მთა ვარი ან ჩა ბაძე, რომ ლის სახ ლშიც მი მას პინძლეს, ამ რე-
გიო ნის თვის ტი პური თა ვა დი იყო. დაახ ლოე ბით სა მო ციოდე წლის, მა ღა ლი, 
გამხდარი, თეთრი თმი თა და გრძ ელი, თეთრი წვერით, რომ ელიც კარ გად გა მოკ-
ვეთდა მის გარუ ჯულ პირი სახეს. ლურ ჯი თვალ ები – ეს ფერი გა ბა ტონ ებუ ლია ამ 
ქვეყა ნა ში და არა პრო პორ ციუ ლად გრძ ელი ცხვირი გან სა კუ თრე ბულ შესახ ედაო-
ბას ანიჭ ებდა. მის ტა ნი სა მოს ში არაფ ერი იყო თა ვა დური: და კონ კი ლი ჩო ხა ნა-
ცრის ფერი შა ლის შარვ ლის თას მებამდე ეშვებო და; ცხვრის ტყა ვის უძირო სან-
დლები, ასევე თას მებით შეკრუ ლი, ვერ მა ლავ და ფეხის თითებს (წინ და აქ უც ხო 
რა მაა); შა ვი ქსო ვი ლის, კრავ ელით შემკუ ლი მა ღა ლი ფა ფა ხი, – ამ გვარი იყო მი სი 
ყოვ ელდღიური მორ თუ ლო ბა, და ეს აღ კაზ მუ ლო ბა შთამ ბეჭდავ ფი გურას კიდევ 
უფრო მა ღალს აჩ ენდა. 

მი სი ცო ლი, თა ვა დის ასუ ლი, ასევე იყო ჩაც მუ ლი; მკერდ თან აქაურ მო დაზე 
ამოღ ებუ ლი, ხმარე ბის გან გაც ვეთი ლი ნა ცრის ფერ- შა ვი ჩა მო ძონ ძი ლი კა ბი დან 
მოკლესახ ელოე ბია ნი პერან გი უჩან და, რომ ლის თავ და პირვ ელი ფერის გარკ-
ვევა ახ ლა უკვე ყოვ ლად შეუძ ლებელი გამ ხდარი ყო. კა ბის შესაფ ერი სი თავ სა-
ფარი თავ სა და შუბლს უფარავ და. ამ პრი მი ტიუ ლი წყვი ლის შთა მო მა ვა ლი, ასე 
თუ ისე, მა მის მსგავ სად იყო ჩაც მუ ლი, გარ და იმი სა, რომ დაუ ვარცხნელ თავზე 
თხის ტყა ვის ქუ დი გან სხვავ ებუ ლად ეხურა, რაც რო ბინ ზონ კრუ ზოს ამ სგავ სებდა. 

ჩვეულ ებრივ, უც ხოე ლი ქა ლი სტუ მრის გა მოჩ ენა დიდ ინ ტერესს იწ ვევდა და 
მო გროვ და ყველა წოდ ების თა ვად -აზ ნაური და ქალ ბა ტო ნი, ოჯა ხის სხვა მცხო-
ვრე ბლები თუ მეზობ ლები, მსა ხურე ბი და გლეხები, ჩა მო კონ კილ თა უც ნაური ნა-
ზა ვი, რომ ლის აღ წერაც ჩემს კა ლამს არ ძა ლუძს. ყველა ქა ლი ატარე ბდა თურ ქუ-
ლი სტი ლის გრძელ, თა ვი სუ ფალ შარ ვალ ს/პან ტა ლონს, რაც, რო გორც აღ ვნიშნე, 
par excellence, ტან საც მლის ნა წი ლია, მი სი ჩამ ცმელის რე პუ ტა ციაზე მიუ თითებს 
და ად ვი ლი გა სარჩ ევია ნახ ვრე ტებით, რომ ლებიც ქვედა ბო ლოზ ეა ამო ქარ გუ ლი. 
ევრო პუ ლი სტი ლის, ცუ დად გა მო ჭრილ ამ ქვედა კაბებს ყოვ ელთვის მიკ ერი ლი 
აქვს შლეი ფის მაგ ვარი ძონ ძი, რომ ელიც მტვერ სა და ტა ლახ ში ეთრე ვა. ზოგ ჯერ, 
ქალებს აც ვიათ ყელთან ამო ჭრი ლი კაბ ებიც, რომ ლებიც ლა მა ზი ღილ ებით იკ-
ვრე ბა. ყველა მათ გა ნის თავ სა ბურა ვი შედგება რამ დენიმე ფერა დი ნა ჭრი სა გან, 
რომ ლებიც თავზე თავ სა ფარი ვით აქვთ შემო კრუ ლი. ფეხები ან შიშ ველი აქვთ, 
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ან აც ვიათ უძირო, ხშირად ქალ ების მი ერვე შეკერი ლი ფეხსაც მელი, იმ ქალ ები-
სა, რომ ლებიც ვა ჭრო ბით გან თქმულ ამ რე გიონ ში უფრო მეტ სი ყო ჩაღ ესა და 
ინტელექტს ავლენენ, ვი დრე კაც ები. 

სწორედ ისი ნი ქსოვენ შა ლი სა და ტი ლოს ქსო ვილებს, რომ ლის გა ნაც კერავენ 
ტან საცმელს კაც ები სათ ვის და გა და სა ფარებლებს – სახ ლი სათ ვის, რომ ლებიც, 
სხვა თა შორის, უკეთეს მდგო მარ ეო ბა ში და უფრო უხ ვა დაა გლეხების, ვი დრე თა-
ვად -აზ ნაურე ბის სახ ლში; კერავენ სა ჯირი თო შარვ ლებსა და უნა გირებს და წნავენ 
კა ლათებს ყურძ ნის და სა კრე ფად. ამ კა ლათებს ერ თობ მოხ ერხ ებუ ლად ღებავენ, 
კიდებენ რა მათ სი მინ დის შეჯამადის ქვა ბის თავზე ისე, რომ კვამ ლი ღებავს. 

აფ ხა ზი მთა ვრის მეურნ ეო ბა ის ეთივე იყო, რო გორიც ყველა და ნარჩ ენი სა ამ 
ქვეყა ნა ში; სწორედ მა შინ აშენებდნენ ხის სახლს (აკ ვას კი / akwaski), რაც თა ვა-
დის თვის დიდ თა ვის ტკი ვი ლად ქცეუ ლი ყო. სა ნამ მის აშ ენებას ელოდნენ, ოჯა-
ხი ფაც ხა ში ან პა ტარა ქოხ ში ცხო ვრობ და, ყველა ერ თად, გა ნურჩ ევლად სქესი სა, 
ერთ სა და იმავე ოთახ ში. საჭ მლის დროს სად ღესას წაუ ლო ქა თა მი არ შემოუ ტა-
ნიათ. ამის შემდეგ კი მდელოზე მოაწყვეს თა მა ში, რომ ელშიც მთა ვრის შთა მო-
მავ ლებიც მო ნა წილ ეობდნენ.

სოფელ ტყვარჩ ელი დან ათ ვერს ში იმავე და სახ ელების გო გირ დის აბა ნოე ბი 
მდებარ ეობს. მას მიაღწევთ გზით, რომ ელსაც ორივე მხრი დან ესაზ ღვრე ბა უფ-
სკრუ ლი, თვით დაღ მარ თი კი ის ეთი ცი ცა ბოა, რომ ცხენს უჭირს გზის უსა ფრთ-
ხოდ გა გრძ ელება. წყარო კლდი დან, მთის გვერ დი დან გად მო დის და ჩა დის ექვსი 
მეტრის მო შორე ბით მდებარე ქვის წყალ სატ ევში, რომ ელსაც ხის კიბე აქვს ჩა სას-
ვლელად და სი ღრ მით ერ თი მეტრი ან ცო ტა მეტი იქ ნება. ად გი ლო ბრი ვი ჩვეულ-
ების თა ნახ მად, ამ გა და ხურულ აუზ ში რამ დენიმე ადა მიან მა ერ თად უნ და იბა ნაოს. 
იქვე, გვერ დით აშ ენებუ ლია გა მო საც ვლელი ოთა ხი, რომ ელსაც სა ჭიროე ბის 
შემთხვევა ში ათ ბობენ კიდეც. ეს აბა ნოე ბი უფა სოა და მოე წყო აფ ხაზ ეთის უკა ნას-
კნელი აჰუს, მიხ ეილ შერ ვა ში ძის მი ერ, რომ ელიც აქ გა ნი კურ ნა კენჭები სა გან და 
რომ ელსაც იქ, მწვერ ვა ლის თავზე, ჰქონ და საც ხო ვრე ბელი, აწ უკვე ხან ძრის მი-
ერ გა ნად გურე ბუ ლი. იგივე აჰუს სურ და, რომ აქაურებს ესარგ ებლათ ამ წყლების 
სამ კურ ნა ლო ძა ლით, რომ ელიც შედეგია ნი იყო ძა ლიან ბევრი ავად მყო ფო ბის 
წი ნააღმდეგ და ეს შენო ბა მო ბა ნავ ეთათ ვის აა გო, წყალ სატ ევი დან დაახ ლოე ბით 
თორმ ეტი მეტრის მო შორე ბით.

ტყვარჩ ელის ეს წყარო თერ მუ ლია და, გარკ ვეულ წი ლად, წაა გავს ტფი ლი სის 
წყლებს: ამ უკა ნას კნელის მსგავ სად, მა საც ძა ლიან მძა ფრი სუ ნი აქვს. აუ ზის სიახ-
ლოვეს, ორ მა ღალ მთას შორის ჩა მოე დინ ება მდი ნარე ღა ლიძ გა, რომ ელიც გა მა-
ყრუე ბელი ხმაურით გად მო დის ცი ცა ბო კლდეები დან და ამ ად გილს კიდევ უფრო 
მეტ სივ ელურეს მატებს. ყოველ ზაფ ხულს, სიც ხის შემოტ ევი სას (ივ ნი სი, ივ ლი სი 
და აგ ვის ტო) ავად მყოფ ები ეწვევიან ხოლმე ამ პირვ ელყო ფილ სპას; აქ გან სა-
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კუ თრე ბით მეგრე ლები იყრიან თავს. მო ბა ნავ ეთათ ვის სია მოვ ნების მი ნიჭ ება არ 
არის რთუ ლი რამ; კლდე ტახ ტის მა გი ვრო ბას უწევს, მღვიმე კი – თავ შესა ფრი სას. 
მომ ვლელი, რომ ელიც იქვე მდებარე ქოხ ში ცხო ვრობს, რე სტორა ტორის როლ-
შია – გა ნა მთის მწყემსები არ არიან ისი ნი, ვინც შედედებუ ლი რძი თა და კამ ეჩის 
ყველით ამარაგებენ მის table d’hôte-ს? ამას დაა მატეთ დი დი ქვა ბი, რომ ელშიც 
სი მინ დის შეჭა მა დი იხარშ ება და კიდევ ერ თი დი დი ჭურჭ ელი, რომ ელშიც ახ ლად 
დაკ ლუ ლი ცხვარი თუხ თუხებს და თქვენ თვალ წინ გა დაიშ ლება ამ სოფლელ სა-
ბრა ლო თა პა ტარა კო ლო ნიის ხედი, რომ ლებიც ერ თად ჭამენ ბა ლახზე, ან და რომ-
ელიმე დი დი მუ ხის ჩრ დილ ში. ორკ ესტრიც კი არ აკ ლიათ – სულ მცირე, მეგრულ 
ჩონ გურ სა და აფ ხა ზურ აფ ხაიარ ცას (ap kha yar tsa, გი ტარა აბრე შუ მის ორი სიმით) 
ბანს აძლევს ხეო ბის ექო. ყოველ პურის ჭა მას თან ახ ლავს თა მა შით გარ თო ბა.

რა შემიძ ლია ვთქვა? ად გი ლო ბრივ ების წესი ერე ბის წყა ლო ბით შეიქ მნა რე გუ-
ლა ციე ბის მთელი წყება, რა თა ტყვარჩ ელის სა ცურაო აუზ თან ქცევის წესები და-
ცუ ლი ყო ფი ლი ყო: წყალ სატ ევის ერ თი მხარე მა მა კაც ების თვი საა გა მო ყო ფი ლი, 
ხო ლო მეორე – ქალ ები სათ ვის; ორივე სქესი ერ თად ბა ნაობს, მა გრამ ერთ მან-
ეთის გან ზურგ შექცეულ ნი ისე, რომ ვერ ხედავენ ერთ მანეთს. უფრო მეტიც, წყალ-
ში ჩას ვლი სა და ამოს ვლის წესებიც წი ნას წარაა გან საზ ღვრუ ლი: უნ და ჩახ ვიდეთ 
ზურ გით და ამოს ვლი სა საც ზურ გით იყოთ მო ბა ნავ ეები საკენ; ეს ყველაფ ერი სა-
ცურაო კოს ტიუ მის გარეშე ხდება. გა ნა მარ თა ლი არ არის, რომ აქ ყველაზე უბრა-
ლო აძლევს მი თითებებს ყველაზე დახ ვეწილს?

ტყვარჩ ელის აბა ნოებს გა სულ ნოე მბერს ვერ ვეწვიე, რად გა ნაც მათკენ მი მა ვა-
ლი გზა ზამ თარ ში ჩაკ ეტი ლია. ამი ტომ იმ ად გილ ების არც ერ თი ფო ტო არ მაქვს. 

მდი ნარე ღა ლიძ გა, რომ ელიც სა თავეს ტყვარჩ ელის თერ მუ ლი წყლების სიახ-
ლოვეს იღებს, კვეთს აფ ხაზ ეთის ნა წილს და ჩაე დინ ება შავ ზღვა ში, ოჩამ ჩირე სა 
და ილორს შორს. დინ ება სწრა ფი აქვს, ხო ლო კა ლა პო ტი – კლდო ვა ნი; როდ-
ესაც პა ტარა სოფელ ფოქ ვეში დან სოფელ ტყვარჩ ელში ჩა დი ხართ, ექვსი ვერს ის 
მან ძილზე იგი ექვსჯერ უნ და გა და ლა ხოთ. ფოქ ვეში საკ მაოდ გაშ ლი ლი რე გიო-
ნია და ფლობს მდი ნარის გა ნა პირა მდი დარ მიწებს; იქ ყველა საც ხო ვრე ბელი 
ერთ გვარო ვა ნია: წნულ ებით აშ ენებუ ლი ქოხ ები შემო ღო ბი ლი ეზოს შუა გულ ში. 
მინ დორზე მდებარე სა საფ ლაო საკ მაოდ მომ ხიბ ვლელად გა მოი ყურე ბა მწვანე 
კვა დრატ ებით და საფ ლავ ებით, რომ ლებიც გარშ ემორტ ყმუ ლია ხის გალ ერე ებით, 
მა თი სურ ვილ ების შესა ბა მი სად, ვინც მოაწ ყო. 

რად გა ნაც ფოქვეშს არ აქვს ბა ზარი, სა დაც მიმ დებარე რე გიო ნის მცხო ვრე-
ბლები გა ყი დდნენ პრო დუქტს, ამი ტომ ხალხს სთა ვა ზობენ აქ ყოვ ელწლიური ბა-
ზრის გა მართ ვას; ეს ახა ლი მი მარ თულ ება იქ ნება ქვეყნის თვის. უფრო მეტიც, ად-
გი ლო ბრივ ებმა, რომ ელთაც პრო გრე სის შეგრძ ნება აქვთ, სურ ვი ლი გა მოთქვეს, 
სა კუ თარი სახ სრე ბით აე შენები ნათ იპო დრო მი და ბა ზრო ბის დროს გა მარ თუ ლი 
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დო ღი სათ ვის დაე წესები ნათ პრიზ ები; ეს კიდევ ერ თი სიახ ლეა კავ კა სია ში, რად-
გან ამ დრომდე ამ გვარი გა სარ თო ბი კავ კა სია ში ოფი ცია ლურად ჯერაც არ და კა-
ნონ ებუ ლა. 1881 წლის თვის ამ პროე ქტთა გან არც ერ თი არ გან ხორ ციე ლებუ ლა. 
თუმ ცა, ეს ადა მიან ები უფრო მეტად იყვნენ მზად ამის თვის, ვი დრე ის ად გი ლო-
ბრივ ები, რომ ელნიც, რო გორც ვნახეთ, ბრწ ყინ ვალე ცხენოს ნები არიან (ნამ დვი-
ლად, ეს ერ თად ერ თი ხელოვ ნებაა, რომ ელსაც ისი ნი ფლობენ); ნუ თუ, მა თრახს, 
მა თი მხედრო ბის სიმ ბო ლოს, არა სოდეს მოიქნევენ? ამ მხრივ, ქალ ები ტოლს არ 
უდებენ სა წი ნააღ მდეგო სქესის წარ მო მადგენელთ, თავ დაჯ ერე ბით მოახ ტებიან 
რა ყველაზე ფიცხ ბედაურებს, დაი ნა ხავთ, რო გორ მხიარუ ლად სხედან მა მრ თა 
უბრა ლო უნა გირზე და დოღ ში ხშირად თანმხლებ მა მა კაც ებსაც კი სჯობ ნიან. აქ 
დღესას წაუ ლი არ გაი მართ ება საც ხენოს ნო თა მაშ ების გარეშე და მა თი ჯირი თი 
უკან ჩა მოი ტოვებს ცხენის გაწ ვრთ ნის ხელოვ ნებას, რომ ელსაც ჩვენ ცირკ ში ასე 
მონ დომ ებით ვუ კრავთ ტაშს. თუმ ცა, ისი ნი ბარ ბარო სულ და ველურ ტრა დი ციებს 
მისდევენ, რომ ელთა წი ნააღ მდეგაც ღირს პროტ ესტის გა მოთ ქმა. თი თო ეუ ლი 
ვერს ის ბო ლოს დგა ნან პი კა დორე ბი, რომ ლებიც ბრ ძო ლა ში ჩარ თულ ცხენებს 
არა მხო ლოდ შეძა ხილ ებით, არამედ თო ფის სრო ლი თა და მა თრა ხის ცემი თაც 
აჩ ქარებენ. არა ერ თი მხედარი და ღუ პუ ლა ას ეთი სას ტი კი, და ბრ კოლ ებია ნი დო-
ღის შედეგად, აღ ტაც ებას რომ ჰგვრის რო გორც მო ხუცებს, ისე ახალ გა ზრდებს. 

რად გან ღა ლიძ გა ფოქ ვეშის ველზე მოე დინ ება, დღის გან მავ ლო ბა ში თქვენ 
დაი ნა ხავთ სოფ ლელი ქალ ების მომ ხიბვლელ ჯგუფებს, დოქ ებით ხელში, რომ-
ლებიც ეს-ესაა მდი ნარე ში აუვ სიათ. რო გორი წელგა მარ თუ ლი კეთილ შო ბილ ება, 
რო გორი ში ნა გა ნი სი ნარ ნარე აქვთ ამ გაუთლელ ქალებს და რო გორ გან სხვავ-
დებიან ისი ნი ბევრი და სავ ლელი გლეხი ქა ლის გან. უკვე ვთქვი, რომ გან სხვავ-
ებით მეგრე ლი და სა მურ ზა ყა ნოე ლი ქალ ები საგან, აფ ხა ზი ქალ ები ნაკ ლებად ჩა-
ნან სა ჯაროდ; ამის მიზ ეზი ის ლა მი, ამ ქვეყნის წი ნა რე ლი გია, უნ და იყოს; გარ და 
ამი სა, მი სი კვა ლი ჯერაც ჩანს სხვა ადათ -წესებშიც, ერთ გვარად რომ შერე ვია 
ქრის ტია ნო ბას, რომ ელსაც ახ ლა აღიარებენ. ამის მიუხ ედა ვად, ქალს, რომ ელსაც 
არ მოს წონს სა კუ თარი ქმარი, უფ ლება აქვს მია ტო ვოს ის და დაუ ბრუნდეს სა კუ-
თარ ოჯახს, მიუხ ედა ვად ქმრის წი ნააღ მდეგო ბი სა. ამას თან, ქა ლი დედო ფა ლია 
სა კუ თარ ოჯახ ში, ქმარი კი მას გუ ლის ხმი ერე ბი თა და პა ტი ვის ცემით ეპყრო ბა და 
ზო გავს თით ქმის ყოვ ელგვარი დამ ღლელი საქ მია ნო ბი სა გან. ამ რე გიონ ში ქორ-
წი ლი დი დი დღესას წაუ ლია.

რო გორც სამ ეგრე ლო ში, აქაც, ქორ წი ლამდე ცხენზე ამ ხედრე ბუ ლი ში კრიკ ები 
ჩა მოუვ ლიან ნათ ესავ ებსა და მეგო ბრებს. სწორედ იმ დროს ფოქ ვეშის სტარ ში-
ნა ათ ხოვ ებდა თა ვის თხუთ მეტი წლის ქა ლიშ ვილს და შესაძ ლებლო ბა მომ ეცა, 
ყველა რი ტუა ლი ახ ლო დან მენა ხა. რო ცა სახლს უახ ლოვ დებიან, თა ვიან თი მის-
ვლის შესახებ სრო ლით და ერთ -ერ თი იმ მო ნო ტო ნური, უსიტ ყვო სიმ ღერით აც-
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ნობებენ ხოლმე, რომ ლის მახ ვი ლიც ვი თარე ბის მიხ ედვით იც ვლება: საზ ეი მო 
ცერე მო ნია ცხენის ქურ დი სათ ვის, ვინც თა ვი სი ნა დავ ლი მშვი დო ბით მოიყ ვა ნა 
სახ ლში; იარა ღის ას ხმი საკენ მო წოდ ება, რო ცა მტერი უახ ლოვ დებათ; ხმაურია ნი, 
მხიარუ ლი წა მოყ ვირე ბა სა ქორ წი ნო პროც ესიი სას; ისიც სი მართ ლეა, რომ შეუჩ-
ვეველი ყური ად ვი ლად ურევს სხვა დას ხვა ტონს ერთ მან ეთში და გან მას ხვავებელ 
მა ხა სიათებლებს ყოვ ელთვის ვერ იჭ ერს.

წეს-ჩვეულ ების თა ნახ მად, მა მულ ში მის ვლის თა ნავე ცხენოს ნები მას პინძელს 
ესალ მებიან ცხენის ყალყზე შეყენებით და თი თო ეუ ლი ახალ მო სუ ლი იმავეს იმ-
ეორებს. ყველა ნი სხდებიან ხეების ქვეშ – სა პირის პირო სქესი მა გი დის სხვა დას ხვა 
მხარეს, სხვაგ ვარად, ზრ დი ლო ბის წესები დაირღ ვეო და. პურო ბის და სრულ ები სას 
რქა, რომ ელიც ღვი ნის სამ ან ზოგ ჯერ მეტ ბოთ ლსაც კი იტევს, ხელი დან ხელში 
გა და დის; თი თო ეუ ლი სტუ მარი ვალ დებუ ლია და ცა ლოს იგი, თუ კი არ სურს, სუ-
ფრი დან გაა პან ღურონ. სას მის ების ცლა შემა შინ ებლად ბევრი საკ ვების მიღ ების 
შემდგომ (მეოთ ხედი ძრო ხა, ცხვარი, ბატ კა ნი, ქათ მები, სი მინ დი, კამ ეჩის ყველი) 
თა ვის საქმეს აკეთებს – ვერ ვიტ ყვი, რომ სტუ მრე ბი ძა ლიან თვრე ბიან, რად გან 
აფ ხაზებს თა ვი ღირს ეუ ლად უჭირავთ, არამედ იმ მხიარულ ების გა მო, რომ ელიც 
ამ გვარ შემთხვევებში მეფობს ხოლმე. 

შემდეგ ტა შის შემოკ ვრით იძ ლევიან ცეკვის დაწ ყების ნი შანს. დროს ტარე-
ბა ერე ვა ცხენო სან თა ფან ტა ზიას, რომ ლის შესახ ებაც ადრე ვლა პარა კობ დი და 
თა მაშ ები, ცეკვები, ქეი ფი გვიან ღამემდე გას ტანს. მეორე დღეს დღესას წაუ ლი 
ისევ გრძ ელდება. სტუ მრე ბი სა ჩუ ქრებს მიართმევენ ახალ და ქორ წინ ებულ ქალს, 
რომ ელიც ფეხზე მდგო მი და თავ და ბურუ ლი იღებს მათ. თავ სა ბურავს იქამდე 
არ იხ დის, სა ნამ მშობ ლები სა თი თაოდ არ მიუძ ღვნიან სა კუ თარ სა ჩუ ქარს. ახა-
ლი პა ტარ ძა ლი მა შინვე არ ტოვებს მშობ ლების სახლს; ქმარი გად მო დის მას თან 
საც ხო ვრე ბლად იქამდე, სა ნამ სი ძის სახლს პა ტარძ ლის თვის მოამ ზადებენ. ასევე, 
ზოგ ჯერ სიძე პა ტარძ ლის გან შორს რჩ ება და მი სი ნამ დვი ლი ქმარი იქამდე არ 
ხდება, სა ნამ სა კუ თარ სახ ლში არ წაიყ ვანს. ასეთ შემთხვევა ში სა ქორ წი ნო ზეი მი, 
ზოგ ჯერ არა ნაკლებ მშვენი ერი, სი ძის ოჯახ ში ისევ თა ვი დან იწ ყება ხოლმე. 

პა ტარ ძალს მოაქვს თა ვი სი მზით ევი, თა ვი სი ხელით და მეგო ბრე ბის დახ მარე-
ბით შეკერი ლი ლო გი ნი; ავ ეჯის დახ ვედრე ბა სი ძის მო ვალ ეო ბაა; რო გორც თა-
ვა დი, ისე გლეხი ერთ ნაირად უბრა ლო ავეჯს ახ ვედრებს ცოლს იმ გან სხვავ ებით, 
რომ ჩვეულ ებრივ, შეძლებუ ლი გლეხის ოჯა ხი უფრო მეტად სუფ თა და კეთილ-
მოწ ყო ბი ლია, ვი დრე თა ვად -აზ ნაური სა. მა გა ლი თად, ჩემი მას პინ ძლის სტარ ში-
ნას სახლს ფოქ ვეშში არაფ ერი ეცხო მსგავ სი დაუდ ევრო ბი სა და სი ბინ ძური სა, 
რა მაც, სამ წუ ხაროდ, სხვა დიდ ებუ ლი აფ ხაზ ების მას პინ ძლო ბა წაახ დი ნა.

მოგ ზაურო ბა ფოქ ვეში დან ბესლა ხუ ბამდე, ოჩამ ჩირის თემს მიბ მულ სოფ-
ლამდე, მხო ლოდ რამ დენიმე ვერსს მოი ცავს, მა გრამ დიდ ებუ ლი რამ არის, გან-
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სა კუ თრე ბით სა ღა მოს, მზის ჩას ვლის ჟამს. რო ცა მთა თა აე ლვარე ბუ ლი მწვერ-
ვალ ები ანარეკლს მოის ვრის მდი ნარის ნა კად ების, ტყეები სა და მდელოე ბისკენ, 
ყველაფ ერი ზღა პრუ ლი სი ნათ ლით გა ცის კროვ ნდება. ბესლა ხუ ბა ში ჩა მოვ ქვეით-
დი მდი დარი გლეხის ოჯახ ში, ოლ ქის მერის მეზობ ლად და რაოდენ კმა ყო ფი ლი 
ვი ყა ვი, რო ცა დღის ბო ლოს, ამ ახალ ჭერქვეშ აღ მო ვა ჩინე ამ დენი საინ ტერე სო 
ამ ბა ვი, თეთრი პირ სა ხო ცი, კრია ლა ჭურჭ ელი, ბრწ ყინ ვალედ შემწვარი ფრინ-
ველი და მას პინ ძლები, რომ ელთაც და კონ კი ლი ტან საც მელი არ ეცვათ.

მეორე დღეს სოფ ელში ტარდ ებო და ცერე მო ნია, რომ ელიც, ჩვეულ ებრივ, 
გვალ ვის დროს, წვი მის მოყ ვა ნის მიზ ნით იმართ ებო და ხოლმე. ვიმ ეორებ, აფ ხაზ-
ები ცრუ მორწ მუნე ხალ ხია. ესაა პურო ბა ცეკვებსა და სიმ ღერე ბთან ერ თად, რის 
შემდეგაც დამ სწრე თა პროც ესია მიე მართ ება მდი ნარი საკენ ჯორზე ამ ხედრე ბუ ლი 
თო ჯი ნით, რომ ელსაც გვერ დით მიჰ ყვებიან ახალ გა ზრ და გო გო- ბიჭ ები თა ნა ბარი 
რაოდ ენო ბით. გზად ისი ნი მღერიან ლოც ვას მდი ნარის ღმერ თი სად მი: „აგ ერაა 
თო ჯი ნა, თო ჯი ნა. აჰუს ქა ლიშ ვილს სურს, რომ და ლიოს. ის არ სვამს ღვი ნოს და 
სწყურია წყა ლი, რად გა ნაც მდი ნარე ლა მის მთლია ნად დამ შრა ლია. იგი არ მო-
დის, რად გან მდი ნარე ში ცო ტა წყა ლია“. ამ გვარად მღერი სას ისი ნი ჯორს შეაგდებენ 
მდი ნარე ში და მთელი პროც ესიაც თან მიჰ ყვება. თი თო ეუ ლი მათ გა ნი წყალს ას ხამს 
თო ჯი ნას, რომ ელსაც მერე ტალ ღებში ჩაა ყურ ყუმ ელავებენ ხოლმე. ეს ცერე მო ნია 
მთელი დღის გან მავ ლო ბა ში მეორდ ება. ბო ლოს, სა ღა მოს, მეორე სუ ფრა იშ ლება 
ჩვეუ ლი გარ თო ბის თან ხლებით. თუ კი წვი მა გა ჯიუტ დება და მაინც არ წა მო ვა, ისი ნი 
სხვა პრაქ ტი კას მი მარ თავენ, რომ ელსაც მხო ლოდ უკი დურე სი სა სო წარკ ვეთი სას 
ატარებენ, რად გან ცოდ ვად ით ვლება: მინ დორ ში აგდებენ ორ ბა ყაყს. ეს ცხოვ ელი 
უწ მინ დურად ით ვლება და ეჭვი არა ვის ეპარე ბა, რომ ას ეთი მო წოდ ების შემდეგ 
ღმერ თი მოინ დომებს და ბინ ძურე ბუ ლი დედა მი წის წყალ დი დო ბით გარე ცხვას. 

მა ვან მა შეიძ ლება თქვას, რომ ნაი ვური უმ ეცრე ბი სა და ცრურწ მენების მდგო-
მარ ეო ბა ში დარჩ ენი ლა აფ ხა ზი ხალ ხი იმ იზო ლა ციის წყა ლო ბით, რომ ელშიც ისი-
ნი ამ დენი საუ კუ ნის მან ძილზე ცხო ვრობდნენ. 

ოჩამ ჩირე ბესლა ხუ ბიდან ათი ვერს ის მან ძილზე მდებარ ეობს; მისკენ მი მა ვა-
ლი გზა კვეთს ეროვ ნულ პარკს, რომ ლის წარმ ტა ცი სი ლა მა ზის გად მოც ემა ნების-
მი ერი ხელოვ ნების ძა ლას აღ ემატ ება. შეუძ ლებელია იოც ნებოთ უფრო მშვენი ერ 
ხეივნებზე, უფრო მწვანე და ფოთ ლო ვან ტევრებზე, როგორებსაც ამ მარ შრუ ტის 
გავ ლი სას შეხვდებით. დი დრო ნი მუხ ები, ჭა დრე ბი და ცაც ხვები ქმნიან ჩრ დილს 
ოქროს ფერი აზა ლიე ბის ტერა სის თვის და ეს ყველაფ ერი უც ნაურად უპირის პირდ-
ება უკან დარჩ ენილ ერ თია ნად ველურ ად გილებს. ასე რომ, აღ ტაც ები დან გან ცვი-
ფრე ბისკენ გა და ვი ნაცვლეთ; და უცებ, მოუ ლოდ ნელად, ამ სიმ წვა ნი დან გა მოს-
ვლის თა ნავე თვალ წინ გა დაგ ვეშა ლა შა ვი ზღვა – ჩვენ უკვე ოჩამ ჩირე ში ვართ.

როდ ესაც გა სულ ნოე მბერს აქ ვი მოგ ზაურე, ღა ლიძ გა ში და ღამ ები სას ჩა ვაღ წიე. 
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ჩემმა ჩა ფარ მა დაი ჟი ნა, დღეს დავ ლოდ ებო დით და მდი ნარე ისე გა დაგ ვეკვეთა. 

მა გრამ მე მინ დო და გზა გაგ ვეგრძ ელები ნა, დრო არ დამ ეკარ გა და მიმ ესწრო ფო-

თი საკენ მი მა ვა ლი ნა ვი სათ ვის. ჩემი უსა ფრთ ხოე ბი სათ ვის მან წელზე მა თრა ხით 

მი მი ბა. ამ გვარად და ცუ ლი, უნა გირზე მუხ ლებით დავ დექი, რომ არ დავ სველებუ-

ლი ყა ვი. მეორე ნა პირს რომ მი ვაღ წიეთ, ჩა ფარ მა და მარწ მუ ნა, რომ ძა ლიან სა-

ში ში ფო ნი გა დავკვეთეთ. კიდევ ერთხელ უნ და ვუ მად ლოდე მის გამ ჭრია ხო ბას, 

ეს სირ თულეც წარ მატ ებით რომ გა ვიარეთ.

          

ექსკურ სია სა მურ ზა ყა ნო სა და აფ ხაზ ეთში: 

ნა წი ლი III

ძველი ოჩამ ჩირე და აჰუ მიხ ეილ შერ ვა ში ძის ყო ფი ლი სა სახ ლის ნან გრე ვები – 

პა ტარა სოფ ლის მო სახ ლეო ბა – ოლ ქის ზო გა დი ხედი – ჩემი ჩას ვლა ახალ ოჩამ ჩირე ში –  

ექსკურ სია მიმ დებარე მი და მოე ბში – ილორის ეკლესია და  

წმ. გიორ გის ხარი – ღამე აფ ხა ზი ქვრი ვის სახ ლში – მუ ხურ თან – კა ვალ კა და – 

დღესას წაუ ლი მოქ ვში; საყ დრის ნან გრე ვები და ეკლესია – მთა აღარ და.

დაახ ლოე ბით ნახ ევარი საუ კუ ნის წინ იმ ად გი ლას, სა დაც ახ ლა პა ტარა სოფ-

ელი ოჩამ ჩირე მდებარ ეობს, სხვას ვერაფ ერს ნა ხავ დით, გარ და კავ კა სიური 

ბზის ტყეები სა, რომ ლებიც ეკუთ ვნო და თა ვად ან ჩი ბაიებს, ჩერქ ეზუ ლი წარ-

მო შო ბის ოჯახს და რომ ლის შტოც დღესაც არს ებობს სა მურ ზა ყა ნო ში. ამ თა-

ვად ებმა, რომ ელთაც სა კუ თარ ქვეყა ნა ში უწოდებენ ლოონს, თა ვიან თი სახ ელი 

(ჭი ლოო ნი, რაც ნიშ ნავს ლოონ ების საც ხო ვრებელ ად გილს) დაარქვეს ამი-

ერ კავ კა სიის პა ტარა სოფელს, სა დაც ისი ნი და სახლდნენ; შემდეგ ქონ ება მიჰ-

ყიდეს მიხ ეილ შერ ვა შიძეს, უკან ასკნელ აჰუს, რომ ელმაც მო ჭრა მა ღა ლი ხეები 

და სოფელს დაარქ ვა ოჩამ ჩირე (ბზების ად გი ლი). აჰუს სურ და, შა ვი ზღვის ამ 

უდა ბურ ად გი ლას, აზიური სტი ლის მდი დრუ ლი რე ზიდ ენცია აე შენები ნა. ამ 

მიზ ნით მან თურქ ეთი დან მოიწ ვია არ ქიტ ექტორი და მშენებლები, რომ ელთაც 

გაა მართლეს მი სი მო ლო დი ნი და ამ და ვალ ებას კარ გად გაართვეს თა ვი. გა-

ვრც ელებუ ლი ლეგენდა იმა საც კი ამ ბობს, რომ როდ ესაც სა სახლე და სრულ-

და, არ ქიტ ექტორი სიკ ვდი ლით და საჯეს სულ თნის ბრ ძან ებით, რად გა ნაც თა ვი სი 

ხელოვ ნება უც ხოე თში გაი ტა ნა; მეორე ნი ამ ბობენ, რომ თა ვად აჰუმ დასაჯა, რა-

თა მი სი ნაგ ებო ბის ახ ლებური ვერ სია აღარ შეექმნა. 

ეს დიდ ებუ ლი შენო ბა მდებარ ეობ და ვეებერთ ელა ვა კის შუა გულ ში, რომ ლის 
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გა ნა პირა საც მოე დინ ება აძიკ ვა (აფ ხა ზურად ეს სიტ ყვა მდი ნარეს ნიშ ნავს). მას 
ჰქონ და კვა დრა ტის ფორ მა ორი სარ თუ ლით, ბელვედერით, აივ ნით, ვერან დით – 
მთლია ნო ბა ში ძა ლიან მომ ხიბ ვლელი, დახ ვეწი ლი ქან დაკ ებები თა და ნა ზი არაბ-
ესკებით მორ თუ ლი. პირვ ელი სარ თუ ლი – ქვი სა, და ნარჩ ენი შენო ბა კი წაბ ლის 
ხის ნა ტი ფი ნაკ ეთო ბაა, ხო ლო ვერან დის მზი დი კო ლო ნა და მა ჰა გო ნის გან გაე-
კეთები ნათ. ინ ტერი ერი შეესა ბამ ებო და ექსტერი ერის ელეგან ტურო ბას. ურიცხვ 
სა ლონებს ჰქონ და ფა ქი ზად დეტა ლიზ ებუ ლი ჭერი, კარე ბი კავ კა სიის წით ელი 
ბზის გან იყო დამ ზად ებუ ლი, ხო ლო ბუ ხრე ბი – თეთრი მარ მარი ლო თი ნაკ ვეთი. 
ას ეთი ნაგ ებო ბა ნების მი ერ ად გილს დაამ შვენებდა; ამ პრი მი ტიულ ქვეყა ნა ში ეს 
ნამ დვი ლი საო ცრე ბა იყო. სურათს ერ თად ერ თი რამ აფუჭ ებდა – მარნ ები სა ტუ-
სა ღოს და ნიშ ნულ ებას ასრულ ებდა იმ უბ ედურ თათ ვის, ვინც გაბ ედავ და და გა-
ნარის ხებდა მთა ვარს, ვი სი ახირე ბაც კა ნო ნი იყო. 

რო გორც კი ეს შესა ნიშ ნა ვი სა სახლე და სრულ და, აჰუმ იჩ ქარა, და ტო ვა ექვსი 
ვერს ის მო შორე ბით მდებარე თა ვი სი იმ ჟა მინ დელი საც ხო ვრე ბელი და ოჩამ ჩირე-
ში გად მოს ვლით მტრე ბი გა ნარის ხა. დარჩ ენი ლი ოცი წელი წა დი ქვეყა ნას სწორედ 
აქ ედან მარ თავ და. იმის თვის, რომ ეს ად გი ლი დაე სახ ლები ნა, გად მოა ტა ნი ნა მთელი 
ხე-ტყე ყველას, ვი საც კი ხის მო ჭრა შეეძლო, რა თა გარშ ემო თა ვა დურის თვის შესაფ-
ერი სი ხის ქოხ ები აე შენები ნათ, რის შედეგა დაც ახ ლან დელი სოფ ელი წარ მოიქ მნა. 

ეს სა სახლე, ოდ ესღაც მდი დრუ ლი ავ ეჯით გაწ ყო ბი ლი, ახ ლა და ცარიე ლებულ - 
გაუ და ბურე ბუ ლი ყო. ქარი ყველა მხრი დან იჭრე ბო და ჩამ სხვრ ეულ ფან ჯრე-
ბში (პირვ ელი შუშ ები, რომ ლებიც აფ ხაზ ეთში ნახეს); მდუ მარე ოთახ ებში ყველა 
შესაძ ლო სახ ეო ბის ფრინველს დაე ბუდ ები ნა, ხო ლო ძაღ ლების, კატ ები სა და 
ვირთ ხების მთელი სამხეცე ერ თი პირ დაბ ჩენი ლი კარი დან მეორე ში თა ვი სუფ-
ლად და პარ პაშ ებდა. 1876 წელს შენო ბა ასეთ მდგო მარ ეო ბა ში ვნახე. ამ მშვენი ერი 
სა სახ ლის ავი ბედი მი სი ამა ყი მფლობ ელი თა ვა დის ბედის წერას მო გა გონებთ. 
1864 წელს აჰუ, რომ ელიც რუს ეთის ვა სა ლი იყო, შეეცა და, სუზ ერე ნის ძა ლაუფ-
ლება შეერ ყია. დატ ყვევების შემდეგ მას რუს ეთის ქა ლაქ კა ლუ გა ში დაუ პირეს გა-
და სახ ლება, სა დაც წლების შემდეგ ცნო ბი ლი შა მი ლი გაამწესეს; მა გრამ მიხ ეილ 
შერ ვა შიძემ გა და სახ ლების ამ ად გილს ვერ მიაღ წია, რად გა ნაც გზა ში გარ დაიც ვა-
ლა; ზო გი ერთ ნი ამ ბობენ, რომ ბუნ ებრი ვი სიკ ვდი ლით, სხვების თქმით კი, სა კუ-
თარი ხელით და ლია სა წამ ლა ვი. მი სი სხეუ ლი უკან, აფ ხაზ ეთში გად მოასვენეს და 
მოქ ვის ტა ძარ ში, ოჩამ ჩირის მახ ლობ ლად და კრ ძალეს. მი სი ვა ჟი და მემკვი დრე 
გიორ გი, პეტერ ბურგ ში იყო გა და სახ ლებუ ლი და ცხო ვრობ და პენსიით, რომ ელიც 
რუს ეთის მთა ვრო ბამ დაუ ნიშ ნა და რომ ელმაც მას რამ დენჯერმე შესთა ვა ზა მა-
მის აშ ენებუ ლი სახ ლი მის თვის მიე ყი და. მა გრამ მან გა ყიდ ვაზე უარი გა ნაც ხა და. 
თუმ ცა, რუს ეთ-თურქ ეთის 1877 წლის ომამდე, როდ ესაც კიდევ ერთხელ შესთა-
ვაზეს გა ყიდ ვა, იგი და ყა ბულ და, მა გრამ ფას თან და კავ შირე ბულ შეთან ხმებას ვერ 
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მიაღ წიეს; ის მოით ხოვ და 1100 რუბლს, ხო ლო მთა ვრო ბა კი 900 რუბლზე მეტის 
გა დახ დას არ აპირე ბდა. რო გორც ცნო ბი ლია, ომის დროს აფ ხაზ ეთი აჯან ყდა 
რუს ების წი ნააღმდეგ და მხარი თურქებს დაუ ჭირა. თურქ ებმა, რომ ლებიც გად-
მოსხდნენ ოჩამ ჩირე სთან, რუს ები გააძევეს და სოფელს ცეცხლი წაუ კიდეს, რა მაც 
იქაურო ბა მთლია ნად გაა ნად გურა. მშვენი ერ მა სა სახ ლემაც ეს ბედი გაი ზიარა; 
მის გან აღარაფ ერი დარ ჩა, გარ და ნან გრე ვები სა, რომ ელიც მე გა და ვიღე. 

ქვის ეს ჩონ ჩხი, ერ თად ერ თი ნაშ თი სა სახ ლი სა, რომ ელიც მი სი გა ფურჩ ქნის 
პერიოდ ში ვი ხილე, დაჰ ყურებს უშველებელ გაუ და ბურე ბულ ვაკეს ზღვის პირას. 
ვეღარ სად ნა ხავთ ყვა ვილ ებით მორ თუ ლი ბორც ვების კვალს, სა მა გი ეროდ, უხ-
ვად წააწ ყდებით ნამ სხვრე ვების გროვებს და დამ წვარი სახ ლების ნარჩენებს. 

ამრი გად, თა ვად მა გიორ გი შერ ვა შიძემ ის თან ხაც და კარ გა, რომ ელიც რუს ეთის 
მთა ვრო ბამ ამ ბოხ ებამდე შესთა ვა ზა. ბუნ ტის დროს მხო ლოდ ერ თად ერ თი სახ ლი 
გა დარ ჩა თა ვი სი მკვი დრე ბი თურთ. იგი ეკუთვ ნო და მეგრელ ვა ჭარს, გვარად ბარ-
კა ლაიევს და მას ში სახ ლობ და ჰუს ეინ ფა შა, აფ ხაზ ეთში თურქ ეთის არ მიის სარ და-
ლი. ეს შენო ბა აჰუს (რომ ელსაც ასევე ეძახდნენ ვლა დიტელს) სა სახ ლის ახ ლოს 
მდებარ ეობს. 1881 წელს ყო ფი ლი სიუზ ერი ნის ვა ჟი აფ ხაზ ეთში და ბრუნ და, სა დაც იგი 
ქვეყნის რამ დენიმე უმ დი დრეს ტყეს მარ თავს ბელგიური კომ პა ნიის თვის.

1876 წლის თვის ოჩამ ჩირის მო სახ ლეო ბას, უმ თა ვრე სად, წარ მოადგენდნენ 
მეგრე ლები და თურქ ები; ეს უკა ნას კნელნი, ძირი თა დად, ლაზ ები არიან, ან და კო-
ლო ნის ტები ტრა პი ზო ნი დან. ამ ბირთვს მცირ ეოდ ენი ბერძ ნებიც ემატ ებიან. რაც 
შეეხება რუსებს, გარ და მთა ვრო ბის მოხ ელეთა ჯგუ ფი სა, რამ დენიმე მათ განს 
თუ შეხვდებით; მიუხ ედა ვად ამი სა, აღ სა ნიშ ნა ვია სამ სა ხური დან გა დამ დგარი 
რამ დენიმე სამ ხედრო და ორიც ის ოჯა ხი, რომ ლებსაც უწინდელ აჰუს ჰყავ და 
და ტუ საღ ებუ ლი და ახ ლა აქ დამ კვი დრე ბუ ლან. სოფელს აქვს კაფე, თურ ქუ ლის 
მსგავ სი, რამ დენიმე მსგავ სი ტი პის სა და ლა ქო და ასევე, პა ტარა მეჩეთი. აქაური 
აფ ხაზ ები, რომ ელთაც არ გააჩ ნიათ რაიმე პროფ ესია და არც ვა ჭრო ბით არიან 
და კავ ებულ ნი, ცხო ვრობენ მეზობელ, პა ტარა სოფ ლებში, სა დაც ამუ შავებენ სი-
მინ დის მინ დვრებს. რაც შეეხებათ ქალებს, ოჩამ ჩირე ში მხო ლოდ რამ დენიმე 
მათ განს თუ დაი ნა ხავთ; თით ქმის ყველა თურქ მა, რომ ლებიც აქ და სახ ლდნენ, 
სა კუ თარი ქალ ები თურქ ეთში გაამ გზა ვრა; ხო ლო ვინც ისევ აქ ცხო ვრობს, ისი ნი 
გარეთ იშ ვია თად თუ გა მოჩ ნდებიან ხოლმე.

ოჩამ ჩირე ში, ასევე, აქვთ ქრის ტია ნუ ლი ეკლესია და სკო ლა, მა გრამ არც ერ თი 
მათ გა ნი არ ყვა ვის. სა მურ ზა ყა ნოს ოქუ მი სა გან გან სხვავ ებით, აქაური სკო ლა ცუ-
და დაა მარ თუ ლი. ოჩამ ჩირის სკო ლა ში მხო ლოდ ბიჭ ები სწავ ლობენ და გო გონ-
ები სათ ვის აქამდე არაფ ერი გაკ ეთებუ ლა. უნ და აღ ვ ნიშ ნო, რომ ოლ ქის ად მი ნის-
ტრა ცია აშენებს ჰოს პი ტალს, რის თვი საც კონ ტრი ბუ ციას ად გი ლო ბრი ვი მო სახ-
ლეო ბა ნება ყოფ ლო ბით იღებს. მარ თა ლია, კლი მა ტი ნელ-ნელა უმ ჯობ ესდება, 
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მა გრამ ჯერ მაინც ციე ბ-ცხელების ბუდ ეა ჭაობ ების წყა ლო ბით, რომ ლებსაც ნელ-
ნელა აშრობენ. ყველა ავა დო ბის სა წი ნააღ მდეგო ად გი ლო ბრი ვი სა შუალ ება ქი-
ნი ნია; წამ ლის ეს სახ ეო ბა ფარ თო დაა გა ვრც ელებუ ლი კავ კა სიის პრო ვინ ციე ბში 
და გან სა კუ თრე ბით დი დი დო ზით მას ოჩამ ჩირე ლები გა მოიყენებენ. საინ ტერე სო 
ისაა, რომ თურქ ები, დიდ წი ლად, არ ავად დებიან რე გიო ნუ ლი მა ლარიით. ნუ თუ ეს 
იმუ ნიტ ეტი მა თი მოლ ების იდუ მალ ებით მო ცულ მეცნი ერე ბას უნ და მი ვაწ ეროთ? 
თუ კი წი ნას წარმ ეტყველის სექტის რომ ელიმე წევრი მაინც დას ნებოვ ნდა, იგი ქი-
ნი ნით არ მკურ ნა ლო ბს, რად გა ნაც მა თი ღვთის მსა ხური ამას კრ ძა ლავს. ამის ნაც-
ვლად, ის დახ მარე ბის თვის მი მარ თავს მუ ჰამ ედის მსა ხურს; მო ლა ყურა ნი დან 
რომ ელი ღაც სტროფებს ირჩევს, ქა ღალდზე წერს მათ, წვავს ქა ღალდს, შემდეგ 
კი ფრთ ხი ლად აგროვებს ფერფლს, გახ სნის წყალ ში და ავად მყოფს ამ წა მალს 
ასმევს. ამ ბობენ, იშ ვია თად თუ მოხ დება, ნაყ ენმა ავად მყოფს არ არ გო სო. მხო-
ლოდ ბედის წერაა ერ თად ერ თი, რომ ელიც აქ მო ნა წილ ეობს, ან და ხელმარჯვე 
ჯა დო ქარი წმინ და ჩაის რა ღაც საი დუმ ლო სა შუალებებს ურევს. ეს ის სა კით ხია, 
რომ ლის ახ სნაც ჩემს ძალებს აღ ემატ ება. 

ზღვის თვალ წარმ ტაც სა ნა პიროზე მდებარე ოჩამ ჩირე ორი მდი ნარით ირწ-
ყვება. ერ თი მათ გა ნია ლა ღიძ გა, რომ ელიც ის ეთი მდი დარია თევზით, რომ ან-
კესიც კი არაა სა ჭირო მათ და საჭ ერად; შესაძ ლებელია მა თი და ხოც ვა შაშ ხა ნით, 
როდ ესაც ისი ნი ტალ ღის ზედა პირზე თა მაშს დაიწყებენ, ან და მა ვანს შეუძ ლია 
ისი ნი ხელი თაც კი დაი ჭიროს. მეორე, ძა ლიან ტა ლა ხია ნი მდი ნარე აძიქ ვა კი, 
პირ და პირ სა მოთ ხეა ბა ყაყ ების თვის, წყლის სახ ეო ბი სათ ვის, რომ ელსაც ად გი-
ლო ბრივ ები ასეთ სა შინ ელებად მიიჩნევენ. აძი აფ ხა ზურად ნიშ ნავს წყალს, ქვა 
კი მდი ნარეს, ხო ლო ქარ თულ ში ეს უკან ასკ ნელი აღ ნიშ ნავს „გა სა ჭირს“. სოფ-
ლის გარშ ემო, დაახ ლოე ბით ოცი ვერს ის მან ძილზე ამო ზრ დი ლა მთა თა ქედები, 
რომელთა მწვერ ვალ ებიც წელი წად ში ათი თვე თოვ ლი თაა და ფარუ ლი. მხო-
ლოდ ივ ნის სა და აგ ვის ტო ში გა მოჩ ნდება ხოლმე მა თი შუბ ლი, მა გრამ რო გორც 
კი ოჩამ ჩირე ში გაწ ვიმ დება, მა თი მწვერ ვალ ები კვლავ თეთრი ქურ ქით იმოს ება. 
ქედის ზედა დონეზე, ძირი თა დად, მუხ ა, ჭა დარი და ბზები ხარობს; ქვემოთ კი – 
წაბ ლი. ჰა ერი კამ კა მაა, ხო ლო ნია და გი – არაჩ ვეულ ებრი ვი.

ოჩამ ჩირის ოლ ქი ორ ნა წი ლად, სა მურ ზა ყა ნოდ და კო დორად არის გა ყო ფი ლი; 
ეს უკა ნას კნელი ასე იწოდ ება მდი ნარის გა მო, რომ ელიც იქ მიე დინ ება. ოლ ქის თავს, 
რომ ელიც ოჩამ ჩირე შია გამ წესებუ ლი, ჰყავს ორი მოად გილე, ერ თი კო დორის-
თვის, რომ ელიც ასევე ოჩამ ჩირე ში ცხო ვრობს, მეორე კი, სა მურ ზა ყა ნოს თვის, რომ-
ელიც ოქუმ ში ცხო ვრობს. გა და სახ ლებუ ლი აჰუ, მიუხ ედა ვად მი სი დესპო ტიზ მი სა, 
გარკ ვეუ ლი პრე სტი ჟით სარგ ებლობ და, სა ვარაუ დოდ, მი სი ძირძ ველი ოჯა ხის გა-
მო, რომ ელიც ამ ქვეყა ნა ში მეთხუთმეტე საუ კუ ნის შემდეგ ბა ტო ნობ და. შესა ბა მი-
სად, რუს ეთის მთა ვრო ბას გაუ ჭირ და ამ მთიე ლთა ენერ გიუ ლი, დარაზ მუ ლი და 
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არა ცი ვი ლიზ ებუ ლი რა სა დაე მორ ჩილ ები ნა, რომ ელიც ის ედაც მტრუ ლად იღებს 
ახალ რე ჟიმს და სა მუ შაოს, ხო ლო ვა ჭრო ბის ნების მი ერ ფორ მას პა ტი ვის აყრად 
მიიჩნევს. როდ ესაც რე გიონ ში ინ დურ- ბრი ტა ნუ ლი ტელეგრა ფი დაა მონ ტაჟეს, საკ-
მაოდ გარ თულ და ად გი ლო ბრი ვი მუ შა ხელის მო ძიე ბა; ახ ლა ხან კი, რო ცა ოლ ქის 
თავ მა გა დაწ ყვი ტა ოჩამ ჩირის სიახ ლოვეს გზის გაკ ეთება, გლეხებმა ჯი ქურად გაუ-
წიეს წი ნააღ მდეგო ბა მი წის სამ შენებლო სა მუ შაოებს და გა ნაც ხადეს, რომ ისი ნი 
მი წას მხო ლოდ მა შინ თხრიან, რო ცა მას ში სა კუ თარ მკვდრებს მარ ხავენ; თუმ ცა, 
და თანხმდნენ ხიდ ების ასაშ ენებელი მორე ბის მო ჭრა სა და გა მო თრე ვას.

ხელი სუფ ლების ავ ტო კრა ტიუ ლი და მი ლი ტარის ტუ ლი სის ტემა, რომ ელსაც, რო-
გორც ვთქვი, ემორ ჩილ ება აფ ხაზ ეთი, ნაკ ლებად ცდი ლობს აქ ცი ვი ლი ზა ციის სიკ-
ეთეების გან ვი თარე ბას და არც ინ დუს ტრიი სა და ბიზ ნესის წინ სვლას უწ ყობს ხელს. 
მთელი ვა ჭრო ბა აქ ბერძ ნები სა და თურქ ების (უ პირატ ესად, ამ უკა ნას კნელთა) 
ხელშია და ბა თუ მი სა და ტრა პი ზო ნის მი მარ თულ ებით გააქვთ ამ ქვეყნის მცირ ეოდ-
ენი პრო დუქ ტი – სი მინ დი, ცვი ლი, თაფ ლი, კა კა ლი და მერ ქა ნი. ამას თან, რუ სუ ლი 
სა ნაოს ნო კომ პა ნიის პა ტარა გემი რე გუ ლარუ ლად მო ძრაობს სო ხუმ -კალ ესა და 
ოჩამ ჩირეს შორის. ის საუკ ეთესო სა შუალ ებაა მოგ ზაური სათ ვის, რომ ელსაც სურს 
რომ ელიმე ამ ად გი ლი დან მეორე ში ჩას ვლა; ზღვით მგზა ვრო ბას სჭირდ ება ექვსი 
საა თი, მა შინ რო ცა ხმელეთით გა დაად გილ ებას მნიშ ვნელოვ ნად მეტი დრო მიაქვს. 

1876 წლის მაის ში, სო ხუმ -კალ ედან ოჩამ ჩირე ში მეც სწორედ ამ გემით გავ-
ემგზა ვრე. როდ ესაც ნა პირზე გა დავ ედი, ისევ მეგრელ ვა ჭარ თან, ბარ კა ლაიე ვთან 
წა მიყ ვანეს, ვი სი სახ ლიც ის ტორიუ ლი გამ ხდარი ყო, რად გან თურ ქი ფა შა სწორედ 
იქ ცხო ვრობ და.

 იმ გან სა კუ თრე ბულ დი ლას და ვი ნახე, რო გორ იღ ვიძ ებდა და დგებო და 
მთელი ოჯა ხი. არა სოდეს და მა ვიწ ყდება, რა ეფექტი მოახ დი ნა ჩემზე აქაურო ბის 
„ვა ჭრო ბის პრინ ცის“ სახ ლის ინ ტერი ერის დათ ვა ლი ერე ბამ. სახ ლში აფ ხაზ ეთის-
თვის და მა ხა სიათ ებელი არ ეუ ლო ბა და სი ბინ ძურე სუფ ევდა. მთა ვარი დარ ბა ზი 
გა მოირჩ ეო და ერ თობ უც ნაური თვის ებით: მშობ ლებსა და შვილებს, მამ ლებსა და 
დედლებს, ძაღ ლებსა და კატებს ყველას აქ მოე ყარა თა ვი, რა მაც ნოეს კი დო ბა ნი 
მო მა გო ნა. მა გრამ ამ პრი მი ტიულ მა დაუდ ევრო ბამ ოჯა ხის თავს არა ნაირად არ 
შეუ შა ლა ხელი მას პინ ძლო ბა ში და არც სტუ მრე ბი დაუ ბრ კოლ ებია, ესარგ ებლათ 
მი სი სტუ მართ მოყ ვარ ეო ბით. 

გა სულ შემოდ გო მაზე, ოჩამ ჩირე ში ჩემი მეორე სტუ მრო ბი სას, სა სია მოვ ნოდ 
გაოც ებუ ლი და ვრ ჩი ძველი ნაც ნობ ების აღ მოჩ ენით. 

უბრა ლო გამვლელ მოგ ზაურს დრო არ აქვს იმის მი სახ ვედრად, სტუ მართ-
მოყ ვარუ ლი ღი მი ლი, რომ ლი თაც პირვ ელი სტუ მრო ბი სას შეხვდნენ, შეიც ვლება 
თუ არა უკან და ბრუნ ები სას. მა გრამ მე კმა ყო ფი ლი ვი ყა ვი იმით, რომ გულ ღიად 
შემხვდნენ, ისე, რო გორც მეგო ბარს. მათ შორის იყო ოჩამ ჩირის ოლ ქის უფრო-
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სი და მი სი ცო ლი. ჩემი ჩას ვლი სას (ამ ჯერად, ცხენით) მეგო ბრუ ლად მომეგებნენ 
და შემომ თა ვაზეს თა ვიან თი საც ხო ვრე ბელი, რო გორც ჩემი შტა ბი. თუ კი ზოგ-
ჯერ მაინც უბ ედურე ბას კარ გი რამ მოაქვს თან, ოჩამ ჩირემ ნან გრე ვებად ქცევის 
შემდეგ იმით იხ ეირა, რომ გაი ზარ და და ახ ლა უკ ეთაა გაშ ენებუ ლი. ბა ზარი, სა-
ჯარო შენობ ები უფრო დი დია, სახ ლები კი – სტუ მარ თათ ვის უფრო კეთილ მოწ-
ყო ბი ლი.

ოლ ქის მმართ ველის სახ ლი, რომ ელიც ზღვას გა დაჰ ყურებს, ერთ -ერ თი 
ყველაზე მშვენი ერი შენო ბაა. ბა ზარი მეორე მხარეს იშ ლება. სათ ვალ თვა ლო 
კოშ კი- შუ ქურა მეზღვაურე ბი სათ ვის წყლის პირა საა აღ მარ თუ ლი. მის ძირას 
მდებარ ეობს კოტ ეჯი, რომ ელშიც სახ ლობენ სამ ეზობ ლოს თურ ქი ხუროე ბი. 
მინ დო და მათ თვის სურათ ები გა დამ ეღო და ამი სათ ვის ჯგუ ფიც კი გან ვა ლაგე 
(რომ ელშიც გა მოირჩ ეო და წინ დის მქსოვ ელი მო ხუ ცი კა ცი), მა გრამ ამა სო-
ბა ში გა მოჩ ნდა მო ლა, რომ ელმაც უბრ ძა ნა, ამ დგარიყვნენ და შეახ სენა, რომ, 
რე ლი გიური პრინ ციპ ების თა ნახ მად, არა ვის უნ და მისცენ სა კუ თარი პორ ტრე-
ტის შექმნის უფ ლება.

ოჩამ ჩირე ჩემი სა დამ კვირვ ებლო პოს ტი იყო, აქ ედან მივ დიო დი ახ ლომ-
დებარე ად გილ ების სა ნა ხა ვად და აქ ედან ვაწ ყობ დი შთამ ბეჭდავ ექსკურ სიებს.

ამ ჯერა დაც თან მახ ლდა რუ სი ოფიც ერი, რომ ელიც პირვ ელი სტუ მრო ბი სას 
უკვე იყო ჩემი მეგზური; ამ ჯერა დაც ის ეთივე თა ვა ზია ნი და ზრ დი ლო ბია ნი გახ-
ლდათ, რო გორც ადრე; ენა და ქვეყა ნა იცო და, ჩემთვის უკი დურე სად სა სარგ-
ებლო აღ მოჩ ნდა. თან მოგ ვყვებო და ჩემი ფო ტო გრა ფიუ ლი აღ ჭურ ვი ლო ბით 
დატ ვირ თუ ლი ჩა ფარი. ამ ოფი ცრის, მ.ვ.ს.-ს თა ვა ზია ნო ბას უნ და ვუ მად ლოდე, 
რომ შა ვი ზღვის სა ნა პიროზე ამ დენი საინ ტერე სო რამ მო ვი ნა ხულე. 

ერთ -ერ თი მათ გა ნი იყო ჯა მი შის ყურე, რომ ელშიც მი სივე სახ ელო ბის მდი-
ნარე ჩაე დინ ება, ოჩამ ჩირე სა და მდი ნარე კო დორს შორის. ეს ყურე, რომ ელიც 
თვალ წარმ ტა ცი ხედებით გა მოირჩ ევა, წარ მოქ მნის ხშირად ნახსენებ ნამ გალს. 
დაბ ლო ბი, რომ ელიც მას  გარს აკრავს, მწყემსთა სა ნა ტრე ლი ად გი ლია. ისი ნი დი-
დი რაოდ ენო ბით სა ქონელს ერე კებიან აქ, სა დაც პირუტყვს არწ ყულებენ და კარგ 
სა ძო ვრე ბსაც ად ვი ლად პოუ ლობენ. 

ასევე, შევჩერ დი ყურე დან არცთუ ისე შორს მდებარე გზაზე, სა დაც რო დოდ-
ენდრო ნის ტოტ ებით შეკრულ ქოხ ში ჩა ფრე ბის პოს ტია გან თავ სებუ ლი. ამ ბუჩ ქის 
ტოტ ები, მი სი სიმ ტკი ცის გა მო, დი და დაა და ფას ებუ ლი. ამა ში და ვრწ მუნ დი, რო ცა 
გა ვიგე, რომ ერ თი შეხედვით უკი დურე სად ფა ქი ზი ქო ხი, თურმე, ნახ ევარი საუ კუ-
ნის გან მავ ლო ბა ში უძ ლებდა ქარიშ ხალს. მათ ამის რამ დენიმე მა გა ლი თი მოიყ-
ვანეს. რო დოდ ენდრო ნი ძა ლიან გა ვრც ელებუ ლია კავ კა სია ში და გა სულ ნოე-
მბერს იგი რამ დენიმე ფერად აყ ვავ ებუ ლი ვი ხილე.

ოჩამ ჩირი დან დაახ ლოე ბით რვა ვერს ში მდებარ ეობს ტა ძარი, რომ ელსაც 
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ხალ ხის ცნო ბი ერე ბა ში კარ გა ხანს გარკ ვეუ ლი ცრურწ მენები უკავ შირდ ებო და; 
ეს ილორის ეკლესიაა, უწინ პი ლი გრიმ თა საყ ვარე ლი ად გი ლი. მას თან მი სას-
ვლელად უნ და გაიაროთ დაბ ლო ბი, რომ ელიც მდი ნარე ღა ლიძ გამდე იშ ლება, 
შემდეგ კი, ხი დის უქონ ლო ბის გა მო, მდი ნარის გა და ლახ ვა მო გიწევთ. მდი ნარის 
მეორე ნა პირზე მოხ ვედრით თქვენ უკვე ილორის თემში ხართ და გზაც არაჩ ვეულ-
ებრი ვი ხდება; ეს სამ ხედრო გზაა, რომ ელიც გარკ ვეუ ლი ხნის წინ გაი ჭრა ოქუ-
მის სა მურ ზა ყა ნოს თან და კავ შირე ბის მიზ ნით. გზის მარჯ ვენა და მარც ხენა მხარეს 
მცენარ ეუ ლი სა ფარის სიმ დი დრე და ხეთა სი დიადე მკვეთრად უპირის პირდ ება 
აქა -იქ გა ფან ტუ ლი საც ხო ვრე ბელი სახ ლების სი ღა ტაკეს. გა ლავ ნით გარშ ემორტ-
ყმუ ლი ტა ძარი უშ ველებელი დაბ ლო ბის ცენტრ შია წა მო მარ თუ ლი; კარის სიახ-
ლოვეს დაი ნა ხავთ ნი შას, რომ ელიც გვირგ ვინ დება ამ ეკლესიის მფარვ ელის, 
წმინ და გიორ გის გა მო სა ხულ ებით. ძველი სპილ ენძის სამ ფეხაზე შესა წირა ვის ყუ-
თია გან თავ სებუ ლი: გატ ეხი ლი სა ხურა ვი და და კარ გუ ლი ბოქ ლო მი ადას ტურებს, 
რომ კარ გა ხა ნია, შესა წირი აღარა ვის ჩაუგ დია. 

მო ნას ტრის საც ხო ვრე ბელთან შედარე ბით უფრო ახა ლი ჩანს ეკლესია, რომ-
ლის გუმ ბა თი მშვენი ერი ბი ზან ტიური სტი ლი თაა ნაგ ები; ხვეულ კიბეს ოც დაე-
ქვსი ჩა მონ გრ ეუ ლი საფ ეხურით კოშ კში აჰ ყავ ხართ; აქ ხუ თი რო მაუ ლი თა ღი 
გა მოუკ ვეთავთ, რომლებზეც ჯერაც კი დია, უხ მოდ და უძრა ვად, ბრინ ჯაოს ხუ თი 
დი დი ზარი, რომ ელთა გან ერ თი შერ ვა ში ძის სახელს ატარებს. დაბ ლა დაი ნა ხავთ 
ეკლესიაზე გა დაბ მულ სა საფ ლაოს; წარ მო სად გენია, რო გორი მელან ქო ლიური 
იქ ნება ეს შემო ღო ბი ლი ალა გი, სა დაც მხო ლოდ უყ ვა ვი ლო ბორც ვების მწკრი ვი 
თუ მიუ თითებს ად გილზე, სა დაც მიც ვალ ებულ ნი გა ნისვენებენ. 

თა ვი სი სტი ლით ტა ძრის ინ ტერი ერი მო გა გონებთ სამ ეგრე ლოს მარტ ვი ლის მო-
ნას ტერს: ორივეს აქვს ბი ზან ტიური ჯვრის ფორ მის კა მარა და ორივეს კედლებზე 
შეამჩნევთ ფრე სკების კვალს. ეს ტა ძარი, მრა ვალ გზის აო ხრე ბუ ლი თურქ ების მი-
ერ, რომ ელთაც გაი ტაცეს ვერც ხლის ჩუ ქურთ მებით შემკუ ლი კარი და სხვა მრა-
ვა ლი ძვირ ფა სი ნივ თი, დღეს მხო ლოდ იმ გა შიშ ვლებუ ლი კედლების სა ხი თაა 
წარ მოდ გენი ლი, რომ ლებიც ნესტს მწვანე ხავ სი თა და ობით მოუ ხა ტავს. კან კელი, 
რომ ელსაც, რო გორც ამ ბობენ, ამ შვენებდა ძვირ ფა სი ქვებით მოოჭ ვი ლი ფი-
გურე ბი, გაუ ჩი ნარე ბუ ლია. მის ად გი ლას დგას ტი ხარი, ზედ უხ ეშად გა მო სა ხუ ლი 
წმინ დან ებით; ორივე მხარეს გან ლაგ ებუ ლია ორი პა ტარა სა კურთ ხეველი, რომ-
ლებიც მო გა გონებთ პა ტარა მა გიდებს და მორ თუ ლია უკა ნას კნელი აჰუს ცო ლის 
მი ერ მო ქარ გუ ლი წით ელი ქიშ მირის ქსო ვი ლით. ხელმარც ხნივ კიდევ ერთხელ 
ვხედავთ ძა ლიან ძველ წმინ და გიორ გის; შემდეგ, გა მო სა ხულ ების ზემოთ ძვირ-
ფა სი ქვებით მოჭ ედი ლი ორი ოქროს მახ ვი ლი კი დია; მათს ბა სრ პირებს შენიშ-
ნავ დით თვით ქარ ქა შებიც კი, ლალ ებით რომ შეუმ კიათ და ღია ლურ ჯი ხავ ერ დის 
ზო ნრე ბით მიუ მა გრე ბიათ; ამ ბობენ, რომ ეს იარა ღი მუს ლი მი სარდ ლის ძღვენია, 
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რომ ელიც ტა ძრის ასაო ხრე ბლად მო ვი და, მა გრამ ამ საქ მის აღ სრულ ება ში ხელი 
წმინ და ნის მი ერ ჩად ენილ მა სას წაულ მა შეუ შა ლა. 

ნება მი ბოძეთ, კიდევ ერთხელ აღ ვნიშ ნო საე კლესიო სა ლაროს, ხის მოუხ-
ეშავ კარა და ში შელაგ ებუ ლი ერთ გვარი ან ტიკ ვარუ ლი ნივ თების შესახებ, სა დაც 
უზან გის, მა თრა ხი სა და ცხენის ლა გა მის გარ და ინახ ებო და ბეჭდები, სხვა დას ხვა 
ვა ლუ ტა, უძ ველესი სამ კაულ ები და თვით მაწ ვნის საჭ მელი რქის კოვ ზებიც კი. 
ყველა ეს ნივ თი იმ მად ლი ერ მორწ მუნ ეთა ძღვენია, რომ ელთაც სა კუ თარ თავზე 
გა მოს ცადეს წმინ და ნის შემწეო ბა. 

ილორის ეკლესიის დღესას წაუ ლი სა თავეს იღებს სას წაუ ლი დან, რომ ელიც, 
საუ კუნ ეების გან მავ ლო ბა ში, ყოველ წელს ხდებო და წმ. გიორ გის დღეო ბის წი ნა 
სა ღა მოს. ამ დღეს, ბერძ ნუ ლი სტი ლით 9 ნოე მბერს, ზღვი დან ამო დიო და მოო-
ქრულრქ ებია ნი ხარი და ტა ძარ ში შედიო და, არა ვინ იცის, რო გორ, რად გა ნაც კარს 
სა გულ და გუ ლოდ კეტავდნენ და მეორე დღემდე არა ვინ უნ და შეხებო და. კვამ ლის 
ღრუბ ელი, ტა ძარს გარშ ემო ათ ჯერ რომ ეხვეო და, მორწ მუნეთ სას წაულ ებრი ვი 
ცხოვ ელის გა მოჩ ენის შესახებ აუწ ყებდა; თუ კი ღვთაე ბრი ვი ნის ლი არ გა მოჩ-
ნდებო და, ეს ნიშ ნავ და, რომ წმინ და გიორ გი უარს ამ ბობ და მფარვ ელო ბაზე. დი-
ლით მღვდელი, ქვეყნის მნიშ ვნელო ვან ადა მიან თა თან ხლებით, უნ და შესუ ლი ყო 
ეკლესია ში და მიახ ლოე ბო და ხარს; თუ კი იგი გვერდზე გახ ტებო და, ეს ავ ბედი თი 
ნი შა ნი იყო; თუ კი პირი ქით, მათ მშვი დად შეხვდებო და, მა შინ წინ სა სიკ ეთო და 
ბედნი ერი წელი ელო დათ. წმინ და ცხოველს მსხვერპ ლად სწირავდნენ დიდ სა-
საკ ლაოზე, თუმ ცა არა ვის ჭამ და. მი სი ხორ ცი მორწ მუნეებს შორის ნა წილ დებო-
და, ისი ნიც ინა ხავდნენ სხვა მრა ვალ თა შორის, რო გორც წმინ და ნა წილ სა და 
ამულეტს ავი თვა ლის წი ნააღმდეგ. საუბ ედუროდ, მრა ვა ლი წლის გან მავ ლო-
ბა ში, აღ ნიშ ნულ დღეს ეკლესიის შესასვლელს კეტავდნენ და მთელი ღამე ამაოდ 
ელოდნენ: ზემო დან კვამ ლი აღარ ეშვებო და ხოლმე და არც აპი სი- ხარი აღ წევდა 
იდუ მა ლად კედლებში, რა თა სა კუ თარი თა ვი მსხვერპ ლად მიე ტა ნა სამ ღვდელო-
თა და ნის ქვეშ. ად გი ლო ბრივ ების თქმით, წმინ და გიორ გიმ შეწყვი ტა ქვეყნის 
მფარვ ელო ბა და მიუ თითებდნენ, რომ წმინ დან მა მა შინ მია ტო ვა ქვეყა ნა, რო ცა 
თურქ მა ფა შამ ტა ძარ ში დაი ბა ნა კა და წა ბილ წა იგი.6

1881 წლის ნოე მბერ ში აქაური მცხო ვრე ბლები მო ნა წილ ეობდნენ ილორის 
ეკლესიის აღ დგენა ში. იქ ჩა სულს სრუ ლი რია -რია დამ ხვდა, მი წაზე სა გან ძურის 
შემად გენელი ნივ თები ეყარა. მღვდელი სო სიმ ღელაია მათ ერ თად მო გროვ ება-
ში მომ ეხმარა. დი დი იყო მი სი გან ცვი ფრე ბა, როდ ესაც და მი ნა ხა, ამ ex votos სა-

6.  სიმართლე ის არის, რომ ზედმეტად ბევრი ხალხის შეკრების თავიდან არიდების მიზნით, რეგიონის 
სიმშვიდე რომ შეენარჩუნებინათ, ხელისუფლება ხელს უშლიდა წმინდა ხარის გამოჩენას ილორში.
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მრე კლოს ძირ ში, კედელთან რო გორ ვა ლაგ ებდი და რომ ვთხოვე, მათ გვერ დით 
დამ დგარი ყო. 

როდ ესაც ეს მოქ მედება და სრულ და, მო ხუც მა მღვდელმა ის იშ ვია თი ნივ თები, 
რომ ლებიც მი სი სამ წყსო ეკლესიის სიმ დი დრეს შეად გენდა, უკან, კუთ ხეში დაა-
ლა გა. კიდევ უფრო მეტად გაოც და, რო ცა ნა ხა, რამ ხელა მნიშ ვნელო ბას ვა ნიჭ-
ებდი ამ მცირე სა გან ძურის რე პრო დუქ ციას, რომ ელსაც ჩემთვის ღირე ბულ ება 
ჰქონ და ნაი ვური ორი გი ნა ლო ბი სა და დი დი უბრა ლოე ბის გა მო. შემდეგ მი მა ნიშ ნა 
თა ვის საც ხო ვრებელზე, სა დაც უნ და დაგ ვესვენა. ამ საკ მაოდ კოხ ტა სახლს ჩრ-
დი ლავ და უშ ველებელი ხეები, რომ ელთაც მთელი თა ვი სი მდი დრუ ლი სიმ წვა ნის 
დიდ ებულ ება, მიუხ ედა ვად გვია ნი შემოდ გო მი სა, სახლზე გა დაე შა ლათ. საც ხო-
ვრე ბელში შეიძ ლებო და ერთ გვარი კომ ფორ ტის პოვ ნა, რაც ბევრად აღ ემატ ებო-
და იმ ეკლესიის კეთილ მოწ ყო ბას, სა დაც ეს სოფ ლის მღვდელი მსა ხურობ და. მან 
შემომ თა ვა ზა სი მინ დის შეჭა მა დი, ყურძ ენი და დიდ ებუ ლი ღვი ნო, მი სი მინ დვრე-
ბი სა და ვენახ ების ბრწ ყინ ვალე მო სა ვა ლი. 

თუმ ცა, მო დით, და ვუ ბრუნდეთ ილორს, რომ ელიც ახა ლი და მომ ხიბ ვლელი 
სოფ ელია, მდებარე იმავე სახ ელწოდ ების მდი ნარეზე, დაახ ლოე ბით ორი ათა სი 
მო სახ ლით. საც ხო ვრე ბელი სახ ლები საკ მაოდ შორი- შორ საა გან ლაგ ებუ ლი და 
თი თო ეულ მათ განს კარ გა გვარია ნი მა მუ ლიც აკრავს ირგ ვლივ.

ძველ სოფ ელში, რომ ელიც ეკლესიი დან რამ დენიმე ვერს ის მო შორე ბით 
მდებარ ეობს, მა ვა ნი ძნელად თუ აღ მოაჩენს რამ დენიმე ნა სახ ლარს. 

ღამე გა ვათენე ერთ -ერ თი აფ ხა ზი ბა ტო ნის ქვრი ვის სახ ლში, რომ ელთაც არ 
გააჩ ნდათ მა თი თა ვა დაზ ნაურო ბის და მა დას ტურე ბელი რაიმე სიგ ელ-გუ ჯარი, 
თუმ ცა ეს ყველაფ ერი აღ ბეჭდი ლი ყო მო ხუც თა მეხსი ერე ბა ში; და რად გა ნაც ამ-
ჟა მად ისი ნი მიწ ების გა ნა წილ ებით იყვნენ და კავ ებულ ნი, მა თი ვა ჟი, რომ ელიც 
ახ ლა მი ლი ციე ლად მსა ხურობ და ოჩამ ჩირის ოლ ქის უფროს თან, რე გიონ ში მოგ-
ზაურობ და, რა თა ხალხს მი სი არის ტო კრა ტიუ ლი წარ მო მავ ლო ბა ეღიარე ბი ნა. 
ამ სახლს, შედარე ბით, არ აკ ლდა კომ ფორ ტი; გო ნი ვრუ ლად მარ თუ ლი მა მუ ლი 
აყ ვავ ების გზას ად გა და ახალ გა ზრ და კა ციც, მიუხ ედა ვად სა ვალ დებუ ლო ძონ-
ძები სა, საკ მაოდ კარ გად იყო გა მოწ ყო ბი ლი. 

მო ხუ ცი ქა ლი, რომ ელსაც სხვა შვი ლი არ ჰყავს, გარშ ემორტ ყმუ ლია რამ დენიმე 
ახალ გა ზრ და გო გო ნა თი, მო წაფ ეებით, რომ ლებიც დედას ეძა ხიან; სწორედ ის 
აძლევს გა ნათ ლებას. მართ ლაც, ხშირად ხდება, რომ მშობ ლები სა კუ თარი შვილ-
ების აღ ზრ და- გა ნათ ლებას მესამე მხარეს ან დობენ ხოლმე და სახ ლში იქამდე 
არ მიჰ ყავთ, სა ნამ მა თი ქორ წინ ების ჟა მი არ დად გება. ამ ძვირად  ღირე ბუ ლი 
სწავ ლების სა ფა სურს, ex post facto, ცხენის, სა ქონ ლის ან მი წის ჩუქ ებით იხ-
დიან. მიუხ ედა ვად იმი სა, რომ ანაზ ღაურე ბა ზოგ ჯერ სა სა მართ ლო და ვის სა გა ნი 
ხდება, ოჯახებს შორის ეს ორმ ხრი ვი შეთან ხმება, სის ხლით ნათ ესაური კავ შირის 
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გარეშეც კი, მათ შორის ამ ყარებს ახ ლო და გულ მხურ ვალე ურ თი ერ თო ბას, რომ-
ელიც ხშირად სის ხლით ნათ ესაო ბაზე უფრო ძლი ერია. მა გრამ ყველაზე წმინ და 
კავ შირი აფ ხაზ ები სა და მეგრე ლები სათ ვის ძუ ძუმ ტეო ბაა; გამ ზრდ ელი ით ვლება 
არა მხო ლოდ მეორე დედად და ოჯახ ში ძა ლაუფ ლების მქონედ, არამედ მი სი 
შვილ ებიც ის ეთივე მიღ ებულ ნი არიან ბა ტო ნის ოჯახ ში, ვის შვილ საც ძუ ძუ აწო ვა. 

ამ ქვეყა ნა ში, სა დაც მი წა მი წათ მოქმედს არ ეკუთ ვნის და აჰუს ერ თი ახირე-
ბის გა მო, შეიძ ლება, მის მი ერ აყ ვავ ებუ ლი მი წი დან გა მოაძ ევონ, მც ხო ვრებლებს 
ჩვეულ ებად აქვთ ქცეუ ლი ერ თი ად გი ლი დან მეორეზე გა დას ვლა და თა ვიანთ 
საც ხო ვრებელს დროე ბი თ სამ კვი დრე ბლად თვლიან. დღესაც კი, თუ კი ად გი ლი 
აღარ მოს წონთ ან იმის გა მო, რომ მა თი საყ ვარე ლი ახ ლობ ელი გარ დაიც ვა ლა, 
ან და ად გი ლო ბრივ თა ცრუ მორწ მუნე გონ ება რაიმე ავს მიაწ ერს ამა თუ იმ ალაგს, 
სხვა გან გა და სახ ლების გა დაწ ყვეტილ ებას ად ვი ლად იღებენ და არა ნაკ ლები სის-
წრა ფი თაც აღა სრულებენ ხოლმე. რად გა ნაც სახ ლები მო ძრა ვი ოთახ ებია, მათ 
მხო ლოდ ჩა ლის სა ხურა ვის, მოწ ნუ ლი კედლები სა და სა ყრდ ენი ბოძ ების მოშ-
ლა და კამეჩებზე ან ცხენებზე შემოწ ყო ბა სჭირდ ება, მსუ ბუქ ავ ეჯთან – ხის 
გრძელ სკამ ებთან, ლეიბ ებთან, ბა ლიშ ებთან, გა და სა ფარე ბლებთან, ზედად გარ სა 
და ქვაბ თან ერ თად. არ ავიწ ყდებათ ეროვ ნუ ლი გი ტარაც (აფ ხაიარ ცა), რომ ელიც, 
ოჯა ხის ახირე ბის გა მო, ავ ეჯთან ერ თად მოგ ზაურობს ხოლმე. დარწ მუნ ებით 
შემიძ ლია ვთქვა, ეს ამ ხალ ხის პრი მი ტიუ ლი ცხო ვრე ბის ყველაზე მომ ხიბ ლა ვი 
და მო სახ ერხ ებელი ას პექტია; ისი ნი ჩვენგან გან სხვავ ებით, არ არიან კომ ფორტს 
მი ჯაჭ ვულ ნი და სრულ ები თაც არ იც ნობენ ჭარბ დოვ ლათს, ცი ვი ლიზ ებუ ლი ხალ-
ხის თვის ასე „გარ დაუ ვალს“; სავსებით კმა ყო ფილ ნი არიან, თუ კი დღევან დელი 
სა ჭიროე ბი სათ ვის სამ ყო ფი ჯამ -ჭურჭ ელი გააჩ ნიათ. გზად არ უჭირთ ღა მის გა-
სათ ევი ად გი ლის მოძ ებნა, პირუტყვს სა ძო ვარზე უშვებენ, ზოგ ჯერ აღ კაზ მულ საც 
კი, ხო ლო მეორე დი ლას, გამ თენიის თა ნავე, მოგ ზაურ თა ქარა ვა ნი კვლავ მთებსა 
და ველებს შეეფინ ება.

ოჩამ ჩი რის გარ შე მო მოგ ზაუ რო ბი სას, გა მაკ ვირ ვა სო მეხ ოჯახ თან შეხ ვედ რამ. 
ისინი უკან, სა ქარ თვე ლო ში ბრუნ დე ბოდ ნენ მას მე რე, რაც აფ ხა ზეთ ში არეუ ლო ბა 
მიწ ყნარ და. 

სომ ხებს, რო გორ სა ყო ველ თაოდ ცნო ბი ლია, აქვთ ვაჭ რო ბის ნი ჭი. ასე რომ, 
გა საკ ვი რი არაა მა თი ხილ ვა ოჩამ ჩი რე ში, სა დაც აღ მშე ნებ ლო ბა დაიწ ყო. სომ ხე-
ბი, ჩარ თუ ლე ბი არიან რა ყო ველ გვარ ვაჭ რო ბა სა და მო მა რა გე ბა ში, კარ გა გვა-
რიან ფულს შოუ ლო ბენ და ოჯა ხებს მხო ლოდ ამის შემ დეგ უბ რუნ დე ბიან. ეს იყო 
ერ თ-ერ თი ასე თი ვაჭ რის ოჯა ხი, რო მელ საც გზად, მდი ნა რის ნა პი რას სა დი ლო-
ბი სას გა და ვე ყა რეთ.

ჩვე ნი მოგ ზაუ რო ბე ბის გაგ რძე ლე ბის წინ ვთხო ვე, ფო ტოს გა და ღე ბის ნე ბარ-
თვა მოე ცათ, სა დაც მა თი სა ცო დაო ბი სა და სიმ დიდ რის ნა ზა ვი გა მოჩ ნდე ბო და. 
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კარ გად ჩაც მუ ლი და ცხენ ზე ამ ხედ რე ბუ ლი ოჯა ხის თა ვი ატა რებ და დი დე ბულ 
ია რაღს, რაც იშ ვია თო ბას წარ მოად გენს სო მეხ თა შო რის, რომ ლე ბიც, ჩვეუ ლებ-
რივ, არ არიან ხოლ მე შეია რა ღე ბულ ნი. 

ბე დაურ ზე მჯდომს ხელთ უპ ყრია ჩონ გუ რი, ეროვ ნუ ლი გი ტა რა, რო მელ საც 
დაუ ნა ხავთ რო გორც მდი დარს, ისე ღა რიბს და რომ ლის სი მებ საც შეუძ ლია რო-
გორც სუფ რის გამ ხია რუ ლე ბა, ისე ავად მყო ფი სათ ვის ძი ლის მოგ ვრა. 

სო მე ხი, რო მელ ზეც გე საუბ რე ბით, ჩონ გურს უკ რავ და, რა თა თა ვი სი მემ კვიდ-
რის ტი რი ლი შეე ჩე რე ბი ნა. ბავ შვი დე დას კა ბა ზე ეჭი დე ბო და და ასე თრე ვა- თრე-
ვით მიჰ ყვე ბო და, რად გა ნაც, სა ვა რაუ დოდ, არ ბა ზე (ტრა დი ციუ ლი ქარ თუ ლი 
ურე მი) უნ დო და დაჯ დო მა, რომ ლის კე ნაც უხ მობ და მი სი გამ ზრდე ლი მსა ხუ რი 
(ქვეყ ნის ადათ -წე სე ბის მი ხედ ვით). ამ პა ტა რა აზიუ რი გა რეგ ნო ბის ყმაწ ვი ლის 
შე სა ხე დაო ბა, რო მელ საც თა ვი დი დი ფა ფა ხით დაე ფა რა, – ეს იყო ერ თა დერ თი 
რამ, რაც მას ემო სა, მა გო ნებ და იმ პირ ველ ადა მიანს, დარ ვინ მა რომ აღ წე რა. დე-
და მი სის ნა ყო ფიე რე ბა სა დავო არა ვის თვის უნ და ყო ფი ლი ყო, რად გა ნაც პე რან-
გის ქვეშ კი დევ ჰყავ და ერ თი ჩვი ლი, რო მელ საც მკლა ვე ბით არ წევ და, მე სა მე კი 
მხრებ ზე ეჯ და და მი სი გაბ მუ ლი სი ცი ლი ძმის ტი რილს უერ თდე ბო და. ეს ქა ლი 
სად ღაც, ფილ ტვე ბის ზე და ნა წი ლით, გამ ყი ნა ვი ხმით მღე რო და სომ ხურ და ტი რე-
ბას, რომ ლის ხორ ხის მიე რი სიტ ყვე ბი ნაკ ლე ბად თუ მა ტებ და ჰარ მო ნიას ამ ოჯა-
ხის უკი დუ რე სად მრა ვალ ფე რო ვან კონ ცერტს, რო მე ლიც ფო ტოს გა და ღე ბი სა საც 
არ შეწ ყვე ტი ლა და მა ში ნაც კი ჩა მეს მო და, რო ცა ისი ნი საკ მაოდ დაგ ვშორ დნენ. ამ 
სა ნი მუ შო დე დის ტა ნი სა მო სი არ ტო ვებ და სი სუფ თა ვის შთა ბეჭ დი ლე ბას, მაგ რამ 
ასე თი დაუ დევ რო ბა გა სა გე ბი იყო ამ პი რო ბებ ში. მას არ ჰქონ და ქარ თუ ლი თავ ზე 
წა საკ რა ვი (თავ საკ რა ვი) პირ ბა დით; ლა მა ზი, შა ვი თმა თხელ კუ ლუ ლე ბად ეყა-
რა მხრებ ზე, აბ რე შუ მის ჭრელ ყვა ვი ლე ბია ნი მო სას ხა მით რომ ჰქონ და და ფა რუ-
ლი. ყე ლი, მკლა ვე ბი, წე ლი, ერ თია ნად ჰქონ და მორ თულ -მო კაზ მუ ლი ნამ დვი ლი 
სა ხე ლოვ ნე ბო ღი რე ბუ ლე ბის მქო ნე სამ კაუ ლე ბით. ეს ძვირ ფა სი ნივ თე ბი ქა ლის 
უბად რუკ ფეხ საც მელ თან მარ თლაც რომ თვალ ში  სა ცემ გან სხვა ვე ბას ქმნი და.

ხელ მარ ცხნივ მი დიო და მი სი უფ რო სი ქა ლიშ ვი ლი, ღა რი ბად ჩაც მუ ლი და ჩე-
მოდ ნე ბით დატ ვირ თუ ლი. ოჯა ხის წევ რე ბი ურმის წინ მიდიოდნენ. მთე ლი ავ ლა-
დი დე ბა ორი უზარ მა ზა რი ხა რის თვის აე კი დე ბი ნათ, რომ ლებ საც ახალ გაზ რდა 
მსა ხუ რი მიუძ ღო და, იუ მო რი თა და სო მეხ თათ ვის ასე და მა ხა სია თე ბე ლი მოთ მი-
ნე ბით სავ სე, ვინც მეეტ ლი სა და მზა რეუ ლის როლ საც ას რუ ლებ და და თან ატი-
რე ბუ ლი ბავ შვის ძი ძო ბა სა და აღ მზრდე ლო ბა საც ითავ სებ და. მის დამ შვი დე ბას 
თბი ლი სიტ ყვე ბით ამაოდ ცდი ლობ და. 

ურემში მოე თავ სე ბი ნათ მოგ ზაუ რო ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლი ნივ თე ბი. ზე მო დან 
იდო ქვა ბი, შეუც ვლე ლი ჭურ ჭე ლი სი მინ დის შე ჭა მან დის მო სამ ზა დებ ლად. ერთ 
მხა რეს კონ წია ლობ და ბას კუ რი დო ლი, სა ვალ დე ბუ ლო ინ სტრუ მენ ტი, ეროვ ნუ ლი 
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ცეკ ვის, ლეზ გინ კას შე სას რუ ლებ ლად, რომ ლის გა რე შეც ვერ ნა ხავ დით ვერც ერთ 
ოჯახს – ვერც შეძ ლე ბულ სა და ვერც ღა რიბს. 

ძი რი თად ეკი პაჟს უკან მოჰ ყვე ბო და მეო რე მსა ხუ რი, ნაბადში გახ ვეუ ლი და 
ფა ფახ ში გა მოწ ყო ბი ლი. ის წინ მოუძ ღო და ორ ცხენს, მრა ვა ლი ფუ თით დატ ვირ-
თულთ ლო გი ნი თა და კავ კა სიუ რი სახ ლის მო სარ თა ვად სა ჭი რო ნივ თე ბით. 

ჩე მი პირ ვე ლი ვი ზი ტი სას დავ გეგ მე ვწვეო დი მუ ხურს, რა თა თა ვად ან ჩა ბა ძის 
ღვი ნის მა რა ნი მე ნა ხა.

ილორ სა და სა მურ ზა ყა ნოს ამ სო ფელს შო რის მდე ბა რეობს გან ცალ კე ვე ბუ ლი 
დაბ ლო ბი, და სე რი ლი ბი ლი კე ბით, სა დაც სრუ ლიად ვე ლუ რი ფლო რა ხა რობს. მა-
შინ ად მი ნის ტრა ცია აშე ნებ და გზას, რო მე ლიც სო ხუმ -კა ლემ დე, აფ ხა ზე თის მთა-
ვარ ქა ლა ქამ დე უნ და მი სუ ლი ყო. ნე ბით თუ ძალ და ტა ნე ბით, ად გი ლობ რი ვებ მა 
თა ვიან თი წვლი ლი ამ პროექ ტში სრუ ლიად უფა სოდ შეი ტა ნეს. ახა ლი გზის სიახ-
ლო ვეს, რომ ლის კი დე ზეც ოხუ რეი მიე დი ნე ბა და სა მურ ზა ყა ნო სა და აფ ხა ზეთს 
შო რის საზ ღვარს ქმნის, ჩაფ რე ბის პოს ტი დან არცთუ ისე შორს, წააწ ყდე ბით 
წყა როს, რომ ლის მა ღალ ტყე თა შო რის მორ ბე ნა ლი გამ ჭვირ ვა ლე ჩქე რა ლე ბი, 
არე მა რეს მუდ მი ვი სიგ რი ლით ავ სებს. სწო რედ აქ ვე ლო დი ცხე ნე ბის შეც ვლას, 
რომ ლე ბიც იქ ვე, მიმ დე ბა რე სა ძოვ რე ბი დან უნ და მოეყ ვა ნათ. დავ ტო ვეთ რა 
ილო რი მზის ამოს ვლი სას, მუ ხურ ში შუად ღი სას ჩა ვაღ წიეთ და თა ვად ან ჩა ბა ძის 
ნა თე სა ვის სახ ლში დავ ბი ნავ დი, რომ ლის ბრძო ლაც სა მეგ რე ლოს მთავ რის, და-
დია ნის წი ნააღ მდეგ უკ ვე აღ ვწე რე. მი სი სამ ფლო ბე ლო ერ თობ კარ გად გა მოი-
ყუ რე ბო და, თა ვი სი უშ ვე ლე ბე ლი ხე ხი ლის ბა ღი თა და კარ გად მოვ ლი ლი ვე ნა-
ხით, რომ ლის რი გე ბი თვა ლუწ ვდე ნელ სიგ რძე ზე იყო გა ჭი მუ ლი, მი სი მა რა ნი 
კი ამ ფო რე ბით (ღვი ნის ჭურ ჭე ლი) იყო გა და ჭე დი ლი, რომ აღა რა ფე რი ვთქვათ 
კედ ლის გას წვრივ ჩამ წკრი ვე ბულ კას რებ ზე, რომ ლებ ზეც შე ნიშ ნავ დით რუ სულ 
წარ წე რას „ი ზა ბე ლა“. 

ეს გან სა კუთ რე ბუ ლი ღვი ნო, ვარ დის ფე რი ელ ფე რით, ოდე სის შე მო გა რენ-
ში მო დის. ჩემ მა მას პინ ძელ მა მუ ხურ ში შემ თხვე ვით აღ მოა ჩი ნა კას რი, ჩაას ხა 
ღვი ნო და ამა ვე დროს ამ ფო რაც აავ სო, რა თა ენა ხა (რად გა ნაც იგი გურ მა ნი 
და პროგ რე სული ადა მია ნი იყო), თუ რო მე ლი მე თო დით და ვარ გე ბა იქ ნე ბო და 
უფ რო წარ მა ტე ბუ ლი. ამ შემ თხვე ვა ში კას რმა აჯო ბა და მას შემ დეგ მო ხერ ხე-
ბუ ლი სა მურ ზა ყა ნოე ლი, თურ მე, თა ვის გა მორ ჩეუ ლად საყ ვა რელ მო სა ვალს 
კას რში ინა ხავს. 

მოუ ლოდ ნე ლი შემ თხვე ვის გა მო, მუ ხურ ში რამ დე ნი მე საა თით მო მიხ და გა ჩე-
რე ბა. თა ვა დის ქა ლიშ ვი ლი, თხუთ მე ტი წლის მომ ხიბ ვლე ლი გო გო ნა, და ქორ წი-
ნე ბუ ლი ამ დე ნი ვე დღის წინ, ჩე მი ტან საც მლის ჩაც მის გი ჟურ მა სურ ვილ მა შეიპ-
ყრო და მოინ დო მა, სა კუ თა რი მზით ვი დან ჩემ თვის ყვე ლა ზე ლა მა ზი ტა ნი სა მო სი 
ეჩუ ქე ბი ნა. 
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შე ვე ცა დე, მის თვის ამეხ სნა, რომ მთებ ში მოგ ზაუ რო ბი სას არ შე მეძ ლო ამ 
გრძელ მკლა ვია ნი, მკერ დთან ღრმად ამოჭ რი ლი ფარ ჩის ჩაც მა, მაგ რამ სულ 
ამაოდ. მან მოირ გო ჩე მი ტან საც მე ლი, რო მელ შიც მომ ნუს ხვე ლად გა მოი ყუ რე ბო-
და და აღარ უნ დო და მი სი გახ და. შევ თა ვა ზე, რომ შე ვუ კე რავ დი ასე თი ვეს, თუ კი 
ქსო ვილს მი შო ვი და; ამის გა გო ნე ბი სას სი ხა რუ ლით შეხ ტა. მა შინ ვე გაგ ზავ ნეს მო-
სამ სა ხუ რე და მოა ტა ნი ნეს წი თე ლი ქსო ვი ლი, დი დი ფოთ ლო ვა ნი მო ხა ტუ ლო ბით. 
მეც გა მოვ ჭე რი კა ბა თა ვა დურ ყაი და ზე. ქალ ბა ტო ნე ბი მო მეხ მარ ნენ მის შე კერ-
ვა ში. კა ბა მო ვა ზო მე და ისე კარ გად მოერ გო ჩე მი ლა მა ზი კლიენ ტის წელს, რომ 
მი სით თვით ცნო ბი ლი უორ ტის7 სახ ლიც კი აღ ფრთო ვან დე ბო და. 

რუ სი ჯა რის კა ცე ბის მიერ გა კე თე ბულ სტრა ტე გიუ ლი გზა მუ ხუ რი დან მი გიყ ვანთ 
პა ტა რა სო ფელ ში, რო მელ საც ჰქვია „წაბ ლის ხი დი“ ანუ ად გი ლობ რივ თა ენა ზე – 
ჭუ ბურ -ხინ ჯი. დღეს ხი დი აღარ არ სე ბობს, ვერ გაუძ ლო დი ნე ბის ძა ლას. სახ ლი 
კი, სა დაც იმ ღა მი სათ ვის თავ შე სა ფა რი ვი პო ვე, ამ რე გიონ ში ყვე ლა ზე შეძ ლე ბულ 
თა ვადს ეკუთ ვნო და; მას საერ თო არა ფე რი ჰქონ და იმ მოწ ნულ ქოხ მა ხებ თან, 
რომ ლებ ში ღა მის გა თე ნე ბა საც ასე შე ვეჩ ვიე. ეს იყო მშვე ნიე რი ორ სარ თუ ლია-
ნი შე ნო ბა, არაჩ ვეუ ლებ რი ვი ვე რან დი სა კენ ამა ვა ლი ორ მხრი ვი კი ბით. მი წა ზე 
ფე ხიც კი არ დაგ ვედ გა, რომ „მხლე ბელ თა“ ამა ლამ მოირ ბი ნა და ჩა მოგ ვარ თვა 
ცხე ნის აღ ვი რი და თვით თა ვა დიც კი გა მოგ ვე გე ბა. სახ ლი დან აღ წევ და გი ტა რის 
აკორ დე ბი, შერ წყმუ ლი ქალ თა ხმებ თან, რაც იქ სა თუ თი სქე სის მყო ფო ბა ზე მიუ-
თი თებ და. სა კუ თარ თავს უკ ვე ვუ ლო ცავ დი ამ მომ ხიბ ვლელ სახ ლში მოხ ვედ-
რას; მაგ რამ რაო დენ დი დი იყო ჩე მი იმედ გაც რუე ბა, რო გორც კი ზღურბლს გა-
და ვა ბი ჯე! ეს სახ ლი, რო მელ მაც გა რე დან ასე თი კარ გი შთა ბეჭ დი ლე ბა მოახ დი ნა, 
შიგ ნით შე მა ში ნე ბე ლი სი ბინ ძუ რით იყო სავ სე. ყვე ლა ზე უა რე სი კი ის იყო, რომ 
ქალ ბა ტო ნე ბიც იქ ვე იყ ვნენ. მიუ ხე და ვად ახალ გაზ რდო ბი სა, მათ, შე საძ ლე ბელს 
შო რის ყვე ლა ზე გა და ფით რე ბუ ლი პი რი სა ხეე ბი ჰქონ დათ, ცუ დად შე ნიღ ბუ ლი 
ფე რუ მა რი ლით, რო მე ლიც თა ბა ში რი ვით ეც ხოთ ღაწ ვებ ზე. დაუ დევ რად შე მო-
სილ ნი, წელ ში გა მარ თულ ნი ეყუ დე ბოდ ნენ ჭუჭ ყიან კე დელს, რო მელ საც მა თი სა-
მო სი კი დევ ერთ ჭუჭ ყიან ლა ქად ემა ტე ბო და. ძნე ლი იყო იმის და ჯე რე ბა, რომ ეს 
ფეთ ხუ მე ბი თა ვა დის ასუ ლე ბი იყ ვნენ. 

სი ბუნ ძუ რის გა მო არც ის ვახ შა მი, რო მელ ზეც თა ვად მას პინ ძელ მა გას წია მომ-
სა ხუ რე ბა, გა მოდ გა დი დად სა სურ ვე ლი. 

მიუ ხე და ვად ამი სა, თა ვადს ცი ვი ლი ზა ციის გარ კვეუ ლი ელ ფე რი დაე დო რუ-
სეთ ში, სა დაც რამ დენ ჯერ მე ყო ფი ლა გამ წე სე ბუ ლი ცხე ნის ქურ დო ბი სათ ვის. ცხე-
ნის ამ არა კე თილ სინ დი სიერ ვა ჭარს თა ვის უზარ მა ზარ მა მულ ში ჰყავ და ცხენ თა 

7.  შარლ ფედერიკ უორთი (1825-1895) – ინგლისური წარმოშობის ცნობილი ფრანგი მკერავი (მთარგმნ.)
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მოდ გმის ყვე ლა ზე მშვე ნიე რი წარ მო მად გენ ლე ბი. ამას თან, იგი ფლობ და ბამ ბის, 
სე ლის, კა ნა ფი სა და ჭვა ვის პლან ტა ციებს, ყვე ლა იმ პრო დუქტს, რო მე ლიც იზ-
რდე ბა სა მურ ზა ყა ნო ში, მაგ რამ, გა ვი მეო რებ, არა აფ ხა ზეთ ში.

„წაბ ლის ხი დის“ შო რიახ ლოს, სა თან ჯოს მთა ზე მდე ბა რეობს ათან გე ლოს ცი ხე, 
რო მე ლიც უკ ვე ვახ სე ნე. 

აფ ხა ზეთ ში პირ ვე ლი სტუმ რო ბი სას, 1876 წლის ზაფ ხულ ში, ისე ვე, რო გორც გა-
სულ შე მოდ გო მა ზე, ჩე მი ძი რი თა დი სად გუ რი ოჩამ ჩი რე იყო. ოლ ქის უფ როს მა, 
რომ ლის სტუ მა რიც მა შინ ვი ყა ვი, ყვე ლა ფე რი გაა კე თა იმი სათ ვის, რომ ქვე ყა ნა 
კარ გად და მეთ ვა ლიე რე ბი ნა და მოგ ზაუ რო ბა სა სარ გებ ლოს თან ერ თად სა სია-
მოვ ნოც ყო ფი ლი ყო. 

რო გორც ვნა ხეთ, ცხე ნო სან თა წვეუ ლე ბე ბი ერ თობ მო დუ რი რამ იყო. ჩემ გა-
სამ ხნე ვებ ლად ხში რი, სა სია მოვ ნო წვეუ ლე ბე ბი ტარ დე ბო და. შე დე გად, ექ სკურ-
სიე ბის ნა წი ლი სწო რედ რომ ურიცხვ თან მხლებ თან ერ თად გა ვა ტა რე. ად გი ლობ-
რი ვე ბის თვის ეს კარ გი გა სარ თო ბიც იყო. 

ცხე ნო სან თა ერ თ-ერ თი საყ ვა რე ლი ად გი ლი იყო მოქ ვი, უკა ნას კნე ლი აჰუს სა-
ზაფ ხუ ლო რე ზი დენ ცია, რო მე ლიც მდე ბა რეობს ოჩამ ჩი რი დან 15 ვერ სის და შო-
რე ბით, მდი ნა რე მერ კუ ლა ზე; მი სი სა ხე ლი და ნაც მომ დი ნა რეობს სა ხელ წო დე ბა 
მოქ ვი. ეს მდი ნა რე და სა ბამს იღებს შვი დი ვერ სის მო შო რე ბით მდე ბა რე პა ნა რას 
მთი დან, სო ფელ გუ ფის სიახ ლო ვეს და ზღვა ში ჩაე დი ნე ბა ოჩამ ჩი რი დან დაახ-
ლოე ბით ოთხ ვერ სზე მდე ბა რე სო ფელ არა დუს თან. იქამ დე კი კვეთს ცაც ხვე ბის, 
მუ ხე ბის, ბზე ბი სა და ჭად რე ბის თვალ წარ მტაც ტყეებ სა და მინ დვრებს, სა დაც უჩ-
ვეუ ლოდ მა ღა ლი სი მინ დი იზ რდე ბა. 

მოქ ვი სა კენ მი მა ვა ლი გზის ნა ხე ვა რი შავ ზღვას მიუყ ვე ბა; აქა -იქ, მა ვა ნი იძუ-
ლე ბუ ლია, გა და ლა ხოს ტბე ბის მსგავ სი გუ ბუ რე ბი, რო მელ თა ნა პი რებ ზე დაი ნა-
ხავთ კუებს, მშვი დად რომ მიუყ ვე ბიან თა ვიანთ სიზ მრი სეულ გზას. უკ ვე აღ ვწე რე 
ფე რა დო ვა ნი და ერ თგვა რად კარ ნა ვა ლუ რი ჩაც მა- და ხურ ვის ყაი და, რომ ლი თაც 
ცხე ნოს ნე ბი გა მოირ ჩე ვიან. აქ, აფ ხა ზეთ ში, კა ცე ბი, მსგავ სად კავ კა სია ში მი ღე ბუ-
ლი წე სი სა, იც ვა მენ ჩერ ქე ზულ სა მოსს, ოღონდ ჩერ კას უხე ში ყა ვის ფე რი შა ლით 
შე კე რი ლი ყაბალახით (აფ ხა ზუ რად, ახ ტარ პა თი) ანაც ვლე ბენ, მა თი სა მას რეე ბით 
(ა ხუმ ჟვი) გაწ ყო ბი ლი ტან საც მე ლი ცა და ფე ხებ თან ზონ რე ბია ნი ვიწ რო შარ ვა ლიც 
(აი ქუა) იმა ვე ქსო ვი ლი საა. რაც შეე ხე ბა სა ხე ლოე ბიან პერ ანგს (ა კა ბა), რო მელ საც 
ატა რე ბენ აქ მგიუს ქვეშ, იგი ღია ფე რის ან და თეთ რი ბამ ბის ქსო ვი ლი თაა შე კე რი-
ლი. ტყა ვის წინ დე ბი აც ვიათ, რომ ლე ბიც ამო დის კო ჭებს ზე მოთ და ანაც ვლებს გეტ-
რებს; და ბო ლოს, ფეხ ზე მო სავთ უძი რო ფეხ საც მე ლი წვრი ლი წვე რით, რო მელ საც 
უწო დე ბენ ა-ი მაას, ხო ლო ცხე ნის ტა რე ბი სას კი, ტყა ვის მა ღა ლი გეტ რე ბი; ყვე ლა ამ 
სა განს, კი დევ ერ თხელ ვი მეო რებ, ქა ლე ბი ამ ზა დე ბენ. ია რა ღი, ხში რად ცუდ დღე-
ში მყო ფი, ას რუ ლებს ამ აღ კაზ მუ ლო ბას. სუს ტი სქე სის თვის, რო გორც უკ ვე ვთქვი, 
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საერ თოდ არ არ სე ბობს ეროვ ნუ ლი სა მო სი და ორი გი ნა ლო ბას მათ ვარ ცხნი ლო ბა 
(ზურ გზე ჩა მო კი დე ბუ ლი ნაწ ნა ვე ბი, თავ სახ ვე ვი და თეთ რი პირ ბა დე) თუ მა ტებს. 

კა ვალ კა და, რო მელ საც ახ ლა აღ ვწერ, იმის გა მო, რომ ქვეყ ნის ხე ლი სუ ფალ თა 
მიერ იყო ორ გა ნი ზე ბუ ლი, კი დევ უფ რო მე ტად ბრწყი ნავ და. მოქ ვის მთე ლი მო-
სახ ლეო ბა, დაახ ლოე ბით ექ ვსა სი ადა მია ნი, ორ რი გად ჩამ წკრი ვე ბუ ლი ყო ჩვენს 
შე სახ ვედ რად, ერთ მხა რეს – კა ცე ბი, მეო რე მხა რეს კი – ქა ლე ბი. სა დი ლი გაი-
მარ თა სოფ ლის მღვდლის ეზო ში, სა დაც, წი ნა დღი დან მო ყო ლე ბუ ლი, მომ მა რა-
გე ბელ თა, მზა რეულ თა და მათ დამ ხმა რე თა მთე ლი ლე გიო ნი ერ თად შეყ რი ლი-
ყო და ფუს ფუ სებ და. მწვა ნე მდე ლო ზე, სტუმ რე ბი სათ ვის წი ნას წარ გა ნე საზ ღვრათ 
დი დი წვეუ ლე ბის ათა სო ბით წვრილ მა ნი. 

მღვდე ლი, ვი საც ახ ლა უნ და შეეს რუ ლე ბი ნა maî tre d’hôtel-ის შრო მა ტე ვა დი 
სა მუ შაო, პა ტივ ცე მუ ლი მო ხუ ცი, მუ ქი ფე რის ტა ნი სა მო სით, და რაც ასე იშ ვია თია 
მეგ რელ და ქარ თველ სამ ღვდე ლოე ბას შო რის, ერ თია ნო ბა ში სუ ლაც არ იყო გა-
ნათ ლე ბას მოკ ლე ბუ ლი. მას რამ დე ნი მე წიგ ნი ჰქონ და, ხო ლო მოკ რძა ლე ბუ ლი 
ოთა ხის კედ ლებ ზე, სხვა დას ხვა მე ფის პორ ტრეტ თა გვერ დით და ვი ნა ხე ილუს-
ტრი რე ბუ ლი ჟურ ნა ლე ბი დან ამოჭ რი ლი ლი თოგ რა ფიე ბი გოე თეს, შექ სპი რის, 
მან ძო ნის, ბეთ ჰო ვე ნი სა და გა რი ბალ დის გა მო სა ხუ ლე ბე ბით.

ევ რო პულ ყაი და ზე გაწ ყო ბი ლი სუფ რა გან საც ვიფ რე ბე ლი სა ნა ხაო ბა იყო ად გი-
ლობ რი ვე ბის თვის, რო მელ თაც აქამ დე მსგავ სი წვეუ ლე ბა არა სო დეს ეხი ლათ. კედ-
ლის მო პირ და პი რედ ჩამ წკრი ვე ბუ ლი აფ ხა ზე ბი, გუ ლუბ რყვი ლო მთიე ლე ბი, მათ რა-
ხით ხელ ში და მუშ ტით ხან ჯალ ზე, მათ თვის სრუ ლიად ახა ლი რა ღა ცის და ნახ ვი სას 
ყვე ლა ზე გულ წრფელ გაო ცე ბას გა მო ხა ტავ დნენ. რო დე საც უც ხო თა წვეუ ლე ბა დას-
რულ და, ოჩამ ჩი რის ოლ ქის უფ როს მა სუფ რას თან დამ ხმა რეე ბი მოიწ ვია; ქვეყ ნის 
ეტი კე ტის თა ნახ მად, აზ ნაუ რე ბი მთავ რე ბი სა და თა ვა დე ბის შემ დეგ მიირ თმევ დნენ, 
მე რე – ოჯა ხის წევ რი ქალ ბა ტო ნე ბი; მე რე – მო სამ სა ხუ რეე ბი; მე რე – ქა ლე ბი და 
გლე ხის ქა ლე ბი, შემ დეგ იმა ვე კლა სის კა ცე ბი სხდე ბოდ ნენ, სულ ბო ლოს კი – სახ-
ლის ში ნა მო სამ სა ხუ რეე ბი. ყვე ლა სტუ მა რი, მიუ ხე და ვად იმი სა, თუ რა ად გილს იკა-
ვებ და სო ცია ლურ სკა ლა ზე, ერ თნაი რად იძა ბე ბო და, რო დე საც მათ თვის სრუ ლიად 
ახალ და უც ხო მომ სა ხუ რე ბას სთა ვა ზობ დნენ. პირ ვე ლი, რაც გაა კე თეს, და ნა- ჩან გა-
ლი და ხელ სა ხო ცე ბი გა და დეს გვერ დზე, რა თა უფ რო მო ხერ ხე ბუ ლად ეჭა მათ. 

დრო, რო მე ლიც 1876 წელს ჩემ და  პა ტივ სა ცე მად გა მარ თუ ლი წვეუ ლე ბის შემ-
დეგ გა ვი და, სა ვა ლა ლო იყო ქვეყ ნი სათ ვის, რად გა ნაც უკა ნას კნე ლი ამ ბო ხი სას 
(1877-78 წლე ბის რუ სეთ -თურ ქე თის ომი) მოქ ვი8 აფ ხაზ თა წი ნააღ მდეგ გა მარ თუ-

8.  აფხაზურად მოქ ნიშნავს წვიმას. ამბობენ, რომ სახელი მოქვი (წვიმიანი ადგილი) ამ ადგილ მდე ბა-
რეობას ხშირი წვიმების გამო ეწოდა.
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ლი სის ხლია ნი ბრძო ლე ბის მოწ მე გახ და. მაჩ ვე ნეს დაბ ლო ბი, სა დაც ამ ბო ხე ბუ ლი 
პარ ტიის მე თაუ რი, ხი რიფს მარ შა ნია დაა პა ტიმ რა (1877 წლის 21 ივ ნი სი) მის მა ბი-
ძამ, რუ სე თის სამ სა ხურ ში მყოფ მა გე ნე რალ მა გრი გოლ შერ ვა ში ძემ. საკ მაო ძა-
ლის სა თა ვე ში მყო ფი ამ ბო ხე ბუ ლი მოქ ვი დარ ბე ვას ვერ გა დაურ ჩა და ეკ ლე სია 
და მღვდლის სახ ლიც გა ძარ ცვეს. მღვდე ლი 1881 წელს, ჩემ ჩა მოს ვლამ დე გარ-
დაიც ვა ლა; მე კი არა ნაკ ლე ბი პა ტი ვით მი მი ღო მის მა ვაჟ მა, რო მე ლიც კვლა ვაც 
მა მი სეულ, დან გრე ვის პი რას მი სულ სახ ლში ცხოვ რობ და; მით ხრა, რომ მარ თა-
ლია, ქვეყ ნის ერ თ-ერ თი დიდ კაც თა გა ნი იყო, მაგ რამ სახ ლის აღ დგე ნის სა შუა ლე-
ბა არ ჰქონ და. 

ჩე მი ჩა მოს ვლის სა ღა მოს სამ გლო ვია რო გან წყო ბა და მეუფ ლა, რად გან გაუ ჩე-
რებ ლად, კო კის პი რუ ლად წვიმ და.

ჩე მი მას პინ ძე ლი და მი სი ცო ლი, თა ვა დის ქა ლი, ყვე ლა ფერს აკე თებ დნენ, სა-
პა ტიო დარ ბაზ ში თა ვი კარ გად რომ მეგ რძნო – შეძ ლე ბის დაგ ვა რად იზ რუ ნეს, რომ 
რუ სეთ -თურ ქეთს ომის დროინ დე ლი ამ ბო ხე ბი სას კედ ლებ ში გა ჩე ნი ლი ხვრე ლე-
ბი ამოეგ მა ნათ. 

ამის თვის პა ტა რა ნაჭ რე ბად დაჭ რილ ცხვრის ტყავს იყე ნებ დნენ. ჩე მი ტან საც-
მლის გა საშ რო ბად კი დი დი ცეც ხლი დაან თეს. ამ ღა მეულ ფუს ფუს ში ძი ლი გა-
მიტ ყდა და ღამე თეთ რად გა ვა თე ნე. უძი ლო ბი სას ადა მია ნის არ სე ბო ბის წარ მა ვა-
ლო ბა ზე ვფიქ რობ დი და ერ თმა ნეთს ვა და რებ დი მოქ ვში გა ტა რე ბულ მხია რულ 
წარ სულ სა და ნაღ ვლიან აწ მყოს. 

არც შემ დე გი დღე ყო ფი ლა ბევ რად ხა ლი სია ნი.
იმედ გაც რუე ბუ ლი მოუთ მენ ლად ვე ლო დი მზის პირ ველ სხივს, რო მე ლიც შე-

მაძ ლე ბი ნებ და ყვე ლა ზე თვა ლის მომ ჭრე ლი კად რე ბი გა და მე ღო, ასეთს კი ბევრს 
ვხე დავ დი ჩემ გარ შე მო. 

კვი რა დღეს ახ ლომ დე ბა რე და სახ ლე ბე ბის მცხოვ რებ ლებ მა სტარ ში ნას-
თან თა ვი სხვა დას ხვა საქ მე ზე სა საუბ როდ მოი ყა რეს. რად გა ნაც გარ დაც ვლი ლი 
მღვდლის შვი ლი ამ არე მა რე ში ყვე ლა ზე გა მორ ჩეუ ლი კა ცი იყო, სწო რედ მის სახ-
ლში გა დაწ ყვი ტეს ვახ შმო ბა. ამ სამ ზა დისს კი მეც ვეს წრე ბო დი. თემ მა ხა რის დაკ-
ვლაც მოინ დო მა. 

სა საკ ლაოდ დაბ ლო ბი გა მოი ყე ნეს. რამ დე ნი მე კაც მა ხა რი ჯერ გაატ ყა ვა და მე-
რე ორად გაა პო. ერ თი ნა ხე ვა რი, გა მო შიგ ნუ ლი, გა სუფ თა ვე ბუ ლი და შამ ფურ ზე 
აგე ბუ ლი, რაც მის ხის ტოტ ზე ჩა მოც მას ნიშ ნავს, ცეც ხლზე მოა თავ სეს. რამ დე ნი მე 
კა ცი მი წა ზე ჩა ცუც ქუ ლი ყო და ასე ამ ზა დებ და სურ ნე ლო ვა ნ მწვადს, რომ ლის მაც-
დუ ნე ბე ლი სურ ნე ლი ჩემს სა პა ტიო დარ ბაზ შიც აღ წევ და ისე, რომ ამ გემ რიე ლად 
შებ რა წუ ლი ხორ ცის გა სინ ჯვა მო მინ და. 

ამას თან, ის -ის იყო დაას რუ ლეს ყურ ძნის ბო ლო მტევ ნე ბის მოკ რე ფა და შე-
მეძ ლო მე ნა ხა, თუ რო გორ წუ რავ დნენ წვენს.
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მიუ ხე და ვად წვი მი სა, შევ ძე ლი ჩე მი მას პინ ძლის სახ ლის გა და ღე ბა, სა დაც 
მო სა დი ლეთ მოე ყა რათ თა ვი. წე სის თა ნახ მად, დია სახ ლი სის ვალ დე ბუ ლე ბაა, 
სტუმ რებს ხე ლი დაა ბა ნი ნოს და ხელ სა ხო ცი შეს თა ვა ზოს. სა ძი ნე ბელ ში თა ვა დის 
ასუ ლი და მი სი და მემ სა ხუ რე ბოდ ნენ. ზო გა დად, ქა ლე ბი ყვე ლა ნაი რად ცდი ლობ-
დნენ, ღირ სეუ ლად მოჰქ ცეოდ ნენ სტუმ რებს და გაერ თოთ ისი ნი. ამ ჯე რა დაც ერ თი 
ხმა ქარ თულ სიმ ღე რას ას რუ ლებ და გი ტა რა ზე (ე .ი. ჩონ გურ ზე), და ნარ ჩე ნე ბი კი 
ბანს აძ ლევ დნენ. ეს სიმ ღე რე ბი სამ გლო ვია რო რიტ მე ბით არცთუ ისე ჰარ მო ნიუ-
ლი მო სას მე ნია. 

ყო ფი ლი მღვდლის შვი ლი მა მა მი სის კვალს არ გაჰ ყო ლია. იგი ვა ჭა რი და ად-
გი ლობ რი ვი დუქ ნის (ჩე მი მკით ხვე ლი უკ ვე კარ გად იც ნობს ამ და წე სე ბუ ლე ბას) 
მფლო ბე ლია და მრა ვალ ფე რო ვან მომ სა ხუ რე ბას სთა ვა ზობს იქ მც ხოვ რებ ლებს, 
ისე ვე რო გორც ად გი ლობ რივ მოგ ზაუ რებს. 

ახ ლან დე ლი მღვდე ლი, ვინც ჩე მი მეგ ზუ რიც იყო, მოქ ვე ლი ქარ თვე ლია. ომის 
დროს ის სოფ ლის ეკ ლე სია ში მსა ხუ რობ და, სა დაც იქაურ თა ფა ნა ტიზ მმა ის და მი-
სი სამ წყსო საფ რთხე ში ჩააგ დო. მან გა მან დო, რომ სა კუ თა რმა მო ხერ ხე ბუ ლო ბამ 
გა დაარ ჩი ნა სიკ ვდილს. 

იმ სოფ ლი დან ოჯა ხი და მო სამ სა ხუ რეე ბი უკ ვე გაე ხიზ ნა და ხელ საყ რელ შემ-
თხვე ვას ელო და, რომ შეერ თე ბო და მათ და რად გა ნაც ასე თი შე საძ ლებ ლო ბა არ 
ეძ ლეო და, შეე ცა და, რა ღაც მოე ფიქ რე ბი ნა. 

ერთ მშვე ნიერ დი ლას, ერ თად შე ყა რა რე გიო ნის ყვე ლა ზე მეამ ბო ხე კა ცე ბი, 
აჩ ვე ნა კონ ვერ ტი დი დი ბეჭ დით, რო მე ლიც თით ქოს ის -ის იყო კონ ფი დენ ცია ლუ-
რად მიი ღო ტფი ლი სი დან, და უთ ხრა, რომ მშვი დო ბა დამ ყარ და და მოით ხოვ-
დნენ, რომ მღვდლებს, ყვე ლა ად გი ლი დან მათ თვის შეეტ ყო ბი ნე ბი ნათ, თუ რო-
გორ იქ ცეო და ხალ ხი. ბუ ნებ რი ვია, და ჰპირ და, რომ ბრწყინ ვა ლე ან გა რიშს მოამ-
ზა დებ და იქ დამ სწრე თა შე სა ხებ და რომ ამა ვე მიზ ნით ემ ზა დე ბო და ტფი ლის ში 
წა სას ვლე ლად, საი და ნაც თა ვის ოჯახ თან ერ თად დაბ რუნ დე ბო და უკან. იგი, ასე-
ვე, აპი რებ და შეე ძი ნა ურემი, რომ ლი თაც მი სი ში ნა მო სამ სა ხუ რეე ბი უკ ვე გა პა-
რუ ლიყ ვნენ; ამის თვის კი სახ ლი დან ბევ რი ნივ თის ია ფად გა ყიდ ვას აპი რებ და. 
აფ ხა ზე ბი მა ხე ში გაებ ნენ. მათ შეუ ძე ნიათ ყვე ლა ფე რი, რი სი თა ვი დან მო შო რე ბაც 
მღვდელს სურ და და ღირ სეუ ლად რომ წარ მდგა რი ყო, სა დაც ჯერ არს, ცხე ნიც კი 
ათ ხო ვეს, რად გა ნაც თა ვი სი ოჯახი, მსა ხურ თან ერ თად, უკ ვე თბი ლის ში გაეგ ზავ ნა. 

მეო რე დღეს, რო ცა მღვდე ლი ცხენს მია ჭე ნებ და სა მეგ რე ლოს კენ, სა დაც მი სი 
ოჯა ხი იყო გა ხიზ ნუ ლი, ამ ბო ხე ბუ ლი აფ ხა ზე ბი თურ ქებს დაეხ მარ ნენ სო ხუმ -კა-
ლე ში შე სუ ლიყ ვნენ და აეოხ რე ბი ნათ. 

ამ სა სუ ლიე რო პირ მა მაც ნო ბა დე ტა ლე ბი მოქ ვის მო ნას ტრის შე სა ხებ, რო-
მე ლიც საკ მაოდ ცნო ბი ლი და ერ თ-ერ თი უძ ვე ლე სია აფ ხა ზეთ ში; მი სი ეკ ლე სია, 
მსგავ სად ბე დიი სა სა მურ ზა ყა ნო ში, ოდეს ღაც მდი და რი ეპის კო პო სის საყ და რი 
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ყო ფი ლა. მერ კუ ლა ანუ მოქ ვი, ნან გრე ვე ბის ძირ ში მიე დი ნე ბა; ეზო ში, ნა გე ბო ბის 
წინ აღ მარ თუ ლა წაბ ლის ხე, რომ ლის ვარ ჯიც, სუ როს გი გან ტუ რი პწკა ლე ბით, ხის 
ზო მის კა პებს უშ ვებს ირ გვლივ. სამ რეკ ლოს გუმ ბა თი სა გან მხო ლოდ დი დე ბუ ლი 
თა ღი ღა შე მორ ჩე ნი ლა, რომ ლის ნაპ რალ შიც ათას ნაი რი ვე ლუ რი მცე ნა რე იზ-
რდე ბა. ეკ ლე სია 1861-63 წლებ ში აღად გი ნეს და ქვის ფრად შე თეთ რე ბუ ლი ახ ლა 
სა ვა ლა ლო შე სა ხე დია, მიუ ხე და ვად მშვე ნიე რი ბუ ნე ბი სა მის ნან გრე ვებ თან. პე-
რის ტი ლის სვე ტე ბი, თეთ რი ბათ ქა შით, ამ უსია მოვ ნო კონ ტრასტს კი დევ უფ რო 
შე სამ ჩნევს ხდის. გე მოვ ნე ბი სა და ჰარ მო ნიის ასე თი შებ ღალ ვა, რო გორც იტ ყვიან, 
ცუ დად ჭრის თვალს. ასე ვეა შე ბათ ქა შე ბუ ლი ინ ტე რიე რიც და არა მხო ლოდ ფრეს-
კე ბი სა და მო ზაი კე ბის კვა ლია გამ ქრა ლი კედ ლე ბი დან, არა მედ დაუ მუ შა ვე ბე ლი 
ქვე ბიც შეუც ვლიათ თეთ რი მარ მა რი ლოს ნამ ტვრე ვე ბით, რო მელ თაც ტრო ტუა-
რე ბის მო კირ წყვლის თვის იყე ნე ბენ ხოლ მე. და ბო ლოს, ში და ეზო ში ყრია გა მო-
ქან და კე ბუ ლი სვე ტე ბის ნარ ჩე ნე ბი, რომ ლე ბიც მოწ მობს რო გო რი სი მაღ ლის თვის 
მიუღ წე ვია იმ დროის თვის ხე ლოვ ნე ბას, რო ცა ეს ტა ძა რი აუ შე ნე ბიათ. რაც შეე ხე-
ბა სა კურ თხევ ლის კან კელს, მსგავ სად ილო რი სა, მის გან აქაც აღა რა ფე რი შე მორ-
ჩე ნი ლა, გარ და უხე შად მო ხა ტუ ლი შირ მი სა. 

მოქ ვის ეკ ლე სიას, სა დაც უკა ნას კნე ლი აჰუ თა ვის ცოლ თან და ქა ლიშ ვილ თან 
ერ თად გა ნის ვე ნებს, არა ნაი რი სა გან ძუ რი არ გააჩ ნია; ერ თა დერ თი სიძ ვე ლე, 
რა საც იქ ხე დავთ, პა ტა რა სუ რა თია, ქარ თუ ლი წარ წე რი თა და სა ხა რე ბის სცე-
ნით, აღ მო ჩე ნი ლი მდი ნა რე დო ბა ში (Dou bah), მერ კუ ლას შე ნა კად ში. ეკ ლე სიის 
მო მიჯ ნა ვედ იდ გა დი დი ქვის შე ნო ბა ორი სარ თუ ლით, ამ ჟა მად დან გრეუ ლი; აქ, 
სა ვა რაუ დოდ, მო ნას ტე რი უნ და ყო ფი ლი ყო. მის მო პირ და პი რედ მდე ბა რეობს 
საე პის კო პო სო რე ზი დენ ცია, შე მორ ჩე ნი ლია სამ რეკ ლოს ნან გრე ვე ბიც; და ბო-
ლოს, არცთუ ისე მო შო რე ბით, მი წის თხრი სას, რამ დე ნი მე სახ ლი სა და ძვე ლი 
ეკ ლე სიის ნან გრე ვე ბი იქ ნა აღ მო ჩე ნი ლი, რაც გვა ფიქ რე ბი ნებს, რომ უწინ ეს 
ქვე ყა ნა და სახ ლე ბუ ლი ყო ფი ლა ცი ვი ლი ზე ბუ ლი მო სახ ლეო ბით, რომ ლის სა-
ხე ლიც ის ტო რიამ ვერ შე მოი ნა ხა.

სა საფ ლაო ზე, ძვე ლი ეკ ლე სიის ნან გრე ვე ბის ირ გვლივ და ახა ლი ეკ ლე სიის 
სიახ ლო ვეს, ვერ ნა ხავთ ვერც ერთ უბ რა ლო მავ ზო ლეუმს, რომ ლე ბიც ად რე აღ-
ვწე რეთ. ის, რაც საფ ლა ვის არ სე ბო ბა ზე მიუ თი თებ და, დაინ გრა მა შინ, რო ცა ეს 
წმინ და სა ვა ნე თვით ად გი ლობ რივ თა მიერ გაუ და ბურ და.

1881 წლის შე მოდ გო მა ზე, ძვე ლი ნან გრე ვე ბის გვერ დით ახა ლიც შევ ნიშ ნე, 1877 
წლის რუ სეთ -თურ ქე თის ომის დროინ დე ლი, უკა ნას კნე ლი აჯან ყე ბის შემ დგო მი 
დარ ბე ვის შე დე გი. მაგ რამ, იქ მც ხოვ რე ბთა სა სი კე თოდ, საყ და რი შეა კე თეს...

მოქ ვის შე მო გა რე ნი, რო მე ლიც უხ ვა დ ირ წყვე ბა, წარ მოუდ გენ ლად მდი და-
რია მცე ნა რეუ ლი სა ფრით, ბორ ცვე ბი კი და ფა რუ ლია პი რუტ ყვი სათ ვის უბად ლო 
სა ძოვ რე ბით. მიუ ხე და ვად ამი სა, აფ ხა ზი მწყემ სე ბი, ცრუ მორ წმუ ნე თა რა სა, ვერ 
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ბე და ვენ ოლ ქის მიყ რუე ბულ ად გი ლებ ში გა დას ვლას. მა გა ლი თად, პა ტა რა სოფ-
ლი დან ათი ვერსის მო შო რე ბით, სო ფელ ჭი- ლოო ნის / Tchi- loon (ა სე წო დე ბუ ლი 
ჩერ ქე ზუ ლი ოჯა ხის მიერ, რო მელ მაც, რო გორც ამ ბო ბენ, თა ვი სი კერ პე ბი აღ მარ-
თა იქ) მიჯ ნა ზე, მდე ბა რეობს ავი სუ ლით და სახ ლე ბუ ლი მთა: ნე ბის მიე რი პი რუტ-
ყვი, რო მე ლიც მას მიუახ ლოვ დე ბა, იკარ გე ბა. ეს არის აღარ და, პა ნა რას ქე დის 
ყვე ლა ზე მა ღა ლი მწვერ ვა ლი, საი და ნაც მდი ნა რე მერ კუ ლა იღებს სა თა ვეს. დაახ-
ლოე ბით ორი ათა სი ფუ ტის სი მაღ ლის მთას აქვს უნა გი რი, რვა მეტ რის ვერ ტი-
კა ლუ რი პროექ ციის კლდე, გა ბურ ღუ ლი თხრე ბის შე დე გად, რო მე ლიც მღვი მე ში 
შე სას ვლელს ქმნის. ღიო ბი დაახ ლოებთ სა მი მეტ რია სი მაღ ლით და ერ თი მეტ რი 
– სი გა ნით. მი წი დან ამო დის წყა რო, სა ხე ლად აჩი კი თის გუ (გა მა ნა ყო ფიე რე ბე ლი 
მდი ნა რე), რომ ლის წყა ლიც, ოდ ნავ მო შო რე ბით, წის ქვილს ამუ შა ვებს. ად გილს 
მღვი მის ახ ლოს ეწო დე ბა სქარ ჩუ მუ ლა.

რო დე საც ამ იდუ მა ლე ბით მო ცულ მღვი მე ში შეაღ წევთ, წყა ლი მუხ ლამ დე მოგ-
წვდე ბათ, ზო გიერთ ად გი ლას – მკერ დამ დეც კი. ასე რომ, თუ გსურთ, იგი გა მოიკ-
ვლიოთ, აფ ხაზს უნ და მოაჯ დეთ ზურ გზე. მი სი სი გა ნე ად გილ და ად გილ იც ვლე ბა. 
ზო გიერთ ალა გას კი ორი ადა მია ნი ძნე ლად თუ გაე ტე ვა. გრუნ ტი, რო მე ლიც მუდ-
მი ვად მაღ ლდე ბა, ისე თი უხე შია, ზო გან კი, ძა ლიან მო ლი პუ ლი, რომ იძუ ლე ბუ-
ლი ხართ, წყა როს კა ლა პოტს მიჰ ყვეთ. ასე ვე, იც ვლე ბა სი მაღ ლეც: აქ თუ კა მა რა 
თქვენს თავს ზე მოთ 300 მეტ რით მაღ ლდე ბა, იქ პი რი ქით – მხო ლოდ წელ ში მოხ-
რი ლი თუ გაივ ლით. კა მა რი დან ეშ ვე ბა სტა ლაქ ტი ტე ბი, ყვე ლა ზე ზღაპ რუ ლი ფორ-
მე ბის მქო ნე ნი, რომ ლებ საც ზოგ ჯერ ერ თმეტ რია ნი გარ შე მო წე რი ლო ბის სვე ტის 
ფორ მა აქვთ. 

ჩი რაღ დნის ან სან თლის შუქ ზე სამ -ოთხი საა თის სია რუ ლის შემ დეგ, მიაღ წევთ 
მცი რე შე მაღ ლე ბას, და ფა რულს წი თე ლი თი ხა ნა რე ვი მი წით. მე რე მიად გე ბით 
ორ ხვრელს, სტა ლაქ ტი ტე ბით დაჩ ხვლე ტილს. რო გორც კი ამ წა ნა ზარ დებს გაექ-
ცე ვით, ორ გა ლე რეას დაი ნა ხავთ; სწო რედ ერ თ-ერ თი მათ გა ნი დან გად მო დის 
თით ქმის ყი ნუ ლო ვა ნი წყა რო, მეო რიდან კი თბი ლი წყა ლი ამოე დი ნე ბა.

სან დო მეგ ზუ რის დახ მა რე ბა და ღო ნიე რი მა მა კა ცი სავ სე ბით აუ ცი ლე ბე ლია 
უც ხოე ლი სათ ვის, ვინც, ჩემ მსგავ სად, მოი სურ ვებს, ეწ ვიოს ამ მის ტი კურ მღვი მეს; 
ასეთ დრო საც კი, ზოგ ჯერ, მაინც შეიძ ლე ბა გა დააწ ყდეთ მოუ ლოდ ნე ლ საფ რთხეს. 
მეო რე მხრივ, შეუძ ლე ბე ლია უფ რო არა მი წიე რი და ზღაპ რუ ლი რა მის წარ მოდ-
გე ნა, ვიდ რე ეს მოგ ზაუ რო ბაა მთის წიაღ ში, ორ მო ცი თუ ორ მოც და ხუ თი ცვი ლის 
სან თლის შუქ ზე, რო მე ლიც კლდე ზე აბ რჭყვია ლე ბულ წყლის მი რიად წვეთს გარ-
დაქ მნის იმა ვე რაო დე ნო ბის პა წია მზედ და მათ მთრთოლ ვა რე ანა რეკ ლებს მოა-
ფენს გა ლე რეა თა ნა მიან სვე ტებს; იფიქ რებთ, რომ აღ მოჩ ნდით მი წის ქვე შა პა-
გო დას გულ ში, რო მელ საც ინ დუ სე ბი ში ვას სა თაყ ვა ნე ბლად აღ მარ თა ვენ ხოლ მე. 
ამას დაა მა ტეთ აფ ხაზ თა თავსაბურავიანი თა ვები, მა თი მოელ ვა რე ია რა ღი, მა-
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თი კონ კე ბი (რომ ლე ბიც სან თლის შუქ ზე ოქ როს ფე რი ბზი ნე ბით და ფა რულს წაა-
გავ და), და არ გა გი ჭირ დე ბათ წარ მოიდ გი ნოთ, რომ ამ გვა რი გა სეირ ნე ბა თვით 
მრავ ლის მნახ ვე ლი ტუ რის ტის ემო ციებ საც გა და ფა რავს, რო მელ მაც უკ ვე ბევ რი 
სხვა უც ნაუ რი სა ნა ხაო ბა იხი ლა. და რაო დენ შთამ ბეჭ და ვია, რო ცა ამ ცი ვი ტარ ტა-
რო სი დან გა მოძ რო მის თა ნა ვე გა დაეყ რე ბით ლურჯ ცა სა და და სავ ლე თის ქა რის 
თბილ სუნ თქვას! არც მე ტი, არც ნაკ ლე ბი, გე გო ნე ბათ, რომ სი ცოც ხლეს თა ვი დან 
დაუბ რუნ დით. გა ნა სა ჭი როა და ვა მა ტო, რომ ამ ქვეყ ნის მცხოვ რებთ არ უყ ვართ ამ 
მღვი მე ში ჩას ვლა? უფ რო ხში რად, მხო ლოდ ზემ დგომ თა ბრძა ნე ბით თუ გაჰ ყვე-
ბიან იშ ვიათ მოგ ზაურს; ამ ცრუ მორ წმუ ნე ად გი ლობ რივ თათ ვის პირ ქუ ში მღვი მე 
ავ სუ ლი ჯი ნე ბის სამ ფლო ბე ლოა, რო მელ თა არ სე ბო ბა ში ეჭ ვი არ ეპა რე ბათ და 
რომ ლებ ზე ფიქ რიც კი ში შით აღავ სებთ. 

აღარ დას მთი დან ოჩამ ჩი რემდე მან ძი ლი დაახ ლოე ბით 30 ვერსია. სა ნუკ ვა-
რი მგზავ რო ბა უკე თე სია სა ღა მოს, მთვა რის შუქ ზე, რო ცა ბა რა ქია ნი ჩერ ქე ზუ ლი 
მხა რე მთლია ნად გამ ჭვირ ვა ლე ორ თქლში ჩაფ ლუ ლა და ტკბი ლად ჩა ძი ნე ბუ ლი 
დიდ რო ნი ტყეე ბი კი პოე ტურ სი ჩუ მე ში გახ ვეუ ლა. ეს გან სვე ნე ბის უნი ვერ სა ლუ-
რი წა მია. მწერ თა არა ნაი რი ფა ჩუ ნი ბა ლახ სა თუ ბუჩ ქებ ში, ზან ტად რომ ჩაურ-
გავთ თა ვი მი წა ში. მხო ლოდ ცი ცი ნა თე ლე ბი (lampyris italica) და ფუს ფუ სე ბენ 
ურიცხვ გუნ დე ბად ირ გვლივ მდე ბა რე ხე- ტყის ლა ბი რინ თებ ში, მა თი ფრთე ბის 
ფარ თქა ლი ყურს იო ლად ეს მის. ეს მწე რე ბი თა ვიან თი მბრწყი ნა ვი სხეუ ლე ბით 
ერ თდროუ ლად ხე თა ვარ ჯებ საც ანა თებ დნენ და ყვე ლა ზე მა ღალ ტო ტებ საც; რო-
ცა ისი ნი გაუ ჩი ნარ დე ბიან, მზეც ამოა ნა თებს. თით ქოს ცთო მი ლი ალი ყო ფი ლი-
ყოს, რო მე ლიც სივ რცეს ღა მით იპ ყრობს და დღი სით კი უჩი ნარ დე ბა. 

ოჩამ ჩი რი დან ათ ვერსში, იგი ვე მხა რე, რო მელ ზეც მერ კუ ლა მიიკ ლაკ ნე ბა, ირ-
წყვე ბა კი დევ ერ თი, უფ რო ღრმა და სწრა ფი მდი ნა რით. ეს არის ჯუ კუზ ბურ (dju-
kuz bur), მდი ნა რე, რომ ლის გა და ლახ ვა შე საძ ლე ბე ლია იქ, სა დაც იგი შავ ზღვას 
ერ თვის და თურ ქებს მოძ რა ვი ხი დი გაუ კე თე ბიათ. 

მზის ჩას ვლის ჟა მი იდ გა, რო ცა ის გა სულ შე მოდ გო მა ზე გა დავ ლა ხე. მე ბორ ნის 
ფარ დულ თან შევ ჩერ დი, სა დაც ყვე ლა ზე კარ გი რამ შე მომ თა ვა ზა, რაც კი ება და – 
ახალ მოკ რე ფი ლი ყურ ძე ნი მიმ დე ბა რე ტყეე ბი დან. მი ვი ღე მა თი შე მო თა ვა ზე ბა და 
მტე ვანს ნე ბა- ნე ბა ვა გე მოვ ნებ დი, გაო ცე ბუ ლი ვერ ვწყვეტ დი თვალს ტალ ღე ბის 
დი დე ბულ სა ნა ხაო ბას, ბრწყინ ვა ლედ გა ნა თე ბულთ ჩა მა ვა ლი მზის უკა ნას კნე ლი 
სხი ვე ბით. ასე თი სუ რა თის ხილ ვის შემ დგომ ამ ზღვას შა ვი კი არა, ოქ როს ფე რი 
უნ და ერ ქვას.
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ექ სკურ სია სა მურ ზა ყა ნო სა და აფ ხა ზეთ ში: 

ნა წი ლი IV
ცრემ ლე ბის რიტუალი ქვი თაულ ში – კე სა რია დი დი, შერ ვა ში ძე –  

გამ გზავ რე ბა ატა რა ში – ბე ბე რი ტყეე ბი.   ღა მეუ ლი ნა ვი გა ცია – ქა ლა ქი სო ხუმ -კა ლე 

და მი სი არე მა რე – კე ლა სუ რი და მი სი ცი ხე-სიმა გრე – საერ თა შო რი სო საუზ მე –  

ექ სკურ სია სა ნა პი რო ზე: ლიხ ნი და ბიჭ ვინ თის ეკ ლე სია; გაგ რის ცი ხე; ჩემ  

 პა ტივ სა ცე მად გა მარ თუ ლი წვეუ ლე ბა სა საფ ლაოს ბაღ ში – დას კვნა. 

მარ თა ლია, აფ ხა ზე თის საინ ტე რე სო ნა წი ლი უკ ვე ვნა ხე, მაგ რამ ჯერ კარ გად 
არ ვიც ნობ დი მის უც ნაურ ადათ -წე სებს. მიწ ვე ვამ, რო მე ლიც გლო ვის ცე რე მო ნია-
ზე და სას წრე ბად მი ვი ღე, რა საც კავ კა სიე ლე ბი ტი რილს უწო დე ბენ, შე მაძ ლე ბი ნა, 
მი სი მო სახ ლეო ბის თვის სხვა თვა ლით შე მე ხე და. 

დაკ რძალ ვის ცე რე მო ნია გაი მარ თა ქვი თაულ ში, ოჩამ ჩი რიდან თორ მე ტი 
ვერსის და შო რე ბით, ყო ფი ლი აჰუს ოჯა ხის მა მულ ში, რომ ლის ახ ლან დე ლი თა-
ვია თა ვა დი გრი გოლ შერ ვა ში ძე, რუ სე თის არ მიის სამ სა ხურ ში მყო ფი ის გე ნე რა-
ლი, რო მე ლიც უკვე ვახ სე ნე.

ამ ჯე რად, ტი რი ლი მიეძ ღვნა დე და მისს, თა ვა დის ქალ კე სა რია შერ ვა ში ძეს, და-
დია ნის ასულს და მის სხვა დას ხვა დროს გარ დაც ვლილ ორ ვაჟს. 

უკ ვე ვი ცით, რომ აფ ხა ზე თის მმარ თვე ლე ბი, მო ნაც ვლეო ბით, იყ ვნენ ქრის-
ტია ნე ბი და მუს ლი მე ბი; ამ დე ნად, ქვე ყა ნაც შე რეუ ლი რე ლი გიი სა გახ ლდათ. მი-
ხეი ლის ბა ბუი სა და მა მის ქე ლიშ ბეი სა და სე ფერ ბეის (ო რი ვე ნი თურ ქეთ ში იყ-
ვნენ აღ ზრდი ლე ბი) დროს, სამ თავ რო ში ის ლა მი აღორ ძინ და; შემ დეგ, სე ფერ ბეი 
და ქორ წინ და ლე ვან და დია ნის და ზე და მეგ რუ ლი შტოს მარ თლმორ წმუ ნე მარ-
თლმა დი დე ბე ლი მეუღ ლის გავ ლე ნით ქრის ტია ნად მოი ნათ ლა. აფ ხა ზე თის სხვა 
მმარ თველ მა ოჯა ხებ მაც უა რი თქვეს ის ლამ ზე. მათ შო რის იყო ასულ კე სა რიას 
ქმა რი ალექ სან დრე შერ ვა ში ძე (მუს ლი მუ რი სა ხე ლით, ალი ბეი). 

შერ ვა ში ძე თა სხვა დას ხვა შტო ერ თმა ნეთს მუდ მი ვად ექიშ პე ბო და, თუმ ცა, 
მოგ ვია ნე ბით მოა ხერ ხეს და ქვე ყა ნა დაი ნა წი ლეს. აჰუ სე ფერ ბეის მმარ თვე ლო-
ბი სას, ჰა სან ბეიმ, მის მა ძმამ, მიი ღო სო ხუმ -კა ლე სა და მდი ნა რე კო დორს შო რის 
მდე ბა რე ტე რი ტო რია; ალი ბეიმ, მის მა ბი ძაშ ვილ მა – კო დო რი დან ოხუ რეიმ დე 
გა და ჭი მუ ლი მი წე ბი. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ სა კუ თა რი ოლ ქე ბის მარ თვი სას, არ-
სე ბი თად, და მოუ კი დე ბელ ნი იყ ვნენ, ეს ორი თა ვა დი აღია რებ და აჰუს აღ მა ტე ბუ-
ლე ბას, რო მე ლიც გუ დაუ თა სა და ბიჭ ვინ თას შო რის დამ კვიდ რე ბუ ლი ყო. გა რე აგ-
რე სიის შემ თხვე ვა ში ვალ დე ბულ ნი იყ ვნენ, მი სი დრო შის ქვეშ ებ რძო ლათ.

ალი ბეის გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ, რუ სე თის პრო ტექ ტო რა ტის ქვეშ, რე გენ-
ტო ბა მის ქვრივს, კე სა რიას ერ გო. თორ მე ტი წლის გან მავ ლო ბა ში, მი სი უფ რო-
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სი ვა ჟის, გრი გო ლის (1838-1848) სრულ წლო ვა ნე ბამ დე, იგი ქვე ყა ნას ბრძნუ ლად 
მარ თავ და და სა კუ თა რი თა ვი მიუძ ღვნა ცი ვი ლი ზა ციის გავ რცე ლე ბა სა და გან სა-
კუთ რე ბით კი, ქრის ტია ნო ბის გა ბა ტო ნე ბას; პრო ზე ლი ტიზ მის ამ მცდე ლო ბამ მე-
ფე ნი კო ლო ზის ჯვა რიც კი მოუ ტა ნა და ქვე ყა ნა ში იც ნობ დნენ, რო გორც „კე სა რია 
დიდს“. შემ დეგ, ძა ლაუფ ლე ბა გა დაე ცა მის ვაჟს, რო მელ მაც იგი რუ სე თის იმ პე-
რიის მიერ აფ ხა ზე თის 1864 წლის ანექ სიამ დე შეი ნარ ჩუ ნა. 

ჰა სან ბეი 1837 წელს გარ დაიც ვა ლა და მი სი მი წე ბი გა დაე ცა ჯერ  მის ვაჟს, საიდ 
ბეის (დი მიტ რი შერ ვა ში ძეს), ხო ლო მოგ ვია ნე ბით კი, შვი ლიშ ვილს, გიორ გის, ვინც 
ახ ლაც მი სი დი დი ნა წი ლის მფლო ბე ლია. რაც შეე ხე ბა აჰუ სე ფერ ბეის, მას დარ-
ჩა ორი არას რულ წლო ვა ნი მემ კვიდ რე, დი მიტ რი და მი ხეი ლი, ხო ლო მი სი ქვრი-
ვი, მეგ რე ლი და დია ნის და – დეს პო ტი და ამ ბი ციუ რი ქა ლი, გარ კვეუ ლი დროის 
გან მავ ლო ბა ში რე გენ ტი იყო. დი მიტ რი, მი სი უფ რო სი ვა ჟი, მმარ თვე ლო ბის ერ თი 
წლის თავ ზე, დაუ ქორ წი ნე ბე ლი გარ დაიც ვა ლა. მი სი ძმა, მი ხეი ლი, ეჭ ვმი ტა ნი ლი 
იყო ძმის მო წამ ვლა ში და ეს ეჭ ვი, რო გორც ჩანს, და დას ტურ და აღია რე ბით, რო-
მე ლიც 1876 წელს სა სიკ ვდი ლო სა რე ცელ ზე მის ერ თგულ მსა ხურს, კლა გურ ზა ჩი-
რიკ ბას წა მოს ცდა; რო გორც ამ ბო ბენ, მას დი მის ტრი სათ ვის სა წამ ლა ვი სა კუ თა რი 
ხე ლით მიუ ტა ნია. ამ გვა რად, მი ხეილ ბეი, რო გორც იმ პე რა ტორ ალექ სან დრე მეო-
რის მიერ აღია რე ბუ ლი აფ ხა ზე თის აჰუ, მთავ რობ და 1866 წლამ დე; უკ ვე მო გი ყე-
ვით, რო გორ დაამ თავ რა მან სი ცოც ხლე.

მა მა მი სის, სე ფერ ბეის საფ ლა ვი ლიხ ნის იმ სოფ ლის ეკ ლე სია შია, სა დაც ცხოვ-
რობ და და რო მე ლიც თურ ქებ მა ააოხ რეს. ალი ბეი გა ნის ვე ნებს ქვი თაულ ში, სა დაც 
მის მა ვაჟ მა, გრი გოლ მა, ამ ჟა მად ჯე რაც ცოც ხალ მა, ეკ ლე სია აა შე ნა. მი სი ინაუ გუ-
რა ცია სწო რედ იმ დღეს მოხ და, რო ცა დე და მი სი და მი სი ორი ძმა დაი ტი რეს.9 
ეს იგი ვე მთა ვა რი გრი გო ლია, რო მელ საც გე ნერ ლის ჩი ნი მია ნი ჭეს უკა ნას კნე ლი 
აჯან ყე ბის შემ დეგ, რო გორც უკ ვე ვნა ხეთ, თა ვი სი დის შვი ლის, ამ ბო ხე ბულ თა ბე-
ლა დის, ხი რიბს მარ შა ნიას და პა ტიმ რე ბის გა მო. 

ქვი თაულ ში თა ვა დ გრი გოლ სა და მის ოჯახ თან ერ თად ერ თი კვი რა გა ვა ტა რე. 
და ვეს წა რი ძა ლიან მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცე რე მო ნიის სამ ზა დისს, ღრმად პა ტივ ცე მუ-
ლი თა ვა დის ქა ლის, კე სა რიას მო სა გო ნებ ლად რომ გაი მარ თა. ამ დე ნად, ვნა ხე ამ 
უც ნაუ რი ცე რე მო ნიის რო გორც პრო ლო გი, ისე ეპი ლო გი. 

აქ აღარ და ვუბ რუნ დე ბი სა ზეი მო და ტი რე ბის ტრა გი კო მი კურ ეპი ზო დებს, რომ-
ლე ბიც დე ტა ლუ რად უკ ვე აღ ვწე რე სა მეგ რე ლოს თან და კავ ში რე ბით. საკ მა რი სი 

9.  თავადის ქალის, კესარიას პატივისცემის გამო, მისმა შვილიშვილმა, ხირიფს მარშანიამ, ამბო ხების 
მეთაურმა და მისმა მოწაფემ, ქვითაული იხსნა აოხრებისაგან, მსგავსად მისი ოჯახის კუთ ვნი ლი 
სხვა სამფლობელოებისა. უკვე ცნობილია, რომ აფხაზებისათვის მოწაფე-გამზრდელის ურთი-
ერთობა უფრო წმინდათაწმინდაა, ვიდრე მშობელშვილობა.
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იქ ნე ბა იმის თქმა, რომ ტი რი ლის რიტუალი მოეწ ყო დიდ ვა კე ზე, სა დაც, ეკ ლე-
სიის მო პირ და პი რედ, დგას პა ტა რა სახ ლი, რო მელ შიც ერ თ-ერ თი გარ დაც ვლი ლი 
თა ვა დი ცხოვ რობ და. ამ დან გრე ვის პი რას მი სუ ლი, ორო თა ხია ნი საც ხოვ რებ ლის 
წინ თა ვი მოე ყა რა მო ტი რალ თა ჯგროს – მშობ ლებს, მე გობ რებს, მსა ხუ რებს, ყო-
ფილ ვა სა ლებს – ნაირ ფერ კრე ბულს, რომ ლის გლო ვის მი სია საც დი დი კუ ლი ნა-
რიუ ლი ფა ცი ფუ ცი არ თუ ლებ და. სა ბან კე ტო მა გი დე ბი მდე ლო ზე მოწ ყო ბი ლი ფან-
ჩა ტუ რე ბის ქვეშ დად გეს; მცე ნა რე თა კი დევ ერ თი გუმ ბა თის ქვეშ, რო მე ლიც ახ ლა 
შა ვი ძა ძით შეე მო სათ, გრძე ლი ხის სკა მე ბი ქვე შა გე ბით დაე ფა რათ და ზედ სა მი 
გარ დაც ვლი ლის ტან საც მე ლი გაე შა ლათ. სპე ცია ლუ რი სამ გლო ვია რო კა რა ვია 
გა მო ყო ფი ლი ოჯა ხის ქა ლე ბის თვის, მო ტი რალ თათ ვის, მო ზა რე თათ ვის; სწო რედ 
აქ გაი მარ თე ბა ტი რი ლის ძი რი თა დი სცე ნა.

ღმერ თმა იცის, რამ დენ და კონ კილ მგლო ვია რეს მოე ყა რა აქ თა ვი, მიუ ხე და-
ვად იმი სა, რომ გაუ ჩე რებ ლად წვიმ და – თვით ზე ცა მო ნა წი ლეობ და ამ პრო ცე-
სია ში – დი ლი დან იკ რი ბე ბოდ ნენ სველ მი წა ზე! შვიდ საათ ზე პირ ვე ლი პუ რო ბა, 
დამ კრძა ლა ვი პრო ცე სიის სა ვალ დე ბუ ლო პრო ლო გი, შეს თა ვა ზეს უამ რავ დამ-
სწრეს. ორ ჯან მა გარ ად გი ლობ რივს მხრებ ზე შე მოე დო დიდ რო ნი ფი ცა რი ორი 
უშ ვე ლე ბე ლი ქვა ბით: ერ თი სი მინ დის ბუ ლიო ნით /შე ჭა მა დით, მეო რე კი – ცხვრის 
კერ ძით სავ სე. ამ საჭ მლის შთან თქმის თა ნა ვე, ყვე ლა წა ვა- წა მო ვა და გა მო სას-
ვლელ ტან საც მელს ჩაიც მევს. 

რო გორც კი საა თი რვას ჩა მოჰ კრავს (ამ მა მუ ლის ბა ტო ნის მიერ აშე ნე ბუ ლი 
ქვი თაუ ლის ეკ ლე სია, გა მო ნაკ ლი სია იმ მხრივ, რომ საა თი აქვს), ყვე ლა თა ვის 
ად გი ლა საა გამ წე სე ბუ ლი. თა ვა დი, რო გორც ოჯა ხის უფ რო სი, შავ ჩო ხა ში გა მოწ-
ყო ბი ლი, იმა ვე ფე რის ვაზ ნე ბია ნი ქამ რით წელ ზე, ხის ქვეშ, თა ვის ვა ჟებს შო რის 
იდ გა და იღებ და სტუ მარ თა სამ ძი მარს. ორი ქვრი ვი უკ ვე შე სუ ლა სამ გლო ვია რო 
კა რავ ში და მუხ ლე ბით დამ ხო ბი ლან მი წა ზე, ტახ ტის წინ, რო მელ ზეც მათ გარ-
დაც ვლილ ქმარ თა ტა ნი სა მო სია გაშ ლი ლი. ერ თ-ერ თი მათ გა ნი, რო მე ლიც უკ ვე 
სა მი წე ლია ქვრი ვია, მშვი დად შეჰ გუე ბია მდგო მა რეო ბას; აღარ არის სრუ ლად 
სამ გლო ვია როდ შე მო სი ლი; აც ვია შა ვი ალ პა კას კა ბა, თავ ზე უკე თია შა ვი ფი შუს 
მსგავ სი თავ სამ კაუ ლი, ხო ლო მხრებ სა და თავ ზე კი თეთ რი რი დე (veil) მოუ სხამს. 
მი სი რძა ლი ქვრი ვის სა მოსს ატა რებს: ბამ ბის შა ვი კოფ თა, რო მე ლიც სა კუ თა-
რი ხე ლით შე მოიფ ხრი წა ქმრის და საფ ლა ვე ბის დღეს და რო მე ლიც ერ თი წლის 
გან მავ ლო ბა ში არ უნ და გაი ხა დოს; დაუ ვარ ცხნე ლი თმა კი მხრებ ზე აყ რია. მო-
ტი რალთ, ასე ვე რომ დამ ხო ბი ლან მი წა ზე, ქვრი ვე ბის მსგავ სად ხელ ში უჭი რავთ 
გარ დაც ვლილ თა ძვე ლი ფეხ საც მე ლე ბი და თავ ში ირ ტყა მენ ყო ვე ლი მი სამ ღე რი-
სას, რო მელ საც ცრემ ლსა და ტი რილს უნაც ვლე ბენ.

სცე ნის და ნარ ჩენ ნა წილს მკით ხვე ლი უკ ვე იც ნობს. ოღონდ, ნე ბა მი ბო ძეთ, 
შევ ნიშ ნო, რომ ჩვეუ ლე ბის მი ხედ ვით, ასეთ დროს (ტი რი ლი შეიძ ლე ბა გაგ-
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რძელ დეს რამ დე ნი მე დღეს) მიძ ღვნი ლი სა ჩუ ქა რი აღ წევს 5  000 რუბლს (17-18 
ათას ფრანკს), რომ აღა რა ფე რი ვთქვათ 50 ცხენ სა და 150-მდე მსხვილ ფე ხა პი-
რუტ ყვსა და ცხვარ ზე; ეს პა ტა რა ცხო ვე ლე ბიც, ასე ვე, ატა რე ბენ სამ გლო ვია რო 
სიმ ბო ლოებს ორი მი ზე ზის გა მო: მათ თით ქმის მა შინ ვე დაკ ლა ვენ, რა თა გა მოკ-
ვე ბონ მო ზა რე თა და მო ტი რალ თა ეს ბრბო, რო მე ლიც ძა ლიან დაი ღა ლა შეკ ვე-
თი ლი გლო ვის ამ ვე ლუ რი სა ნა ხაო ბით. 

დაკ რძალ ვის დღე სას წაუ ლის მო თა ვე და წარ მმარ თვე ლი იყო თა ვად გრი გო-
ლის გამ ზრდე ლი, რო მე ლიც აფ ხაზ თათ ვის წმინ და მო ვა ლეო ბას სუ ლით და გუ-
ლით აღას რუ ლებ და. დი დი კვერ თხით შეია რა ღე ბულ მა ორად გაა პო ბრბო, რო-
მელ მაც მის წი ნა შე ქე დი მოიდ რი კა. შემ დეგ მო ტი რა ლებს მიუახ ლოვ და და მა თაც 
მის ნი შან ზე და ტი რე ბის კი ლო შეც ვა ლეს, რაც გა მოი ხა ტე ბო და „ოვ“ და „ვა“ მარ-
ცვლე ბის სხვა დას ხვა ინ ტო ნა ციით, კრე შენ დო თი წარ მოთ ქმით. ქვი თაულ ში გა ტა-
რე ბუ ლი ამ კვი რის მე რე, კი დევ კარ გა ხანს ჩა მეს მო და დაკ რძალ ვის ეს მი სამ ღე-
რე ბი, რო მელ თა სამ გლო ვია რო ორი გი ნა ლო ბა არა სო დეს და მა ვიწ ყდე ბა.

 ქვი თაულს ხელ მეო რედ ნოემ ბერ ში ვეწ ვიე. მო ხუ ცი მღვდე ლი ჩემ თან შე სახ-
ვედ რად გა მოე შუ რა; კვლა ვაც ფრიად სა პა ტივ ცე მუ ლო იე რი ჰქონ და და ცხვი რის-
მიე რი ხმაც შეე ნარ ჩუ ნე ბი ნა, ასე რომ გა მაო ცა გარ დაც ვლილ თა ლოც ვის წარ-
მოთ ქმის დროს.

თუმ ცა, ად გი ლი სრუ ლიად გან სხვა ვე ბუ ლად გა მოი ყუ რე ბო და. ის ვა კე და ცა-
რიე ლე ბუ ლი ყო. სხვა ხმა არა ის მო და რა, გარ და ბატ კნე ბის ბღავილისა. ეს შე-
საბ რა ლი სი ბგე რე ბი მა გო ნებ და მე ლან ქო ლიურ „ოვ“ და „ვა“ ნო ტებს, მო ზა რე-
თა გუნ დის მიერ და ტი რე ბის დღეს შეს რუ ლე ბულს, გაბ მუ ლად უთ ვა ლავ ჯერ რომ 
მქონ და მოს მე ნი ლი. სამ გლო ვია რო აქ ცენ ტე ბის ამ გახ სე ნე ბამ თით ქოს გა მი ცოც-
ხლა ის და ტი რე ბა.

თა ვა დის სახ ლი, რო მელ შიც ად რე გა ვა თიე ღა მე, მიე ტო ვე ბი ნათ მი სი სა ვა ლა-
ლო მდგო მა რეო ბის გა მო; მღვდელ მა და მის მა არის ტოკ რატ მა, მეგ რელ მა ცოლ მა 
შე მომ თა ვა ზეს, დავ რჩე ნი ლი ყა ვი მათ ზამ თრის ქოხ ში, სა დაც ერთ ჭერ ქვეშ იყო 
გან თავ სე ბუ ლი სა სა დი ლო, სას ტუმ რო, სა ძი ნე ბე ლი ოთა ხე ბი, სამ ზა რეუ ლო და 
თვით სა ქათ მეც კი. აქ იმი ტომ ცხოვ რობ დნენ, რომ მათ პა ტა რა სახ ლში, სა დაც 
ცეც ხლის ან თე ბა არ შეეძ ლოთ, ძა ლიან ციო და. ამ კე თილ მა წყვილ მა, რო მელ თა 
ასაკ მა და ურ თიერ თსიყ ვა რულ მა ფი ლე მო ნი და ბავ კი დე გა მახ სე ნა, ყვე ლა ფე რი 
იღო ნეს იმი სათ ვის, რა თა მათ ღა რი ბულ საც ხოვ რე ბელ ში თა ვი შეძ ლე ბის დაგ ვა-
რად კარ გად მეგ რძნო. 

დია სახ ლისს სა მეგ რე ლო დან მზი თევ ში (ალ ბათ, ნა ხე ვა რი საუ კუ ნის წინ) მოე-
ტა ნა საო ჯა ხო ნივ თე ბი, ჯერ კი დევ მა შინ რომ იყე ნებ დნენ მის სამ შობ ლო ში, მაგ-
რამ ამ დე ნი ხნის შემ დე გაც უც ხო იყო აფ ხაზ თათ ვის, რო მელ თაც ჯე რაც არ მიეღ-
წიათ ცი ვი ლი ზა ციის იმ სა ფე ხუ რის თვის, თა ნა მედ რო ვე კოლ ხე ბი რომ იმ ყო ფე-
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ბოდ ნენ. ასე რომ, მან დი დი ყვა ვი ლე ბი თა და ტო ტე ბით მო ხა ტუ ლი სკივ რი დან 
ამოა ლა გა ფინ ჯა ნი, თეფ შე ბი და ჭურ ჭლის თვით სრუ ლი ნაკ რე ბიც კი, რო მე ლიც 
მი სი ოჯა ხის წევ რთა შო რის მხია რუ ლე ბას იწ ვევ და. 

მღვდე ლი, რო მელ საც მთე ლი თა ვი სი ცხოვ რე ბა აფ ხა ზეთ ში გაე ტა რე ბი ნა, 
მხო ლოდ თა ვი სი ქვეყ ნის ზნე- ჩვეუ ლე ბებს, ძველ ადა თებს იც ნობ და. ის და ბა დე-
ბუ ლი ყო და გაზ რდი ლი ყო ქვი თაულ ში და მრა ვა ლი წლის გან მავ ლო ბა ში შერ ვა-
ში ძეე ბის კარ ზე ას რუ ლებ და მოწ ყა ლე ბის გამ ცე მის ფუნ ქციას. აფ ხაზ თა შო რის ჯე-
რაც შეხ ვდე ბით ყვე ლა ზე შო რეულ წეს -ჩვეუ ლე ბა თა შე ნარ ჩუ ნე ბის მა გა ლი თებს, 
გან სა კუთ რე ბით კი, ქვეყ ნის ძნე ლად მი საღ წევ შუა გულ სა და მთა ში. ხში რად, რო-
ცა მათ ვაკ ვირ დე ბო დი, თავს ვგრძნობ დი ჰო მე რო სის დრო ში, რამ დე ნა დაც კავ კა-
სიელ თა პრი მი ტიულ ეთ ნოს თა შო რის უძ ვე ლე სი ჩვეუ ლე ბე ბის მი მართ ყვე ლა ზე 
ერ თგუ ლი აფ ხა ზე თი დარ ჩე ნი ლი ყო. 

ასე გა ვა ტა რე ღა მე მღვდლის ჩა ლით და ხუ რულ ჭერ ქვეშ. მეო რე დღეს ის და 
მი სი ცო ლი დი ლით ად რია ნად ად გნენ და მო მიმ ზა დეს საუზ მე, რომ ლი თაც დი-
დი რუ დუ ნე ბით გა მი მას პინ ძლდნენ. გვერ დით ჩე მი მეგ ზუ რი და სტარ ში ნას ვა ჟი 
მო ვის ვი, რაც ადათ -წე სებს ეწი ნააღ მდე გე ბა, რად გა ნაც კა ცე ბი არ სხდე ბიან იმ 
სუფ რას თან, სა დაც ქა ლი ზის. მინ დო და გა მო და რე ბი თა და ნა თე ლი დღით მე სარ-
გებ ლა. სწო რედ ამი ტომ სუფ რა ქო ხის წინ გა ვაშ ლე ვი ნე, რა თა დავ მტკბა რი ყა ვი 
დაბ ლო ბით, რო მელ საც წიფ ლი სა და რცხი ლის ბორ ცვე ბი ერ ტყა გარს, რო მელ თა 
სიმ წვა ნე და გან სა კუთ რე ბუ ლი სი ლა მა ზე, ბუ ნე ბის მიერ ასე უხ ვად და სა ჩუქ რე ბუ-
ლი მხა რის ერ თ-ერთ საოც რე ბად შეიძ ლე ბა ჩაით ვა ლოს. 

სუ რა თი, რო მე ლიც ასა ხავს ჩემს საუზ მეს ქვი თაულ ში, გან სა კუთ რე ბუ ლი აღ-
ნიშ ვნის ღირ სია. ჩე მი მას პინ ძლის შვი ლო ბილს ვაჩ ვე ნე, რო გორ გაეხ სნა და დაე-
ხუ რა კა მე რა ობ სკუ რა, რომ ლის წი ნაც დავ დე ქით მე და ჩემ მიერ წი ნას წარ გან-
ლა გე ბუ ლი ჯგუ ფი და მა ნაც ფო ტო ხუთ წამ ში წარ მა ტე ბით გა დაგ ვი ღო. 

ამინ დმა ასე ვე მა ცა ლა ვა კე ზე მდე ბა რე ეკ ლე სიის გა და ღე ბა, რო მელ შიც რამ-
დე ნი მე წლის წინ ინაუ გუ რა ციას და ვეს წა რი, იმ დაუ ვიწ ყა რი ტი რი ლის დროს. 

ეკ ლე სია ში არის თა ვა დის ქა ლის, კე სა რიას საფ ლა ვი, რომ ლის ხსოვ ნა საც დიდ 
პა ტივს მია გე ბენ. საფ ლა ვის ქვა კი კან კე ლი დან რამ დე ნი მე მეტ რში მდე ბა რეობს.

ქვი თაუ ლი დან უკ ვე მეო რედ გა ვუ ყე ვი ატა რის გზას, წი ნან დელ თან შე და რე ბით 
უფ რო მოკ რძა ლე ბუ ლი კა ვალ კა დით. მა შინ, ტი რი ლის მე რე, ატა რა ში მახ ლდა 
შერ ვა ში ძეე ბის ოჯა ხი, რო მელ თაც სა კუ თარ კო დო რის პი რა რე ზი დენ ცია ში მიეჩ-
ქა რე ბო დათ.

მა ნამ, სა ნამ ქვი თაუ ლის თა ვა დის ქა ლებს დავ ტო ვებ დი, ჩემ თვის სრუ ლიად 
ახა ლი გა მომ შვი დო ბე ბის სცე ნის მომ სწრე გავ ხდი. 

ოთახ ში, კე თილ შო ბილ მან დი ლოს ნებ თან ერ თად თა ვი მოე ყა რათ რან გით 
ქვემ დგომ ქა ლებს, მორ ჩი ლად რომ ელოდ ნენ ამ ბო ლო მი სალ მე ბი სათ ვის შე სა-
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ფე რის წუთს. ისი ნი, წე სი სა მებრ, კედ ლის სა პი რის პი რო მხა რეს დახ რი ლიყ ვნენ, 
ზო გიერთს ხე ლე ბი დაეკ რი ფა, სხვებს კი ერ თმა ნე თი სათ ვის ხე ლი წელ ზე მოეხ-
ვიათ; ამ გვა რად ფრიად მომ ხიბ ლავ ჯგუფს ქმნიდ ნენ. 

გაუნ ძრევ ლად მდგომ ნი, თვალს აყო ლებ დნენ ქალ ბა ტო ნის მოძ რაო ბას. მის გან 
ნიშ ნის მი ღე ბის თა ნა ვე მა თაც დაიწ ყეს ეს ინ ტი მუ რი ცე რე მო ნია. ყვე ლა ზე პა ტივ სა ცემ 
მი სალ მე ბად ით ვლე ბა ხე ლე ბის შე მოხ ვე ვა იმ ადა მია ნის თა ვის გარ შე მო, რომ ლის 
წი ნა შეც ქედს იდ რეკთ, სულერ თია – კა ცია თუ ქა ლი; ამის შემ დეგ თა ვი მკერ დზე, 
გუ ლის მხა რეს უნ და მიაყ რდნოთ და ღრმად დაუკ რათ თა ვი მას, ვი საც ემ შვი დო ბე-
ბით. გამ გზავ რე ბამ დე ქვი თაუ ლე ლი ქალ ბა ტო ნი და ოჯა ხის სხვა მან დი ლოს ნე ბი ასე 
გა მოემ შვი დობ ნენ თი თოეულ ქალ სა თუ ახალ გაზ რდა გო გო ნას. 

ინ დი ფე რენ ტუ ლო ბა, რომ ლი თაც ამ ღრმა პა ტი ვის ცე მის გა მო ხა ტუ ლე ბას იღებ-
დნენ, ერ თა დერ თი რამ იყო, რაც მათ მორ ჩი ლე ბას არ შეე სა ბა მე ბო და. 

დი დი სია მოვ ნე ბით მი ვი ღე თა ვა დის წი ნა და დე ბა, ატა რა ში გავ ყო ლო დი, რად-
გან მეგ ზუ რო ბა შე მომ თა ვა ზა თა ვის მა მულ ში, რო მე ლიც შა ვი ზღვი დან ან ტი კურ, 
ის ტო რიულ ტე რი ტო რიე ბამ დე იყო გა და ჭი მუ ლი. 

ასე რომ, ჩვენ მა დიდ მა ჯგუფ მა ქვი თაუ ლი და ტო ვა. შერ ვა ში ძის ქალ ბა ტო ნებს 
სია მოვ ნე ბით გა მოჰყ ვა რამ დე ნი მე სხვა ქა ლი. ყვე ლა მან დი ლო სა ნი საუც ხოო 
ცხენ ზე იჯ და. მათ შო რის მე ვი ყა ვი ერ თა დერ თი, რო მე ლიც გვერ დუ ლად იყო ამ-
ხედ რე ბუ ლი ჯორ ზე. ქალ თა ჯგუფს წინ მიუძ ღო და და თან ახ ლდა ბა ტონ თა ბა-
ტა ლიო ნი და უკან მიჰ ყვე ბო და მსა ხურ თა არ მია. ზო გიერ თი მათ გა ნი მიჰ ყვე ბო და 
ცხო ვე ლებს, რო მელ თაც ტი რი ლის ცე რე მო ნიის დროს მი ღე ბუ ლი ხურ და ფუ ლით 
სავ სე ტომ რე ბი ჰქონ დათ აკი დუ ლი. რა ღაც თვალ საზ რი სით, ეს კა ვალ კა დი მდი-
და რი ალა ფით დატ ვირ თუ ლი ყა ჩაღები და სის შთა ბეჭ დი ლე ბას ახ დენ და ჩემ ზე. 
მაგ რამ ეს ექ სკურ სია სა ბე დის წე რო აღ მოჩ ნდა ჩემ თვის. ჯერ ისევ გზა ში ვი ყა-
ვით, რო დე საც კო კის პი რულ მა წვი მამ დას ცხო. რო ცა ქოლ გა გავ ხსე ნი, ჩე მი ჯო რი 
დაფ რთხა და ყალ ყზე შედ გა. მე გად მოვ ვარ დი და კლდეს მი ვე ხეთ ქე, რა მაც ისე 
სე რიო ზუ ლად და მა ზია ნა, რომ ატა რა ში რამ დე ნი მე თვეს უმოძ რაოდ მყოფს მო-
მი წია დარ ჩე ნა.10  

იმ გუ ლუხ ვი მზრუნ ვე ლო ბი სათ ვის, რომ ლი თაც მა ნე ბივ რებ დნენ, საკ მა რი სად 
ვე რა სო დეს შე ვა ქებ ჩემს სათ ნო დია სახ ლის სა და მის მომ ხიბ ლავ ვაჟს, რო მე-
ლიც მა შინ თორ მე ტი წლის იყო და ახ ლა, რო ცა რამ დე ნი მე თვის წინ კი დევ ვნა ხე, 
მი სი სი ლა მა ზე და ახალ გაზ რდო ბა კი დევ უფ რო გაი ფურ ჩქნა. მაგ რამ, მიუ ხე და-
ვად მა თი გუ ლი თა დი მზრუნ ვე ლო ბი სა, ჩე მი ხვედ რი სუ ლაც არ იყო შე სა შუ რი. 

10.  ჩემს ტომში სათაურით „ბალტიიდან კასპიის ზღვამდე“, დეტალურად აღვწერე ჩემი სევდიანი 
ცხოვრება კოდორის ნაპირას, სადაც, გარდა იმისა, რომ ბევრი რამის ნაკლებობა უნდა ამეტანა, 
ყველაზე მძიმე იყო მდუმარედ ყოფნა, რადგანაც ჩემი არავის ესმოდა.
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ჩე მი კომ პა ნიო ნე ბი სათ ვის, რო მელ თაც არ ენა ხათ სხვა არა ფე რი, გარ და ატა რის 
ჰო რი ზონ ტი სა, ზაფ ხუ ლის ნა წი ლის იქ გა ტა რე ბა სუ ლაც არ იყო ისე თი სა სო წარ-
მკვე თი, რო გორიც ჩემ თვის. ბო ლოს, ისევ მო ვიკ რი ბე ძა ლა და მას პინ ძლის თან-
ხლე ბით ვეწ ვიე შე მო გა რენს. ის რუ სუ ლად ლა პა რა კობ და, ასე რომ, შევ ძე ლი მი სი 
ოჯა ხი სა და ქვეყ ნის ტრა დი ციე ბის შე სა ხებ ზუს ტი ინ ფორ მა ცია მი მე ღო.

სტრა ბო ნი გვიყ ვე ბა, რომ ენ გუ რი დან კო დო რამ დე არ სე ბობ და ბერ ძნულ კო-
ლო ნია თა ჯგუ ფი, რო მე ლიც ქმნი და პა ტა რა, აყ ვა ვე ბულ რეს პუბ ლი კას, რომ ლის 
ცენ ტრი11 იყო ქა ლა ქი დიოს კუ რია, საით კე ნაც ყვე ლა მხრი დან მოე დი ნე ბოდ ნენ 
ვაჭ რე ბი. ახ ლა აქ, იმ ცი ვი ლი ზა ციის მცი რეო დე ნი ნი შან წყა ლიც კი აღარ დარ ჩა. 
სტრა ბო ნი ასე ვე ლა პა რა კობს ქვეყ ნის ამ ნა წი ლის ად გი ლობ რი ვებ ზე, რო მელ თაც 
ის Pteriophages (ტი ლის მჭა მე ლებს) უწო დებს მა თი სი ბინ ძუ რის, სი გამ ხდრი სა და 
ავად მყო ფუ რი იე რის გა მო. უძ ვე ლე სი მო სახ ლეო ბის აღ წე რა სავ სე ბით მიე სა და-
გე ბა თა ნა მედ რო ვე აფ ხა ზებ საც, რაც გვა ფიქ რე ბი ნებს, რომ ისი ნი იმა ვე წარ მო-
მავ ლო ბის არიან. მოგ ვია ნე ბით, რო დე საც ქვე ყა ნა ში ქრის ტია ნო ბამ შე მოაღ წია, 
აყ ვა ვე ბის ახა ლი ხა ნა უნ და დამ დგა რი ყო, რა საც, მიუ ხე და ვად ის ტო რიის დუ მი-
ლი სა, ადას ტუ რებს ამ მი წა ზე აღ მო ჩე ნი ლი შე სა ნიშ ნა ვი ნა გე ბო ბე ბის ნან გრე ვე ბი 
(ეკ ლე სია- მო ნას ტრე ბი). შემ დეგ ქვე ყა ნა კი დევ ერ თხელ დაიქ ცა; ამ ჯე რად, იგი უკ-
ვე ვე ღარ აღ დგა. 

თუმ ცა, რო მე ლი რე გიო ნია ბუ ნე ბის გან ასე გა მორ ჩეუ ლი, ასე ნა ყო ფიე რი, ასე 
კარ გად მორ წყუ ლი, ვიდ რე აფ ხა ზე თი, რომ ლის თვი საც შავ ზღვას გა სას ვლე ლიც 
მიუ ცია? თუ კი აქაუ რებს, ამ თაო ბე ბამ დე, ვერ აუთ ვი სე ბიათ მათ მიერ და სახ ლე-
ბუ ლი ნა ყო ფიე რი ნია და გი, რა ტომ არ მოვ ლენ უც ხოე ლი კო ლო ნის ტე ბი, მსგავ-
სად ან ტი კუ რი ხა ნი სა, კავ კა სიის ეს დაბ ლო ბე ბი ნა ყო ფიე რი რომ გა ხა დონ? რა-
ტომ არ ას წავ ლიან გაკ ვე თილს ამ მი წის ზარ მაც შვილთ? დაუ მუ შა ვე ბე ლი მი წის 
უშ ვე ლე ბე ლი ფარ თო ბის ხილ ვა ამ რე გიონ ში ნამ დვი ლად გუ ლის  მომ კვლე ლია. 
ცი ვი წყა როს (წყურ ღი ლი Tskur ghi li, რო გორც ისი ნი ეძა ხიან) მა მულ ში, რო მე ლიც 
ეკუთ ვნის ალი ბეის ერ თ-ერთ ვაჟს, ექვს მი ლიონ ზე მე ტი კვად რა ტუ ლი მეტ რი მი-
წის ნაკ ვე თი დან მხო ლოდ მცი რე ნა წილ ზეა გა შე ნე ბუ ლი სი მინ დის ყა ნე ბი, და ნარ-
ჩენ ში კი ერთ და მუ შა ვე ბულ კვალ საც კი ვერ წააწ ყდე ბით. ეს მა მუ ლი გა და ჭი მუ-
ლია კო დო რი დან შა ვი ზღვის სა ნა პი როს იმ ად გი ლამ დე, სა დაც ად რე დიოს კუ რია 
ყო ფი ლა აშე ნე ბუ ლი. ამ უკა ნას კნელს ახ ლა ჰქვია წყურ ჩის (Tskur cha) კონ ცხი; აქ 
ბუ ნებ რი ვი ნავ სად გუ რია შექ მნი ლი, რო მელ საც, ცუდ ამინ დში, ოცამ დე პა ტა რა ნა-
ვი შეა ფა რებს თავს.

11.   ტრაბონის (ძვ. წ.  I ს. – ახ. წ. I ს.) თანახმად, დაახლოებით ასი ადამიანი მოსულიყო სავაჭროდ, 
სადაც გაცვლის მთავარი საგანი იყო მარილი. 
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ამ ჟა მად, მთელ ამ არე მა რეს ვე ლუ რი უდაბ ნოს იე რი დაჰ კრავს. ვრცელ ბუჩ-
ქნარს ფეს ვი გაუდ გამს რო გორც ელინ თა დროინ დე ლი ქა ლა ქის, ისე გვია ნი 
პე რიო დის ნან გრე ვებ ში. რო ცა გა შიშ ვლე ბულ ქა ნებ ზე ხეე ბი მოჭ რეს, ეკ ლე სიის 
ნარ ჩე ნე ბი აღ მოა ჩი ნეს, თუმ ცა, თა რი ღის გან საზ ღვრა ვერ მო ხერ ხდა. ცო ტა უფ-
რო შორს, კო დო რის მიღ მა, მი სი მარ ჯვე ნა სა ნა პი რო დან რვა ვერსში, ორი მეტ-
რი გარ შე მო წე რი ლო ბი სა და შვიდ -ნა ხე ვა რი მეტ რი სი მაღ ლის ან ტი კუ რი კოშ კი 
მდე ბა რეობს, რო მელ საც უც ნაუ რი და აუხ სნე ლი სა ხე ლი „სა თა მა შა“ (გარ თო ბის 
ად გი ლი) ჰქვია. ად გი ლობ რი ვი ტრა დი ციის მი ხედ ვით იქ სა გან ძუ რია და მა ლუ ლი, 
მაგ რამ ახ ლა ხან მის მა მფლო ბელ მა მის ძირ ში სულ ამაოდ აწარ მოა გათ ხრე ბი; 
მან მხო ლოდ კლდე სა და ქვი შას მიაკ ვლია. 

კო დო რი, ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი და სწრა ფი მდი ნა რე აფ ხა-
ზეთ ში, სა თა ვეს იღებს მთა მა რუ ხი დან, მწვერ ვა ლი დან, რო მე ლიც თით ქმის ყო-
ველ თვის თოვ ლი თაა და ფა რუ ლი. ხო ლო მას მე რე, რაც რწყავს წე ბელ დის ველს, 
რამ დე ნი მე ტო ტად იყო ფა და შავ ზღვა ში ჩაე დი ნე ბა სო ფელ ყა რა ჩაის (Ka rat chai) 
სიახ ლო ვეს; 5 ვერსის მო შო რე ბით წყა რო დან, რომ ლის სა ხე ლიც დაერ ქვა წყურ-
ღი ლის (Tskur ghi li) მა მულს. ორი კონ ცხი, რომ ლებ თა ნაც მი სი დი ნე ბა მთავ რდე ბა, 
კო დო რი სა და ის ტუ რიას კონ ცხე ბია; ეს უკა ნას კნე ლი ასე იწო დე ბა იმ შე ნა კა დის 
გა მო, რო მე ლიც კო დორს ერ თვის იქ ვე, მის შე სარ თავ თან. გზა ქვი თაულ სა და 
ატა რას მა მულს შო რის მიუყ ვე ბა ამ მდი ნა რის კა ლა პოტს, გაივ ლის ტყიან მაღ ლო-
ბებს და ტევ რიან მინ დვრებს. რო გორც ყველ გან მთელ აფ ხა ზეთ ში, ატა რა შიც12 აქვთ 
შე მო ღო ბი ლი ალა გი, ეკ ლე სიით, სა საფ ლაო თი და სხვა საც ხოვ რე ბე ლი ნა გე ბო-
ბე ბით (მოწ ნუ ლი ფაც ხე ბი, ხის ქო ხე ბი), გა მიზ ნუ ლი სტუმ რე ბი სა და ოჯა ხი სათ-
ვის. წყურ ღი ლი სა გან გან სხვა ვე ბით, აქ ბოს ტნეუ ლი სა და ხი ლის კულ ტი ვი რე ბის 
კვალ საც კი ვერ სად მოჰ კრავთ თვალს. სა ნაც ვლოდ, მდი ნა რის მეო რე ნა პირ ზე, 
ამ წვა ნე ბულ ნაპ რალ თან აღ მოა ჩენთ დრან დის (ი გი ვე კო დო რის) მო ნას ტრის სამ-
რეკ ლოს. ამ ბი ზან ტიუ რი სტი ლის ნა გე ბო ბის ნან გრე ვებ თან მომ ხიბ ლავ, დაკ ლაკ-
ნილ ბი ლი კებს მიჰ ყავ ხართ. ერ თა დერ თი, რაც შე მორ ჩე ნი ლა, თეთ რი მარ მა რი-
ლოს სვე ტე ბია, რომ ლე ბიც ეკ ლე სიის ინ ტე რიე რის ნა წი ლი იყო.

აფ ხა ზე ბი, რომ ლე ბიც ლი თო ნე ბი სად მი ვნე ბით არიან შეპ ყრო ბი ლე ბი, მიუ ხე-
და ვად იმი სა, რომ წარ მოდ გე ნა არ აქვთ, რა უნ და მოუ ხერ ხონ მათ, ლურ სმნის ან 
რაი მე პა ტა რა ნაჭ რის და ნახ ვის თა ნა ვე მის წაგ ლე ჯას ცდი ლო ბენ. ასე ვე გა მოა ცა-

12.  თურქების მიერ აფხაზეთის დაპყრობისას (1877 წ.), ჰუსეინ-ფაშა, არმიის სარდალი ატარაში ცხოვ-
რობდა. ის იმდენად მოიხიბლა ვითარებით იმ კარ-მიდამოში, რომ სულთანს სთხოვა, საჩუქრად 
მიეძღვნა მისთვის. მაგრამ აფხაზთა აჯანყებისას ატარა მთლიანად გადაიწვა და ჰუსეინ-ფაშას 
თხოვნას აღსრულება აღარ ეწერა. მე ატარას 1881 წლის ნოემბერში ვეწვიე და სხვა ვერაფერი 
ვნახე, თუ არა ნანგრევები. დიდრონი ტყის ნაწილიც კი დამწვარიყო.
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ლეს საყ რდენ სვე ტებს ლი თო ნის ნა წი ლე ბი, რა მაც მა თი მტვრად ქცე ვა გა მოიწ-
ვია. თა ვად ეკ ლე სიას, ოდეს ღაც ეპის კო პო სის საყ დარს, დუ ღა ბის გა ლა ვა ნი აქვს: 
ბერ ძნე ბი ფრთხი ლობ დნენ, რად გა ნაც გზა, რო მელ ზეც ის მდე ბა რეობს, გზა, რო-
მელ საც სო ხუმ -კა ლეს კენ, სა მეგ რე ლო სა და წე ბელ დის მთე ბი სა კენ მიჰ ყავ ხართ, 
იმ ტომ თა მარ შრუ ტიც იყო, რომ ლე ბიც აჰუს წი ნააღ მდე გო ბას უწევ დნენ და აფ ხა-
ზეთს დრო დად რო აოხ რებ დნენ.

აფ ხა ზე თის მდი და რი ბუ ნე ბა კარ გად მო ჩანს ამ მო ნუ მენ ტის ნან გრე ვე ბი დან, 
რაც მოწ მობს მის წარ სულ დი დე ბუ ლე ბას. კლემატისი და ყურ ძე ნი ამ სა თაყ ვა ნო 
ნან გრე ვებს გარს შე მოხ ვე ვია და ქმნის ნაზ, გირ ლან დი სე ბურ გუმ ბათს, რომ ლის 
შიგ ნი თაც ლეღ ვის, წიფ ლი სა და რცხი ლის უშ ვე ლე ბელ ხე თა კენ წე როე ბი ამოწ ვე-
რი ლა, თა ვის მდიდ რუ ლი, ფოთ ლო ვა ნი სა ფარ ვლის მშვე ნიე რე ბას ხი ლით დატ-
ვირ თულ ტო ტებს რომ მა ტე ბენ. 

ამ არე მა რის პატ რონს, გარ და ატა რი სა, კი დევ ერ თი რე ზი დენ ცია აქვს ზღვის 
ნა პი რას; ორ, ვრცლად გა ჭი მულ ახალ გაზ რდა ტყეს შო რის, რო მელ თა ათ ვი სე ბა 
ეს-ესაა დაუწ ყია ინ გლი სურ კომ პა ნიას. ალ ბათ, მრა ვა ლი საუ კუ ნის გან მავ ლო ბა-
ში პირ ვე ლად გაის მა ხის მჭრე ლის ცუ ლის ექო ამ კო რო მებ ში, რო მელ თა სქელ, 
მწვა ნე გუმ ბა თებ ში მზის სხი ვი ძნე ლად თუ აღ წევს. გარ და მა მუ ლის მბრძა ნებ ლი-
სა და მი სი მსა ხუ რე ბი სა, მხო ლოდ რამ დე ნი მე უც ხო თუ იმოგ ზაუ რებს ამ მარ ტო-
სუ ლი ტყის გავ ლით, რო მე ლიც წყურ ჩამ დეა (ყო ფი ლი დიოს კუ რია) გა და ჭი მუ ლი.

ვა ზი სა და სხვა მცო ცავ მცე ნა რე თა წნუ ლე ბი, ტო ტე ბი სა და გი გან ტუ რი ბუჩ ქე ბის 
ხლარ თე ბი ჩვენს სვლას მე ტად შრო მა ტე ვადს ხდის. ყო ველ წუ თს ცხე ნებს ფე ხე ბი 
ეხ ლარ თე ბათ მცე ნა რე თა გზააბ ნეულ და წე ბო ვან პწკა ლებ ში, რომ ლე ბიც თით-
ქოს ამ ბო ხე ბუ ლან და რო მელ თა გან თა ვის დახ სნის ერ თა დერთ გზად ხან ჯლის 
მოხ მო ბა ღა დარ ჩე ნი ლა. ამ მზაკ ვარ ტყეებ ში, ქვე წარ მა ვალ თა გარ და, ღამ ღა მო-
ბით მგლე ბი, ტუ რე ბი და დათ ვე ბიც მარ თა ვენ ხოლ მე კონ ცერტს, რო მელ საც ზოგ-
ჯერ პის ტო ლე ტის გას რო ლით აწ ყვე ტი ნე ბენ ხოლ მე. არცთუ იშ ვია თად, ცხე ნოს ნე-
ბი ქუს ლებს ქვე მოთ ხე და ვენ ნა ხევ რად მშიერ ხორ ცის  მჭა მელ თა ხრო ვას, რო-
მელ თა მა ნა თო ბელ თვა ლებ საც ად ვი ლად შეამ ჩნევთ სიბ ნე ლე ში და რო მელ ნიც 
ტყის პი რამ დე არ წყვე ტენ ვე ლურ დევ ნას. სწო რედ ასე მოხ და მა ში ნაც, რო ცა ჩე მი 
მას პინ ძლი სა და მი სი ამა ლის თან ხლე ბით გა და ვია რეთ იგი. ერ თ-ერ თმა მათ-
გან მა ისე გულ მოდ გი ნედ დაუ მიზ ნა, რომ დააბ რმა ვა დათ ვი, რომ ლის ტყა ვიც მე რე 
მე შე მომ თა ვა ზეს. რამ დე ნი მე დღე წყურ ჩა ში გა ვა ტა რე, და ცა რიე ლე ბულ პლაჟ ზე, 
სა დაც უწინ მდი და რი დიოს კუ რიე ლე ბი იდ გნენ. ტყის პი რას, ხის სახ ლში გავ ჩერ-
დი, საი და ნაც ვხე დავ დი ვე ლურ ცხო ვე ლებს, რომ ლე ბიც ღამ ღა მო ბით თვით ჩემს 
სამ ყოფ ლამ დეც კი აღ წევ დნენ ხოლ მე. ამას თან, მის საზ ღვრებს იცავ და მყე ფა რე 
ძაღ ლე ბის ხრო ვა, რომ ლე ბიც ზღვას თან მდე ბა რე ტყე შიც ბა ტო ნო ბენ. ამ საც ხოვ-
რებ ლი დან არც ისე შორს, ტლან ქი სათ ვალ თვა ლო კოშ კი აუ შე ნე ბიათ, რომ ლი-
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და ნაც ხე დი ის ტუ რიის კონ ცხის უღ რან დე ზამ დე იშ ლე ბა. მინ დო და მე სარ გებ ლა 
იმ ფაქ ტით, რომ ყო ფი ლი სტუ მარ თმოყ ვა რე ზღვა (Eu xi ne Sea), წე ლი წა დის ზო-
გიერთ დროს ეგ ზომ სა ში ნე ლი, ასე ნა ზად ელა მუ ნე ბო და წყურ ჩის მდუ მა რე ნა პი-
რებს და მო მეწ ყო ღა მეუ ლი ექ სკურ სია თვით სო ხუმ -კა ლემ დე, აფ ხა ზე თის მთა-
ვარ პორ ტამ დე. პა ტა რა აფ რია ნი ნა ვი ამ მგზავ რო ბას სულ რამ დე ნი მე საათს ან-
დო მებ და.

ზღვი დან და ნა ხუ ლი მზის ჩას ვლა ენით აღუ წე რე ლი საოც რე ბაა. ვარ სკვლა ვი 
უჩი ნარ დე ბა კო ნუ სი სე ბუ რი მთის მიღ მა, რო მელ საც აქაუ რე ბი „სე ფერ ბეის ქოხს“ 
უწო დე ბენ. ზღვის ხა ვერ დო ვა ნი ზე და პი რი, რო მელ შიც მი სი სხი ვე ბი ჩა ყურ ყუ-
მელავ და, ცეც ხლოვ ნად ანა თებს და სა ნა პი როს ტყი დან ამოწ ვე რი ლი მთვა რის 
ფერ მკრთალ სხი ვებ თან კონ ტრასტს ქმნის. საა თე ბი მიი პა რე ბიან აწ მყოს ამ სა-
ნა ხაო ბა თა ცვლი სას და ერე ვიან წარ სუ ლის გა ნურ ჩე ველ ოც ნე ბებს; მე რე, გა რიჟ-
რაჟ ზე, შორს დაი ნა ხავთ მო ციმ ცი მე შუქს: ეს სო ხუმ -კა ლეს 13 პორ ტის შუ ქუ რაა. 

ჯერ კი დევ ყვე ლა ფერს სძი ნავს მშვი დო ბიან ქა ლაქ ში, რო მელ საც ეს -ე საა ეხე-
ბა დი ლის ვარ დის ფე რი არი ლი; სა ნა პი რო მდუ მა რებს; ქუ ჩე ბი ცა რიე ლია და მძი-
ნა რე სახ ლე ბის ირ გვლივ, გან თია დის კამ კა მა ჰაერ ში, შორს გაფ რე ნი ლი სიზ მრე-
ბის ფრთე ბის იდუ მა ლი ფრთქია ლი მო გეს მე ბათ. ევ რო პუ ლი სტი ლის ეს სახ ლე ბი 
უმალ აუწ ყე ბენ უც ნობს, რომ თა ნა მედ რო ვე, ახ ლან დელ აფ ხა ზეთ ში შე დის, რო-
მე ლიც ცი ვი ლი ზა ციას14 დაუპ ყრია. მთლია ნი ხე დი მომ ხიბ ლა ვია. საც ხოვ რე ბელ 
სახ ლთა ჯგუ ფე ბი ბორ ცვე ბი სა და გო რა კე ბის ფონ ზე გაუ შე ნე ბიათ. სა ნა პი რო ზე, 
ყუ რის პი რას, თურ ქუ ლი თუ ბერ ძნუ ლი კა ფეე ბი ბუ ტი კებს ენაც ვლე ბა; ბო ლოს, 
ნავ სად გუ რის მო პირ და პი რედ, დგას ორი შე ნო ბა; ერ თი მათ გა ნია ძვე ლი ცი ხესი-
მაგ რე, წარ სულს რომ ინა ხავს, მეო რე კი, ახა ლი სა ბა ჟო სახ ლი – აწ მყოს. 

ცი ტა დე ლი, აფ ხა ზე თის მთა ვა რი ბურ ჯი, 1578 წელს, სულ თან მუ რად მე სა მის მე-
ფო ბი სას აა შე ნეს. სამ მა სხვა დას ხვა რე ჟიმ მა თა ვი სი კვა ლი დააჩნია ამ ოთ ხკუთ ხა 
ნა გე ბო ბას, დღეს რომ ნან გრე ვე ბა დაა ქცეუ ლი: უშ ვე ლე ბე ლი ლო დი ერ თ-ერ თი  
ჭიშ კრის ზღურ ბლზე, არა ბუ ლი წარ წე რით, ოტო მან თა მო სა გო ნა რია; აფ ხაზ სარ-
დალ თა საფ ლა ვე ბი შემ დეგ პე რიოდს გა გახ სე ნეთ, ხო ლო რუ სუ ლი ზარ ბაზ ნე ბი 
მო გით ხრო ბენ, თუ ვინ არიას ქვეყ ნის ამ ჟა მინ დე ლი ბა ტო ნი. სო ხუმ -კა ლეს ახ-
ლან დე ლი მო სახ ლეო ბა თურ ქე ბის, ლა ზე ბის, ბერ ძნე ბის, სომ ხე ბი სა და რუ სე ბის 
ნა რე ვია; აფ ხა ზე ბი აქ მხო ლოდ უმ ცი რე სო ბას წარ მოად გე ნენ; ისი ნი მიმ დე ბა რე 
პა ტა რა სოფ ლებ ში ცხოვ რო ბენ და ქა ლაქ ში ცხე ნო სან თა რაზ მე ბად მოე დი ნე ბიან, 
რო ცა ამას საქ მე მოით ხოვს; შემ დეგ კი ისევ მინ დვრებს უბ რუნ დე ბიან. ზაფ ხულ ში, 
ირ გვლივ მდე ბა რე ჭაო ბია ნი ნია და გი იწ ვევს სა ში ნელ ცხე ლე ბას, რო მელ საც ლა-

13. სოხუმ-კალეს დიდი ყურე 15 ვერსზეა გადაჭიმული სოხუმის კონცხიდან კოდორის კონცხამდე.
14. ჩვენ აღვწერთ რუსეთ-თურქეთის ომამდელ სოხუმ-კალეს. ამის შემდეგ იგი ნაწილობრივ დაინგრა.
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მის ყვე ლა უხ დის ხარკს და არა ვინ ცდი ლობს, საშ ვე ლად რაი მე იღო ნოს. ექი მე ბის 
გა ჭირ ვე ბა სა და ხში რად, ქი ნი ნის ნაკ ლე ბო ბა საც გა ნიც დიან, რად გა ნაც ეს წა მა ლი 
კავ კა სია ში ყვე ლა ავად მყო ფო ბის სამ კურ ნა ლოდ ინიშ ნე ბა. 

არე მა რეს სა სია მოვ ნო ელ ფე რი დაჰ კრავს, მაგ რამ ჩრდი ლის ნაკ ლე ბო ბაა და, 
მიუ ხე და ვად ზღვის სიახ ლო ვი სა, სუ ლის შემ ხუთ ვე ლი სიც ხე ჩა მოწ ვე ბა ხოლ მე. 
ბო ლო ხანს, უც ხოელ მა მცხოვ რებ ლებ მა დაიწ ყეს გა რეუ ბან ში მდე ბა რე მი წე ბის 
და მუ შა ვე ბა; და მაინც, აქამ დე სა მერ ქნე მა სა ლის თვის ხეე ბი არა ვის დაურ გავს. 
მეო რე მხრივ, ძვე ლი ცი ხესი მაგ რის მე ზობ ლად, ფარ თო ბა რა კე ბი და სამ ხედ რო 
ჰოს პი ტა ლი აშენ და. რო გორც წი ნა ხაზ ზე მდე ბა რე პორ ტი, სო ხუმ -კა ლე, უპირ ვე-
ლეს ყოვ ლი სა, ჯა რის კა ცე ბის ქა ლა ქია; ყო ველ კვი რას, რო დე საც ოდე სი დან ფოთ-
ში ორ თქლმა ვა ლი ჩა მო დის, გარ ნი ზო ნის ორ კეს ტრი სპე ცია ლუ რად ამის თვის 
დად გმულ პა ვი ლიონ ში ასე თუ ისე მხია რულ ფან ფა რას ას რუ ლებს. ორ თქლმა-
ვა ლი, საუ ბე დუ როდ, ერ თა დერ თი რგო ლია, რაც ქა ლაქს ევ რო პას თან, ტფი ლის სა 
და კავ კა სიის სხვა ოლ ქებ თან აკავ ში რებს; სხვა სახ მე ლე თო მარ შრუ ტე ბი, ფაქ-
ტობ რი ვად, არც არ სე ბობს. 

აქ, რო გორც ყველ გან აფ ხა ზეთ სა და სა მეგ რე ლო ში, მო სახ ლეო ბის უპი რა ტე სი 
გა სარ თო ბი წმინ და კა ვალ კა დე ბი, ქეი ფი სა და თა მა შე ბის მსუ ყე ამ ბე ბია, რო მ ლე-
ბიც ხში რად რე გიო ნის ცნო ბილ ეკ ლე სია- მო ნას ტრებ ში ტარ დე ბა. ერ თ-ერ თი მათ-
გა ნი, მა გა ლი თად, ქა ლა ქი დან სა მი ვერსის და შო რე ბით, არის წმინ და გიორ გის 
სოფ ლუ რი სამ ლოც ვე ლო, სა დაც შე გიძ ლიათ ნა ხოთ ალ მა სე ბი თა და ფი რუ ზე ბით 
შემ კუ ლი მებ რძო ლის გა მო სა ხუ ლე ბა, და რო მელ საც სას წაუ ლე ბის აღ სრუ ლე ბას 
მია წე რენ. ამ წმინ და ნის დღე სას წაუ ლი, რო მელ საც 28 აპ რილს (9 მაი სი ახა ლი 
სტი ლით) ზეი მო ბენ, პირ ვე ლი სა გა ზა ფუ ლო დღე სას წაუ ლია და ათა სო ბით ადა-
მიანს იზი დავს. ჩემ მიერ ზე მოთ აღ წე რი ლი ადათ -ჩვეუ ლე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით, ად ვი ლად წარ მოიდ გენთ, რომ იმ დღეს, ეკ ლე სიას თან მდე ბა რე სა საფ ლაო 
გარ დაიქ მნე ბა სა ზეი მო სა სა დი ლო დარ ბა ზად, სა დაც ბრბო ნა დი მობს და ცეკ ვავს 
ორ გიის მსგავ სი ცხო ველ მყო ფე ლო ბით, რა საც, ამ ად გი ლის სიწ მინ დე, ასე თუ ისე 
ეგუე ბა; სა ღა მოს, ყვე ლა ბრუნ დე ბა – სიმ ღე რით, ჭე ნე ბით და ამ ქვეყ ანა ში პო პუ-
ლა რუ ლი საც ხე ნოს ნო ტრიუ კე ბით. დღის სა ვალ დე ბუ ლო და სას რუ ლი, ბუ ნებ რი-
ვია, ცხე ნე ბის დო ღია, რო მე ლიც ტარ დე ბა ზღვის პი რას, ქა ლა ქის და წმ. გიორ გის 
სამ ლოც ვე ლოს თან და მა კავ ში რე ბელ გზა ზე.

სო ხუმ -კა ლეს ნა პი რე ბი დან შე საძ ლე ბე ლია პა ტა რა სა ნა პი რო ად გი ლის და-
ნახ ვა, რო მელ თა ნაც სა სია მოვ ნო მო გო ნე ბე ბი მა კავ ში რებ და: ეს არის სო ფე ლი 
კე ლა სუ რი, რომ ლის სა ხე ლიც ნიშ ნავს „გა ლავ ნიან ცი ხესი მაგ რეს“. აქ გუ ლუხ ვი 
სა დი ლი გა მი მარ თეს სხვა დას ხვა ეროვ ნე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა, რომ ლე ბიც ქა-
ლაქ ში სახ ლო ბენ. საათ ზე ნაკ ლებ დრო ში პა წა წი ნა ნა ვე ბით მი ვაღ წიეთ ამ ამ ბის-
თვის არ ჩეულ ალაგს. 
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კარლა სერენა

 [...]
კე ლა სუ რის ცი ხის მდე ბა რეო ბა ერ თობ თვალ წარ მტა ცია. მის უკა ნა ფონ ზე 

მო ჩანს მა რა დიუ ლი მყინ ვა რით და ფა რუ ლი მწვერ ვა ლე ბი, რო მელ თა გან შვი დი 
გა მოურ ჩე ვიათ ად გი ლობ რი ვებს: მა რუ ხა, შაუ დუ თი, აბ სი ძო, ამ თა ქა ლი, აჭა დო-
პა, მუმ ფის ტო და ჯუ რი ვი – სა ვა რაუ დოდ, მა თი სა ხელ წო დე ბე ბი უც ნო ბია ჩვე ნი 
გეოგ რა ფე ბი სათ ვის. მეო რე მხა რეს, სა დაც გზე ბი ნა ხე ვარ მთვა რეს ქმნის, მო ჩანს 
სო ხუ მი თა ვი სი თეთ რი სახ ლე ბით. ცი ხე სი მაგ რის ახ ლოს მდე ბა რეობს მა მუ ლის 
ახ ლან დე ლი მფლო ბე ლის საც ხოვ რე ბე ლი; ესაა ევ რო პუ ლი სტი ლის, ბა ღით 
გარ შე მორ ტყმუ ლი ვი ლა. უფ რო შორს, ზღვის კენ, წააწ ყდე ბით მუს ლიმ ოჯახ-
თა სახ ლებს, რომ ლე ბიც უკი დუ რე სი სი სუფ თა ვის გა მო, სრულ კონ ტრასტს ქმნის 
აფ ხაზ თა ფეთ ხუ მი სახ ლე ბის ფონ ზე. თეთ რი გა და სა ფა რებ ლე ბით და ფა რუ ლი 
ლო გი ნი, სპარ სულ ხა ლი ჩე ბია ნი გრძე ლი სკა მე ბი, თვა ლის მომ ჭრე ლი ფე რე ბით 
მო ხა ტუ ლი ზან დუ კე ბი და მო წეს რი გე ბუ ლად და კი დე ბუ ლი ტან საც მე ლი, – ყვე ლა-
ფერს მზრუნ ვე ლი დია სახ ლი სის ხე ლი ეტ ყო ბა. 

ერ თ-ერთ ასეთ მომ ხიბ ვლელ საც ხოვ რე ბელს ვეწ ვიე, რომ ლის დია სახ ლი სიც 
სახ ლის ინ ტე რიე რის მორ თუ ლო ბა სა ვით ჩი ნე ბუ ლად გა მოი ყუ რე ბო და. კედ ლებ-
ზე და კი დუ ლი სა მი სარ კე მოწ მობ და, რომ მა თი ქალ ბა ტო ნი თა ვი სი სა სია მოვ-
ნო გა რეგ ნო ბი სად მი გულ გრი ლი სუ ლაც არ უნ და ყო ფი ლი ყო. ასე ვე, კე დელ ზე, 
ნაც ვლად ქრის ტე სი, ყუ რა ნის ერ თ-ერ თი სურა გაეკ რათ. შეძ ლე ბის დაგ ვა რად 
სტუ მარ თმოყ ვა რუ ლად შე მო თა ვა ზე ბულ მა ხემ სმა მას სა შუა ლე ბა მის ცა, გა მოემ-
ზეუ რე ბი ნა ტყა ვის ყუთ ში ჩა ლა გე ბუ ლი, ვარ დის ფერ ბათ ფიან ქა ღალ დის ხელ სა-
ხოც ში სა გულ და გუ ლოდ გახ ვეუ ლი, ბრწყინ ვა ლედ მო ვა რა ყე ბუ ლი ჯამ -ჭურ ჭე ლი. 
უნ და და ვა მა ტო, რომ ნაც ვლად სტუმ რის წი ნა შე და მორ ცხვე ბი სა, ეს ქა ლე ბი გულ-
გახ სნი ლე ბი ჩა ნან, გი ტა რა ზე უკ რა ვენ და მღე რიან. 

ამ გვა რად, ის ინ ტერ ნა ციო ნა ლუ რი სუფ რა კე ლა სუ რის უზარ მა ზარ მწვა ნე მოლ-
ზე, უშ ვე ლე ბე ლი ხე ხი ლის ჩრდილ ქვეშ გაი შა ლა. მას შემ დეგ, რაც იქ ვე მოაწ ყვეს 
სამ ზა რეუ ლო, რო გორც აქ, ამ ქვე ყა ნა ში იციან, ჩემ მა მას პინ ძლებ მა სწრა ფად მოამ-
ზა დეს საჭ მე ლი. ახ ლაც ცხა დად ვხე დავ მი წა ზე და დე ბულ მა ყალს, რო მელ ზე დაც 
ჯერ კი დევ სის ხლია ნი ხორ ცი (შაშ ლი კი) შიშ ხი ნებ და. არ და გა ვიწ ყდეთ, რომ ბატ-
კნი სა თუ თიკ ნის მეოთ ხე დი კი არ არის, არა მედ მთლია ნი ცხო ვე ლი, შეკ რე ბის 
ად გი ლას დაკ ლუ ლი და შე მო დე ბუ ლი ცეც ხლის ტკა ცუ ნა ალ ზე. ყვე ლა ზე ხში რად 
მო ნიშ ნუ ლი მსხვერ პლი სამ გლო ვია რო კო ცო ნის დან თე ბი სას იქ ვე ჰყავთ ხოლ მე 
და ამ ტკი ცე ბენ, რომ შაშ ლი კი მა ში ნაა კარ გი, რო ცა ცხო ველს ყელს ბო ლო წუ თას 
გა მოსჭ რიან. სამ ზა დისს ორი კა ცი ხელ მძღვა ნე ლობს: ერ თი, მი წა ზე ჩა ცუც ქუ ლი, 
გაუ ჩე რებ ლად ატ რია ლებს შამ ფუ რებს; მეო რე იქ ვე დგას და კა რა ქის, წი წა კი სა და 
მა რი ლის ნა ზავს ფრთე ბის კო ნით უს ვამს ხორცს. თან და თან ხე დავთ, რო გორ ოქ-
როს ფერ დე ბა ხორ ცი და უშ ვებს მა დი ს აღ მძვრელ არო მატს, ხო ლო ერ თი საა თის 
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შემ დეგ შაშ ლი კი სრულ ყო ფი ლა დაა მომ ზა დე ბუ ლი. ამის მე რე იგი მო ნა დი მეებ თან 
მიაქვთ ან შამ ფუ რით, ან დაც მის გა რე შე, რო გორც უფ რო მო სა ხერ ხე ბე ლი იქ ნე ბა.

მაგ რამ, მო დით, ამ ჰო მე რო სუ ლი ნა დი მის დე ტა ლებს უფ რო თან მიმ დევ რუ-
ლად მივ ყვეთ. ისი ნი, ბუ ნებ რი ვია, იწ ყე ბენ რუ სუ ლი „ზა კუს კით“ ანუ „კბილ ში ამო-
სა დე ბი ნამ ცე ცე ბით“, რო მე ლიც მა ლე ვე მოგ ვი ტა ნეს, რო ცა მოლ ზე ახალ გაზ რდა 
რუ სის გვერ დით ვი ჯე ქი, რო მელ საც ეროვ ნუ ლი ტა ნი სა მო სი ეც ვა, ე.ი. წი თე ლი 
კოფ თა გა ფუ ყუ ლი სა ხე ლოე ბით და მა ღალ ჩექ მა ში ჩა ტა ნე ბუ ლი პან ტა ლო ნე ბი. 
ეს პა ტა რა, საწ ყი სი ხემ სი ლა მის რე ლი გიუ რი დუ მი ლით გა დავ ყლა პეთ. შემ დეგ 
მოი ტა ნეს სუ ფი (ჩი ხირ თმა), ქათ მის ცხა რე ბუ ლიო ნი, რა საც მოჰ ყვა ტოლ მა, ვა-
ზის ფო თოლ ში გახ ვეუ ლი, ფარ ში რე ბუ ლი ბატ კნის ხორ ცის რა გუ, ზაფ რა ნით შე-
ზა ვე ბულ არა ჟან თან ერ თად; ორი ქარ თუ ლი კერ ძი, რო მლებ საც უც ხოე ლის სა-
სა გა ჭირ ვე ბით ეჩ ვე ვა. რაც შეე ხე ბა ინ დაურს, ის ფლავ თან ერ თად მოგ ვარ თვეს. 
მოკ ლედ, თი თოეულ მა ქვე ყა ნამ თა ვი სი კუ ლი ნა რიუ ლი წვლი ლი შეი ტა ნა ბა ბი-
ლო ნის წვეუ ლე ბა ში, რო მელ შიც ყვე ლა ნი ერ თად მო ნა წი ლეობ დნენ, ბა ლახ ზე 
ჩა მუხ ლუ ლე ბი, ეროვ ნუ ლი კერ ძე ბი თა და ტა ნი სა მო სით წარ მოდ გე ნი ლე ბი: ერ-
თი თეთრ ქუდს ატა რებ და, მეო რე – თურ ქულ ფეზს, მე სა მე – აფ ხა ზურ ყაბალახს, 
ბერ ძნულ ბე რეტ სა თუ ქარ თულ ფა ფახს; ყვე ლა ფე რი სრულ ყო ფილ ჰარ მო ნია შია 
ერ თმა ნეთ თან. ეს ჰარ მო ნია მა ში ნაც გრძელ დე ბა, რო დე საც ჯან მრთე ლო ბის სად-
ღეგ რძე ლოს სვა მენ: მარ თლმა დი დე ბე ლი ქრის ტია ნი სვამს თურ ქთან, ბერ ძე ნი 
ლა თინ თან, პრო ტეს ტან ტი აფ ხაზ თან; თა მა დის (სად ღეგ რძე ლოე ბის ხელ მძღვა-
ნე ლი) წარ მოთ ქმულ მა სად ღეგ რძე ლოებ მა კი დევ უფ რო გა მოა ცოც ხლა სუფ რა 
და ქარ თვე ლებ მა, აბუ ჩად რომ იგ დებ დნენ ამ მომ ცრო ჭურ ჭელს, ჭი ქად წო დე-
ბულს, მოით ხო ვეს გი გან ტუ რი ყან წე ბი (ვე ლუ რი ჯიხ ვის რქე ბი), რო მელ თაც მა ლე-
ვე აღას რუ ლეს სა კუ თა რი მი სია. ეს პან ტაგ რუე ლუ რი საოც რე ბა ცეკ ვა- სიმ ღე რით 
დაგ ვირ გვინ და: აქაუ რო ბას, ალ ბათ, დი დი ხა ნია აღარ სმე ნია ასე თი მხია რუ ლე ბა. 

მეო რე მხრივ, უკან თუ მი ვი ხე დავთ, ამ მწვა ნე მდე ლოს სიმ შვი დე, ალ ბათ, ბევ-
რჯერ დარ ღვეუ ლა ბრძო ლის ხმაუ რით. ტო პოგ რა ფიუ ლად, ხმე ლე თის ეს კუთ ხე 
დიოს კუ რიის ბერ ძნუ ლი რეს პუბ ლი კის თვის ბუ ნებ რივ დაც ვას ქმნი და დაუ ღა ლა ვი 
მე ზობ ლე ბის წი ნააღ მდეგ. იგი, ფაქ ტობ რი ვად, ევ ქსი ნის ზღვის სა ნა პი რო ზე ერ თა-
დერ თი ად გი ლია, სა დაც კავ კა სიის ქე დი ზღვამ დე ჩა მო დის – გა ნი ვი დე ზი, რო-
მე ლიც ორად ჭრის რე გიონს და გრძელ დე ბა აზო ვის ზღვის კენ. ეს ხსნის ქა ლაქ 
კე ლა სუ რის მნიშ ვნე ლო ბას ჯერ კი დევ უძ ვე ლე სი დროი დან, რომ ლის კე დე ლიც 
ქარ თუ ლი ქა ლა ქის, ცხუ მის (ახ ლან დე ლი სო ხუმ -კა ლეს) საზ ღვარს ქმნი და. ჯერ 
კი დევ თხუთ მე ტი წლის წინ ეს სო ფე ლი, ახ ლა გაუ და ბუ რე ბუ ლი, სი ცოც ხლით იყო 
სავ სე; მი სი თურ ქე ბის მიერ მარ თუ ლი ბა ზა რი პა ტა რა საქ მია ნი ცენ ტრი იყო, სა დაც 
გარ შე მო მდე ბა რე ყვე ლა სა ვაჭ რო და წე სე ბუ ლე ბის მფლო ბე ლე ბი მო დიოდ ნენ 
სა ქონ ლის სა ყიდ ლად; 1866 წლის აჯან ყე ბის შემ დეგ აქაუ რო ბა მც ხოვ რებთაგან 
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დაი ცა ლა. საქ მია ნი მო სახ ლეო ბა საც ხოვ რებ ლად სო ხუმ -კა ლე ში, გუ დაუ თა სა და 
ოჩამ ჩი რე ში გა და ვი და; ასე რომ, ძვე ლი სა ვაჭ რო და ბის სა მუ და მოდ გაუ ჩი ნა რე-
ბულ კე თილ დღეო ბა ზე მხო ლოდ მე ლან ქო ლიუ რი მო გო ნე ბე ბი ღა თუ შე მორ ჩა.

სო ხუმ -კა ლე ში ყო ველ თვის მოძ რაობს პა ტა რა რუ სუ ლი ხო მალ დი, რო მე-
ლიც აფ ხა ზე თის კუთ ვნილ სა ნა პი როს ემ სა ხუ რე ბა. ჩე მი მოგ ზაუ რო ბი სას შხუ ნა 
„სალ გი რი“, კა პი ტან კრა კი ნის მე თაუ რო ბით, დაად გა გზას. გემ ბან ზე შე საძ ლებ-
ლო ბა მქონ და, მცი რე სა ნა პი რო ექ სკურ სიით დავ მტკბა რი ყა ვი. მგზავ რო ბას, 
გარ და ჩემს მას პინ ძელ ოფი ცერ თა დახ ვე წი ლი თა ვა ზია ნო ბი სა, საა მოს ხდი და 
ასე ვე ისიც, რომ პორ ტი დან პორ ტში ვჩერ დე ბო დით ისე, რომ მეო რე დღეს მი-
ვაღ წიეთ გაგ რას, მა შინ, რო ცა კო მერ ციუ ლი ნა ვე ბი ამას მხო ლოდ რამ დე ნი მე 
საათს ან დო მე ბენ. 

სო ხუ მის შემ დეგ პირ ვე ლი ად გი ლი ამ მი მარ თუ ლე ბით არის გუ დაუ თა, რო მე-
ლიც უწი ნაც ვახ სე ნე, პა ტა რა, ლა ზე ბით და სახ ლე ბუ ლი ქა ლა ქი, გა მორ ჩეუ ლი თა-
ვი სი თურ ქუ ლი კა ფეე ბით. უფ რო შორს, დაბ ლობ ზე, მიად გე ბით ლიხ ნის, საუც ხოო 
მწვა ნე ბუ დეს, რო მელ მაც ყვე ლა ნაი რი პრეს ტი ჟი უკა ნას კნე ლი აჰუს გარ დაც ვა-
ლე ბის შემ დეგ და კარ გა. მი სი რე ზი დენ ცია გო რა კის თავ ზე იდ გა, სა დაც ჯე რაც აღ-
მოა ჩენ დით იმ ან ტი კუ რი კოშ კის ნან გრე ვებს, რო მე ლიც თურ ქებს გა დაეწ ვათ; 
ისი ნი აფ ხა ზე თის ამ ნა წილს ხში რად ეს ხმოდ ნენ თავს. 1830 წელს, სწო რედ ამ გვა-
რი თავ დას ხმე ბი სას, რუ სე თის ვა სალ ი მი ხეილ შერ ვა ში ძე დაიც ვა მი სი სიუ ზე რე ნი 
ქვეყ ნის ჯარ მა, რო მელ მაც დაი კა ვა სო ხუ მი, ბამ ბო რა, ბიჭ ვინ თა და გაგ რა; ერ თი 
სიტ ყვით, სა ნა პი როს ყვე ლა გა მაგ რე ბუ ლი წერ ტი ლი.

უკ ვე ვთქვი, რაო დენ თვალ წარ მტა ცი იყო შა ვი ზღვის ქვე და წელ ში მდე ბა რე 
ტყეე ბი, მაგ რამ არ შე მიძ ლია არ აღ ვნიშ ნო, რო გორ გა მაოგ ნა ზე და ნა წი ლის მცე-
ნა რეუ ლი სა ფრის სიმ დიდ რემ, გან სა კუთ რე ბით კი, ლიხ ნიმ.

ლიხ ნის ეკ ლე სია იმა ვე შე მო გა რენ ში მდე ბა რეობს, სა დაც ოდეს ღაც აჰუს სახ-
ლი (თურ ქე ბის მიერ დან გრეუ ლი) იდ გა. ამ რე გიო ნის ან ტი კუ რი რე ლი გიუ რი მო-
ნუ მენ ტე ბი ბი ზან ტიუ რი სტი ლი თაა ნა გე ბი. ლიხ ნის ტა ძა რი ბევ რად უბ რა ლო და 
პა ტა რაა და, რო გორც ჩანს, ბიჭ ვინ თის ეკ ლე სიის ას ლია. იგი ახ ლომ დე ბა რე მთე-
ბი დან ჩა მო ტა ნი ლი, მოყ ვი თა ლო კირ ქვი თაა ნა შე ნი. გუმ ბა თი რვა კუთ ხაა, მას ში 
ჩად გმუ ლი ფან ჯრე ბით. ინ ტე რიე რი საკ მაოდ კარ გა დაა შე მო ნა ხუ ლი, გან სა კუთ-
რე ბით კი, ფრეს კე ბი, რო მელ თაც ად რე ნა ნა ხი ყვე ლა კედ ლის მო ხა ტუ ლო ბა მო-
მა გო ნეს. ნა გე ბო ბა გარ შე მორ ტყმუ ლია მრა ვალ გზის აღ დგე ნი ლი კედ ლით. წლის 
გარ კვეულ დროს, გან სა კუთ რე ბით კი მა შინ, რო ცა მე ვეწ ვიე, საყ და რი ისეა და ფა-
რუ ლი მცო ცა ვი მცე ნა რეე ბი თა და ფოთ ლო ვა ნი ბუჩ ქე ბით, რომ გა ჭირ ვე ბით გა-
ვიკ ვლიე გზა ფოთ ლეუ ლი სა და ყვა ვი ლე ბის ლა ბი რინ თში.

ბიჭ ვინ თის ეკ ლე სია მდე ბა რეობს ყუ რე ში და ჩრდი ლოე თის ქა რე ბი სა გან საკ-
მაოდ კარ გა დაა და ცუ ლი. ქვი შიან დაბ ლობ ზე ფიჭ ვის დიდ რო ნი ტყე წა მო მარ თუ-
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ლა. მი სი გა დაკ ვეთს შემ დეგ მიად გე ბით ამ ქვეყ ნის საოც რე ბას, მე-6 საუ კუ ნის შუა 
წლე ბით და თა რი ღე ბულ ეკ ლე სიას, რომ ლის აგე ბაც იმ პე რა ტორ იუს ტი ნია ნეს 
მიე წე რე ბა.15

[...]
შა ვი ზღვის პორ ტე ბის გავ ლით ჩემს ექ სკურ სიას რომ და ვუბ რუნ დე, ალ ბათ 

შეუძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა, აღ ვწე რო ყვე ლა შთამ ბეჭ და ვი მო მენ ტი. თოვ ლია ნი მწვერ-
ვა ლე ბი და მა თი ამ წვა ნე ბუ ლი ქვე და ფერ დო ბე ბი, მშვე ნიე რი თხიე რი ზე წა რი, 
მათ სი დია დეს რომ ირეკ ლავს და სამ ხედ რო ხო მალ დის ეკი პა ჟის მო წეს რი გე-
ბუ ლი, დის ციპ ლი ნე ბუ ლი ცხოვ რე ბა – ეს ყვე ლა ფე რი წა რუშ ლე ლი მო გო ნე ბე ბით 
მავ სებს. გან სა კუთ რე ბით, ღა მის დად გო მი სას, გემ ბან ზე გა მარ თუ ლი სა ნა ხაო ბა 
იყო ამა ღელ ვე ბე ლი. მეზ ღვაურ თა ვახ შმის შემ დეგ – ჩვეუ ლებ რივ, ეს ქე რის ფა-
ფაა (რუ სუ ლად კა შა), რო მელ საც კა პი ტა ნი ყო ველ თვის პირ ვე ლი სინ ჯავს, ყვე ლა-
ნი მლოც ველ თა კაიუ ტას თან იკ რი ბე ბიან, რის შემ დე გაც გემ ზე მყოფ ნი სა ღა მოს 
ჰიმნს მღე რიან. ამ გულ ში  ჩამ წვდომ ხმა თა ჰარ მო ნია იკარ გე ბა უსაზ ღვრო ცის 
კა მა რა ში და ყვე ლა ზე გან საც ვიფ რე ბელ მე ლო დიას ქმნის, რო მე ლიც კი ცა სა და 
წყალს შო რის გაჟ ღე რე ბუ ლა.

ბო ლოს გაგ რას მი ვაღ წიეთ. პირ ველ ყოვ ლი სა, იფიქ რებ დით, რომ ნორ მან-
დიის რო მე ლი ღაც სო ფელს მია დე ქით. გი გან ტუ რი ალ ვე ბის ხეი ვა ნი მშვიდ ტალ-
ღებ ში ირეკ ლე ბო და და ამ ად გი ლას შავ ზღვას ერ თია ნად ამ წვა ნებ და. თუმ ცა, თუ 
მზე რას უფ რო შორს გა დაი ტან დით, 50 ვერსის იქით დაი ნა ხავ დით ჯა დოს ნურ 
პეი ზაჟს მა ღა ლი მთე ბის ქე დით, აფ ხა ზეთს ჩერ ქე ზე თის გან რომ გა მოყოფს. მის 
მწვერ ვა ლებ ზე ას ვლა მე ტად რთუ ლია და შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ დაკ ლაკ ნი-
ლი გზე ბით, რო მელ თა გავ ლი თაც ინ გლი სურ კომ პა ნიას ხე- ტყე ჩა მოაქვს და, ასე 
ვთქვათ, ექ სპლოა ტა ციას უწევს ამ რე გიო ნის ტყეებს; ჩერ ქეზ თა და მარ ცხე ბის შემ-
დეგ მათ ტე რი ტო რია და ტო ვეს და ამის შემ დეგ მი წე ბი რუ სებ სა და უც ხოე ლებს 
შო რის გა და ნა წილ და. 

რო დე საც გაგ რა ში ნა პირ ზე გად მო ვე დით, და ვი ნა ხე ზღვის კი დეს თან, სა ნა პი-
რო ზე და ლა გე ბუ ლი ხის მო რე ბი, რომ ლე ბიც მოეჭ რათ და ტრან სპორ ტი რე ბის-
თვის გაემ ზა დე ბი ნათ. გაგ რა სევ დია ნად არ გა მოი ყუ რე ბა, თუმ ცა, სო ფე ლი და ცა-
რიე ლე ბუ ლია. საქ მია ნი სამ ყა რო აქ სულ სა მი დუქ ნით (მა ღა ზიე ბი ცხაუ რე ბით), 
შემოიფარგლება, რო მელ თა მე პატ რო ნეებ საც შე თან ხმე ბა დაუდ ვიათ რუ სე თის 
მთავ რო ბას თან 250 ახალ წვეუ ლი სა გან შემ დგა რი გარ ნი ზო ნის მო მა რა გე ბის 
თაო ბა ზე. კლი მა ტის შე და რე ბი თი სირ ბი ლის გა მო, ცი ხე სი მაგ რე ში მოუწ ყვიათ შა-

15. იხ. Procopius, De Bella Gothica II 471, 472, 473.
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ვი ზღვის სა ნა პი როს სამ ხედ რო თა სა ზაფ ხუ ლო ჰოს პი ტა ლი. აქ ორა სი სა წო ლია 
ავად მყოფ თათ ვის; რაც შეე ხე ბა გა მო ჯან მრთე ლე ბუ ლებს, მა თი სა წო ლე ბი ცი ტა-
დე ლის ში და ეზო ში, კა რავ ში გაუშ ლიათ. 

ცი ხეს თან ახ ლოს მდე ბა რეობს პა ტა რა, ათას წლო ვა ნი და კარ გად შე მო ნა ხუ-
ლი ეკ ლე სია. კა მა რას ერ თი ქვაც კი არ აკ ლია; მხო ლოდ სა კურ თხე ვე ლი გაუ-
ჩი ნა რე ბუ ლა. საეკ ლე სიო სა ლა რო, ასე ვე ხელ შეუ ხე ბე ლი, ბუ რა ხის (ხორ ბლის ან 
ხი ლის გან დამ ზა დე ბუ ლი სას მე ლი) შე სა ნახ მარ ნად გა დაუ კე თე ბიათ. ეს ტა ძა რი 
მიუძ ღვნიათ წმ. იპა თიას თვის, მა ხა რობ ლი სა და მო წა მი სათ ვის, რო მე ლიც, რო-
გორც ამ ბო ბენ, ქრის ტია ნო ბის გა სავ რცე ლებ ლად მო სუ ლა ქვე ყა ნა ში. აქაუ რე-
ბი შო რიახ ლო მთის კალ თა ზე ახ ლაც გაჩ ვე ნე ბენ მღვი მეს, სა დაც იგი გაურ ბო და 
ბარ ბა როს კერ პთაყ ვა ნის მცე მელ თა დევ ნას. რუ სე ბი მას თაყ ვანს სცე მენ, რო-
გორც იპა თია გაგ რელს. 

ბი ზან ტიის იმ პე რიის დროს, გაგ რა გა და სახ ლე ბის ად გი ლი იყო; გარ კვეულ-
წი ლად, ეს ახ ლაც ასეა სამ ხედ როე ბი სათ ვის, ვი საც აქ აგ ზავ ნიან მარ ტოო ბი სა 
და მოწ ყე ნი ლო ბი სათ ვის. თუმ ცა, რაც უნ და სევ დია ნად გა მოი ყუ რე ბო დეს ეს 
ად გი ლი აქ ცხოვ რე ბი სათ ვის გან წი რულ თა თვალ ში, ტუ რის ტე ბი სათ ვის მაინც 
დი დად მომ ხიბ ლა ვია. გაგ რან სკა, კალ მა ხით მდი და რი მშვე ნიე რი ნა კა დუ ლი, 
ქა ლაქს რწყავს; წყლის ნა კადს ქმნის თოვ ლი, ხო ლო უშ ვე ლე ბე ლი ლელ ქა ში 
გარს შე მო ჯარ ვია. ცი ხესი მაგ რი დან ორ ვერსში კი იგი ხე ვი დან გად მო დე ნილ 
ჩან ჩქე რად ეშ ვე ბა.

[...]
ვიხ სე ნებ ცი ტა დელ თან ახ ლოს მდე ბა რე დი დი ბაღს, რო მე ლიც 1850-იდან 1864 

წლამ დე ჩერ ქე ზებ სა და რუ სებს შო რის სის ხლიან ბრძო ლა თა სცე ნა იყო; ყო ვე ლი 
ხე სა ფა რი ყო ფი ლა, რომ ლის უკან და მა ლუ ლი მთიე ლე ბი სა სიკ ვდი ლო ტყვიებს 
ეს როდ ნენ სი მაგ რი დან გა მო სულ ჯა რის კა ცებს. პაქ ტის თა ნახ მად, ყო ვე ლი მოკ-
ლუ ლი ჩერ ქე ზის სა ნაც ვლოდ, ცხრა რუს ჯა რის კაცს უნ და შებ რძო ლე ბო და ჩერ-
ქე ზის ოჯა ხის გა დარ ჩე ნი ლი წევ რი. ამ ად გი ლას მოკ ლუ ლი რუ სი ოფიც რე ბის 
საფ ლა ვე ბი გაუთ ხრიათ ბა ღის ყვა ვი ლე ბით და ფა რულ ნა წილ ში, რო მე ლიც, ამა ვე 
დროს, წი ნააღ მდე გო ბის ცენ ტრიც ყო ფი ლა. ვინ იეჭ ვებ და, რომ ამ თვალ წარ მტა ცი 
ტა ლავ რე ბის ად გი ლას მოხ და სა ში ნე ლი ბრძო ლე ბი, ამ დე ნი სი ცოც ხლე რომ იმ-
სხვერ პლა! ჩე მი სტუმ რო ბი სას საუც ხოო ამინ დი იდ გა. ცი ხისთა ვი და მი სი ცო ლი, 
ორი ვე ქარ თვე ლი, ჩემ და მი ფრიად ყუ რად ღე ბია ნე ბი აღ მოჩ ნდნენ და ყვე ლა ზე 
შე სა ნიშ ნა ვი ად გი ლე ბი სა კენ ცხე ნე ბით წა მომ ყვნენ. სუფ რა, რო მე ლიც მათ გაუ-
შა ლეს სალ გი რის კა პი ტანს, ოფიც რებ სა და მათ თან ერ თად მეც, დი დე ბუ ლი იყო. 
ვე რა სო დეს წარ მო ვიდ გენ დი, თუ და ნარ ჩე ნი სამ ყა რო სა გან ასე მოწ ყვე ტილ ად-
გი ლას ამ დენ დე ლი კა ტეს სა და გას ტრო ნო მიულ სა გან ძურს აღ მო ვა ჩენ დი. 
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რამ დე ნი მე დახ ვე წი ლი კერ ძი, უგემ რიე ლე სი ღვი ნოე ბი, არაჩ ვეუ ლებ რი ვი ხი-
ლი და ყვა ვი ლე ბის სი ჭარ ბე რაო დე ნო ბი თა და ხა რის ხით ერ თმა ნეთს მე ტო ქეობ-
და სუფ რა ზე, რო მე ლიც აყ ვა ვე ბუ ლი ბა ღის ჩრდილ ში ელე გან ტუ რად გაე შა ლათ.

ამ სია მოვ ნე ბის და საგ ვირ გვი ნებ ლად, ბა ტა ლიო ნის რამ დე ნი მე ხე ლო ვა ნი არ-
მიე ლი, ორი დო ლის თან ხლე ბით ეროვ ნულ მე ლო დიებს გვიმ ღე რო და; ყა ვით 
ფან ჩა ტურ ში გა მას პინ ძლე ბის შემ დეგ, ჯა რის კა ცებ მა შეას რუ ლეს რამ დე ნი მე ორი-
გი ნა ლუ რი ცეკ ვა, მათ შო რის, კა ზა კუ რი და ჩე რე მი სულ -გლე ხუ რი არ ხან გელ სკის 
პოს ტი დან, რაც იმას ადას ტუ რებს, რომ გაგ რის გარ ნი ზო ნის რეკ რუ ტე ბი რუ სე თის 
იმ პე რიის შო რეუ ლი პრო ვინ ციე ბი დან ჩა მოუყ ვა ნიათ. და სას რულს მხია რუ ლე ბა 
დააგ ვირ გვი ნა ასე ვე არ მიი დან წა მოყ ვა ნილ მა იმ პრო ვი ზა ტორ მსა ხიობ თა დას-
მა და პა ტა რა ვო დე ვი ლის ბუ ნებ რი ვი და ცოც ხა ლი შეს რუ ლე ბით გაგ ვა ხა ლი სა. 
დე კო რა ციის როლს გუ ლუხ ვი ბუ ნე ბა ას რუ ლებ და; მოკ ლედ, შე მიძ ლია ვთქვა, 
რომ თეატ რა ლურ წარ მოდ გე ნას იშ ვია თად თუ მოუხ დე ნია ჩემ ზე ისე თი წარ მტა ცი 
შთა ბეჭ დი ლე ბა, ვიდ რე ამ შე გირ დი მეომ რე ბის მიერ გა თა მა შე ბულ უპ რე ტენ ზიო 
სცე ნას, რო მელ თა თეთ რი კოს ტიუ მე ბი სურ ნე ლო ვა ნი ვარ დე ბის ტევ რის ფონ ზე 
კი დევ უფ რო ქათ ქა თებ და. დაე, მშვი დო ბა სუ ფევ დეს რუ სეთ ში! – ვეუბ ნე ბო დი სა-
კუ თარ თავს მხია რულ ახალ წვეულ თა გარ თო ბის შემ ხედ ვა რე. ამ სურ ვილს ას რუ-
ლე ბა არ ეწე რა, რად გა ნაც სულ მა ლე კავ კა სია ში ომი ისევ გა ჩაღ და.

ცო ტა ხნის წინ კვლავ ვი მოგ ზაუ რე ენიგ მა ტურ კავ კა სია ში, რო მელ მაც ასე და-
მაინ ტე რე სა. ასე რომ, ორ ჯერ გავ რის კე, მარ ტოდ მარ ტომ, თავ და ჯე რე ბულ მა და 
სა კუ თა რი რე სურ სე ბის იმე დად.

არა ნაი რი მი ზე ზი არ მქო ნია, რომ ეს მე ნა ნა. ყველ გან და ყვე ლა სახ ლში, კავ-
კა სიელ თათ ვის და მა ხა სია თე ბელ ერ თნაი რად გუ ლი თად, გულ წრფელ სტუ მარ-
თმოყ ვა რეო ბას ვხვდე ბო დი. ამას არა სო დეს და ვი ვიწ ყებ. 

ჩე მი მეო რე მოგ ზაუ რო ბა აფ ხა ზეთ ში უფ რო სა ხი ფა თო აღ მოჩ ნდა, ვიდ რე პირ-
ვე ლი. თუმ ცა, სი ნა ნუ ლის თვის არა ნაი რი მი ზე ზი არ გა მაჩ ნია. მიუ ხე და ვად იმი სა, 
რომ მას რის კი სა და ხი ფა თის გა რე შე არ ჩაუვ ლია, იმ პი ლიგ რი მო ბად ჩავ თვა ლე, 
რომ ლის გან ხორ ცი ლე ბა ზეც უარს ვერ ვიტ ყო დი. 

დროის სიმ ცი რემ გარ კვეუ ლი და ღი დააჩ ნია იმას, რაც შეიძ ლე ბო და, უფ რო 
სრულ ყო ფი ლი ყო ფი ლი ყო. მაგ რამ თუ კი Around the World-ის მკით ხვე ლი ინ-
ტე რე სით მომ ყვე ბო და, საფ რთხე, რო მელ იც აფ ხა ზეთ ში ფო ტოგ რა ფის იმ პრო ვი-
ზებულ, ხანმოკლე მოგ ზაუ რო ბას ახ ლდა თან, სრუ ლიად გა მარ თლე ბუ ლია. 
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V 

ახალ ცი ხის რე გიო ნი
ახალ ცი ხე: ნა ხევ რად გა მოქ ვა ბუ ლი ქა ლა ქი

მო დით, ახ ლა ახალ ცი ხის გზას გა ვუყ ვეთ. დი ლი ჟან სით 5-6- საა თია ნი მგზავ-

რო ბის შემ დეგ ეს მხა რე უფ რო და უფ რო მრა ვალ ფე რო ვა ნი ხდე ბა. სა ში ნე ლი ია-

კო ბი, ანუ სა ში ნე ლი თხრი ლი გა ჩე რე ბაა ბორ ჯო მის ტე რი ტო რიის ბო ლოს; ად რე 

ის თურ ქეთ სა და სა ქარ თვე ლოს შორის საზ ღვა რი იყო. ტრა დი ცია გვიყ ვე ბა მრის-

ხა ნე ბან დი ტის, სა ში ნე ლი ია კო ბის შე სა ხებ, ვინც თავს ეს ხმო და ხალხს და გა სა ყი-

დად ახალ ცი ხე ში გა დაჰ ყავ და.

გა ჩე რე ბის შემ დეგ, თით ქოს, ახა ლი ზო ნა იწ ყე ბა. მა რად მწვა ნე ტყეე ბი ად გილს 

უთ მობს მო შიშ ვლე ბულ ან და მუ ხით, წაბ ლი თა და არ ყის ხეე ბით დაგ ვირ გვი ნე-

ბულ კლდეებს. ზო გიერ თი ვე ლი და დაბ ლო ბი შო რი და ნაც ად ვი ლი გა სარ ჩე ვია; 

მათ უკან აღ მარ თუ ლია მა ღა ლი მთე ბი ვიწ რო ხეო ბე ბით, თი თოეულ ფლა ტე ზე 

კი აშე ნე ბუ ლია ცი ხესი მაგ რე, ქვეყ ნის თავ დაც ვი თი აბ ჯრის ნარ ჩე ნე ბი ნა ხე ვარ-

მთვა რეს თან წი ნააღ მდეგ ბრძო ლა ში. ამ რე გიო ნის ახ ლან დე ლი მკვიდ რნი, თა-

ვი სე ბუ რი ფი ზიო ნო მიით, არიან აჭარ ლე ბი (A ja ran, ქარ თვე ლი მუს ლი მე ბი), რო-

მელ თაც მგზავ რო ბი სას მუდ მი ვად შეხ ვდე ბით პა ტა რა სა პალ ნე ცხე ნე ბით ან და, 

რო გორც დღიურ მუ შებს. მა თი ტან საც მე ლი წაა გავს ბა თუ მე ლი ლა ზე ბის სა მოსს: 

მოკ ლე პე რან გი, ფე სი და თურ ქუ ლი ჩალ მა. ბორ ჯომ სა და ახალ ცი ხეს შუა მდე-

ბა რე აწ ყუ რის შემ დეგ ისე თი შეგ რძნე ბა და გეუფ ლე ბათ, რომ თურ ქეთ ში ხართ. 

პა ტა რა ქა ლა ქი აწ ყუ რი (ქარ თუ ლად ნიშ ნავს „ახ ლა ყუ რი!“) მდი ნა რე მტკვარ ზე, 

ხეო ბის შე სას ვლელ თან მდე ბა რეობს. მარ ჯვე ნა ნა პირ ზე დაი ნა ხავთ ქარ თველ-

თა სახ ლებს, მარ ცხე ნა ნა პი რი კი სო მეხ ვაჭ რებს აუთ ვი სე ბიათ და ქრის ტია ნუ ლი 

თე მი ჩა მოუ ყა ლი ბე ბიათ; ეს გა რეგ ნო ბით, ტა ნი სა მო სი თა და ცხოვ რე ბის ყაი დით 

ერ თმა ნე თი სა გან სრუ ლიად გან სხვა ვე ბუ ლი ორი სამ ყა როა. 

აწ ყუ რი იყო თორ მეტ თა გან ერ თ-ერ თი საე პის კო პო სო სამ ცხე ში (ზე მო ქარ-

თლი), რო მელ საც თურ ქე ბი ახ ლა აჭა რას ეძა ხიან იმ მთე ბის გა მო, მას რომ ესაზ-

ღვრე ბა. ახ ლა ხან, ყი რი მის ომის დროს, იგი თურ ქუ ლი და რუ სუ ლი ჯა რე ბის ბრძო-

ლის ვე ლად ქცეუ ლი ყო, რო მე ლიც ამ უკა ნას კნე ლის გა მარ ჯვე ბით დამ თავ რდა.

აქე დან ახალ ცი ხემ დე მხო ლოდ თურ ქულ სოფ ლებს თუ შეხ ვდე ბით. ზო-

გიერთ მათ განს მე ტად თვალ წარ მტა ცი მდე ბა რეო ბა აქვს, გან სა კუთ რე ბით, ცხე-

ნისს – ბა ღე ბი სა და ბაღ ჩე ბის ან ტუ რა ჟით მტკვრის ნა პი რებ ზე. ჩად რში გახ ვეუ-

ლი ქა ლე ბი კი, გამ ვლელ თა და ნახ ვა ზე რომ იმა ლე ბიან, უმალ გეტ ყვიან, თუ სად 

იმ ყო ფე ბით.
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შო რი დან ისი ნი თეთრ ქსო ვილ ში გახ ვეულ მოჩ ვე ნე ბებს ჰგვა ნან. გზა ში ყოფ-
ნი სას შევ ნიშ ნე, რომ ზო გიერ თი გლე ხი ცხენ ზე უკუღ მა იყო ამ ხედ რე ბუ ლი, ზურ-
გით ცხე ნის თა ვი სა კენ და ისე ჩან და, თით ქოს პი რუტყვს მიჰ ყავ და ისი ნი. ამ სა ნა-
ხაო ბამ გა მახ სე ნა ტან ჯულ სულ თა გარ კვეუ ლი კა ტე გო რია დან ტეს ჯო ჯო ხე თი დან. 

რაც უფ რო მე ტად უახ ლოვ დე ბით ახალ ცი ხეს, მით უფ რო მე ტად მო შიშ ვლე-
ბუ ლია რე გიო ნი და მთე ბიც უფ რო მე ტა დაა მო ტიტ ვლე ბუ ლი. აქაუ რე ბი ამ ბო ბენ, 
რომ აჭა რის მთე ბის პირ ვე ლი მც ხოვ რებ ნი ყო ფი ლან ია ფე ტია ნე ბი, ანუ ია ფე ტის 
ვაჟ თა შთა მო მავ ლე ბი, მეს ხე ბად წო დე ბულ ნი, რომ ლე ბიც კავ კა სია ში, ახალ ცი ხის 
სიახ ლო ვეს მე სო პო ტა მიი დან ჩა მო სახ ლე ბუ ლან. სწო რედ ამი ტომ, ამ ად გილს ჯე-
რაც ჰქვია მეს ხე თი, ანუ მუშ ტი. მეს ხე თის და მა ხინ ჯე ბუ ლი ვერ სიაა სამცხე, რო-
მე ლიც ასე ვე ცნო ბი ლია, რო გორც ზე მო ქარ თლი. ან ტი კუ რო ბის რამ დე ნი მე 
ის ტო რი კო სი ამ ბობს, რომ ია ფე ტის შთა მო მა ვალ ნი მე ტად მა მა ცი და მეო მა რი 
ხალ ხი ყო ფი ლა. უნ და და ვა მა ტო, რომ სო ფელ მუ სე ხის მკვიდ რთა მტკი ცე ბით, 
ამ სო ფელ ში იშ ვა მით რი და ტე პონ ტოე ლი (ეს, შე საძ ლოა, კა მა თის სა გა ნი იყოს), 
ხო ლო კი დევ ერ თი სო ფე ლი, 60 ვერსის მო შო რე ბით მდე ბა რე კო ლა კი, კი დევ 
ერ თი მო ნარ ქის, ნა ბუ ქო დო ნო სო რის სამ შობ ლო ყო ფი ლა. იმა საც კი ამ ტკი ცე ბენ, 
რომ მას შემ დეგ, რაც იგი ასუ რე თის ტახ ტზე ავი და, იმ პე რიას თა ვი სი სოფ ლის, 
კო ლას სა ხე ლი დაარ ქვა. და ბო ლოს, პოეტ რუს თა ველს, ად რეუ ლი სა ქარ თვე ლოს 
ჰო მე როს სა და დი დე ბუ ლი თა მარ დე დოფ ლის16 მომ ღე რალს სურ და, რომ მე ფის 
ასუ ლიც აქ, სამ ცხის ერ თ-ერთ სო ფელ ში ყო ფი ლი ყო და ბა დე ბუ ლი. აქ ჩანს, თუ 
რაო დენ უც ნაუ რი სურ ვი ლი აქვს კავ კა სიის ამ რე გიონს, ცნო ბი ლი ადა მია ნე ბის 
სამ შობ ლოდ ჩათ ვა ლონ. 

სხვა ტრა დი ციე ბი, რომ ლებ საც აქ ვრცლად ვერ შე ვე ხე ბით, გვიყ ვე ბა, რომ 
სა ხე ლი მეს ხე თი წარ მოდგე ბა მცხე თო სის გან, სა ქარ თვე ლოს მა მამ თავ რის, 
ქარ თლო სის ვა ჟის სა ხე ლი დან. ფაქ ტია, რომ ზე მო ქარ თლი გააქ რის ტია ნა ან-
დრია მო ცი ქულ მა, რო მე ლიც აქ სა მეგ რე ლო დან, მთე ბის გა მოვ ლით შე მო ვი და.  
ერ თ-ერთ იმ მთას, რო მელ ზეც ის ხალხს ქრის ტია ნე ბად ნათ ლავ და, დღემ დე 
ჰქვია ან დრიას წვე რი. სწო რედ აწ ყურ ში დააარ სა მო ცი ქულ მა პირ ვე ლი ქრის ტია-
ნუ ლი ტა ძა რი. მოგ ვია ნე ბით, აქ აშენ და სა კა თედ რო ტა ძა რი, რო მე ლიც თურ ქებ მა 
დაან გრიეს (ნან გრე ვე ბი დღემ დეა შე მორ ჩე ნი ლი). ამ ბო ბენ, რომ ეს იყო ყვე ლა ზე 
ლა მა ზი ეკ ლე სია ქვე ყა ნა ში და რომ მა საც, სხვა სა კა თედ რო ტაძ რე ბის მსგავ სად, 
მრა ვა ლი სას წაუ ლი მიე წე რე ბო და. ერ თ-ერ თი მათ გა ნი უკავ შირ დე ბა აწ ყუ რის 

16. ამ პოეტის ნაშრომი „ვეფხისტყაოსანი“ უმღერის საქართველოს სილამაზესა და ტრადიციებს, 
ყველაზე მეტად კი განადიდებს მშვენიერ ხელმწიფეს, თამარ დედოფალს, რომელსაც იგი უიმედოდ 
ეტრფოდა. რუსთაველი, მისი ცხოვრების უკანასკნელ წლებში, გახდა ბერი და განდეგილად 
ცხოვრობდა იერუსალიმში, სადაც 1216 წელს გარდაიცვალა. 
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ღვთის მშობ ლის ხატს, რომ ლის ის ტო რიაც ერ თია ნად ამა ღელ ვე ბე ლი ეპო სია. იგი 
1488 წელს ია კუბ ხან მა გაი ტა ცა, თუმ ცა, მოგ ვია ნე ბით, დი დი სა ფა სუ რის ფა სად, 
მა ნუ ჩარ ათა ბაგ მა დააბ რუ ნა უკან; შემ დეგ, 1548 წელს, იმე რე თის მე ფემ, ბაგ რატ 
მე სა მემ დაი სა კუთ რა და ცი ხის ჯვრის კოშ კში გა მო კე ტა, საი და ნაც მან 1562 წლამ-
დე, ათა ბაგ ყვარ ყვა რე სა და იმერ თა მე ფე გიორ გი მეო რეს შო რის სამ შვი დო ბო 
ზა ვის და დე ბამ დე, ვერ გა მოაღ წია. არა ვინ იცის, რა დაე მარ თა ამის შემ დეგ წმინ-
და გა მო სა ხუ ლე ბას.

რო დე საც ახალ ცი ხეს, თა ნა მედ რო ვე ეკ ლე სია თა სამ რეკ ლოე ბიან და ძვე ლი 
მი ნა რე თის ნან გრე ვე ბიან ქა ლაქს შო რი დან შე ხე დავთ, მიხ ვდე ბით, რომ თქვენ 
წი ნა შეა ად გი ლი, სა დაც ჯვა რი და ნა ხე ვარ მთვა რე სა ბო ლოო ტრიუმ ფი სათ ვის 
დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში ებ რძო და ერ თმა ნეთს. ახალ ცი ხე მდე ბა რეობს 3124 ფუ-
ტის სი მაღ ლე ზე შა ვი ზღვის დო ნი დან, მდი ნა რე ფოც ხო ვის წყლის ნა პი რას. უწინ 
სამ თავ რო შე დიო და ზე მო ქარ თლის შე მად გენ ლო ბა ში და მის მმარ თველ ჯა ყელს 
ახალ ცი ხე ლი ეწო დე ბო და.  მე-12 საუ კუ ნე ში ჯა ყელ მა მიი ღო ათა ბა გის წო დე ბა და 
სამ თავ როს ეწო და საა თა ბა გო. 1579 წელს, რო დე საც ქვე ყა ნა თურ ქებ მა დაიპ ყრეს, 
მმარ თვე ლო ბა ტი ტუ ლო ვან მთავ რებს დაუ ტო ვეს; მოგ ვია ნე ბით, სულ თან მუ რად 
მეოთ ხემ (1623-1640 წწ.) ჩა მოა ყა ლი ბა სა ფა შო, ახალ მა ფა შამ კი თა ვი სი რე ზი დენ-
ცია ოლ თი სი დან (პა ტა რა ქა ლა ქი სამ ხრეთ -და სავ ლე თით) ახალ ცი ხე ში გად მოი-
ტა ნა, რო მე ლიც კარ გად იყო გა მაგ რე ბუ ლი და ძვე ლი სამ ცხის სამ ხედ რო თუ სა-
ვაჭ რო ცენ ტრად ით ვლე ბო და. აქ ყარ სი დან და ერ ზურუ მი დან მო მა ვა ლი სა ქო ნე-
ლი მოე დი ნე ბო და, აქ ვე იყო გა ჩა ღე ბუ ლი მო ნა თა ბა ზა რიც. 1810 წელს ახალ ცი ხეს 
ალ ყა შე მოარ ტყა გე ნე რალ მა ტორ მა სოვ მა, ხო ლო 1828 წელს ფელ დმარ შალ მა 
პას კე ვიჩ მა აი ღო. 1829 წელს, ად რია ნო პო ლის (თურ ქე თის თვის ედირ ნეს) ზა ვის 
ფარ გლებ ში ქა ლა ქი რუ სეთს გა დაე ცა. 1831 წელს პას კე ვი ჩი გახ და მე ფის ნაც ვა ლი 
პო ლო ნეთ ში. უფ რო მოგ ვია ნე ბით კი, 1853 წელს, გე ნე რალ -პრინ ცი ივა ნე ან დრო-
ნი კო ვი კვლავ შეებ რძო ლა თურ ქებს ქა ლაქ სუფ ლის სიახ ლო ვეს, სა დაც მე მო-
რია ლუ რი მო ნუ მენ ტი გა ნა დი დებს ამ გა დამ წყვეტ ბრძო ლას, რო მელ მაც მე ფის 
იმ პე რიის მიერ სამ თავ როს ანექ სია დააგ ვირ გვი ნა. 

ად რე სა ქარ თვე ლო, ზე მო ქარ თლის ქრის ტია ნე ბით და სახ ლე ბუ ლი მხა რე, 
იძუ ლე ბუ ლი გახ და, ის ლა მი მიე ღო მას შემ დეგ, რაც როს ტომ ათა ბა გი, იმის თვის 
რომ ამ მხა რის ფა შად გაემ წე სე ბი ნათ, თა ვად გა მუს ლი მან და. ქარ თულ ენას ეს 
მხა რე ყო ველ თვის ინარ ჩუ ნებ და; თუმ ცა, ამ ბო ლო ხა ნებ ში თურ ქულ მა ენამ 
კვლავ დაიწ ყო აქ გზის გა კაფ ვა.

ახალ ცი ხე ორი ქა ლა ქის გან შედ გე ბა: ძვე ლი – უფ რო ქარ თვე ლე ბით, თათ რე-
ბი თა და თურ ქე ბით, და ახა ლი – სა მი- მეოთ ხე დი სომ ხე ბით, მცი რე რაო დე ნო ბა 
ებ რაე ლე ბით და კი დევ უფ რო ცო ტა ქარ თვე ლე ბი თა და რუ სე ბით (20 ათა სამ დე 
სუ ლი) და სახ ლე ბუ ლი. როს ტომ ათა ბა გის ოჯა ხი ჯე რაც არ სე ბობს, რო მელ მაც 
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თა ვი სი გვა რი გა ნავ რცო და ეწო დე ბა კობ ლიან სკი, ახალ ცი ხი დან 12 ვერსში მდე-
ბა რე ქობ ლია ნის მა მუ ლის პა ტივ სა ცე მად. ოჯა ხის ყვე ლა წევ რი მუს ლი მია, ხო ლო 
ერ თ-ერ თმა წი ნა პარ მა, აჰ მედ ფა შამ ძველ ცი ხე სი მაგ რე ში აა გო მე ჩე თი, რო მე-
ლიც რუ სებ მა, მოგ ვია ნე ბით, ეკ ლე სიად გა დაა კე თეს. მეო რე მხრივ, იმავე აჰ მედ მა 
გა მუს ლი მე ბამ დე თა ვის ორ ძმას თან ერ თად, ქა ლა ქი დან რვა ვერსის მან ძილ ზე, 
აა გო სა ფა რის მო ნას ტე რი. სა მო ნას ტრო ტა ძა რი მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში და-
კე ტი ლია და ახალ ცი ხე ლი მომ ლოც ვე ლე ბის თვის მხო ლოდ ღვთის მშობ ლის მი ძი-
ნე ბის დღეს იხ სნე ბა17. 

მთელ ამ რე გიონს, აწ ყუ რი სა და სამ ხრეთ -აღ მო სავ ლე თით მდე ბა რე გა მაგ რე-
ბუ ლი სოფ ლის, ხერ თვი სის ჩათ ვლით, არაჩ ვეუ ლებ რი ვი ვაშ ლი მოჰ ყავს და ძა-
ლიან მდი და რია ხე ხი ლის ბა ღე ბით. მტკვრის ერ თ-ერ თი შე ნა კა დი, ფოც ხო ვის-
წყა ლი თვალ წარ მტა ცად მიიკ ლაკ ნე ბა და მთა თა ორ მა გი ბას ტიო ნი, ერთ მხა-
რეს გუ რიამ დე რომ აღ წევს და მეო რე მხა რეს კი, ერ ზურუ მამ დე, ჯა ყელ თა ყო ფილ 
სამ ფლო ბე ლოს გარს შე მორ ტყმია. შა ვი ჭი რი, აქ რომ ხში რად იცო და ხოლ მე, 1830 
წლის შემ დეგ აღარ გავ რცე ლე ბუ ლა. დღეს მის კვალ საც ვე ღარ ნა ხავთ, თუ არ 
ჩავ თვლით კა რან ტინ სა და სპე ცია ლურ სა საფ ლაოს ცი ხესი მაგ რის გა რეთ.

1844 წელს, მსგავ სი ეპი დე მია კავ კა სია ში რამ დე ნი მე ად გი ლას გავ რცელ და, 
გან სა კუთ რე ბით, ალექ სან დრეპო ლო ში. გა დის კი დევ ოცი წე ლი და რუ სე თის 
მთავ რო ბა ახალ ცი ხის სა კა რან ტი ნო პუნ ქტის ექიმს აგ ზავ ნის სპარ სე თის ქურ თის-
ტან ში, რო მელ მაც ამ მო მაკ ვდი ნე ბე ლი სე ნის მი ზე ზე ბი და გა რე მოე ბე ბი უნ და 
შეის წავ ლოს. კვლე ვის შე დე გად იგი დაად გენს, რომ დაა ვა დე ბა წარ მოიშ ვა მთის 
გა მოქ ვა ბუ ლებ ში, რო მელ თაც ცხვრის თავ შე საფ რად იყე ნებ დნენ. გა ნია ვე ბის მიზ-
ნით ად გი ლობ რი ვებ მა ისი ნი ზე და მი მარ თუ ლე ბით გა ბურ ღეს, სა დაც შა ვი ჭი რის 
მსხვერ პლთა სა საფ ლაო იყო. ამ გათ ხრი თი სა მუ შაოე ბი სას, ორ მო ცი წლის წი-
ნან დელ მიც ვა ლე ბულ თა ძვლე ბი ჩაც ვივ და მღვი მე ში, და მეც ხვა რე, რო მელ მაც 
პირ ველ მა იპო ვა ისი ნი, შა ვი ჭი რით დას ნე ბოვ ნდა. ეს აღ მო ჩე ნა მნიშ ვნე ლო ვა-
ნი იყო იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც მან დაგ ვა ნა ხვა ვი რუ სის შეუ პო ვა რი მე დე გო ბა 
თვით ნა ხე ვა რი საუ კუ ნის შემ დე გაც კი. ეს ფე ნო მე ნი შეიძ ლე ბა იმით აიხ სნას, რომ 
ჰერ მე ტუ ლად შე ნა ხუ ლი ორ გა ნუ ლი ნა წი ლე ბი, ჰაერ თან შე ხე ბის შემ დეგ ავ ლე ნენ 
გა ცოც ხლე ბის უნარს, მსგავ სად ეგ ვიპ ტურ პი რა მი დებ ში ნა პოვ ნი მარ ცვლეუ ლი სა, 
რო მე ლიც ახ ლა და თეს ვი სას უმალ გა ღივ დე ბა ხოლ მე.

ფოც ხოვ ზე გა დე ბუ ლი ხი დი ერ თმა ნეთ თან აკავ ში რებს ძველ და ახალ ახალ-
ცი ხეს. მარ ცხე ნა სა ნა პი რო ზე მდე ბა რეობს მეტ წი ლად კა თო ლი კე ქარ თვე ლე ბი თ, 
ასე ვე თათ რე ბი თა და ებ რაე ლე ბით და სახ ლე ბუ ლი ძვე ლი უბ ნე ბი; მეო რე ნა პირ-

17. ეს ინფორმაცია მომაწოდა თავად ათაბაგის ოჯახმა, რომელიც ჩემი მასპინძელი იყო ახალციხეში.
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ზე გა შე ნე ბუ ლია ახა ლი ქა ლა ქი, სო მეხ თა მიერ 1830-1833 წლებ ში დაარ სე ბუ ლი. 
ქუ ჩე ბი ყველ გან მიხ ვეულ -მოხ ვეუ ლია და სი ბინ ძუ რი თა და სი ღა ტა კი თაა სავ სე. 
მდი ნა რის პი რას აგე ბულ, ყო ფილ ცი ხესი მაგ რე ში ახ ლა სამ ხედ რო ჰოს პი ტა ლია 
გან თავ სე ბუ ლი; თა ღო ვან ქარ ვას ლა ში, უწინ რომ დერ ვი შე ბი სახ ლობ დნენ, ახ ლა 
ტან საც მლის საწ ყო ბი მოუწ ყვიათ; და ბო ლოს, უძ ვე ლე სი მე ჩე თი დღეს მარ თლმა-
დი დებ ლებს ემ სა ხუ რე ბა და სამ რეკ ლო ში და კი დე ბულ მა რკი ნის ზარ მა შეც ვა ლა 
მუე ძი ნის ძა ხი ლი. 

ზუს ტად არ ვი ცით, რო დის აა შე ნეს ახალ ცი ხის ცი ტა დე ლი. ერ თ-ერ თი ტრა დი-
ცია გვეუბ ნე ბა, რომ ამ ად გი ლას უწინ ან დრია მო ცი ქუ ლის მიერ აგე ბუ ლი ეკ ლე სია 
მდგა რა; კედ ლე ბის რა ღაც ნა წი ლი, ზო გიერ თი ქვა, მარ თლაც რომ მი სი ნარ ჩე ნი 
უნ და იყოს. ცხა დია, სი მარ თლეა, რომ უკა ნას კნე ლი ალ ყი სას სწო რედ ამ ცი ხი დან 
გას რო ლილ მა ჭურ ვებ მა გაა ცამ ტვე რა ქა ლა ქის ძვე ლი უბ ნე ბი. დღეს, საც ხოვ რებ-
ლე ბის უმ რავ ლე სო ბა მი წუ რია და გან ლა გე ბუ ლია ტე რა სე ბად ისე, რომ ერ თის 
ჭე რი მის ზე მოთ მდე ბა რე მეო რე ოჯა ხის წინ კა რია. პირ ვე ლი კით ხვა, რა საც ამ 
ნა ხევ რად და მარ ხულ ქა ლაქ ში მო ხე ტია ლე უც ნო ბი იკით ხავს, არის ის, თუ სად 
ცხოვ რო ბენ ად გი ლობ რი ვე ბი? აქ სახ ლე ბის კვალს ვერ სად ნა ხავთ. აქა -იქ შეიძ-
ლე ბა შეე ჯა ხოთ აყა ლო მი წა ზე ამოშ ვე რილ დაახ ლოე ბით ერ თი დან ექვს მეტ რამ-
დე სი მაღ ლის კო ნუ სებს, ზე და ნა წილ ში გა ქო ნი ლი ქა ღალ დით და ფა რუ ლი სარ-
კმლის მსგავ სი ღიო ბი რომ აქვს, საი და ნაც ამ უც ნაუ რი გა მოქ ვა ბუ ლის მთა ვა რი 
ოთა ხი ნათ დე ბა, რო მელ საც პა ტივს სდე ბენ და „სახლს“ უწო დე ბენ. თუ კი ცნო-
ბის მოყ ვა რე მო სეირ ნე კარს შეა ღებს, ქვე მოთ, მი წა ში დაი ნა ხავს დარ ბა ზის შუა-
გულ ში ერ თად შეკ რე ბილ მთელ ოჯახს. დარ ბაზს ისი ნი საც ხოვ რებ ლის სა პა ტიო 
ოთახს უწო დე ბენ.

მო დით, ახ ლა შიგ ნით შე ვი დეთ: უხეშ კარს, სა კე ტის ნაც ვლად დი დი ხის ურ-
დუ ლი რომ აქვს, ბნე ლი დე რეფ ნით მიჰ ყავ ხართ მთა ვა რი საც ხოვ რე ბე ლი სივ-
რცის კარ თან. ია ტა კის მო ვა ლეო ბას ას რუ ლებს ნეს ტია ნი ქვა, რო მე ლიც ხა ლი ჩით 
დაუ ფა რავთ. მრგვა ლი ოთა ხის ირ გვლივ, კედ ლებ ზე ღრმუ ლე ბია ხის კა რე ბით; ეს 
ამ ბი ნის გარ დე რო ბე ბია, ერ თა დერ თი ავე ჯი კი მხო ლოდ რკი ნის ღუ მე ლია. ჭე რი 
ყვე ლა ზე ორი გი ნა ლუ რი რა მაა ამ სახ ლში. მი სი რვა კუთ ხა გუმ ბა თის კედ ლე ბი, 
ზე მოთ რომ ერ თობ ვიწ როვ დე ბა, ხის 20 სა ფე ხუ რი თაა და ფა რუ ლი; თით ქოს, ამ 
კი ბემ ცა ში უნ და აგიყ ვა ნოთ.

იმა ვე დო ნე ზე, ოდ ნავ დაბ ლა, სხვა ოთა ხე ბი ცაა, კვად რა ტუ ლი ღიო ბე ბი თა და 
მათ ზე აკ რუ ლი გა ქო ნი ლი ქა ღალ დე ბით, ფან ჯრე ბის მო ვა ლეო ბას რომ ას რუ-
ლებს. ამ კა ტა კომ ბებ ში, რომ ელთა კედ ლე ბიც და ფა რუ ლია წმინ დან თა გა მო სა-
ხუ ლე ბე ბით, სახ ლო ბენ ქარ თვე ლე ბი ან სო მე ხი კა თო ლი კეე ბი, ზოგ ჯერ საკ მაო 
კე თილ დღეო ბით რომ ტკბე ბიან. ეს ხალ ხი, საც ხოვ რებ ლე ბის პირ ქუ ში ინ ტე რიე-
რის გა მო, ხში რად გა რეთ, შე სას ვლელ თან ყოფ ნას ამ ჯო ბი ნებს. მთე ლი დღის 
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გან მავ ლო ბა ში აქ სტუმ რო ბენ ერ თმა ნეთს, აქ ცეკ ვა ვენ დაი რის ჰან გებ ზე და აქ-
ვე ჭა მენ გო ზი ნაყ სა და სხვა ტკბი ლეულს. პა წა წი ნა მი სა ღებ ოთახ ში მა ვა ნი თავს 
ძნე ლად თუ შეიქ ცევს ია ტა კი დან ამოშ ვე რი ლი კვად რა ტუ ლი კოშ კე ბის, მი წის ქვეშ 
მცხოვ რებ თა ბუხ რის საკ ვა მუ რე ბის გა მო. მო ნაც რის ფრო ოთა ხის ეს საკ ვა მუ რე ბი 
ზე მო დან და ფა რუ ლია ცხვრის ტყავ ში გა მო კე რი ლი ქვის სარ ქვლით, რო მელ საც 
სახ ლის მკვიდ რნი ცეც ხლის დან თე ბის შემ თხვე ვა ში აი ღე ბენ ხოლ მე. 

ახალ ცი ხე ში ერ თა დერ თი შე ნო ბა, რო მე ლიც ამ ერ თგვა რო ვა ნი საც ხოვ რებ-
ლე ბი სა გან გა მოირ ჩე ვა, არის სი ნა გო გა, ქვის თა ნა მედ რო ვე ნა გე ბო ბა, თუ ნუ ქის 
დახ რი ლი გა და ხურ ვით. რუ სუ ლი ეკ ლე სიე ბი ვით ისიც ღია მწვა ნე დაა შე ღე ბი ლი. 
ის რაე ლის შვილთ კი, სხვა თა მსგავ სად, მი წუ რებ ში დაუდ ვიათ ბი ნა. უნ და აღ ვნიშ-
ნო, რომ ახალ ცი ხე ლი ებ რაე ლე ბი უფ რო ქარ თვე ლებ სა და სხვა კავ კა სიე ლებს 
ჰგვა ნან, ვიდ რე თა ვის პო ლო ნელ, რუს ან იე რუ სა ლი მელ თა ნა მოძ მეებს. მა თი 
ქა ლე ბიც, მსგავ სად მუს ლი მი და სო მე ხი ქა ლე ბი სა, უც ხოს მიახ ლო ე ბის თა ნა ვე 
იმა ლე ბიან.

თა ნა მედ რო ვე ქა ლა ქი, მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ სხვაგ ვა რი ელ ფე რი დაჰ კრავს, 
სიუშ ნო ვით ძველ ქა ლაქს არ ჩა მოუ ვარ დე ბა. ად რია ნეპო ლის ზა ვის (1829 წ.) შემ-
დეგ თურ ქე თი დან ახალ ცი ხე ში გად მო სახ ლე ბულ სო მეხ თა მიერ აშე ნე ბუ ლი სახ-
ლე ბი თი ხი სა და უფორ მო ქვა თა მოკ რძა ლე ბუ ლი ქოხ მა ხე ბია, რო მელ თაც ფან-
ჯრე ბის ნაც ვლად გა ქო ნი ლი ქა ღალ დით და ფა რუ ლი ხვრე ლე ბი აქვს და ტა ნე ბუ-
ლი. არა ფე რია ბინ ძურ, მოუ კირ წყლავ და გაუ ნა თე ბელ ქუ ჩებ ზე მდე ბა რე ამ საც-
ხოვ რებ ლებ ზე უფ რო სევ დია ნი. თვით ბა ზა რიც კი უფ რო თა ნა მედ რო ვეა, ვიდ რე 
ეს ნა გე ბო ბე ბი.

ჩე მი მოგ ზაუ რო ბის ჟამს, ტფი ლი სის მსგავ სად, ახალ ცი ხეც (თურ ქე თის საზ-
ღვრი დან რამ დე ნი მე ვერსში და ალექ სან დრეპო ლის გზა ზე მდე ბა რე) სავ სე იყო 
ოფიც რე ბი თა და ჯა რის კა ცე ბით, რომ ლე ბიც რუ სე თის მე ფე სა და სულ თანს შო-
რის მტრუ ლი მოქ მე დე ბე ბის დაწ ყე ბას ელოდ ნენ. შე სა ბა მი სად, ქა ლა ქის სამ-
ხედ რო კლუ ბი დი ლი დან სა ღა მომ დე ხალ ხი თაა სავ სე. უმ რავ ლე სო ბა რუ სი 
ეროვ ნე ბი საა; სა მო ქა ლა ქო კლუ ბებ ში მეტ წი ლად ქარ თვე ლებს შეხ ვდე ბით; 
აქაც, ისე ვე რო გორც ტფი ლის სა თუ კავ კა სიის სხვა ად გი ლებ ში, მიუ ხე და ვად აშ-
კა რა ერ თო ბი სა, სხვა დას ხვა ეთ ნო სი სა და ჯუ რის ხალ ხი მაინც წარ მა ტე ბით აყა-
ლი ბებს ამ დენ და ხუ რულ სა ზო გა დოე ბას. რუ სე ბი ერ თგვა რად აბუ ჩად იგ დე ბენ 
ქარ თვე ლებს, ქარ თვე ლი ქედ მაღ ლუ რად დაჰ ყუ რებს სო მეხს, რო მე ლიც, თა ვის 
მხრივ, სიბ რა ლუ ლით უყუ რებს ებ რაელს. რაც შეე ხე ბათ ქა ლებს, ისი ნი სა ჯა რო 
შეხ ვედ რე ბის ად გი ლას საერ თოდ არ ჩა ნან; თა ვი სიან თა შო რის ცხოვ რო ბენ 
და შეხ ვედ რებს ცალ კე მარ თა ვენ, რომ ლე ბიც სუ ლაც არ არის ორი გი ნა ლო ბას 
მოკ ლე ბუ ლი. სო მე ხი ქა ლე ბი, მიუ ხე და ვად მა თი სამ კვიდ რებ ლის ღა რი ბუ ლი 
ექ სტე რიე რი სა, შიგ ნით ბი ნას საკ მაოდ კომ ფორ ტუ ლად აწ ყო ბენ და, ტრა დი ციუ-
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ლი ტახ ტის გარ და, ევ რო პუ ლი სკა მე ბიც აქვთ. ბავ შვე ბი მო ნა წი ლეო ბას იღე ბენ 
წვეუ ლე ბებ ში, სა დაც ძა ლიან დაუ ძა ბა ვი თა ვი სუფ ლე ბა სუ ფევს და სა დაც ტკბი-
ლეუ ლი სა და ჩაის შემ დეგ კვლავ და კვლავ მეორ დე ბა მო ნო ტო ნუ რი ნო ტი – 
ცეკ ვა და კვლავ ცეკ ვა!

თით ქმის ყვე ლა აღ მო სავ ლე ლის მსგავ სად, სომ ხებ საც აქვთ ლა მა ზი თვა-
ლე ბი, ლა მა ზი თმა, ლა მა ზი კბი ლე ბი; ეს ისაა, რაც მათ გა მოარ ჩევთ. რაც შეე-
ხე ბა სა ხის კანს, იგი ახალ გაზ რდა ასაკ ში ვე უნაოჭ დე ბათ, წელ ში კი ულა ზა თოდ 
იხ რე ბიან, რაც შეიძ ლე ბა აიხ სნას ცხოვ რე ბის მჯდო მა რე წე სი თა და და ხუ რულ 
კარს მიღ მა მუდ მი ვად მოხ რი ლი დგო მით. მა თი ერ თობ ელე გან ტუ რი ტა ნი სა-
მო სი შედ გე ბა მკერ დთან კვად რა ტუ ლად ამოჭ რი ლი აბ რე შუ მის ხიფ თა ნი სა-
გან, რომ ლის სწო რი, მჭიდ რო სა ხე ლოე ბის ქვე მო დან გა მო დის შიგ ნი თა პე-
რან გის სა ხე ლოე ბი. ეს ში და კა ბა ალა მა ზებს მკერ დთან ამოჭ რილ ზე და კა ბას, 
ოქ რომ კე დით ნა ქარგ წი თე ლი ქსო ვი ლის წინ სა ფარს, ბო ლომ დე რომ ეშ ვე ბა; 
და ასე ვე, წი თე ლი ფე სი სა გან, რო მე ლიც გრძე ლი ფო ჩე ბი თა და ზონ რით შეკ-
რუ ლი ყვა ვი ლე ბია ნი ფე რა დი აბ რე შუ მის მო სახ ვე ვი თაა მორ თუ ლი. ორი ვე 
მხა რეს, ლო ყე ბის გას წვრივ ჰკი დიათ მარ გა ლი ტის ას ხმუ ლე ბი, რო მელ თა ბო-
ლოებ ზე მი მაგ რე ბუ ლია ფუ ლის უთ ვა ლა ვი მო ნე ტა, რო მელ თა ღი რე ბუ ლე ბა 
მა თი სიძ ვე ლეა. შუბ ლიც ნა წი ლობ რივ და მა ლუ ლია ასე თი ვე მო ნე ტე ბის რამ-
დე ნი მე მწკრი ვით, რომ ლე ბიც გრძელ დე ბა ნი კა პის ქვემოთ და ფა რავს ყელ სა 
და მკერდს. რაც შეე ხე ბა თმას, ისი ნი ნაწ ნა ვე ბად ეშ ვე ბა ზურ გზე. ახალ გაზ რდა 
გო გო ნე ბი პირ ბა დეს არ ატა რე ბენ, მაგ რამ გათ ხო ვი ლი ქა ლე ბი ფე სი ზე იმაგ-
რე ბენ ოქ რომ კედით ნა ქარგ, თით ქმის ყო ველ თვის წი თელ, თხელ ქსო ვილს. 
ფეხ ზე კი ტარ სი კო ნით შე კე რი ლი უძი რო თურ ქუ ლი ფლოს ტე ბი აც ვიათ.

ახალ ცი ხე ლი სო მე ხი ქა ლი სა ზო გა დოე ბა ში არა სო დეს ჩნდე ბა დაუ ბუ რა ვი 
პი რი სა ხით. თურ ქი ქა ლე ბის მსგავ სად, რო ცა იგი გა რეთ გა დის, იხუ რავს დიდ 
მო სას ხამს, რო მე ლიც მას თა ვი დან ფე ხე ბამ დე ფა რავს და რო მელ საც ეწო დე ბა 
ლჩარ მი. ეს თხე ლი, გამ ჭვირ ვა ლე ქსო ვი ლი დამ ზა დე ბუ ლია თეთ რი შა ლის გან 
და გარს შე მოვ ლე ბუ ლი აქვს ლურ ჯი არ შია, რო მელ საც მხო ლოდ ახალ ცი ხე ში 
ამ ზა დე ბენ და რო მე ლიც, სურ ვი ლის შემ თხვე ვა ში, ჩაც მუ ლო ბის სიმ დიდ რე საც 
უს ვამს ხაზს. 

თა ვის თა ვად, ახა ლი წლის დღე სა ყო ველ თაო დღე სას წაუ ლია; ყო ვე ლი თე მი, 
თვით თა თარ თა ჩათ ვლით, ცდი ლობს, ზეი მით სხვას აჯო ბოს. რუ სი ჯა რის კა ცე ბი, 
ქარ თვე ლე ბი, მუს ლი მე ბი და სო მე ხი ვაჭ რე ბი ერ თმა ნეთს ეჯიბ რე ბიან, ვინ უფ რო 
ურიცხვ ჭი ქა არაყს და ლევს. ზო გა დად, ისი ნი პირ ვე ლი იან ვრის გა თე ნე ბას სხვა-
დას ხვა კლუ ბში ელიან; წვეუ ლე ბის დამ სწრე თი თოეუ ლი პი რი იხ დის გარ კვეულ 
თან ხას, რაც მათ შუა ღა მის ვახ შამ ზე დას წრე ბი ს, შამ პა ნუ რი სა და კან ფე ტე ბის მი-
ღე ბის უფ ლე ბას აძ ლევთ. ამის შემ დეგ იწ ყე ბა ცეკ ვე ბი, რასაც მოჰ ყვე ბა ბან კე ტი 
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და გარ თო ბა დი ლამ დე გრძელ დე ბა. 1877 წლის პირ ვე ლი ვე დღეს ვი ხი ლე, ამო-
მა ვა ლი მზის მე წა მულ მა სხი ვებ მა რო გორ აა ფე რა და ირ გვლივ მდე ბა რე მთა თა 
მწვერ ვა ლე ბი. მაგ რამ მო დით, ამ მო გო ნე ბე ბი დან ჩე მი მოგ ზაუ რო ბის შემ დეგ ნა-
წილ ზე გა და ვი ნაც ვლოთ.

VI

ხერ თვი სი და ახალ ქა ლა ქი: 

დაბ რუ ნე ბა ტფი ლის ში
[...]
ახალ ცი ხის შემ დეგ პირ ვე ლი, სა დაც გავ ჩერ დი, იყო ხერ თვი სი, თო ფო რა ვან-

წყლი სა (რედ. ფა რავ ნის წყა ლი) და მტკვრის შე სარ თავ თან ხუთ ვერსში მდე ბა-
რე სო ფე ლი. ოფი ცია ლურ მა წე რილ მა თუ რე კო მენ და ციამ შე საძ ლებ ლო ბა მომ ცა, 
იქაუ რი მე რის სახ ლში გა მე თე ნე ბი ნა ღა მე. და ძი ნე ბამ დე მცი რე დრო მქონ და იმი-
სათ ვის, რომ მტკვრის მეო რე ნა პირ ზე საც ხოვ რებ ლებს ვწვეო დი. ხიდს გა დაღ მა 
საკ მაოდ კარ გი, ზიგ ზა გი სებ ური გზა ადის მაღ ლობ ზე. მი წის ქვე შა დარ ბა ზე ბი, რო-
მელ თაც ბორ ცვის ფერ დო ბი ფა რავს, ყვე ლა ზე საინ ტე რე სო რა მაა, რაც კი ოდეს-
მე გი ხი ლავთ: რამ დე ნი მე ჭეშ მა რი ტად სა მე ფო სა ლო ნი გიორ გი მე სა მეს დაუწ ყია 
და მის ქა ლიშ ვილს, თა მარ დე დო ფალს, მე-12 საუ კუ ნის გა მო ჩე ნილ ხელ მწი ფეს 
დაუს რუ ლე ბია. 

ამ მხარის კი დევ ერ თი საოც რე ბაა ვარ ძიის მო ნას ტე რი, სა დაც ზე მოაღ ნიშ ნუ-
ლი გიორ გი მე ფე და მი სი რამ დე ნი მე შთა მო მა ვა ლია დაკ რძა ლუ ლი. გვარ წმუ ნე-
ბენ, რომ ეს მი წის ქვე შე თი იმ დე ნი ვე ოთა ხის გან შედ გე ბა, რამ დე ნი დღე ცაა წე ლი-
წად ში. ამ სე ნა კე ბის გარ და, ამ გა საო ცარ მრა ვალ სარ თუ ლიან ლა ბი რინ თში ეკ-
ლე სიაც არის, გვერ დით – სამ ლოც ვე ლოე ბით. ეკ ლე სია ტე ვა დი და კა მა რო ვა ნია; 
კედ ლებ ზე შეამ ჩნევთ მხატ ვრო ბის კვალს, მათ შო რი საა თა მარ დე დოფ ლის პორ-
ტრე ტიც. რაც შეე ხე ბა ორ ნა მენ ტებს, რომ ლე ბი თაც, ქარ თუ ლი მა ტია ნის თა ნახ მად, 
მდი და რი ყო ფი ლა ეს მხა რე, აქ მა თი კვა ლიც კი აღარ შე მორ ჩე ნი ლა; დრო სა და 
ომებს ყვე ლა ფე რი გაუ ნად გუ რე ბია.

ვარ ძიის ეს ქვა ბუ ლე ბი მო გა გო ნებთ ჩუ ფუდ -კა ლეს (ებ რაელ თა ქა ლა ქი), რო-
მე ლიც მდე ბა რეობს ბახ ჩი სა რაის შე მო გა რენ ში და მრა ვალ სხვათ, რომ ლე ბიც 
ყი რიმ შია. მარ თა ლია, ისი ნი თა მარ დე დოფ ლის დროით თა რიღ დე ბა, მაგ რამ, 
შე საძ ლოა, უფ რო ად რეუ ლიც კი იყოს. ამ მრა ვალ რიც ხო ვა ნი მარ ტო სუ ლი მღვი-
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მეე ბის მცვე ლი აუ ცი ლებ ლად გაჩ ვე ნებთ ად გილს, სა დაც ხელ მწი ფეს ჰქონ და თა-
ვი სი სა ზაფ ხუ ლო დარ ბა ზე ბი, სა ძი ნე ბე ლი, სა ლო ნი და სხვა. რაც შეე ხე ბა სა ხელს 
„ვარ ძია“, იგი მომ დი ნა რეობს სიტ ყვე ბის გან „ვარ დ-ცი ხე“, რაც ნიშ ნავს ვარ დე ბის 
ცი ხეს. მდიდ რუ ლი ფლო რა მარ თლაც რომ ალა მა ზებს ამ საუც ხოო ად გილს, საი-
და ნაც თქვენ თვალ წინ მტკვრის მიერ კარ გად მორ წყუ ლი, მშვე ნიე რი ხეო ბა იშ-
ლე ბა. 

წე ლი წა დის გარ კვეულ დროს ამ მხარის მღვდე ლი მსა ხუ რე ბას აღავ ლენს ყო-
ფილ სა კურ თხე ველ ში, სა დაც ხალ ხი ძველ ფრეს კას ახ ლო დან ათ ვა ლიე რებს 
ხოლ მე. ამ ბო ბენ, რომ თა მარ დე დოფ ლის საფ ლა ვი, შე საძ ლოა, იყოს პა ტა რა, 
გუმ ბა თით დაგ ვირ გვი ნე ბულ, ოთ ხკუთ ხა სამ ლოც ვე ლო ში, ახ ლა რომ ნა წი ლობ-
რივ დან გრეუ ლა და სვე ტე ბის გა ლე რეი თაა გარ შე მორ ტყმუ ლი. ახ ლა მორ წმუ ნე-
ნი გულ მოდ გი ნედ სწი რა ვენ ფულ სა და სან თლებს დან გრეულ სა კურ თხე ველ ზე. 
რაც შეე ხე ბათ უც ხოე ლებს, ცდი ლო ბენ, ამ გაუ და ბუ რე ბუ ლი აკ ლდა მის სი ჩუ მე-
ში, ოდეს ღაც მდიდ რუ ლი სა მე ფო კა რი რომ აცოც ხლებ და, არ სად გა დაე ყა რონ 
ღრმუ ლე ბი დან გა მომ ძვრალ წარ სუ ლის აჩ რდი ლებს.

წლის ამ დროს, გზას თან და კავ ში რე ბუ ლი სირ თუ ლეე ბის გა მო, იძუ ლე ბუ ლი 
ვი ყა ვი რა, ღა მე ხერ თვის ში გა მე თე ნე ბი ნა, უა რი ვთქვი სოფ ლის სტარ ში ნას მიერ 
შე მო თა ვა ზე ბულ ტრა დი ციულ შავ პურ ზე; მეო რე დღეს მოგ ზაუ რო ბა გა ვაგ რძე-
ლე ნა ქა ლა ქე ვის კენ, კი დევ ერ თი ღა ტა კი, პა ტა რა ქა ლა ქი სა კენ, რო მე ლიც უწინ 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ქა ლა ქი ყო ფი ლა და სა დაც ძველ ტა ძარ ში მაჩ ვე ნეს ლურ სმა ნი, 
რომ ლი თაც იე სო ქრის ტე ჯვარ ზე მიაკ რეს. აქე დან ახალ ქა ლა ქამ დე გზა არცთუ 
ისე ცუ დია. შეუმ ჩნე ვე ლი აღ მარ თით ადი ხართ პლა ტო ზე, 5545 ფუ ტის სი მაღ ლე ზე 
ზღვის დო ნი დან. 

ახალ ქა ლაქს (ა ხა ლი ქა ლა ქი) არა ფე რი აქვს გან სა კუთ რე ბუ ლი, გარ და მდე ბა-
რეო ბი სა. კლდე ზე წა მო მარ თუ ლი ცი ტა დე ლი გა დაჰ ყუ რებს თო ფო რავ ნის წყალს, 
რო მელ მაც სა ხე ლი ქა ლა ქის გან მიი ღო. ყვე ლა ზე მა ღა ლი მწვერ ვა ლი გარ შე მორ-
ტყმულ მთა თა შო რის არის აბუ ლი, რომ ლის სი მაღ ლე ზღვის დო ნი დან 11 ათა სი 
ფუ ტია.

ახალ ქა ლა ქი, ახალ ცი ხის მსგავ სად, და სახ ლე ბუ ლია ის ლამ ზე მოქ ცეუ ლი ქარ-
თვე ლე ბის, სომ ხე ბის, ებ რაე ლე ბი სა და რუ სე ბის ნა რე ვი სა გან; ირ გვლივ  მდე ბა რე 
სოფ ლებ ში შეხ ვდე ბით დუ ხო ბო რებს (Douchoborszki, სუ ლის თვის მებ რძო ლე ბი), 
რო მელ თა სექ ტაც საუ კუ ნის და საწ ყის ში ყი რიმ ში ჩა მო ყა ლიბ და. ისი ნი რე ლი-
გიის ყო ველ გვარ რი ტუალ სა და მა ტე რია ლურ ნი შანს უარ ყო ფენ; არ ჰყავთ არც 
მღვდე ლი, არ აქვთ არც ხა ტე ბი და არც წმინ და წიგ ნი; არც არა ნაი რი მსა ხუ რე ბა; 
ქორ წი ნე ბა მათ თან ყვე ლა ზე მარ ტი ვად ხდე ბა მსოფ ლიო ში; წყვილს, რო მელ საც 
შეერ თე ბა სურს, შეუძ ლია თემს უბ რა ლოდ აც ნო ბოს ამის შე სა ხებ, და თუ მეო რე 
დღეს გან ქორ წი ნე ბას გა დაწ ყვე ტენ, სა ქორ წი ნო კვან ძი ისე ვე ად ვი ლად იმ სხვრე-
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ვა, რო გორც ფორ მდე ბა. ხო ლო ამ ეფე მე რულ გაერ თია ნე ბებ ში და ბა დე ბუ ლი ბავ-
შვე ბი ან მშობ ლებს შო რის ნა წილ დე ბიან, ან და, სა ზო გა დოე ბის ხარ ჯზე იზ რდე-
ბიან; უფ რო ნაკ ლე ბია ტვირ თი მშობ ლე ბი სათ ვის, რო გორც თქვენც წარ მოიდ გენ-
დით. ამ სექ ტის წევ რებს შო რის ყვე ლა ფე რი მე გობ რუ ლად გვარ დე ბა და წყდე ბა. 
მარ თა ლია, მა თი რე ლი გიუ რი საქ მეე ბის შე სა ხებ არა ფე რი ვი ცით, და არაფ რის 
თქმა არ სურთ; მარ თლაც, ისი ნი, ვინც შეწ ყვი ტა ზია რე ბა, ძა ლიან თავ შე კა ვე ბულ-
ნი არიან; იფიქ რებთ, რომ ფი ცით შეკ რუ ლან და მდუ მა რე ბის აღ თქმა დაუდ ვიათ. 

ახალ ქა ლა ქი დან ათ ვერსში, სო ფელ გო რე ლოვ კა ში სახ ლობს დუ ხო ბო რე ბის 
მე თაუ რი. იგი ერ თობ მდი და რი ქა ლია, სექ ტის დამ ფუძ ნებ ლის ნა თე სა ვის ქვრი ვი. 
ისი ნი მას დე დოფ ლად მიიჩ ნე ვენ. წმინ და ქალ წუ ლი, ღვთის მშო ბე ლი, ან ბო გო-
რო დი ცა, რო გორც მას უწო დე ბენ, ყვე ლა გამ ვლელ უც ხოელს გუ ლუხ ვად და კე-
თი ლად უმას პინ ძლდე ბა და ასეთ შემ თხვე ვა ში, მის სუფ რა ზე შამ პა ნუ რიც ყო ველ-
თვის მოი ძებ ნე ბა. მე ტიც, ამ ქვე ყა ნა ში დუ ხო ბო რე ბი სარ გებ ლო ბენ პა ტიო სა ნი და 
წე სიე რი ხალ ხის რე პუ ტა ციით. ისი ნი და კა ვე ბულ ნი არიან სოფ ლის მეურ ნეო ბი თა 
და უც ხოელ თა თუ ვაჭ ართა ტრან სპორ ტი რე ბით; აქ სა ფოს ტო ცხე ნე ბით მომ სა-
ხუ რე ბა სწო რედ მათ აქვთ მინ დო ბი ლი; კერ ძოდ – ახალ ქა ლა ქი სა და ალექ სან-
დრეპო ლის მარ შრუ ტე ბი. ტა ნი სა მო სით, ცხოვ რე ბის ყაი დი თა და სახ ლე ბის ინ ტე-
რიე რის მომ ხიბ ლა ვი სი ფა ქი ზით ისი ნი გერ მა ნელ კო ლო ნის ტებს უფ რო ჰგვა ნან, 
ვიდ რე რუ სებს. გზის იმ ნა წილ ზე, რო მელ საც ისი ნი ემ სა ხუ რე ბიან, ე.წ. პერ კლად-
ნაია შეც ვლი ლია დაახ ლოე ბით იმ გვა რი შა რა ბა ნით, გერ მა ნე ლი გლე ხე ბი რომ 
იყე ნე ბენ.

ტფი ლი სი დან უთ ვა ლა ვი გზა სხი ვე ბი ვით გა მოე მარ თე ბა სხვა დას ხვა მი მარ-
თუ ლე ბით; და ვიწ ყოთ სა ფოს ტო გზით, რო მე ლიც დი ლი ჟან სით ვლა დი კავ კაზ ში 
ჩა გიყ ვანთ. იქი დან მა ტა რებ ლით შე გიძ ლიათ ჩააღ წიოთ როს ტოვ ში, შემ დეგ კი 
აზო ვი სა და კას პიის ზღვე ბამ დე (ვოლ გი სა და დო ნის მეშ ვეო ბით); რკი ნიგ ზის სხვა 
ხა ზი ტიფ ლისს აკავ ში რებს რუ სეთ თან და ყუ ბან თან; ასე ვე, ფო თის ხა ზი მიუყ ვე ბა 
რიონს და მთავ რდე ბა შავ ზღვას თან, საი და ნაც ან რუ სეთ ში, ან დაც ანა ტო ლია სა 
და კონ სტან ტი ნე პოლ ში შეიძ ლე ბა ჩაღ წე ვა. ამას ემა ტე ბა მა გის ტრა ლე ბი: ერ თი, 
რო მე ლიც მიე მარ თე ბა სიღ ნა ღი სა კენ, კა ხეთ ში და ლეზ გის ტა ნის გავ ლით, ბა ქო-
ში; სა ფოს ტო მა გის ტრა ლი აღ წევს ერევ ნამ დე, სომ ხეთ ში და (შე და რე ბით ცუ დი 
გზა) გრძელ დე ბა ჯულ ფამ დე, სპარ სე თის საზ ღვრამ დე; დაბო ლოს, ალექ სან დრე-
პო ლი სა და და ღეს ტნის დი დი მა გის ტრა ლე ბი.

ეს ძი რი თა დი გზე ბი, თა ვის მხრივ, იტო ტე ბა და მიე მარ თე ბა, ერ თი მხრივ, ას-
ტრა ხა ნი სა და პეტ როვ სკი სა კენ და, მეო რე მხრივ, სა მეგ რე ლოს, იმე რე თი სა და 
გუ რიი სა კენ, ყვე ლა მათ გა ნი უერ თდე ბა ფო თის რკი ნიგ ზას ისე, რომ რო მე ლი 
მხრი და ნაც უნ და მო დიო დეთ და საი თაც უნ და მი დიო დეთ, ტფი ლი სი რჩე ბა სა ბო-
ლოო და ნიშ ნუ ლე ბის ან გამ გზავ რე ბის ად გი ლად.
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კავ კა სიის უმ თავ რე სი ქა ლა ქი სა კენ, ტფი ლი სი სა კენ მი მა ვალ მა აღ მო ვა ჩი ნე, 
რომ თურ ქე თის წი ნააღ მდეგ მოახ ლოე ბუ ლი ომის თვის სამ ზა დი სი ჩამ ცხრა ლა, 
თით ქოს ეს ორი თვე საკ მა რი სი გამ ხდა რი ყო თავ და პირ ვე ლი ციებ -ცხე ლე ბის 
და სამ შვი დებ ლად. ყვე ლა დაჰბ რუ ნე ბო და თავ -თა ვის ყო ველ დღიურ ყო ფა სა და 
წვრილ მან საზ რუ ნავს; კლუ ბებ ში კი კვლავ დაეწ ყოთ ვის ტის პარ ტიე ბის კი დევ 
უფ რო ხა ლი სია ნად თა მა ში; ქა ლებს კი გულ მოდ გი ნე ქსო ვა შეეწ ყვი ტათ და ლო-
ტოს ტომ რე ბი მოე მარ ჯვე ბი ნათ, რა თა თა ვიან თი საყ ვა რე ლი გა სარ თო ბით შეექ-
ციათ თა ვი.

ქა ლა ქის ქუ ჩებ საც სხვა ნაი რი ელ ფე რი დაჰ კრავ და; ისი ნი გავ სე ბუ ლი ყო პრო-
ვინ ციე ლე ბით, რომ ლე ბიც ომის მო ლო დინს თურ ქე თის საზ ღვრე ბი დან შორს გა-
მოჰქ ცეოდ ნენ და დე და ქა ლაქ ში საც ხოვ რე ბელს ეძიებ დნენ. შემ დეგ, აქ ვე წააწ-
ყდე ბო დით მუ შა თა მთელ რი გებს, ზურ გზე წა მო კი დე ბუ ლი კა რა დე ბით, მა გი დე ბი-
თა თუ სხვა ავე ჯით. გან სა კუთ რე ბით სომ ხებს, რომ ლებ საც სულ თვა ლი უჭი რავთ 
ფუ ლის შოვ ნა ზე და ცდი ლო ბენ, თა ვიან თი ქო ნე ბა რაც შეიძ ლე ბა ძვი რად მია ქი-
რაონ მიგ რი რე ბულ თა ახ ლად  ჩა მო სულ ოჯა ხებს; ახ ლა კი მა თი მთა ვა რი საზ რუ-
ნა ვი გამ ხდა რა კარ გი ავე ჯის ბი ნე ბი დან გა ტა ნა, რად გა ნაც ით ვლე ბა, რომ დაუ დე-
ვა რი მდგმუ რე ბის ხელ ში ამ ნივ თებს საფ რთხე ემუქ რე ბა. თა ვის მხრივ, მრა ვალ 
ლტოლ ვილს თან სა კუ თა რი ქო ნე ბა მოჰ ქონ და და ჩვეუ ლებ რივ მშვი დი ქა ლა ქის 
ქუ ჩე ბი დამ სგავ სე ბო და ბო ბო ქა რი მდი ნა რის კა ლა პოტს, წყალ დი დო ბას ნა რი ყით 
რომ აუვ სია.

რო გორც კი ჯა რის ნა წი ლე ბი სა თა ნა დოდ შეია რაღ და, ისი ნი მა შინ ვე თა ვიანთ 
პო ზი ციას დაუბ რუნ დნენ; იმ დროის თვის ერთ ჯა რის კაც საც კი ვე ღარ ნა ხავ დით 
ქა ლაქ ში, თუ არ ჩავ თვლით გარ ნი ზო ნე ლებს. ეს ახალ წვეუ ლი ჯა რის კა ცე ბი, რე-
გიო ნე ბი დან სა ბა ზი სო წვრთნის მი სა ღე ბად რომ ჩა მო სუ ლიყ ვნენ, ეროვ ნუ ლი 
მი ლი ციის გლე ხე ბი იყ ვნენ, რო მლე ბიც კავ კა სიის ყო ვე ლი ად გი ლი დან მოჰ ყავ-
დათ (ას ზე 2 კა ცი), გარ და სომ ხე თი სა – იგი ია რა ღით არ დაუპ ყრიათ და რუ სეთს 
ნე ბით და ნებ და, რა თა თა ვი დან აე რი დე ბი ნა სპარ სთა დევ ნა. ეს პრო ვინ ცია და-
მორ ჩი ლე ბის სა ნაც ვლოდ თა ვი სუფ ლდე ბო და სამ ხედ რო სამ სა ხუ რის გან. თუმ-
ცა, ახ ლან დე ლი მდგო მა რეო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რო ცა რე გუ ლა რუ ლი არ მია 
საო მარ კამ პა ნია ში იყო ჩაბ მუ ლი, სა კუ თა რი სახ ლე ბის დაც ვის მიზ ნით, სომ ხე-
ბი ფულს უხ დიდ ნენ ქარ თვე ლებს, რა თა მათ ნაც ვლად ემ სა ხუ რათ და ამ გვა რად 
ითა ვი სუფ ლებ დნენ თავს გაწ ვე ვი სა გან. ამას თან, მიუ ხე და ვად ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის 
ძა ლა ში შეს ვლი სა, რუ სე თის მთავ რო ბამ მო ხა ლი სეობ რი ვი კონ ტრი ბუ ცია მაინც 
მოით ხო ვა; მათ კი დახ მა რე ბა ზე უა რი არ უთ ქვამთ. 

მო სახ ლეო ბი თა და გლე ხე ბით ფორ მი რე ბუ ლი და სა კუ თა რი სა თე მო ხარ ჯე-
ბით შეია რა ღე ბუ ლი ქარ თუ ლი მი ლი ციის გარ და, ასე ვე ჩა მო ყა ლიბ და კავ კა სიის 
მე ფის ნაც ვლის, დი დი ჰერ ცო გის, მი ხეილ ნი კო ლაე ვი ჩის პი რა დი გვარ დია, რე-
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გიო ნის 400 თა ვა დის შე მად გენ ლო ბით. თუმ ცა, რო გორც ამ ბო ბენ, ეს ჟეს ტი მაინც 
გარ და მა ვა ლი აღ მოჩ ნდა; ტფი ლის ში გა ვი გე, რომ ჯან სა ღი, მაგ რამ დამ ღლე ლი 
წვრთნე ბის დაწ ყე ბი დან რამ დე ნი მე კვი რის შემ დეგ ისი ნი დაუს ხლტნენ მე თაურს 
და შო რეულ რე გიო ნებ ში მდე ბა რე სა კუ თარ სახ ლებს დაუბ რუნ დნენ. „ჩვენ აქ 
საბ რძოლ ვე ლად მო ვე დით და არა მწყობ რით სია რუ ლი სა და შაშ ხა ნის სა ტა რებ-
ლა დ“, – უთ ქვამთ მათ. ამის გა მო ხე ლი სუფ ლე ბის კომ პე ტენ ტურ პი რებს ჩვენ თვის 
კარ გად ნაც ნო ბი ჩაფ რე ბი გაუმ წე სე ბიათ დე ზერ ტირ თა მო სა ძებ ნად. ზო გიერ თი 
გაქ ცეუ ლი დაუ ჭე რიათ და დაუ პა ტიმ რე ბიათ, მაგ რამ სხვე ბი ჯე რაც გაქ ცეულ ნი 
არიან!

ასე თი სუ ლი სუ ფევ და კავ კა სიის დე და ქა ლაქ ტფი ლის ში მა ნამ, სა ნამ აღ მო სავ-
ლეთ ში სამ ხე დო დრა მა გა თა მაშ დე ბო და. იმ დროს ვე რა ვინ გან ჭვრეტ და მოახ-
ლოე ბუ ლი საბ რძო ლო მოქ მე დე ბე ბის მოუ ლოდ ნელ და ცვა ლე ბად ვი თა რე ბას, 
თუმ ცა კი, ყვე ლა გრძნობ და, რომ დია დი სლა ვუ რი იმ პე რიი სა და ის ლა მის საუ-
კუ ნო ვა ნი დუე ლის ამ ახალ ეტაპს რა ღაც სხვაგ ვა რი, მშფოთ ვა რე და სა ში ნე ლი 
ელ ფე რი დაჰ კრავ და. 

        

მთარგმნელი თამარ ონოფრიენკო,  
რედაქტორი ნინო ბექიშვილი.

სტატია ითარგმნა შემდეგი გამოცემის მიხედვით:
Carla Serena, Excursions in the Caucasus from the Black Sea to the 

Caspian Sea: 1875-1881, Narikala Publications, Inc. New York. London.
Tbilisi, 2015 (pp: 55-126, 181-197)
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საზოგადოებაში გასვლა
აი, უკ ვე „სა ზო გა დოე ბა ში“ უნ და გავ სუ ლი ყა ვი. ჩვე ნი გვა რი გვაძ ლევ და უფ

ლე ბას, რომ უმაღ ლეს არის ტოკ რა ტია ში გვეტ რია ლა. არ არ სე ბობ და ავ სტრიელ 
წარ ჩი ნე ბულ თა ოჯა ხი, ჩვე ნი ნა თე სა ვი ან მოყ ვა რე არ ყო ფი ლი ყო. მაგ რამ ამ 
წარ ჩი ნე ბულთ ცუ დად იც ნობთ, თუ კი გჯე რათ, რომ მათ წრე ში მო სახ ვედ რად 
სა ხე ლი და ნა თე საო ბა კმა რა. ამის თვის სა ჭი როა, – სა ხელ დობრ, ასე იყო ჩემს 
ახალ გაზ რდო ბა ში, ამ ჟა მად ასე თი შეზ ღუდ ვა აღა რაა, – უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, ექ
ვსი თაო ბის წი ნაპ რის არ სე ბო ბა, ანუ სა მე ფო კარ ზე დაშ ვე ბის უფ ლე ბა. ეს ჩვენ 
არ გვქონ და – დე და ჩე მი არ იყო „წარ მო შო ბით“ დიდ გვა რო ვა ნი; თა ნაც, სიმ დიდ
რი თაც დი დად ვერ და ვიკ ვეხ ნი დით. ამ დე ნად, ვერ ვხვდე ბო დით ვე ნის პირ ველ 
So cie teში, რო გორც ისი ნი სა კუ თარ თავს უწო დებ დნენ. ეს ამ ბა ვი გულს ძლიერ 
მტკენ და – ოჰ, მაინც რა ქა რაფ შუ ტა და პა ტივ მოყ ვა რე ვი ყა ვი! რო გორ მჯე რო და, 
რომ რჩეულ სა ზო გა დოე ბა ში მოხ ვედ რა ზე დი დი ბედ ნიე რე ბა ცხოვ რე ბა ში არ არ
სე ბობ და; მჯე რო და იმი საც, რომ დაუმ სა ხუ რე ბელ უსა მარ თლო ბას შე ვე ჯა ხე, რა კი 
ამ ბედ ნიე რე ბა ში მო ნა წი ლეო ბის უფ ლე ბა არ მომ ცეს! 

ისე მოხ და, რომ, მწე რალ იო ზეფ ფონ ვაი ლე ნის შუამ დგომ ლო ბით, რო მე ლიც 
ჩვენ თან სტუმ რად და დიო და, ვე ნის ერ თერ თმა უმ დიდ რეს მა პი როვ ნე ბამ ხე ლი 
მთხო ვა. დე და ჩემ მა და ჩემ მა მეურ ვემ თან ხმო ბა გა ნაც ხა დეს. ხე ლის მა ძიე ბე ლი, 
მარ თა ლია, არის ტოკ რა ტი არ იყო და თა ნაც უკ ვე ორ მოც დათ ხუთ მე ტი წე ლი შეს
რუ ლე ბო და, მაგ რამ, სა მა გიე როდ, ჩე მი და დე და ჩე მის ცხოვ რე ბის გაბ რწყი ნე ბას 
აპი რებ და – ვი ლე ბით, ცი ხე სი მაგ რეე ბით, სა სახ ლეე ბით... მე დაბ რმა ვე ბუ ლი ვი
ყა ვი და ვთქვი: „დიახ“. არ ვცდი ლობ არაფ რის შე ლა მა ზე ბას. სა ზიზ ღა რი ფაქ ტია: 
თვრა მე ტი წლის გო გოს უნ და მას ზე ამ დე ნად უფ როს მა მა კაცს, რო მე ლიც არ უყ
ვარს, ცო ლად მხო ლოდ იმი ტომ გაჰ ყვეს, რომ მი ლიო ნე რია! ეს იგი ვეა – ყვე ლა
ფერს თა ვის ნამ დვილ სა ხელს თუ და ვარ ქმევთ – სა კუ თა რი თა ვი გა ყი დო. რო მანს 
რომ ვწერ დე, ასეთ გმირ ზე, თუ კი იგი სიმ პა თიას უნ და აღ ძრავ დეს, ამ ეპი ზოდს 
არ მოვ ყვე ბო დი; მაგ რამ, რა საც ახ ლა აქ ვწერ, ესაა გან ცდე ბი რეა ლუ რი პი როვ
ნე ბი სა, რომ ლის ქცე ვა ზეც პა სუხს უკ ვე დი დი ხა ნია აღარ ვა გებ, გან სხვა ვე ბით 
რო მე ლი მე წარ მო სახ ვი თი ფი გუ რის გან, რო მე ლიც ყა ლიბ დე ბა ჩე მი ახ ლან დე ლი 
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შე ხე დუ ლე ბე ბი სა და შეგ რძნე ბე ბის მი ხედ ვით; თვრა მე ტი წლის ბერ ტა კინ სკი კი – 
მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ეს მე ვარ – სხვა არა ფე რია, თუ არა მკრთა ლი მო გო ნე ბა; 
ის, რაც გო ნე ბა ში წარ მოდ გე ნი ლი ფი გუ რის ორი გი ნალ მა სი ნამ დვი ლე ში გა მოია
რა, გაც რე ცილ აჩ რდი ლად შე მორ ჩა ჩემს მეხ სიე რე ბას. გან ვლილ მა ცხოვ რე ბამ 
ხე ლი შეუწ ყო აგ რეთ ვე ჩე მი ახ ლან დე ლი ხა სია თის ჩა მო ყა ლი ბე ბას; მა შინ დე ლი 
ხა სია თი კი ჩემ თვის ახ ლა ისე ვე უმ ნიშ ვნე ლოა, რო გორც, მა გა ლი თად, კლეო პატ
რას ან სე მი რა მი დას გუ ნე ბა გან წყო ბა.

რამ დე ნი მე სცე ნა ამ ნიშ ნო ბის ეპი ზო დი დან:

წარ დგე ნა: ჰერ ფონ ვაი ლენს ჩე მი ხე ლის მა ძიე ბე ლი დი ლის ვი ზი ტით ჩვენ თან 
მოჰ ყავს. თავ და ჭე რი ლი საუ ბა რი სა ლონ ში. ერ თმა ნე თის შეთ ვა ლიე რე ბა. მომ
წონს? არა, სი ბე რე შე პა რუ ლი ბა ტო ნია; ვერ ვიტ ყვი, რომ მომ წონს, მაგ რამ არც 
იმის თქმა შეიძ ლე ბა, რომ არ მომ წონს. სა დი ლად მო პა ტი ჟე ბა მეო რე დღის თვის; 
ფურ სტენ ბერ გი ისევ თან ახ ლავს. ჩე მი ხე ლის მა ძიე ბე ლი კვლავ თავ და ჭე რი ლია. 
მეოთ ხე თუ მე ხუ თე დღეს წე რი ლო ბი თი შეხ მია ნე ბა დე და ჩემ თან. მე ვყოყ მა ნობ. 
იმა ვე სა ღა მოს ბალ ზე უნ და წა ვი დეთ – ჩე მი დე ბიუ ტია. თა ვა დაზ ნაუ რუ ლი პიკ ნი
კია. ამ ბალს ეს წრე ბა Créme სა ზო გა დოე ბა – მაგ რამ არა მხო ლოდ; „და ბალ და
ბა ლი ელე მენ ტე ბიც“ გა მოე რე ვიან ხოლ მე. ახ ლაც თვალ წინ მიდ გას ჩე მი თეთ რი 
კა ბა ვარ დის პა ტარ პა ტა რა კოკ რე ბით მო ჩი თუ ლი. სი ხა რუ ლით აღ სავ სე მო ლო
დი ნით შევ დი ვარ დარ ბაზ ში, შეუ რაც ხყო ფი ლი და იმედ გაც რუე ბუ ლი გა მოვ დი ვარ 
იქი დან; სულ რამ დე ნი მე მო ცეკ ვა ვე ვი ხი ლე. კად რილ ზე გაუწ ვე ვე ლი დავ რჩე ბო
დი, ბო ლოს ერთ სა ზიზ ღარ ქვეით ოფი ცერს, რო მელ საც ყვე ლა უარს ეუბ ნე ბო
და, რომ არ შევ ცო დე ბო დი. წარ ჩი ნე ბუ ლი დე დე ბი ერ თად სხე დან, დე და ჩე მი 
მარ ტოა. გა სათ ხო ვა რი გრა ფი ნიე ბი მცი რე ჯგუ ფე ბად იკ რი ბე ბიან და ერ თმა ნეთ ში 
საუბ რო ბენ – მე არა ვის ვიც ნობ. ვახ შამ ზე ისი ნი პა ტარ პა ტა რა, მხია რულ სა ზო
გა დოე ბებს ქმნიან, მე ყუ რად ღე ბას არა ვინ მაქ ცევს. ში ნის კენ რომ მივ დიო დით, 
დე და ჩემს ვუთ ხა რი: 

„დე და, გა დავ წყვი ტე, შე მო თა ვა ზე ბას ვი ღებ“. 
შემ დე გი სუ რა თი: ფრთა შეს ხმულ მა სა სი ძომ, რა ხან ჩე მი თან ხმო ბა მიი ღო, 

მოი ტა ნა ერ თი სა პალ ნე სა პა ტარ ძლო სა ჩუქ რე ბი, მათ შო რის სა ფი რო ნე ბით 
მორ თუ ლი სამ კაუ ლი და მარ გა ლი ტის ყელ სა ბა მი. თა ვი სი ქა ლიშ ვი ლიც მო მიყ ვა
ნა, მა ლე თექ ვსმე ტი წლის რომ გახ დე ბა – ის ხომ ქვრი ვია – და გო გო ნამ, „ჩე მო 
საყ ვა რე ლო, ლა მა ზო დე დი კოო“ – ასე მომ მარ თა, რა მაც ძა ლიან გა მამ ხია რუ ლა. 

შემ დე გი სუ რა თი: ბრწყინ ვა ლე ბა ლი Hau te Fi nan ceში, სა დაც ვმო ნა წი ლეობთ 
რო გორც და ნიშ ნუ ლე ბი. ახ ლა ყუ რად ღე ბის ცენ ტრში ვარ მოქ ცეუ ლი, ბრწყინ ვა ლე 
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კა ვა ლე რის ტი ოფიც რე ბი მეარ ში ყე ბიან – მათ გან ერ თერ თი მთხოვს უფ ლე ბას, 
ქორ წი ლის მე რე შინ მეწ ვიოს ხოლ მე. აშ კა რად ფიქ რობს, ამას ხომ ბე ბე რი ქმა რი 
ეყო ლე ბა და ჩემ თვის საინ ტე რე სო რა მე საც შეიძ ლე ბა გა მოვ კრა ხე ლიო. ჩე მი საქ
მრო ცოფ დე ბა და იქ ვე ეჭ ვია ნო ბის სცე ნას მი მარ თავს, რად გან ვი ღაც ულა ნელ
თან ერ თად ხელ კა ვით და მი ნა ხა წვეუ ლე ბა ზე. მე ვი ცი ნი, ვტო ვებ ჩემს კა ვა ლერს, 
გაბ რა ზე ბუ ლი საქ მროს მკლავს ვეყ რდნო ბი და ვამ შვი დებ:

„ყვე ლა ფერს და გი ჯე რებ“. 
კი დევ ერ თი სუ რა თი: ქა ლაქ ში დავ დი ვართ სამ ნი: დე და ჩე მი და ჩვენ, და ნიშ

ნუ ლე ბი, სახ ლის მო საწ ყო ბად სხვა დას ხვა ნივ თის შე სარ ჩე ვად, ეკი პა ჟე ბი სა და 
ტუა ლე ტის საგ ნე ბის შე სათ ვა ლიე რებ ლად; ქა ლაქ გა რე თაც გავ დი ვართ, ნამ დვი
ლი თა ვა დუ რი ვი ლა უნ და ვნა ხოთ, რო მე ლიც გან კუთ ვნი ლია ჩემ თვის – ეს იქ ნე ბა 
პირ ვე ლი „დი ლის სა ჩუ ქა რი“ ქმრის გან.1

კი დევ ერ თი სუ რა თი: ნა შუად ღე ვი ჩვენ თან. მე და ჩე მი საქ მრო მარ ტო ნი პირ
ვე ლად ვრჩე ბით.

„ბერ ტა, იცი, რა მომ ხიბ ვლე ლი ხარ?“ – მეხ ვე ვა და ტუ ჩებ ზე მე კო ნე ბა. ჩემ თვის 
ესაა პირ ვე ლი სა სიყ ვა რუ ლო კოც ნა. ბე ბე რი კა ცი... მა მა კა ცი, რო მე ლიც არ მიყ
ვარს. სუნ თქვა შე მეკ რა, ზიზ ღით სავ სე ყვი რი ლი აღ მომ ხდა... თავს ვი თა ვი სუფ
ლებ და ჩემ ში ზვირ თდე ბა უკი დე გა ნო პრო ტეს ტი: არა, არა სო დეს...

მეო რე დღეს სა ჩუქ რებს უკან ვუგ ზავ ნი; ნიშ ნო ბა ჩავ შა ლე. მარ თა ლია, ჩე მებ მა 
სცა დეს გაპ რო ტეს ტე ბა: – უპა ტივ ცე მუ ლო ბაა – სიტ ყვის გა ტე ხაა – არ უნ და და თან
ხმე ბუ ლი ყა ვი, ხომ არა ვინ გაი ძუ ლებ და – ახ ლა უკან და ხე ვა არ შეიძ ლე ბა – ცო ტა 
ხანს მაინც გე ფიქ რა...

„ა რა, არა!.. არ შე მიძ ლია, არ შე მიძ ლია!.. მირ ჩევ ნია, მოვ კვდე!“
და ასე გაიგ ზავ ნა უა რის წე რი ლი.
რამ დე ნი მე საა თის შემ დეგ მო ვარ და მი სი ქა ლიშ ვი ლი და ტი რი ლით ფე ხებ ში 

ჩა მი ვარ და: მე მუ და რე ბო და, მა მა მი სის თვის ასე თი შეუ რაც ხყო ფა არ მი მე ყე ნე ბი
ნა და ეს სა ში ნე ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბა უკან წა მე ღო...

მაგ რამ მე შეუ ვა ლი ვი ყა ვი. ჯიუ ტად ვი დე ქი ჩემს აზ რზე: „არ შე მიძ ლია, არ შე
მიძ ლია!“

მა ლე მთე ლი ეს ეპი ზო დი და ვიწ ყე ბას ისე მიე ცა, რო გორც ავი სიზ მა რი, საი და ნაც 
გა მოფ ხიზ ლე ბა ღვთის წყა ლო ბად მი ვი ღე. ჩე მი ნიშ ნო ბა და მი სი ჩაშ ლა ყვე ლიე
რის დროს დაემ თხვა. რამ დე ნი მე თვე ში ეს ამ ბე ბი აღარც მახ სოვ და. ის ზაფ ხუ ლი 
ბა დენ ში, ვე ნას თან ახ ლოს გა ვა ტა რეთ, სა დაც დე და ჩემ მა პა ტა რა ვი ლა შეი ძი ნა. 
მხია რუ ლი პე რიო დი იყო – ბუ ნე ბის წიაღ ში გას ვლით, სა კუ რორ ტო მუ სი კით, სა ცეკ
ვაო გვირ გვი ნე ბით...

მომ დევ ნო ზამ თა რი რომ ში იც ხოვ რა ჩვენ მა ოჯახ მა, ანუ დე და ჩემ მა, ჩემ
მა ძმამ და მე. ეს ასე მოხ და: ნეა პო ლის იმ ჟა მად უგ ვირ გვი ნო დე დო ფალ მა2 ის 
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ზაფ ხუ ლი, ერ ცჰერ ცოგ ალ ბრეხ ტის მიწ ვე ვით, ბა დე ნის ვაილ ბურ გში გაა ტა რა 
თა ვის ამა ლას თან ერ თად. ის ის ტო რიუ ლი ტრა გე დია, რო მე ლიც მას მა ნამ დე 
შეემ თხვა, – გაე ტას დაც ვა თუ და კარ გვა – მე ნაკ ლე ბად მა ღელ ვებ და. დი დი ინ
ტე რე სით კი ვის მენ დი, თუ რო გორ ჰყვე ბო და ამას დე დოფ ლის უფ რო სი ჰოფ
მაის ტე რი, მო ხუ ცი Prin ci pe, რო მე ლიც ხში რად გვსტუმ რობ და. სწო რედ ის გვი ხა
ტავ და ასე სა სია მოვ ნოდ უც ხოელ თა ცხოვ რე ბას იტა ლია ში, კერ ძოდ კი რომ ში; 
ჩვენც აქ ტიუ რად მოგ ვი წო დებ და, მო მა ვალ ზამ თარს იქ წავ სუ ლი ყა ვით და... მის 
რჩე ვას დავ ყე ვით. პი რა დად მე უზო მოდ მხიბ ლავ და ეს პერ სპექ ტი ვა. ჩემ და სა
მარ ცხვი ნოდ უნ და გა მოვ ტყდე: მა რა დიუ ლი რო მის მო მა ჯა დოე ბე ლი ის ტო რია 
კი არ მი ზი დავ და, არა მედ იმ დროინ დე ლი რო მაუ ლი სა ზო გა დოე ბის ყო ფა და 
ეს ინ ტე რე სი ასე ვე გამ ყვა იქ ყოფ ნის გან მავ ლო ბა ში; ის, რა მაც ჩემ ზე ყვე ლა
ზე დი დი შთა ბეჭ დი ლე ბა მოახ დი ნა, რაც ჩემ თვის „მნიშ ვნე ლო ვა ნი“ აღ მოჩ ნდა, 
იყო არა ვა ტი კა ნი ან Cas tel San t›An ge lo თუ ფო რუ მი, არა მედ Mon te Pin cio თა
ვი სი ელე გან ტუ რი კორ სო თი, კონ სტან ცის თეატ რი (Teat ro Con stan zi) საო პე რო 
სე ზო ნით (O per nsta gio ne), რომ ლის დრო საც ორი ოპე რა ერ თმა ნეთს ენაც ვლე
ბო და – მახ სოვს, ერ თერ თი „ტრუ ბა დუ რე ბი“ (Tro va to re) იყო, ასე ვე ბა ლე ბი და 
სა ღა მოე ბი, რო მაე ლი დი დე ბუ ლე ბის სა სახ ლეებ სა და უც ხოელ კო ლო ნის ტთა 
სა ლო ნებ ში რომ ვეს წრე ბო დით. რომს მა შინ ჩემ ზე დი დი შთა ბეჭ დი ლე ბა არ 
მოუხ დე ნია; მხო ლოდ მრა ვა ლი წლის შემ დეგ აღ ვიქ ვი და გან ვი ცა დე ამ კლა სი
კუ რი მი წის ჯა დოს ნუ რი ზე მოქ მე დე ბა, რაც ოდ ნავ მაინც შემ თვი სე ბელ გო ნე ბა ში 
წა რუშ ლელ კვალს ტო ვებს.

რო მი დან ბა დენ ში დავ ბრუნ დით, სა დაც წი ნა წლის სე ზო ნუ რი ცხოვ რე ბა ახა ლი 
ძა ლით გა ჩა ღე ბუ ლი დაგ ვხვდა, ხო ლო მომ დევ ნო, 1864 წლის ზამ თარ ში ვე ნე ცია
ში წა ვე დით, რა თა იქ ისევ „მა ღალ სა ზო გა დოე ბა ში“ გავ რეუ ლი ყა ვით...

ოჰ, ვე ნე ცია... მიც ვა ლე ბუ ლი ვით გა ფით რე ბუ ლი ლა გუ ნე ბის მშვე ნიე რო დე
დო ფა ლო, შე ნი გა გე ბაც და შეყ ვა რე ბაც მხო ლოდ მრა ვა ლი წლის შემ დეგ შევ
ძე ლი. ამ სი ლა მა ზი სად მი ბო ლომ დე უგ რძნო ბი არც მა შინ ვყო ფილ ვარ, მაგ რამ 
იმ დროს ჩემ თვის „მნიშ ვნე ლო ვა ნი“ ხომ სა ზო გა დოებ რი ვი ურ თიერ თო ბე ბი იყო. 
ჩემს გულს ფრიად სია მოვ ნებ და აგ რეთ ვე ჩე მი საყ ვა რე ლი ბი ძაშ ვი ლის, ელ ვი
რას გვერ დით ყოფ ნა. მი სი ქმა რი იმ ჟა მად ვე ნა ში იყო გამ წე სე ბუ ლი და წყვი ლი 
გან ცალ კე ვე ბუ ლად, მარ თლაც ბედ ნიერ ოჯა ხად ცხოვ რობ და. ორი რა მე ჩრდი
ლავ და ამ ბედ ნიე რე ბას: პირ ვე ლი – ახალ გაზ რდა ქმრის გემ ზე გა მო ძა ხე ბა, რაც 
ერ თწლია ნი გან შო რე ბის საფ რთხეს ქმნი და, და მეო რე – ელ ვი რას მერ ყე ვი 
ჯან მრთე ლო ბა; ხში რად ახ ვე ლებ და, არ ცთუ იშვია თად, ში შის პა ნი კუ რი შე ტე ვე
ბიც ემარ თე ბო და, რად გან ფიქ რობ და, რომ ფილ ტვე ბის დაა ვა დე ბა სჭირ და. მი სი 
გა რე მოც ვა, ექი მე ბი – ყვე ლა ნი არ წმუ ნებ დნენ, ეს ში ში უსა ფუძ ვლოაო, და მა საც 
კვლავ უბ რუნ დე ბო და სი ცოც ხლის ხა ლი სი.
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ცხოვ რე ბა ასე მი დიო და: შუად ღი სას მარ კტპლატ ცზე სამ ხედ რო მარ ში უკ რავ
და და ხალ ხი ზე ვით და ქვე ვით ისე ვე და სეირ ნობ და, რო გორც ბა დე ნის კურ პარ
კში, თა ნაც დამ სვე ნებ ლე ბის – ძი რი თა დად საზ ღვაო ოფიც რე ბის – თან ხლე ბით; 
ამ დროს გრძელ დე ბო და წი ნა სა ღა მოს, ბა ლის დროს დაწ ყე ბუ ლი საუბ რე ბი. თუ 
წვიმ და, პრო კუ რა ციე ბის3 პირ ველ სარ თულ ზე, კა ფეებ ში სხდე ბოდ ნენ და ერ თმა
ნეთს იქ ნა ხუ ლობ დნენ. ნა შუად ღე ვის შემ დეგ, 5 საა თი დან იწ ყე ბო და ურ თიერ
თვი ზი ტე ბი; ყო ველ სა ღა მოს იმარ თე ბო და ბა ლე ბი და მი ღე ბე ბი. ერ თი დი დი, 
კოს ტიუ მი რე ბუ ლი ბა ლიც მოეწ ყო; ერ თხელ კი, მგო ნი, ვიმ პფე ნის სახ ლში, სა მოყ
ვა რუ ლი თეატ რის წარ მოდ გე ნა გაი მარ თა ცოც ხა ლი სუ რა თე ბის თან ხლე ბით. 

ტუა ლე ტი, რო მელ საც ამ ღო ნის ძიე ბებ ზე ვა ტა რებ დი – კვლავ თვალ წინ მიდ გას. 
მის აღ წე რას არ ვა პი რებ, ამ აღია რე ბით მხო ლოდ იმის თქმა მინ და, თუ რა ღრმად 
იბეჭ დე ბა ხოლ მე ასე თი რა ღა ცე ბი გო გო ნას სუ ლელ თავ ში; არა და, ყვე ლა ზე სუ
ლე ლებს შო რის არ მო ვიაზ რე ბი. მე ხომ ჩე მი გო ნე ბით მა ფა სებ დნენ; საერ თო დაც, 
იმ სე ზონ ზე ვე ნე ცია ში ისე თი პა ტი ვის ცე მით მეპ ყრო ბოდ ნენ, რომ თავს დე დოფ
ლად ვგრძნობ დი. ნამ დვი ლად დიდ სია მოვ ნე ბას გან ვიც დი დი. ეს ისე ამი ვარ და 
თავ ში, ამ უპი რა ტე სო ბას იმის თვის ვი ყე ნებ დი, რომ რამ დე ნი მე ხე ლის მთხოვ
ნე ლი გვა რია ნად გა ვაწ ბი ლე. ამას მოჰ ყვა ჩე მე ბის ამა სოფ ლურ ბრძნუ ლი საყ
ვე დუ რე ბი. არა და, რა კარ გი ვქე ნი, ასე რომ მო ვი ქე ცი, თო რემ ხომ ვიქ ნე ბო დი 
ახ ლა ვი ღაც ად მი რა ლის თუ კო მენ დან ტის ცო ლი და არ მე ყო ლე ბო და მეუღ ლე, 
რომ ლის არ სე ბო ბაც ჩემ თვის ღვთის წყა ლო ბის ტოლ ფა სია; ვე ღარც სამ შვი დო ბო 
მოძ რაო ბას და ვუ კავ შირ დე ბო დი, რო მე ლიც ჩე მი შე მოქ მე დე ბი სა და მის წრა ფე
ბე ბის მგზნე ბა რე შთა გო ნე ბის წყა როდ იქ ცა. რაო დენ ქა რაფ შუ ტო ბად შეიძ ლე ბა 
შე ფას დეს ერ თი ყმაწ ვი ლი მდედ რის ქცე ვა, რო მე ლიც მთე ლი თა ვი სი არ სე ბით 
არის გა დაშ ვე ბუ ლი მა ღა ლი სა ზო გა დოე ბის გარ თო ბებ ში; რო მელ საც საერ თოდ 
არ აინ ტე რე სებს მსოფ ლიო სა ჭირ ბო რო ტო სა კით ხე ბი; სა მა გიე როდ, თა ვი სი ტუა
ლე ტის დე ტა ლე ბი, სად ღე სას წაუ ლო შემ თხვე ვე ბის დროს რომ ატა რებს, ორ მო
ცი წლის მე რეც ზედ მი წევ ნით ახ სოვს... ამას წი ნათ ერთ ხან ში შე სულ, თუმ ცა ჯერ 
კი დევ ყო ჩაღ გე ნე რალს ვკით ხე, ახ სოვს თუ არა იმ ხმლის წკრია ლი, რო მე ლიც 
პირ ვე ლად შეარ ჩია და გაა ლე სი ნა; ასე ვე სა ზო გა დოებ რივ პო ლი ტი კუ რი დარ გის 
ყვე ლა ზე გან სწავ ლუ ლი პრო ფე სო რის გა ნაც მაინ ტე რე სებ და გა მე გო, შე მორ ჩა თუ 
არა მის მეხ სიე რე ბას იმ ბაფ თის ფე რი, სტუ დენ ტო ბი სას ქუდ ზე რომ ებ ნია. ყო ვე
ლი ვე ამა ში – ბა ლის თაი გუ ლი იქ ნე ბა თუ ლეი ტე ნან ტის დაშ ნა ან სტუ დენ ტუ რი 
ქუ დის ბაფ თის ფე რი – იმა ზე მე ტი იგუ ლის ხმე ბა, ვიდ რე არის – მას ში სურ ნელს 
აფ რქვევს, წკრია ლებს და ბრწყი ნავს სიმ ბო ლო: ბალ ზე შე სას ვლე ლი ბი ლე თე
ბი სა ზეი მო ცხოვ რე ბის ყვე ლა ზე დი დი გა ნაც ხა დია; დი დი ლა ტა რიის გა თა მა შე
ბის ბი ლე თე ბი მთა ვა რი პრი ზის იმე დის გან სა ხიე რე ბაა; ბრწყინ ვა ლე მო მა ვა ლი, 
ბალ ზე მიღ წეუ ლი გა მარ ჯვე ბე ბი – ახ ლაც კი მეს მის, თუ რა მძლავ რი ეი ფო რია 
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ახ ლავს თი თოეულ მათ განს. ვამ ბობ „მძლავ რი“ – არა და, ბედ ნიე რი და უზ რუნ
ვე ლი ახალ გაზ რდუ ლი ურ თიერ თო ბე ბი ხომ ისე დაც ეი ფო რიაა. თუმ ცა სა ზო გა
დოებ რივ სია მე თა მო რევ ში თავ და ვიწ ყე ბით და კმა ყო ფი ლე ბით რომ გა დაეშ ვე ბი, 
„ამ პარ ტავ ნო ბამ“ – ზე და პი რუ ლი და მარ ტი ვი გა გე ბით – დიდ ხან საც არ უნ და შე გი
ყო ლიოს: ამ დროს შე ნი ნა პერ წკლე ბით სავ სე ელექ ტრუ ლი ფლუი დი ვიბ რი რებს 
და ეს ნა პერ წკლე ბი ან ბედ ნიე რე ბად უნ და გარ დაიქ მნას და გა ნი მუხ ტოს, ან სიყ
ვა რუ ლად, სი ხა რუ ლად – ეს გარ დაუ ვა ლია; რაც უფ რო სავ სეა გო გო ნას ცხოვ რე ბა 
სა თუ თი გან ცდე ბით, მით უფ რო მძაფ რად იკ ვე ბე ბა მი სი გო ნე ბა პოე ტუ რი საზ
რდო თი, მით უფ რო ამა ყად აც ნო ბიე რებს, რომ ძა ლუძს ბედ ნიე რე ბის გან ძის სა
ხით და რი გე ბა; რაც მეტ ძა ლას გრძნობს სა კუ თარ თავ ში თავ და დე ბუ ლი სიყ ვა რუ
ლის თვის, მით უფ რო მზა დაა იმ იდუ მა ლი ნა პერ წკლი დან გა ჩე ნი ლი ტკა ცატ კუ ცის 
გა სა გო ნად… ვი საც ამ ტკა ცა ნის ხმა არ ეს მის, ვი საც საპ ნის რგო ლე ბი თავ ბრუს არ 
ახ ვევს, ვინც ბედ ნიე რე ბის მგზნე ბა რე იმე დებს არ დაუწ ვავს – ის მთელ ამ ალია
ქოთს უხამ სო ბად და უგ ვა ნო ბად მო ნათ ლავს, უნ დობ ლად და ათ ვალ წუ ნე ბით შე
ხე დავს იმ სუ ლელ გო გო ნებს, რომ ლე ბიც ამით იქ ნე ბიან გა ტა ცე ბულ ნი. რამ დე ნი მე 
სე ზო ნის შემ დეგ ყვე ლას ცხოვ რე ბა ში დგე ბა გა მოფ ხიზ ლე ბის ჟა მი. ვინც ამის მე
რე კვლავ მხო ლოდ ასე თი სა ზო გა დოებ რი ვი ზეი მე ბით დაკ მა ყო ფილ დე ბა – მით 
უმე ტეს, თუ ნორჩ ასაკ ში აღა რაა და წი ნას წარ მეტ ყვე ლე ბა თა აღ სრუ ლე ბაც უგ
ვიან დე ბა – ვინც მე რე სხვა მიზ ნებ ში, სხვა ვალ დე ბუ ლე ბებ ში, სე რიო ზულ საქ მია
ნო ბა ში „მნიშ ვნე ლო ვანს“ არ აღ მოა ჩენს, ის უცი ლობ ლად გა მოუს წო რე ბელ „ამ
პარ ტავ ნად“ დარ ჩე ბა. სხვა თა შო რის, ახ ლა ჩე მი ახალ გაზ რდო ბის დროინ დე ლი 
მა ღა ლი სა ზო გა დოე ბის ყმაწ ვი ლი ქა ლე ბის შეგ რძნე ბებ ზე ვსაუბ რობ. დღეს უკ ვე 
ყვე ლა ფე რი სხვაგ ვა რა დაა. ზრდას რუ ლი ქა ლიშ ვი ლის თვის ბა ლი დღეს აღარ 
არის მა შინ დე ლი ვით უმაღ ლე სი სი ხა რუ ლის წყა რო და იმის ერ თა დერ თი შე საძ
ლებ ლო ბა, რომ შეი ძი ნოს პრო ფე სია – ბედ ნიე რი მო ნა პო ვა რი. ცეკ ვა სპორ ტმა 
შეა ვიწ რო ვა; დღი თი დღე მრავ ლდე ბა პრო ფე სიე ბი, რომ ლე ბიც ქა ლის თვის ხელ
მი საწ ვდო მია. მა ღა ლი სა ზო გა დოე ბის ცხოვ რე ბაც მო საწ ყე ნი გახ და – ყმაწ ვი ლი 
კა ცე ბი სა ბა ლო დარ ბა ზებს თავს არი დე ბენ; სე ზო ნი იმ დენ ხანს არ გრძელ დე ბა, 
ხალ ხმა ერ თმა ნე თი კარ გად გაიც ნოს და, შე სა ბა მი სად, კე თილ გან წყო ბი ლი ურ
თიერ თო ბა დაამ ყა როს; სა ზო გა დოე ბა მთე ლი სე ზო ნი ვერც ქა ლა ქად იკ რი ბე ბა 
ზამ თრო ბით და ვერც სა კუ რორ ტო ად გი ლას ზაფ ხუ ლო ბით – ისი ნი დაფ რი ნა ვენ 
ერ თი ად გი ლი დან მეო რე ზე, მთი დან ზღვა ზე, ჩრდი ლოე თის ქა ლა ქი დან სამ ხრე
თის კენ, შე ვე ნინ გე ნი დან სან მო რი ცამ დე, პი რე ნეე ბი დან ეგ ვიპ ტემ დე და არც ისე 
შორ საა ის დრო, რო ცა უაი თის კუნ ძუ ლი დან წა მო სუ ლი გზად ია პო ნიის მო დურ 
თერ მულ კუ რორ ტზე შეივ ლი.
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1864ში ავ სტრიუ ლი ჯა რე ბი გერ მა ნე ლებ თან ერ თად და ნიის წი ნააღ მდეგ 
ომობ დნენ. რო დე საც მეხ სიე რე ბი დან ამ წელს გა მო ვიხ მობ, ეს მოვ ლე ნა საერ
თოდ არ მახ სენ დე ბა. არა, რა ღაც ხმაურს უეჭ ვე ლად გა ვი გო ნებ დი, მაგ რამ ამ 
ომ ში არ ცერ თი ჩე მი ახ ლო ბე ლი ან ნა თე სა ვი არ მო ნა წი ლეობ და, ამი ტო მაც ეს 
ხმაუ რი ისე თი ხმა მა ღა ლი არ ყო ფი ლა, რომ ჩე მი სუ ლის ფო ნოგ რაფ ში კვა ლი 
დაე ტო ვე ბი ნა. ჩვენ გა ვემ გზავ რეთ ბად ჰუმ ბორ გში. ბი ნა წი ნას წარ შე ვუკ ვე თეთ 
„კურ ზა ლის“ მო პირ და პი რე მხა რეს მდე ბა რე სახლში, რომ ლის მფლო ბე ლი იყო 
ბან კი რი, სა ხე ლად ვორ მსე რი. ფრაუ ვორ მსე რი იყო საყ ვა რე ლი, გო ნიე რი, სან
დო მია ნი ქალ ბა ტო ნი. ახ ლა აქ მას სიყ ვა რუ ლით მო ვიხ სე ნიებ და ამ გვა რად მო
კით ხვას გა ვუგ ზავ ნი აჩ რდილ თა სა მე ფო ში. 

არ ვი ცი, ჰომ ბურ გი მას შემ დეგ რო გორ გან ვი თარ და. ახ ლაც თვალ წინ მიდ გას: 
ტრამ ვაის ხა ზის გას წვრივ უსას რუ ლო ბამ დე გა და ჭი მუ ლი გრძე ლი, ფარ თო ქუ ჩა, 
რო მე ლიც მარ ჯვე ნა მხა რეს იმ მოედ ნით სრულ დე ბა, სა დაც კურ ზა ლი დგას. ქუ ჩის 
გა ყო ლე ბა ზე ჩა რი გე ბუ ლი ყვე ლა შე ნო ბა ან რო მე ლი მე ჩვეუ ლებ რი ვი – ინ გლი
სუ რი, რუ სუ ლი ან მსგავ სი – სას ტუმ როა, ან ყვე ლა მათ გან ზეა წარ წე რა: Ap par te
ments meublés.5 კურ ზალს რომ გას ცდე ბი, სას ტუმ რო თა რაო დე ნო ბა იკ ლებს; ეს 
უსას რუ ლო ქუ ჩა პა ტა რა ქა ლაქს ემ გვა ნე ბა და მას პა ტარ პა ტა რა ქუ ჩე ბიც უერ
თდე ბა, რომ ლე ბიც ჰე სენ ჰუმ ბორ გის მმარ თვე ლი ლან დგრა ფის რე ზი დენ ციას 
ეკუთ ვნის. ამ ტახ ტის მა შინ დე ლი მფლო ბე ლი ლან დგრა ფი უკა ნას კნე ლი მარ ტო 
იმი ტომ კი არ აღ მოჩ ნდა, რომ ორი წლის შემ დეგ მის გარ დაც ვა ლე ბას თან ერ
თად ეს შტო შეწ ყდა და ჰე სენ დარ მშტად ტის ლან დგრაფ თა მმარ თვე ლო ბა დამ
თავ რდა, არა მედ იმი ტო მაც, რომ 1866 წლის 3 სექ ტემ ბრის ზა ვის პი რო ბე ბის თა
ნახ მად, ეს საგ რა ფო, ჰე სე ნის პრო ვინ ციის ნა წი ლის სა ხით, პრუ სიის სა მე ფოს 
შეუერ თდა.

ჰე სენ ჰომ ბურ გულ პატ რიო ტიზმს, თუ კი ასე თი რამ არ სე ბობ და, სას წრა ფოდ 
დარ მშტად ტულ, ნა საურ6, პრუ სიულ და რაიხ სდოიტ შურ პატ რიო ტიზ მად მოუ წია 
გარ დაქ მნა. 

დი დი ქუ ჩა კურ ჰაუს პლატ ცთან წყდე ბო და, გვერ დი თი ქუ ჩა მარ ჯვნივ, კურ ზა
ლის მო პირ და პი რედ, პარ კამ დე ჩა დიო და. აქ იყო იმ არე მა რე ზე ყვე ლა ზე სა სია
მოვ ნო სას ტუმ რო, რო მელ საც Bel le vue ერ ქვა; იქ ვე, უკ ვე პარ კის ზო ნა ში, იდ გა 
დი დი სამ სარ თუ ლია ნი შე ნო ბა Wed ter lin, რომ ლის პირ ველ სარ თულ ზეც უამ რა ვი 
მხია რუ ლი დრო გა მი ტა რე ბია, მაგ რამ ამის შე სა ხებ – მოგ ვია ნე ბით. 

ჩვე ნი ცხოვ რე ბის ყო ველ დღიუ რო ბა ასე იყო გა ნა წი ლე ბუ ლი: დი ლი დან შუად
ღემ დე დე და ჩე მი „სა მუ შაო ზე“ მი დიო და, ამ დროს მე სახ ლში ვრჩე ბო დი. კა ტე
გო რიუ ლად გა მაფ რთხი ლეს, რომ სა თა მა შო დარ ბა ზებ ში არ უნ და შევ სუ ლი ყა ვი, 
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ამი ტომ ამ დროის გან მავ ლო ბა ში ძი რი თა დად პია ნი ნო ზე დაკ ვრი თა და წიგ ნე ბის 
კით ხვით ვი ყა ვი და კა ვე ბუ ლი. პია ნი ნო ჩას ვლის თა ნა ვე ვი ქი რა ვეთ, ხო ლო ფა
სიან ბიბ ლიო თე კა ში, რო მე ლიც გვერ დით შე ნო ბა ში მდე ბა რეობ და, აბო ნე მენ ტი 
ერ თბა შად ექვს სხვა დას ხვა ტო მეულ ზე გავ ხსე ნით. ყო ველ თვის წიგ ნე ბის ჭია ვი
ყა ვი: მხატ ვრუ ლი ლი ტე რა ტუ რის სა მი ტო მი (მა შინ მრა ვალ ტო მეუ ლი რო მა ნე ბი 
იყო მო და ში), ტაუჩ ნი ცის7 ორი ტო მი და გერ მა ნუ ლი მეც ნიე რე ბის ენ ციკ ლო პე დიის 
ერ თი ტო მი – ამა ზე ნაკ ლე ბით რო გორ დავ კმა ყო ფილ დე ბო დი! საერ თო დაც, ახ ლა 
რომ ვიხ სე ნებ, ყო ველ თვის, ყვე ლა სი ტუა ცია სა და ყვე ლა მდგო მა რეო ბა ში სულ ორი 
ცხოვ რე ბით ვცხოვ რობ დი, სა კუთ რივ ჩე მი ცხოვ რე ბით და ჩე მი სა კით ხა ვის ცხოვ რე
ბით – ამით იმის თქმა მინ და, რომ გან ცდილ მა და აღ წე რილ მა მოვ ლე ნებ მა თა ნაბ
რად გა მიმ დიდ რა მო გო ნე ბა თა სკივ რი. ჩემ თვის რეა ლუ რად ცნო ბილ პი როვ ნე ბა თა 
რიც ხვი გაი ზარ და ჩე მი ავ ტო რე ბის გმირ თა წყა ლო ბით; ეს ორ მა გი გა მოც დი ლე
ბაა. სწო რედ მის გან ამოი ზარ და ის პი როვ ნე ბა, რო მელ საც მე დღეს წარ მო ვად გენ.  
„ა თას ერ თი ღა მის“ ზღაპ რე ბი ზუს ტად ისე ვე მიე კუთ ვნე ბა ჩემს აღ მო სავ ლურ შთა
ბეჭ დი ლე ბებს, რო გორც ჩე მი რეა ლუ რი ყოფ ნა კავ კა სია ში და არ ცერთ ცოც ხალ 
დამ სვე ნე ბელს ისე არ აუჩ ქრო ლე ბია ჩემ თვის გუ ლი, რო გორც მარ კიზ დე პო ზას8 
წარ მო სა ხულ სა ხე ბას. თით ქოს შენ თა ვად გა ნიც დი იმ წამს, რო ცა მოაზ როვ ნის ან 
მეც ნიე რის სიტ ყვე ბი დან იბა დე ბა ახა ლი ჭეშ მა რი ტე ბა, რო ცა უეც რად გა დაი წე ვა იმ 
ფარ დის კუთ ხე, რო მე ლიც სამ ყა როს დიდ მის ტე რიას ფა რავს... 

მაშ ასე, დი ლი დან მო ყო ლე ბუ ლი შუად ღემ დე და კა ვე ბუ ლი ვი ყა ვი სახ ლში საქ
მია ნო ბით. დე და ჩე მი პირ ვე ლი საა თის თვის მო დიო და „სამ სა ხუ რი დან“ (ოჰ, რო
გორ და ძა ბუ ლად და ზიზ ღით წარ მოთ ქვამ და ხოლ მე ამ სიტ ყვას!) და ჩვენს ოთახ
ში ვსაუზ მობ დით. ნა შუად ღევს კონ ცერ ტის თვის ლა მა ზად გა მო ვეწ ყო ბო დით.  
7 საათ ზე კურ ჰაუზ რეს ტო რან ში იწ ყე ბო და წვეუ ლე ბა, უმე ტე სად, რჩეუ ლი სა ზო გა
დოე ბის მო ნა წი ლეო ბით, კვი რა ში სამ ჯერ ოპე რა იყო; სწო რედ მა შინ სტუმ რობ და 
იქაუ რო ბას ახალ გაზ რდა, მაგ რამ უკ ვე სა ყო ველ თაოდ ცნო ბი ლი ადე ლი ნა პა ტი 
(A de li na Pat ti). იგი ყო ველ გა მოს ვლა ზე ჰო ნო რა რის სა ხით ხუ თი ათას ფრანკს 
იღებ და. მას შემ დეგ კი დევ რამ დენ ჯერ მო ვუს მი ნე ოპე რებ ში: „სომ ნამ ბუ ლა“, 
„ფაუს ტი“, „ლუ ჩია“, „დონ პას კუა ლე“, „ტრა ვია ტა“, „ლინ და“, Cris pi no e la co ma
re.9 ალ ბათ რო გო რი შე სა ნიშ ნა ვი გრძნო ბაა, იდ გე სცე ნა ზე, რო გორც იდეა ლუ რი 
პერ სო ნა ჟის გან სხეუ ლე ბა, და ხე ლოვ ნე ბის ჯა დოს ნო ბით ამ დენ გულს ატ ყვე ვებ
დე, ამ დენ ბრწყინ ვა ლე ბას, ღირ სე ბას, სიმ დიდ რეს მოი პო ვებ დე და თან სა კუ თა რი 
ხმის კე თილ ხმო ვა ნე ბით ტკბე ბო დე... ეს შუ რის გრძნო ბით შე ზა ვე ბუ ლი ფიქ რე ბი 
მიტ რია ლებ და თავ ში, ვიდ რე პა ტი მღე რო და და მა შინ მივ ხვდი, თუ რა ტომ ამ
ბობ და დე და ჩე მი – ჩე მი ცხოვ რე ბი სეუ ლი ბედ ნიე რე ბა მა შინ დაინ გრა, რო ცა ხე
ლი შე მი შა ლეს, მეო რე მა ლიბ რა ნი10 გავ მხდა რი ყა ვიო. მა ლიბ რა ნი ხომ, რო გორც 
ირ წმუ ნე ბოდ ნენ, პა ტი ზე ას ჯერ დი დი მომ ღე რა ლი მაინც იყო, ხო ლო დე და ჩე მის 
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ხმა, მცოდ ნე თა გან მარ ტე ბით, ზუს ტად იმა ვე სა ფე ხურს შეე სა ბა მე ბო და. ნე ტავ, მე 
ხომ არ გა მომ ყვა ღვთის ეს სა ჩუ ქა რი?! ერ თი კა პელ მაის ტე რი მო ვიყ ვა ნეთ ჩვენ
თან, მას უნ და შეე მოწ მე ბი ნა, მქონ და თუ არა ხმა და თუ კი მქონ და, მა შინ ჩემ
თვის სიმ ღე რის გაკ ვე თი ლე ბი ჩაე ტა რე ბი ნა. მო ვი და, გამ სინ ჯა, კარ გი მა სა ლააო, 
თქვა და მე ცა დი ნეო ბე ბიც და მი ნიშ ნა. რა თქმა უნ და, ეს იყო ხმის და სა ყე ნე ბე ლი 
ვარ ჯი შე ბი, რაც ცო ტა თი მო საწ ყე ნი აღ მოჩ ნდა ჩემ თვის – თა ვი დან ვე დი დი სია
მოვ ნე ბით შე ვის წავ ლი დი ვირ ტუო ზულ არიებს. რო გორ გა მიც რუვ და იმე დი მა შინ –  
f ან g ფორ ტი სი მომ დე მშვე ნივ რად რომ ავ წიე და მე რე ასე ვე ყო ჩა ღად ნელ ნე ლა 
ჩა ვა ნავ ლე – კა პელ მაის ტე რი რომ არ წა მოხ ტა და აღ ფრთო ვა ნე ბულ მა რომ არ 
შეს ძა ხა: „ეს ხომ პა ტი საც სჯობს!“ ამი ტომ ერთ კვი რა ში მე ცა დი ნეო ბას თა ვი და ვა
ნე ბეთ, მით უმე ტეს, რომ დე და ჩე მის თვის – რამ დე ნა დაც მის სა მუ შაოს რა ტომ ღაც 
უფ რო ხში რად არა ვი თა რი შე მო სა ვა ლი არ მოჰ ქონ და – თი თო გაკ ვე თილ ში ოცი 
ფრან კის გა დახ და საკ მაოდ მა ღა ლი სა ფა სუ რი აღ მოჩ ნდა. 

ერთ სა ღა მოს, მუ სი კას რომ ვუს მენ დით, სწო რედ ჰერ ფონ კო ნიგ სვარ ტერ მა, 
რო მე ლიც ჩვენ სა ვით ბან კირ ვორ მსერ თან იყო გა ჩე რე ბუ ლი, გვით ხრა: „სა მეგ
რე ლოს11 გრა ფი ნია დი დი სია მოვ ნე ბით გაიც ნობ და ქალ ბა ტო ნებს“. 

ჩვენ კარ გა ხა ნია ვი ცო დით, ვინ იყო სა მეგ რე ლოს გრა ფი ნია, რად გან ყო ველ
დღე ვხე დავ დით კურ პარ კშიც და თეატ რშიც; თა ნაც ჰერ კო ნიგ სვარ ტე რი უამ რავ 
რა მეს გვიამ ბობ და მის ცხოვ რე ბა ზე. ეკა ტე რი ნე და დია ნი, ად რე კავ კა სიუ რი, ახ ლა 
კი რუ სეთს მიერ თე ბუ ლი ქვეყ ნის – სა მეგ რე ლოს ყო ფი ლი მმარ თვე ლის მეუღ ლე, 
უაღ რე სად დახ ვე წი ლი ქალ ბა ტო ნი ბრძან დე ბო და; მა შინ 4647 წლის იქ ნე ბო და, 
ჯერ კი დევ შე მორ ჩე ნო და მშვე ნიე რი აღ ნა გო ბა და ეტ ყო ბო და, ახალ გაზ რდო ბა ში 
თვა ლის მომ ჭრე ლი, ნამ დვი ლი ქარ თუ ლი სი ლა მა ზის უნ და ყო ფი ლი ყო. შვი ლე ბის 
გა მო, მათ თვის საუ კე თე სო გა ნათ ლე ბის მი სა ცე მად, ბო ლო რამ დე ნი მე წე ლი სულ 
ევ რო პა ში გაე ტა რე ბი ნა, პე ტერ სბურ გსა და პა რიზს მო ნაც ვლეო ბით სტუმ რობ და. 
ზაფ ხუ ლო ბით სის ტე მა ტუ რად ჩა მო დიო და ჰომ ბურ გში სამ კურ ნა ლო წყლე ბის
თვის. ყო ველ დი ლით, 7 საათ ზე წყა რო ზე მი დიო და; სა თა მა შო დარ ბა ზებ ში შეი
სეირ ნებ და ხოლ მე, თუმ ცა არას დროს თა მა შობ და; სა ღა მოს კონ ცერ ტებ ზე სულ 
ერ თსა და იმა ვე ად გილ ზე, კურ ჰაუ სის ტე რა სა ზე იჯ და, ყო ველ თვის თა ვი სი რამ
დე ნი მე მხლებ ლით გა რე მო ცუ ლი. ჰყავ და სა მი შვი ლი: ორი ვა ჟი და ქა ლიშ ვი ლი. 
უფ რო სი ვა ჟი, ნი კა ლაუ სი, ნი კოდ წო დე ბუ ლი, მა შინ 17 წლის იყო, ქა ლიშ ვი ლი სა
ლო მე – 16ის, და უმ ცრო სი ან დრე – 14ი სა. სას ტუმ რო Wec kcrlin in neს მთე ლი 
პირ ვე ლი სარ თუ ლი მის გან კარ გუ ლე ბა ში იყო. ჰყავ და მდი ვა ნი, გუ ვერ ნან ტი ქა ლი 
სა ლო მეს თვის, გუ ვერ ნიო რი ყმაწ ვილ თათ ვის, კა მერ დი ნე რი და ორი მოახ ლე. 

მეუღ ლის გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ, რო გორც ვა ჟიშ ვი ლის მეურ ვემ, მმარ თვე
ლო ბის სა და ვეე ბი ხელ ში აი ღო. თურ ქე ბის გან შე ვიწ როე ბულ ქვე ყა ნა ში ერ თხელ 
თა ვად წა რუძ ღვა თა ვის რაინ დებს მტრის წი ნააღ მდეგ ბრძო ლა ში. თუმ ცა შეუძ
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ლე ბე ლი აღ მოჩ ნდა და მოუ კი დებ ლად თა ვის გა დარ ჩე ნა და იძუ ლე ბუ ლი გახ და 
რუ სე თის პრო ტექ ტო რა ტი მიე ღო; პრო ტექ ტო რა ტი, რაც სი ნამ დვი ლე ში ანექ სიას 
ნიშ ნავ და. მემ კვიდ რე სა მეგ რე ლოს მთავ რის ტი ტულს და მი წებს ინარ ჩუ ნებ და, 
ოღონდ მაიო რა ტის სა ხით, ტახტს კი უნ და დამ შვი დო ბე ბო და. მთავ რის ქვრივს, 
დე დო ფალს, გა მოე ყო მნიშ ვნე ლო ვა ნი აპა ნა ჟი12 და მიე ნი ჭა რუ სუ ლი ტახ ტის უც
ხოე ლი სუ ვე რე ნის წო დე ბა. კმა ყო ფი ლი იყო ამით, რად გან სხვა კავ კა სიურ სა თა
ვა დოებს და სა მე ფოებს – სა ქარ თვე ლოს, იმე რეთს, სა მეგ რე ლოს და სხვ. – გა მუდ
მე ბით მაჰ მა დია ნე ბის შე მო სე ვა ემუქ რე ბო დათ; ხო ლო რუ სე თის მფარ ვე ლო ბა ში 
ესე ნი შეძ ლებ დნენ მშვი დად გან ვი თა რე ბას, აყ ვა ვე ბას და თა ვიან თი უნი კა ლუ რი 
წეს ჩვეუ ლე ბე ბის, ენე ბი სა და სა მო სის შე ნარ ჩუ ნე ბას.

დე დოფ ლის გარ შე მო შე მოკ რე ბილ სა ზო გა დოე ბა ში დაი ნა ხავ დით რამ დე ნი
მე კავ კა სიელ ქალ ბა ტონს, რო მელ თაც ფე რა დი მშობ ლიუ რი ტან საც მე ლი ემო
სათ. თა ვად ეკა ტე რი ნე ტუა ლე ტის მოწ ყო ბი ლო ბებს უორ თთან13 იძენ და და დი
დი ქალ ბა ტო ნის შე სა ფე რი სი ბრწყინ ვა ლე ბი თა და ელე გან ტუ რო ბით ატა რებ და. 
თა ვი სუფ ლად ლა პა რა კობ და ფრან გუ ლად, თუმ ცა შე სამ ჩნე ვი რუ სუ ლი აქ ცენ ტით. 
შვი ლებს ძი რი თა დად ქარ თუ ლად ესაუბ რე ბო და. 

სა სურ ვე ლი გაც ნო ბის დროც დად გა. ამ საინ ტე რე სო ქალს მე ჩე მი ბავ შვუ რი 
აღ ტა ცე ბა შე ვა გე ბე და იმა ნაც თა ვის გულ ში ად გი ლი მო მი ჩი ნა. მა ლე მა თი სახ
ლის თით ქმის შვი ლო ბი ლად ვი ქე ცი. თა ვი დან მხო ლოდ კონ ცერ ტის დროს ვი
ჯე ქი ხოლ მე დიდ წრე ში. მე რე გრა ფი ნიამ მთხო ვა, დი ლას წყა რო ზე ვხლე ბო დი, 
შინ ვსტუმ რე ბო დი, ერ თად გვე სა დი ლა. დე და ჩემს თა ვი შორს ეჭი რა, მხო ლოდ 
რამ დენ ჯერ მე სტუმ რო ბა და მას პინ ძლო ბა, სულ ეს იყო. მე, პი რი ქით, გრა ფი
ნიას ყვე ლა ზე დაახ ლოე ბულ წრე ში აღ მოვ ჩნდი, სა დაც ახალ გაზ რდო ბა გან სა
კუთ რე ბით უყ ვარ დათ. სა ლო მე, მი სი ქა ლიშ ვი ლი, რო მე ლიც წლო ვა ნე ბით უფ რო 
შე მე ფე რე ბო და, ნაკ ლე ბად და მიახ ლოვ და, ვიდ რე დე და მი სი. მას თექ ვსმე ტი ახ
ლა ხან შეს რუ ლე ბო და, ჯერ კი დევ ბავ შვად მიაჩ ნდათ და ამი ტომ უფ რო ხში რად 
აღ მზრდელ თან ერ თად იყო ხოლ მე. 

დი დი თა ვა დის ქვრივს მი სი თა ნა მე მუ ლეე ბი მი მარ თავ დნენ ქარ თუ ლი სიტ
ყვით „დე დო ფა ლი“. მე კი ყვე ლა La Con tes si naს მე ძახ და. 

სიმ რავ ლი თა და გან საც ვიფ რე ლი სი ზუს ტით გა მოირ ჩე ვა სუ რა თე ბი, რომ ლე ბიც 
მეხ სიე რე ბა ში ჩა მე ბეჭ და დე დოფ ლის სიახ ლო ვეს და მის სა ზო გა დოე ბა ში ყოფ ნის 
შე დე გად. აღ მო სავ ლუ რი, ეგ ზო ტი კუ რი სამ ყა რო, რუ სუ ლი და პა რი ზუ ლი ელ ფე რით, 
ზო მიე რი რო მან ტი კუ ლო ბით და მო ჩარ ჩოე ბუ ლი მდიდ რუ ლი ელე გან ტუ რო ბით – 
ერ თგვარ ჯა დოს ნო ბად მე სა ხე ბო და. მარ თლა ბედ ნიე რი ვი ყა ვი ამ ურ თიერ თო ბით, 
ყო ვე ლი ვე ეს გაურ კვე ვე ლი და სა ნუკ ვა რი ოც ნე ბე ბის ახ დე ნას ჰგავ და. რო გორც კი 
ვე კერ ლი ნის სახ ლში შე ვი დო დი, – სუ ლერ თია, რო მე ლი საა თიც უნ და ყო ფი ლი ყო, 
– მა შინ ვე ამაღ ლე ბუ ლი და ხა ლი სია ნი გან წყო ბა მეუფ ლე ბო და. ფოიე დან გა დიო დი 
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დიდ, სამ ფან ჯრიან და აივ ნიან სა სა დი ლო ოთახ ში, მარ ჯვნივ კუთ ხის სა ლო ნი იყო, 
სა დაც დე დო ფა ლი ბრძან დე ბო და ხოლ მე, იმის იქით – სა ძი ნე ბე ლი ოთა ხი. სა სა დი
ლო ოთახს მარ ცხნი დან ბავ შვე ბის ოთა ხი ესაზ ღვრე ბო და, რო მე ლიც ჩვეუ ლებ რი ვი, 
თუმ ცა საკ მაოდ სა სია მოვ ნო ap par te ment meub le14 იყო. მას თა ვა დუ რი ბრწყინ ვა
ლე ბის არა ფე რი ეტ ყო ბო და, მაგ რამ აქა იქ მი მო ფან ტუ ლი ათას ნაი რი საგ ნის, ყვა
ვი ლი სა თუ ავე ჯის გან ლა გე ბის მა ნე რის გა მო აქაუ რო ბას მაინც ინ დი ვი დუა ლუ რი, 
და მა ხა სია თე ბე ლი ბე ჭე დი ეს ვა. ჯერ მარ ტო რო გო რი პი როვ ნუ ლი იყო ეს სურ ნე
ლე ბა, მთელ ამ სივ რცეს რომ ავ სებ და – ფორ თოხ ლის ყვა ვი ლის სუ ნა მოს, რუ სუ ლი 
სი გა რე ტი სა და ტყა ვის სუ ნის ნა ზა ვი. წლე ბის გან მავ ლო ბა ში დე დო ფალს სხვა დას
ხვა ად გი ლას შევ ხვედ რი ვარ და ყველ გან, სა დაც კი გა ჩე რე ბუ ლა, ეს სურ ნე ლე ბა იგ
რძნო ბო და – მი სი პა ლა ტე ბი და ყვე ლა მი სი ნივ თი ამით იყო გაჟ ღენ თი ლი. უამ რავ 
საათს ვა ტა რებ დი კუთ ხის სა ლონ ში და ვის მენ დი დე დოფ ლის სიტ ყვებს, თა ვი სი 
ცხოვ რე ბის რო მე ლი ღაც რო მან ტი კულ ამ ბავს რომ მიყ ვე ბო და. კი დევ რამ დე ნი მე 
წლით აპი რებ და ევ რო პა ში დარ ჩე ნას და მე რე თა ვის ვა ჟებ თან ერ თად მშობ ლიურ 
ქვე ყა ნა ში დაბ რუ ნე ბას. ამა სო ბა ში ქა ლიშ ვი ლიც გათ ხოვ დე ბო და, ალ ბათ... „და ერ
თხე ლაც, საყ ვა რე ლო კონ ტე სი ნა, თქვენც მეს ტუმ რე ბით კავ კა სია ში თქვენს ქმარ
თან ერ თად, ხომ ასეა?“

„უკ ვე 21 წლის ხართ, თა ნაც ასე თი ლა მა ზი – მა ლე ალ ბათ ბრწყინ ვა ლე საქ
მროს მო ნა ხავთ და ბედ ნიე რი იქ ნე ბით... მოი წით აქეთ, მინ და გა ნახ ვოთ, სა ქორ
წი ლო სა ჩუქ რად რა შე გირ ჩიეთ“.

თა ვის სა ძი ნე ბელ ოთახ ში წა მიყ ვა ნა, მოახ ლეს სამ კაუ ლე ბის ზარ დახ შა მოა ტა
ნი ნა და მაჩ ვე ნა თა ვი სი გან ძეუ ლო ბა – ბრი ლიან ტე ბის, ძვირ ფა სი ქვე ბი სა და მარ გა
ლი ტე ბის ბრწყინ ვა ლე კო ლექ ცია. ერ თი ლა მა ზი ბრი ლიან ტის გულ სა კი დი ამოი ღო:

„ნა ხეთ, ეს არის Ca deau de no ce, mais d’a bord ii faut avoir >le pro mis“.15

მე რე მკით ხა, ნუ თუ თაყ ვა ნის მცე მე ლი არ გყავ სო, ნუ თუ არა ვი ნაა ისე თი, რომ 
მოგ წონ დე სო. არა, ჩე მი გუ ლი თა ვი სუ ფა ლი იყო. თა ვად სულ ახ ლა ხან ბეწ ვზე 
გა დარ ჩა, რომ თა ვი დან არ და ნიშ ნუ ლი ყო. წი ნა ზაფ ხულს ბია რიც ში16 ეს პა ნე თის 
უდი დეს მა და უმ დიდ რეს მა დი დე ბულ მა, ჰერ ცოგ მა ფონ ოს სუ ნამ ხე ლი სთხო ვა, 
მაგ რამ დე დო ფალ მა გათ ხო ვე ბა ვერ გა დაწ ყვი ტა. იგი თა ვი სი შვი ლე ბის მო მავ
ლით ცხოვ რობ და და ერ თი სუ ლი ჰქონ და დაბ რუ ნე ბუ ლი ყო თა ვის ქვე ყა ნა ში, 
საი და ნაც გან დევ ნი ლი იყო ნი კოს სრულ წლო ვა ნე ბამ დე.

ერთ ნა შუად ღევს, სა კუ რორ ტო კონ ცერ ტის მიმ დი ნა რეო ბი სას, ყვე ლა ნი კვლავ ტე
რა სა ზე, დე დოფ ლის ჩვეულ ად გი ლას ვის ხე დით. ამ ბობ დნენ, მე ფე ალექ სან დრე მეო
რე ჩა მო ვი და ჰომ ბურ გშიო. სა ვა რაუ დოდ, კურ პარ კშიც მო ვი დო და. მარ თლაც, უც ბად 
ჩოჩ ქო ლი ატ ყდა და ყვე ლა მხრი დან გაის მა შე ძა ხი ლე ბი: L’Em pe reur... L’Em pe reur... 
და ქვე ვით, პარ კში გა მოჩ ნდა ალექ სან დრე მეო რის შთამ ბეჭ და ვი ფი გუ რა, რო მე ლიც 
თა ვი სი ადიუ ტან ტის თან ხლე ბით ტე რა სის ქვე მოთ მო სეირ ნობ და. რო გორც კი მან დე
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დო ფალს თვა ლი მოჰ კრა, მა შინ ვე ჩქა რი ნა ბი ჯით კი ბეებ ზე ამო ვი და. დე დო ფა ლი წა
მოდ გა, რომ რამ დე ნი მე ნა ბი ჯი გა დაედ გა და მე ფეს შეჰ გე ბე ბო და; მე ფემ ხელ ზე აკო ცა. 
ჩვენ ყვე ლა ნი მო წი წე ბით გავ შეშ შდით შო რიახ ლოს. თუმ ცა გა ვი გო ნე, ხან მოკ ლე საუ
ბარ ში კაი ზერ მა ხმის აწე ვით და ფრან გუ ლად რო გორ შეს თა ვა ზა დე დო ფალს:

„დარ ბა ზებ ში ხომ არ გაგ ვე სეირ ნა?“ 
და თა ვი სი მკლა ვი გაუ წო და. ჩვენ ყვე ლა ნი უკან გავ ყე ვით. რუ ლე ტის მა გი დას თან 

ალექ სან დრე მეო რემ თა ვი სი თან მხლე ბი ქა ლის გან რამ დე ნი მე ოქ როს მო ნე ტა ისეს
ხა. ალ ბათ ფუ ლი არ ჰქონ და თან, ან ფიქ რობ და, რომ ნა სეს ხე ბი ფუ ლი იღ ბალს მოუ
ტან და; ფსო ნი წი თელ ზე და დო, მოი გო, რამ დენ ჯერ მე კი დევ და დო, მაგ რამ ბო ლოს ამ 
პა ტა რა უძ ლე ველ მა კენ ჭმა თვით ავ ტოკ რა ტი მმარ თვე ლიც უკუაქ ცია. 

მეო რე ეპი ზო დიც შე მორ ჩა ჩემს მეხ სიე რე ბას, კერ ძოდ, ადე ლი ნა პა ტის ვი ზი ტი 
სა მეგ რე ლოს დე დო ფალ თან. ადე ლი ნა თა ვის კომ პა ნიონ ქალ თან ერ თად მო ვი
და და კუთ ხის სა ლონ ში სულ ნა ხე ვარ საათს დაჰ ყო. სრუ ლიად შემ თხვე ვით მეც 
გავ ხდი ამ საუბ რის მოწ მე. ის კრძალ ვა ნა რე ვი მო წი წე ბა, რუს თა თვით მყრო ბელ
მა რამ დე ნი მე დღის წი ნათ რომ აღ მიძ რა, ახ ლაც ვიგ რძე ნი, ოღონდ სულ სხვა 
ხა რის ხით და თით ქმის იმა ვე სიძ ლიე რით, რო ცა სიმ ღე რის სა მე ფოს ამ თავ და
ჯე რე ბულ, თუმ ცა ამ ჯე რად ბავ შვუ რად დარ ცხვე ნილ დე დო ფალს ვუმ ზერ დი – ეს 
იყო სამ ყა რო, რო მე ლიც ბავ შვო ბი დან გან სა კუთ რე ბუ ლად დია დად მე სა ხე ბო და. 
სა ლონ ში საუ ბა რი ძი რი თა დად მუ სი კას უტ რია ლებ და და რო ცა მის საყ ვა რელ 
როლ ზე ჰკით ხეს, ადე ლი ნა პა ტიმ დაა სა ხე ლა მარ გა რე ტე „ფაუს ტი დან“. 

ხელოვნების ნოვიციატი
ბა დენ ში ვბრუნ დე ბით – ორი ვე ნი უკი დუ რე სად იმედ გაც რუე ბულ ნი; დე და ჩე მის 

დიდ მო გე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი მო ლო დი ნი არ ცთუ უმ ნიშ ვნე ლო წა გე ბით დას
რულ და; მე და მენ გრა სა სიყ ვა რუ ლო ოც ნე ბე ბი ქარ თვე ლი პრინ ცის მი მართ, რო მე
ლიც დე დო ფალ თან გა ვი ცა ნი; ამი ტო მაც ვა პი რებ დით ჩვე ნი სოფ ლის სახ ლში წყნა
რად და ხელ მომ ჭირ ნედ ცხოვ რე ბას და ზამ თრის ყვე ლას გან მო შო რე ბით გა ტა რე ბას.

მაგ რამ თან და თა ნო ბით მუ სი კა იქ ცა ჩე მი ცხოვ რე ბის მიზ ნად, ყვე ლა ზე „მნიშ
ვნე ლო ვან“ რა მედ. ეს ასე მოხ და: 

სახ ლში მდგმუ რად გვყავ და ერ თი ხან ში შე სუ ლი მუ სი კის მას წავ ლე ბე ლი, ყო
ფი ლი კა პელ მაის ტე რი. ერთ დღე საც ასე მოგ ვმარ თა:

„მო მი ტე ვეთ, ფრაუ გრა ფი ნია და თქვენც, ახალ გაზ რდა გრა ფი ნია, თქვენ თან 
მოს ვლა რომ გავ ბე დე, მაგ რამ მე ჩემს მო ვა ლეო ბად მი მაჩ ნია – და საქ მე ეხე ბა 
რა ღაც დიადს, იშ ვიათს... რა ღაც გან სა კუთ რე ბულს.. რაც ახალ გაზ რდა გრა ფი ნიას 
ბედ იღ ბალს... რა ღა ცას, რაც...“ და სიტ ყვებს დაუწ ყო ძებ ნა.
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„ა ბა, რი სი თქმა გინ დათ?“ – ჰკით ხა დე და ჩემ მა და მეც არა ნაკ ლებ შე მიპ ყრო 
ცნო ბის მოყ ვა რეო ბამ (რა ღაც დია დი, იშ ვია თი... – სი ცოც ხლე მოწ ყუ რე ბუ ლე ბი ხომ 
მუ დამ ამას შე ნატ რიან).

„ხში რად მო მის მე ნია, რო გორ მღე რის ახალ გაზ რდა გრა ფი ნია – საერ თოდ 
არ იგ რძნო ბა რაი მე სკო ლის კვა ლი, მაგ რამ ნამ დვი ლად აქვს ისე თი ხმა, ას წე
ლი წად ში ერთს რომ გა მოაჩ ნდე ბა, ჯე ნი ლინ დის17 მე რე რომ აღარ გა მი გო ნია და 
სულ ჯე ნი ლინდს რომ მა გო ნებს. ისე თი ვე მო რაკ რა კე, ისე თი ვე ძა ლი სა, ისე თი ვე 
რა ღაც... მოკ ლედ, ახალ გაზ რდა გრა ფი ნიას მი ლიო ნე ბი აქვს ყელ ში და მა ლუ ლი, 
წინ დი დე ბა ელის, თუ კი თვი თონ მოინ დო მებს – ეს აუ ცი ლებ ლად უნ და მეთ ქვა“.

მაშ ასე: ბრწყინ ვა ლე ბა და ბედ ნიე რე ბა გა მო წე რი ლი მქონ და – მუ სი კის მას
წავ ლებ ლი სა და გა მოც დი ლი კა პელ მაის ტე რის პრო ფე სიუ ლი ალ ღო ჩემ ში იო ტი
სო დე ნა ეჭვს არ იწ ვევ და. დე და ჩე მიც აღ ფრთო ვა ნე ბუ ლი იყო. მა შინ ვე შეუ თან
ხმდა კა პელ მაის ტერს, რომ ყო ველ დღე გაკ ვე თი ლი ჩაე ტა რე ბი ნა. პრო ფე სო რი 
ბე რა ნე კი მარ თლაც ას წავ ლი და ვო კალს კონ სერ ვა ტო რია ში და რამ დე ნი მე გა მო
ჩე ნი ლი საო პე რო მომ ღე რა ლიც გაე ზარ და. ასე რომ, თა ვი სუფ ლად შეიძ ლე ბო და 
მას ჩე მი „ხმის და ყე ნე ბა“ ჩაჰ ბა რე ბო და. ერ თი წე ლი უნ და ვე მე ცა დი ნე ბი ნე, რომ 
მუ სი კა ლუ რად სრულ ყო ფი ლი გა ვე ხა დე, ხმის თვის სა თა ნა დო კონ დი ცია, სი ლა ღე 
და ბუ ნებ რიო ბა მიე ნი ჭე ბი ნა. ამის მე რე კი დევ ერთ ან ორ წე ლი წადს იტა ლიელ 
მაეს ტროს თან ვი მე ცა დი ნებ დი და პირ ვე ლი სი დი დის ვარ სკვლა ვა დაც ავ კაშ კაშ
დე ბო დი მუ სი კა ლუ რ ცის კა ბა დონ ზე.

ასე დად გა ჩემს ცხოვ რე ბა ში ისე თი დრო, მთე ლი წე ლი, რო ცა მე უმე ტე სად 
ერ თი რა მის თვის ვცხოვ რობ დი: ეს იყო სიმ ღე რა. შე თან ხმე ბის მეო რე დღეს ვე და
ვიწ ყეთ მე ცა დი ნეო ბა. წინ სწრა ფად რომ წავ სუ ლი ყა ვი და ერთ წე ლი წად ში მო
მეს წრო ის, რა საც სხვე ბი კონ სერ ვა ტო რიის რამ დე ნი მეწ ლია ნი კურ სის შემ დეგ 
აღ წევ დნენ, ყო ველ დღიუ რად ოთ ხსაა თია ნი მე ცა დი ნეო ბა დაი ნიშ ნა: ორი საა თი 
– შუად ღემ დე და ორიც – ნა შუად ღევს, შუა ლედ ში სა ვალ დე ბუ ლო დას ვე ნე ბით. 
გა მე ბი, ვო კა ლი ზე ბი, პარ ტი ტუ რის კით ხვა, ჰარ მო ნიის სწავ ლე ბა: სა ფუძ ვლია ნი 
მუ სი კა ლუ რი გა ნათ ლე ბა უნ და მი მე ღო. ყო ველ მხრივ ფე ნო მე ნა ლუ რი: რო გორც 
სა ხე ლოვ ნე ბო გა ნათ ლე ბის, ისე ხმის მო ნა ცემ თა მი ხედ ვით; მოკ ლედ, საუ კუ ნის 
უდი დე სი მომ ღე რა ლი ქა ლი უნ და გავ მხდა რი ყა ვი. ჰერ ბე რა ნე კი ყო ველ დღიუ რად 
ექ სტაზ ში ვარ დე ბო და და ჩვენც ილუ ზია ში გვამ ყო ფებ და, რომ რა ღაც ჯა დოს ნო ბა 
მოხ და, რომ ლა ტა რია ში ჯეკ პო ტი მერ გო... ან უფ რო სწო რად, უეჭ ვე ლად დი დი 
სა გან ძუ რის პოვ ნა მე ლო და, ოღოდ ჯერ გათ ხრა იყო სა ჭი რო... და მეც ვთხრი დი 
და ვთხრი დი ისე თი სი ბე ჯი თით, მოთ მი ნე ბით, სი ხა რუ ლით, რომ სის ტე მად ვაქ ციე. 
აღა რა ფე რი არ სე ბობ და დი ლი დან სა ღა მომ დე, არც შე მოდ გო მის, ზამ თრის, გა
ზაფ ხუ ლის გრძე ლი თვეე ბის გან მავ ლო ბა ში – გარ და ნამ ღე რი, დაკ რუ ლი, წა კით
ხუ ლი, და წე რი ლი ნო ტე ბი სა – ეს იყო მთე ლი სამ ყა რო – აღ სავ სე სიტ კბოე ბი თა 
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და მშვე ნიე რებთ, აღ ტა ცე ბით, სია მა ყით გამ სჭვა ლუ ლი კმა ყო ფი ლე ბით. არ ვი ცი, 
მარ თლა მოაქვს თუ არა პრი მა დო ნას წარ მა ტე ბულ კა რიე რას ამ ხე ლა ბედ ნიე
რე ბა (მე ხომ ამის თვის არას დროს მი მიღ წე ვია), რა საც გულ მოდ გი ნე მე ცა დი ნეო
ბი სას, უეჭ ვე ლი გა მარ ჯვე ბის თვის მზა დე ბი სას გან ვიც დი დი. 

ჩვენ ყვე ლას გან მო შო რე ბით ვცხოვ რობ დით. ჩე მი მეურ ვე თვე ში ერ თხელ 
თუ ორ ჯერ თუ მო ვი დო და. ჩემს მო მა ვალ მომ ღერ ლო ბა ზე არა ფერს ვეუბ ნე ბო
დით. მხო ლოდ Fait ac com pli18 – მას შემ დეგ გაი გებ და, რაც სცე ნა ზე თავ ბრუ დამ
ხვევ წარ მა ტე ბას მი ვაღ წევ დი. ურ თიერ თო ბა არ გვქონ და ოჯა ხებ თან, რომ ლე ბიც 
ზამ თარს ჩვენ სა ვით ბა დენ ში ატა რებ დნენ და ვე ნა შიც კი ერ თხე ლაც არ წავ სულ
ვართ. ეს იყო მკაც რი სა ხე ლოვ ნე ბო ნო ვი ცია ტი – არა ფერს უნ და მო ვეც დი ნე მე
ცა დი ნეო ბის გან, ჩე მი დრო სხვას არა ფერს უნ და დაე კა ვე ბი ნა; მხო ლოდ სწავ ლა, 
სწავ ლა, სწავ ლა. მე ხომ უკ ვე პა ტა რა აღარ ვი ყა ვი და ერთ წე ლი წად ში უნ და ამე
ნაზ ღაუ რე ბი ნა ის, რა საც სხვე ბი 45 წელს ან დო მებ დნენ. მხო ლოდ ერ თა დერთ 
ოჯახს ვხვდე ბო დით ხან და ხან – ეს იყო ორი ხან ში შე სუ ლი გე ნერ ლის ქა ლიშ ვი ლი 
და მა თი ძმა, ასე ვე უკ ვე ჭარ მა გი, ჰუ სარ თა პოლ კის პენ სიო ნე რი ობერ ლეი ტე ნან
ტი, ბა რი ტო ნი, რო მე ლიც, მის და სამ წუ ხა როდ, ამ პრო ფე სიას – ოპე რის მომ ღერ
ლო ბას – ვერ გაჰ ყო ლო და. მას თან ერ თად ვას რუ ლებ დი – ჩე მი გეგ მე ბის გაუმ ხე
ლად – იტა ლიურ დუეტს. უფ რო ზუს ტად, ერთ დუეტს, რად გან რე პერ ტუარ ში მე ტი 
არც ჰქონ და. ეს იყო დუე ტი და ძმას შო რის „ლუ ჩია ფონ ლა მერ მუ რი დან“.19 ჩვენ 
ამას დრა მა ტუ ლად წარ მო ვად გენ დით, ზე პი რად და გა მომ სახ ვე ლად, ამ დროს მე 
ჩემს მყი ფე მო მა ვალ ში გა დავ სახ ლდე ბო დი ხოლ მე, ჩე მი პარ ტნიო რი კი თა ვის 
წარ სულ ში ბრუნ დე ბო და. დარ წმუ ნე ბუ ლი იყო, რომ იქ დი დი მომ ღე რა ლი იყო, 
ისე ვე რო გორც მეც დარ წმუ ნე ბუ ლი ვი ყა ვი ჩემს მო მა ვალ სი დია დე ში... ალ ბათ 
მი სი მე ლან ქო ლიუ რი თავ და ჯე რე ბა ისე თი ვე ილუ ზო რუ ლი იყო, რო გო რიც ჩე მი 
ხა ლი სია ნი ოც ნე ბა. ვიხ სე ნებ, რამ დე ნი მე ცა დი ნეო ბა დაგ ვჭირ და იმ დუე ტის თვის, 
ვიდ რე გა მოგ ვი ვი დო და. ობერ ლეი ტე ნან ტი არ ცთუ ისე მუ სი კა ლუ რი იყო და ტაქ
ტსაც ხან და ხან ას ცდე ბო და ხოლ მე, მეც კარ გად ვფორ ხი ლობ დი, რად გან არიე ბის 
შეს რუ ლე ბა ჩემს პე და გოგ თან ჯერ არც და მეწ ყო – იგი და ბე ჯი თე ბით მოით ხოვ
და, რომ გა მე ბი სა და სოლ ფე ჯიოს გარ და არა ფერ ში მე ვარ ჯი შა – ლუ ჩია დუე ტი, 
რო მე ლიც დე ბი კორ ტე ზე ბის სახ ლში სრულ დე ბო და, ჩე მი მაეს ტროს თვის ჩვენს 
და ნა შაუ ლებ რივ საი დუმ ლოდ დარ ჩა.

დაახ ლოე ბით წე ლი წად ნა ხევ რია ნი მო სამ ზა დე ბე ლი კურ სის შემ დეგ პრო ფე
სორ მა ბე რა ნეკ მა გა მოაც ხა და, რომ უკ ვე დამ დგა რი ყო დრო, ჩე მი გან სწავ ლა 
ერთ ცნო ბილ სიმ ღე რის პე და გოგ თან გა მეს რუ ლე ბი ნა. ჩვე ნი არ ჩე ვა ნი შე ჩერ და 
პო ლი ნა ვიარ დო გარ სია ზე.20 გა გო ნი ლი მქონ და, რომ მა დამ ვიარ დო ძა ლიან წუ
ნია იყო და მას თან მე ცა დი ნეო ბის ბევ რი მსურ ვე ლი უა რით გაუს ტუმ რე ბია. გან სა
კუთ რე ბუ ლი, მარ თლაც ნამ დვი ლი ტა ლან ტის თვის გა ღე ბუ ლი ნამ დვი ლი წყა ლო
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ბა იქ ნე ბო და მას თან მოხ ვედ რა. ამი ტო მაც შე ვე ცა დე წე რი ლით და მე ყო ლიე ბი ნა. 
ჩემს სა სიმ ღე რო ტა ლან ტზე ბევრს ვე რა ფერს ვიტ ყო დი (თუმ ცა ჩე მი მაეს ტროს 
თავ დე ბო ბის წყა ლო ბით ამა ში ეჭ ვი არ მე პა რე ბო და), ამი ტომ უფ რო მე ტად, ეტ ყო
ბა, ხე ლოვ ნე ბით გა ტა ცე ბა ზე, პრო ფე სიულ მგზნე ბა რე ბა სა და მსგავს გაც ვე თილ /
მა ღალ ფარ დო ვან რა ღა ცებ ზე ვწერ დი. რა თქმა უნ და, ისიც ვახ სე ნე, რომ მსოფ
ლიოს უდი დეს მაეს ტროს თან მოხ ვედ რა მინ დო და. მა დამ ვიარ დომ მი პა სუ ხა, შე
მეძ ლო მივ სუ ლი ყა ვი და გა მომ ცდი და.

ჩვენც წა ვე დით, მე და დე და ჩე მი დაუ ყოვ ნებ ლივ ბა დენ ბა დე ნის კენ გა ვე მარ
თეთ. გან საზ ღვრულ დღეს და გან საზ ღვრულ საათ ზე ვი ყა ვით ვიარ დოს ვი ლა ში. 
პირ ველ სარ თულ ზე სა ლო ნის კენ მიგ ვი თი თეს და ცო ტა ხნით მოც და გვთხო ვეს. 
ახ ლაც თვალ წინ მიდ გას ფან ჯა რას თან, ოთა ხის მარ ჯვე ნა კუთ ხე ში მდგა რი პია ნი
ნო. უამ რა ვი თა რო – პარ ტი ტუ რე ბით სავ სე. კე დელ ზე – ხე ლო ვან თა სუ რა თე ბი და 
ფო ტოგ რა ფიე ბი, აივ ნის გა მო ღე ბულ კარ ში – ბა ღის ხე დი. ბა ღის უკან პა ვი ლიო
ნი – ალ ბათ იქ იყო ივან ტურ გე ნე ვის, მა დამ ვიარ დოს დი დი ხნის მე გობ რის ბი ნა.

ლო დი ნი სას ჯე რაც გა ნუც დე ლი ჯო ჯო ხე თუ რი ში ში და მეუფ ლა, სუნ თქვას რომ 
შე გიკ რავს და გა გა წა მებს. ის ხომ არ არის, რა საც სცე ნის ციებ ცხე ლე ბას – le tra ce 
– ეძა ხიან? იმა ზე ნაკ ლე ბი არაა, გი ლიო ტი ნა ზე ას ვლი სას რომ ეუფ ლე ბათ! ღმერ
თო, მიშ ვე ლე... – ამ მდგო მა რეო ბა ში რო მელ სიმ ღე რა ზეა საუ ბა რი?

„დე და, – ამო ვიკ ნავ ლე, – ერთ ბგე რა საც კი ვერ ამოვ თქვამ“. 
„ბავ შვი ვით ნუ იქ ცე ვი! ასე თი ხმის პატ რონს რი სი უნ და გე ში ნო დეს? ეს ვიარ

დო თავს ბედ ნიე რად იგ რძნობს, შენ ნაი რი მოს წავ ლე თუ ეყო ლე ბა“.
გვერ დით ოთა ხის კა რი გაი ღო და შე მო ვი და ის, ვი სიც მე ში ნო და. სი ცოც ხლით 

სავ სე, ელე გან ტუ რი ქა ლი, ორ მოც წლამ დე ან ცო ტა მე ტი სა, არ ცთუ ისე ლა მა ზი, 
თუმ ცა საინ ტე რე სო ნაკ ვთე ბით. ერ თი ო რი სიტ ყვით გა ბაა სე ბა – საერ თოდ არა ფე
რი დამ მახ სოვ რე ბია – და მივ ყა ვარ ეშა ფოტ ზე, მინ დო და მეთ ქვა, პია ნი ნოს თან.

„ნო ტე ბი თან გაქვთ? რას შე მის რუ ლებთ?“
„მე მხო ლოდ გა მე ბი... სა ვარ ჯი შოე ბი ვი ცი“.
„მა გით ხმას კი შე ვა ფა სებ, მაგ რამ თქვენს ნიჭ სა და შე საძ ლებ ლო ბებს – ვე რა“.
„მა შინ დუე ტი ბა რი ტონ თან ერ თად „ლუ ჩია დან“.
„დუე ტი?“
„დიახ, მოწ ყა ლეო ქალ ბა ტო ნო, აქამ დე ჯერ არც ერ თი ნა წარ მოე ბი არ შე მის

რუ ლე ბია. მარ ტო ეს ვი ცი... შემ თხვე ვით“.
„რო გორც გე ნე ბოთ“. მა დამ ვიარ დომ პარ ტი ტუ რა მო ნა ხა და შე სა ვა ლი დაუკ

რა. ყე ლი ერ თია ნად და მეხ შო. კან კა ლი ამი ვარ და. ცო ტა ხან ში ხმა მო მი ვი და და 
რამ დე ნი მე ტაქ ტის შემ დეგ ჩე მი თა ვით თვი თო ნაც კმა ყო ფი ლი ვი ყა ვი. დე და ჩე მი 
სულ თავს მიქ ნევ და – მეც მე გო ნა, რომ ჩე მი თა ვი საუ კე თე სოდ წა რვად გი ნე.

მაეს ტრომ კი პარ ტი ტუ რა შუა ტაქ ტში და ხუ რა და თქვა:
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„სი ნამ დვი ლე ში არა ფე რი იცით“.

ისე თი შეგ რძნე ბა მქონ და, თით ქოს ლო ყა ში სი ლა გა მაწ ნეს და მკერ დში დაშ ნა 

ჩამ ცეს ერ თდროუ ლად.

„მო დით, ახ ლა ვცა დოთ no tes fi lees… რომ ვნა ხო, რი სი გა კე თე ბა შეიძ ლე ბა ამ 

მა სა ლის გან – ხმა კი არის...“ 

და მან დაუკ რა ყვე ლა ზე და ბა ლი C.21 ეს გა მოც და თით ქოს უფ რო მეად ვი ლა. 

თუმ ცა ყვე ლა ფე რი მაინც ვერ წარ მო ვა ჩი ნე, რაც შე მეძ ლო – ბგე რე ბი ხრინ წია ნი 

მქონ და და სუნ თქვა მოკ ლე. მას შემ დეგ, რაც ორი ოქ ტა ვა მა ღალ C.მდე გა ვია რე, 

მაეს ტრო წა მოდ გა.

„რამ დე ნი წლის ხართ?“

„ოცს გა დავ ცდი“, – ნა ხევ რად ტყუი ლი ვუთ ხა რი, სი ნამ დვი ლე ში უკ ვე ოც დაო

რის ვი ყა ვი.

„უკ ვე დაგ ვია ნე ბუ ლია ყვე ლაფ რის თა ვი დან დაწ ყე ბა. ოცი წლი სა უკ ვე გან

სწავ ლუ ლი უნ და იყოთ. მით ხა რით, რა ტომ გინ დათ სცე ნა ზე გა მოს ვლა? თქვენ 

ხომ, რო გორც თქვე ნი გვა რით ჩანს, მა ღალ სა ზო გა დოე ბას ეკუთ ვნით? 

მე რა ღაც ვუ პა სუ ხე ამ ბი ცია სა და ხე ლოვ ნე ბის სიყ ვა რულ ზე.

„ყო ვე ლი ვე ეს ძა ლიან კარ გია, მაგ რამ მე მხო ლოდ ის შე მიძ ლია გირ ჩიოთ, 

რომ არ დათ მოთ თქვე ნი მდგო მა რეო ბა. თქვე ნი ხმა ცუ დი არაა, მაგ რამ არც გან

სა კუთ რე ბუ ლია, და ის წავ ლით თუ არა რა მეს, ჯერ კი დევ სა კით ხა ვია“.

„ნი ჭი ნამ დვი ლად აქვს, მა დამ, – სცა და დე და ჩემ მა მი სი დარ წმუ ნე ბა, – და 

თქვე ნი ხელ მძღვა ნე ლო ბით ნამ დვი ლად კი დევ უფ რო მე ტად წარ მოა ჩენს თა ვის 

შე საძ ლებ ლო ბებს“.

„მაგ რამ დღეს ვერ ვიტ ყვი, რამ დე ნად ვიტ ვირ თებ ამ ხელ მძღვა ნე ლო ბას. ჯერ 

ფროი ლაი ნი ჩემ თან რამ დე ნი მე გაკ ვე თილ ზე უნ და მო ვი დეს და მხო ლოდ ამის 

შემ დეგ გა დავ წყვეტ, რამ დე ნად მო მინ დე ბა გაგ რძე ლე ბა – ან ჰო იქ ნე ბა, ან არა. 

დღე ვან დე ლი შთა ბეჭ დი ლე ბით ნაკ ლე ბი შან სია ჰოს თვის“.

„აჰ, დღე ვან დე ლი გა მოც დით ნუ შეა ფა სებთ, საწ ყა ლი ბავ შვი ისე თი შე ში ნე ბუ

ლი იყო... ვე ღარ ვცნობ“.

„თუ ში ში ახა სია თებს, ხე ლო ვა ნის ას პა რე ზის თვის არ გა მოდ გე ბა – კი დევ ერ

თი სა ფუძ ვე ლი უა რის სათ ქმე ლად!“

„ში ში გაუქ რე ბა, რო გორც კი ჩვე ვებს გა მოი მუ შა ვებს“, – მიუ გო დე და ჩემ მა.

„კარ გი. დაე, ასე იყოს. მა შინ, მობ რძან დით მო მა ვალ ორ შა ბათს ამა ვე საათ

ზე!..“ – და გა მოგ ვიშ ვეს.

დავ ბრუნ დით სას ტუმ რო ში; იქ კი გა სა ქა ნი მი ვე ცი ჩემს და გუ ბე ბულ ტკი ვილს 

და ცრემ ლე ბად და ვიღ ვა რე.
„ა ღა რა სო დეს, აღა რა სო დეს მი ვალ ვიარ დოს ვი ლა ში! გა ვემ გზავ როთ აქე დან, 
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დე და, ამ ქალს აღა რა სო დეს და ვე ნახ ვე ბი – მორ ჩა... ყვე ლა ფე რი დამ თავ რდა!..“ 
ჩე მი სამ ყა რო დაინ გრა, „მნიშ ვნე ლო ვა ნი“ გა ნად გურ და.

წელი 1866
ამ წელ მა ორი მძი მე და ნა კარ გი გან მაც დე ვი ნა: ჩე მი ბი ძაშ ვი ლი ელ ვი რა და 

ჩე მი საყ ვა რე ლი უფ რო სი მე გო ბა რი ფურ სტენ ბერ გი. ეს უკა ნას კნე ლი გარ დაიც
ვა ლა ხან მოკ ლე ავად მყო ფო ბის შემ დეგ თა ვის ბი ნა ში, ვე ნა ში; კი დევ ერ თი რა მე 
მოი ტა ნა ამ დაწ ყევ ლილ მა წე ლი წად მა: ომი.

ძა ლიან მრცხვე ნია კი დევ ერ თხელ იმის თქმა, რო გორ იმოქ მე და ამ მოვ ლე ნამ 
ჩემ ზე... საერ თოდ არ უმოქ მე დია! ეს ამ ბა ვი, რო გორც ამ ბო ბენ ხოლ მე, ცნო ბად 
მი ვი ღე, თით ქოს გა მე გოს, რომ სად ღაც, შორს წყალ დი დო ბა ან ხან ძა რი მომ ხდა
რა, ნამ დვი ლი სტი ქიუ რი უბე დუ რე ბა, მარ თლაც სამ წუ ხა რო ფაქ ტი, მაგ რამ ჩვენ 
რას ვუშ ვე ლით?! კაც მა რომ თქვას, უინ ტე რე სო ნამ დვი ლად არაა, ის ტო რიუ ლი 
ფაქ ტია. პრუ სიე ლებს, რა თქმა უნ და, კარ გად მოხ ვდე ბათ და რომც წა ვა გოთ, მე რე 
ხომ მაინც ისევ მშვი დო ბა დაი სად გუ რებს. ჯარ ში ჩვენ თვის ძვირ ფა სი და ახ ლო
ბე ლი ადა მია ნი არ გვყავ და, ამი ტო მაც მშვი დად ვი ყა ვით. მე გა ზე თებს არ ვკით
ხუ ლობ დი, უფ რო ხში რად მიყ ვე ბოდ ნენ ხოლ მე – პრუ სია იმარ ჯვებს ჰა ნო ვერ ში, 
ფრან კფურ ტში, მე რე უკ ვე ბო ჰე მია ში ცო, – ბევ რი რამ ჩვენს ყუ რამ დე არც აღ წევ
და. ან იქ ნებ აღ წევ და და და მა ვიწ ყდა. მთე ლი ამ ამ ბე ბი დან მეხ სიე რე ბა ში არა
ფე რი შე მომ რჩე ნია, რაც ამ ტკი ცებს, თუ რო გო რი უმ ნიშ ვნე ლო იყო ყო ვე ლი ვე ეს 
ჩემ თვის. დღეს მი ჭირს გა ვი გო, რო გორ შეიძ ლე ბო და ასე თი ბრიყ ვი ვყო ფი ლი ყა
ვი, რომ აღა რა ფე რი ვთქვათ იმა ზე, შემ დგომ რო გო რი მგზნე ბა რე პა ცი ფის ტუ რი 
იდეე ბი და მეუფ ლა, რომ ლე ბიც მა შინ დე ლი ოც და სა მი წლის გო გოს ცნო ბიე რე ბა
ში, წე სი თა და რი გით, მთვლე მა რე მდგო მა რეო ბა ში ხომ მაინც უნ და არ სე ბუ ლი
ყო, ამ სა ბა ბით მაინც ხომ უნ და გა მოღ ვი ძე ბუ ლი ყო?! ან და, ამ ხე ლა მოვ ლე ნას 
ცო ტა თი მაინც ხომ უნ და ავე ღელ ვე ბი ნე, რა ღაც გრძნო ბე ბით ავევ სე, იქ ნე ბო და 
ეს პატ რიო ტუ ლი აღ ფრთო ვა ნე ბა თუ ადა მია ნუ რი თა ნაგ რძნო ბა, ან თუნ დაც მხო
ლოდ ში ში და ძრწოლ ა?! – მაგ რამ არა ფე რი, სრუ ლიად არა ფე რი. 

ალ ბათ არ იყო აუ ცი ლე ბე ლი ომის წი ნააღ მდეგ მო მა ვა ლი მებ რძო ლის თვის 
ორ მა გად სა მარ ცხვი ნო ფაქ ტის ამ მე მუა რებ ში ჩარ თვა, მაგ რამ სწო რედ ეს გა მოვ
ლე ნი ლი შეუ სა ბა მო ბა მოით ხოვს გან მარ ტე ბას. მე მგო ნია, რომ მე მუა რე ბის მკით
ხვე ლის თვის ყვე ლა ზე საინ ტე რე სოა იმა ზე დაკ ვირ ვე ბა, თუ რო გორ მზად დე ბა და 
ვი თარ დე ბა ამა თუ იმ ადა მია ნის ბე დის წე რა, ტა ლან ტი თუ ქმე დე ბა, რაც მან მე მუა
რის ტის შე სა ხებ იცის; მკით ხველს სურს თვა ლი გაა დევ ნოს, თუ რო მელ მა ში ნა გან მა 
მის წრა ფე ბამ ან გა რე გან მა ფაქ ტორ მა მოახ დი ნა გავ ლე ნა საერ თო სუ რა თის ჩა მო
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ყა ლი ბე ბა ზე. აქე დან ყო ველ თვის შეიძ ლე ბა სა სარ გებ ლო ინ ფორ მა ციის ამო კით ხვა 
და სხვი სი გა მოც დი ლე ბი სა და ცოდ ნის გა ზია რე ბა, ოღონდ, რა თქმა უნ და, თუ კი 
ავ ტო ბიოგ რა ფი პა ტიო სა ნია. სა სარ გებ ლო ცოდ ნა უტ ყუარ ფაქ ტებს უნ და ეფუძ ნე
ბო დეს. რა კი თვი თონ ვა სა ჯა როებ მა შინ დე ლი ომის ჩე მეულ გან ცდას, პი რა დად მე 
ამა ში ვხე დავ საინ ტე რე სო დაკ ვირ ვე ბას, სა ყუ რად ღე ბო გაკ ვე თილს. მთლია ნად კა
ცობ რიო ბის ის ტო რია ში, ისე ვე რო გორც ცალ კეუ ლი პი როვ ნე ბის ცხოვ რე ბა ში, ყო
ველ თვის არის იდეე ბის, ცოდ ნის, აღ ქმი სა და შე ფა სე ბის ცვლი ლე ბა თა ასე თი პე
რიო დე ბი. გა ნა ბო ლომ დე არ უნ და მეს მო დეს და უპი რო ბოდ არ უნ და ვე გუე ბო დე, 
რომ კა ცობ რიო ბის უმე ტე სო ბა ომს (თუ კი უშუა ლოდ მას არ შეე ხე ბა) ისე ვე გულ
გრი ლად, ისე ვე უდარ დე ლო ბით ეგე ბე ბა, რო გორც მე შევ ხვდი ამას რამ დე ნი მე ათ
წლეუ ლის წინ? გა ნა უნ და მიკ ვირ დეს, რომ იგი ვე სა ზო გა დოე ბა ომის შემ თხვე ვით 
დაწ ყე ბას ბუ ნებ რივ მოვ ლე ნად, კა ნონ ზო მიე რე ბად აღიქ ვამს? ამის გა მო უნ და ივიშ
ვი შო, მაგ რამ არ უნ და დაგ მო და არ უნ და შეებ რძო ლო? გარ დაუ ვალს ვერ დაგ მობ, 
ვერ შეე წი ნაღ მდე გე ბი. და თუ კი რო მე ლი მე ინ დი ვი დი (ამ შემ თხვე ვა ში მე) გა მოც
დი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე და გან სჯის შე დე გად შეძ ლებს ძირ ფეს ვია ნად შეიც ვა ლოს 
შე ხე დუ ლე ბე ბი, მა შინ კა ცობ რიო ბაც მოა ხერ ხებს ამას და შე სა ბა მი სად იმოქ მე დებს. 
დღეს, რო ცა სამ შვი დო ბო მოძ რაო ბის მი მართ გარ კვეულ წრეებ ში ფეს ვგად გმულ 
მიუ ღებ ლო ბას ვაწ ყდე ბი, რო ცა მოჰ ყავთ სა წი ნააღ მდე გო არ გუ მენ ტე ბი ომის ბუ ნებ
რი ვი კა ნონ ზო მიე რე ბი სა და ის ტო რიუ ლი აუ ცი ლებ ლო ბის შე სა ხებ, რო ცა ბრა ზი და 
უმ წეო ბა ერ თდროუ ლად მიპ ყრობს, მა შინ უნ და დავ ფიქ რდე ჩემს წარ სულ ზე, რა თა 
სიბ რა ზემ გა მია როს და მხნეო ბა მო მე მა ტოს. თა ნაც, ომ თან და მშვი დო ბას თან და
კავ ში რე ბით სა ზო გა დოე ბა ძვე ლე ბუ რად ხავ სმო დე ბუ ლი იდეე ბის ტყვეო ბა ში აღარ 
არის, რად გან უკ ვე თით ქმის ყვე ლამ იცის ამ მოძ რაო ბის შე სა ხებ და ყო ველდ ღიუ
რად იზ რდე ბა მა თი რიც ხვი, ვინც ამ მი მარ თუ ლე ბას თა ნაუგ რძნობს ან უკ ვე ჩარ
თუ ლია კი დეც ამ მოძ რაო ბა ში. სულ უფ რო მე ტი ადა მია ნი გა მო ხა ტავს თა ვის პო ზი
ციას – ან მომ ხრეა, ან მო წი ნააღ მდე გე. მაგ რამ იმ დროს, რო მელ ზეც ახ ლა მო გით
ხრობთ, სამ შვი დო ბო მოძ რაო ბის შე სა ხებ მარ თლა არა ვინ არა ფე რი იცო და, რად
გან არც არ სე ბობ და; აქა იქ ცალ კეუ ლ პი რთა გა მო ჩე ნა, ყო ველ გვარ ძა ლა დო ბას 
რომ გმობ დნენ, ომის მოს პო ბას ქა და გებ დნენ, „მოძ რაო ბად“ ვერ იწო დე ბო და.

1866 წლის ზაფ ხუ ლი კვლავ ჰომ ბურ გში გა ვა ტა რეთ და მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ 
ომი თით ქმის კარს მოგ ვად გა, ამ კოს მო პო ლი ტუ რი კუ რორ ტის ცხოვ რე ბას არა
ფე რი დას ტყო ბია. სა კუ რორ ტო მუ სი კა უკ რავ და, პა ტი მღე რო და, თა მაშ ში საა
რა კო გა მარ თლე ბის შემ დეგ სა ხელ გან თქმუ ლი ეს პა ნე ლი გარ სია აგ რძე ლებ და 
Tren te et qua ran teმა გი დას თან ყო ველ დღიუ რად ასია თა სო ბით ფრან კის მო გე
ბას, ვიდ რე ერთ მშვე ნიერ დღეს წა გე ბა არ დაიწ ყო, მო გე ბუ ლი ფუ ლი თან და თა
ნო ბით მთლია ნად არ და კარ გა და ზედ სა კუ თა რიც არ მია ყო ლა.

სა მეგ რე ლოს დი დი მთავ რის ქვრი ვი კვლავ აქ იყო თა ვი სი ოჯა ხით და მის 
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სა ზო გა დოე ბა ში მეც მრა ვალ საათს ვა ტა რებ დი ყო ველ დღე. მი სი ქა ლიშ ვი ლი, 
პრინ ცე სა სა ლო მე, 18 წლის იყო, ბავ შვი აღარ ეთ ქმო და და ახ ლა უკ ვე მას თა ნაც 
ისე თი ვე აქ ტიუ რი ურ თიერ თო ბა მქონ და, რო გო რიც დე და მის თან. წლო ვა ნე ბით 
ჩვენ, გო გოე ბი, უფ რო მე ტა დაც ვეწ ყო ბო დით ერ თმა ნეთს. ისე მოხ და, რომ საც
ხე ნოს ნო გაკ ვე თი ლებ ზეც ერ თად დავ დიო დით და ცხე ნოს ნო ბის მას წავ ლებ ლის 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბით პარ კის ხეი ვან ში ცხე ნით ვსეირ ნობ დით. თან ჭო რაო ბაც გა
მოგ ვდიო და და მა ლე გუ ლი თა დი მე გობ რო ბაც და ვამ ყა რეთ. სა ლო მეს ზამ თარ ში 
უკ ვე პე ტერ ბურ გში, სა სახ ლის სა ზო გა დოე ბა ში გა მოყ ვა ნა ელო და – იგი იმე დი თა 
და სი ხა რუ ლით აწ ყობ და სა მო მავ ლო გეგ მებს. მე კი, პი რი ქით, სულ მე ლან ქო
ლიუ რი და იმედ გაც რუე ბუ ლი ვი ყა ვი, თით ქოს ცხოვ რე ბის გან კარგს აღა რა ფერს 
მო ვე ლო დი. ორი საყ ვა რე ლი არ სე ბის გარ დაც ვა ლე ბამ ნამ დვი ლი მე ლან ქო ლია 
შემ ყა რა, ხო ლო ხე ლოვ ნე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ოც ნე ბე ბის დამ სხვრე ვამ ღრმა 
დეპ რე სია ში ჩა მაგ დო; თუმ ცა ამა ზე არა ფერს მო გიყ ვე ბით.

პარიზში ყოფნა
შე მოდ გო მა ზე შინ რომ დავ ბრუნ დით, ომი უკ ვე დამ თავ რე ბუ ლი იყო. ჩვენს ბა

დე ნურ ვი ლა ში ერ თი საქ სო ნე ლი ოფი ცე რი და ბი ნა ვე ბუ ლი ყო. თა ვა ზია ნი ვი ზი ტით 
გვეწ ვია. არა მგო ნია, დას რუ ლე ბულ სამ ხედ რო კამ პა ნია ზე დიდ ხანს გვე საუბ როს, 
რად გან მარ ტო ის მახ სოვს, მეო რე ვი ზი ტი სას, რო მე ლიც ამა ვე დროს გა მო სათ ხო
ვა რიც იყო, ლეი ტე ნანტს რა ღაც ვუმ ღე რე; ისიც კი ვი ცი, ეს რა იყო; ადა ჯიო დი დი 
არიი დან „მთვა რეუ ლი“22: Ah non crcdea... საქ სო ნე ლი მეო მა რი აღ ფრთო ვან და:

„მოწ ყა ლე პა ტა რა გრა ფი ნია ისე მღე რის, რო გორც პა ტი!“
„ამ ახალ გაზ რდა ყმაწ ვილს კარ გად ეს მის ხე ლოვ ნე ბა“, – შე ნიშ ნა დე და ჩემ მა, 

რო ცა ლეი ტე ნან ტი წა ვი და.
„მარ თლა არ შე გიც ვლია აზ რი? – მომ მარ თა ცო ტა ხნის შემ დეგ, – ისევ უარს 

ამ ბობ ხე ლო ვა ნის სარ ბიელ ზე? – გა ნა ეს გო ნივ რუ ლია? გა ნა ეს გა მარ თლე ბუ ლი 
საქ ციე ლია?“

„მაგ რამ ვიარ დოს შე ფა სე ბა...“ – ყოყ მა ნით ვთქვი.
„არც ვიარ დოა შეუმ ცდა რი... ისე, ცო ტა ხნით მას თან რომ დარ ჩე ნი ლი ყა ვი...“
„ა რაფ რის გუ ლის თვის აღარ და ვე ნახ ვე ბო დი მაგ ქალს!“
„სხვა პე და გო გე ბიც არ სე ბო ბენ. ბე რა ნეკს უნ და ვკით ხოთ“.
ჰერ ბე რა ნე კი ჯერ კი დევ ჩვე ნი მდგმუ რი იყო და, რა თქმა უნ და, მზად ყოფ

ნა გა მოთ ქვა, სიმ ღე რას თან და კავ ში რე ბუ ლი გეგ მე ბის გა ნახ ლე ბა ში აგ ვყო ლო
და. ვო კა ლის პე და გო გებს შო რის საუ კე თე სოდ დაგ ვი სა ხე ლა ვინ მე ლამ პერ ტი 
მი ლა ნი დან, დუპ რე ცი პა რი ზი დან და მარ ჩე ზი ვე ნი დან. ვე ნა ზე არაფ რის გა გო ნე
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ბა არ მინ დო და, თუმ ცა, რო გორც კი ეს დათ ქმა სა ჯა როდ გა მოვ ხა ტე, ში ნა გა ნად 
უკ ვე თა ნახ მა ვი ყა ვი, ბა დენ ბა დენ ში ხე ლის ერ თი დაკ ვრით გაწ ყვე ტი ლი ძა ფი 
მი ლან ში ან პა რიზ ში კვლავ გა მე ბა. დრო თა გან მავ ლო ბა ში მარ თლაც ასე გა მო ვი
და. გა დაჭ რით აღარ ვუა რობ დი, რო ცა ჩემს სა ხე ლოვ ნე ბო მო მა ვალ ზე საუბ რობ
დნენ; ბე რა ნეკ თან მე ცა დი ნეო ბე ბიც გან ვაახ ლე. კვლავ გა მეღ ვი ძა სიმ ღე რი სად მი 
ად რინ დე ლი სიყ ვა რუ ლი, ძვე ლი ამ ბი ციუ რი გეგ მე ბი; ძვე ლე ბუ რი თვით რწმე ნაც 
გა მიახ ლდა და კი დევ უფ რო გა მიძ ლიერ და; ჩემ ში მომ წიფ და გა დაწ ყვე ტი ლე ბა, 
გულ მოდ გი ნედ მე მე ცა დი ნა და მე რე რო მე ლი მე სა ხელ გან თქმულ მაეს ტროს თან 
გა მეგ რძე ლე ბი ნა სწავ ლა. მივ წე რე მაეს ტრო დუპ რე ცის პა რიზ ში იმის სა კით ხა
ვად, მიი ღებ და თუ არა ამ ბი ციურ, სწავ ლა მოწ ყუ რე ბულ მო წა ფეს, რა ზეც თან ხმო
ბა მო მი ვი და, და ჩემ მა ცხოვ რე ბამ კვლავ იპო ვა „მნიშ ვნე ლო ვა ნი“.

1867 წლის და საწ ყის ში პა რიზ ში გა ვემ გზავ რე.
ნე ბის მიე რი ადა მია ნი, პირ ვე ლად რომ მოხ ვდე ბა მეტ რო პო ლია ში – რო მელ

ზეც უამ რა ვი რამ წაუ კით ხავს და მოუს მე ნია – წა რუშ ლე ლი შთა ბეჭ დი ლე ბე ბით 
უნ და ივ სე ბო დეს, მე კი ბევ რი არა ფე რი აღ მიქ ვამს, ისე ძლიე რად იყო ჩე მი გო
ნე ბა ამ „მნიშ ვნე ლო ვა ნით“ და კა ვე ბუ ლი. თვით სა მეგ რე ლოს ოჯა ხის, და დია ნე
ბის კვლავ ნახ ვის შე საძ ლებ ლო ბაც კი დი დად არ გამ ხა რე ბია – ერ თა დერ თი, რა
ზეც ფიქ რი შე მეძ ლო, რის გა მოც ში ში სა და და ძა ბუ ლო ბის გან მა კან კა ლებ და, იყო 
კით ხვა: რო გორ შეა ფა სებს მაეს ტრო დუპ რე ცი ჩემს ხმას, რა პროგ რესს მი ვაღ
წევ და რო გორ წა რი მარ თე ბა ჩე მი, რო გორც ხე ლო ვა ნის კა რიე რა?

მაეს ტროს Rue La valში ჰქონ და სა კუ თა რი სახ ლი, სა დაც მოწ ყო ბი ლი ჰქონ და 
თეატ რა ლუ რი დარ ბა ზი სცე ნი თურთ. მიმ დე ბა რედ გან ლა გე ბუ ლი იყო პა ტარ პა
ტა რა სას წავ ლო ოთა ხე ბი, სა დაც მაეს ტრო და მი სი ვა ჟი, ლეონ დუპ რე ცი, კერ ძო 
მე ცა დი ნეო ბებს ატა რებ დნენ. ყო ველ პა რას კევს წარ ჩი ნე ბუ ლი მო წა ფეე ბი სცე ნა
ზე წარ მოად გენ დნენ არიებს და საო პე რო სცე ნებს, დარ ბაზ ში ის ხდნენ მა თი ნა თე
სა ვე ბი, კონ ცერტს გა რე შე ხალ ხიც ეს წრე ბო და. ეზოს მეო რე მხა რეს იდ გა პა ტა რა 
სას ტუმ რო, რო მელ საც დუპ რე ცე ბის ოჯა ხი – დე და, მა მა, ვა ჟი და რძა ლი – კერ ძო 
ბი ნად იყე ნებ დნენ. Rue La valში ჩვე ნი პირ ვე ლი სტუმ რო ბი სას თეატ რის შე ნო ბა
ში წაგ ვიყ ვა ნეს. ჯერ შე დიო დი მრგვალ მო საც დელ ოთახ ში, რომ ლის კედ ლებ საც 
საო პე რო პარ ტი ტუ რე ბით სავ სე წიგ ნის თა როე ბი მიუყ ვე ბო და. მო წა ფე გო გო ნე
ბი და ბი ჭე ბი იქ ვე ის ხდნენ, და დიოდ ნენ ან ერ თმა ნეთ ში საუბ რობ დნენ. თეატ რის 
დარ ბაზ შიც იჯ და ხალ ხი და უს მენ და ერ თი მთლად ნორ ჩი გო გო ნას სიმ ღე რას, 
რო მე ლიც სახ ლის აკომ პა ნია ტორ მუ სიე მა ტონ თან ერ თად სწავ ლობ და რო ზი ნას 
არიას. Una vo ce po co fa... მუ სიე მა ტონ მა მას ურ თუ ლე სი კო ლო რა ტუ რა ჩა მოუ წე
რა; გო გო ნამ ისე იმ ღე რა, თით ქოს ნა პერ წკლებს აფ რქვევ და... ნუ თუ ასე თი ვირ
ტუო ზუ ლო ბა ამ სკო ლა ში მიიღ წე ვა? ეს მე გამ ბე დაო ბა სა და მო ტი ვა ციას მმა ტებს, 
რომ ძალ ღო ნე არ და ვი შუ რო და ვი ბე ჯი თო. ნე ტავ რა გა ნა ჩენს გა მო მი ტანს მაეს
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ტრო გა მოც დის შემ დეგ – ისე თი ვეს ხომ არა, რო გო რიც უღ რე სად მომ თხოვ ნმა 
ვიარ დომ გა მო მი ტა ნა? გუ ლის ფან ცქა ლით ავუ ყე ვი სცე ნის კი ბეებს, გა ვე მარ თე 
მის უკან მდე ბა რე ოთა ხის კენ, სა დაც ჰერ დუპ რე ცი მე ლო დე ბო და. შე მე გე ბა, სა
მოც დაათს ბევ რად გა და ცი ლე ბუ ლი, მაგ რამ მხნე და ყო ჩა ღი კე თი ლი მო ხუ ცი ბა
ტო ნი – თეთ რი ხვეუ ლი თმით, წი თე ლი ლო ყე ბი თა და მო ცი ნა რი თვა ლე ბით. 

„მაშ, თქვენ მომ წე რეთ ენ თუ ზიაზ მით აღ სავ სე წე რი ლი, მად მუა ზელ? ან დი
დი ვინ მე გინ დათ გა მოხ ვი დეთ ან საერ თოდ არა ვინ? მაშ, მო ვის მი ნოთ, რო გორ 
ჟღერს თქვე ნი ხმა! საინ ტე რე სოა, ნო ტე ბის კით ხვა თუ შე გიძ ლიათ“.

მო მა წო და მის მიერ შედ გე ნი ლი სოლ ფე ჯიოე ბის ნაკ რე ბი და მიუჯ და პია ნი ნოს. 
გა მოც დამ ამ ჯე რად მშვი დო ბია ნად ჩაია რა:

„მშვე ნიე რი ხმაა – თქვენ გან რა ღა ცას გა მო ვიყ ვან – ორ წე ლი წად ში pre mié re 
for ce23 იქ ნე ბით“.

ბედ ნიე რი ვი ყა ვი, ძა ლიან ბედ ნიე რი. გაკ ვე თი ლე ბი და მი ნიშ ნა. კვი რა ში ორ ჯერ 
უნ და მქო ნო და მე ცა დი ნეო ბა. ეს ჩემ თვის საკ მა რი სი არ იყო:

„ყო ველ დღე მინ და ვია რო, მაეს ტრო“.
„შე გიძ ლიათ კი დეც; სხვა დღეებ ში ჩე მი ვა ჟი ან მუ სიე მა ტო ნი გაივ ლის თქვენ

თან რე პე ტი ციას. მე კი მხო ლოდ ორი საა თი შე მიძ ლია კვი რა ში გა მო გი ყოთ, ეს 
სავ სე ბით საკ მა რი სია“.

და ვი ქი რა ვეთ პა ტა რა ბი ნა Rue La valში და ასე დაიწ ყო ჩემ თვის ამა ღელ ვე
ბე ლი და იმე დე ბით აღ სავ სე სწავ ლის პე რიო დი. ყო ველ დი ლას ვა ტა რებ დი დუპ
რე ცის სას ტუმ როს თეატ რა ლურ ფლი გელ ში – დე და ჩე მი სულ თან მახ ლდა, რაც 
სკო ლის სხვა სტუმ რებს მუ დამ მო საწ ყენ და სრუ ლიად ზედ მეტ მო წა დი ნე ბად ეჩ
ვე ნე ბო დათ. მთე ლი არ სე ბით გა და ვეშ ვი – დო, რე, მის ვარ ჯიშ სა და მაეს ტროს 
შერ ჩეუ ლი პა ტა რა არიის შეს წავ ლა ში, რო მე ლიც მან პირ ვე ლი ტექ სტის სა ხით 
შე სას წავ ლად მომ ცა. გან სა კუთ რე ბუ ლად მაინ ტე რე სებ და სწავ ლე ბის სხვა დას ხვა 
სა ფე ხურ ზე მყო ფი ჩე მი ამ ხა ნა გე ბი, უდი დეს სია მოვ ნე ბას მა ნი ჭებ და პა რას კე ვის 
წარ მოდ გე ნე ბი, მით უმე ტეს, რომ მე ჯერ არ მქონ და მას ში მო ნა წი ლეო ბა მი ღე
ბუ ლი. იმა ზე ფიქ რი, რომ მოგ ვია ნე ბით იქ, ზე ვით, სიმ ღე რა მეც მო მი წევ და, ჩემ
თვის იყო სა ტან ჯვე ლი – მე ში ნო და, რომ კვლავ ში შის შე ტე ვა და მე მარ თე ბო და 
და ტაშს არა ვინ და მიკ რავ და. თუმ ცა ეს საკ მაო ხნის შემ დეგ მოხ და. ჯერ ჯე რო
ბით მხო ლოდ სწავ ლა ში ვი ყა ვი ჩაფ ლუ ლი და ეს სი ხა რულს მა ნი ჭებ და. სა ჯა რო 
წარ მოდ გე ნებ ში მაეს ტროს ისე თი მო წა ფეე ბიც მო ნა წი ლეობ დნენ, რომ ლე ბიც უკ
ვე თეატ რებ ში მუ შაობ დნენ და სა ხელ მოხ ვე ჭილ ნიც იყ ვნენ: ტე ნო რი ენ გე ლი (ან
ჯელს ეძახ დნენ), ფროი ლაინ მა რი მო ნი, შან ტო ლე გა ღი პა რი ზის კო მი კუ რი ოპე
რი დან და ჟან დევ ღიე ბრიუ სე ლი დან – სა მი ვე ნი უმაღ ლე სი რან გის არ ტის ტე ბი 
იყ ვნენ. ბო ლოს და სა ხე ლე ბუ ლის უმ ცროს დას, ფი დე დევ ღიეს, სწავ ლა სულ ახ
ლა ხან დაეწ ყო და, მთე ლი კლა სის გა საოც რად, უკ ვე მაეს ტროს საყ ვა რე ლი მო წა
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ფე გამ ხდა რი ყო. მი სი დაუ ფა რა ვად მშურ და. ნა ხა ტი ვით ლა მა ზი იყო – ამას კი დევ 
ვა პა ტიებ დი, მაგ რამ მი სი ასა კი – თექ ვსმე ტი წე ლი ჩემს ოც და სამს ამუ ნა თებ და; 
თან ელ ვი სე ბურ წარ მა ტე ბას მიაღ წია – სულ ცო ტა ხნის მო სუ ლი, უკ ვე ვირ ტუო ზუ
ლად მღე რო და და იო ტი სო დე ნა შიშ საც კი არ ამ ჟღავ ნებ და. მოგ ვია ნე ბით პა რი
ზის გრან დო პე რა ში აიყ ვა ნეს, სა დაც წარ მოუდ გენ ლად წარ მა ტე ბუ ლი დე ბიუ ტი 
ჰქონ და ოფე ლიას როლ ში. თა ვად ვი ყა ვი მოწ მე, რო გო რი სიმ სუ ბუ ქით სწავ ლობ
და ეს ნორ ჩი ფი დე ურ თუ ლეს კო ლო რა ტუ რებს, რო გო რი თავ და ჯე რე ბით კით
ხუ ლობ და ფურ ცლი დან, რა უნი კა ლუ რად და გან საც ვიფ რებ ლად ჟღერ და მი სი 
ხმა, რა თა ვი სუფ ლად და თავ და ჯე რე ბუ ლად მოძ რაობ და სკო ლის სცე ნა ზე, მუ დამ 
მო წა ფეე ბი სა და მას წავ ლებ ლე ბის ტა შით გამ ხნე ვე ბუ ლი; ამის შემ ხედ ვა რემ ჩემს 
თავს ვუთ ხა რი: ეს არის ტა ლან ტი, გან სა კუთ რე ბუ ლი ნი ჭი, სწო რედ ის „რა ღაც“, 
რაც პა ტივ მოყ ვა რეო ბი სა და სი ბე ჯი თის მიღ მაა, რა საც ვერ მოი პო ვებ, რაც იმ თა
ვით ვე უნ და გქონ დეს და რაც მე არ გა მაჩ ნია...

სა მეგ რე ლოს დე დო ფალ თან ხში რად დავ დიო დი. მის თვის ჩე მი არ ტის ტო ბის 
გან ზრახ ვა სა და გეგ მებ ზე არა ფე რი მით ქვამს. მას სჯე რო და, რომ Con tes si na პა
რიზ ში იმი ტომ ჩა მო ვი და, რომ მას თან და მის ქა ლიშ ვილ თან ერ თად ყო ფი ლი ყო. 
ყვე ლა მი ღე ბა სა თუ წვეუ ლე ბა ზე მე პა ტი ჟე ბო და. თა ვის მრა ვალ რიც ხო ვან ოჯახ
თან ერ თად სას ტუმ რო du Louv reს ერ თი ფლი გე ლი ეკა ვა, ცალ კე სა მან ქა ნო შე
სას ვლე ლი თა და სა დარ ბა ზო თი. მი სა ღე ბი ოთა ხე ბის გა ყო ლე ბა ზე და, გან სა კუთ
რე ბით კი ყვა ვი ლე ბი თა და ფაი ფუ რის პა ტა რა ფი გუ რე ბით სავ სე სა ლონ ში, სა დაც 
დე დო ფა ლი დიდ დროს ატა რებ და, კვლავ რუ სუ ლი სი გა რე ტი სა და ფორ თოხ ლის 
ყვა ვი ლე ბის სურ ნე ლი იდ გა. თით ქოს წარ სულ ში, ჰომ ბურ გის ვი ლა ვე კერ ლინ
ში დავ ბრუნ დი, სა დაც თავს საყ ვა რე ლი ადა მია ნის გან უარ ყო ფი ლად ვგრძნობ დი 
და გა მახ სენ და, რო გორ ვოც ნე ბობ დი ქარ თველ უფ ლის წულ ზე. მო ვი კით ხე, სად 
არის მეთ ქი.

„რაო? მი სი ხა ტე ბა ისევ გულ ში გაქვთ, პა ტა რა კონ ტე სი ნა? აბა, ჩა მო ვა ამ 
დღეებ ში პა რიზ ში... და ეგ თუ არა, აუ ცი ლებ ლად მო გი ძებ ნით სხვა საქ მროს, უკ ვე 
კარ გი დროა შენ და სა ქორ წი ნებ ლად – ოც და სა მი წე ლი – ეს ხომ თით ქმის ში ნა
ბე რო ბაა. ჩემს სა ლო მეს იქამ დე გა ვათ ხო ვებ, ვიდ რე ოცის გახ დე ბა. – რა სამ წუ ხა
როა, ჩე მო საყ ვა რე ლო, მნიშ ვნე ლო ვა ნი Dot24 რომ არ გაქვთ. აქ, პა რიზ ში ეს ყვე
ლა ზე მთა ვა რია. მხო ლოდ სი ლა მა ზე და ეშ ხი არ კმა რა. სა ლო მე მიი ღებს 50ა თა
სიან შე მო სავლს, თა ვი სი ძმა ნი კო აჩუ ქებს, და ეს გაად ვი ლებს მის თვის კარ გი 
პარ ტიის მო ნახ ვას. უკ ვე შერ ჩეუ ლიც მყავს ერ თი, იმ პე რა ტო რის ოჯა ხის წევ რია“.

„რუ სე თის?“
„ა რა, საფ რან გე თის“.
დე დო ფა ლი და მი სი ქა ლიშ ვი ლი იმ პე რატ რი სა ეუ ჟე ნიის არც ერთ pe tits 

lundjs25ს არ აკ ლდე ბოდ ნენ და სწო რედ იმ პე რატ რი სამ შეი მუ შა ვა სა ლო მეს გათ
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ხო ვე ბის გეგ მა. დე დო ფა ლი ჯერ მხო ლოდ მია ნიშ ნებ და, უფ რო მე ტის თქმა ჯერ ჯე
რო ბით არ უნ დო და და სა ლო მე საც რომ ვკით ხე, იმა ნაც არა ფე რი ვი ციო.

მომ დევ ნო ზაფ ხულს – მეგ რუ ლი ოჯა ხი უკ ვე კვლავ გერ მა ნულ წყლებ ზე იყო 
წა სუ ლი – დუპ რე ცე ბის მა მულ ში გა ვემ გზავ რეთ, რა თა პა რიზ ში შეწ ყვე ტი ლი მე ცა
დი ნეო ბა იქ გაგ ვეგ რძე ლე ბი ნა. ოქ ტომ ბერ ში ქა ლაქს და ვუბ რუნ დით და მეგ რულ მა 
ოჯახ მაც ისევ სას ტუმ რო du Louv reს აპარ ტა მენ ტე ბი დაი კა ვა. წი ნა წლე ბის მსგავ სი 
ცხოვ რე ბა გან მეორ და: შე მოქ მე დე ბი თი ინ ტე რე სე ბი და სია მოვ ნე ბა ნი Rue La valში, 
დახ ვე წი ლი ინ ტე რე სე ბი და სია მოვ ნე ბა ნი ჩემს აზიელ მე გობ რებ თან. 

ერთ დღეს, ზაფ ხუ ლის მი წუ რულს, პრინ ცე სა სა ლო მეს გან მი ვი ღე დე პე შა: 
„გაი ზია რეთ ჩე მი ბედ ნიე რე ბა: სწო რედ ახ ლა და ვი ნიშ ნე პრინც აშილ მიუ რატ ზე“.

მე რე მიამ ბეს, ეს რო გორ მოხ და. ჯერ კი დევ წი ნა ზამ თარ ში იმ პე რატ რი სა ეუ
ჟე ნია სა და კნეი ნა ეკა ტე რი ნას მიერ თვალ ში ამო ღე ბუ ლი საქ მე ამ ბო ლო კვი
რა ში გა რე მოე ბა თა წყა ლო ბით ბო ლომ დე მი სუ ლა. იმ პე რა ტორ მა თა ვად იკის რა 
თა ვი სი ძმის წუ ლის თვის ყო ველ წლიუ რად ორ მოც დაა თი ათა სი ფრან კი აპა ნა ჟის 
გა ღე ბა, რაც პა ტარ ძლის ამა ვე რაო დე ნო ბის შე მო სა ვალ თან ერ თად შე სა ნიშ ნავ 
ჰარ მო ნიას ქმნი და; იმ პე რა ტორ მა იკის რა ასე ვე მოგ ვია ნე ბით მი სი ვა ლე ბის გა
დახ დაც... ეს ახალ გაზ რდა მა მა კა ცი რომ პა რი ზის ერ თერ თი ყვე ლა ზე მფლან
გვე ლი დარ დი მან დი იყო, მთელ მა ქა ლაქ მა იცო და. არც ის იყო საი დუმ ლო, იმ 
დროს ასე პო პუ ლა რუ ლი „მშვე ნიე რი ჰე ლე ნას“, იმა ვე ჰორ ტენ ზია შრაი დე რის 
ბრი ლიან ტებს შო რის პრინც აშილ მიუ რა ტის ნა ჩუ ქა რიც რომ ერია. პრინ ცი მა
ღა ლი სა ზო გა დოე ბის ახალ გაზ რდებს შო რის ერ თერთ ულა მა ზეს წარ მო მად გენ
ლად მიაჩ ნდათ. პრინც ლუ სიე ნი სა და ამე რი კე ლი ქა ლის შთა მო მა ვა ლი მთე ლი 
თა ვი სი ჰა ბი ტუ სით, აქ ცენ ტი თა და თა ვი სი ღია ფე რე ბით ნამ დვილ ინ გლი სელს 
ჰგავ და. ყო ვე ლი ვე ამის შე სა ხებ ჭო რად ნიშ ნო ბამ დეც მსმე ნო და. პა ტარ ძალს 
სურ და, პე ტერ ბურ გე ლი და პა რი ზე ლი ნაც ნო ბე ბის თვის რაც შეიძ ლე ბა სწრა ფად 
ეც ნო ბე ბი ნა თა ვი სი ბედ ნიე რე ბის ამ ბა ვი და მთხო ვა, კონ ვერ ტებ ზე მი სა მარ თე
ბის და წე რა ში და მეხ მა რეო. მთე ლი გუ ლით ხა რობ და და მარ თლაც უსაზ ღვროდ 
ბედ ნიე რი იყო. მარ თა ლია, ეს ქორ წი ნე ბა მთლია ნად ორი ვე მხა რის ნა თე სა ვებ
მა მოაგ ვა რეს და სა პა ტარ ძლოს საქ მრო სამ ოთ ხჯერ თუ ჰყავ და ნა ნა ხი, მაგ რამ 
ასეთ წრეებ ში, კერ ძოდ საფ რან გეთ ში, ეს არა ვის აკ ვირ ვებ და – ქორ წი ნე ბა სწო
რედ ასე ხდე ბო და. საქ მროს თვა ლის მომ ჭრელ გა რეგ ნო ბას მი სი გუ ლი მა შინ ვე 
მოე ნა დი რე ბი ნა. მარ თლა შეჰ ყვა რე ბო და ეს ახალ გაზ რდა მა მა კა ცი და მთე ლი გუ
ლით უხა რო და, „პრინ ცე სა აშილ მიუ რა ტი“ გავ ხდე ბიო. ახ ლა ერ თი საინ ტე რე სო 
საქ მე იყო კი დევ მო საგ ვა რე ბე ლი – Tros seau26ს შედ გე ნა, ელი სეს უბან ში პა ტა რა 
სა სახ ლის მოწ ყო ბა ზე თვალ ყუ რის მი დევ ნე ბა და საქ მროს სა ჩუქ რე ბის მი ღე ბა
და ბი ნა ვე ბა. სა ლო მეს პირ ვე ლი სამ კაუ ლი Dia man ten ri vie re27 დე დამ აჩუ ქა, ხო ლო 
მარ გა ლი ტის სა მა ჯუ რი საქ მრომ მიარ თვა დი დი პა ტი ვით. ასე რომ, სა პა ტარ ძლოს 



288

 ბერტა ფონ ზუტნერი

უკ ვე ჰქონ და „ბრი ლიან ტე ბი და თვალ მარ გა ლი ტი ულე ვი“, რო გორც ძველ სიმ
ღე რა შია, ლა მა ზი თვა ლე ბიც, ორ მა გი თა ვა დო ბის გვირ გვი ნი, ასი ათა სი ფრან კი 
ყო ველ წლიუ რი შე მო სა ვა ლი, ცხრა მე ტი წე ლი და, რაც მთა ვა რია, ჰყავ და მოხ დე
ნი ლი მეუღ ლეც: „საყ ვა რე ლო, მე ტი რა ღა გინ და?“ ეს მა შინ მეც მი წიე რი ბედ ნიე
რე ბის მწვერ ვა ლად მე სა ხე ბო და და ჩემს მე გო ბარ თან ერ თად სუ ლი თა და გუ
ლით ვხა რობ დი. გვიან, გა ცი ლე ბით გვიან გა ვაც ნო ბიე რე, რომ არ სე ბობს „ბევ რად 
მე ტი რამ“, არ სე ბობს ნამ დვი ლი ბედ ნიე რე ბა, რო მე ლიც თა ვი სი ში ნა გა ნი ბუ ნე ბით 
სრუ ლიად უბ რა ლო პი რო ბებ ში ყვე ლა ნაირ გა რეგ ნულ კე თილ დღეო ბას გა და წო
ნის, ყო ველ გვარ სიმ დიდ რეს შე გიც ვლის. ოჰ, ჩე მო უსა ხე ლო ქორ წი ნე ბის ბედ ნიე
რე ბავ... მაგ რამ არ გა ვუს წრებ მოვ ლე ნებს.

1868 წლის მაი სის პირ ველ დღეებ ში გა და ვი ხა დეთ ქორ წი ლი, რო მელ საც წინ 
სა მი ნიშ ნო ბა უძ ღო და: ჯერ იყო სა მო ქა ლა ქო ნიშ ნო ბა მე რია ში, მე რე – ნიშ ნო ბა 
კა თო ლი კუ რი წე სით ტიუილ რი ში საიმ პე რა ტო რო წყვი ლის თან დას წრე ბით, და 
იმა ვე სა ღა მოს, 9 საათ ზე, ბერ ძნულ ეკ ლე სია ში – მარ თლმა დი დებ ლუ რი წე სით. 
ამ ბო ლო ცე რე მო ნია ში მეც მი ვი ღე მო ნა წი ლეო ბა, რო გორც პირ ველ მა ხე ლის
მომ კი დემ. ჩემს მო ვა ლეო ბას წარ მოად გენ და, მთე ლი ჯვრის წე რის ცე რე მო ნიის 
დროს პა ტარ ძლის თავ ზე გვირ გვი ნი მჭე რო და. სა ზეი მოდ გა მოწ ყო ბილ მა სა ზო
გა დოე ბამ შეავ სო გა დაბ რდღვია ლე ბუ ლი, ყვა ვი ლე ბით მორ თუ ლი სამ ლოც ვე
ლო. ქალ ბა ტონ თა ტუა ლე ტი უაღ რე სად მდიდ რუ ლი იყო. პა ტარ ძლის შლეიფ
ზე, რო მე ლიც სა გან გე ბოდ ბრიუ სელ ში დამ ზად და, ამო ქარ გუ ლი იყო საო ჯა ხო 
გერ ბი – ოქ როს საწ მი სი. ფა ტა ეშ ვე ბო და ბრი ლიან ტის დია დე მი დან, რო მე ლიც 
იმ პე რატ რი სა ეუ ჟე ნიას სა ჩუ ქა რი იყო. პა ტარ ძლის დე და ორ დე ნით და ორ დე
ნე ბის ლენ ტით იყო მორ თუ ლი. აქ გა მო ფე ნილ გან ძეუ ლო ბა ში ყვე ლა ზე მე ტად 
თვალ ში მომ ხვდა ის ტო რიუ ლი ზურ მუხ ტის სამ კაუ ლი, რო მე ლიც სი ძის დას, 
სა ხელ გან თქმულ და მშვე ნიერ ანა მიუ რატს, ჰერ ცოგ მუ ში ნოაის მეუღ ლეს ამ 
ღირ სშე სა ნიშ ნა ვი მოვ ლე ნის აღ სა ნიშ ნა ვად გაე კე თე ბი ნა. ეს ტუა ლე ტი და მორ
თუ ლო ბა მეხ სიე რე ბა ში ასე ღრმად რომ ჩამ რჩა, დღე საც რომ თვალ წინ მიდ გას, 
ცო ტა სირ ცხვი ლი ხომ არ არის? ის კი არა და, იმა საც ვა ღია რებ, რომ მახ სოვს, 
თა ვად მე რა მეც ვა: უორ თსის მიერ დამ ზა დე ბუ ლი თეთ რი ტიუ ლის კა ბა ვარ
დის ფე რი აბ რე შუ მის სარ ჩუ ლით, მორ თუ ლი უამ რა ვი პა ტა რა რუ შით, რომ ლე
ბიც წე ლი დან იწ ყე ბო და და შლეი ფით მთავ რდე ბო და... იმე დია, ასეთ მნიშ ვნე
ლო ვან და სა ზეი მო საა თებ ში, რო ცა ჩე მი მე გო ბა რი სა კურ თხე ველ თან იდ გა, 
რა თა ახა ლი ბე დის გან წყა ლო ბა მიე ღო, მე სხვა რა ღა ცებ ზეც ვფიქ რობ დი და 
არა მარ ტო უამ რავ რუშ სა თუ არ შია ზე; მაგ რამ ფაქტს ვერ სად გა ვექ ცე ვი: ახ ლაც 
ვხე დავ, თუ რო გორ ბზი ნავს ტიუ ლის თეთ რი კა ბა ვარ დის ფრად და რო გორ ეშ
ვე ბა რუ შე ბის წყე ბა ჩან ჩქე რე ბად.

ახალ გაზ რდა წყვი ლი რამ დე ნი მე კვი რით ჯერ მუ შის (Mouchy) ჰერ ცოგ თა საგ
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ვა რეუ ლო ცი ხე სი მაგ რე ში გაემ გზავ რა, ზაფ ხუ ლის და ნარ ჩე ნი დროის გა ტა რე ბას 
კი ბა დენ ბა დენ ში აპი რებ და. ამი ტომ მეც და ვი ყო ლიე დე და ჩე მი ბა დენ ბა დენ
ში წას ვლა ზე. დუპ რე ცის სკო ლა ში მუ სი კის გაკ ვე თი ლებ ზე ბო ლო დროს გუ ლი 
ამიც რუვ და; თან და თან ვხვდე ბო დი, რომ ისე დი დი ტა ლან ტით და ჯილ დოე ბუ ლი 
არ ვი ყა ვი, რო გორც მე გო ნა, და ვი მე დოვ ნებ დი, ბრწყინ ვა ლე მე გობ რის წრე ში 
ტრია ლი ჩემს ბედს სხვა, უფ რო იღ ბლიან მი მარ თუ ლე ბას მის ცემ და. დე და ჩემ საც 
ალ ბათ იგი ვე იმე დი უტ რია ლებ და, ან კი დევ კვლავ Tren te et qua ran te28ბან ქოს 
მიენ დო, რა თა კი დევ ერ თხელ დარ წმუ ნე ბუ ლი ყო, ჰქონ და თუ არა შერ ჩე ნი ლი 
გა მოც ნო ბის უნა რი; მოკ ლედ, ბა დენ ბა დენ ში გა ვემ გზავ რეთ.

სეზონი ბადენ-ბადენში
ბი ნა ვი ქი რა ვეთ დიდ, კურ ზა ლის მო პირ და პი რედ მდე ბა რე ვი ლა მეს მერ ში,29 

სა დაც დე დო ფა ლი ავ გუს ტა პრუ სიე ლი30 კუ რორ ტზე ყო ველ წლიუ რი სტუმ რო ბი სას 
ჩერ დე ბო და ხოლ მე. რამ დე ნი მე კვი რა ში აპი რებ და ჩა მოს ვლას და მა ნამ დე მი სი 
აპარ ტა მენ ტე ბის ნა წი ლი ჩვენ დაგ ვით მეს, მათ შო რის დი დი სა ლო ნიც, რომ ლის 
ფან ჯრე ბიც კურ პარ კში გა დიო და. მოუთ მენ ლად ვე ლო დი მიუ რა ტე ბის გა მო ჩე
ნას, რო მელ თაც ბი ნა ვი ლა სტე ფა ნია ში უკ ვე დაე ჯავ შნათ. საინ ტე რე სო ცხოვ რე
ბა ხომ მა შინ დაიწ ყე ბო და, რო ცა ჩე მი მე გობ რე ბი ჩა მო ვი დოდ ნენ. ამ პე რიოდ ში 
გა ვი ცა ნი ერ თი სან დო მია ნი ქალ ბა ტო ნი, ბა რო ნე სა სო ტე რი (Seut ter), რო მე ლიც  
ბა დენ ბა დენ ში ცხოვ რობ და; მას ძა ლიან შე ვუყ ვარ დი და ხში რად მე პა ტი ჟე ბო
და თა ვის სახ ლში, სა დაც ად გი ლობ რი ვი ბა დე ნუ რი სა ზო გა დოე ბა ტრია ლებ და.

ერთ დღეს მი ვი ღე სამ წუ ხა რო ცნო ბა, რომ მიუ რა ტე ბის ახალ გაზ რდა წყვილ მა 
გეგ მე ბი შეც ვა ლა – ისი ნი ამ ზაფ ხულს ბა დენ ბა დენ ში აღარ ჩა მო ვი დოდ ნენ. ბი
ნის ჯავ შა ნი ვი ლა სტე ფა ნია ში გაუქ მდა, ჩვენც უნ და დაგ ვე ტო ვე ბი ნა ვი ლა მეს მე რი, 
რად გან დე დო ფალ ავ გუს ტას ჩა მოს ვლას ელოდ ნენ. წე სით, შინ უნ და დავ ბრუ ნე
ბუ ლი ყა ვით, რად გან ჩვე ნი აქ ჩა მოს ვლის მი ზა ნი ხომ მიუ რა ტებ თან ერ თად ყოფ ნა 
იყო. მიუ ხე და ვად ამი სა, მაინც ვარ ჩიეთ ერ თხანს კი დევ დავ რჩე ნი ლი ყა ვით.

ჯერ დე დო ფა ლი ავ გუს ტა ჩა მო ვი და, მა ლე ვე ხან ში შე სუ ლი მე ფე ვილ ჰელმ 
პირ ვე ლიც ეწ ვია ბა დენ ბა დენს; იგი დაახ ლოე ბით ერ თი კვი რით აპი რებ და აქ 
დარ ჩე ნას. ჩვე ნი ფან ჯრე ბი დან შეგ ვეძ ლო დაგ ვე ნა ხა ვი ლის მთა ვა რი ფლი გე ლი 
და მე ფის სა მუ შაო ოთა ხი. მე ფე ყო ველ დი ლით იჯ და სა წერ მა გი დას თან, რო მე
ლიც ფან ჯა რას თან ახ ლოს იდ გა; ასე ვუ ყუ რებ დით, რო გორ მუ შაობ და. 

1866 წლის გა მარ ჯვე ბუ ლი აუ ცი ლებ ლად ახ ლოს უნ და მე ნა ხა და პი რა დად გა
მეც ნო. ისე, მე, რო გორც ავ სტრიე ლი, წე სით, ჩვენს მძლე ველ ზე გაბ რა ზე ბუ ლი 
უნ და ვყო ფი ლი ყა ვი, მაგ რამ ვა ღია რებ, რომ ამის მსგავსს არა ფერს ვგრძნობ



290

 ბერტა ფონ ზუტნერი

დი – მხო ლოდ უდი დეს პა ტი ვის ცე მას სწო რედ ამ გა მარ ჯვე ბუ ლის მი მართ. ცნე ბა 
„ბრძო ლის მომ გე ბი“, „მი წე ბის დამ პყრო ბი“, ჯერ კი დევ ის ტო რიის გაკ ვე თი ლე
ბი დან, ყვე ლა ზე დია დის, ყვე ლა ზე პა ტივ სა ცე მის იდეა ლად მე სა ხე ბო და. ვი ღა ცა 
ხომ უნ და და მარ ცხე ბუ ლი ყო, რომ სხვა გა მარ ჯვე ბუ ლი ყო ფი ლი ყო. ის, რომ ახ
ლა შემ თხვე ვით ჩე მი მშობ ლიუ რი ქვე ყა ნა და მარ ცხდა, ეს გა რე მოე ბა მე ფი სად მი 
კე თილ გან წყო ბას ვერ შემ მა ტებ და – ასე ეგოის ტი და უსა მარ თლოც ვერ ვიქ ნე
ბო დი. საერ თოდ, ხან დაზ მუ ლი მე ფე ცნო ბი ლი იყო საო ცა რი თა ვა ზია ნო ბი თა და 
კე თილ შო ბი ლე ბით – მოკ ლედ, მის წი ნა შე პატ რიო ტუ ლი ბოღ მით თავ გა მო დე ბას 
არ ვა პი რებ დი.

ფრაუ ფონ ზოი ტერ მა ერთ სა ღა მოს თა ვის ლო ჟა ში იტა ლიუ რი ოპე რის წარ
მოდ გე ნა ზე დამ პა ტი ჟა. ვერ ვიხ სე ნებ, ზუს ტად რა იდ გმე ბო და. მარ ტო ის ვი ცი, რომ 
დი დი ჰერ ცო გის ლო ჟის გვერ დით ვის ხე დით და იქ მე ფე ვილ ჰელ მი იჯ და. იგი 
ფრაუ ზოიტ ნერს თა ვის დაკ ვრით მიე სალ მა, მე რე კი ხშირ ხში რად გად მოგ ვხე
დავ და ხოლ მე. მეო რე დღეს ბა რო ნე სამ დამ პა ტი ჟა დი ლის სპექ ტაკ ლზე ვიარ დოს 
სახ ლში – იქ ყო ველ თვის სა სია მოვ ნო პუბ ლი კა იკ რი ბე ბო და; ამა ზე ვერ და მი თან
ხმა – მა დამ ვიარ დოს ვერ და ვე ნახ ვე ბო დი. ნა შუად ღევს ფრაუ ზოიტ ნე რი მო მიყ ვა, 
რომ დი ლის წარ მოდ გე ნას ბრწყინ ვა ლედ ჩაუვ ლია, პრუ სიის მე ფეც დას წრე ბია 
და ჩემ ზე უკით ხავს, ვი ნაა ის ყმაწ ვი ლი ქა ლი, გუ შინ ოპე რა ში რომ გახ ლდა თო. 
მგო ნი ვი ცა ნი, ჩე მი მე ზო ბე ლია, ფან ჯა რა ში ხში რად ვხე და ვო.

რამ დე ნი მე დღის მე რე მე ფე კვლავ ვნა ხე წვეუ ლე ბა ზე, რო მე ლიც მა ღა ლი სა
ზო გა დოე ბის ერ თერ თმა ცნო ბილ მა ქალ ბა ტონ მა – სამ წუ ხა როდ, სა ხე ლი არ მახ
სენ დე ბა – მის პა ტივ სა ცე მად გა მარ თა. იქ ცოც ხა ლი სუ რა თე ბიც დად გეს. სა ღა მო ზე 
ფრაუ ზოიტ ნერ მა მო ნარ ქთან წარ მად გი ნა.

„ოჰ, – წა მოი ძა ხა მან და ხე ლი ღი მი ლით გა მო მი წო და, – ჩვენ ხომ ერ თმა ნეთს 
დი დი ხა ნია ვიც ნობთ – ფან ჯრი დან“.

ამის მე რე, არ ცთუ იშ ვია თად, პარ კში ნა შუად ღე ვის მუ სი კის დროს, მე ფე სხვა 
სტუმ რებს შო რის კურ ზა ლის წინ აქეთ ი ქით სეირ ნო ბი სას გა მო მე ლა პა რა კე ბო და 
ხოლ მე; ასე გვერ დიგ ვერდ ვსეირ ნობ დით და ვსაუბ რობ დით. იმ დროს დღიუ რებს 
არ ვა წარ მოებ დი და ამი ტომ ამ საუბ რის ში ნაარსს ვე ღარ აღ ვად გენ. მარ ტო ის 
მა გონ დე ბა, რომ ფო ტო სუ რა თი ვთხო ვე და მის გან გა მოგ ზავ ნი ლი, მე გობ რუ ლი 
წარ წე რით დამ შვე ნე ბუ ლი გად მომ ცეს. ჩე მი სუ რა თიც მინ დო და გა და მე ცა, მაგ რამ 
არ მოე წო ნა, ცუ დად გა მო სულ ხარ თო, და სხვა მომ თხო ვა. რამ დე ნი მე დღე ში ბა
დენ ბა დე ნი დან გაემ გზავ რა. სწო რედ იმ დი ლას გა ვუგ ზავ ნე მოთ ხოვ ნი ლი ფო ტო 
და წე რი ლიც და ვურ თე. რა ეწე რა ბა რათ ში, უკ ვე აღარ მახ სოვს, მაგ რამ რა ღა ცას 
ვწერ დი დაპ ყრო ბის შე სა ხებ – ალ ბათ, 1866 წელს ვგუ ლის ხმობ დი. მე ფის სა პა სუ
ხო გზავ ნი ლი კი დღემ დე მაქვს შე ნა ხუ ლი. შიკ რიკ მა ხე ლი დან ხელ ში ზუს ტად იმ 
დროს გად მომ ცა, რო ცა ბა რო ნე სა ზოიტ ნერ სა და სხვა ქალ ბა ტო ნებ თან ერ თად 
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სად გურ ზე წა სას ვლე ლად ვემ ზა დე ბო დი, რა თა მი მა ვა ლი მე ფის თვის ყვა ვი ლე ბი 
გა და მე ცა. აი, აქ მომ ყავს იმ ხელ ნა წე რის ას ლი:

ბა დე ნი, 23.10.1868
ზუს ტად ახ ლა მი ვი ღე ოდ ნავ უკე თე სი ფო ტო სუ რა თი, მოწ ყა ლეო გრა ფი ნია, 

ვიდ რე გუ შინ ინე ბეთ, გა მომ დი ნა რე თქვე ნი გულ კე თი ლო ბი დან. ამა ვე დროს, 
მინ და გა მოვ ხა ტო ჩე მი გულ წრფე ლი მად ლო ბა პი რა დად თქვენ და მი და კი დევ 
უფ რო მე ტად იმ სტრი ქო ნე ბი სად მი, რომ ლე ბიც ამ ფო ტოგ რა ფიას დაურ თეთ. რო
გორც ჩანს, დაპ ყრო ბის პუნ ქტში ერ თი შეც დო მა გაი პა რა: თქვენ ნამ დვი ლად იმის 
თქმა გსურ დათ, რომ ერ თი გა მარ ჯვე ბა უკ ვე მოი პო ვეთ – და ეს შე სა ნიშ ნა ვად 
იცით – კერ ძოდ, დაიპ ყა რით 72 წლის მო ხუ ცი, რომ ლის სენ ტი მენ ტე ბიც ხში რად 
დაუ ფა რა ვია, მით უმე ტეს, რო ცა ისი ნი ვი ზა ვის გან – თუნ დაც უიშ ვია თე სად – მხარ
და ჭე რი ლია! 

მო მა ვალ ში თქვე ნი მო გო ნე ბის მსურ ვე ლი,
დავ შთე ბი მა რად თქვენს ერ თგუ ლად,
ვილ ჰელმ რექ სი

კვლავ პარიზი
ბა დენ ბა დე ნის სე ზო ნი და სას რულს უახ ლოვ დე ბო და. პრინ ცე სა მიუ რა ტის გან 

წე რი ლი მი ვი ღე – რა ხან ზაფ ხუ ლის გეგ მე ბი წყალ ში ჩაგ ვე ყა რა, აჯო ბებს დამ დე გი 
ზამ თა რი პა რიზ ში გაა ტა როთ, სა დაც გაც დე ნილ საც ავი ნაზ ღაუ რებთ და მეც ბევრ 
რა მე ში მო ნა წი ლეო ბის შე საძ ლებ ლო ბა მო მე ცე მაო. ჩვენც ვი სარ გებ ლეთ ამ მო
წო დე ბით და ბა დენ ბა დე ნი დან პა რიზ ში დავ ბრუნ დით. 

დუპ რე ცის სკო ლა ში მე ცა დი ნეო ბის გა ნახ ლე ბა აღარ მინ დო და. სიმ ღე რა ჩემ
თვის აღარ იყო „მნიშ ვნე ლო ვა ნი“. რად გან დავ კარ გე რწმე ნა იმი სა, რომ ჩე მი ნი ჭი 
ხე ლოვ ნე ბის ოლიმ პზე ამიყ ვან და, ამი ტო მაც მის სა ჯა რო გა მო ყე ნე ბა ზე უა რი ვთქვი. 
მო მა ვალ ში მხო ლოდ ჩე მი სია მოვ ნე ბის თვის თუ ვიმ ღე რებ დი. გო ნე ბა ახ ლა უფ რო 
მე ტად მი მარ თუ ლი იყო „დი დი სამ ყა როს კენ“: ურ თიერ თო ბა ყვე ლა ამ თა ვა დურ, 
საიმ პე რა ტო რო და სა მე ფო უდი დე ბუ ლე სო ბას თან, ეტ ყო ბა, თავ ში ამი ვარ და. მო
წი ფუ ლო ბა ში გა ჩე ნილ დე მოკ რა ტიულ გან წყო ბას, რო გორც ჩანს, ჯერ ისევ ეძი ნა.

ბა დენ ბა დენ ში ყოფ ნის ბო ლო პე რიოდ ში გა მაც ნეს ახალ გაზ რდა, ძალ ზე ახალ
გაზ რდა მა მა კა ცი, რო მე ლიც დაუ ფა რა ვად გა მო ხა ტავ და ჩემ და მი თაყ ვა ნის ცე მას, 
ყო ველ დღე მიგ ზავ ნი და ყვა ვი ლე ბის თაი გულს. იგი იყო ინ გლი სე ლი, და ბა დე ბუ
ლი ავ სტრა ლია ში, სა დაც მა მა მისს, რო გორც ამ ბობ დნენ, ენით აღუ წე რე ლი ქო ნე ბა 
ჰქონ და. მე არც კი მი ფიქ რია ამ მშვე ნიერ ჭა ბუკ ზე, რო მე ლიც მხო ლოდ 18 თუ 19 
წლის იქ ნე ბო და და ამი ტომ ოც და ხუ თი წლის ქა ლის საქ მროდ ვერ მოიაზ რე ბო და; 
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ერთ მშვე ნიერ დღეს ჩვენს პა რი ზულ ბი ნა ში გვეს ტუმ რა და გვთხო ვა, ნე ბა მო მე ცით 
წარ მო გიდ გი ნოთ მა მა ჩე მი, რო მე ლიც მელ ბურ ნი დან სა გან გე ბოდ თქვენ გა საც ნო
ბად ჩა მო ვი დაო. ჩვენც დავ თან ხმდით და მეო რე დღეს სტუმ რად გვეწ ვია მო ხუ ცი, 
დაუძ ლუ რე ბუ ლი ბა ტო ნი, რო მე ლიც ვიწ რო ხის კი ბეებ ზე ამოიყ ვა ნეს.

„ძვირ ფა სო ქალ ბა ტო ნე ბო, მინ და მიუ კიბ მოუ კი ბა ვად მო გახ სე ნოთ, რამ მო
მიყ ვა ნა თქვენ თან. სა ვა რაუ დოდ, დი დი ხნის სი ცოც ხლე აღარ მი წე რია; ერ თა
დერ თი ვა ჟი მყავს, მინ და ბედ ნიე რი და უზ რუნ ველ ყო ფი ლი დავ ტო ვო. მარ თა
ლია, და სა ქორ წი ნებ ლად ჯერ კი დევ ძა ლიან ახალ გაზ რდაა – ჯერ მხო ლოდ ოცი 
წლი სა, მაგ რამ ჩვენ თან ად რეუ ლი ქორ წი ნე ბა ჩვეუ ლებ რი ვი ამ ბა ვია. თქვენ, my 
dear young lady, მას მგზნე ბა რედ შეუყ ვარ დით და მთხო ვა თქვე ნი ხე ლი მეთ ხო ვა, 
რა საც ახ ლა სა ზეი მოდ ვა კე თებ. ასე თი ხან მოკ ლე ნაც ნო ბო ბის შემ დეგ ამას ალ
ბათ არ ცთუ შე სა ფე რის ქმე დე ბად მიიჩ ნევთ, მაგ რამ, ჯერ ერ თი, ამ დე ნი დრო არა 
მაქვს, ნე ბის მიერ წუთს შეიძ ლე ბა „გა მო მი ძა ხონ“, და მეო რეც, იმ დე ნი რამ მაქვს 
შე მო სა თა ვა ზე ბე ლი, რომ გაუზ ვია დებ ლა დაც შე მიძ ლია წარ მო გიდ გი ნოთ თა ვი. მე 
ვარ ავ სტრა ლიის უმ დიდ რე სი ადა მია ნი. მელ ბურ ნში ბევრ სხვა ქო ნე ბას თან ერ
თად მთელს ქუ ჩა საც ვფლობ. ჩე მი ვა ჟი არის მემ კვიდ რე ამ ყვე ლაფ რი სა – თუმ ცა 
ჩემს სი ცოც ხლე შიც მზად ვარ, ისიც და ჩე მი რძა ლიც მე ფუ რად უზ რუნ ველ ვყო. ად
გი ლის არ ჩე ვა, სა დაც და ვა სახ ლებ, ჩემს რძალ ზეა. ყო ვე ლი შემ თხვე ვის თვის უკ ვე 
ვი ყი დე სას ტუმ რო პა რიზ ში. თქვენ ასე ვე შე გიძ ლიათ გაი კით ხოთ ჩვენ შე სა ხებ. 
მი მარ თეთ როტ შილ დე ბის სახლს, რომ ლის საკ რე დი ტო ბა რა თე ბი თაც ვსარ გებ
ლობ. ახ ლა გთხოვთ, პა სუ ხის გა ცე მამ დე ერ თი კვი რა დაი ცა დოთ და ამ დროის 
გან მავ ლო ბა ში ჩემს ვაჟს უფ ლე ბა მის ცეთ, ყო ველ დღიუ რად სა ღა მოს რამ დე ნი მე 
საა თი თქვენს სახ ლში გაა ტა როს, რა თა ახალ გაზ რდებ მა ერ თმა ნე თი გაიც ნონ. მე 
თვი თონ საკ მაოდ ავად მყო ფი ვარ საი მი სოდ, რომ კი დევ შევ ძლო მოს ვლა“.

ამ მშვე ნიე რი გა მოს ვლის მე რე, რა ზეც მე ვე რა ფე რი ვუ პა სუ ხე, ხო ლო დე და
ჩემ მა მხო ლოდ რამ დე ნი მე სიტ ყვის თქმა მოა ხერ ხა და „სიურ პრი ზი“ თუ „და ფიქ
რე ბა“ ახ სე ნა, მო ხუ ცი ბა ტო ნი წა ვი და და გაოგ ნე ბუ ლე ბი დაგ ვტო ვა. იმა ვე სა ღა
მოს ყვე ლა ფე რი ჩემს მე გო ბარ სა და მის მეუღ ლეს ვუამ ბე.

„რამ ხე ლა ბედ ნიე რე ბაა, კონ ტე სი ნა! ეს ხე ლი დან არ უნ და გაუშ ვათ...“
მე ცო ტა თი გა ვაპ რო ტეს ტე: „ჰო მაგ რამ, საერ თოდ არ ვიც ნობ ამ ყმაწ ვილს, არ 

მიყ ვარს, თან ბევ რად უფ რო სი ვარ...“
მაგ რამ ეს მი ზე ზე ბი ჩემ მა მე გო ბარ მა არ მიი ღო. გან სა კუთ რე ბით პრინ ცი აში

ლი იდებ და თავს. მთა ვა ზობ და, რომ მზად იყო გაე კით ხა და თა ვი სი უძ რა ვი ქო ნე
ბის აგენ ტის, ჯონ არ ტუ რის მეშ ვეო ბით ჩვენ თვის დი დე ბუ ლი სა სახ ლე ეყი დი ნე ბი
ნა. თუნ დაც ამ ყმაწ ვილს არის ტოკ რა ტუ ლი გვა რი არ ჰქო ნო და – მე ხომ მქონ და 
და ეს მი ლიო ნე ბი, ამ დე ნი მი ლიო ნი ხომ დღეს ყვე ლა სა ხელ სა და ტი ტულ ზე უფ
რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო! ყო ვე ლი ვე სა სია მოვ ნოდ მო სას მე ნი იყო. დე და ჩემ საც 
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გა მარ თლე ბად მიაჩ ნდა ეს ამ ბა ვი; ყმაწ ვი ლიც ელე გენ ტუ რი ჩან და და აშ კა რად 
ეტ ყო ბო და, რომ ნამ დვი ლად მაღ მერ თებ და. მოკ ლედ: „თან ხმო ბა“ ვთქვით.

მა მა მი სი ისევ გა მოჩ ნდა და სა სეირ ნოდ დაგ ვპა ტი ჟა, რა მაც ნამ დვი ლი ათას 
ერ თი ღა მის ხა სიათ ზე და მა ყე ნა. გა ვუ ყე ვით შან ზე ლი ზეს, სა დაც ოთ ხი თუ ხუ თი 
დი დე ბუ ლი სა სახ ლე იყი დე ბო და და მათ გან ერ თერ თი უნ და ამო მერ ჩია. არ ჩე ვა
ნი შე ვა ჩე რე Ho tel Pai› vaზე, ნამ დვილ გან ძეუ ლის ზარ დახ შა ზე, რო მე ლიც გრაფ მა 
ჰენ კელ დო ნერ სმარ კმა მშვე ნიე რი მა დამ პალ ვას თვის აა შე ნა. შან ზე ლი ზეს მინ
დვრე ბი დან წა ვე დით Rue de la Paixკენ. დი დი ოქ როუ ლო ბის მა ღა ზიის წინ ჩემ მა 
მო მა ვალ მა მა მამ თილ მა გა ჩე რე ბა ბრძა ნა. მი სი მსა ხუ რი მიეხ მა რა ეტ ლი დან გად
მოს ვლა სა და მა ღა ზია ში შეს ვლა ში, სა დაც სა ვარ ძე ლი მია გე ბეს. ჩვენც იქ ვე დავ
დე ქით. მან ბრძა ნა, ყვე ლა ზე ლა მა ზი სამ კაუ ლი ეჩ ვე ნე ბი ნათ, რაც კი ჰქონ დათ. 
იუ ვე ლირ მაც მა შინ ვე გა მოი ტა ნა და წარ მოგ ვიდ გი ნა თა ვი სი დი დე ბუ ლი გან ძეუ
ლი. თა ვახ დი ლი ხა ვერ დის კო ლო ფე ბი დან გად მო მეფ რქვა ათას ფრად აელ ვა რე
ბუ ლი უმაღ ლე სი სინ ჯის ბრი ლიან ტე ბის ბზინ ვა რე ბა და ბარ დის ხე ლა მარ გა ლი ტე
ბის და ბუ რუ ლი ცია ლი.

„რამ დე ნად ძვირ ფა სია ეს ყელ სა ბა მი, რა ღირს?“ – იკით ხა ავ სტრა ლიელ მა.
„ო რა სი ათა სი ფრან კი“, – იყო პა სუ ხი.
მე რე მე მო მიბ რუნ და: „მოგ წონთ?“
დიახ, მომ წონ და. ამის მე რე მარ გა ლი ტის კო ლიეს დას წვდა.
„ცუ დი არ არის“, – თქვა მან, – „მაგ რამ მხო ლოდ სამ რი გა დაა. არ შეიძ ლე ბა, 

ხუთ რი გად იყოს?“
„ა მა ვე სი დი დის? ასე გაძ ნელ დე ბა“.
„კარ გი, დღეს ნუ მი ვი ღებთ გა დაწ ყვე ტი ლე ბას“, – თქვა მო ხუც მა ბა ტონ მა და 

მა ღა ზიი დან გა მო ვე დით.
„სხვა ოქ რომ ჭედ ლებ თა ნაც ვნა ხოთ“, – გვით ხრა, რო ცა ეტ ლში ავე დით, – „მაგ

რამ დღეს არა. თქვე ნი გე მოვ ნე ბა უკ ვე ვი ცი. სხვა თა შო რის, ავ სტრა ლიი დან ჩა მო
ვი ტა ნე ქვე ბი, ამათ ზე ბევ რად უფ რო დი დი და ლა მა ზი – დია დე მას ავაწ ყო ბი ნებ“.

დღე საც კი სი ხა რულს მგვრის ამ პა რი ზუ ლი გა სეირ ნე ბის გახ სე ნე ბა. მა შინ ისე
თი შეგ რძნე ბე ბი გა მოვ ცა დე, რო გო რიც მხო ლოდ რამ დე ნი მე ადა მიანს თუ რგე ბია; 
სა ხელ დობრ, გაც ნო ბიე რე ბა იმი სა, რომ აუ რიც ხავ სიმ დიდ რეს ფლობ – საკ მა რი
სია ხე ლი აიქ ნიო, რომ მიი ღებ ყვე ლა ფერს, რაც ფულ ზე იყი დე ბა. პირ ველ ხა ნებ ში 
ამას თრო ბის ეფექ ტი ახ ლავს, მაგ რამ ჩემ თვის ძვირ ფა სი თა ვად ეს შეგ რძნე ბაა:

თრო ბა მა ლე გა დის და ად გილს უთ მობს გარ კვეულ გულ გრი ლო ბას; თით ქოს 
დაღ ლი ლო ბა გეუფ ლე ბა; თუ რა საც ნატ რობ, ასე უცებ აგიხ დე ბა, მა შინ რა ღა დაგ რჩე
ბა სა ნატ რე ბე ლი? თა ნაც ფუ ლის იქი თაც ხომ არ სე ბობს ათას ნაი რი სი კე თე, უამ რა ვი 
რამ, რა საც ვერ იყი დი... სიყ ვა რუ ლი, დი დე ბა, პა ტი ვის ცე მა, ხა ლი სი, ჯან მრთე ლო ბა... 
რა ში არ გია ახ ლა ამ სა ცო დავ კაცს თა ვი სი მელ ბურ ნუ ლი სახ ლე ბი? მე კი დევ, ნაც
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ვლად იმი სა, რომ ვინ მე ძლიერ, მნიშ ვნე ლო ვან, საყ ვა რელ მა მა კაცს ვე კუთ ვნო დე, 
რო მელ საც ავ ხე დავ დი, რო მელ საც და ვეყ რდნო ბო დი – ეს ბი ჭუ ნა მერ გო...

პრინ ცი აში ლი ჩე მი თაყ ვა ნის მცემ ლის გა საც ნო ბად გვეწ ვია. საკ მაოდ უმ ნიშ
ვნე ლო ვინ მედ შეა ფა სა, თუმ ცა ეს ერ თით მეტ კარგ თვი სე ბად მიიჩ ნია.

მეო რე დღის თვის თა ვის სახ ლში და პა ტი ჟა სა დი ლად. მომ დევ ნო სა ღა მოს კი, 
რო ცა საა თის მეოთ ხე დი სტუ მარს ამაოდ ვუც დი დით, მო ვი და შიკ რი კი: მის ტერ ფ. 
თავს ცუ დად გრძნობს და პა ტიე ბას ით ხოვ სო. – სა ბედ ნიე როდ, ავად მყო ფი ერთ 
დღე ში გა მომ ჯო ბინ და. როტ შილ დებ თან ამ ბის გარ კვე ვას ზუს ტი დე ტა ლე ბის გან
მარ ტე ბა არ მოჰ ყო ლია – შე ფი ამ დროის თვის ნი ცა ში იმ ყო ფე ბო და და თა ნამ
შრომ ლებ მა მხო ლოდ იმის თქმა მოა ხერ ხეს, რომ შე სა ბა მის სა ხელ ზე საკ რე დი
ტო ბა რა თი მარ თლაც იყო წარ დგე ნი ლი და ანაზ ღაუ რე ბუ ლი. აი, ნიშ ნო ბის დღეც 
მოახ ლოვ და. მი სი აღ ნიშ ვნა სად მე სა ზეი მოდ უნ და მომ ხდა რი ყო... პრინც აში ლის 
მშობ ლებ მა თა ვა ზია ნო ბა გა მოი ჩი ნეს და შე მოგ ვთა ვა ზეს, ეს ღო ნის ძიე ბა მათ სახ
ლში ჩა ტა რე ბუ ლი ყო და მო საწ ვე ვე ბიც დააგ ზავ ნეს. ლაჟ ვარ დო ვან ცის ფერ კა ბა ში 
გა მოწ ყო ბი ლი (რო მე ლიც ამ მოვ ლე ნას თან და კავ ში რე ბით უორ თთან შე ვი კე რე) 
და გუ ლაჩ ქრო ლე ბუ ლი შევ დი ვარ მიუ რა ტე ბის სა ლონ ში. გზად ეტ ლი გაგ ვი ჩერ და 
და მე და დე და ჩემ მა ისე დაც და ვაგ ვია ნეთ. მთე ლი სა ზო გა დოე ბა უკ ვე შეგ რო ვი
ლი ყო, სა სი ძო კი არ ჩან და. უხერ ხუ ლი თხუთ მე ტი წუ თი გა ვი და და რად გან ის, 
ვი საც ელოდ ნენ, კი დევ არ გა მოჩ ნდა, ხალ ხი სუფ რას მიუს ხდა. მე დამ სვეს უფ რო
სი მას პინ ძლის მარ ჯვე ნა მხა რეს – ჩემს მარ ჯვნივ ად გი ლი ჯერ ისევ თა ვი სუ ფა ლი 
იყო. უკ ვე მე სა მე კერ ძი ჩა მოა ტა რეს – მე ტად უხერ ხუ ლი სი ტუა ცია შეიქ მნა – რო ცა 
ბა რა თი შე მოი ტა ნეს; ბა ტო ნი ფ. ბო დი შის თხოვ ნით გვატ ყო ბი ნებ და, რომ უეც რად 
ცუ დად გახ და. ვახ შამ მა უღიმ ღა მოდ ჩაია რა. ნიშ ნო ბის თვის მომ ზა დე ბუ ლი სად
ღეგ რძე ლოე ბი, რა თქმა უნ და, აღარ წარ მოით ქვა და შამ პა ნუ რიც ავად მყო ფის 
სწრა ფი გა მო ჯან მრთე ლე ბის სურ ვი ლით დაი ცა ლა.

გუ ლი კარგს არა ფერს მეუბ ნე ბო და: ორ ჯერ უა რის თქმა ჩე მი მე გობ რე ბის თვის, 
თვით ნიშ ნო ბა ზეც კი – თა ნაც ასე თი გულ გრი ლი ტო ნით: ეს რას უნ და ნიშ ნავ
დეს? – რა საც ნიშ ნავ და, მეო რე დი ლით გა ვი გე სა ფოს ტო გზავ ნი ლით. ეს იყო მა
მა მი სის წე რი ლი. მხო ლოდ რამ დე ნი მე სტრი ქო ნი, რომ ორი ვე ბა ტო ნი ინ გლისს 
გაემ გზავ რა. ისი ნი მი ვიდ ნენ მტკივ ნეულ გა დაწ ყვე ტი ლე ბამ დე, რომ ეს ნიშ ნო ბა 
უნ და გაეუქ მე ბი ნათ, მე ტის მე ტად დი დი ასა კობ რი ვი სხვაო ბის გა მო – ეს ყმაწ ვი
ლი, რო გორც ახ ლა გა მოტ ყდნენ, ოცი წლის კი არა, მხო ლოდ თვრა მე ტის ყო ფი
ლა. Fa re well, and may you be as happy as you de ser ve. Yours truly,31 – ეს იყო და ეს. 
ოც ნე ბე ბი სიზ მა რი ვით გაქ რა. მოგ ვია ნე ბით გა ვი გეთ, რომ მელ ბურ ნის სახ ლე ბი 
და მი ლიო ნე ბი ზღა პა რი ყო ფი ლა.

რა თქმა უნ და, რა ღაც პე რიო დი ვი დარ დე. ცხა დია, უზო მოდ მრცხვე ნო და, მიუ
რა ტე ბის მთე ლი ოჯა ხის წი ნა შე თა ვი მო მეჭ რა... მაგ რამ ჩე მი მე გობ რე ბი მამ ხნე
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ვებ დნენ და მარ წმუ ნებ დნენ, რომ სირ ცხვი ლი და გა კიც ხვა მხო ლოდ იმ ორ ინ
გლი სელს ეკუთ ვნო და და საერ თო დაც გა მი მარ თლა, ამ ავან ტიუ რის ტებს რომ არ 
ჩავ ვუ ვარ დი ხელ ში და მეც მა ლე დავ მშვიდ დი.

წელი 1870-1871 
პრინ ცი აშილ მიუ რა ტი ფრან გუ ლი არ მიის ოფი ცე რი იყო; ერთ დღე საც მიი ღო 

ბრძა ნე ბა, რომ ალ ჟი რის გარ ნი ზონ ში გა მოც ხა დე ბუ ლი ყო. რა თქმა უნ და, მეუღ
ლეც გაჰ ყვა და პა რი ზი ჩემ თვის კვლავ და ცა რიელ და. ჩე მი გუ ლიც ცა რიე ლი იყო 
და მო მავ ლის იმე დე ბიც – დან გრეუ ლი. ჩვე ნი პა ტა რა ქო ნე ბაც სულ შე მოგ ვად ნა ამ 
გაკ ვე თი ლე ბი სა და მდიდ რულ ყო ფას თან და კავ ში რე ბუ ლი სხვა უამ რა ვი ხარ ჯის 
გა მოი სო ბით... ისე მოხ და, რომ მე კვლავ სიმ ღე რას მი ვუბ რუნ დი. ჩვენ გა ვემ გზავ
რეთ მი ლან ში, რა თა იქ მაეს ტრო ლამ პერ ტი როლ ენ თან მევ ლო და რო გორ მე ლა 
სკა ლა ში მოვ ხვედ რი ლი ყა ვი. ლამ პერ ტიმ გამ სინ ჯა, ჩე მი ხმა ძა ლიან მოე წო ნა – 
თუმ ცა სულ ცო ტა ერ თი წე ლი მაინც მას თან უნ და მეს წავ ლა, ვიდ რე იმა ზე ვი ფიქ
რებ დი, რომ კონ ცერ ტზე ან ოპე რებ ში გა მოვ სუ ლი ყა ვი. რა ღას ვი ზამ დი – კვლავ 
დო, რე, მი, ფა, სოლ, ლა, სი...

ბე ჯი თად ვსწავ ლობ დი და ვვარ ჯი შობ დი, მაგ რამ ის „მნიშ ვნე ლო ვა ნი“ – რომ 
იტ ყვიან, სამ ყა როს შე მავ სე ბე ლი, რო გო რა დაც ნა ნატრ სა ხე ლოვ ნე ბო სარ ბიელს 
ჩე მი სწავ ლის და საწ ყის ში ვი სა ხავ დი – უკ ვე გა მიქ რა.

ამ დროს ატ ყდა გერ მა ნულ ფრან გუ ლი ომი. სა ლო მე მიუ რა ტის გან მი ვი ღე ცნო
ბა, რომ ალ ჟირ ში ვა ჟი შეე ძი ნა – პირ ველ ივ ლისს, ომის გა მოც ხა დე ბის დღეს. მე 
საავ დრო ღრუბ ლებს ვერ ვამ ჩნევ დი და რო ცა ქა რიშ ხა ლი ამო ვარ და, მას ზუს ტად 
ისე თი ვე გულ გრი ლო ბით შევ ხვდი, რო გო რა დაც 1866 წლის ქა რიშ ხლებს. მე სულ 
სხვა დარ დი მქონ და: სა ხე ლოვ ნე ბო სარ ბიელ ზე არა ფე რი გა მომ დიო და. რო გორც 
კი გა სინ ჯვა ზე გას ვლას გა დავ წყვეტ დი, ში ში ყელ ში ჩა მაფ რინ დე ბო და და... ვე ღარ 
გავ დიო დი. ეს „მო ნო ტო ნუ რი სიმ ღე რა“ სა ტან ჯვე ლად მექ ცა, მაგ რამ ბრძო ლას 
კვლავ ვაგ რძე ლებ დი – სხვე ბი გა მუდ მე ბით მარ წმუ ნებ დნენ, რომ ში შის დაძ ლე
ვა შე საძ ლე ბე ლი იყო და ამის შემ დეგ ჩე მი ტა ლან ტიც გაი ფურ ჩქნე ბო და. ამას
თან, მა შინ საერ თოდ არ მაინ ტე რე სებ და ის დი დი ტრა გე დია, მთელ მსოფ ლიოს 
რომ აზან ზა რებ და. ჩე მი პი რა დი ტან ჯვის გარ და, სხვა გან საც დე ლიც არ სე ბობ და 
– იმ დროინ დელ სამ ყა როს სხვა ში ში აკან კა ლებ და! ამ ის ტო რიულ კა ტაკ ლიზ მებს 
კვლავ ისე დავ ხვდი, პა ტა რა პრო ტეს ტის ან ში ნა გა ნი მღელ ვა რე ბის ნა სა ხიც არ 
გამ ჩე ნია. გერ მა ნიის ერ თმა ნეთს მი ყო ლე ბუ ლი გა მარ ჯვე ბე ბი დიდ პა ტი ვის ცე მას 
იმ სა ხუ რებ და, თან გულ წრფე ლად მე ნა ნე ბო და ნა პო ლეო ნის დი ნას ტიის დამ ხო
ბაც, რომ ლის წარ მო მად გენ ლებ საც ასე და ვუახ ლოვ დი. მეო რე მხრივ, ჩემს მე
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ფურ უდი დე ბუ ლე სო ბა ვი ზა ვი საც გუ ლით ვუ ლო ცავ დი ამაყ კაი ზე რულ გვირ გვინს.
ყვე ლა იმ ჭირ ვა რა მის გარ და, რაც გერ მა ნულ ფრან გულს ომს ახ ლდა, ცო

ტა რა მეს თუ ვამ ჩნევ დი, ან მინ დო და გა მე გო. ყვე ლა ფერს თა ვი დან ვი შო რებ დი 
ფა ტა ლის ტუ რი გა მო ნათ ქვა მით: C›est la guer re!32 პო ლი ტი კა არას დროს მაინ ტე
რე სებ და, ყო ველ დღიურ გა ზე თებს არ ვკით ხუ ლობ დი. სა მა გიე როდ, წიგ ნებს უფ
რო მე ტად ვე წა ფე ბო დი. სწო რედ ისი ნი მიქ მნიდ ნენ მეო რე სამ ყა როს, სა დაც ჩე მი 
ცხოვ რე ბის პა რა ლე ლუ რად კი დევ ერ თი სი ცოც ხლით ვცხოვ რობ დი. ჯერ კი დევ 
ღრმა ბავ შვო ბი დან შე მიპ ყრო კით ხვი სა და სწავ ლის ვნე ბამ და მას არას დროს, 
არც ერთ გა რე მოე ბა ში აღარ მი ვუ ტო ვე ბი ვარ. სახ ლში ვი ყა ვი თუ ბა დენ ში, ვმოგ
ზაუ რობ დი, საო პე რო სკო ლა ში ვსწავ ლობ დი თუ მა ღალ სა ზო გა დოე ბა ში წვეუ ლე
ბებ სა და მე გობ რებს შო რის ვტრია ლებ დი, შეყ ვა რე ბუ ლი, და ნიშ ნუ ლი თუ კვლავ 
თა ვი სუ ფა ლი ვი ყა ვი, ყო ფა ჩემ თვის ბრწყინ ვა ლე ბას და სი ხა რულს, თუ დარდს და 
საზ რუ ნავს იმე ტებ და – ყო ველ თვის დღის უმე ტეს ნა წილს მაინც წიგ ნე ბის გა რე მოც
ვა ში ვა ტა რებ დი. მხატ ვრულ ზე არა ნაკ ლებ, თუ უფ რო მე ტად არა, სა მეც ნიე რო ლი
ტე რა ტუ რა მი ზი დავ და. მაინ ტე რე სებ და ეთ ნოგ რა ფია, ქი მია, ას ტრო ნო მია, ყვე ლა
ზე საყ ვა რე ლი დის ციპ ლი ნა კი ფი ლო სო ფია იყო. კან ტი, შო პენ ჰაუე რი, ჰარ ტმა ნი33 
(ა რაც ნო ბიე რის ფი ლო სო ფია), შტრაუ სი, ფოიერ ბა ხი, პას კა ლი, კომ ტი,34 ლიტ რე,35 
ვიკ ტორ კუ ზე ნი,36 Ju les Ja net, ალ ფრედ ფუ ლე37 (ბო ლო სა მი იყო ჟურ ნა ლი დან Re
vue des deux Mon des, რო მელ საც პირ ვე ლი გვერ დი დან ბო ლომ დე დაწ ვრი ლე ბით 
ვკით ხუ ლობ დი); ესე ნი და კი დევ სხვა მრა ვა ლი, რო მელ თა სა ხე ლებს ვერ ჩა მოვ
თვლი, იყ ვნენ ჩე მი სუ ლიე რი მე გობ რე ბი. მათ სა ზო გა დოე ბა ში ვა ტა რებ დი ბედ ნიერ, 
ჩემს პი რა დულ ამ ბებს და შო რე ბულ ცხოვ რე ბას, სა დაც ჩე მი სუ ლი ნე ბივ რობ და. მა
შინ ჯერ არ დამ დგა რი ყო ხატ მებ რძოლ თა და ძვე ლის  მგმო ბელ თა დრო, მე რე გაძ
ლიერ და თან და თან და ძვე ლი პოე ტე ბის შე მოქ მე დე ბის გა და ფა სე ბა მოჰ ყვა... ანუ 
ჯერ კი დევ შეიძ ლე ბო და ამ ურ თიერ თო ბას სია მა ყი სა და სი ხა რუ ლის გან ცდა მოე
ტა ნა. ამის სა პი რის პი როდ, მეც ნიე რე ბის დარ გთა შო რის ყვე ლა ზე საუ კე თე სო – ნა
ტურ ფი ლო სო ფია – ჯერ კი დევ არ ასუ ლი ყო იმ სი მაღ ლემ დე, იმ ზე გავ ლე ნამ დე და 
გო ნე ბის რე ვო ლუ ციუ რად გარ დაქ მნამ დე, რო მელ საც მოგ ვია ნე ბით გან ვი თა რე ბის 
თეო რიის შე მუ შა ვე ბის წყა ლო ბით მიაღ წია. გო ნებ რივ და სო ცია ლურ ფე ნო მე ნებ ზე 
მი სი გავლენის გა მო ყე ნე ბა ჯერ კი დევ არ იყო ცნო ბი ლი. სო ცია ლურ ფი ლო სო ფია სა 
და სო ციო ლო გია ზე არა ფე რი ვი ცო დი. დარ ვინს უკ ვე ემ ცნო მსოფ ლიოს თვის თა ვი
სი აღ მო ჩე ნა სა ხეო ბა თა წარ მოქ მნის შე სა ხებ, ლა სა ლის38 და ენ გელ სის შრო მებ ში 
უკ ვე და სა ხუ ლი ყო ეკო ნო მი კის პრობ ლე მე ბი, ბუკ ლმა (Henry Tho mas Buc kles) უკ
ვე გა მოაქ ვეყ ნა შე სა ვა ლი ცი ვი ლი ზა ცია თა ის ტო რიის თვის, კა მა თი/ და ვა ბიუხ ნე რის 
შრო მა ზე „ძა ლა და მა ტე რია“ უკ ვე გა ჩა ღე ბუ ლი ყო, ჰერ ბერტ სპენ სე რის მთა ვა რი 
ნა წარ მოე ბე ბი უკ ვე გა მოე ცათ, მაგ რამ ჩე მამ დე ამათ გან ჯერ არა ფერს მოეღ წია. 
ცოდ ნის წყურ ვი ლით ვე წა ფე ბო დი ყვე ლა ფერს, რა საც ბუ ნე ბი სა და სა ზო გა დოე
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ბის შე სა ხებ წიგ ნე ბი მიყ ვე ბოდ ნენ, რო გორც უკ ვე არ სე ბულ ზე და არა სა მო მავ
ლოდ მო სახ დენ ზე. კერ ძოდ, მაკ ლდა იმის აღ ქმა, რომ სო ცია ლუ რი მდგო მა რეო
ბე ბი უნ და შეც ვლი ლი ყო, ხო ლო ამ პრო ცეს ში გა ნათ ლე ბულ ადა მიანს ბრძო ლა 
და მას ში თა ვი სი წვლი ლის შე ტა ნა მარ თებ და.

გერ მა ნულ ფრან გუ ლი ომი რომ დამ თავ რდა, შემ თხვე ვით ბერ ლინ ში აღ მოვ
ჩნდით.

ჩემ მა სწავ ლა გა ნათ ლე ბამ – გერ მა ნუ ლი ვო კა ლუ რი ხე ლოვ ნე ბის გაც ნო ბის 
სურ ვილ მა – პრუ სიის დე და ქა ლაქ ში ჩა მიყ ვა ნა.

უნ ტერ დენ ლინ დენ ზე გა მა ვა ლი აივ ნი დან ვუ ყუ რე საფ რან გე თი დან დაბ რუ ნე
ბუ ლი ძლე ვა მო სი ლი არ მიის მსვლე ლო ბას. მეხ სიე რე ბა ში ცოც ხლად აღ მე ბეჭ და 
სუ რა თი – მზით გა ჩახ ჩა ხე ბუ ლი არე მა რე, სი ხა რუ ლის ყი ჟი ნა, მოფ რია ლე დრო შე
ბი, ყვა ვილ თცვე ნა, ტრიუმ ფა ლუ რი თა ღი – დი დი, ის ტო რიუ ლი ზეი მი... რა სხვა ნაი
რად აღ ვიქ ვამ დი დღეს ყო ვე ლი ვე ამას! ...მაგ რამ ამ გარ დაქ მნის ის ტო რია ბევ რად 
გვიან იწ ყე ბა!

პრინცი ვიტგენშტაინი
კი დევ ერ თი ეპი ზო დი მახ სენ დე ბა ახალ გაზ რდო ბი დან – კვლავ ნიშ ნო ბის რო

მა ნი. რო ცა ვამ ბობ „ა ხალ გაზ რდო ბა“, ეს ფარ დო ბი თი ცნე ბაა. რო მა ნი გა თა მაშ და 
1872 წლის ზაფ ხულ ში, მა შა სა და მე, ოც დარ ვა წლის ვი ყა ვი და გო გოს თვის ამ ასაკს 
აღა რა ვინ მიიჩ ნევს ახალ გაზ რდუ ლად.

ეს იყო ვის ბა დენ ში. ერთ დღეს გა მოგ ვეც ხა და ახალ გაზ რდა მა მა კა ცი – სა ხე ლად 
ადოლფ პრინც საინ ვიტ გენ შტაინ ჰო ჰენ შტაი ნი (A dolf Print Say nWit tgen stein Ho
hen stein). თურ მე მგზნე ბა რე მომ ღე რა ლი ყო ფი ლა – ტე ნო რი ფე ნო მე ნა ლუ რი ხმით, 
რაც, რა თქმა უნ და, ჩვე ნი გაც ნო ბი სა და მოგ ვია ნე ბით დაახ ლოე ბის სა ბა ბად იქ ცა. 
მას ერ თხელ მოეს მა, ღია ფან ჯა რა ში რომ ვმღე რო დი და ამან უბიძ გა, ახ ლოს მო სუ
ლი ყო. ვუთ ხა რით, გვწვეო და თა ვის ნო ტებ თან ერ თად. სია მოვ ნე ბით დაგ ვთან ხმდა. 
გაო ცე ბუ ლი დავ რჩი, რო ცა მის მიერ მო ტა ნილ ნა წარ მოებ თა უმე ტე სო ბა სიმ ღე რე ბი 
კი არა, საო პე რო არიე ბი იყო; არც მას გაჰ კვირ ვე ბია, ჩემ თან პარ ტი ტუ რე ბის სა ცა
ვი რომ აღ მოა ჩი ნა. პირ ვე ლი, რაც წაიმ ღე რა, იყო ფაუს ტის არია: O di mo ra cas ca  
e pu ra.39 მე პია ნი ნო ზე ა კომ პა ნი რე ბა გა ვუ წიე. არია რომ დაამ თავ რა – დი დე ბუ ლად 
იმ ღე რა – „ფაუს ტის“ ჩე მი პარ ტი ტუ რა გა დავ შა ლე და და ვიწ ყე სოპ რა ნოს პარ ტია 
დუე ტის თვის; ისიც მა შინ ვე ამ ყვა და ორი საო პე რო მომ ღე რა ლი ვით გა ვას რუ ლეთ 
ეს დუე ტი.

„თქვენ სას ცე ნო გა ნათ ლე ბა მიი ღეთ, გრა ფი ნია?“ – მკით ხა გაო ცე ბით.
„მეც შე მიძ ლია იგი ვე შე კით ხვა და გის ვათ, პრინ ცო!“
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ეს კით ხვა პირ ველ ჯერ ზე უპა სუ ხოდ და ტო ვა. ორი ვეს ისე მოგ ვე წო ნა ერ თობ ლი
ვი სიმ ღე რა, რომ შევ თან ხმდით, ერ თად ბე ჯი თად ვი მე ცა დი ნებ დით. ისიც ყო ველ
დღე და დიო და; „ფაუს ტის“ დუეტს მოჰ ყვა დუე ტი „რო მეო და ჯუ ლიე ტა დან“,40 ამის 
მე რე დუე ტი რაულ სა და ვა ლენ ტინს41 შო რის. მა ლე ახალ გაზ რდა კაც მა გაგ ვიმ ხი
ლა, რომ მარ თლაც სურ და თა ვი ხე ლოვ ნე ბის თვის მიეძ ღვნა. ერთ თვე ში ამე რი კა ში 
მიემ გზავ რე ბო და და გა მო გო ნი ლი სა ხე ლით კონ ცერ ტებ ზე და თეატ რში გა მოს ვლას 
აპი რებ და. დი დი ჯა ფა დაად გა, მშობ ლე ბი ამა ზე დაე თან ხმე ბი ნა. მი სი ჟი ნი და სიმ
ღე რის სურ ვი ლი იმ დე ნად დი დი იყო, არაფ რის წი ნა შე უკან არ დაი ხევ და, რომ საყ
ვა რე ლი ხე ლოვ ნე ბა პრო ფე სიულ დო ნე ზე შეეს წავ ლა. ამის გან ფი ნან სუ რი სარ გებ
ლის მი ღე ბა საც იმე დოვ ნებ და. მაიო რა ტის მემ კვიდ რეო ბა ში მას, რო გორც უმ ცროს 
ძმას, არა ნაი რი ქო ნე ბა არ ერ გე ბო და, ამე რი კა ში კი სა ხელ გან თქმულ ტე ნო რებს 
დო ლა რე ბი თავ ზე საყ რე ლად ჰქონ დათ. მეც მო ვუ ყე ვი, რა გეგ მებს ვი სა ხავ დი თა ვი
დან, მაგ რამ ყო ველ ჯერ ზე, რო ცა ხალ ხის წი ნა შე ან გა დამ წყვეტ გა მოც და ზე გას ვლა 
მი წევ და, გა დაუ ლა ხავ შიშს ვე ჯა ხე ბო დი, ერ თია ნად რომ მა დამ ბლა ვებ და. თურ მე 
მა საც იგი ვე ემარ თე ბო და, მაგ რამ დრო თა გან მავ ლო ბა ში დაუძ ლე ვია.

შე სა ნიშ ნა ვად გა ვუ გეთ ერ თმა ნეთს. ჩვე ნი ხმე ბიც შე სა ნიშ ნა ვად ჟღერ და ერ
თად. და ამის ბო ლო იყო... – გა ნა თი თოეუ ლი თქვენ გა ნი ვერ ხვდე ბა, თუ რა იყო 
ბო ლო? თოთ ხმე ტი დღის გან მავ ლო ბა ში, ყო ველ დღიუ რად ორ ო რი საა თი, მა
ჟორ შიც და მი ნორ შიც, ნაზ ცეც ხლო ვან ტო ნა ლო ბა ში ერ თმა ნეთს სიყ ვა რულს ვე
ფი ცე ბო დით: Io t›amo, je t›adore – „მოვ კვდე ბი – სია მოვ ნე ბით... შენ თვის!“ ეს ხომ, 
წარ მოუდ გე ნე ლია, დაუს ჯე ლი დარ ჩეს – მით უმე ტეს, თუ ისე დაც კე თილ გან წყო ბა 
არ სე ბობს. და ასეც მოხ და – შევ თან ხმდით, რომ ჩვენ  ჩვე ნი ცხოვ რე ბა, ასე ერ
თნაი რი, ერ თმა ნეთ თან დაგ ვე კავ ში რე ბი ნა.

პრინც ადოლფ ვიტ გენ შტაინს ჩე მი ხე ლი ეკა ვა და მის შე მო თა ვა ზე ბას დე და
ჩე მის მხრი დან თან ხმო ბა მოჰ ყვა. ჩე მი თან ხმო ბა ჯერ კი დევ იმ კოც ნით მოი პო ვა, 
რი თაც და ვამ თავ რეთ დუე ტი, ტკბილ ტერ ციებ ში გა შე შე ბუ ლებ მა.

ჩვე ნი უახ ლოე სი მო მა ვა ლი ასე და ლაგ და: შე მუ შავ და ამე რი კა ში მოგ ზაუ რო ბის 
გეგ მა. უფ რო მე ტად, ვიდ რე ოდეს მე, გაჩ ნდა ქო ნე ბის მო პო ვე ბის სა ჭი როე ბა. თა ვის 
მშობ ლებ საც მა შინ ვე აც ნო ბა ჩვე ნი ნიშ ნო ბის შე სა ხებ. აქეთ, რო გორც მი სი გა მოც ხა
დე ბუ ლი სა ცო ლე, ისე უნ და დავ რჩე ნი ლი ყა ვი და რო გორც კი იგი ოკეა ნის გა დაღ მა 
კა რიე რას აიწ ყობ და, ჩემ წა საყ ვა ნად მა შინ ვე დაბ რუნ დე ბო და. მშობ ლე ბის გან მა ლე 
მო ვი და თან ხმო ბის წე რი ლი; ასე გავ ხდით საქ მრო და სა ცო ლე. 

მო მა ვალს შევ ყუ რებ დი – მარ თა ლია, არ ცთუ მშვი დად, მაგ რამ მაინც – სი ხა
რუ ლით სავ სე მო ლო დი ნით; არ ცთუ მშვი დად იმი ტომ, რომ არა ვინ უწ ყო და, რა 
მოხ დე ბო და, თუ კი ადოლფს გეგ მე ბი გაუც რუვ დე ბო და ან ზღვის გა დაღ მა აზ რი 
შეეც ვლე ბო და – ასეც ხომ ხდე ბა... და სი ხა რუ ლია ნი მო ლო დი ნით – რად გან შე
საძ ლე ბე ლი იყო საინ ტე რე სო, ბედ ნიე რი ცხოვ რე ბა მქო ნო და ხე ლოვ ნე ბა ში თა ნა
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მოაზ რეს თან ერ თად; საყ ვა რე ლ ადა მიან თან, რო მელ საც დი დი სა ხე ლიც ჰქონ და 
და პოე ტუ რი, კე თილ შო ბი ლი სუ ლი თაც გა მოირ ჩეო და; კაც თან, რომ ლის მი მართ 
შეიძ ლე ბა არც ისე მგზნე ბა რე გრძნო ბე ბი გა მიაჩ ნდა, მაგ რამ გულ წრფე ლად კე
თილ გან წყო ბი ლი ვი ყა ვი.

ბრე მე ნი დან გა მო მიგ ზავ ნა სიყ ვა რუ ლით სავ სე გა მო სათ ხო ვა რი დე პე შა – ახ ლა 
კი რამ დე ნი მე კვი რა უნ და გა სუ ლი ყო, ვიდ რე წე რილს ნიუ იორ კი დან მი ვი ღებ დი. 

მაგ რამ იქამ დე, ბევ რად ად რე, ვიდ რე მო ვე ლო დი, შე ვიტ ყვე სა ში ნე ლი ამ ბა ვი. 
გა ზეთ ში ვი პო ვე რამ დე ნი მეს ტრი ქო ნია ნი შე ნიშ ვნა სა თაუ რით: „გზა ში სიკ ვდი ლი. 
რო გორც ვიტ გენ შტაინ თა ცი ხე სი მაგ რე ში, თა ვად ვიტ გენ შტაი ნე ბის ოჯახ ში სა დე
ნია ნი ტე ლეგ რა ფით მი სუ ლი დე პე შა იუწ ყე ბა, ამე რი კის კენ გამ გზავ რე ბუ ლი პრინც 
ადოლფ ვიტ გენ შტაი ნი გემ ბან ზე უეც რად გარ დაიც ვა ლა. მი სი ცხე და რი ზღვა ში იქ
ნა ჩაშ ვე ბუ ლი“.

მე ყვი რი ლი აღ მომ ხდა და მთე ლი ღა მე ჩემს ლო გინ თან და ჩო ქი ლი ვქვი თი ნებ დი. 
ეს იყო ჩე მი ცხოვ რე ბის მტკივ ნეუ ლი და მაინც მშვე ნიე რი ეპი ზო დი – სიმ ღე

რის ჯა დოს ნო ბის და იმედ გაც რუე ბის მოკ ლე რო მა ნი. გე მის – Rheinის გემ ბან ზე 
ას წიეს სამ გლო ვია რო დრო შა, ქო რა ლი შეას რუ ლეს, გე მი გა ჩერ და და სა ლუ ტის 
თან ხლე ბით ცხე და რი ზღვა ში ჩაუშ ვეს. ტალ ღებ ში გაუ ჩი ნარ და – ხე ლო ვა ნი, პრინ
ცი, კე თი ლი სუ ლის ადა მია ნი. მას სა ცო ლის სუ რა თი და დუ მე ბულ გულ ზე დაა დეს; 
ზღვის ტალ ღე ბი ქვი თი ნით უმ ღე როდ ნენ სა ქორ წი ლო სიმ ღე რას მიც ვა ლე ბულს 
და ჩემს სუ რათს.

ზუტნერების სახლში 
(1873-1876)
1873 წლის ზაფ ხუ ლია. ხან მოკ ლე რო მა ნის და ვიწ ყე ბა, უფ რო სწო რად, მი სი 

გა და ტა ნა შევ ძე ლი. „სიმ ღე რის ფრთებ ზე“ გა მო ტა რე ბულ სიყ ვა რულს არ ცთუ ისე 
ღრმად შეეღ წია გულ ში – უც ბად მო ვი და და სიზ მა რი ვი ვით გაქ რა. რამ დე ნი მე კვი
რა გა ვა ტა რე ნამ დვილ, ღრმა ტრაურ ში, მე რე თან და თა ნო ბით ვა ჯო ბე ცრემ ლებს 
და ცხოვ რე ბამ დაიბ რუ ნა თა ვი სი უფ ლე ბე ბი. ეს მით უფ რო, რომ აუ ცი ლებ ლო ბის 
წი ნა შე დავ დე ქი – თა ვი უნ და მერ ჩი ნა. ჩვე ნი ქო ნე ბა სა ბო ლოოდ ამოი წუ რა და 
მე ბე დის ანა ბა რად აღ მოვ ჩნდი. დე და ჩემს შეეძ ლო თა ვი სი აპა ნა ჟით42 ეც ხოვ რა, 
მაგ რამ ტვირ თად ხომ არ და ვაწ ვე ბო დი, კი მეხ ვე წე ბო და, მას თან დავ რჩე ნი ლი
ყა ვი და ხე ლო ვა ნის კა რიე რის გა ნახ ლე ბა მე ცა და. ამის გა გო ნე ბაც კი არ მინ დო
და. ოც დაა თი წე ლი ის ასა კი არაა, რო ცა ხე ლო ვა ნის კა რიე რა უნ და დაიწ ყო. თა
ნაც, ში შის პა ნი კუ რი შე ტე ვე ბი რომ მახ სენ დე ბო და, ყვე ლა გა მოს ვლას თუ გა სინ
ჯვას რომ ახ ლდა და ყველ გან მა მარ ცხებ და, ამ „სიმ ღერ ნამ ღე რის“ – რო გორც 
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მე ვე ძახ დი – ხსე ნე ბაც კი შემ ძულ და. მაგ რამ ასე, ვი ღა ცის კმა ყო ფა ზე და უქ მად 
ყოფ ნა არ მინ დო და. ჩე მი სრულ ყო ფი ლი ფრან გუ ლით, ინ გლი სუ რით და იტა ლიუ
რით, არაპ რო ფე სიო ნა ლის თვის შე სა ნიშ ნა ვი მუ სი კა ლუ რი გა ნათ ლე ბით, ზო გა დი 
ცოდ ნის მა რა გით ყველ გან შე მეძ ლო თა ვი გა მე ტა ნა და თან მებ რწყი ნა კი დეც. ასე 
მი ვი ღე ერ თი შე მო თა ვა ზე ბა, რო მე ლიც გუ ლის ხმობ და ოთ ხი მოზ რდი ლი ქა ლიშ
ვი ლის თვის აღ მზრდე ლი სა და კომ პა ნიო ნის ფუნ ქციე ბის შეს რუ ლე ბას ფრაი ჰერ43 
ზუტ ნე რის სახ ლში. თურ მე, აქ მე წე რა ჩე მი ცხოვ რე ბის გვირ გვი ნით შემ კო ბა. და
ლოც ვი ლი იყოს ის დღე, რო დე საც ამ სახ ლში შე ვე დი; ეს იყო ყლორ ტი, საი და
ნაც ჩე მი ბედ ნიე რე ბის ას ფურ ცე ლა ვარ დი გაი ფურ ჩქნა. იმ დღემ გახ სნა აგ რეთ ვე 
კა რიბ ჭე, რო მელ შიც ის ბერ ტა ზუტ ნე რი შეა ბი ჯებ და – უბედ ნიე რე სი ქორ წი ნე ბის 
და მწა რე ქვრი ვო ბის გა მოც დი ლე ბით, სა ჭირ ბო რო ტო სა კით ხებ ში მი სი მო ნა წი
ლეო ბით, – რო გო რა დაც თავს ჯერ კი დევ ვგრძნობ; ამ დროს კი მა შინ დე ლი ბერ ტა 
კინ სკი, ვის ზეც ახ ლა გიყვე ბით, მე სა ხე ბა რო მე ლი ღაც სუ რა თე ბია ნი წიგ ნის გმი
რად, რომ ლის გან ცდე ბიც – მკრთა ლად – კი ვი ცი, მაგ რამ ნაკ ლე ბად მა ღელ ვებს. 

ზუტ ნე რე ბის ოჯა ხი ცხოვ რობ და ვე ნის კა ნო ვა გას სე ში (Canovagassc) მდე ბა რე 
სა კუ თარ სა სახ ლე ში. სა სახ ლის ერ თი ფა სა დი გა დაჰ ყუ რებ და კარ ლსკირ ხეს ვე
ნის მდი ნა რის გა დაღ მა, მეო რე – მუ სი კა ლუ რი გაერ თია ნე ბის (Musikverein) შე
ნო ბას. პირ ველ სარ თულ ზე ვცხოვ რობ დით ჩვენ, ანუ ბა რო ნი, ბა რო ნე სა, მა თი 
ოთ ხი ქა ლიშ ვი ლი და მე; მე ზა ნი ნი44 და კა ვე ბუ ლი ჰქონ დათ უფ როს ვაჟ კარლს, 
რო მე ლიც რამ დე ნი მე თვის და ქორ წი ნე ბუ ლი იყო მშვე ნიერ ქალ ზე, გრაფ ფირ
მია ნის ქა ლიშ ვილ ზე, და მე სა მე, ყვე ლა ზე უმ ცროს ვაჟ არ ტურ გუნ და კარს. მეო რე 
ვა ჟი, ასე ვე და ქორ წი ნე ბუ ლი, ყო ფი ლი კა ვა ლე რიის კა პი ტა ნი, 1866 წელს ბო ჰე მია
ში რომ იბ რძო და, ახ ლა შტო კერ ნის მა მულ ში დამ კვიდ რე ბუ ლი ყო. 

„მა მა“ – მა მა ზუტ ნე რი, მა შინ 51 წლის, წარ მო სა დე გი მა მა კა ცი, ძვე ლი ყაი დის 
ავ სტრიე ლი კა ვა ლე რის ტი, კონ სერ ვა ტო რი, რომ არა ვთქვათ რეაქ ციო ნე რი თა
ვი სი პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბით, სა სახ ლის კარ ზე კარ გად მი ღე ბუ ლი. „დე და“ 
– დე და ზუტ ნე რი, დაახ ლოე ბით ამა ვე ასა კის, დი დი სი ლა მა ზის ნაკ ვა ლე ვით, ცო
ტა ხის ტი და ცი ვი მა ნე რე ბით. ქა ლიშ ვი ლე ბი: ლო ტი, მა რია ნე, ლუი ზე და მა ტილ
დე – ოცი, ცხრა მე ტი, ჩვიდ მე ტი და თხუთ მე ტი წლი სა ნი, ერ თმა ნეთ ზე უფ რო ლა მა
ზე ბი. გან სა კუთ რე ბით, მა ტილ დე, დე დის ნე ბიე რა, ხვეუ ლი ქე რა თმით, სა ხის კა ნის 
და მაბ რმა ვე ბე ლი სი თეთ რით და სწო რი ნაკ ვთე ბით მარ თლა ან გე ლოზს ჰგავ და. 
კი დევ ორი არ სე ბა მიე კუთ ვნე ბო და ოჯახს: შნაპ სე ლი, ყვი თელ ბეწ ვა პინ ჩე რი, 
„მა მას“ და „დე დას“ მუდ მი ვი თა ნამ გზავ რი, და ამიე, პა ტა რა გო ნიე რი პუ დე ლი 
გო გო ნე ბის სა კუთ რე ბა.

დი დი მეურ ნეო ბა ჰქონ დათ; მსა ხურ თა შე მად გენ ლო ბა ში შე დიოდ ნენ: კა მერ დი ნე რი, 
მო ნა დი რე, მსა ხუ რე ბი, მოახ ლე გო გო ნა, ში და (ო თა ხე ბის) მოახ ლე, მზა რეუ ლი, მზა რეუ
ლის დამ ხმა რე გო გო ნე ბი, მეეტ ლე და პორ ტიე. ჰყავ დათ ეკი პა ჟი, ჰქონ დათ საო პე რო ლო
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ჟა. ახ ლაც თვალ წინ მიდ გას ბი ნა – დარ ბა ზის წი ნა მი სა ღე ბი კედ ლებ ზე გო ბე ლე ნე ბით, 
ჩა ყო ლე ბა ზე სა მი სა ლო ნი: მწვა ნე, ყვი თე ლი და ლურ ჯი; „დე დას“ ლაჟ ვარ დის ფე რი სა
ძი ნე ბე ლი, „მა მას“ სა წე რი ოთა ხი, რო მე ლიც მო სა წევ ოთა ხა დაც გა მოი ყე ნე ბო და, ტყა ვის 
ავე ჯით და ხის პა ნე ლე ბია ნი კედ ლე ბით; მე რე კი დევ ორი ოთა ხი გო გო ნე ბის თვის – ლო ტის 
და მა რია ნეს ერ თად ეძი ნათ, ისე ვე რო გორც ლუი ზე სა და მა ტილ დეს; მათ გვერ დით ჩე მი 
ოთა ხი იყო.

მე და გო გო ნე ბი მა ლე დავ მე გობ რდით. აღ მზრდე ლის როლს არ ცთუ მკაც რად 
ვას რუ ლებ დი, მაგ რამ დი ლის რამ დე ნი მე საა თი რე გუ ლა რუ ლად ეთ მო ბო და ენი
სა და მუ სი კის მე ცა დი ნეო ბას, რაც სა ბო ლოოდ ნამ დვი ლი სია მოვ ნე ბა, ხუმ რო ბა 
და გარ თო ბა უფ რო იყო. მე არა ნაი რად არ გა მოვ ხა ტავ დი ჩე მი ასა კის – ოც დაა
თი წლის ვი ყა ვი – უპი რა ტე სო ბას, მით უმე ტეს, არც ჩე მი პო ზი ციის ავ ტო რი ტეტს. 
დღის წეს რი გი თით ქმის არ იც ვლე ბო და. თა ნა მო თა მა შეე ბი ხუთ ნი ვი ყა ვით. დი
ლის საუზ მემ დე – სეირ ნო ბა ახ ლომ დე ბა რე პარ კში; ცხრა საათ ზე – ერ თობ ლი ვი 
ყა ვის სმა „მა მას“ სა წერ ოთახ ში; ამ დროს „დე და“ გვე კით ხე ბო და ხოლ მე სწავ
ლის მიმ დი ნა რეო ბის შე სა ხებ და გვა მა რა გებ და მრა ვალ ნაი რი მოქ ცე ვის წე სით 
თუ სხვა სა სარ გებ ლო რჩე ვე ბით. ათი დან თორ მე ტამ დე – მე ცა დი ნეო ბა; შუად ღი
სას – მეო რე ერ თობ ლი ვი საუზ მე სა სა დი ლო ოთახ ში; პირ ვე ლი საა თი დან, მო
ნაც ვლეო ბით – მუ სი კა, გაკ ვე თი ლე ბი და ა.შ.; სა დი ლის თვის, ხუ თი საა თის თვის 
– თა ვის მო წეს რი გე ბა; ამას უკ ვე ეს წრე ბოდ ნენ მე ზა ნი ნის ბი ნა დარ ნიც – კარ ლი 
თა ვის ცოლ თან ერ თად და არ ტუ რი. ეს უკა ნას კნე ლი, მა შინ ოც და სა მი წლი სა, დე
ბის ნე ბიე რა იყო... და არა მარ ტო დე ბი სა, ფაქ ტობ რი ვად – ყვე ლა სი. არ მე გუ ლე
ბო და ადა მია ნი, რო მე ლიც არ ტურ გუნ და კარ ფონ ზუტ ნე რით არ მოი ხიბ ლე ბო და. 
თეთ რი ყვა ვი ვით იშ ვიათ ნი არიან ასე თი არ სე ბა ნი, რომ ლე ბიც ისეთ მოუ გე რიე
ბელ charmeს ას ხი ვე ბენ, რომ ყვე ლას – მო ხუცს თუ ახალ გაზ რდას, მა ღალს თუ 
და ბალს, – ბა დე ში აბა მენ. არ ტურ გუნ და კა რი ასე თი იყო. მე სპე ცია ლუ რად არ 
ვთარ გმნი სიტ ყვა charmeს ჯა დოს ნო ბად, რად გან ფრან გუ ლი სიტ ყვა charme მის
გან ნა წარ მოებ charmeurსაც გვახ სე ნებს, ესაა ში ნაარ სი, რო მე ლიც „ჯა დოს ნო
ბით“ ადეკ ვა ტუ რად ვერ გად მოი ცე მა. თუ რის გან შედ გე ბა ასე თი charme, ძნე ლი 
სათ ქმე ლია; ეს თვი სე ბე ბის კომ პლექ სი კი არ არის, თა ვად თვი სე ბაა. იგი ზე მოქ
მე დებს აუხ სნე ლი და მოუ გე რიე ბე ლი მაგ ნი ტუ რი და ელექ ტრუ ლი ძა ლით. ფიქ
რობ ხოლ მე, რო გორ  უნ და მიხ ვდე, რა ტო მაა ზო გიერ თი პი როვ ნე ბა ასე თი სა სია
მოვ ნო და მიმ ზიდ ვე ლი, რო გორ იწ ვევს იგი ამ ხე ლა ნდო ბა სა და კე თილ გან წყო
ბას, და ყო ვე ლი ვე ამას მია წერ მის ხა ლი სია ნო ბას, მე გობ რუ ლო ბას, სი ლა მა ზეს, 
ნიჭს, მაგ რამ ჩა მოთ ვლილ თა გან არ ცერ თი არ გა მოდ გე ბა; სხვებ საც აქვთ ყვე ლა 
ეს თვი სე ბა, ალ ბათ უფ რო მე ტიც კი, მაგ რამ მათ თან იგი ვე ეფექ ტი არ შეი ნიშ ნე
ბა; ისი ნი არ არიან ე.წ. charmeurs. ისი ნი არ არიან სხი ვო სა ნი ადა მია ნე ბი. არ ტურ 
გუნ და კა რი კი სწო რედ ასე თი იყო. რო გორც კი ოთახ ში შე მო ვი დო და, მა შინ ვე სით
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ბო და სი ნათ ლე ისად გუ რებ და. ვერ ვიტ ყვი, რომ იგი და ნახ ვის თა ნა ვე შე მიყ ვარ და, 
მხო ლოდ იმ სი ხა რულს ვი ზია რებ დი, რა საც მი სი ოთ ხი და გრძნობ და, რო ცა საყ ვა
რე ლი ძმა მათ ხუმ რო ბებ სა და სია მეებ ში ჩაერ თვე ბო და ხოლ მე, რო ცა შუა ში ჩაგ
ვიჯ დე ბო და და ჭო რაობ და, რო ცა დრო დად რო ჩვენს გარ თო ბებ სა და ექ სკურ სიებ ში 
მო ნა წი ლეობ და. ამას ხში რად ვერ ახერ ხებ და – სა ხელ მწი ფო გა მოც დის თვის უნ და 
მომ ზა დე ბუ ლი ყო, რა საც შეძ ლე ბის დაგ ვა რად თავს არი დებ და: მარ თა ლია, ად ვი
ლად სწავ ლობ და, მაგ რამ არ ცთუ დი დი სია მოვ ნე ბით, ხო ლო სა მარ თა ლი არ ყო
ფი ლა მი სი ძლიე რი ლტოლ ვის სა გა ნი. „უქ ნა რა“ – ასე ეძახ და ყო ფი ლი ჰოფ მაის ტე
რი, ამ ჟა მად კონ ცერ ტმაის ტე რი; „ცან ცა რა ონა ვა რი“ – ასე ეძახ და მა მა მი სი; „მძი მე 
ჯვა რია ნამ დვი ლი“ – ოხ რავ და დე და მი სი; თან ყვე ლა მის მზეს იფი ცებ და. ლა მა ზი 
და მოხ დე ნი ლი იყო – უსაზ ღვროდ და უკი დე გა ნოდ; ზე ბუ ნებ რი ვი მუ სი კა ლუ რი მო
ნა ცე მე ბი ჰქონ და; ყო ველ გვა რი სწავ ლის გა რე შე ყვე ლა ფერს უკ რავ და სმე ნით და 
გა სა გი ჟე ბელ მე ლო დიებს იგო ნებ და. და მი სი ხა სია თის მთა ვა რი თვი სე ბა – იქ ნებ 
ესაა კი დეც მი სი მზეს ხი ვოს ნო ბის საი დუმ ლო? – მთა ვა რი ნი შა ნი იყო სი კე თე.

დღის წეს რიგ ზე გიყ ვე ბო დით და გა და ვუხ ვიე. ნა საუზ მევს დე და პრა ტერ
ში სეირ ნობ და ხოლ მე რო მე ლი მე ქა ლიშ ვილ თან ერ თად. ყვე ლა ზე ხში რად მა
ტილ დე გა მოეხ მაუ რე ბო და მის შე თა ვა ზე ბას, ყვე ლა ზე უმ ცრო სი; სხვებს დი დად 
არ ხიბ ლავ დათ „კე თილ შო ბილ თა ხეი ვან ში“ წინ და უკან ფე ხით სია რუ ლი. და
ნარ ჩე ნე ბი, ჩვენ ყვე ლა ნი, პრა ტე რის გავ ლით გა მო ფე ნა ზე მივ დიო დით. 1873 ხომ 
მსოფ ლიო გა მო ფე ნის და, იმავ დროუ ლად, „კრა ხის“45 წე ლიც იყო. ამ კრი ზი სის 
დროს ბა რონ მა ზუტ ნერ სე ნიორ მა საგ რძნო ბი წა გე ბა ნა ხა, მაგ რამ ოჯა ხის თვის 
არა ფე რი შეუტ ყო ბი ნე ბია. მხო ლოდ გვიან გახ და ცნო ბი ლი.

ექ სკურ სიე ბი და გა მო ფე ნა ფრიად სა სია მოვ ნო იყო ყვე ლას თვის; კვი რაო ბით 
ამას დი ლას ვუძ ღვნი დით. არ ტურ გუნ და კა რი და ზო გიერ თი მი სი მე გო ბა რიც შე
მოგ ვიერ თდე ბოდ ნენ ხოლ მე. სა ღა მოო ბით, კვი რა ში ორ ჯერ, მო ნაც ვლეო ბით დავ
დიო დით ოპე რის ლო ჟა ში; ჩაი ზე ყო ველ დღე რამ დე ნი მე სტუ მა რი მო დიო და; მუ ზი
ცი რე ბა, ერ თობ ლი ვი თა მა შე ბი და საუბ რე ბი თერ თმეტ საა თამ დე გრძელ დე ბო და. 
ამ პირ ველ ზაფ ხულს, ვი ნაი დან გა მო ფე ნის ზაფ ხუ ლი იყო, ოჯა ხი ქა ლა ქად ივ ლი სის 
შუა რიც ხვე ბამ დე დარ ჩა. მხო ლოდ მე რე გა ვი და ქა ლაქ გა რეთ, ჰარ მან სდორ ფის ცი
ხე სი მაგ რე ში. ჩვენ თვის ზეი მი იყო ეს გა და სახ ლე ბა, რად გან გო გო ნებს ათას წი ლად 
ერ ჩივ ნათ სოფ ლად ყოფ ნა, ვიდ რე ვე ნა ში, ისე ვე რო გორც ვა ჟებს. იმას რა სჯო ბია, 
რო ცა გა ხუ რე ბუ ლი, მტვრია ნი ქა ლა ქი დან მო დი ხარ მშვე ნიერ სა სახ ლე ში, სა დაც 
ყვე ლა ოთახ ში „სუფ თა და ხა ლა სი“ ჰაე რია, ირ გვლივ ტყე და პარ კი გარ ტყია და 
ბუ ნე ბის სი კე თეე ბით ხან გრძლი ვი ტკბო ბა და დას ვე ნე ბა გე ლის.

ჰარ მან სდორ ფი ფლობს მშვე ნიერ, ძვე ლის ძველ სა სახ ლეს, რო მელ საც შუა ში 
ერ თი და გვერ დებ ზე თი თო თი თო კოშ კი აქვს; დი დი ქვის ტე რა სა მიე მარ თე ბა 
პარ კის კენ, რომ ლის წი ნა ნა წი ლი ფრან გუ ლი ლე ჟო ნის (Lejeune) – შერ ნბრუ ნის 



303

მოგონებანი

(Schonbrunn) შე მოქ მე დის – სტი ლით არის გა დაწ ყვე ტი ლი, ვა ზე ბი თა და სტა ტუე
ბით მდიდ რუ ლა დაა მორ თუ ლი. აქ თავს იყ რის ყვე ლა ხეი ვა ნი, ოთ ხას წლო ვა ნი 
ფიჭ ვე ბი საც და ალაგ ა ლაგ ინ გლი სუ რიც, მათ შო რის სრუ ლიად ვე ლუ რიც, რო
მელ საც „პა ტა რა ტყეს“ უწო დე ბენ. მაგ რამ ამ პა ტა რა ტყე ზე უფ რო მე ტად ჩვენ 
ნამ დვი ლი ტყე გვიყ ვარ და. იქ ნა შუად ღევს გავ დიო დით ხოლ მე. რო გორც კი 
სო ფელ ში სას მელ საჭ მ ლით დატ ვირ თულ ვი რის ოთ ხთვა ლას და ვი ნა ხავ დით, 
მა შინ ვე სა პიკ ნი კო გან წყო ბა გვეუფ ლე ბო და; ვი ყა ვით ბედ ნიე რე ბი, ბედ ნიე რე
ბი ვი ყა ვით. არ ტურ გუნ და კა რი ამ ზეი მე ბის სუ ლი და გუ ლი იყო. ასე ცოტ ცო
ტაო ბით კი დაგ ვე მარ თა ეს ამ ბა ვი: ერ თმა ნე თი შეგ ვიყ ვარ და. დე ბი სი ცილ კის
კი სით გვაძ ლევ დნენ კურ თხე ვას. მშობ ლებ მა არა ფე რი იცოდ ნენ – ქორ წილ ზე 
ლა პა რა კიც არ იყო, ამ საქ მეს იმ წუთ ში ვე მოაშ თობ დნენ. რა ტომ უნ და ჩაე შა
ლა ვინ მეს ეს უწ ყი ნა რი ბედ ნიე რე ბა, რა ტომ უნ და გა მოვ სუ ლი ყა ვით ამ „ზაფ
ხუ ლის ღა მის სიზ მრე ბის“ გან წყო ბი დან? ამი ტო მაც ვუფ რთხილ დე ბო დით ჩვენს 
საი დუმ ლოს და დე ბიც მხარს გვი ჭერ დნენ. საუ კე თე სო დრო იყო. ვერ ვიტ ყვი, 
რომ მთლად უზ რუნ ვე ლი, რად გან ვი ცო დით, რომ ერ თმა ნეთს სა მუ და მოდ ვერ 
და ვუ კავ ში რებ დით ჩვენს ბედს, მაგ რამ ჯერ და შო რე ბა ზე ფიქ რიც არ გვინ დო და, 
ვხა რობ დით ამ ღვთიუ რი სა ჩუქ რით, რაც ჩვე ნი გუ ლე ბის ერ თობ ლივ ფეთ ქვა სა 
და იქ სიყ ვა რუ ლის გა ფურ ჩქვნა ში გა მოი ხა ტე ბო და. ერ თმა ნე თი ყო ველ გვა რი 
სი ყალ ბი სა და ეგოიზ მის გა რე შე, უსაზ ღვრო ნდო ბით, უნა ზე სი გულ წრფე ლო ბით 
გვიყ ვარ და. 

თა ვი დან ვე ავუხ სე ნი მას, რომ სა მი წლის შემ დეგ ევ რო პი დან უნ და გავ მგზავ
რე ბუ ლი ყა ვი და ერ თმა ნეთს დავ შო რე ბო დით. კერ ძოდ, რა ხდე ბო და: ჩემს კავ
კა სიელ მე გობ რებ თან აქ ტიურ მი მო წე რას გან ვაგ რძობ დი და მათ შე ვატ ყო ბი
ნე ჩე მი შეც ვლი ლი საც ხოვ რე ბე ლი გა რე მოე ბე ბის შე სა ხებ. უკ ვე ხან დაზ მუ ლი 
სა მეგ რე ლოს დე დო ფა ლი, რო მე ლიც ახ ლა სამ შობ ლო ში იმ ყო ფე ბო და, მთა
ვა ზობ და, ჩემ თან მი გი ღე ბო, პი რა დად გი მას პინ ძლე ბო, ოღონდ იმ სა სახ ლის 
აშე ნე ბი სა და კე თილ მოწ ყო ბის შემ დეგ, რო მე ლიც ზუგ დი დის რე ზი დენ ცია ში 
უკ ვე მიმ დი ნა რეობ და. ძვე ლი სა სახ ლე, თა ვის დრო ზე სა მეგ რე ლოს მთა ვარ მა 
ევ რო პულ ყაი და ზე რომ აა შე ნა და დი დი ბრწყინ ვა ლე ბით მორ თო, დე დოფ ლის 
დევ ნი ლო ბა ში ყოფ ნი სას თურქ მო თა რე შეებს გაე ნად გუ რე ბი ნათ; ახ ლა აპი რებ
დნენ ახა ლი და კი დევ უფ რო მშვე ნიე რი სა სახ ლის აგე ბას. ეს კი ზე ბი მი ნა ხავს 
და გაწ ყო ბის დე ტა ლებ ზე საუბ რე ბიც ხში რად მო მის მე ნია. ერ თი დარ ბა ზი სპარ
სუ ლი სტი ლი სა იქ ნე ბო და, მეო რე – ლუი XIVი სა; ავეჯს, ნივ თებს, ხე ლოვ ნე ბის 
ნი მუ შებს დე დო ფა ლი ევ რო პა ში ცხოვ რე ბი სას თან და თა ნო ბით იძენ და და ზუგ
დიდ ში აგ ზავ ნი და. მძი მე ყუ თებს უკ ვე აევ სოთ იქაუ რო ბა და დაც ლას უც დიდ ნენ. 
ერ თხელ მეც მო მი წია მის თვის რა ღა ცის შოვ ნა, კერ ძოდ, დი დი მუ სი კა ლუ რი 
ყუ თის (დაახ ლოე ბით 13 000მდე უნ და ღი რე ბუ ლი ყო), რო მე ლიც საორ კეს ტრო 
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მუ სი კას დაუკ რავ და. მა გონ დე ბა, რო გორ დამ ყვე ბო და ამ საქ მე ზე არ ტუ რი. ნა
წარ მოე ბი შეარ ჩიეს და საც დე ლად ვალ სი დაუკ რეს:

„ამ ვალ სზე მე ალ ბათ ზუგ დიდ ში ვი ცეკ ვებ“, – ვთქვი მე.
„თით ქოს იქ ვინ მე გიშ ვებ დეს!“
„ჰო, მაგ რამ მაინც ასე იქ ნე ბა. მე უკ ვე გა დავ წყვი ტე“.
„ა მა ზე ნუ ღარ ვი ლა პა რა კებთ“.
სა ლო მეს თა ნაც მქონ და მი მო წე რა. იგი პა რი ზის შე მო გა რენ ში ცხოვ რობ და და 

ამა სო ბა ში მეო რე ვა ჟიც შეს ძე ნო და. იმ პე რატ რი სა ეუ ჟე ნია იყო ამ ბავ შვის ნათ
ლია, რო მელ საც ნა პო ლეო ნი დაარ ქვეს.

აქ მაქვს წე რი ლი, რო მე ლიც სამ შობ ლოს კენ მი მა ვალ მა დე დო ფალ მა ერ თ
ერ თი სად გუ რი დან მომ წე რა: 

„იალ ტა, 11 სექ ტემ ბე რი, 1873
ჩე მო საყ ვა რე ლო კონ ტე სი ნა!
აი, უკ ვე თოთ ხმე ტი დღეა, რაც აქ ჩა მო ვე დი. თვალ წარ მტაც ვი ლა ში ვცხოვ რობ; 

ის ყუ რეს გა დაჰ ყუ რებს და კარ გად მო ჩანს მთე ლი არე მა რე, მათ შო რის წი ნა მთა
ზე გან ლა გე ბუ ლი იმ პე რატ რი სას სა სახ ლე – ლი ვა დია. წი ნა კვი რად ღეს, წირ ვის 
დამ თავ რე ბის შემ დეგ, მის მა უდი დე ბუ ლე სო ბამ საუზ მე ზე დამ პა ტი ჟა, სა დაც შევ
ხვდი დიდ მთა ვარს, მი ხაილს (კავ კა სიის მე ფის ნაც ვალს) და გრა ფი ნიას, ასე ვე სა
ბერ ძნე თის დე დო ფალს და სხვებს. აღ მო ვა ჩი ნე, რომ გრა ფი ნია მა რია ალექ სან
დროვ ნა, იმ პე რა ტო რის ერ თა დერ თი ქა ლიშ ვი ლი, რაც არ მი ნა ხავს, გაზ რდი ლა 
და გა ლა მა ზე ბუ ლა. მის საქ მროს, პრინც ალ ფრედს მო მა ვალ კვი რა ში ელო დე
ბიან. ნი კო და ან დრე სა მეგ რე ლო ში არიან და მოუთ მენ ლად მე ლიან. სა ლო მე ამ 
თვის 24ში ჩა მო დის იალ ტა ში, ერ თხანს აქ გა ჩერ დე ბა კნიაჟ ნა ორ ბე ლიან თან,46 
ჩე მი ბი ძაშ ვი ლის ქვრივ თან, რო მელ საც აქ ვე, ახ ლოს, პა ტა რა მა მუ ლი აქვს და მე
რე ჩვენ შე მოგ ვიერ თდე ბა სა მეგ რე ლო ში. მე იალ ტი დან 3 ოქ ტომ ბერს გა ვემ გზავ
რე ბი და ფოთ ში მხო ლოდ ოთ ხი დღის შემ დეგ ჩა ვალ. ადიოო, საყ ვა რე ლო კონ
ტე სი ნა, გი სურ ვებთ იმ ხე ლა ბედ ნიე რე ბას და კარ გად ყოფ ნას, რა საც იმ სა ხუ რებთ.

თქვე ნი დი დად მოყ ვა რუ ლი ეკა ტე რი ნა“ 
1874 წლის გა ზაფ ხულ ზე დე დო ფალ მა სი ხა რუ ლით მაუწ ყა, რომ მი სი ვა ჟი რუ

სე თის ხელ მწი ფის ახალ გაზ რდო ბის მე გო ბარ გრაფ ადელ ბერ გის ქა ლიშ ვილ ზე 
დაი ნიშ ნა.

მომ დევ ნო წე რილ ში აღ წე რი ლი იყო ქორ წი ლი, შემ დეგ ში – ახალ გაზ რდა წყვი
ლის ჩას ვლა გორ დში, სა მეგ რე ლოს სა ზაფ ხუ ლო რე ზი დენ ცია ში. აქ ვე მო ვიყ ვან ამ 
ამ ბე ბის აღ წე რას, რად გან იგი იძ ლე ვა იმ ქვეყ ნის თვალ სა ჩი ნო სუ რათს, სა დაც 
მოგ ვია ნე ბით ჩემს მეუღ ლეს თან ერ თად დიდ ხანს მო მი წია დარ ჩე ნა:

„ახალ და ქორ წი ნე ბულ თა მოგ ზაუ რო ბა დი დე ბუ ლად წა რი მარ თა. მათ თვის 
სა გან გე ბოდ იყო და ქი რა ვე ბუ ლი გე მი – ოდე სი დან ფო თამ დე პირ და პი რი რეი



305

მოგონებანი

სის თვის, ასე ვე მა ტა რე ბე ლიც – ფო თი დან ქუ თაის ში ჩა საყ ვა ნად. მთე ლი გზა მათ 
უსაზ ღვრო ოვა ცია მია ცი ლებ და: ხალ ხი იდ გა გზის გას წვრივ, ყვე ლა სად გურ ში 
ხვდე ბოდ ნენ თა ვა დე ბი, წარ ჩი ნე ბუ ლე ბი და მო სახ ლეო ბა სიმ ღე რი თა და თო ფე
ბის სრო ლით. ძა ლაუ ნე ბუ რად უწევ დათ გა ჩე რე ბა, რომ ყვა ვი ლე ბის ტა ძარ ში შე
სუ ლიყ ვნენ – იქ წა სა ხემ სე ბე ლი სუფ რა ხვდე ბო დათ, თა ვი დან იწ ყე ბო და სიმ ღე რა, 
ცეკ ვა და მოლ ხე ნა. მოგ ზაუ რე ბი ორი დღით დარ ჩნენ ქუ თაის ში, სა დაც ბო ლო არ 
უჩან და ქეი ფებს, ბა ლებ სა და სა ზეი მო მი ღე ბებს; ბო ლოს, ახალ გაზ რდა წყვი ლი 
იძუ ლე ბუ ლი გახ და, იქი დან გა პა რუ ლი ყო, რომ გორ დამ დე ჩაეღ წია. 

უღელ ტე ხი ლის შე სას ვლელ თან არის ხი დი, რო მე ლიც აბო ბოქ რე ბულ მდი ნა რე  
ცხენისყალზეა გა და ჭი მუ ლი. იქ ტო ვე ბენ ხოლ მე ეტლს, რად გან აღ მარ თზე ას ვლა 
მხო ლოდ ფე ხით ან პა ლან კი ნი თაა47 შე საძ ლე ბე ლი. 

ეკი პა ჟე ბი ერ თია ნად დაი ცა ლა. გა დაკ ვე თეს ხა ლი ჩებ და გე ბუ ლი და ყვა ვი ლე
ბით უხ ვად მორ თუ ლი ხი დი, ტრიუმ ფა ლუ რი თა ღი – სა მეგ რე ლოს საზ ღვრის მა
ნიშ ნე ბე ლი. აქე დან გზა მი დიო და გე მოვ ნე ბით დე კო რი რე ბუ ლი პა ვი ლიო ნის კენ, 
სა დაც წყვილს შეე გე ბა ჩე მი ვა ჟის თა ნამ შრო მელ თა და მსა ხურ თა ჯა რი, ასე ვე და, 
უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, იქაუ რი თა ვა დაზ ნაუ რო ბა. ახალ ყოილ თა სად ღეგ რძე ლო 
ით ქვა და ყვე ლა ნი, ვი საც ცხე ნი ჰყავ და, ამ ხედ რდდნენ, მე რის პა ლან კინს გარს 
შე მოერ ტყნენ; დაიძ რა დი დე ბუ ლი პრო ცე სია, იმ გზის მთე ლი სა ვა ლი ნა წი ლი 
დაი ფა რა, რომ ლის შვი დი კი ლო მეტ რი სულ ზე მოთ, მთა ში ადის. 

ზარ ბაზ ნის პირ ველ გას რო ლა ზე, რაც მათ მოს ვლას მოას წა ვებ და, ჩემს მხლებ
ლებ თან ერ თად სახ ლის აი ვან ზე გა მო ვე დი. პირ ვე ლად მი ვი ღე ლეჩ ხუ მელ თა ვად
თა ცხე ნოს ნე ბი თა ვა დი გრე გო რის, ნი კოს ოჰაი მის, წი ნამ ძღო ლო ბით. მე რე და ვი ნა
ხე ახალ ყოილ ნი, რომ ლე ბიც საეკ ლე სიო ზა რე ბის, სამ ხედ რო ორ კეს ტრის მუ სი კი სა 
და მთი დან ექოდ დაბ რუ ნე ბუ ლი ქვე მე ხის კა ნო ნა დის ფონ ზე მიახ ლოვ დე ბოდ ნენ. 
ხალხს გა მოე ყო ინ ტენ დან ტი48 და წყვილს, მშობ ლიუ რი წეს ჩვეუ ლე ბე ბის შე სა ბა
მი სად, პუ რი თა და მა რი ლით შეე გე ბა. მე რე ორი ვე ნი ჩემ კენ გა მოე შურ ნენ, ჩემ წინ 
დაი ჩო ქეს, რა თა თა ვიან თი ახა ლი სახ ლის ზღურ ბლზე და ლოც ვა მიე ღოთ. ეს ისეთ 
ამა ღელ ვე ბელ და სა ზეი მო მო მენ ტად იქ ცა, რომ მოჟ რია მუ ლე ბრბოს ხმაუ რი უე
ცარ მა მდუ მა რე ბამ შეც ვა ლა; ყვე ლას ცრემ ლი მოე რია; გან სა კუთ რე ბით აღელ ვე ბუ
ლი იყო მე რი, იმ დე ნად აღელ ვე ბუ ლი, რომ იძუ ლე ბუ ლი გავ ხდი, სახ ლში შე მეყ ვა ნა 
– დამ შვი დე ბა და დას ვე ნე ბა სჭირ დე ბო და.

ბო ლოს ეკ ლე სიის კენ გა ვე მარ თეთ, სა დაც ღვთის სა დი დე ბე ლი (Te Deum) აღ
სრულ და და არ ქი მან დრიტ მა49 და, ამა ვე დროს, ჩემ მა მოძ ღვარ მა50 ვი თა რე ბის 
შე სა ბა მი სი სიტ ყვა წარ მოთ ქვა. დას რუ ლე ბულ საეკ ლე სიო ღო ნის ძიე ბა თა შემ დეგ 
ჩე მი რძა ლი შე ვიყ ვა ნე დიდ დარ ბაზ ში, რა თა იქ გა და მე ცა მის თვის ჩე მი სა ჩუ ქა რი 
– ბრი ლიან ტის სამ კაუ ლი; რაც შეე ხე ბა მათ საც ხოვ რე ბელს, მათ თვის სა გან გე ბოდ 
რომ მო ვაწ ყო ბი ნე, ნამ დვი ლი ზარ დახ შაა.
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ცო ტა ხანს შე ვის ვე ნეთ, მე რე დაიწ ყო ნა დი მი, რაც გვიან ღა მემ დე გაგ რძელ და. 
ერ თმა ნეთს ენაც ვლე ბო და: საორ კეს ტრო შეს რუ ლე ბა, ნა ციო ნა ლუ რი სიმ ღე რე
ბი და ცეკ ვე ბი, სი ხა რუ ლის სა ლუ ტე ბი, თა მა შე ბი, შე ჯიბ რე ბე ბი. სტუ მარ თა რიც ხვი 
სა მასს აღ წევ და, რო მელ თა ნა წი ლი პარ კში, დი დი ხეე ბის ქვეშ სუფ რას თან იჯ და. 
მეო რე დღეს ყვე ლა ფე რი თა ვი დან დაიწ ყო, რად გან ახ ლა უკ ვე მე რის და ბა დე ბის 
დღეს აღ ვნიშ ნავ დით და ამას თან და კავ ში რე ბით სა ღა მოს თვის მო ვამ ზა დე ერ თი 
სიურ პრი ზი, სა ხელ დობრ, ფეიერ ვერ კი და ბენ გა ლუ რი ილუ მი ნა ციით მთე ბის გა
ნა თე ბა, რაც ჯა დოს ნუ რი სა ნა ხაო ბა გა მოდ გა“.

რო გორც კი ასეთ ბა რათს მი ვი ღებ დი, მა შინ ვე ზუტ ნე რე ბის ოჯახს ვუ კით ხავ დი. 
ჩემს გა დაწ ყვე ტი ლე ბას ვე რა ფე რი შე მაც ვლე ვი ნებ და – დამ თავ რდე ბო და თუ არა 
სა სახ ლის მშე ნებ ლო ბა, კავ კა სია ში წა ვი დო დი. სა მუ შაოე ბი მარ თა ლია ძა ლიან 
გა ჭია ნურ და, მაგ რამ მაინც კმა ყო ფი ლე ბი ვი ყა ვით. ბედ ნიე რად ვცხოვ რობ დით, 
ხან ჰარ მან სდორ ფში ვი ყა ვით, ხან – ვე ნა ში. გან სა კუთ რე ბით ჰარ მან სდორ ფი 
გვთა ვა ზობ და დაუს რუ ლე ბელ ბედ ნიე რე ბას. ნა დი რო ბის სე ზონ ზე უამ რა ვი სტუ
მა რი გვყავ და, იყო ცეკ ვა თა მა ში და თეატ რა ლუ რი წარ მოდ გე ნე ბი. პარ კში მდე
ბა რეობ და დი დი თეატ რა ლუ რი დარ ბა ზი, სცე ნით და გარ დე რო ბით. იქ ვდგამ დით 
სხვა დას ხვა შოუ სა თუ კო მე დიას, რო მელ საც არა მხო ლოდ ჰარ მან სდორ ფი სა 
და ახ ლო მახ ლო სა სახ ლეე ბის პუბ ლი კა ეს წრე ბო და, არა მედ მე ზო ბე ლი სოფ ლე
ბი დან გლე ხე ბიც მო დიოდ ნენ და ავ სებ დნენ მა ყუ რე ბელ თა დარ ბაზს. მე რე მო
სავ ლის აღე ბი სა და რთვლის ზეი მე ბი იწ ყე ბო და, გას ვლე ბი მე ზო ბელ სა ცა ვებ ში 
(Stockern), სა დაც იყო მხია რუ ლი ახალ გაზ რდო ბა, ვი რის ოთ ხთვა ლა თა პარ ტიე
ბი და ძვირ ფა სი téteatéte მო პა რუ ლი საა თე ბი. ერ თა დერთ დი სო ნანსს ქმნი და 
სახ ლში ცუ დად წარ მარ თუ ლი სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბა. ცო გელ სდორ ფის მა მულ ში, 
რო მე ლიც ჰარ მან სდორფს მიე კუთ ვნე ბო და, გან ლა გე ბუ ლი იყო ქვის სამ ტეხ ლოე
ბი, რომ ლე ბიც აქ ტიუ რად, თუმ ცა არ ცთუ რენ ტა ბე ლუ რად მუ შაობ და. კერ ძოდ, ცო
გელ დორ ფის ქვე ბით აი გო ვე ნის ახა ლი მუ ზეუ მე ბი, ჰერ კუ ლე სის პა ტარ პა ტა რა 
სტა ტუე ბიც ამ ქვის გა ნაა გა მოთ ლი ლი, მაგ რამ უნა მუ სო დი რექ ტორ მა სა წარ მოს 
მო გე ბის ნაც ვლად ვა ლე ბი დაა დო. შექ მნი ლი პრობ ლე მის ტვირ თი უფ რო მე ტად 
მშობ ლებს დააწ ვათ კი სერ ზე; ბავ შვებ მა ეს ამ ბა ვი ყურ მოკ ვრით თუ იცოდ ნენ და 
ისი ნიც თავს არ იწუ ხებ დნენ ამა ზე დარ დით. მა თი ცხოვ რე ბის წესს გა რეგ ნუ ლად 
არა ფე რი დას ტყო ბია, თა ვი არაფ რით შეუზ ღუ დავთ და კვლავ გრძელ დე ბო და ხა
ლი სია ნი ყო ფა. ნაღ ვლია ნი საა თე ბი ჩემ სა და არ ტურ გუნ და კარს შო რის მა შინ 
დგე ბო და, რო ცა აუ ცი ლე ბელ გან შო რე ბა ზე ფიქრს თავს ვერ ვაღ წევ დით... „ოჰ, 
მო დი, თა ვი და ვა ნე ბოთ ამას, – წა მოი ძა ხებ და ხოლ მე ერ თერ თი ჩვენ გა ნი ასე
თი შე მო ტე ვე ბის დროს, – სა მუ და მო არა ფე რია, მად ლო ბა ვუთ ხრათ ჩვენს ბე
დის წე რას, რომ ზე ციუ რი ბედ ნიე რე ბის ეს პა ტა რა ულუ ფა მაინც გვა ჩუ ქა...“ და ეს 
გრძელ დე ბო და თით ქმის სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში. ჩე მი გუ ლის ნა დე ბი გა ვუ ზია
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რე დე და ჩემს, რო მე ლიც გრაც ში თა ვის დას თან იყო სტუმ რად. დე და, რა თქმა უნ
და, მარ წმუ ნებ და, ან ქორ წი ნე ბის თვის მი მეღ წია, ან მაგ სახ ლი დან წა მოვ სუ ლი ყა
ვი. ბო ლოს, არ ტუ რის დე და მაც შეგ ვატ ყო რა ღაც. ყი ნუ ლი ვით ცი ვად, მაგ რამ მაინც 
თა ვა ზია ნად მაგ რძნო ბი ნა, რომ ყვე ლა ფერს მიხ ვდა. ჩვენს და ქორ წი ნე ბას რომ 
არა ვინ დაე თან ხმე ბო და, ეგ ხომ ისე დაც ყო ველ თვის ვი ცო დი. ამა ზე არც მი ფიქ
რია. არ ტუ რის თვის ასე თი მეწ ყვი ლის უგუ ნუ რე ბას ვა ღია რებ დი – ყო ველ გვა რი 
ქო ნე ბის გა რე შე, შვი დი წლით უფ რო სი ქა ლი... ან ის თვი თონ: ჯერ კი დევ სამ სა ხუ
რის გა რე შე, ქო ნე ბის გა რე შე, მაგ რამ იმის უფ ლე ბა და სა შუა ლე ბა კი ნამ დვი ლად 
ჰქონ და, რომ ბრწყინ ვა ლე სა ცო ლე მოე ნა ხა – ყვე ლა გო გო ამა ზე ოც ნე ბობ და. ნუ
თუ მი სი ბე დი ასე უნ და წა მეხ დი ნა? ეს გეგ მად არას დროს და მი სა ხავს – ერთ დღეს 
უნ და დავ ცი ლე ბუ ლი ყა ვით, და ახ ლა, რო დე საც საი დუმ ლო სა ნა ხევ როდ გამ ჟღავ
ნდა, დად გა მო მენ ტი, რო ცა ურ თიერ თო ბა სა მუ და მოდ უნ და გა მეწ ყვი ტა. ძა ლიან 
მტკივ ნეუ ლი იყო. მთე ლი ჩე მი ძალ ღო ნე მო ვიკ რი ბე და ბა რო ნე სას ვუთ ხა რი: 
„ამ სახ ლი დან წა ვალ. სა მეგ რე ლო ში ჯერ ვერ მივ დი ვარ, სა სახ ლე მხო ლოდ ერთ 
წე ლი წად ში დას რულ დე ბა. ხომ არ მომ ცემთ რე კო მენ და ციას ლონ დონ ში? იქ მინ
და ად გი ლის მო ნახ ვა – ვე ნის გან რაც შეიძ ლე ბა შორს“.

„კარ გი აზ რია, ძვირ ფა სო, – მით ხრა გულ თბი ლად, – თქვე ნი მეს მის... ნა ხეთ, 
დღე ვან დელ გა ზეთ ში ერ თი გან ცხა დე ბა ვნა ხე, ეს ალ ბათ ხელს გაძ ლევთ, ხომ არ 
მის წერ დით?“

გან ცხა დე ბა იუწ ყე ბო და: „ძა ლიან მდი და რი და უაღ რე სად გა ნათ ლე ბუ ლი, პა რიზ ში 
მცხოვ რე ბი ერ თი ხან დაზ მუ ლი ბატონი ეძებს ასე თი ვე პა ტივ სა ცე მი ასა კის და ენე ბის 
მცოდ ნე ქალ ბა ტონს, რო გორც მდი ვანს და სახ ლის საქ მეე ბის მეთ ვალ ყუ რეს“.

მარ თლაც მივ წე რე და მი ვი ღე პა სუ ხი, რო მელ საც ხელს აწერ და მა შინ ჩემ თვის 
უც ნო ბი პი როვ ნე ბა, სა ხე ლად ალ ფრედ ნო ბე ლი.

ეს წე რი ლი ბა რო ნე სას ვაჩ ვე ნე. იმან გაი კით ხა და გაი გო, რომ და სა ხე ლე ბუ
ლი პი როვ ნე ბა იყო სა ყო ველ თაოდ პა ტივ ცე მუ ლი და სა ხელ გან თქმუ ლი დი ნას
ტიის დამ ფუძ ნე ბე ლი. მე და ჰერ ნო ბელ მა რამ დე ნი მე წე რი ლი კი დევ მივ წე რეთ 
ერ თმა ნეთს. იგი წერ და მახ ვილ გო ნივ რუ ლად და იუ მო რით, თუმ ცა ნაღ ვლია ნად. 
რო გორც ჩანს, თავს უბე დუ რად გრძნობ და; მი ზან ტრო პი ჩან და, თან დი დი გა ნათ
ლე ბა და ფი ლო სო ფიუ რი სიღ რმეც ეტ ყო ბო და. შვე დი იყო, თუმ ცა მეო რე დე დაე
ნად რუ სუ ლი მიაჩ ნდა, უშეც დო მოდ და ელე გან ტუ რად წერ და ასე ვე გერ მა ნუ ლად, 
ფრან გუ ლად და ინ გლი სუ რად. ჩე მი წე რი ლე ბიც, ეტ ყო ბა, მოს წონ და. ცო ტა ხან ში 
შე თან ხმე ბასაც მი ვაღ წიეთ: მუ შაო ბას უნ და შევ დგო მო დი. პა რიზ ში ჩე მი გამ გზავ
რე ბის თა რი ღი ზუს ტად გა ნი საზ ღვრა. ეს ნიშ ნავ და იმას, რომ უნ და გა მოვ თხო ვე
ბო დი ჩემ თვის ყვე ლა ზე საყ ვა რელს, რაც კი შეიძ ლე ბა ადა მიანს ჰქონ დეს... „გან
შო რე ბა ტკი ვი ლია ნია“ – ხალ ხში გავ რცე ლე ბუ ლი ამ გა მო ნათ ქვა მის სი მარ თლე 
ჩემს თავ ზე ვიწ ვნიე.
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ახ ლაც შე მიძ ლია დამ შვი დო ბე ბის საა თე ბის გა მოხ მო ბა. ეს იყო ჩე მი გამ გზავ
რე ბის წი ნა სა ღა მოს. რამ დე ნი მე დღე ვე ნა ში გა ვა ტა რე, ჩემს ნაც ნობ თან. გა სამ
გზავ რებ ლად ვემ ზა დე ბო დი. ბო ლო დღეს არ ტუ რიც ჩა მო ვი და ჰარ მან სდორ ფი
დან, რა თა ბო ლო ჯერ ჩემ თან ერ თად ყო ფი ლი ყო. ჩემ მა მას პინ ძელ მა მარ ტო 
დაგ ვტო ვა – იცო და, რომ ერ თმა ნე თის თვის კი დევ ბევ რი გვქონ და სათ ქმე ლი, 
მაგ რამ ლა პა რა კი გაგ ვი ჭირ და. ერ თმა ნეთს ვე ხუ ტე ბო დით და ვტი რო დით. უნ და 
დავ შორ დეთ! ნუ თუ ეს შე საძ ლე ბე ლია? გვე ყო ფა კი ძა ლა? იქ ნებ, რა მე მოხ დეს, 
რომ დავ რჩე? ოჰ, ეს მე ტის მე ტად კარ გი იქ ნე ბო და... არა ფე რიც არ მოხ დე ბა... არ 
შეიძ ლე ბა... და კი დევ რამ დე ნი მე უხ მო, მა რი ლის გე მოია ნი კოც ნა, კვლავ ამოოხ
ვრა და ხე ლახ ლა ჩი ვი ლი, ტკი ვი ლით გა ჯე რე ბუ ლი მო სა ფე რე ბე ლი სიტ ყვე ბი. წას
ვლამ დე არ ტუ რი ჩემ წინ დაე ცა და კა ბის კალ თა ზე მეამ ბო რა.

„ერ თა დერ თო, მე ფუ რად დიდ სუ ლო ვა ნო, მად ლო ბას შე მოგ წი რავ, მად ლიე რი 
ვარ მთე ლი ჩე მი არ სე ბით. შე ნი სიყ ვა რუ ლით ისე თი ბედ ნიე რე ბა გან მაც დე ვი ნე, 
რაც ჩემს ცხოვ რე ბას დი დე ბუ ლე ბას მია ნი ჭებს. ბედ ნიე რი იყავ!“

ბედნიერების ზენიტი
ად რე დი ლით უკ ვე პა რიზ ში ვი ყა ვი. ბა ტო ნი ნო ბე ლი სად გურ ზე დამ ხვდა და 

კა პუ ცი ნე ბის ბულ ვარ ზე გრან დჰო ტელ ში მი მიყ ვა ნა, სა დაც ჩემ თვის ოთა ხი იყო 
შეკ ვე თი ლი. ჭიშ კარ თან დამ ტო ვა და მით ხრა, რამ დე ნი მე საათ ში მო ვა ლო. იქამ
დე უნ და და მეს ვე ნა. მა ლა კო ფის ქუ ჩა ზე მდე ბა რე მის პა ტა რა სა სახ ლე ში ჯერ ვერ 
შე ვი დო დი – იმ ნა წილ ში, სა დაც მე უნ და მეც ხოვ რა, ახ ლა შპა ლიერს აკ რავ დნენ. 
სა ნამ მოაწ ყობ დნენ, ჯერ ჯე რო ბით, სას ტუმ რო ში უნ და დავ რჩე ნი ლი ყა ვი. ალ ფრედ 
ნო ბე ლი ძა ლიან სა სია მოვ ნო შთა ბეჭ დი ლე ბას ახ დენ და. „ხან დაზ მუ ლი ბა ტო ნი“, 
რო გორც გან ცხა დე ბა ში ეწე რა და რო გო რა დაც ჩვენ, ყვე ლას წარ მოგ ვედ გი ნა – 
თეთ რთმიან, მო ტე ხილ მო ხუ ცად, სი ნამ დვი ლე ში ასე თი არ აღ მოჩ ნდა. 1833 წელს 
და ბა დე ბუ ლი ნო ბე ლი მა შინ 43 წლის იყო, აგე ბუ ლე ბით სა შუა ლო ზე და ბა ლი, მუ
ქი ხში რი თმა ჰქონ და, კარ გი ტუჩ კბი ლი, ცო ტა პირ ქუ ში გა მო მეტ ყვე ლე ბა, რა საც 
ლა მა ზი ცის ფე რი თვა ლე ბი აწო ნას წო რებ და; მის ხმა ში მე ლან ქო ლიუ რი და სა ტი
რუ ლი ინ ტო ნა ციე ბი ერ თმა ნეთს ენაც ვლე ბო და. ნაღ ვლია ნი და დამ ცი ნა ვი – ასე
თი მა ნე რა გა მოარ ჩევ და. ამი ტომ ხომ არ იყო ბაი რო ნი მი სი საყ ვა რე ლი პოე ტი?

მაშ ასე, რამ დე ნი მე საათ ში, კარ გად რომ და ვის ვე ნე, მოვ სუ ლიერ დი და ჰარ
მან სდორ ფის კენ დე პე შაც ვაფ რი ნე, ბა ტო ნი ნო ბე ლიც მეს ტუმ რა. ჩვე ნი ურ თიერ
თგაც ვლი ლი ბა რა თე ბი დაგ ვეხ მა რა, ერ თმა ნეთ თან თა ვი მთლად უც ხოდ არ 
გვეგ რძნო და ჩვენ შო რის მა შინ ვე გაც ხო ვე ლე ბუ ლი და საინ ტე რე სო საუ ბა რი გა
ჩაღ და. ქვე მოთ, დარ ბაზ ში, საუზ მო ბის შემ დეგ ეტ ლში ჩავ სხე დით და ელი სეს მინ
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დვრე ბის კენ გა ვი სეირ ნეთ. მე რე მან თა ვი სი სახ ლი მაჩ ვე ნა და ჩემ თვის გან კუთ
ვნი ლი ოთა ხე ბიც და მათ ვა ლიე რე ბი ნა.

ამ ოთა ხებ ში არას დროს მიც ხოვ რია. სა ნამ ისი ნი კე თილ მოეწ ყო ბო და, პა
რი ზი დან მა ნამ დე გა ვემ გზავ რე. ეს ასე მოხ და. უბე დუ რი ვი ყა ვი. უკი დე გა ნოდ 
უბე დუ რი. ტკი ვი ლი სახ ლის მო ნატ რე ბის გა მო, სა სიყ ვა რუ ლო ლტოლ ვის გა
მო... გან შო რე ბის სიმ წა რე ისე მტან ჯავ და, რომ ვერც კი წარ მო მედ გი ნა, ასე თი 
ტან ჯვა თუ შეიძ ლე ბო და. დე პე შე ბი არ ტუ რის გან, აგ რეთ ვე მი სი და გო გო ნე ბის 
წე რი ლე ბი ყო ველ დღიუ რად მოფ რი ნავ და ჩემ კენ. დე ბი მწერ დნენ, რომ არ
ტურს ვე ღარ ცნო ბენ, სიტ ყვას აღარ ამ ბობს, თით ქოს მე ლან ქო ლიამ და რია 
ხე ლიო. მარ ტო რო ცა ვი ყა ვი, იმას ღა ვა ხერ ხებ დი, რომ მე ტი რა, ან სახ ლში მი
მე წე რა, ან დარ დის გან მეკ ვნე სა. ალ ფრედ ნო ბელ თან ყოფ ნი სას მა შინ ვე სხვა 
რა მე ზე გა და ვერ თვე ბო დი ხოლ მე, რად გან ისე მეტ ყვე ლებ და, ისე ჰყვე ბო და, 
ფი ლო სო ფიუ რად ისე ჩაუღ რმავ დე ბო და ხოლ მე სა კითხს, რომ მი სი ლა პა რა
კი ერ თია ნად გით რევ და. მას თან ერ თად სამ ყა რო სა და ადა მია ნებ ზე, ხე ლოვ
ნე ბა სა და ცხოვ რე ბა ზე, დროი სა და მა რა დი სო ბის პრობ ლე მებ ზე საუ ბა რი 
ნამ დვი ლი სუ ლიე რი ნე ტა რე ბა იყო. სა ზო გა დოებ რი ვი ცხოვ რე ბის გან თა
ვი შორს ეჭი რა – უგე მოვ ნო ბის, სი ყალ ბის, უხამ სო ბის გარ კვეუ ლი ფორ მე ბი 
ზიზღს ჰგვრი და. ის მთლია ნად ენ დო ბო და მო მა ვალს, უფ რო მა ღა ლი დო ნის 
კა ცობ რიო ბის აბ სტრაქ ტულ იდეალს – „რო ცა ერ თხელ უფ რო მა ღალ გან ვი
თა რე ბუ ლი ხალ ხი მო ვა ამ ქვეყ ნად“ – მაგ რამ სრულ უნ დობ ლო ბას უხ ცა დებ და 
მედ რო ვეებს, რად გან, თა ვი სი საქ მია ნო ბი დან გა მომ დი ნა რე, უამ რავ სულ მდა
ბალ, ეგოისტ, უპა ტიოს ნო ადა მიანს იც ნობ და. იჭ ვნეუ ლი იყო სა კუ თა რი თა ვი
სად მი, მორ ცხვი და და კომ პლექ სე ბუ ლიც კი. თა ვი მიაჩ ნდა სა ძა გელ არ სე ბად 
და დარ წმუ ნე ბუ ლი იყო, რომ სიმ პა თიას არ იმ სა ხუ რებ და; სულ ეში ნო და, რომ 
მხო ლოდ მი სი სიმ დიდ რის გა მო ეპირ ფე რე ბოდ ნენ. ალ ბათ ამი ტომ არ და
ქორ წი ნე ბუ ლა. სა კუ თა რი ნაშ რო მე ბი, წიგ ნე ბი, ექ სპე რი მენ ტე ბი – ეს ავ სებ და 
მის ცხოვ რე ბას. იგი იყო ასე ვე მწე რა ლი და პოე ტიც, მაგ რამ თა ვი სი პოე ტუ
რი ნა მუ შევ რე ბი არას დროს გა მოუქ ვეყ ნე ბია. რო გორ ღაც წა მა კით ხა თა ვი სი 
ინ გლი სურ ენა ზე შექ მნი ლი, ფი ლო სო ფიუ რი ში ნაარ სის ას გვერ დია ნი პოე მის 
ხელ ნა წე რი – უბ რა ლოდ დი დე ბუ ლი რა მე, ჩე მი აზ რით. 

და ფა რულ ნაღ ველს რომ ვა ტა რებ დი, მა ლე ვე მიხ ვდა. 
„თქვე ნი გუ ლი ჯე რაც დაუპ ყრო ბე ლია?“ – მკით ხა ერ თხელ.
„ა რა“, – ვუ პა სუ ხე გუ ლახ დი ლად.
გა მო კით ხვა გააგ რძე ლა და მეც მო ვუთ ხრე ჩე მი სიყ ვა რუ ლი სა და მარ ცხის 

მთე ლი ის ტო რია.
„გა ბე დუ ლად მოქ ცეულ ხართ, მაგ რამ ბო ლომ დე გმარ თებთ გამ ბე დაო ბა – 

უნ და შეწ ყვი ტოთ მი მო წე რა... გაივ ლის დრო, ახა ლი ცხოვ რე ბა, ახა ლი შთა ბეჭ
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დი ლე ბე ბი და ორი ვე ნი დაი ვიწ ყებთ ერ თმა ნეთს, ის, ალ ბათ, თქვენ ზე უფ რო მა
ლეც კი“.

მი მო წე რის შეწ ყვე ტა? ამას ვერ ვი ზამ დი. ეს იყო ჩე მი ნუ გე ში. რა უნ და მექ ნა, 
მარ ტო რომ ვი ყა ვი, თუ არა ჩე მი ძვირ ფა სის თვის წე რი ლი მი მე წე რა – გა ნა არ უნ
და მო მეთ ხრო დაწ ვრი ლე ბით, რას გან ვიც დი დი და რას ვგრძნობ დი?!

ალ ფრედ ნო ბელს ჩემ თვის დღე ში მხო ლოდ ერ თი ან ორი საა თის დათ მო ბა 
შეეძ ლო, რად გან სა მუ შაო თი იყო და კა ვე ბუ ლი. ამ ჯე რად კი დევ ერთ, ახალ გა მო
გო ნე ბა ზე ფიქ რობ და.

„მინ და შევ ქმნა ახა ლი მა სა ლა ან მან ქა ნა, – გა მან დო მან თა ვი სი ახა ლი იდეა, 
– ისე თი სა ში ნე ლი, და მან გრე ვე ლი ზე მოქ მე დე ბის ძა ლის მქო ნე, რომ მი სი წყა
ლო ბით ომე ბი შეუძ ლე ბე ლი გახ დე ბა“.

ჩე მი ჩას ვლი დან დაახ ლოე ბით ერ თი კვი რის მე რე ბა ტო ნი ნო ბე ლი ცო ტა ხნით 
შვე დეთ ში უნ და გამ გზავ რე ბუ ლი ყო, სა დაც დი ნა მი ტის ქარ ხა ნა ჰქონ და; იგი 
თვით მე ფემ გა მოი ძა ხა.

სრუ ლიად მარ ტო დავ რჩი. ჩე მი საყ ვა რე ლი მა მა კა ცის მო ნატ რე ბა აზ ვირ თდა 
და აუ ტა ნე ლი გახ და. ორი დე პე შა მი ვი ღე. ერ თი სტოკ ჰოლ მი დან: „კარ გად ჩა ვე
დი. რვა დღე ში ისევ პა რიზ ში ვიქ ნე ბი“ – და მეო რე ვე ნი დან: „უ შე ნოდ სი ცოც ხლე 
არ შე მიძ ლია!“ – „მე კი დევ უშე ნოდ!“ – წა მოი ძა ხა ვი ღა ცამ ჩემ ში და ამის შემ დეგ 
მოქ მე დე ბის დროც დად გა. კი დევ ერ თი უძი ლო ღა მე და გეგ მა მომ წიფ და; მეო რე 
დღეს ვე გავ გზავ ნე ბა რა თი სტოკ ჰოლ მში, რომ ამ გა რე მოე ბა ში ჩემ თვის შეუძ ლე
ბე ლი იყო მა ლა კო ფის ქუ ჩა ზე მო ვა ლეო ბის შეს რუ ლე ბა – მას მად ლო ბას ვუხ
დი დი გა წეუ ლი ნდო ბი სა და კე თილ გან წყო ბის თვის – მაგ რამ უკან, ვე ნა ში უნ და 
დავ ბრუ ნე ბუ ლი ყა ვი. 

ბრი ლიან ტე ბით მოოჭ ვი ლი ძვირ ფა სი ჯვა რი მქონ და, ჩე მი მეურ ვის, ფურ სტენ
ბერ გის საგ ვა რეუ ლო ნივ თი; წა ვე დი მის გა სას ხვი სებ ლად; სა ფა სუ რი მე ყო სას ტუმ
როს ნომ რის ან გა რი შის გა და სახ დე ლად და ვე ნის კენ სწრა ფი მა ტა რებ ლის უახ ლეს 
რეის ზე ბი ლე თის ასა ღე ბად; და ცო ტა ნაღ დი ფუ ლიც დამ რჩა. ისე ვმოქ მე დებ დი, 
თით ქოს სიზ მარ ში ან ჰიპ ნოზ ში ვყო ფი ლი ყა ვი. აზ რმა, რომ ეს ნამ დვი ლი სი გი ჟე იყო, 
რომ ამით ალ ბათ ბედ ნიე რე ბი დან პირ და პირ უბე დუ რე ბა ში ვვარ დე ბო დი, სად ღაც 
არაც ნო ბიერ ში კი გა მიელ ვა, მაგ რამ არ შე მეძ ლო, არ შე მეძ ლო სხვა ნაი რად; და ის 
ნე ტა რე ბა, რა საც კვლავ შეყ რის მო მენ ტის გან ვე ლო დი, ყვე ლა ფერს გა დას წო ნი და, 
რაც შეიძ ლე ბო და დამ მარ თნო და, მათ შო რის სიკ ვდილ საც.

არ ტუ რის თვის ჩე მი ჩას ვლა არ შე მიტ ყო ბი ნე ბია – სიურ პრი ზი მინ დო და მო მეწ
ყო. სად გუ რი დან სას ტუმ რო ში წა ვე დი; გავ გზავ ნე ბა რა თი შეც ვლი ლი ხელ წე რით 
კა ნო ვა გა სე ში, რო მელ შიც ბა რონ არ ტურს ვთხოვ დი მობ რძა ნე ბუ ლი ყო სას ტუმ რო 
მეტ რო პოლ ში, მე20 ოთახ ში, სა დაც ერ თი ქალ ბა ტო ნი პა რი ზი დან მას გა დას ცემ
და გრა ფი ნია ბერ ტას გზავ ნილს.
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ნა ხე ვარ საათ ში შეიძ ლე ბო და უკ ვე მო სუ ლი ყო. გუ ლაძ გე რე ბუ ლი ვა ყუ რა დებ
დი ყვე ლა ნა ბიჯს დე რე ფან ში, დიდ ხანს ცდაც არ დამ ჭირ ვე ბია, ვი ცა ნი საყ ვა რე ლი 
ნა ბი ჯე ბი; კარ ზე დაა კა კუ ნეს და – „მობ რძან დით“, – მინ და და ვი ძა ხო, მაგ რამ ხმა 
არ მე მორ ჩი ლე ბა! კა რი მაინც გაი ღო და – ის იყო!

სი ხა რუ ლით ატა ცე ბუ ლი მივ ვარ დი.
„შე ნა ხარ, შენ თვი თონ ხარ!“ – ყვი რო და ისიც, და ზუს ტად ისე ვე ქვი თი ნით ვე

ხუ ტე ბო დით ერ თმა ნეთს, რო გორც გა მოთ ხო ვე ბის სა ღა მოს, მაგ რამ ამ ჟა მად არა 
ტან ჯვის, არა მედ უსაზ ღვრო ბედ ნიე რე ბის გრძნო ბით აღ ვსილ ნი.

„კვლავ აქ მყავ ხარ, ისევ აქ მყავ ხარ – აღა რას დროს გა გიშ ვებ აქე დან!“
„ა ღა რას დროს წა ვალ!“
ახ ლა დი ვან ზე ვის ხე დით, ერ თმა ნეთს ჩა ხუ ტე ბუ ლე ბი; მო ყო ლის დროც მო ვი

და. რო გორ ვე წა მე, რო გორ ეწა მა... რო გორ ფიქ რობ და უკ ვე თვით მკვლე ლო ბა
ზე... „ა რა, არა, ჩვენ ერ თმა ნეთს ვე კუთ ვნით, ერ თმა ნეთს ვე ღა რა ფე რი გაგ ვყრის...“

მაგ რამ ახ ლა? ამიე რი დან რა უნ და გვექ ნა?
გეგ მე ბის შედ გე ნა გა დავ დო თო, შე მეხ ვე წა. მე ისე სავ სე ვი ყა ვი კვლავ შეყ რის 

ზეი მით, რომ გეგ მის შე სად გე ნად შე კით ხვე ბის დას მი სა თუ ეჭ ვე ბის გა მოთ ქმის 
თა ვი აღარ მქონ და. ყვე ლა იმ ნაზ მი მარ თვას შო რის, რაც კი შეყ ვა რე ბუ ლებ სა თუ 
პოე ტებს გა მოუ ყე ნე ბიათ – ან გე ლო ზი ხარ – ჩე მი სა სოე ბა ხარ – და სხვა მსგავ სი – 
ყვე ლა ზე ლა მა ზი და გა მომ ხატ ვე ლი აღ მოჩ ნდა: „შენ ხარ ჩე მი სიმ შვი დე!“

მან კი ამ „სიმ შვი დი დან“ გა მო მაფ ხიზ ლა:
„მო მა ვალ ზე უნ და ვი სუბ როთ. ერ თი რამ ცხა დია – ასე თი რამ აღარ უნ და გან

მეორ დეს, რომ უბად რუ კი სა ზო გა დოებ რი ვი აზ რის გა მო ერ თმა ნეთს დაგ ვა შო
რონ, ან თვი თონ ჩვენ დავ შორ დეთ ერ თმა ნეთს. უნ და დავ ქორ წინ დეთ – ამას წყა
ლი არ გაუ ვა“, – მით ხრა მტკი ცედ.

დიახ, ამას წყა ლი არ გაუ ვი დო და. პა ტიოს ნად ვე ცა დეთ ერ თმა ნეთს დავ შო
რე ბო დით და ვნა ხეთ, რომ ეს შეუძ ლე ბე ლი, უბ რა ლოდ შეუძ ლე ბე ლი იყო: ერ
თმა ნეთს ეკუთ ვნო დე სა მუ და მოდ – ეს იყო ენით გა მოუთ ქმე ლი ბედ ნიე რე ბა; ერ
თმა ნეთ ზე უა რი თქვა სა მუ და მოდ – ეს იყო იგი ვე სიკ ვდი ლი. ამ არ ჩე ვა ნის წი ნა შე 
ეჭ ვის ნა სა ხიც აღარ დაგ ვრჩა – უნ და ვი ცოც ხლოთ, ვი ცოც ხლოთ და ვი ნე ტა როთ!

ასე შე ვუ დე ქით გეგ მე ბის დაწ ყო ბას. ჯვარს და ვი წერთ – ფა რუ ლად – და მე
რე გა მოვ ჩნდე ბით! თავს რო გორ ვერ გა ვი ტანთ: ვი მუ შა ვებთ, ჩვენ ს უნარ შე საძ
ლებ ლო ბებს გა მო ვი ყე ნებთ – ად გილს ვი პო ვით... მო დი, კავ კა სია ში წა ვი დეთ! – 
შევ თა ვა ზე მე, – იქ გავ ლე ნია ნი მე გობ რე ბი მყავს. დე დო ფალ მა ხომ ჯერ კი დევ 
რამ დე ნი წლის წინ ჩა მო მარ თვა პი რო ბა, რომ ქმარ თან ერ თად ვეს ტუმ რე ბო დი. 
მა შა სა და მე, ეს იქ ნე ბა ჩვე ნი სა ქორ წი ლო მოგ ზაუ რო ბა! რუს იმ პე რა ტორ თან ურ
თიერ თო ბე ბის წყა ლო ბით შეიძ ლე ბა მე ფის კარ ზე ან სა ხელ მწი ფო სამ სა ხურ ში 
რა მე ად გი ლი გვი პო ვონ კი დეც.
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გეგ მა აღ ვას რუ ლეთ. არა ვის უნ და შეეტ ყო პა რი ზი დან ჩე მი დაბ რუ ნე ბის შე სა
ხებ. რამ დე ნი მე კვი რით და ვი მა ლე ლუნ დენ ბურ გის ერ თერთ ოჯახ ში, ჩემ თვის 
უსაყ ვარ ლეს ხალ ხთან; „ჩე მომ“ (მის თვის არ ტუ რი არას დროს მი წო დე ბია, სულ 
„ჩე მოს“ ვე ძახ დი და ამ მო გო ნე ბებ შიც ასე ვუ წო დებ) მოაგ ვა რა ჯვრის წე რის გა ნაც
ხა დის სა კით ხი, შეარ ჩია სან დო მე საი დუმ ლე მოწ მეე ბი, მოა წეს რი გა ყვე ლა სა ჭი
რო საორ გა ნი ზა ციო სა კით ხი, რომ ლე ბიც ეხე ბო და სა ბუ თებს, სამ გზავ რო ფულს, 
ბარგს და სხვ. ბე დიც გვწყა ლობ და. ქა ლა ქის გან მო შო რე ბულ პა ტა რა ეკ ლე სია ში 
შე ტა ნი ლი გა ნაც ხა დი ოჯა ხის ყუ რამ დე არ მი სუ ლა – და ერთ მშვე ნიერ დი ლას – ეს 
იყო 1876 წლის 12 ივ ნი სი, გა ვემ გზავ რე მე, სა მოგ ზაუ რო კა ბა სა და ქუდ ში გა მოწ ყო
ბი ლი, გუმ პოლ დსკირ ხნე რის სამ რევ ლო ეკ ლე სია ში; ჩე მი და წინ დუ ლი იქ მე ლო
დე ბო და ჩვენ ჩვენს მე გობ რებ თან ერ თად, და გვერ დი თა ეკ ვდერ ში მი ვეახ ლეთ 
მცხო ვან მოძ ღვარს ჯვრის და სა წე რად. მა ლე უკ ვე ცოლ ქმა რი ვი ყა ვით.

საქორწილო მოგზაურობა 
(1876-1885)
ჩვენს თავს ჯერ იმ გე მის გემ ბან ზე ვხე დავ, რო მელ საც ოდე სი დან შა ვი ზღვით 

ფო თის ნავ სად გურ ში გა დავ ყა ვართ. მე ზღვით პირ ვე ლად ვმგზავ რობ, მას კი 
ზღვა ვნე ბია ნად უყ ვარს. თურ მე, ყო ველ თვის ოც ნე ბობ და ასეთ მოგ ზაუ რო ბა ზე 
და ახ ლა მის სი ხა რულს საზ ღვა რი არ აქვს, რა კი ოც ნე ბა აუხ და... ჩვე ნი მი ზა ნი 
იყო იმ ქვე ყა ნა ში ჩას ვლა, საი და ნაც ია ზონ მა ოქ როს საწ მი სი მოი პა რა. იმ მო მენ
ტში, მგო ნი, ორი ვე ჩვენ გან ში იძა ლა ია ზო ნის გან წყო ბამ: ერ თმა ნეთ ში ირეო და 
სა თავ გა და სავ ლო ჟი ნი, დამ პყრობ ლის თავ და ჯე რე ბუ ლო ბა, იმე დე ბით გაბ რუე ბა. 
წინ გვე ლო და ახა ლი, მოუ ლოდ ნე ლო ბე ბით აღსავ სე სამ ყა რო; ისეთ მი წა ზე უნ და 
დაგ ვედ გა ფე ხი, რო მე ლიც გა მორ ჩეუ ლი იყო ყვე ლა ზე უფ რო კლა სი კუ რი დი დე
ბუ ლე ბით; უამ რა ვი ისე თი გან ცდა გვე ლო და, რო მელ თა ბო ლომ დე წარ მოდ გე ნაც 
კი არ შეგ ვეძ ლო. ვი ცო დით, რომ გვე ლო დე ბოდ ნენ და ხელ გაშ ლი ლი შე მოგ ვე გე
ბე ბოდ ნენ. ჩვე ნი რო მა ნის ამ ბა ვი ვე ნი დან დაწ ვრი ლე ბით მივ წე რე დე დო ფალ საც 
და თა ვად ნი კო საც, რო მე ლიც ასე ვე კავ კა სია ში ბრძან დე ბო და და ჩვე ნი სტუმ
რო ბის შე სა ხე ბაც ვამ ცნე. სი ხა რუ ლით სავ სე „კე თი ლი იყოს თქვე ნი მობ რძა ნე ბა!“ 
მოგ ვი ვი და ტე ლეგ რა ფით. ის, რომ ნი კო, ჩე მი ძვე ლი მე გო ბა რი, „ჩე მოს“ იმ პე რა
ტო რის კარ ზე ადიუ ტან ტის ან რაი მე მსგავ სის თა ნამ დე ბო ბას გაუ ხერ ხებ და, ამა
ში ორი ვე ნი სრუ ლიად დარ წმუ ნე ბულ ნი ვი ყა ვით. საერ თო დაც, ერ თად ყოფ ნით 
აღ ტა ცე ბუ ლებს ჩვე ნი სი თა მა მე ისე თი ძა ლით გვა ხა რებ და, – აქამ დე ყვე ლა ფე რი 
ისე შე სა ნიშ ნა ვად გა მოგ ვდიო და, – რო გორც sur des roulettes,51 რომ მო მა ვალ შიც 
ჩვე ნი ბედ ნიე რე ბი სა თუ გა მარ თლე ბის მეტ და დას ტუ რე ბას მო ვე ლო დით. ერთ 



313

მოგონებანი

დღე საც ტრიუმ ფით დავ ბრუნ დე ბო დით უკან! ისე, შინ დაბ რუ ნე ბას კარ გა ხანს 
არც მო ვი სურ ვებ დით. ჯერ ჯე რო ბით გვინ დო და გვე ნა ხა ეს მშვე ნიე რი, მდი და რი, 
საო ცა რი სამ ყა რო, ჩვენც მოგ ვე პო ვე ბი ნა ოქ როს საწ მი სი. თუმ ცა, სი მარ თლე ით
ქვას, ის არც გვჭირ დე ბო და – ეს იყო ყვე ლა ზე კარ გი მთელ ამ ამ ბავ ში. სამ ყა როს 
რაც უნ და დი დი გან ძი შე მოე თა ვა ზე ბი ნა ან დაე მა ლა, ჩვენ უკ ვე გვქონ და აუ წო
ნა ვი სიმ დიდ რე ერ თმა ნე თის სა ხით, და ჩემ ზე უფ რო ძლიე რად ამას „ჩე მო“ შეიგ
რძნობ და. იგი ხომ ახ ლა ხან გახ და სულ რა ღაც ოც დაექ ვსი წლი სა და ეს იყო მი სი 
პირ ვე ლი მოგ ზაუ რო ბა უც ნობ მო მა ვალ ში. მე უკ ვე ბევ რი იმედ გაც რუე ბა მე ნა ხა 
და 33 წლის ასაკ ში უკ ვე წარ სულ ში დავ ტო ვე თავ ბრუ დამ ხვე ვი მდგო მა რეო ბა, 
რა საც ახალ გაზ რდო ბას ეძა ხიან. მაგ რამ მი სი ახალ გაზ რდუ ლი აღ ტა ცე ბა ჩემ ზეც 
და მათ რობ ლად მოქ მე დებ და და მეც მა სა ვით ბავ შვუ რად აღ ტა ცე ბუ ლი ვი ყა ვი. 

უხი ფა თო გა და ცურ ვის შემ დეგ ჩვე ნი გე მი აზიურ სა ნა პი როს მიად გა. სამ ყა როს 
სხვა ნა წილ ში მოხ ვედ რა – ეს ხომ მოგ ზაურს გარ კვეულ წი ლად სია მა ყით აღავ
სებს; სია მა ყით, რო მე ლიც ძველ მოგ ზაუ რებს სი ცი ლა დაც არ ეყო ფო დათ. „ჩემ მა“ 
ფე ხი ევ რო პის მიღ მა მი წას პირ ველ დამ პყრობ ლის სია მა ყით დაად გა. 

„ე სეც ასე“, – წარ მოთ ქვა სა ზეი მოდ, – აი, უკ ვე აზია ში ვართ!“
აზიაა თუ ავ სტრა ლია, მი წაა თუ მარ სი – მეც ვზეი მობ, იმი ტომ რომ ერ თად 

ვართ და მთა ვა რი ესაა.
დე დოფ ლის გა მოგ ზავ ნი ლი კა ცი შეგ ვე გე ბა გე მი დან გად მოს ხმის ად გი ლას. მან 

გად მომ ცა თა ვი სი ქალ ბა ტო ნის წე რი ლი ჩვე ნი ჩა მოს ვლით გა მოწ ვეუ ლი სი ხა რუ ლი სა 
და ერ თი თხოვ ნის თან ხლე ბით, რომ ჩვე ნი ჩას ვლა გორ დში (სა ზაფ ხუ ლო რე ზი დენ
ცია ში) კი დევ რვა დღით უნ და გა დაგ ვე წია, რად გან ამ ჟა მად ზუგ დიდ ში მყოფ ჩვენს 
მას პინ ძლებს მთა ში ასა ბარ გებ ლად ამ დე ნი ხა ნი დას ჭირ დე ბო დათ. ჩვენ უნ და გავ
ყო ლო დით მათ მიერ მოვ ლე ნილ პი როვ ნე ბას, ის წაგ ვიძ ღვე ბო და ქუ თაი სის კენ და 
ამ პე რიოდს სას ტუმ რო ში გა ვა ტა რებ დით. ასე მი ვან დეთ თა ვი ამ ნდო ბით აღ ჭურ ვილ 
ადა მიანს, ეკო ნო მი კუ რი სამ სა ხუ რის ქარ თველ თა ნამ შრო მელს, რო მელ საც ცოტ ცო
ტა ფრან გუ ლიც ეხერ ხე ბო და. მას ემო სა ად გი ლობ რი ვი ნა ციო ნა ლუ რი ტან საც მე ლი: 
გრძე ლი ჩო ხა, სამ კერ დე ღი ლა კებ ში ჰილ ზე ბი ეწ ყო, თავ ზე ყა ბა ლა ხი52 ეხუ რა, ხმა ლი 
სა ქამ რე ში ჰქონ და გარ ჭო ბი ლი. იმა ვე დღეს ქუ თაი სის კენ მა ტა რე ბე ლი აღარ გა დიო
და და ამი ტომ ის ღა მე ფოთ ში უნ და გაგ ვე თე ნე ბი ნა. იქ ერ თა დერ თი უბ რა ლო სას ტუმ
რო ჰქონ დათ, მაგ რამ que faire53 – ამ რუ სუ ლი დან თარ გმნილ გა მოთ ქმას აქ ხში რად 
გაი გო ნებ დი; იგი მოი ცავს მხრე ბის აჩეჩ ვას თან და კავ ში რე ბულ უარ ყო ფას, რო მე ლიც 
გა მო ხა ტავს არა იმ დე ნად კით ხვას, თუ რა უნ და გაა კე თო იმის თვის, რომ რა ღა ცა 
პრობ ლე მა დაძ ლიო, არა მედ უფ რო მე ტად ნიშ ნავს: ვე რა ფერს იზამ!

მარ თლაც, ძა ლიან უბ რა ლო სას ტუმ რო იყო: ღა მე სა ვარ ძლებ ზე გა ვა ტა რეთ, 
რად გან თა ვი სუ ფა ლი სა წო ლე ბი და ლო გი ნი არ ჰქონ დათ; თა ვის მო სა წეს რი გებ
ლად პირ სა ბა ნის მა გი და მო ვით ხო ვეთ, მაგ რამ ასე თი რა მე ვერ აღ მო ვა ჩი ნეთ. 
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ნომ რის მო სამ სა ხუ რე გო გო გა მო ვი ძა ხე და ფეხ შიშ ვე ლა გლე ხის ბი ჭი გა მო მეც ხა
და, წვერ გა ჩე ჩი ლი, შა ვი გრუ ზა თმით. იმას ჩვე ნი სურ ვი ლი ვერ გა ვა გე ბი ნეთ და 
და სახ მა რებ ლად ვუხ მეთ ჩვენს მეურ ვეს, რო მე ლიც ამა ვე სას ტუმ რო ში, ფო თის ამ 
„პა ლას ჰო ტელ ში“ (Palacehotel) იყო გა ჩე რე ბუ ლი. აღ მოჩ ნდა, რომ ამ სახ ლში მხო
ლოდ ერ თა დერ თი კა ლის ვარ ცლი მოი პო ვე ბო და, რო მელ საც მოთ ხოვ ნის მი ხედ
ვით ერ თი ოთა ხი დან მეო რე ში დაა ტა რებ დნენ და თან ერ თა დერთ პირ სა ხოც საც 
მია ყო ლებ დნენ (წარ მოიდ გი ნეთ მი სი მდგო მა რეო ბა!).

მეო რე დი ლით, არ ცთუ ისე დას ვე ნე ბუ ლებ მა და ძა ლა მოკ რე ბი ლებ მა, მაინც 
საუ კე თე სო გან წყო ბით გან ვაგ რძეთ გ ზა, რა თა მიგ ვეღ წია ჩვე ნი მოგ ზაუ რო
ბის შემ დგომ ეტა პამ დე – ქუ თაი სამ დე, ამა ვე სა ხელ წო დე ბის გუ ბერ ნიის დე და
ქა ლა ქამ დე. იქაც გვე ლო და მეგ რუ ლი ოჯა ხის მიერ წარ მოგ ზავ ნი ლი პი როვ ნე ბა 
– ახალ გაზ რდა თა ვა დის ინ ტენ დან ტი, მსუ ქა ნი და როხ რო ხა სო მე ხი, რო მე ლიც 
ფრან გულს ასე ვე ძლივს ამ ტვრევ და, ოღონდ იგი უკ ვე ევ რო პუ ლად იყო გა მოწ
ყო ბი ლი. წაგ ვიყ ვა ნა ქუ თაი სის საუ კე თე სო სას ტუმ რო ში, რო მე ლიც მთლად „პა
ლას ჰო ტე ლი“ ჯერ ჯე რო ბით ვერ იყო, მაგ რამ წუ ხან დელ ბუ ნაგ თან შე და რე ბით 
მარ თლა ასე თად წარ მოგ ვიდ გა – აქ ყვე ლა სტუ მარს თა ვი სი პირ სა ბა ნი მა გი და 
და სა კუ თა რი პირ სა ხო ციც კი ჰქონ და, თა ნაც ოთა ხე ბიც და ლო გი ნე ბიც სუფ თა 
იყო. ყვე ლა ფე რი ისე სა შინ ლად ეგ ზო ტი კუ რად გვეჩ ვე ნე ბო და, რა საც კი ვუ ყუ რებ
დით, ვის მენ დით და ვყნო სავ დით: უც ხო ტი პა ჟე ბი, უც ხო ჩაც მუ ლო ბა, ნა გე ბო ბა თა 
სხვა სტი ლი... რაც შეე ხე ბა ყნოს ვის შეგ რძნე ბებს: სრუ ლიად თა ვი სე ბუ რი, არ ცთუ 
უსია მო სუნი მზე ზე გამ ხმა რი კა მე ჩის ნეხ ვი სა; ეგ ზო ტი კა იყო ჩვენ თვის კა მე ჩიც, 
რო მელ საც აქ სა ზიდ რებ ში შე საბ მე ლად და საწ ველ ფუ რა დაც იყე ნებ დნენ და რო
მე ლიც ქუ თაი სის კენ მი მა ვალ გზა ზე ბევ რგან ვნა ხეთ გუ ბეებ ში ჩა წო ლი ლი.

აუ ტან ლად ცხე ლო და. ოთახ ში გა ჩე რე ბა შეუძ ლე ბე ლი იყო. დღეებს ვა ტა რებ დით 
ხის აი ვან ზე, რო მე ლიც მთელ სახლს გარ შე მო ერ ტყა და სა დაც გვი მას პინ ძლდე ბოდ
ნენ (საკ ვე ბი ერ თფე რო ვა ნი იყო – მხო ლოდ ცხვა რი, ცხვა რი, ცხვა რი). ორი დღის შემ
დეგ ჩვე ნი სო მე ხი გაემ გზავ რა და მოგ ვევ ლი ნა კი დევ მე სა მე პი როვ ნე ბა იმის თვის, რომ 
ჩვე ნი ფა რი და მახ ვი ლი გამ ხდა რი ყო. ამ ჯე რად ეს იყო და დიან თა ოჯა ხის მე გო ბა რი, 
ხან ში შე სუ ლი წარ ჩი ნე ბუ ლი ფრან გი de vieille roche54 „ძვე ლი რე ჟი მის“ (de l’ancien 
regime) ნა ტი ფი მა ნე რე ბით. კომტ დე როზ მორ დუ კი (Comte de Rosmorduc) წარ მო შო
ბით ბრე ტა ნე ლი იყო; კავ კა სია ში 25 წლის წინ ჩა მო სუ ლა (რა მი ზე ზით, უც ნო ბია) და 
მე რე აქ და სახ ლე ბუ ლა. მეგ რელ ქალ ზე იყო და ქორ წი ნე ბუ ლი და ზუგ დიდ ში ჰქონ და 
სახ ლი, რო მე ლიც თა ვად აუ შე ნე ბია. დე დო ფალ თან და მის შვი ლებ თან კარ გად იღებ
დნენ, მოგ ვია ნე ბით ჩვენ თვი საც ძვირ ფა სი მე გო ბა რი გახ და. 

ჰო და, დაიწ ყო ქუ თაი სის უმაღ ლე სი სა ზო გა დოე ბის თვის ჩვე ნი გაც ნო ბა. ფრან გმა 
წარ გვად გი ნა გე ნე რალ წე რე თელ თან – ქა ლა ქის უპირ ვე ლეს სახ ლში. წე რეთ ლე ბი 
კავ კა სიე ლე ბი არიან – და დია ნე ბის ნა თე სა ვე ბი. მათ დი დი სტუ მარ თმოყ ვა რეო ბა გა
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მოი ჩი ნეს და ჩვენ პა ტივ სა ცე მად იმ სა ღა მოს ვე დი დი მი ღე ბაც გა მარ თეს, რო მელ ზეც 
ყვე ლა ად გი ლობ რი ვი ცნო ბი ლი პი როვ ნე ბა და წარ ჩი ნე ბუ ლი ოჯა ხი და პა ტი ჟეს. მათ 
ქა ლიშ ვილ ნი ნას, სა ხელ გან თქმულს თა ვი სი სი ლა მა ზით, ოც და ხუ თი შეს რუ ლე ბო და 
და უკ ვე ში ნა ბე რად მიიჩ ნევ დნენ. კავ კა სიე ლე ბი ძი რი თა დად 1516 წლის ასაკ ში თხოვ
დე ბოდ ნენ. მა გა ლი თად, გრა ფი ნია როზ მორ დუ კი, ამ ჟა მად 35 წლი სა, უკ ვე ოცი წე
ლია ქორ წი ნე ბა ში იმ ყო ფე ბა. ეს ულა მა ზე სი ქალ ბა ტო ნი მხო ლოდ მომ დევ ნო წელს 
გა ვი ცა ნით. წე რეთ ლე ბის სახ ლში მოწ ყო ბილ მა სა ღა მომ (Soiree) ჩვენ ზე წა რუშ ლე ლი 
შთა ბეჭ დი ლე ბა მოახ დი ნა, რად გან პირ ვე ლად მოგ ვე ცა შე საძ ლებ ლო ბა, ქვეყ ნის სა
ზო გა დოებ რივ ცხოვ რე ბას დავ კვირ ვე ბო დით. აქ ვი ხი ლეთ ნა ციო ნა ლურ სა მო სელ ში 
გა მოწ ყო ბი ლი ქა ლე ბი და პირ ვე ლად და ვეს წა რით კავ კა სიუ რი ნა ციო ნა ლუ რი ცეკ ვის 
– ლე კუ რის – წარ მოდ გე ნას. პირ ვე ლად ვუს ხე დით აქაურ სა ზეი მო სუფ რას, – ტან წერ
წე ტა ვერ ცხლის სუ რე ბი დან ცეც ხლო ვა ნი კა ხუ რი ღვი ნო დიდ ყან წებ ში ის ხმე ბო და, 
სა გან გე ბოდ არ ჩეუ ლი თა მა და ჯან მრთე ლო ბის სად ღეგ რძე ლოს სვამ და – და ამ შემ
თხვე ვა ში, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ავ სტრიე ლი სტუმ რე ბის ჯან მრთე ლო ბი სას. სახ ლის 
უფ რო სი და მი სი მეუღ ლე მა გი დას თან კი არ ის ხდნენ, არა მედ სუფ რის მომ სა ხუ რე
ბა ში მო ნა წი ლეობ დნენ. იქ დამ სწრე თა შო რის ბევ რი ვნა ხეთ ფრან გუ ლის მცოდ ნე. 
თუ კი ვინ მემ არ იცო და, თარ ჯიმ ნო ბას უწევ და გრა ფი როზ მორ დუ კი, რო მელ საც ად
გი ლობ რივ თა ენა შეეს წავ ლა. დარ ბაზ ში იდ გა პია ნი ნო. ჩე მი ქმა რი დაჯ და და თა ვი
სი ვე და წე რი ლი რამ დე ნი მე ვალ სი დაუკ რა, რა მაც კავ კა სიუ რი სა ზო გა დოე ბა აღაფ
რთო ვა ნა და ამ მუ სი კა ზე იცეკ ვეს კი დე ვაც სრულ ყო ფი ლი გრა ციო ზუ ლო ბით. ყვე ლა ზე 
გა ბე დუ ლად თავს მაინც ლე კუ რის ცეკ ვი სას წარ მოა ჩენ დნენ. ამ ცეკ ვას, ჩვეუ ლებ რივ, 
მხო ლოდ ერ თი წყვი ლი ას რუ ლებ და, სხვე ბი იდ გნენ და ტაქტს ტაშს აყო ლებ დნენ. 
თან მხლებ მუ სი კას უზ რუნ ველ ყოფ და პა ტა რა ად გი ლობ რი ვი ინ სტრუ მენ ტი, რო მე ლიც 
რა ღაც სამ ტაქ ტიან მე ლო დიას გაუ თა ვებ ლად იმეო რებ და; ასე ვე ზან ზა ლა კებ შე მოვ
ლე ბუ ლი დო ლი, რო მელ ზეც მარ ჯვე ხე ლე ბის დარ ტყმით მე ლო დია თან და თა ნო ბით 
ჩქარ დე ბო და და ამ რიტ მში გრძელ დე ბო და. თა ვად ცეკ ვა უძ ვე ლე სი სა სიყ ვა რუ ლო 
თა მა შის წარ მოდ გე ნა იყო: გა მო კი დე ბა, გაქ ცე ვა, ცდუ ნე ბა. კა ცებს დახ ვე წი ლი „პა“ გა
მოჰ ყავთ, ქა ლე ბი თით ქოს დას რია ლე ბენ, მძი მე აბ რე შუ მის კა ბა ფე ხებს ფა რავს და 
ისე ჩანს, თით ქოს უჩი ნარ ბორ ბლებ ზე დგა ნან; თავ სა ბურ ზე და მაგ რე ბუ ლი პირ ბა დე 
თა ვის უკან, ზურ გზე ეშ ვე ბა, რკა ლე ბად ზეა წეულ მკლა ვებ ქვეშ კი გრძე ლი, ორ მა გი 
სა ხე ლოე ბი დაფ რია ლებს. ზეი მის და სას რულს ურ თუ ლე სი იტა ლიუ რი არია ვიმ ღე რე 
და ამას მო ვა ყო ლე სი ცი ლის არია55 ობე რის კო მი კუ რი ოპე რი დან „მა ნონ ლეს კო“ – 
შარ ლო ტა პა ტის საუ კე თე სო ნო მე რი – ამ ღე რე ბუ ლი სი ცი ლი გა დამ დე ბი აღ მოჩ ნდა და 
ყვე ლა ნი გაამ ხია რუ ლა.

და აი, მეო რე დი ლით გა ვემ გზავ რეთ ჩვე ნი მოგ ზაუ რო ბის სა ბო ლოო მიზ ნის კენ, 
მთის პლა ტო ზე მდე ბა რე გორ დის კენ. გრაფ მა როზ მორ დუკ მა გვი ქი რა ვა „ტროი კა“ 
და მეგ ზუ რო ბაც იკის რა. მხია რუ ლი მგზავ რო ბა გა მოგ ვი ვი და. რაც უფ რო ირ წეო და 
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ბეწ ვგა მოუკ რა ვი ეტ ლი, მით უფ რო ვერ თო ბო დით. დი დე ბუ ლი გზა იყო, ყვე ლა ბუჩ
ქი და ჩან ჩქე რი ვე ლუ რი ვარ დით გა და პენ ტი ლი ყო. თან აუ ტან ლად ცხე ლო და და 
ამი ტო მაც ხე დე ბის მო ნაც ვლეო ბა გვა ხა რებ და – მთებს მაღ ლა მაღ ლა მი ვუყ ვე ბო
დით, სა დაც, რო გორც გრა ფი როზ მორ დუ კი ირ წმუ ნე ბო და, გრი ლი კი არა, გა მუდ
მე ბით სუს ხია ნი ნია ვი უბე რავ და.

ვა კე ზე მრა ვალ საა თია ნი მგზავ რო ბის შემ დეგ პომ პეუ სის ხი დამ დე მი ვე დით, 
ად გი ლამ დე, სა დაც ეტ ლი უნ და და ტო ვო და გზას ცხე ნით გაუყ ვე. იწ ყე ბო და ვიწ
რო ბი ლი კი, მო ჩან და ლურ ჯი ცი დან ცი ცა ბოდ დაშ ვე ბუ ლი მთის მწვერ ვა ლე ბი, 
სა დაც უნ და ავ სუ ლი ყა ვით; მდი ნა რე, რო მე ლიც პომ პეუ სის ხიდ ქვეშ ხმაუ რობ და 
და ქა ფებს იდებ და, ჩვე ნი ყუ რის თვის კი დევ უფ რო ძლიე რად ახ მაურ და, რად გან 
გვით ხრეს ძვე ლე ბუ რად „ჰი პო სი“56 ჰქვიაო. რა კლა სი კუ რი ხო მალ დი არ უქა ნა
ვე ბია მას თა ვის ტალ ღებ ზე – თვით ია ზო ნის გე მიც კი, რო ცა იგი ოქ როს საწ მი სის 
მო სა პო ვებ ლად მო დიო და! ეს იყო ად გი ლი, რო გორც დე დოფ ლის წე რი ლე ბი დან 
მახ სოვ და, სა დაც სახ ლის კენ მი მა ვა ლი ახალ გაზ რდა თა ვა დე ბის წყვი ლი ეტ ლი
დან გად მო ვი და, სა დაც ხი დი ხა ლი ჩე ბით იყო მო ფე ნი ლი და ყვა ვი ლე ბის გან დაწ
ნუ ლი ტრიუმ ფა ლუ რი თა ღი სა მეგ რე ლოს საზ ღვარს აღ ნიშ ნავ და. ჩვენ პომ პეუ სის 
ხიდ ზე ტრიუმ ფა ლუ რი თა ღი არა, მაგ რამ მშვე ნიე რი სიურ პრი ზი კი გვე ლო და: თა
ვა დი ნი კო, დი დი ამა ლის თან ხლე ბით შეგ ვე გე ბა თა ვი სი სა მე ფოს ზღურ ბლთან, 
რა თა „კონ ტე სი ნას“ და მის მეუღ ლეს მი სალ მე ბო და. ერთ კა რავ ში გამ ზა დე ბუ ლი 
იყო სუფ რა წა სა ხემ სებ ლე ბით. ჯერ ვი საუზ მეთ, ჩვე ნი სტუმ რო ბის სად ღეგ რძე
ლო შეის ვა და მე რე შე ვუ დე ქით აღ მართს. ჩვენ თვის და გრაფ როზ მორ დუ კის
თვის ცხე ნე ბიც იყო გამ ზა დე ბუ ლი; ჩემ თვის – თვი ნიე რი იორ ღა; თა ვად მა ნი კომ 
სა და ვე და მი ჭი რა, რომ ცხენ ზე დავ მჯდა რი ყა ვი და ახ ლა 7 კმ უნ და გვევ ლო აღ
მარ თაღ მართ მიხ ვეულ მოხ ვეუ ლი გზე ბით, თა ვა დის ჯა რის წარ მო მად გე ნელ თა 
თან ხლე ბით, რომ ლე ბიც მა ღალ უნა გი რებ ზე ამ ხედ რე ბულ ნი თა ვიანთ მხედ რულ 
ოს ტა ტო ბას ჩვენ წი ნა შე წარ მოა ჩენ დნენ, ამ ცი ცა ბო ქა რა ფე ბის პი რას ცხე ნებს ხან 
იქი დან მოახ ტე ბოდ ნენ, ხან აქე დან და საო ცარ სა ნა ხაო ბას გვთა ვა ზობ დნენ.

რაც უფ რო ზე ვით მი ვი წევ დით, ჰა ვა სულ უფ რო და უფ რო გრილ დე ბო და და 
ხეო ბე ბი სა და მინ დორ ვე ლის დი დე ბუ ლი ხე დე ბი იშ ლე ბო და. მზე უკ ვე მთე ბის 
იქით გაუ ჩი ნარ და, რო ცა მი ზანს მი ვაღ წიეთ. გორ დი მდე ბა რეობს დიდ პლა ტო
ზე, რომ ლის უკან, მთის ერთ ფერ დზე აუ შე ნე ბიათ თა ვა დის სა სახ ლე – ორ თა ვე 
მხრი დან კოშ კე ბით შე მო საზ ღვრუ ლი და უამ რა ვი აივ ნი თა და ტე რა სით მორ თუ
ლი უზარ მა ზა რი ნა გე ბო ბა. იქ ვე გან ლა გე ბუ ლია პა ტა რა, გულ მი სა ვა ლი ხის ვი ლე
ბი. ერ თში დე დოფ ლის დე და ცხოვ რობ და, მეო რე ში – თა ვა დი ნი კო, რად გან მი სი 
სა სახ ლეც არ იყო ჯერ დამ თავ რე ბუ ლი, მე სა მე კი ჩვენ თვის იყო გან კუთ ვნი ლი; 
და ნარ ჩე ნებ ში სხვა სტუმ რებ მა თუ მე ზობ ლებ მა დაი დეს ბი ნა. თა ვი სი ვი ლის ტე
რა სა ზე იდ გა დე დო ფა ლი, რა თა მოგ ვსალ მე ბო და. გარ შე მორ ტყმუ ლი იყო თა ვი სი 
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სე ფე ქა ლე ბით, იქ ვე იყო მოძ ღვა რი, პი რა დი მდი ვა ნი და პი რა დი მავ რი. იგი ხელ
გაშ ლი ლი შე მე გე ბა და ჩემს ჩა მოს ვლას მიე სალ მა.

„Presentezmoi votre cher mari, ma petite contessina, ou fautil dire: baronessina 
maintenant“?57

დე დო ფალ მა ჩემს ქმარს, რო მე ლიც წარ დგე ნის შემ დეგ მას ხელ ზე ემ თხვია, 
რუ სუ ლი წე სი სა მებრ შუბ ლზე აკო ცა.

მა ლე ვე შეგ ვიყ ვა ნეს ჩვენს სახ ლში, სა დაც და ვის ვე ნეთ და სა დი ლის თვის მოვ წეს
რიგ დით. პა ტა რა, ერ თსარ თუ ლიან სას ტუმ რო კო ტეჯ ში იყო ჭრე ლი კრე ტო ნის ქსო
ვი ლის შპა ლიე რია ნი და ამა ვე ქსო ვი ლით გა დაკ რუ ლი ავე ჯით გაწ ყო ბი ლი მი სა ღე ბი 
და სა ძი ნე ბე ლი, აგ რეთ ვე – მომ ცრო ოთა ხე ბი მო სამ სა ხუ რე გო გო სა და ბი ჭის თვის, 
რომ ლე ბიც მთლია ნად ჩვენს გან კარ გუ ლე ბა ში იქ ნე ბოდ ნენ. სა დი ლი დე დოფ ლის 
ვი ლა ში გაი მარ თა და სუფ რა ვრცელ, ღია ვე რან და ზე გაიწ ყო. ნა სა დი ლევს მთე ლი 
სა ზო გა დოე ბა – სუფ რას თან დაახ ლოე ბით 30 კა ცი ვის ხე დით – გა რეთ, პლა ტო ზე 
გა ვე დით, რო მე ლიც მთვა რის შუქ ზე დღე სა ვით იყო გა ნა თე ბუ ლი და დაიწ ყო კვლავ 
ცეკ ვე ბი, რა კე ტე ბი გაფ რინ და ცის კენ, სა გუნ დო სიმ ღე რე ბი გაის მა... ზეი მი მხო ლოდ 
ნა შუა ღა მევს ჩაწ ყნარ და. ასე თი მი ღე ბა მოგ ვიწ ყვეს გორ დში.

ქუთაისში 
(1877)
ჩვე ნი კავ კა სიუ რი სა ქორ წი ლო მოგ ზაუ რო ბა ექ სკურ სია ცხრა წე ლი წადს გაგ

რძელ და. ხან გრძლი ვი თაფ ლო ბის თვე გა მოგ ვი ვი და! 
პირ ვე ლი ზაფ ხუ ლი უწ ყვე ტად გორ დში გა ვა ტა რეთ, სა დაც იქამ დე დავ რჩით, 

ვიდ რე თა ვად მას პინ ძლებ მა არ და ტო ვეს იქაუ რო ბა: ნი კო პე ტერ ბურ გში გაემ
გზავ რა, დე დო ფა ლი – ზუგ დიდ ში. რუ სე თის მე ფის კარ ზე თა ნამ დე ბო ბის ილუ ზია 
ილუ ზიად ვე დარ ჩა. მარ თა ლია, ნი კომ ეს იდეა თა ვი დან აი ტა ცა, მაგ რამ მა ლე აღ
მოჩ ნდა, რომ მი სი გან ხორ ციე ლე ბა, ფაქ ტობ რი ვად, შეუძ ლე ბე ლი იყო. მაშ, რა 
უნ და გვექ ნა? აქ, მთებ ში, მოლ ხე ნა და ხა ლი სია ნი ცხოვ რე ბა სულ ვერ გაგ რძელ
დე ბო და და ყო ველ თვის „სა სურ ვე ლი“ სტუ მა რიც ხომ, ბო ლოს და ბო ლოს, პრო
ფე სია ვერ იქ ნე ბო და. ჰარ მან სდორ ფთან კავ ში რი გავ წყვი ტეთ – უფ რო სწო რად, 
მშობ ლებ მა გაწ ყვი ტეს ჩვენ თან. ამ თავ ქა რია ნო ბას არ გვპა ტიობ დნენ. პა ტიე ბას 
არც ჩვენ ვით ხოვ დით. ჯიუ ტად გა მო ვაც ხა დეთ, რომ თავს თვი თონ ვე გა ვი ტან დით 
და ასეც უნ და მოვ ქცეუ ლი ყა ვით. დებ თან საუ კე თე სო ურ თიერ თო ბა შე ვი ნარ ჩუ
ნეთ და მი მო წე რაც გვქონ და, მაგ რამ მშობ ლე ბის გან იმ ერ თი ბრა ზია ნი, საყ ვე დუ
რე ბი თა და შეუ რაც ხყო ფით სავ სე წე რი ლის გარ და არა ფე რი მოგ ვსვლია. დე და
ჩე მი, რო მელ საც „ჩე მო“ აქ გა მომ გზავ რე ბამ დე წარ ვუდ გი ნე, მარ თა ლია, ამ არ
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ჩე ვან სა და ავან ტიუ რის ტულ გაქ ცე ვას არ იწო ნებ და, მაგ რამ რამ დე ნი მე დღე ში 
„ჩე მო“ გულ ში ჩაი ხუ ტა და დე დის და ლოც ვა გა მოგ ვა ყო ლა.

მა შა სა და მე, გა დავ წყვი ტეთ ქუ თაის ში დავ მკვიდ რე ბუ ლი ყა ვით და პირ ველ ხა
ნებ ში, ვიდ რე თა ვა დი ნი კო შე სა ფე რის სამ სა ხურს გა მოგ ვი ნა ხავ და, რის შე საძ
ლებ ლო ბა საც იგი არ გა მო რიც ხავ და, თა ვი ენე ბი სა და მუ სი კის სწავ ლე ბით გაგ
ვე ტა ნა. დე დოფ ლის ერ თი ბი ძაშ ვი ლი, რო მე ლიც ჩვენ თან ერ თად იმ ყო ფე ბო და 
გორ დში, თუმ ცა ქუ თაის ში ცხოვ რობ და, შეგ ვპირ და, ჩემს გა რე მოც ვა ში გაკ ვე თი
ლე ბის მსურ ვე ლებს მო გი ძებ ნი თო. ეს, რა თქმა უნ და, სა სი ხა რუ ლო პერ სპექ ტი
ვა არ ყო ფი ლა, სა მა გიე როდ, ჩვე ნი ში ნა გა ნი სი ხა ლი სე იყო შეურ ყე ვე ლი. მთე ლი 
ცხოვ რე ბა, მთე ლი ქვე ყა ნა ისე საინ ტე რე სოდ გვეჩ ვე ნე ბო და, რომ თავ და პირ ვე ლი 
ამაღ ლე ბუ ლი სა მოგ ზაუ რო და სა თავ გა და სავ ლო შეგ რძნე ბა ჩვენ ში მუ დამ გიზ გი
ზებ და; ამას გარ და, უსაზ ღვროდ ბედ ნიე რებს ყვე ლა გვე ცო დე ბო და, რად გან წარ
მოუდ გენ ლად მიგ ვაჩ ნდა, სხვა ჩვენ სა ვით ბედ ნიე რი ყო ფი ლი ყო. გვა ხა რებ და, 
რომ ასე თი სიყ ვა რუ ლი, ჩვე ნი ვე აღ ქმით, კი არ ნელ დე ბო და, უფ რო და უფ რო 
მძაფ რდე ბო და. 

გორ დის დაც ლის შემ დეგ ქუ თაის ში ჩა ვე დით, სა დაც დე დოფ ლის კი დევ ერ თმა 
მე გო ბარ მა – გე ნე რალ მა ჰა გე მაის ტერ მა შე მოგ ვთა ვა ზა დროე ბი თი მას პინ ძლო ბა. 
და იძუ ლე ბუ ლი გავ ხდით, ამ წი ნა და დე ბას დავ თან ხმე ბო დით, ვიდ რე ბი ნას ვი ქი
რა ვებ დით და გაკ ვე თი ლებს ვი შო ვი დით. რამ დე ნი მე კვი რა ში, გა და ვე დით თუ არა 
ჩვენს ბი ნა ში, ქუ თაი სელ წარ ჩი ნე ბულ თა რამ დე ნი მე ქა ლიშ ვი ლი ჩაე წე რა ჩემ თან 
სიმ ღე რი სა და ფორ ტე პია ნოს გაკ ვე თი ლებ ზე. ჩემ მა მეუღლემაც მოი წა დი ნა ამ 
საქ მე ში ჩარ თვა და რამ დე ნი მე მე ცა დი ნეო ბაც ჩაუ ტა რა მათ გერ მა ნულ ენა ში.

მა ლე დაირ ხა ხმა ომის შე სა ხებ, ათას ნაი რი ჭორ მარ თა ლი ვრცელ დე ბო და. წი
ნა წელს ბულ გა რეთ ში მოხ და აჯან ყე ბა58 (ა რა რუ სულ ქვეყ ნებ ში ამ ტკი ცებ დნენ, რომ 
ეს რუ სე თის აგენ ტებ მა მოაწ ყვეს). რუ სეთ მა მოით ხო ვა თურ ქე თის გან რე ფორ მე ბი 
და ქრის ტიან თა უსაფ რთხოე ბის დაც ვის გა რან ტიე ბი. გაი მარ თა უმაღ ლეს ხე ლი სუ
ფალ თა კონ ფე რენ ციე ბი (1876 წლის ნოემ ბე რი1877 წლის იან ვა რი – კონ სტან ტი ნე
პოლ ში; 1877 წლის მარ ტი – ლონ დონ ში), მაგ რამ მა თი გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბი თურ
ქეთ მა უარ ყო. გა მოუც ხა დებს თუ არა მას რუ სე თი ომს? ყვე ლას ეს კით ხვა აწუ ხებ და 
და ყვე ლა ამა ზე ლა პა რა კობ და. ჯა რე ბი მო ბი ლი ზე ბუ ლი იყო საზ ღვარ თან.

და მარ თლაც, 24 აპ რილს გა მოც ხად და ომი რუ სე თის მხრი დან, მა შინ ვე გა დაი
ლა ხა მდი ნა რე პრუ ტი და სომ ხე თის საზ ღვა რი. ეს ცნო ბა შე მაძ რწუ ნე ბე ლი იყო 
იმის გა მოც, რომ კავ კა სია ომის ერ თერთ პლაც დარ მად გა ნი ხი ლე ბო და და ქუ
თაის ში თურ ქთა შე მოჭ რა შე საძ ლე ბელ საფ რთხედ სა ხელ დე ბო და.

ვერ ვიხ სე ნებ, რომ დი დად გვე ში ნო და. საერ თოდ, ომის წი ნააღ მდეგ საპ რო
ტეს ტო გრძნო ბაც ზუს ტად იმ დე ნი ვე მქონ და, რამ დე ნიც 1866 და 1870 წლებ ში, ანუ 
არ მქონ და. „ჩე მოც“ ამ ახალ გა ჩა ღე ბულ ომს მხო ლოდ ბუ ნებ რივ, ოღონდ გან სა



319

მოგონებანი

კუთ რე ბუ ლი ის ტო რიუ ლი მნიშ ვნე ლო ბის მოვ ლე ნად აღიქ ვამ და. მის შუა გულ ში 
ყოფ ნა ხომ მა საც ამ მნიშ ვნე ლო ვა ნის რა ღაც ანაბ ზინს ანი ჭებ და.

დე და ჩე მის გან, ჩე მი მუ ლე ბის გან წე რილს წე რილ ზე, დე პე შას დე პე შა ზე ვი ღებ
დით: უნ და გავ ქცეუ ლი ყა ვით. ამა ზე არ ვფიქ რობ დით. პი რი ქით, გვინ დო და გა მო
სა დე გე ბი ვყო ფი ლი ყა ვით და მმარ თველს, თა ვად მირ სკის შევ თა ვა ზეთ, რო გორც 
მო ხა ლი სეე ბი, დაჭ რი ლებს და ვეხ მა რე ბო დით; ოღონდ იმ პი რო ბით, რომ ერ თსა 
და იმა ვე ქა ლაქ ში, ერ თსა და იმა ვე ჰოს პი ტალ ში უნ და გვე მუ შა ვა. ეს შეუძ ლე ბე ლი 
აღ მოჩ ნდა; მე სხვა გან მიშ ვებ დნენ, იმას – სხვა გან. ამი ტომ ჩვე ნი შე თა ვა ზე ბა უკან 
გა მო ვით ხო ვეთ, რად გან ერ თმა ნე თის გან და შო რე ბა – თან ასე თი სა ხი ფა თო პერ
სპექ ტი ვით – არაფ რის ფა სად არ გვი ღირ და! ასე დავ რჩით ქუ თაის ში. ჩვე ნი სიმ პა
თია (მა შინ ჯერ კი დევ გვქონ და ომ თან და კავ ში რე ბუ ლი „სიმ პა თია“) რუ სულ მხა რეს 
ეკუთ ვნო და. „სლა ვი ძმე ბი უნ და გაა თა ვი სუფ ლონ“ – ასე თი მო წო დე ბა ვრცელ დე
ბო და ჩვენ ირ გვლივ და ჩვენც ვირ წმუ ნეთ მი სი. სხვა თა შო რის, იმავ დროუ ლად გაჩ
ნდა კი დევ ერ თი მო წო დე ბა – აჯან ყე ბა და რუ სუ ლი უღ ლის გა დაგ დე ბა – რომ ლის 
ინი ცია ტო რე ბი იყ ვნენ კავ კა სია ში მცხოვ რე ბი მუს ლი მა ნე ბი, თა ვი სუფ ლე ბის მოყ ვა
რე მთიე ლე ბი, შა მი ლის ამ ხა ნა გე ბი. ყო ვე ლი ვე ამას გმი რუ ლი ელ ფე რი დაჰ კრავ და, 
მაგ რამ საქ მე აჯან ყე ბამ დე არ მი სუ ლა. კავ კა სია საკ მა რი სად რუ სი ფი ცი რე ბუ ლი და 
ლოია ლუ რი აღ მოჩ ნდა. ამ ქვეყ ნის შვი ლე ბი – თა ვიანთ კა ზა კურ სამ ხედ რო სა მოს
ში კოხ ტად გა მოწ ყო ბილ ნი – ერ თსუ ლოვ ნად გაე მარ თნენ საო მა რი მოქ მე დე ბე ბის 
თეატ რის კენ, რა თა შეე ტიათ თურ ქე ბის თვის. „სოტ ნია“ (ა სეუ ლი) – ასე იწო დე ბოდ
ნენ წარ ჩი ნე ბულ თა ჯგუ ფე ბი ასი კა ცის შე მად გენ ლო ბით, რომ ლე ბიც ნე ბა ყოფ ლო
ბით უერ თდე ბოდ ნენ ჯარს და ჩვე ნი ფან ჯრე ბი დან ვხე დავ დით მათ მსვლე ლო ბას.

რა თქმა უნ და, ყვე ლა ზურ გში დარ ჩე ნი ლი „წი თე ლი ჯვრის“ ციებ ცხე ლე ბით იყო 
ატა ნი ლი: სახ ვე ვე ბის წარ მოე ბა, ჩაი სა და თამ ბა ქოს მა რა გის გაგ ზავ ნა, ტრან ზი ტუ
ლი პოლ კე ბის საკ ვე ბით და საწ ვა ვით მო მა რა გე ბა, ფუ ლის შეგ რო ვე ბა, საქ ველ მოქ
მე დო ღო ნის ძიე ბა თა და გეგ მვა და გან ხორ ციე ლე ბა... ყვე ლა ფე რი – საწ ყა ლი მეომ
რე ბის სა სი კე თოდ! ახ ლა რომ ვფიქ რობ, მათ თვის კი დევ უფ რო მე ტის გა კე თე ბა 
შეიძ ლე ბო და: ისი ნი საომ რად საერ თოდ არ უნ და გაეგ ზავ ნათ! დღეს ტოლ ტოის გან 
– ამ გა ბე დუ ლი სი მარ თლის მთქმე ლის გა ნაც ვი ცით, თუ რა გა რე მოე ბა უკავ შირ დე
ბო და „ამ საყ ვა რელ სლავ ძმებს“:

აი, რას წერს ლევ ტოლ სტოი ომის შემ დგომ გა მო ცე მულ წიგ ნში L›esprit chretien 
et le Patriotisme:59

„ი სე ვე რო გორც ახ ლა, რუ სეთ თურ ქე თის ომის დაწ ყე ბამ დეც, თით ქოს მოუ
ლოდ ნე ლი სიყ ვა რუ ლის ალით აღიგ ზნენ ჩვე ნი რუ სე ბი რო მე ლი ღაც სლა ვი ძმე ბის 
მი მართ, რო მელ თაც საუ კუ ნეე ბის გან მავ ლო ბა ში არა ვინ იც ნობ და. და ეს მა შინ, რო
ცა გერ მა ნე ლე ბი, ფრან გე ბი, ინ გლი სე ლე ბი ყო ველ თვის იყ ვნენ და კვლა ვაც იქ ნე ბიან 
ჩვენ თვის შეუ და რებ ლად უფ რო ახ ლობ ლე ბი, ვიდ რე მონ ტე ნეგ როე ლე ბი, სერ ბე ბი 
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თუ ბულ გა რე ლე ბი. და უც ბად დაიწ ყო ზეი მე ბის აღ ნიშ ვნა და მი ღე ბე ბის მოწ ყო ბა, 
რომ ლე ბიც კატ კო ვებ მა და ას კა კო ვებ მა კი დევ უფ რო გაა ბუ ქეს, რა საც პა რიზ ში სა
მარ თლია ნად აღია რე ბენ პატ რიო ტიზ მის ნი მუ შად. მა შინ, ისე ვე რო გორც ახ ლა, სხვა 
არა ფერ ზე ლა პა რა კობ დნენ, თუ არა მოუ ლოდ ნელ ურ თიერ თსიყ ვა რულ ზე, რუ სებ
სა და სლა ვებს რომ გაუღ ვივ დათ. თავ და პირ ვე ლად – ზუს ტად ისე ვე, რო გორც ახ ლა 
პა რიზ ში – შეიკ რიბ ნენ მოს კოვ ში, სვამ დნენ, ჭამ დნენ, ერ თმა ნეთ ზე უა რეს სი სუ ლე
ლეებს რო შავ ნენ, გუ ლი უჩუყ დე ბო დათ თა ვიან თი ამაღ ლე ბუ ლი გრძნო ბე ბის გა მო, 
ლა პა რა კობ დნენ მშვი დო ბა სა და ერ თია ნო ბა ზე და არა ფერს ამ ბობ დნენ თურ ქე თის 
სა წი ნააღ მდე გო ზრახ ვებ ზე. გა ზე თე ბი ამ მგზნე ბა რე ბას კი დევ უფ რო აღ ვი ვებ დნენ; 
თა მაშ ში ნელ ნე ლა მთავ რო ბაც ჩაერ თო. სერ ბეთ მა თა ვი წა მოს წია. გაჩ ნდა დიპ
ლო მა ტიუ რი ნო ტე ბი, ნა ხევ რა დ ო ფი ცია ლუ რი სტა ტიე ბი. გა ზე თე ბი სულ უფ რო და 
უფ რო ჩაი ძი რა ტყუილ სა და გა მო ნა გონ ში. ისე გა ხურ დნენ, რომ ბო ლოს მე ფე ალექ
სან დრე მეო რე, რო მელ საც ომი მარ თლა არ უნ დო და, იძუ ლე ბუ ლი გახ და თან ხმო ბა 
გაე ცა. და მე რე მოხ და ის, რაც ყვე ლამ ვი ცით: ასეუ ლა თა სო ბით უდა ნა შაუ ლო დაი
ღუ პა, მი ლიო ნო ბით ადა მია ნი გამ ხეც და და გა მო თაყ ვან და“.

ჩვენ ორ მაც მა შინ სწო რედ ასე ვე ვირ წმუ ნეთ სლავ თა ძმუ რი სიყ ვა რუ ლის ამ ბა
ვი. ჩე მი ქმა რი ვე ნის „ა ხალ თა ვი სუ ფალ პრე სას“ კო რეს პონ დენ ციებს აწ ვდი და ომ
ზე, რომ ლის ექო ჩვე ნამ დეც აღ წევ და და ისი ნიც მად ლიე რე ბით ბეჭ დავ დნენ. მოგ
ვია ნე ბით, გა მო ცე მამ ეს წე რი ლე ბი რუ სე ბი სად მი ზედ მე ტად მე გობ რუ ლად მიიჩ ნია 
– „ა ხა ლი თა ვი სუ ფა ლი პრე სა“ თურ ქეთს უჭერ და მხარს – და აღარ მიი ღო.

ჩე მი მხრივ, მეც, რა ხან დაჭ რი ლებს ვერ ვუვ ლი დი, ქუ თაი სელ ქალ თა მიერ 
მათ და სახ მა რებ ლად მოწ ყო ბილ საქ ველ მოქ მე დო სა ღა მოებ ში ბე ჯი თად ვმო
ნა წი ლეობ დი. მა გონ დე ბა ერ თერ თი სა ღა მოს წარ მოდ გე ნა, რო მე ლიც მოეწ ყო 
ე.წ. „ბულ ვარ ში“ – ასე ჰქვია ქა ლა ქის ცენ ტრში ხეე ბით შე მო საზ ღვრულ სა სეირ ნო 
მოე დანს; ად გი ლობ რი ვე ბი შეიკ რიბ ნენ ლამ პიო ნე ბით გა ნა თე ბულ ად გი ლას, უკ
რავ და საორ კეს ტრო მუ სი კა („ღმერ თო, დაი ფა რე მე ფე“, პო პუ რი გლინ კას ოპე რი
დან „სი ცოც ხლე მე ფი სათ ვის“, ბალ კა ნუ რი მარ ში, სლა ვუ რი სიმ ღე რე ბი და სხვ.), 
მუ შაობ და სა ვაჭ რო ჯი ხუ რე ბი და გა თა მაშ და სა ჩუქ რე ბი... ორ ხეს შო რის, სა გან გე
ბოდ გა ნა თე ბულ ად გი ლას გა მოი ფი ნა დი დი ნა ხა ტი, რო მელ ზეც გა მო სა ხუ ლი იყო 
ამა ღელ ვე ბე ლი ბრძო ლის სცე ნა: წი ნა პლან ზე – საოც რად ლა მა ზი რუ სი მოწ ყა
ლე ბის და, თვალ ცრემ ლია ნი დახ რი ლია დაჭ რი ლი თურ ქი ჯა რის კა ცის კენ, თავს 
მაღ ლა უწევს, რომ მა წო ნი დაა ლე ვი ნოს; უკა ნა პლან ზე მო ჩანს ტყვიის კვამ ლში 
გახ ვეუ ლი კარ ვე ბი, და ხო ცი ლი ცხე ნე ბი და აფეთ ქე ბუ ლი ყუმ ბა რე ბი. ამ სუ რათ
თან მეც უამ რა ვი ცრემ ლი დავ ღვა რე. სპე ცია ლუ რად იმ დენ ხანს ვი თა მა შე ლო ტო, 
ვიდ რე ქი სა სულ არ და მი ცა რიელ და; მო ვი გე პა ტა რა თი ხის ლარ ნა კი, რო მე ლიც 
მა შინ ვე გა სა თა მა შებ ლად გა ვუშ ვი – ასე ვფიქ რობ დი ბალ კა ნე თის ტრა გე დია ში 
ჩე მი წვლი ლის შე ტა ნას.
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ომი გრძელ დე ბო და. დე დოფ ლის გან ვი ღებ დით საოც რად ნაღ ვლიან წე რი ლებს, 
რად გან მი სი ორი ვე ვა ჟი ომ ში მო ნა წი ლეობ და და ამას უზო მოდ გა ნიც დი და.

მოუ ლოდ ნე ლად გავ რცელ და ჭო რი, რომ იქ ვე, მახ ლობ ლად, შა ვი ჭი რი გაჩ ნდა. ამ 
ამ ბავ მა ძრწოლ ვით აღ გვავ სო. ეს ცნო ბა რომ შე ვიტ ყვე, თა ვის და მუ ნა თე ბა და ვიწ ყე:

„ოჰ, ეს სად წა მო გიყ ვა ნე – ჩე მი ბრა ლია, აქ რომ ჩა მოხ ვე დი, „ჩე მო“!“
მამ შვი დებ და: „ერ თი წუ თი თაც კი არ მი ნა ნია აქ წა მოს ვლა, ოღონდ შენ არა

ფე რი მო გი ვი დეს! მაგ რამ თუნ დაც ორი ვე ახ ლა ვე და ვი ხო ცოთ, ჩვენ ჩვე ნი წი ლი 
ბედ ნიე რე ბი სა უკ ვე ვი გე მეთ!“

მაგ რამ ეპი დე მია არ გავ რცე ლე ბუ ლა. გა და ვურ ჩით ბო როტ ბე დის წე რას, რა საც 
თით ქოს უკ ვე შე ვე გუეთ და გვე გო ნა, სა ში ნე ლი მახ რჩო ბე ლა ან გე ლო ზის წე რა 
გავ ხსე ბო დით.

სხვა მხრივ, ყვე ლა ნაი რად ცუ დად ვგრძნობ დით თავს. ომის ქარ ცეც ხლში არა ვის 
ჰქონ და იმის თა ვი, რომ გაკ ვე თი ლებ ზე ეფიქ რა და ქე სა ტად ვი ყა ვით. მა შინ რამ დე ნი
მე დღით აჩ რდი ლი, სა ხე ლად „შიმ ში ლიც“ კი გა ვი ცა ნით. მაგ რამ ყვე ლა ფე რი, რაც კი 
შეგ ვემ თხვა, სი ხა რუ ლი იქ ნე ბო და თუ დარ დი, ერ თმა ნეთს კი დევ უფ რო გვაახ ლოებ
და და მოგ ვია ნე ბით ბედს ვუ მად ლო დით, რომ ასე თი გა მოც დი ლე ბით გაგ ვამ დიდ რა. 
ეს ხომ იმი ტომ მოგ ვე ცა, რომ ჩვე ნი ხა სია თი გა მოეწ რთო, ჩვენ ში კა ცობ რიო ბის ტან
ჯვი სა და ხალ ხის სი დუხ ჭი რის მი მართ თა ნაგ რძნო ბა აღეძ რა. ამ პე რიო დის გა მოც დი
ლე ბამ მოგ ვია ნე ბით შექ მნა კა ცობ რიო ბის სა კე თილ დღეოდ ჩვე ნი თა ნამ შრომ ლო ბის 
სა ფუძ ვე ლი და გაგ ვიღ ვი ძა ერ თმა ნეთ ზე უფ რო სა სი კე თო შე ხე დუ ლე ბე ბი. 

ომი და სას რუ ლის კენ მი დიო და. 1878 წლის 3 მარტს ხე ლი მოე წე რა სან სტე ფა
ნოს ზავს. დე დოფ ლის ორი ვე ვა ჟი უვ ნე ბე ლი დაბ რუნ და. უფ რო სი – პოლ კოვ ნი კის 
წო დე ბით იბ რძო და იმ პე რა ტო რის ამა ლა ში პლევ ნას თან; უმ ცრო სი, მა შინ კა პი
ტა ნი, ყარ სის აღე ბა ში მო ნა წი ლეობ და. ქუ თაის ში ბევ რი ოჯა ხი იყო მგლო ვია რე. 
დაბ რუ ნე ბუ ლი „სოტ ნიას“ წევ რთა რაო დე ნო ბაც ერთ ასეულს ბევ რად ჩა მორ ჩე
ბო და. ჩვენ თან, სახ ლში, ძა ლიან უხა რო დათ, რომ ომს გა დაურ ჩნენ. ჩე მი დე დამ
თი ლი თა ვის ორ ქა ლიშ ვილ თან, ლუი ზა სა და მა ტილ დეს თან ერ თად ზამ თრის 
გა სა ტა რებ ლად ფლო რენ ცია ში გაემ გზავ რა, რად გან მა ტილ დეს ძლიე რი ხვე ლე ბა 
ტან ჯავ და და ექიმ მა რბი ლი ჰა ვა ურ ჩია. გა ზაფ ხულ ზე, უკა ნა გზა ზე მე რა ნო ში შე
ჩერ დნენ. იქი დან შეგ ვატ ყო ბი ნეს, რომ მა ტილ დეს მდგო მა რეო ბა გაუა რეს და, რომ 
ძლიე რი ცხე ლე ბის შე ტე ვე ბის გა მო მის სი ცოც ხლეს საფ რთხე ემუქ რე ბო და. რამ
დე ნი მე დღე ში მი სი გარ დაც ვა ლე ბის ცნო ბაც მი ვი ღეთ. ჯერ ოცი წლი საც არ იყო, 
თა ნაც ასე თი მშვე ნიე რი... დე და მი სი ხომ მას საერ თოდ აღ მერ თებ და... რო გორ 
უნ და გა დაე ტა ნა ასე თი დარ ტყმა! ნამ დვილ ან გე ლოზს ჰგავ და თურ მე თა ვის ჩა
სას ვე ნე ბელ ში, გაშ ლილ, ორი ვე მხა რეს ჩა მოშ ლილ ოქ როს თმა ზე ვარ დის გვირ
გვი ნი ეკე თა. ცხე და რი ჰარ მან სდორ ფში მიას ვე ნეს – რა სა ში ნე ლი გზა იქ ნე ბო და 
უბე დუ რი დე დის თვის! – და იქი დან ჰოფ ლაინ ში, ზუტ ნე რე ბის საგ ვა რეუ ლო აკ
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ლდა მა ში გა დაას ვე ნეს. ამ ამ ბავ მა გაგ ვა ნად გუ რა და მთე ლი გუ ლით და ვი ტი რეთ 
ასე უდ როოდ გამ ქრა ლი დაი კო, რო მელ თა ნაც ამ დე ნი მხია რუ ლი საა თი გა ვა ტა
რეთ და რო მე ლიც ყო ველ თვის სიყ ვა რუ ლით გვეპ ყრო ბო და.

გაკ ვე თი ლებ თან და კავ ში რე ბით მიქ ცე ვა მოქ ცე ვის სი ტუა ცია ში გვი წევ და ყოფ ნა. 
ჩემ მა ქმარ მა მწერ ლო ბა სცა და. ომის თე მა ზე მის მა წე რი ლებ მა, რომ ლებ საც პრე სა 
აქ ვეყ ნებ და, დი დი მო წო ნე ბა დაიმ სა ხუ რა და თა ვა დაც აღ მოა ჩი ნა თა ვის თავ ში ეს 
ნი ჭი – მსუ ბუ ქად და ხა ტოვ ნად წერ და. ასე თხზავ და სტა ტიებს, რომ ლებ შიც აღ წერ
და კავ კა სიის ქვე ყა ნას და ხალხს; მათ გერ მა ნულ ყო ველ კვი რეულ გა ზე თებ ში გზავ
ნი და. ნარ კვე ვებს სია მოვ ნე ბით იღებ დნენ და ჰო ნო რარ საც იხ დიდ ნენ.

მეც მო მინ და გა მე გო, შე მეძ ლო თუ არა რა მის და წე რა. ეს ნი ჭი ჩემ ში მა ნამ დე 
არას დროს შე მიმ ჩნე ვია. თექ ვსმე ტი წლის რომ ვი ყა ვი (მა შინ ეს იყო შუ რი და მი
ბაძ ვის ჟი ნი, რო მე ლიც ჩემ ში ელ ვი რას წარ მა ტე ბამ გააღ ვი ძა), ერ თი ნო ვე ლა დავ
წე რე – „მი წიე რი ოც ნე ბე ბი მთვა რე ში“, რო მე ლიც გა მოქ ვეყ ნდა აწ უკ ვე დი დი ხნის 
გაუქ მე ბულ ჟურ ნალ ში „გერ მა ნე ლი ქა ლი“. რე დაქ ციამ მთხო ვა, ახა ლი ნი მუ შე ბი 
ფოს ტით გა მეგ ზავ ნა: თურ მე „მე არ უნ და დავ მარ ხო ჩე მი გან ძი“. რა ტომ ღაც, მას 
შემ დეგ წე რი ლე ბის გარ და არა ფე რი და მი წე რია (მა თი წე რა კი ნამ დვი ლად უზარ
მა ზარ სია მოვ ნე ბას მა ნი ჭებ და). ახ ლა კი, 1878 წელს, ჩე მი კალ მის გა მოც დის დრო 
დამ დგა რი ყო („მი წიე რი ოც ნე ბე ბი“ სათ ვა ლავ ში ჩა საგ დე ბი არ იყო). ყვე ლას გან მა
ლუ ლად დავ წე რე ფე ლე ტო ნი „სპე ცია ლო ბე ბი და წინ სა ფა რი“, გავ გზავ ნე ვე ნა ში, 
ძველ Presseში და, ერ თი და მი ხე დეთ! – თით ქმის მა შინ ვე, უკა ნა ფოს ტით მი ვი ღე 
და ბეჭ დვის პი რო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტი და 20 გულ დე ნი. ოჰ, მწერ ლის 
პირ ვე ლი ჰო ნო რა რი – რო გო რი სია მა ყე და კმა ყო ფი ლე ბაა – ენით აღუ წე რე ლი! 
მოკ ლე სტა ტია ხელ მო წე რი ლი იყო ფსევ დო ნი მით B. Oulot (ა ლუ ზია მეტ სა ხელ ზე 
Boulotte,60 რო მე ლიც მე შე მარ ქვეს ზუტ ნე რე ბის სახ ლში). რო დე საც ეს ექ ვსი ასო 
და ბეჭ დი ლი ვი ხი ლე ფე ლე ტო ნის ქვე მოთ, რო მე ლიც მარ თლა საუ კე თე სოდ მეჩ ვე
ნე ბო და, ვი ფიქ რე: ახ ლა მთელ ცენ ტრა ლურ ევ რო პას მხო ლოდ ერთ შე კით ხვა ზე 
უნ და ემ ტვრია თა ვი – მაინც ვინ შეიძ ლე ბო და ყო ფი ლი ყო ეს ბუ ლო ტი?

ამის მე რე გან ვაგ რძე წე რა და დღემ დე არ გავ ჩე რე ბულ ვარ.

ტფილისი
1878 წლის ზაფ ხულ ში კვლავ მეგ რულ სა ზაფ ხუ ლო რე ზი დენ ციას ვსტუმ რობ დით.
ორი ვე ვა ჟი, რომ ლებ ზეც დე დო ფა ლი ასე ნერ ვიუ ლობ და, სულ ნაირ ნაი რი ორ

დე ნე ბით დამ შვე ნე ბულ ნი, გორ დში ჩა მო ვიდ ა. იქ იყო ასე ვე თა ვა დი ნი კოს მეუღ
ლე, მე რი. ამათ გარ და, იმ ყო ფე ბო და აგ რეთ ვე აშილ მიუ რა ტე ბის წყვი ლი, თა
ვიანთ ორ შვილ თან ერ თად. დი დი სი ხა რუ ლი მომ გვა რა ჩე მი მე გო ბა რი სა ლო მეს 
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კვლავ ნახ ვამ და ისევ დად გა მშვე ნიე რი დრო, რო მელ საც ჩვენ ამ სა სია მოვ ნო, 
მხია რულ წრე ში ვა ტა რებ დით. გრა ფი როზ მორ დუ კი არა ნაკ ლე ბი ხა ლი სით მო
ნა წი ლეობ და ჩვენს საუბ რებ ში, არც გარ თო ბა ში ჩა მოგ ვრჩე ბო და. ამ ხან დაზ მულ 
ფრანგს ჰქონ და იმის ნი ჭი, რომ დაუს რუ ლებ ლად მოე ყო ლა თა ვი სი ცხოვ რე ბის 
ანეკ დო ტუ რი თავ გა და სავ ლე ბი, საინ ტე რე სო, ამა ღელ ვე ბე ლი და სა ხა ლი სო ამ ბე
ბი და ერ თხე ლაც კი არ გაე მეო რე ბი ნა რო მე ლი მე. 

„ჩე მოს“ სამ სა ხურ თან და კავ ში რე ბით კვლავ არა ფე რი იყო ახა ლი. ისევ იწ ყო
ბო და გეგ მე ბი და ისევ იგე ბო და ეს პა ნუ რი კოშ კე ბი. მა ღა ზიე ბი უნ და გახ სნი ლი ყო, 
კო ლო ნის ტე ბი უნ და გამ წე სე ბუ ლიყ ვნენ, ხე ტყით ვაჭ რო ბა უნ და გა ჩა ღე ბუ ლი
ყო... ამ პროექ ტებ ში, რომ ლებ შიც ჩემს ქმარს სულ შე მო სავ ლია ნი თა ნამ დე ბო ბე
ბი ელო და, გან სა კუთ რე ბით ნი კო და როზ მორ დუ კი გა მოირ ჩეოდ ნენ ფან ტა ზიის 
დი დი უნა რით. ბევ რი რა მე წა მოიწ ყეს, მო ლა პა რა კე ბე ბიც დაიწ ყეს, ხან გრძლივ 
მი მო წე რას აწარ მოებ დნენ, მაგ რამ სა ბო ლოოდ არა ფე რი გა მო ვი და.

ასე დად გა ისევ ზამ თა რი, გორ დის კო ლო ნია დაი შა ლა და ბე დის საც დე ლად უკ ვე 
ტფი ლისს მი ვა შუ რეთ, ამ ჯე რა დაც საუ კე თე სო რე კო მენ და ციე ბით ჩა ვე დით. აქ ცხოვ
რობ და დი დი თა ვა დის ქა ლი თა მა რი. ქმა რი ხან გრძლი ვი ავად მყო ფო ბის შემ დეგ 
გარ დაც ვლო და და ეს ახალ გაზ რდა მშვე ნიე რი ქვრი ვი, დიდ მთა ვარ გუ ბერ ნა ტო
რის თქმით, ღირ სეუ ლად უძ ღვე ბო და დე და ქა ლა ქის გა მორ ჩეულ სა სახ ლეს. აქაც 
დი დი კე თილ გან წყო ბით მიგ ვი ღეს. ტფი ლი სი ნა ხევ რად აღ მო სავ ლუ რი, ნა ხევ რად 
და სავ ლე თევ რო პუ ლი ქა ლა ქია. ევ რო პულ ნა წილ ში ისე თი ვე ცხოვ რე ბაა, რო გო რიც 
ჩვენს ევ რო პულ ქა ლა ქებ ში: ევ რო პუ ლი ტუა ლე ტე ბი, ევ რო პუ ლი წე სე ბი, ფრან გი 
მზა რეუ ლე ბი, ინ გლი სე ლი გუ ვერ ნან ტე ბი, სტუ მარ თა მი ღე ბე ბი (Jours), სა ღა მოე ბი 
(Soireen), საუბ რე ბი ფრან გუ ლად და რუ სუ ლად. კნია გი ნია თა მარს ჰქონ და დახ
ვე წი ლი გე მოვ ნე ბით გაწ ყო ბი ლი სა სახ ლე. მის სა ლო ნებ ში ტრია ლებ და რჩეუ ლი 
სა ზო გა დოე ბა, რო მელ შიც შე დიოდ ნენ დიდ მთავ რის კა რის დი დე ბუ ლე ბი (დიდ მთა
ვა რიც სდებ და ხოლ მე პა ტივს მობ რძა ნე ბით), რამ დე ნი მე გუ ბერ ნა ტო რი, გე ნე რა ლი 
თუ ად გი ლობ რი ვი თა ვა დაზ ნაუ რო ბა. თა მა რის უმ ცრო სი და, მა სა ვით მომ ხიბ ვლე
ლი, ერ თერთ გე ნე რალ ზე იყო გათ ხო ვი ლი და ისიც ტფი ლის ში ცხოვ რობ და. სა ზო
გა დოებ რი ვი ად გი ლი, რო მელ საც ჩვენ იქ ვი კა ვებ დით, გან სა კუთ რე ბუ ლი იყო. ჩვენ 
უნ და გვე მუ შა ვა, რა თა გვეც ხოვ რა – მე დი ლაო ბით დავ დიო დი მუ სი კის გაკ ვე თი
ლებ ზე, რა შიც კარგ გა სამ რჯე ლოს მიხ დიდ ნენ. ჩემს ქმარს ჰქონ და სა მუ შაო ად გი ლი 
ერთ ფრანგ ხა ლი ჩე ბის ფაბ რი კან ტთან და თან მშე ნე ბელ თან, ვის თვი საც ან გა რიშს 
აწარ მოებ და და ხა ლი ჩე ბის ნი მუ შებ საც ხა ტავ და. გა წეულ სამ სა ხურ ში ყო ველ თვიუ
რად 150 რუბლს იღებ და; გარ და ამი სა, ფაბ რი კან ტის, მარ სე ლე ლი მუ სიე ბერ ნეს 
ლა მაზ სახ ლში გა რან ტი რე ბუ ლად გვქონ და ბი ნა და საკ ვე ბი. ჩვე ნი სა მუ შაო ზა რი 
რე კავ და დი ლის 5 საათ ზე. ამ დროს „ჩე მო“, სა კუ თარ სახ ლში აგ რე რი გად გა ნე ბივ
რე ბუ ლი და მკრე ხე ლუ რად ზარ მა ცი პი როვ ნე ბა, ლო გი ნი დან დგე ბო და, რაო დენ გა
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საკ ვი რიც უნ და იყოს – დი დი კმა ყო ფი ლე ბით. მა შინ ვე მი დიო და სა მან ქა ნო სივ რცე
ში, რომ მუ შე ბის თვის თვა ლი ედევ ნე ბი ნა. 8 საათ ზე „პატ რონ თან“ და ოს ტა ტებ თან 
ერ თად პირ ველ საუზ მეს მიირ თმევ და – ერთ ფინ ჯან წყალ წყა ლა რძიან ყა ვა სა და 
შავ პურს – და საკ მა რი სად ნაყ რდე ბო და; მოგ ვია ნე ბით, ბიუ რო ში წა სუ ლი, პირ ველ 
საა თამ დე ან გა რი შობ და და ხა ზავ და. ამა სო ბა ში, მე რამ დე ნი მე ლექ ციას მო ვი თა
ვებ დი და მე რე ყვე ლა ნი ერ თად ვსა დი ლობ დით ბერ ნეე ბის სუფ რას თან. ნა სა დი
ლევს „ჩე მოს“ უნ და ევ ლო სა წარ მოს საქ მეებ ზე – კლიენ ტებ თან, სა ბა ჟო ზე, სად
გურ ზე... საა თო ბით გზას იყო გაკ რუ ლი; ყვე ლა ფერს ხა ლი სით აკე თებ და. სა ღა მოს 
6 საა თი დან უკ ვე თა ვი სუფ ლე ბი ვი ყა ვით; გა მო ვიც ვლი დით, გა მო ვეწ ყო ბო დით და 
თით ქმის ყო ველ სა ღა მოს ვსა დი ლობ დით en villeში – სა სახ ლის გა რეთ, ხან თა ვა
დის ქალ თა მარ თან, ხან მის დას თან ან ქა ლა ქის რო მე ლი მე დიდ გვა რო ვან თან. ყვე
ლამ იცო და ჩვე ნი რო მა ნის შე სა ხებ, იცოდ ნენ და დია ნე ბის ოჯახ თან ჩვე ნი მჭიდ რო 
კავ ში რე ბის შე სა ხე ბაც და სა ზო გა დოე ბა ში გვექ ცეოდ ნენ არა რო გორც ფაბ რი კან ტის 
და ქი რა ვე ბულ სა და მუ სი კის მას წავ ლე ბელს, არა მედ რო გორც არის ტოკ რატ ემიგ
რან ტებს; არა მხო ლოდ რო გორც ტოლ სა და სწორს, არა მედ გა მორ ჩეუ ლი თა ვა
ზია ნო ბით, რა საც გან სა კუთ რე ბუ ლად წარ ჩი ნე ბუ ლი უც ხოს მი მართ იჩე ნენ ხოლ მე. 
ამა ზე ხან და ხან გვე ცი ნე ბო და კი დეც.

მწერ ლო ბა ნას ვაგ რძე ლებ დი, რამ დე ნა დაც დრო ამის სა შუა ლე ბას მაძ ლევ და. ვწერ
დი ნო ვე ლებს – „დო რას აღ სა რე ბა“, „ჯაჭ ვით გა დაბ მულ ნი“, ვად გენ დი უფ რო დიდ სა
მუ შაო გეგ მას, რო მელ საც „სუ ლის არ სე ნა ლი“ ერ ქმეო და. ჩე მი ქმა რი იშ ვია თად ახერ
ხებ და წე რას, რად გან „პატ რონ მა“ სამ შე ნებ ლო მოედ ნე ბის ხატ ვაც დაა ვა ლა... და ისიც 
ას რუ ლებ და. რო გორ ახერ ხებ და ამ დენს, დღე საც ვერ ვი გებ; ფაქ ტი ისაა, რომ მი სი 
დაპ როექ ტე ბით ბევ რი სახ ლი და სა სახ ლე აი გო ტფი ლი სის შე მო გა რენ ში. რო გორც 
პია ნი ნოს უკ რავ და ყო ველ გვა რი მე ცა დი ნეო ბის გა რე შე, ზუს ტად ასე ვე, სამ შე ნებ ლო 
საქ მის შეუს წავ ლე ლად, არ ქი ტექ ტუ რულ პროექ ტებს ქმნი და. ქარ თუ ლი ენა იმ დე ნად 
აით ვი სა, რომ ად გი ლობ რივ მუ შებ თან და საქ მიან ხალ ხთან მშვე ნივ რად ურ თიერ
თობ და. მეც გა ვი წა ფე რუ სულ ში – მი სი შეს წავ ლა ჯერ კი დევ ვე ნა ში და ვიწ ყე იმის გათ
ვა ლის წი ნე ბით, რომ დე დოფ ლის მიწ ვე ვით ზუგ დიდ ში წას ვლა მე ლო და. ის სა სახ ლე ჯე
რაც დაუმ თავ რე ბე ლი იყო და დე დოფ ლის სი ცოც ხლე ში არც დამ თავ რე ბუ ლა.

ტფი ლის ში ყოფ ნი სას ვია ვად მყო ფე, ერ თა დერ თხელ ჩემს ცხოვ რე ბა ში. შეუძ
ლოდ ყოფ ნის პე რიო დი ჩემს მშვე ნიერ, საყ ვა რელ მო გო ნე ბებს მიე კუთ ვნე ბა. 
სია რუ ლი არ შე მეძ ლო, რამ დე ნი მე ნა ბიჯს რომ გა დავ დგამ დი, ვე ცე მო დი. ბევ რმა 
შეიძ ლე ბა იფიქ როს, სა სია მოვ ნოდ გა სახ სე ნე ბე ლი რა არი სო, მაგ რამ ღმერ თმა 
იცის, თუ რა სა ნე ტა რო დრო იყო. მი სუს ტე ბულს წო ლა სიმ შვი დე სა და კმა ყო ფი
ლე ბას მა ნი ჭებ და, „ჩე მოს“ ზრუნ ვა და სი ნა ზე ღრმა ბედ ნიე რე ბის შეგ რძნე ბას მი
ჩენ და და მშვი დი რწე ვის შთა ბეჭ დი ლე ბას მიქ მნი და. ეს დაახ ლოე ბით ექვს კვი რას 
გაგ რძელ და, მე რე გა მოვ ჯან მრთელ დი და ერ თმა ნე თი კი დევ უფ რო შეგ ვიყ ვარ და. 
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ზუგდიდი
თბი ლის ში ცხოვ რე ბა კვლავ ქუ თაის ში, შემ დეგ გორ დში, შემ დეგ ზუგ დიდ ში და 

კი დევ რამ დე ნი მე სხვა ად გი ლით შევ ცვა ლეთ. არ შე მიძ ლია ზუს ტად გა ვიხ სე ნო 
ქრო ნო ლო გია და დაწ ვრი ლე ბით მოვ ყვე ჩვენს თავ გა და სავ ლებ სა და ხე ტიალ ზე, 
რაც კავ კა სია ში ცხრაწ ლიან მა ცხოვ რე ბამ დაი ტია; თა ნაც, ეს გა რეგ ნუ ლი მოვ ლე
ნე ბი „მნიშ ვნე ლოვ ნად“ არ მიგ ვაჩ ნდა, ხო ლო ში ნა გან მა მოვ ლე ნებ მა ამ ლტოლ
ვი ლო ბა ში ჩვენ გან ორი ახა ლი ადა მია ნი შექ მნა. ორი ხა ლი სია ნი ადა მია ნი, ორი 
კარ გი ადა მია ნი.

რამ დე ნი მე მშვე ნიე რი წე ლი გა ვა ტა რეთ ზუგ დიდ ში, სა მეგ რე ლოს მთა ვარ ქა
ლაქ ში. უფ რო გა მარ თლე ბუ ლი იქ ნე ბო და, მეთ ქვა – მთა ვარ სო ფელ ში. ეს იყო ად
გი ლი, ჩამ წკრი ვე ბუ ლი აღ მო სავ ლუ რი სახ ლე ბი თა და გა რეთ გა მო ტა ნი ლი დახ ლე
ბით, რომ იტ ყვიან, მა ღა ზია მა ღა ზია ზე; ამი ტომ ერ ქვა აქაუ რო ბას „ბა ზა რი“, მაგ რამ 
„ბულ ვარ საც“ ეძახ დნენ, ვი ნაი დან ქუ ჩის გას წვრივ, ორ რი გად ხეე ბი გაე შე ნე ბი ნათ 
და თან რა ხეე ბი! თქვენ წარ მოიდ გი ნეთ, მი მო ზა ზე ნაკ ლე ბი – არც ერ თი! მა თი ყვა
ვი ლო ბი სას გა რე მო მათ რო ბე ლა სურ ნე ლით იყო გა ჯე რე ბუ ლი. ამ აღ მო სავ ლუ რი 
რი გის გარ და, ნა ხავ დით ერ თად თავ მოყ რილ პა ტარ პა ტა რა გლე ხურ ქო ხებს, რომ
ლებ შიც ვურ ტემ ბერ გე ლი გლე ხე ბი ცხოვ რობ დნენ – ეს იყო „გერ მა ნუ ლი კო ლო ნია“. 
შემ დეგ მო დიო და დიდ სა და პა ტა რა შე მო ღო ბილ ეზოებ სა თუ ყა ნებ ში ჩად გმუ ლი 
კავ კა სიუ რი სტი ლის ერ თსარ თუ ლია ნი ხის სახ ლე ბი, გარ შე მო აივ ნე ბით. მო შო რე
ბით გრაფ როზ მორ დუ კის ვი ლა იდ გა, მე რე – დე დოფ ლის დროე ბი თი სახ ლი დი დი 
პარ კის გა ნა პი რას, პარ კის ცენ ტრში კი წა მო მარ თუ ლი ყო ახა ლი სა სახ ლის დაუმ
თავ რე ბე ლი ნა გე ბო ბა – სულ ეს იყო ზუგ დი დი.

აშილ და სა ლო მე მიუ რა ტებ მა გა დაწ ყვი ტეს კავ კა სია ში და სახ ლე ბუ ლიყ ვნენ. 
მათ თვის შეარ ჩიეს დი დი, ყა მი რი ად გი ლი, სა დაც უნ და აგე ბუ ლი ყო სოფ ლის სახ
ლი, სა მეურ ნეო ნა გე ბო ბა, სა ჯი ნი ბოე ბი, ასე ვე გა შე ნე ბუ ლი ყო დე კო რა ტიუ ლი და 
ხე ხი ლის ბა ღე ბი, ორან ჟე რეე ბი და და მუ შა ვე ბუ ლი ყო მინ დვრე ბი. ოთხ წე ლი წად
ში ეს ჩა ნა ფიქ რი გან ხორ ციელ და, რაც ჩვე ნი თვა ლით ვნა ხეთ. გერ მა ნე ლი კო ლო
ნის ტის გან პა ტა რა, ჩვე ნი გა გე ბით, სა მოთ ხის მსგავ სი ერ თსარ თუ ლია ნი სახ ლი ვი
ქი რა ვეთ. თა ვის თა ვად, დი დი არა ფე რი: სა მი და ბალ ჭე რია ნი ოთა ხი თა და პა ტა რა 
სამ ზა რეუ ლო თი, შე სას ვლელ ში ხის ვე რან დით. პირ ვე ლი ოთა ხი ჩვე ნი სა ლო ნი 
იყო. ბა ზარ ში საკ მაოდ ხელ საყ რელ ფა სად ვი შო ვეთ წი თე ლი ქსო ვი ლი – სა ლო ნის 
კედ ლებს შპა ლიე რად ავა კა რით და ფარ დე ბა დაც გა მოგ ვად გა. შპა ლიე რი თვი
თონ გა ვა კა რით – ქსო ვი ლი დავ ჭე რით, ერ თმა ნეთს გა და ვა კე რეთ, მე რე კედ ლებ ზე 
გავ ჭი მეთ, და ვა მაგ რეთ და მორ ჩა. სა ლო ნის თვის გად მოგ ვცეს ერ თი დი დი მა გი და, 
რო მელ საც სა წერ მა გი დად ვი ყე ნებ დით, რამ დე ნი მე სა ვარ ძე ლი, კი დევ ერ თი მა გი
და და ერ თიც ტახ ტი. ნე ბის მიერ კავ კა სიურ სახ ლშია ასე თი ავე ჯი: გრძე ლი, ფარ თო 
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დი ვა ნი, გა და საკ რა ვი სა და სა ზურ გის გა რე შე. ზე მო დან მხო ლოდ ხა ლი ჩას აფე ნენ, 
ესაა და ეს. ხა ლი ჩის მსგავს ქსო ვი ლის პირ ში გა მოკ რუ ლი ოთ ხი გრძე ლი მუ თა ქი თა 
და ფან ტა ზიით შექ მნი ლი ბა ლი შე ბით გაწ ყო ბი ლი დი ვა ნი გა მოდ გე ბა და საჯ დო მად, 
და სა წო ლად და სა ნე ბივ რო დაც. იქ ვე დავ კი დეთ წიგ ნის თა როე ბი, სარ კე – ბუხ რის 
თავ ზე, ია ტაკ ზე და ვა ფი ნეთ ნო ხე ბი, რამ დე ნი მე ლარ ნაკ ში მუ დამ ეწ ყო ცოც ხა ლი 
ყვა ვი ლე ბი... წი თელ სა ლონს უკ ვე თით ქმის ელე გან ტუ რი შე სა ხე დაო ბა მიე ცა. ამით 
ძა ლიან ვა მა ყობ დით! და ნარ ჩე ნი ორი ოთა ხი სა ძი ნე ბელ და გარ დე რო ბის ოთა
ხე ბად მო ვაწ ყვეთ და შე სა ბა მი სი დი დე ბუ ლე ბით მოვ რთეთ. ამა ვე ჭერ ქვეშ ცხოვ
რობ და სახ ლის პატ რო ნის ქა ლიშ ვი ლი. მათ მეო რე საც ხოვ რე ბე ლიც ჰქონ დათ ჩვენ 
გვერ დით ვე, ბა ლახ გა დავ ლი ლი ეზოს უკან. Fundus instructus61იც, ხუ თი ბა ტიც, ჩვენ 
გვე კუთ ვნო და – ყო ველ დი ლით მინ დორ ში გა დიოდ ნენ და სა ღა მოს მე დი დუ რად 
ბრუნ დე ბოდ ნენ. ბა ტე ბი, რა თქმა უნ და, კუ ლი ნა რიუ ლი მიზ ნე ბის თვის იყო მო შე ნე
ბუ ლი, მაგ რამ იქ ყოფ ნის პე რიოდ ში მათ სი ცოც ხლე ვა ჩუ ქეთ – ჩვენ ხომ ყო ველ
დღე ვუ ყუ რებ დით აივ ნი დან, რა ნდო ბი თა და სიმ შვი დით სავ სე ნი მოე მარ თე ბოდ
ნენ სახ ლის კენ და რო გორ შეგ ვეძ ლო, მათ თვის ნდო ბა გაგ ვეც რუე ბი ნა?! ბო ლოს და 
ბო ლოს, თეფ შზე და დე ბულ, შებ რა წულ ფრინ ველ თან პი რა დი ნაც ნო ბო ბა ხომ არ 
უნ და გა კავ ში რებ დეს...

ზუგ დიდ ში დამ კვიდ რე ბას იმი ტომ ვცდი ლობ დით, რომ პრინ ცმა აშილ მიუ რატ
მა ჩე მი ქმა რი თა ვი სი მშე ნებ ლო ბე ბი სა თუ სხვა საქ მეე ბის უფ როს ზე დამ ხედ ვე
ლად და ნიშ ნა. ეს კი ზე ბის ხაზ ვა და სა მუ შაოს ხელ მძღვა ნე ლო ბა მის მთა ვარ საქ
მია ნო ბად იქ ცა. პრინ ცი მიუ რა ტი თა ვა დაც მოყ ვა რუ ლი არ ქი ტექ ტო რი, მოყ ვა რუ
ლი მეურ ნე და მოყ ვა რუ ლი მე ბა ღე იყო; ასე ინა წი ლებ დნენ საქ მეებს გეგ მე ბის 
შედ გე ნი სა თუ გან ხორ ციე ლე ბი სას. გაერ თია ნე ბუ ლი ძა ლე ბით ცდი ლობ დნენ ბა
ღის გა შე ნე ბას, ხის პლა ფო ნე ბის მოწ ყო ბას, არ ხე ბის გაჭ რას, შპა ლიე რის გაკ ვრას, 
ქურ დე ბის გან საი მე დოდ და ცუ ლი სა ჯი ნი ბოე ბის აგე ბას... ხში რად ვხე დავ დი ორი
ვეს, მშე ნებ ლო ბის პატ რონს და მშე ნებ ლო ბის ხელ მძღვა ნელს, ერ თად – რო გორ 
დგა ნან კი ბის თავ ში სა ხეებ ზე კმა ყო ფი ლი გა მო მეტ ყვე ლე ბით, რო გორ დაა ბო ტე
ბენ არ ხებ ში ფუნ ჯით, ნიჩ ბით ან წე რაქ ვით შეია რა ღე ბუ ლე ბი, უხე ში ბამ ბის ქსო
ვი ლის გან შე კე რილ ტან საც მელ ში, და პრინ ცე საც სულ მათ გვერ დი თაა; მე სხვა 
სა მუ შაო ას პა რე ზი მქონ და: მათ ორ ბი ჭუ ნას, ლუ სიენ სა და ნა პოს ყო ველ დღიუ
რად ორ საათს ვა მე ცა დი ნებ დი – გერ მა ნულ სა და ფორ ტე პია ნოს დაკ ვრას ვას წავ
ლი დი. პრინ ცე ბის ოჯა ხის მომ სა ხუ რე პერ სო ნა ლი ამ ყო ფას ბა ტო ნე ბი ვით იო ლად 
ვერ ეგუე ბო და; ხში რად გა მოთ ქვამ დნენ უკ მა ყო ფი ლე ბას, ხში რად იც ვლე ბოდ
ნენ; კო რექ ტუ ლი ინ გლი სე ლი მეეტ ლეე ბი და მე ჯი ნი ბეე ბი, საუ კე თე სო ფრან გი  
შეფ მზა რეუ ლე ბი ვე რაფ რით ეგუე ბოდ ნენ ამ პრი მი ტიულ, ჯერ კი დევ დაუმ თავ რე
ბელ ნა გე ბო ბებ ში მუ შაო ბას; ასეთ ვე ლურ გა რე მო სა და უწეს რი გო ბა ში გა ჩე რე ბა 
არ უნ დო დათ. გარ და დი დი ხნის ერ თგუ ლი კა მერ დი ნე რი სა და ასე თი ვე პი რა დი 
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მოახ ლი სა, რომ ლე ბიც თავს აგ რეთ ვე წა მე ბუ ლე ბად აღიქ ვამ დნენ, ყვე ლა აჯან
ყდა. სამ ზა რეუ ლო სა თუ სა ჯი ნი ბოს თვის კვლავ აჰ ყავ დათ მა თი შემ ცვლე ლე ბი, 
რად გან საუ კე თე სო ფრან გუ ლი სამ ზა რეუ ლოს და ინ გლი სუ რი საც ხე ნოს ნო, სა მო
ნა დი რეო და სპორ ტუ ლი ეკი პი რე ბის გა რე შე პრინც აშილს ცხოვ რე ბა არ შეეძ ლო.

კვი რა ში ორ ჯერ მშე ნე ბა რე ვი ლა ში ვსა დი ლობ დით, სა დაც, გან სხვა ვე ბით 
დი ლან დე ლი სა მუ შაო ფორ მე ბი სა, eveningdressით ვცხად დე ბო დით და სა
ღა მოებს საუ ბარ ში, მუ ზი ცი რე ბა სა და ჭად რა კის თა მაშ ში ვა ტა რებ დით. დი დად 
გვამ ხია რუ ლებ და კა რი კა ტუ რე ბიც, რომ ლებ საც ჩე მი ქმა რი ხა ტავ და და რომ ლებ
ზეც წარ მოდ გე ნი ლი იყო სამ შე ნებ ლო სირ თუ ლეე ბის მთე ლი ქრო ნი კა – მას ში 
მო ნა წი ლე ყვე ლა პერ სო ნის, მარ თა ლია, გა შარ ჟე ბუ ლი, მაგ რამ კო ლო რი ტუ ლი 
პორ ტრე ტე ბის გა ლე რეა. იმ მრა ვალ ტა ლანტს შო რის, რი თაც „ჩე მო“ იყო და ჯილ
დოე ბუ ლი, მი სი გან სა კუთ რე ბუ ლად იუ მო რის ტუ ლი ფან ქა რიც იგუ ლის ხმე ბო და. 
ერ თხელ მან Fliegenden Blatterის რე დაქ ცია ში გაგ ზავ ნა თა ვი სი ილუს ტრა ციე ბის 
სე რია ოლენ დორ ფის გრა მა ტი კის ისეთ მა გა ლი თებ ზე, რო გო რი ცაა: „ბი ძა შე ნის 
შან და ლი უფ რო დი დია, ვიდ რე დეი და ჩე მის კა ტა“; „ხა ბა ზის ბე ჯით მა შე გირ დმა 
ნაღ ვლია ნი კა პი ტა ნი დაი ნა ხა“; „ფრანგ ბა ტონს აქვს გრძე ლი სა სეირ ნო ტროს ტი 
და საწ ყალ რუსს სცი ვა“ და სხვა, რაც დი დი აღ ტა ცე ბით მიი ღეს.

ზამ თარ ში, ზუგ დიდ ში ყოფ ნი სას, ყო ველ კვი რად ღეს დე დო ფა ლი თა ვის შვი ლებ
სა და ჩვენ სის ტე მა ტუ რად გვე პა ტი ჟე ბო და სუფ რას თან. ზაფ ხუ ლო ბით აქ სულ მარ
ტო ნი ვრჩე ბო დით და ამ მდგო მა რეო ბით უსაზ ღვროდ ვხა რობ დით. ჩე მი ქმა რი დი
ლის რამ დე ნი მე საათს მიუ რა ტის მა მულ ში სა მუ შაოს ზე დამ ხედ ვე ლო ბას უძ ღვნი და, 
და ნარ ჩე ნი დრო კი მთლია ნად მე მე კუთ ვნო და; ამ დე ნად, შეგ ვეძ ლო ორი ვეს ბე ჯი
თად გვე წე რა. ასე შეიქ მნა რო მა ნე ბი: „ცუ დი ადა მია ნი“, „ჰა ნა“ და წიგ ნი „ერ თია ნო
ბა სუ ლი სა“, რომ ლებ საც ვაქ ვეყ ნებ დით სხვა დას ხვა ხელ მო წე რით – ბ. ულო ტი და 
„და რე ჯა ნი“, „აზ ნაუ რი“, „კავ კა სიის შვი ლე ბი“, ა.გ. ზუტ ნე რი სა. ამას თა ნა ვე, ერ თობ
ლი ვად კით ხვამ თუ მე ცა დი ნეო ბამ, ხან გრძლივ მა საუბ რებ მა ყო ვე ლი ვე ზე, რაც ცა სა 
და დე და მი წას შო რის არ სე ბობს, ჩა მოგ ვი ყა ლი ბა ცხოვ რე ბის ფი ლო სო ფია, ახა ლი 
მსოფ ლმხედ ვე ლო ბა. სხვაგ ვარ პი რო ბებ ში თუ ერ თმა ნე თის გა რე შე ამას ვე რას
დროს მი ვაღ წევ დით – ჩვენ მო ვი პო ვეთ ნამ დვი ლი ედე მი ურ თიერ თთან ხმო ბი სა 
ახა ლი, ფარ თო, ნა თე ლი ჰო რი ზონ ტე ბით.

მაგ რამ შეუძ ლე ბე ლია გა მუდ მე ბით ამაღ ლე ბულ აზ რებ ში ლივ ლი ვებ დე, აუ ცი
ლე ბე ლია, დე და მი წა ზეც გქონ დეს შე ნი პა ტა რა კუთ ხე, შე ნი თავ შე სა ფა რი... და ამ 
მხრი ვაც თავს ასე კარ გად იმი ტო მაც ვგრძნობ დით, რომ ჩვენ სრუ ლიად უნე ბუ
რად აღ ვას რუ ლეთ მაც ხოვ რის მო წო დე ბა: „და იქ მნეთ ვი თარ ცა ყრმა ნი“.

ვტი ტი ნებ დით ათას სი სუ ლე ლე ზე, ვიქ ცეო დით უგუ ნუ რად, გა მო ვი გო ნეთ „ჩვე
ნი ენა“, ბრალ დე ბებს ვაყ რი დით ერ თმა ნეთს, ვას რუ ლებ დით ყვე ლა ზე ვე ლურ ცეკ
ვებს და უც ნაურ სიმ ღე რებს, ვთა მა შობ დით... თუ თო ჯი ნე ბით არა, ჩვე ნი ფან ტა ზიით 
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წარ მოდ გე ნი ლი არ სე ბე ბით... მოკ ლედ: ბრიყ ვი, ბრიყ ვი, ნე ტა რი ბავ შვე ბი! ჩე მი 
ცხოვ რე ბის ეს ფა ზა აღ ვწე რე მო ნოგ რა ფია ში სა ხელ წო დე ბით Es Lowos, რო მე ლიც 
პირ ვე ლად მიუნ ხე ნის ყო ველ თვიურ ჟურ ნალ Die Gesellschaftში დაი ბეჭ და, მე რე 
წიგ ნე ბის ბაზ რო ბა ზეც გა მოჩ ნდა. ზო გიერ თი მსაყ ვე დუ რობ და, ასე თი ინ ტი მი სა ხალ
ხო არ უნ და გა ხა დოო. თით ქოს სულ ხალ ხის თვის ვწერ დე! შენს მკით ხვე ლად ყო
ველ თვის იმას წარ მოიდ გენ, ვის თვი საც იმა ვე ჰან გზე მო მარ თულ სი მებს აჟ ღე რებ. 
ასეთს ხალ ხში სულ რამ დე ნი მეს თუ იპო ვი. Es Lowosში გა მო ვი გო ნე „ერ თი“ ასე
თი არ სე ბა, სიმ პა თიუ რი და გუ ლის ხმიე რი, რო მე ლიც ზუს ტად იგებს ყვე ლა ფერს და 
რო მელ საც მივ მარ თავ დი ხოლ მე... მარ თლაც, დრო თა გან მავ ლო ბა ში ასო ბით წე
რი ლი მი ვი ღე მკით ხვე ლის გან – ისი ნი ირ წმუ ნე ბოდ ნენ, რომ ჩემ თან ერ თად იგ
რძნეს ყვე ლა ფე რი და ბო ლოს ხელ საც ასე აწერ დნენ: „ერ თი“.

ჩვენ მა შტუ დიებ მა ახა ლი ჰო რი ზონ ტი გაგ ვიხ სნა მეთ ქი, ვწერ დი წი ნა ზე. ეს ცო
ტა თი უნ და გან ვავ რცო. უპი რა ტე სად, სა ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლო საგ ნებ მა მოუ ლოდ ნე
ლი შუ ქი მოჰ ფი ნა ჩვენს გო ნე ბას, მაგ რამ არა ისე, რო გორც მათ სკო ლა ში ას წავ
ლიან – მცე ნა რე თა უბ რა ლო და ყო ფა სა ხეო ბე ბად და ჯი შე ბად, მი ნე რა ლო გიუ რი და 
გეო ლო გიუ რი წარ მო ნაქ მნე ბის უბ რა ლო ჩა მოთ ვლა, ფი ზი კი სა თუ ქი მიის მხო ლოდ 
ციფ რე ბი თა და ნიშ ნე ბით დატ ვირ თუ ლი ფორ მუ ლე ბი – არა, ცოდ ნას ვი ღებ დით სა
ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლო დარ გის იმ თა ნა მედ რო ვე მეც ნიერ თა შრო მე ბი დან, რომ ლე ბიც, 
ამა ვე დროს, ნა ტურ ფი ლო სო ფო სე ბიც არიან და რო მელ თა კვლე ვე ბი დან ახა ლი, 
ელ ვა რე აღ მო ჩე ნა გა მომ დი ნა რეობს: მთე ლი ჩვე ნი დი დე ბუ ლი სამ ყა რო გან ვი თა
რე ბის კა ნონ ზო მიე რე ბას ემორ ჩი ლე ბა. იგი ყვე ლა ზე მარ ტი ვი სა თა ვეე ბი დან დაიწ
ყო და გან ვი თა რე ბის წყა ლო ბით დღე ვან დელ სირ თუ ლეე ბამ დე მო ვი და; მას გა
რან ტი რე ბუ ლი მო მა ვა ლი. თა ნა მედ რო ვე ცოდ ნის სხვა შე დე გებ საც გა დავ ხე დოთ: 
ყვე ლა ძა ლის შექ ცე ვა დო ბა, მი ზეზ შე დე გობ რი ვი კავ ში რის ურ ღვე ვი ჯაჭ ვი, ატო მის 
დაუშ ლე ლო ბა, ორ გა ნულ და არაორ გა ნულ თუ ფი ზი კურ და ფსი ქი კურ სამ ყა რო თა 
შო რის უწ ყვე ტი კავ ში რი – მოკ ლედ, სამ ყა როს ერ თია ნო ბა და აქე დან გა მომ დი ნა
რე დას კვნა: კა ცობ რიო ბაც ამა ვე კა ნო ნე ბის შე სა ბა მი სად ვი თარ დე ბა და მის თვი საც 
გა რან ტი რე ბუ ლია მო მა ვა ლი აქვს. ვუღ რმავ დე ბო დით ისე თი ავ ტო რე ბის შრო მებს, 
რო გო რე ბიც არიან: ჩარლზ დარ ვი ნი, ერნსტ ჰე კე ლი , ჰერ ბერტ სპენ სე რი, უი ლიამ 
უეი ვე ლი (მეც ნიე რე ბის ის ტო რია), კა რუ სი, ლო რეს სტერ ნი და სხვა. უწი ნა რეს ყოვ
ლი სა კი, უნ და და ვა სა ხე ლო ნაშ რო მი, რო მე ლიც ჩემ თვის გა მოც ხა დე ბა სა ვით იყო: 
Buckle, History of civilisation. ჯერ კი დევ ჩემს გათ ხო ვე ბამ დე წა ვი კით ხე ეს წიგ ნი და 
ბევ რი სხვა და სა ხე ლე ბუ ლიც, და აქ ჩე მოდ ნით ჩა მო ვი ტა ნე. ახ ლა მათ „ჩე მოც“ უნ და 
გას ცნო ბო და. მე მას ზე წინ ვი ყა ვი იმით, რომ უფ რო მე ტი სა ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლო წიგ
ნი მქონ და წა კით ხუ ლი, ის ჩემ ზე წინ იყო იმით, რომ ბუ ნე ბა ჩემ ზე უფ რო ვნე ბია ნად 
უყ ვარ და. მშვე ნიე რი ლან დშაფ ტე ბის დი დე ბუ ლე ბა, ზღვის სი დია დე, ცის კა ბა დო ნის 
გარ და მა ვა ლი ცია ლი მას ატ კბობ და და აღაფ რთო ვა ნებ და, იგი მო წი წე ბით თრთო
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და მათ წი ნა შე... ისე შეეძ ლო ჩას წვდო მო და ბუ ნე ბას, მის გა საო ცარ და ძლიერ მომ
ხივ ლე ლო ბას, რომ ამით ბუ ნე ბის აღ წე რის ძა ლა ეძ ლეო და და ამ ძალ მო სი ლე ბას 
კავ კა სია ზე და წე რილ თა ვის წიგ ნებს ახ მარ და. პეი ზა ჟე ბი, რომ ლებ საც იგი ფო ნად 
იყე ნებ და თა ვის რო მა ნებ ში – „და რე ჯა ნი“ და „აზ ნაუ რი“, და ხა ტუ ლი იყო მცხუნ ვა რე, 
კაშ კა შა ფე რე ბით და დაიმ სა ხუ რა კი დეც კრი ტი კის ერ თსუ ლო ვა ნი ქე ბა. ხა სია თე
ბის აღ წე რა, სიუ ჟე ტე ბის გა მო გო ნე ბა თუ გან ვი თა რე ბა ნაკ ლე ბად გა მოს დიო და, ამი
ტო მაც ვერ დაიმ კვიდ რა ლი ტე რა ტუ რა ში მის თვის გან საზ ღვრუ ლი ად გი ლი, მაგ რამ 
ბუ ნე ბის მშვე ნიე რე ბას მარ თლაც ოს ტა ტუ რად გად მოს ცემ და. ამ უნა რის საი დუმ ლო 
ბუ ნე ბი სად მი მი სი სიყ ვა რუ ლია, და ყო ვე ლი სიყ ვა რუ ლი ხომ აათ მა გებს ძა ლას! რო
გორც ერ თხელ უკ ვე ვახ სე ნე, ჩვენ ერ თმა ნეთს ვავ სებ დით, ერ თმა ნეთს ვეხ მა რე ბო
დით. მან ბუ ნე ბით ტკბო ბა მას წავ ლა, მე მის გა გე ბა ში და ვეხ მა რე. ჩე მი სურ ვი ლით 
და ჩემ თან ერ თად წაი კით ხა ყვე ლა ნა წარ მოე ბი, რო მელ თაც კი ვიც ნობ დი, მაგ რამ 
მხო ლოდ ახ ლა ჩა ვუღ რმავ დი სა ფუძ ვლია ნად. რო ცა ჭეშ მა რი ტე ბას სხვას თან ერ
თად ჩას წვდე ბი, ორ მა გად თავ და ჯე რე ბულს ხდის ამ წვდო მას, ხო ლო გუ ლის თქმას 
– ორ მა გად მკვეთრს.

მდიდ რუ ლად ვცხოვ რობ დით მიყ რუე ბულ გლე ხურ ქოხ ში, რომ ლის ირ გვლი
ვაც ღამ ღა მო ბით ტუ რე ბის კი ვი ლი ის მო და. მდიდ რუ ლად, იმის მიუ ხე და ვად, რომ 
მი ნი მა ლურ შე მო სა ვალს ვი ღებ დით. პა ტა რა მეურ ნეო ბა გვქონ და, ისე თი პა ტა რა, 
რომ ზოგ ჯერ (რო ცა ერ თა დერ თი მო სამ სა ხუ რე ქა ლი ავად გახ დე ბო და) სა დილს 
თა ვად ვე ვამ ზა დებ დით და ერ თხელ – სი ცილ კის კი სის ფონ ზე – ქვი შით და ჯაგ
რი სით შეია რა ღე ბუ ლებ მა ია ტა კიც კი მოვ ხე ხეთ. ჩვე ნი ცხოვ რე ბა მდი და რი იყო 
მოვ ლე ნე ბით, შეგ რძნე ბე ბით, გა მოც დი ლე ბე ბით, თუმ ცა რამ დე ნი მე კვი რა ისე გა
ვი დო და, ერთ ადა მიან საც კი ვერ ვხე დავ დით. გან ცდე ბით გვავ სებ და ჩვე ნი წიგ ნე
ბი და ჩვე ნი გუ ლე ბი. წი ლად გვხვდა დე და მი წა ზე ყვე ლა ზე იშ ვია თი რამ: მყა რად 
ფეს ვგად გმუ ლი სრუ ლი ბედ ნიე რე ბა.

უკანასკნელი დღეები კავკასიაში
1882 წლის ზაფ ხულ ში დე დო ფა ლი ავად გახ და. სწო რედ იმ დროს მი სი სტუმ

რე ბი ვი ყა ვით გორ დში. შვილ მა თბი ლი სი დან ჩა მოაყ ვა ნი ნა ექი მე ბი, რომ ლებ მაც 
კარ ლსბად ში მკურ ნა ლო ბა ურ ჩიეს. თუმ ცა დე დო ფა ლი უა რობ და, სამ შობ ლოს 
ვერ დავ ტო ვე ბო.

„ი მე დი მაქვს, რომ გა მოვ ჯან მრთელ დე ბი“, – მით ხრა მა შინ, – მაგ რამ თუ კი ეს 
ჩე მი სა სიკ ვდი ლო ავად მყო ფო ბაა, აქ მინ და მოვ კვდე, მარ ტვი ლის ტაძ რის მახ
ლობ ლად, სა დაც უნ და და ვიკ რძა ლო. არ მინ და, ევ რო პი დან ამ ხე ლა გზა ზე ყუ თით 
ვი მოგ ზაუ რო“.
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მი სი მდგო მა რეო ბა თან და თან უა რეს დე ბო და. შე მოდ გო მა ზე, რო ცა გორ დი
დან წა მო ვე დით, თით ქმის გა და წუ რუ ლი გვქონ და იმე დი, რომ კვლავ ვნა ხავ დით; 
და მარ თლაც, მა ლე თა ვა დი ნი კოს გან მი ვი ღეთ სა ტე ლეგ რა ფო შეტ ყო ბი ნე ბა, რომ 
დე და მი სი ღვთის მორ ჩი ლად და მშვი დად მიიც ვა ლა. ამ ცნო ბას თით ქოს მომ ზა დე
ბუ ლი უნ და დავ ხვედ რო დი, მაგ რამ მაინც მტკივ ნეუ ლად აღ ვიქ ვი და გუ ლით და ვი
ტი რე ჩე მი დი დი ხნის მე გო ბა რი. მარ ტვი ლის მო ნას ტრის აკ ლდა მა ში დე დოფ ლის 
დაკ რძალ ვა იქ ცა მას შტა ბურ სამ გლო ვია რო ღო ნის ძიე ბად, რო მელ შიც მე ზო ბე ლი 
პრო ვინ ციე ბის მო სახ ლეო ბა მო ნა წი ლეობ და; ათა სო ბით ხალ ხმა მოი ლო ცა ძვე ლი 
მო ნას ტე რი, სა დაც დი დი თა ვა დის ძვალ თშე სა ლა გი იყო გან თავ სე ბუ ლი, რა თა „დე
და დე დო ფა ლის თვის“ ბო ლო პა ტი ვი მიე გოთ.

1884 წლის და საწ ყის ში კი დევ უფ რო დი დი დარ ტყმა და და ნა კარ გი მე ლო და: დე
და ჩე მი. ეჭ ვიც არ მე პა რე ბო და, რომ მა ლე ვნა ხავ დი, რად გან უკ ვე გა დაწ ყვე ტი ლი იყო 
უახ ლოეს მო მა ვალ ში ჩე მი შინ დაბ რუ ნე ბა და ისიც ამ შეხ ვედ რას უდი დე სი სი ხა რუ
ლით ელო და; ხან მოკ ლე ავად მყო ფო ბის შემ დეგ სიკ ვდილ მა უეც რად გა მომ ტა ცა მი
სი თა ვი. „ჩე მო“ თა ნაგ რძნო ბი თა და სიყ ვა რუ ლით ცდი ლობ და ჩემს გამ ხნე ვე ბა სა და 
დამ შვი დე ბას.

ჩვე ნი დევ ნი ლო ბა და სას რულს უახ ლოვ დე ბო და. მშობ ლებ მა დაი ნა ხეს, რო გორ 
ერ თგუ ლად და აღ მაფ რე ნით ვექ ცეო დით ერ თმა ნეთს, რა მა მა ცუ რად ვუმ კლავ დე
ბო დით ცხოვ რე ბას და არა ვის ვუხ მობ დით და სახ მა რებ ლად, ამი ტო მაც უა რი თქვეს 
სი ჯიუ ტე სა და წყე ნა ზე და ჰარ მანს დორ ფში გვიხ მეს. ჩვენ უკ ვე მყა რად ვი დე ქით 
ფეხ ზე და თა ვა წეუ ლებს შეგ ვეძ ლო დაბ რუ ნე ბა. მარ თა ლია, რუ სე თის მე ფის კარ
ზე ნა ნატ რი სამ სა ხუ რი სა და დაწ ყე ბუ ლი სხვა დას ხვა სა მე წარ მეო საქ მია ნო ბის გან, 
რა საც ჩვენ თვის ქო ნე ბა უნ და მოე ტა ნა, არა ფე რი გა მო ვი და, მაგ რამ ორი ვემ ლი ტე
რა ტუ რა ში მო ვი პო ვეთ ის ად გი ლი, რო მე ლიც მო მა ვალ ში საკ მა რის და მზარდ შე მო
სა ვალს გვპირ დე ბო და და ღირ სეუ ლი პო ზი ციის გა რან ტიას იძ ლეო და; კრი ტი კა გვა
ქებ და, რე დაქ ტო რე ბი სტა ტიებს გვიკ ვე თავ დნენ, გა მომ ცემ ლო ბე ბი ხელ ნა წე რებს 
გვთხოვ დნენ. ჩე მი მეუღ ლის კავ კა სიურ მა ნო ვე ლებ მა და რო მა ნებ მა დი დი მო წო
ნე ბა დაიმ სა ხუ რა, ხო ლო თხზულება „ერ თია ნო ბა სუ ლი სა“, რო მელ შიც მე მთე ლი 
ჩე მი შე ხე დუ ლე ბე ბი ბუ ნე ბა სა და ცხოვ რე ბა ზე, მეც ნიე რე ბა სა და პო ლი ტი კა ზე ჩა
მო ვა ყა ლი ბე, საკ მაოდ დი დი აჟიო ტა ჟი გა მოიწ ვია; ასე თი ვე მოთ ხოვ ნა იყო ჩემს ბე
ლეტ რის ტულ ნა წარ მოე ბებ ზე. ამას თა ნა ვე, ორი ვე ვგრძნობ დით, რომ კი დევ ბევ რი 
გვქონ და სათ ქმე ლი, რომ გა მო გო ნე ბის წყა რო კვლა ვაც ხვავ რიე ლად ჩუხ ჩუ ხებ და 
– ახა ლი ხე ლო ბა ჩვენ თვის „მნიშ ვნე ლო ვა ნი“ გახ და.

მაი სის თვის თვის დავ გეგ მეთ დაბ რუ ნე ბა; კი დევ სა მი თვე გვქონ და წინ. ეს დრო 
იმა ზე სა მუ შაოდ უნ და გა მოგ ვე ყე ნე ბი ნა, რაც ჩე მი ქმრის მე გო ბარ მა, ტფი ლი სელ
მა ჟურ ნა ლის ტმა გვთხო ვა, კერ ძოდ, ქარ თუ ლი ნა ციო ნა ლუ რი ეპო სის, შო თა რუს
თა ვე ლის „ვეფ ხის ტყაოს ნის“ ფრან გუ ლად და გერ მა ნუ ლად თარ გმნა. ვი ნაი დან 
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ქარ თულ ში ძლიე რე ბი ვერ ვი ყა ვით, ეს სა მუ შაო ასე უნ და შეს რუ ლე ბუ ლი ყო: დედ
ნის მი ხედ ვით, ბა ტო ნი მ. (სა ხე ლი და მა ვიწ ყდა, მხო ლოდ საწ ყი სი ასო მახ სოვს) იმ 
ფრან გუ ლით, რო გო რიც მას შეეძ ლო, სიტ ყვა სიტ ყვით გად მოს ცემ და პოე მას – ამას 
მე რე ჩვენ ჯერ კარ გი ფრან გუ ლით ჩავ წერ დით და მე რე იქი დან გერ მა ნუ ლად ვთარ
გმნი დით. და გეგ მი ლი იყო „ვეფ ხის ტყაოს ნის“ საიუ ბი ლეო გა მო ცე მაც, რომ ლის თვი
საც მხატ ვარ მა ზი ჩიმ შე სა ნიშ ნა ვი ილუს ტრა ციე ბი და ხა ტა. მუ შაო ბის პრო ცეს ში რაი
მეს რომ არ შე ვე ფერ ხე ბი ნეთ, მივ ყე ვით მს თხოვ ნას და გა დავ სახ ლდით სრუ ლიად 
მიყ რუე ბულ მეგ რულ სო ფელ ში, სა დაც მა მა მი სი მღვდლად იყო გამ წე სე ბუ ლი. იქ 
ედ გათ პა ტა რა ქო ხი, სა დაც მცი რე ანაზ ღაუ რე ბის ფა სად მიგ ვი ღეს კი დეც. „ვეფ
ხის ტყაო სანს“ დი ლას და სა ღა მოს ორ ორ საათს ვუძ ღვნი დით, დარ ჩე ნილ დროს 
სეირ ნო ბა ში, კით ხვა სა და შინ დაბ რუ ნე ბის „სი ხა რულ ში“ ვა ტა რებ დით (ე სეც თა ვი
სე ბუ რი საქ მია ნო ბაა)... ვიდ რე ისევ ევ რო პუ ლი ცი ვი ლი ზა ციის მო რევ ში გა და ვეშ ვე
ბო დით, ვტკბე ბო დით კავ კა სიუ რი სი მარ ტო ვის პირ ველ ყო ფი ლე ბით, პრი მი ტიუ ლო
ბით... ჩვენს საც ხოვ რე ბელ ქოხ ში ავე ჯი არ დაგ ვხვედ რია. თა ვად ჩა მო ვი ტა ნეთ ტახ
ტი და რამ დე ნი მე რეკ ვი ზი ტი, მათ შო რის ციტ რაც; კაც მა რომ თქვას, ეს სუ ლაც არ 
იყო კომ ფორ ტის თვის აუ ცი ლე ბე ლი ინ სტრუ მენ ტი, მაგ რამ, ვი ნაი დან ფორ ტე პია ნო 
არ გვქონ და, ჩვენს მუ სი კა ლურ მოთ ხოვ ნი ლე ბას პა ტა რა შტი რიუ ლი და ფით ვიკ მა
ყო ფი ლებ დით: მე თან ვუკ რავ დი და სენ ტი მენ ტა ლურ სიმ ღე რებს ვმღე რო დი, ხო
ლო „ჩე მო“ ბა ვა რიულ ხალ ხურ სა ცეკ ვაოს – schuhplattlerische Ländler – უკ რავ და.

მღვდე ლი, მი სი ვა ჟი, ვა ჟის ყო ფი ლი ძი ძა და ჩვენ საჭ მელს მი ვირ თმევ დით 
ოთახ ში, სა დაც ერ თი მა გი დი სა და სკა მე ბის სა ჭი რო რაო დე ნო ბის გარ და სხვა 
არა ფე რი იდ გა. მე ნიუ ში ორი კერ ძი მო ნაც ვლეობ და (ერთ დღეს – ქათ მის ხორ ცი, 
მეო რე დღეს – ცხვრის), ხელ სა ხო ცე ბი მხო ლოდ თოთ ხმეტ დღე ში ერ თხელ იც
ვლე ბო და; მღვდე ლი წვნიან კერძს ისე ხმაუ რით ხვრეპ და, გე გო ნე ბო და, ვე შა პე ბი 
ერ თო ბია ნო. ჩვე ნი ოთა ხის ქვეშ იყო სარ და ფი, სა დაც კომ ბოს ტოს ამ ჟა ვებ დნენ 
და მი სი სუ ნი ქვის ია ტა კის ნაპ რა ლე ბი დან ჩვე ნამ დე ამო დიო და. გან წყო ბი ლე ბას 
ვე რა ფე რი გვი ფუ ჭებ და და ქარ თუ ლი პოე მის ცოც ხლად თარ გმნის პრო ცე სი სია
მოვ ნე ბას გვგვრი და. ჩვენ წი ნა შე წარ მოგ ვიდ გა დი დი ხნის გამ ქრა ლი სამ ყა რო 
– მე თორ მე ტე მე ცა მე ტე საუ კუ ნეე ბი დე და მი წის ამ მი ვარ დნილ კუთ ხე ში. ეპო ქა, 
რო მელ საც ქარ თვე ლე ბი სია მა ყით იხ სე ნებ დნენ, რად გან ქვეყ ნის ბრწყინ ვა ლე 
ხა ნად მიაჩ ნდათ; ეპო ქა, რო ცა მე ფობ და დი დი თა მარ მე ფე, ხო ლო შო თა რუს
თა ვე ლი, სა მე ფო კა რის მგო სა ნი, ხოტ ბას ას ხამ და მის დი დე ბას, ძა ლაუფ ლე ბას, 
სი ლა მა ზეს... მაგ რამ ქარ თვე ლი პოე ტის პოე მი დან იმ დე ნი არ გაგ ვი გია, რამ დე
ნიც ჩვე ნი პატ რიო ტუ ლად გან წყო ბი ლი ჟურ ნა ლის ტის გან, რო მე ლიც სი ნა ნუ ლით 
იგო ნებ და თა ვი სი ქვეყ ნის წარ სულ სა და თა მარ მე ფის ჩამ ქრალ ბრწყინ ვა ლე ბას. 
ამ სა ხელს ქარ თვე ლე ბი კრძალ ვით ახ სე ნე ბენ, თით ქოს რა ღაც ამაღ ლე ბუ ლი და 
უკ ვდა ვი ცოც ხლობ დეს მათ მო გო ნე ბა ში ამ ძვე ლი, რუს თა ვე ლის მიერ გან დი დე
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ბუ ლი ეპო ქის შე სა ხებ. ქარ თვე ლე ბი გაჰ ყუ რე ბენ თა ვიანთ წარ სულს, ოც და სა
მი საუ კუ ნის წი ნან დელ ის ტო რიას: პირ ვე ლი მე ფე, სა ხე ლად ფარ ნა ვა ზი, ქრის
ტეს შო ბამ დე 302 წელს აირ ჩიეს მე ფედ; ქრის ტია ნო ბა სა ქარ თვე ლო ში შე მოი ტა ნა 
წმინ და ნი ნომ ქრის ტეს შო ბი დან მეოთ ხე საუ კუ ნე ში. რო გორც ყვე ლა ძვე ლი ის
ტო რია, ქარ თველ თა წარ სუ ლიც ომე ბის ის ტო რიაა. ქვე ყა ნას, გარ შე მორ ტყმულს 
მტრუ ლი ერე ბი თა და ტო მე ბით, გან სა კუთ რე ბით ხში რად ოს მა ლოე ბი და სპარ
სე ბი ეს ხმოდ ნენ თავს. რა თქმა უნ და, მა ტია ნეებ მა შე მოი ნა ხა ბრძო ლა ში გა მარ
ჯვე ბე ბიც, რომ ლე ბიც ქარ თვე ლებ მა თა ვიან თი მტრე ბის წი ნააღ მდეგ მოი პო ვეს; 
მა თი სია მა ყე ამას თან და კავ ში რე ბით გა მოი ხა ტე ბა მი სალ მე ბის ფორ მა შიც – 
იქაუ რი „დი ლა მშვი დო ბი სა“ არის „გა მარ ჯო ბა“ – და ეს ნიშ ნავს „გა მარ ჯვე ბას“. 
პა სუ ხია – „გა გი მარ ჯოს“ – „მან (ღმერ თმა) გა გა მარ ჯვე ბი ნოს“.

თა მარ მე ფის მმარ თვე ლო ბა ქვეყ ნის ოქ როს საუ კუ ნედ მიაჩ ნიათ. ის ტო რიუ ლი 
ქრო ნი კე ბის თა ნახ მად, მი სი მე ფო ბა იყო ხალ ხის კე თილ დღეო ბი სა და ხე ლოვ
ნე ბის გა ფურ ჩქნის ხა ნა, რო ცა შენდებოდა დი დე ბუ ლი ნა გე ბო ბე ბი... ყვე ლა ფე რი 
ისეა, რო გორც ძველ, მაა მებ ლურ მა ტია ნეებ შია ხოლ მე, რო ცა ყვე ლა მიღ წე ვას 
იმ დროინ დელ გვირ გვი ნო სანს უკავ ში რე ბენ. თუ მბრძა ნე ბე ლი სას ტი კი არ არის, 
მის სიმ კაც რეს გა ნა დი დე ბენ; თუ ასე თი არ არის, მა შინ ეს ნე გა ტიუ რი სათ ნოე ბა 
ცამ დე აჰ ყავთ. აი, რა წე რია თა მარ ზე ქრო ნი კებ ში: „მი სი ბრძა ნე ბით არა ვის დაუ
კარ გავს სხეუ ლის ნა წი ლი ან თვა ლის ჩი ნი – და ეს მით უფ რო გა საო ცა რია, რომ 
მი სი მე ფო ბი სას სრუ ლი ძა ლით მოქ მე დებ და პრინ ცი პი, რო მე ლიც ერ თერ თმა 
მის მა წი ნა მორ ბედ მა, გმირ მა ვახ ტანგ გორ გას ლან მა დაად გი ნა: ვინც ომ ში სიკ
ვდილს დაუს ხლტე ბა და მტრის თავს ან ხელს თან არ მოი ტანს, იგი ჩვე ნი ხე ლით 
მოკ ვდე ბა“.

რა ცო ტა რამ არის სა ჭი რო მე ფის მე მა ტია ნის აღ საფ რთო ვა ნებ ლად! ჩვენ შო
რი საც ბევ რი არ გა მოირ ჩე ვა კი დუ რე ბის მოჭ რი სა თუ თვა ლე ბის დათ ხრის სიყ ვა
რუ ლით და ამის გა მო ქე ბა დი დე ბით არა ვინ გვამ კობს!

თა მარ მე ფეს, მმარ თვე ლო ბის და საწ ყის ში, დაე მუქ რა საფ რთხე ხა ლი ფა  
ნა ზერ ლი დი ნის გან, რო მე ლიც უთ ვა ლა ვი ჯა რით დაიძ რა ქარ თუ ლი სა მე ფოს  
საზ ღვრე ბის კენ. მე ფემ უხ მო თა ვის ლაშ ქარს – ათ დღე ში ყვე ლა მხრი დან შეკ რი ბა 
ბრძო ლა მოწ ყუ რე ბუ ლი მხედ რო ბა, ერ თად თავ მოყ რილ მეომ რებს მი მარ თა შემ
დე გი სიტ ყვე ბით: „ძმე ბო, გუ ლი არ გა გიტ ყდეთ, რო ცა თქვე ნი მტრის ურიცხვ რაო
დე ნო ბას თქვენს მცი რე რიც ხოვ ნე ბას შეა და რებთ. უთუოდ გსმე ნიათ გე დეო ნის 
სა მა სი მებ რძო ლის შე სა ხებ, რო მელ თაც უთ ვა ლა ვი მი დიე ლი დაა მარ ცხეს. იყა ვით 
მა მაც ნი და ენ დეთ თი თოეუ ლი თქვენ გა ნის ვაჟ კა ცო ბას!“ მე რე გა დას ცა თა ვის წი ნა
პარ თა დრო შა, გორ გას ლა ნის /გორ გას ლის (ზე მოხ სე ნე ბუ ლი ბრძა ნე ბის „ვინც ომ ში 
სიკ ვდილს დაუს ხლტე ბა და სხვა“ შემ ქმნე ლის) დრო შა; რა თქმა უნ და, ჯა რე ბი დაიძ
რნენ და ბრწყინ ვა ლედ სძლიეს მტერს; გა მარ ჯვე ბუ ლებს თა მარ მე ფე შეე გე ბა და 
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ჯა რის კა ცებ მა, ამით აღ ფრთო ვა ნე ბუ ლებ მა, რომ მას თა ვიანთ რი გებ ში ხე დავ დნენ, 
სპარ სელ თა არ მიის ყვე ლა მე თაუ რი აი ძუ ლეს თა მა რის წი ნა შე მუხ ლი მოე ყა რა; სა
ვა რაუ დოდ, სპარ სულ ქრო ნი კებ ში ეს ამ ბა ვი სხვა ნაი რა დაა მო ნათ ხრო ბი.

რამ დე ნი მე წლის შემ დეგ მცი რე აზიის სულ თან მა, რუქ ნა დინ მა შეკ რი ბა ოთ ხმო
ცი ათა სი კა ცი და სა ქარ თვე ლოს კენ დაძ რა. თა ვი სი ელ ჩის ხე ლით თავ ხე დუ რი წე
რი ლი გაუგ ზავ ნა თა მარ მე ფეს, რო მელ შიც ეწე რა: „სა ქარ თვე ლოს მბრძა ნე ბე ლო 
თა მარ, ყო ვე ლი დია ცი რეგ ვე ნია. შენ გიბ რძა ნე ბია ქარ თვე ლე ბის თვის ხმლის აღე ბა 
და მუს ლი მან თა ხოც ვა... ახ ლა მე მოვ დი ვარ, რა თა დაგ სა ჯო შენ და შე ნი ერი, რომ 
ქარ თვე ლო ბამ აღა რას დროს გა ბე დოს ხმლის ხელ ში აღე ბა, რო მე ლიც ღმერ თმა 
მხო ლოდ ჩვენ გვი ბო ძა...“.

ბა რა თი ხელ მო წე რი ლი იყო სა ხე ლი თა და ტი ტუ ლე ბით, მათ შო რის: ყო ვე ლი 
ცის ქვე შე თის მფლო ბე ლი, ან გე ლოს თა და რად თა ნამ დგო მი ღმერ თი სა, მოვ ლი
ნე ბუ ლი დი დი სა მო ჰა მე დის გან.

 თა მარ მა გზავ ნი ლი „აუჩ ქა რებ ლად“ წაი კით ხა, ბრძა ნა ლაშ ქრის შეყ რა, ვარ
ძიის ღვთის მშო ბელს შეა ვედ რა მხედ რო ბა, წინ წა რუძ ღვა ლაშ ქარს და ქა ლა ქის 
კა რიბ ჭემ დე მია ცი ლა. ასე გაე მარ თა ქარ თუ ლი ჯა რი მტრის და სახ ვედ რად. რა 
თქმა უნ და, ქარ თვე ლებ მა მტე რი სას ტი კად დაა მარ ცხეს. ამ გა მარ ჯვე ბის აღ სა
ნიშ ნა ვად ტფი ლი სის ქუ ჩე ბი სა ზეი მოდ იყო მორ თულ მო კაზ მუ ლი, თა მარ მე ფე 
მოუძ ღო და ლაშ ქარს და მზე სა ვით ანა თებ და...

 ის, რომ მა ტია ნეებ ში მმარ თვე ლის ღვთის მო საო ბა სა თუ სი მა მა ცე ზე ამ დენს 
ჰყვე ბიან, ეს სავ სე ბით გა სა გე ბია. „ხმლე ბი სა და აიაზ მის სას ხუ რებ ლის“ კავ ში რი 
ისე ვე ძვე ლია, რო გორც თა ვად ეს სიმ ბო ლოე ბი, რა ფორ მი საც უნ და იყოს თი თოეუ
ლი. არ სე ბობს ერ თი ხალ ხუ რი თქმუ ლე ბა, რო მე ლიც ყვე ლა გლეხ მა იცის: ეს ამ ბა ვი 
ერ თერ თი მო რი გი გა მარ ჯვე ბის დღეს მოხ და. მე ფე თა მარ მა ყვე ლა თა ვი სი სამ
კაუ ლი (ძვირ ფა სი ქვე ბის გვირ გვი ნი, ოქ როს სა მაგ რე ბი და მარ გა ლი ტის მძი ვე ბი) 
აის ხა. მზე სა ვით ბრწყი ნავ და. მე ჭურ ჭლე თუ ხუ ცესს დაა ვა ლა სა ჩუქ რე ბი სა და მოწ
ყა ლე ბის და რი გე ბა დიდ პა ტა რის თვის. „შეას რუ ლე ჩე მი ბრძა ნე ბა? ხომ ყვე ლა კმა
ყო ფი ლია?“ – ჰკით ხა მე ფეთ მე ფემ. მე ჭურ ჭლე თუ ხუ ცეს მა უპა სუ ხა: „მბრძა ნე ბე ლო, 
შე ნი ნე ბის თა ნახ მად სა ჩუქ რე ბი გა ვე ცი. მხო ლოდ ერ თმა დე და ბერ მა არ ისურ ვა 
არა ფე რი, რად გან შენ კენ მოი წევ და, აუ ცი ლებ ლად შენ გან უნ დო და სა ჩუქ რის მი
ღე ბა. ჩვენ არ შე მო ვუშ ვით და გაბ რა ზე ბუ ლი წა ვი და“. შე წუ ხე ბულ მა თა მარ მა ბრძა
ნა, მოე ძებ ნათ მათ ხო ვა რი დე და ბე რი და მას თან მიეყ ვა ნათ. ამაოდ ელო და – წარ
გზავ ნილ მა მსა ხუ რებ მა დე დაბ რის კვალს ვერ სად მიაგ ნეს. მოუ ლოდ ნე ლად მე ფეს 
ერ თმა აზ რმა გაუელ ვა; დაი ჩო ქა წმინ დან თა ხა ტე ბის წი ნა შე, პირ ჯვა რი გა დაი წე რა 
და აღ ტყი ნე ბულ მა წა მოი ძა ხა: „ვი ცი, ვი ცი, ვი ნაა ეს მათ ხო ვა რი – შენ, წმინ დაო 
ღვთის მშო ბე ლო, შენ გა მო მიგ ზავ ნე იგი“. და მან მოიხ სნა ყვე ლა სამ კაუ ლი და მთე
ლი თვალ მარ გა ლი ტი შეს წი რა გე ლა თის ღვთის მშობ ლის სა ხე ლო ბის ტა ძარს.
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ამ მო ნას ტერ ში, რო მე ლიც ქუ თაის თან ახ ლოს მდე ბა რეობს, უნ და იყოს დაკ
რძა ლუ ლი თა მარ მე ფე.

„ვეფ ხის ტყაოს ნის“ ჩვე ნი თარ გმა ნი არ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლა, მაგ რამ არ ვნა ნობთ 
დროს, რაც ამ საქ მეს მო ვან დო მეთ. თვი თონ პოე მი სა და იმ მო ნათ ხრო ბე ბი სა თუ 
დაკ ვირ ვე ბე ბის წყა ლო ბით, რომ ლებ საც ეს გუ ლან თე ბუ ლი პატ რიო ტი (იო ნა მეუ
ნარ გია) გვი ზია რებ და, ღრმად ჩავ წვდით ამ ხალ ხი სა და ამ ჯა დოს ნუ რი ქვეყ ნის 
რაო ბას, ის ტო რია სა და სუ ლის კვე თე ბას, სა დაც ამ დე ნი წე ლი გა ვა ტა რეთ; ჩვენ 
გა ვე ცა ნით ყვე ლა იმ ოჯა ხის ქრო ნი კებს, რომ ლებ თა ნაც ურ თიერ თო ბა გვქონ და. 
მა თი გვა რე ბი – ორ ბე ლია ნე ბი, წე რეთ ლე ბი, გრუ ზინ სკე ბი, და დია ნე ბი, მუხ რან
სკე ბი, ჭავ ჭა ვა ძეე ბი – იქ ისე ვე საა მა ყოა, რო გორც ჩვენ თან მონ მორ ნსე ბი, მან
ჩეს ტე რე ბი, ბორ გე ზეე ბი, ლიხ ტენ შტაი ნე ბი (Montmorency, Manchester, Borghese, 
Liechtenstein) და სხვა. ამ ხალ ხის ადათ წე სებს ვაკ ვირ დე ბო დით სოფ ლი დან საკ
მაოდ და შო რე ბულ ფუნ დუ კებ ში, სა დაც ჩვე ნი სახ ლის პატ რონს დავ ყავ დით ქორ
წი ლებ ში, და საფ ლა ვე ბებ სა და ნათ ლო ბებ ზე... 

მთარგმნელი ლია ვიტეკი, 
რედაქტორი ელზა ნაბახტეველი.

სტატია ითარგმნა შემდეგი გამოცემის მიხედვით:
Bertha von Suttner, Memoiren, Carl Schunemann Verlag,  

Bremen, 1965 (pp: 40-120)
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მოგონებანი

1. გერმ. Morgengabe – დი ლის სა ჩუ ქა რი. ევ რო პუ ლი ტრა დი ციის თა ნახ მად, ქორ წი ნე ბის მეო რე დი
ლას ქმა რი ცოლს უძ ღვნის სა ჩუ ქარს, რაც სიმ ბო ლუ რად ნიშ ნავს ქო ნე ბის გა ზია რე ბას (მთარ გმნე
ლის შე ნიშ ვნა).

2. ფრანც მეო რის მეუღ ლე, რო მე ლიც გა რი ბალ დიმ და მის მა რაზ მებ მა 1861 წლის თე ბერ ვალ ში გაე
ტას თან შეიპ ყრეს და ტახ ტზე უა რის თქმა აი ძუ ლეს.

3. ოდეს ღაც პრო კუ რა ტო რე ბის საც ხოვ რე ბე ლი სა სახ ლეე ბი მარ კუს პლატ ცზე, მოგ ვია ნე ბით – სუ რა
თე ბის გა ლე რეე ბი. 

4. ჰომ ბურ გი – Bad Homburg vor der Höhe – ქა ლა ქი გერ მა ნია ში, ჰე სე ნის მხა რე ში, რაიო ნუ ლი ცენ ტრი, 
კუ რორ ტი (მთარ გმნე ლის შე ნიშ ვნა).

5. კე თილ მოწ ყო ბი ლი ბი ნე ბი (თარგმ. ფრან გუ ლი დან).
6. Das Herzogtum Nassau – ნა საუს საგ რა ფო, მოგ ვია ნე ბით სა ჰერ ცო გო და მოუ კი დებ ლად არ სე ბობ

და დღე ვან დე ლი ჰე სე ნის მხა რის ტე რი ტო რია ზე, გერ მა ნია ში. დე და ქა ლა ქი იყო ვის ბა დე ნი (მთარ
გმნე ლის შე ნიშ ვნა).

7. Carl Christoph Traugott Tauchnitz (17611836) – გერ მა ნე ლი წიგ ნის მბეჭ და ვი (მთარ გმნე ლის შე ნიშ ვნა).
8. Marquis von Posa – ეს პა ნე ლი უფ ლის წუ ლის, დონ კარ ლო სის მე გო ბა რი ფრიდ რიხ ში ლე რის პიე

სი დან „დონ კარ ლო სი“ (Jugendfreund vom spanischen Kronprinz Don Karlos) (მთარ გმნე ლის შე
ნიშ ვნა).

9. Somnambula (Die Nachtwandlerin) – Vincenzo Bellini (19011835);  
Faust – Charle Gounod (18181893); 
Lucia von Lammermoor – Gaetano Donizetti (17971848); 
Don Pasquale – Gaetano Donizetti; 
La Traviata – Giuseppe Verdi (18111901); 
Linda di Chamounix – Gaetano Donizetti.

10. María de la Felicidad Malibran, geb. García (18081836), ფრან გი საო პე რო მომ ღე რა ლი (მთარ გმნე
ლის შე ნიშ ვნა).

11. სა მეგ რე ლო Mingrelien, ანუ „ა თა სი ტბის“ ქვე ყა ნა, დაახ ლოე ბით ათა სი კვად რა ტუ ლი მი ლის სი დი
დის, მა ღალ მთია ნი და წყლით მდი და რი პრო ვინ ცია, რო მე ლიც სპარ სეთ სა და რუ სეთს შო რის 1813 
წელს და დე ბუ ლი ზა ვის შე დე გად რუ სეთის მფარველობაში გადავიდა. და სავ ლე თი დან მას შა ვი ზღვა 
ესაზ ღვრე ბა, ჩრდი ლოე თი დან – აფ ხა ზე თი, სამ ხრე თი დან იმე რე თი (ამ მხა რეს თან ერ თად დღეს იგი 
წარ მოად გენს ქარ თლი მე რე თის გუ ბერ ნიის ერ თერთ ნა წილს, რომ ლის დე და ქა ლა ქი ცაა ტფი ლი
სი), ხო ლო აღ მო სავ ლე თი დან – კავ კა სიო ნის მა ღალ მთია ნე თი. ალაგ ა ლაგ იალ ბუ ზიც ჩანს. სა მეგ
რე ლოს ყო ფი ლი მთა ვა რი და დია ნი, რო მე ლიც ახ ლა რუ სე ბის სამ სა ხურ შია, სა კუ თარ თავს უწო დებ
და შა ვი ზღვის თა ვადს და სრუ ლიად შეუზ ღუ და ვად ბა ტო ნობ და (F. A. Brockhaus, Allgemeine deutsche 
RealEncyklopädie für die gcbildetcn St:ände, Leipzig 18n). დღეს სა მეგ რე ლო იმე რეთ თან და სა ქარ
თვე ლოს  სხვა კუთხეებთან ერ თად ეკუთ ვნის სა ქარ თვე ლოს საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კას. 

12. Fr. Apanage საფ რან გეთ სა და ევ რო პის სხვა ქვეყ ნებ ში – საუფ ლის წუ ლო მი წათ მფლო ბე ლო ბა, 
რო მე ლიც ეძ ლეო დათ სა მე ფო ოჯა ხის უგ ვირ გვი ნო წარ მო მად გენ ლებს მე ცა მე ტე მეჩ ვიდ მე ტე საუ
კუ ნეე ბის საფ რან გეთ ში (მთარ გმნე ლის შე ნიშ ვნა).

13. Charles Frederick Worth, წარ მო შო ბით ინ გლი სე ლი, 1849 წელს 14 წლი სა ჩა ვი და პა რიზ ში; იქ 
დააარ სა არა მარ ტო მო დის მა ღა ზია, არა მედ შექ მნა „მო დის დი ნას ტია“ და ამით სა ფუძ ვე ლი ჩაუ
ყა რა პა რი ზის Hautecoutureßs მსოფ ლიო აღია რე ბას. 

შენიშვნები
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14. კე თილ მოწ ყო ბი ლი ბი ნა (თარგმნ. ფრან გ.ი დან).
15. სა ქორ წი ლო სა ჩუ ქა რია, მაგ რამ ჯერ საქ მრო უნ და გყავ დეს (ფრანგ.).
16. ბია რი ცი (ფრანგ. Biarritz – „ო რი კლდე“) – ზღვის პი რა კლი მა ტუ რი და ბალ ნეო ლო გიუ რი კუ რორ ტი 

სამ ხრეთ და სავ ლეთ საფ რან გეთ ში (მთარ გმნე ლის შე ნიშ ვნა).
17. Jenny Lind (18201887) – შვე დი საო პე რო მომ ღე რა ლი (მთარ გმნე ლის შე ნიშ ვნა).
18. პოს ტფაქ ტუმ
19. Lucia von Lammermoor – გაე ტა ნო დო ნი ცე ტის ტრა გი კუ ლი ოპე რა (მთრგმნე ლის შე ნიშ ვნა).
20. პო ლი ნა ვიარ დო (Pauline García Viardot, 18211910), ეს პა ნელ ფრან გი მომ ღე რა ლი, პე და გო გი და 

კომ პო ზი ტო რი. 
21. იგუ ლის ხმე ბა კონ ტროქ ტა ვის დო.
22. იტალ. La Sonnambula – მე ლოდ რა მა ორ აქ ტად, კომ პო ზი ტო რი ვინ ჩენ ცო ბე ლი ნი (მთარ გმნე ლის 

შე ნიშ ვნა).
23. პირ ვე ლი ძა ლა (თარგმნ. ფრან გ.ი დან).
24. მზით ვი (ფრანგ.).
25. პა ტა რა ორ შა ბა თე ბი – მუდ მი ვი შეხ ვედ რე ბი ორ შა ბა თო ბით, სა დაც შეს ვლა სა სახ ლის კა რის წევ

რებ სა და მათ მიერ მიყ ვა ნილ სტუმ რებს მიწ ვე ვის გა რე შე შეეძ ლოთ.
26. მზით ვი, სა მემ კვიდ რეო წი ლი.
27. ბრი ლიან ტის სამ კაუ ლი.
28. Trente et quarante (ფრ. 30 და 40) – ბან ქოს ნაირ სა ხეო ბა. 
29. ცნო ბი ლი სას ტუმ რო, რომ ლის მფლო ბე ლიც იყო რაინ ჰოლდ შნაი დე რის, ცნო ბი ლი გერ მა ნე ლი 

პოე ტის ბა ბუა დე დის მხრი დან და მოგ ვია ნე ბით – მა მაც.
30. Prinzessin Christine Friederike Auguste von Preußen (მთრგმნე ლის შე ნიშ ვნა).
31. კარ გად ბრძან დე ბო დეთ და ისეთ ბედ ნიე რე ბას სწეო დეთ, რო გორ საც იმ სა ხუ რებთ. მა რად თქვე

ნი... (ინგლ.).
32. ეს ომია! (თარგმნ. ფრან გ.ი დან.).
33. კარლ რო ბერტ ედუარდ ფონ ჰარ ტმა ნი (გერმ. Karl Robert Eduard von Hartmann) (18421906) – გერ

მა ნე ლი ფი ლო სო ფოს ი დეა ლის ტი, ირა ციო ნა ლის ტი (მთარ გმნე ლის შე ნიშ ვნა).
34. ისი დორ მა რი ოგიუსტ ფრან სუა ქსა ვიე კომ ტი (ფრანგ. Isidore Marie Auguste François Xavier Comte; 

17981857) – ფრან გი ფი ლო სო ფო სი, პო ზი ტი ვიზ მის და მაარ სე ბე ლი, სო ციო ლო გიის, რო გორც და
მოუ კი დე ბე ლი მეც ნიე რე ბის ფუ ძემ დე ბე ლი (მთარ გმნე ლის შე ნიშ ვნა). 

35. Émile Maximilien Paul Littré (1801[1881) – ფრან გი ფი ლო სო ფოს პო ზი ტი ვის ტი, ფი ლო ლო გი და 
ლექ სი კოგ რა ფი (მთრგმნე ლის შე ნიშ ვნა).

36. ვიქ ტორ კუ ზე ნი (ფრანგ. Victor Cousin; 17921867) – ფრან გი ფი ლო სო ფო სი, პო ლი ტი კუ რი მოღ ვა წე, 
ის ტო რი კო სი, ეკ ლექ ტიზ მი სა და სპი რი ტუა ლიზ მის დოქ ტრი ნე ბის შემ ქმნე ლი (მთარ გმნე ლის შე
ნიშ ვნა).

37. Alfred Jules Émile Fouillée (18381912) – ფრან გი ფი ლო სო ფო სი (მთარ გმნე ლის შე ნიშ ვნა).
38. Ferdinand Lassalle (18251864) – გერ მა ნე ლი ფი ლო სო ფო სი, იუ რის ტი, ეკო ნო მის ტი, პო ლი ტი კუ რი 

მოღ ვა წე (მთარ გმნე ლის შე ნიშ ვნა).
39. შარლ გუ ნოს „მარ გა რე ტე დან“.
40. შარლ გუ ნოს ოპე რა. 
41. ჯა კო მო მეიერ ბე რის Giacomo Meyerbetrs (17911864) ოპე რა „ჰუ გე ნო ტე ბი“.
42. სა მე ფო ოჯა ხის არაგ ვირ გვი ნო სა ნი წევ რე ბის თვის გან კუთ ვნი ლი დახ მა რე ბა (მთარ გმნე ლის შე

ნიშ ვნა).
43. ბა რო ნის ტი ტუ ლის გერ მა ნუ ლი ანა ლო გი (მთარ გმნე ლის შე ნიშ ვნა).
44. ნა ხევ რად პირ ვე ლი სარ თუ ლი, ნამ დვილ პირ ველ სარ თულ ზე და ბა ლია, ხში რია ბა რო კოს პე რიო

დის ნა გე ბო ბებ ში (მთარ გმნე ლის შე ნიშ ვნა). 
45. იმ დროის თვის ძა ლიან მა ღა ლი რე პა რა ციე ბის შე მო დი ნე ბის შე დე გად, რა საც საფ რან გე თი ფრან
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კფურ ტის ზა ვის სა ფუძ ველ ზე გერ მა ნიას უხ დი და, შეიქ მნა ისე თი კა პი ტა ლის ტუ რი წარ მოე ბა, რომ
ლის თვი საც არ სე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი ფორ მე ბი მზად არ აღ მოჩ ნდა. 18731874 წწ. გერ მა ნია ში მძი მე 
კრი ზი სი იყო, რაც ავ სტრია საც მის წვდა.

46. ამ ვი ზი ტის წყა ლო ბით მოგ ვია ნე ბით დაი ნიშ ნა პრინც ლუი მიუ რატ ზე, პრინც აში ლის უმ ცროს ძმა ზე.
47. იმ დროს აზია ში ფარ თოდ გავ რცე ლე ბუ ლი ტახ ტრე ვა ნი, ოთ ხფე ხია ნი, მოა ჯირ შე მოვ ლე ბუ ლი და 

ხა ლი ჩა გა და ფა რე ბუ ლი, ცენ ტრში მუ თა ქე ბი და ბა ლი შე ბი აწ ყვია, ასე რომ, იქ და ძი ნე ბაც შეიძ ლე
ბო და. ოთხ კაცს გა დაჰ ქონ და.

48. გამ გე ბე ლი
49. მა ღა ლი საეკ ლე სიო ტი ტუ ლი მარ თლმა დი დე ბელ ეკ ლე სია ში.
50. Almosenier – ის ტო რიუ ლად – ორ დე ნის სა სუ ლიე რო პი რი, რო მე ლიც მოწ ყა ლე ბის თვის გან კუთ

ვნილ ფულს არი გებს; მოგ ვია ნე ბით – სა სუ ლიე რო პი რი, რო მე ლიც ამა ვე მი ზე ზით იყო და ქი რა ვე
ბუ ლი თა ვა დის მიერ.

51. ძა ლიან კარ გად, კო ჭი რომ ალ ჩუ ზე და გიჯ დე ბა, ისე.
52. Basmlik – ბამ ბის კა პიუ შო ნი 
53. Что поделаешь! რას იზამ! (თარგმნ. რუს .ი დან).
54. „ძვე ლი კლდე“ – 1789 წლის რე ვო ლუ ციამ დე სა მე ფო კარ ზე მა ღა ლი კლა სის წევ რი სად მი მი მარ

თვის ნა ტი ფი ფორ მა.
55. იგუ ლის ხმე ბა და ნიელ ობე რის სა მაქ ტია ნი ოპე რა „მა ნონ ლეს კო“ (მთარ გმნე ლის შე ნიშ ვნა).
56. ჰი პო სი – იგუ ლის ხმე ბა მდინარე ცხენისწყალი (მთარ გმნე ლის შე ნიშ ვნა).
57. გა მა ცა ნი შე ნი ძვირ ფა სი ქმა რი, ჩე მო პა ტა რა კონ ტე სი ნა, ან ახ ლა უკ ვე უნ და ით ქვას: ბა რო ნე სი ნა?
58. 60ია ნი წლე ბი დან დაიწ ყო ბულ გარ თა ორ გა ნი ზე ბუ ლი ბრძო ლა თურ ქე თის ბა ტო ნო ბის წი ნააღ

მდეგ, 1876 წელს აჯან ყდნენ მთელ ბულ გა რეთ ში. დროე ბი თი მთავ რო ბა ჩა მო ყა ლიბ და, მაგ რამ 
თურ ქებ მა შეძ ლეს აჯან ყე ბის ჩახ შო ბა. შე დე გად, ატ ყდა რუ სეთ თურ ქე თის ომი, რო მე ლიც 1878 
წლის 3 მარტს სან სტე ფა ნოს ზა ვით დას რულ და. ბულ გა რე თი გახ და და მოუ კი დე ბე ლი, თუმ ცა 
თურ ქე თის მო ხარ კე სამ თავ რო; იგი ორი წე ლი რუ სებს ჰქონ დათ და კა ვე ბუ ლი.

59. „პატ რიო ტიზ მი და ქრის ტია ნო ბა“.
60. მსუ ქა ნა
61. იუ რი დიუ ლი ტერ მი ნი ქო ნე ბის თვის „ყვე ლა ფერ თან ერ თად, რაც მას ში შე დის“.
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შე სა ვა ლი
ტექსტს, რო მელ საც ამ თარ გმა ნის თვის ვი ყე ნებთ, ეწო დე ბა „სა ქარ თვე ლოს სა

მოთ ხე“ (რე დაქ ტი რე ბუ ლი გობ რონ (მი ხეილ) სა ბი ნი ნის1 მიერ, სან კტპე ტერ ბურ გი, 
1882), სტან დარ ტუ ლი კრე ბუ ლი დან „ქარ თვე ლი წმინ და ნე ბის ცხოვ რე ბა“. თან და
ვურ თეთ ამო ნა რი დე ბი რუ ფი ნუ სის2, მო სე ქო რე ნე ლის თხზუ ლე ბე ბი დან, აგ რეთ ვე 
ხელ ნა წე რის ტექ სტი დან, რო მელ საც ეწო დე ბა „მოქ ცე ვაი ქარ თლი საი“. 

სა ბი ნი ნის ტექ სტის სი კე თედ შეიძ ლე ბა მი ვიჩ ნიოთ მწყობ რი თხრო ბა, მაგ რამ 
დაუ დე ვა რი წე რის მა ნე რა და პუნ ქტუა ციის უგუ ლე ბელ ყო ფა ხში რად ტექ სტის ბუნ
დო ვა ნი და მცდა რი აღ ქმის საფ რთხეს ქმნის. 

ახა ლი ვა რიან ტი. შექ მნილ ვი თა რე ბა ში საუ კე თე სო ტექ სტად შეიძ ლე ბა მი ვიჩ
ნიოთ ბეჭ დუ რი გა მო ცე მა „ა ხა ლი ვა რიან ტი წმ. ნი ნოს ცხოვ რე ბი სა, ანუ მეო რე ნა
წი ლი ქარ თლის მოქ ცე ვი სა“ (ე. თა ყაიშ ვი ლის რე დაქ ციით, ტფი ლი სი, 1891). ამი ტომ, 
სა დაც ტექ სტი არ სე ბი თად გან სხვავ დე ბა სა ბი ნი ნის ტექ სტის გან, შე ნიშ ვნე ბი სქო
ლიო ში ჩა ვი ტა ნეთ (მი თი თე ბით ა.ვ., ანუ ავ ტო რი სეუ ლი ვერ სია.) 

ამ „ა ხა ლი ვა რიან ტის“ არ სე ბუ ლი ხელ ნა წე რი ქმნის „შატ ბერ დის კრე ბუ ლის“ ნა
წილს, არაერ თგვა რო ვა ნი ეტ რა ტე ბის წიგნს, რო მე ლიც ად რე კლარ ჯე თის მხა რე ში, 
ჭო რო ხის უღელ ტე ხილ ზე მდე ბა რე შატ ბერ დის მო ნას ტერს ეკუთ ვნო და, და, სა ვა
რაუ დოდ, და წე რი ლია მეც ხრე ან მეა თე საუ კუ ნე ში. მას თან ერ თა დაა აკინ ძუ ლი სა მი 
„ის ტო რიუ ლი ქრო ნი კა“ და მოკ ლე ხელ ნა წე რი სა თაუ რით „მოქ ცე ვაი ქარ თლი საი“. 
დღეს დღეო ბით, ოთ ხი ვე ის ტო რიუ ლი წყა რო გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია. ავ ტო რი ზე ბუ ლი 
ვერ სიის ყვე ლა ზე თვალ ში სა ცე მი თა ვი სე ბუ რე ბაა ის, რომ მას ში ყვე ლა მთხრო ბე
ლი პირ ველ პირ ში ლა პა რა კობს; თით ქმის და ნამ დვი ლე ბით შეიძ ლე ბა ით ქვას, რომ 
ის უძ ვე ლე სია ჩვე ნამ დე მოღ წეულ ხელ ნა წერ თა გან და, რო გორც ჩანს, გა ცი ლე ბით 
უფ რო ძვე ლი (იქ ნებ იმ დროინ დე ლი) ორი გი ნა ლის ასლს წარ მოად გენს. სამ წუ ხა
როდ, ის არას რუ ლია. შემ თხვე ვა თა თან მიმ დევ რო ბა გან სხვა ვე ბუ ლია სხვა ვერ
სიე ბის გან და ზო გი ამ ბა ვი მთლია ნად გა მორ ჩე ნი ლია. 

სხვა ვერ სიე ბი. სხვა ხელ ნა წერ თა შო რის შეიძ ლე ბა აღი ნიშ ნოს: 

1. არ სენ კა თა ლი კო სის მიერ მეა თე საუ კუ ნე ში და წე რი ლი „სა ქარ თვე ლოს წმინ
და ნე ბი“ (ი ნა ხე ბა სან კტპე ტერ ბურ გის მეც ნიე რე ბა თა აკა დე მია ში). ავ ტო რის 
გან მარ ტე ბით, იგი დაეყ რდნო რო გორც ზე პირ, ისე წე რი ლო ბით მა სა ლას. 

მარჯორი უორდროპი, ჯ. ო. უორდროპი

წმინდა ნინოს ცხოვრება
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2.  შიომ ღვი მის მო ნას ტრის ხელ ნა წე რი, 1733 წელს და წე რი ლი. 
3.  ნათ ლის მცემ ლის (ბაპ ტის ტუ რი) მო ნას ტრის ხელ ნა წე რი, 1713 წე ლი.
 შიომ ღვი მის და ნათ ლის მცემ ლის მო ნას ტრე ბის ხელ ნა წე რე ბი აშ კა რად ერ თი 

და იმა ვე წყა რო და ნაა ნა სეს ხე ბი, ოღონდ ერ თი მეო რი დან არ არის გა და წე
რი ლი. 

4.  დე დო ფალ მა რია მის ხელ ნა წე რი (და წე რი ლი 16361646 წლებ ში) „ქარ თლის 
ცხოვ რე ბა“ („ქარ თუ ლი ქრო ნი კა“), რო მე ლიც არ შე სუ ლა ვახ ტანგ VIის რე
დაქ ციით გა მო ცე მულ ვერ სია ში. 

5.  „ქარ თლის ცხოვ რე ბა“, დი დი სა ქარ თვე ლოს ქრო ნი კა, მე ფე ვახ ტანგ VIის 
რე დაქ ტი რე ბუ ლი (მეთ ვრა მე ტე საუ კუ ნის პირ ვე ლი წლე ბი), მაგ რამ მის გა მე
ფე ბამ დე ბევ რად ად რე შეკ რე ბი ლი. ტექ სტი და ფრან გუ ლი თარ გმა ნი გა მოს ცა 
მ. ფ. ბრო სემ, პე ტერ ბურ გის მეც ნიე რე ბა თა აკა დე მია. 

ხელ ნა წე რი „მოქ ცე ვაჲ ქარ თლი საჲ“ (ქვე მოთ, გვ. 378380) გად მოს ცემს წმინ და 
ნი ნოს ლე გენ დას მშრა ლად, მოკ ლედ, და ის ტო რიას მოჰ ყვე ბა მეც ხრე საუ კუ ნემ დე; 
ხელ ნა წე რის უძ ვე ლე სი ნა წი ლი არ უნ და იყოს მეშ ვი დე საუ კუ ნე ზე გვიან დე ლი. ის 
არ უნ და გან ვი ხი ლოთ, რო გორც ფეს ვი, საი და ნაც სხვა ვერ სიე ბი აღ მო ცენ და, არა
მედ რო გორც მხო ლოდ უფ რო ად რეუ ლი მა სა ლე ბის სა ფუძ ველ ზე შედ გე ნი ლი ის
ტო რიუ ლი ქრო ნი კე ბის კომ პი ლა ცია. 

ვერ სიე ბის თან ხვედ რა. რო გორც ირ კვე ვა, სხვა დას ხვა ვერ სია ში, დაახ ლოე
ბით ათა სი წლის გან მავ ლო ბა ში, არ ვლინ დე ბა არ სე ბი თი გან სხვა ვე ბე ბი. მათ კი
დევ უფ რო ამ ყა რებს რუ ფი ნუ სი, და მოუ კი დე ბე ლი ავ ტო რი ტე ტი, რომ ლის ნაშ რო მი, 
რო გორც ჩანს, სა ქარ თვე ლო ში პირ ვე ლად მე თერ თმე ტე საუ კუ ნე ში გახ და ცნო ბი
ლი ეფ რემ მცი რეს3 მიერ თეო დო რე ტუ სის4 თარ გმა ნის მეშ ვეო ბით. ალ ბათ სწო რედ 
რუ ფი ნუსს უნ და მი ვა წე როთ ჩა მა ტე ბა ჭა ბუ კის გან კურ ნე ბის შე სა ხებ; ამ გვარ წარ
მო მავ ლო ბა ზე უნ და მია ნიშ ნებ დეს სიტ ყვა cilici5ს გა მო ყე ნე ბა და ის, რომ ეს შემ
თხვე ვა ავ ტო რი ზე ბულ ვერ სია ში გა მო ტო ვე ბუ ლია. 

ქრო ნო ლო გია. „მოქ ცე ვაჲ ქარ თლი საჲს“ სხვა დას ხვა ავ ტო რი გან სხვა ვე ბუ ლად 
ათა რი ღებს: ვა ხუშ ტი – 317 წ., ბა რო ნიუ სი – 327 წ., ბრო სე – 328 წ., „ქარ თლის ცხოვ
რე ბა“ – 338 წ. ამათ გან პირ ვე ლის და ბო ლოს და თა რი ღე ბა დაუ სა ბუ თე ბე ლია. 332 
– წე ლი წა დი, რო მელ საც „მოქ ცე ვაჲ ქარ თლი საჲ“ მიუ თი თებს, აშ კა რად სწო რია, თუ 
„და ბა დე ბას“ წა ვი კით ხავთ რო გორც „ა მაღ ლე ბას“... სწო რედ ამ თა რიღს ადას ტუ
რებს Chronique Arménienne (ა ნუ, მხო ლოდ მე თორ მე ტე საუ კუ ნის სომ ხუ რი თარ
გმა ნის სა ხით შე მორ ჩე ნი ლი „სა ქარ თვე ლოს ქრო ნი კა“, რო მე ლიც მ. ბრო სემ გა
მოაქ ვეყ ნა ფრან გულ ენა ზე ნაშ რომ ში Additions et éclaircissements, Pgb. 1851). ასე 
რომ, შეგ ვიძ ლია და ვად გი ნოთ შემ დე გი თა რი ღე ბი: ნი ნოს მობ რძა ნე ბა სა ქარ თვე
ლო ში – 324 წ., მე ფე მი რია ნის ნათ ლო ბა – 332 წ., ნი ნოს გარ დაც ვა ლე ბა – 338 წ.

ქარ თუ ლი ავ ტო კე ფა ლიუ რი ეკ ლე სია. ამ ტკი ცე ბენ, და არ ცთუ უსა ფუძ ვლოდ, რომ 
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სა ქარ თვე ლოს პირ ველ ეპის კო პოსს მხო ლოდ იმი ტომ ერ ქვა იოა ნე (იო ვა ნე), რომ 
ის „ნათ ლის მცე მე ლი“ იყო, და რომ სი ნამ დვი ლე ში ის იყო ევ სტა თი, ან ტიო ქიის პატ
რიარ ქი 325ი დან 331 წლამ დე, ვიდ რე ერე ტი კო სებ მა არ გა მოა ძე ვეს. ჩანს, რომ 1051 
წელს ან ტიო ქიის სამ ღვდე ლოე ბა პრე ტენ ზიას აც ხა დებს სა ქარ თვე ლოს პატ რიარ
ქო ბა ზე და დაახ ლოე ბით იმა ვე დროს ეფ რემ მცი რე ევ სტა თი ან ტიო ქელს მოიხ სე
ნიებს, რო გორც სა ქარ თვე ლოს პირ ველ ეპის კო პოსს. ასეა თუ ისე, და ნამ დვი ლე ბით 
ვი ცით, რომ ვახ ტანგ გორ გას ლა ნის გა მე ფე ბამ დე (მე ხუ თე საუ კუ ნის ბო ლო) ქარ თუ
ლი ეკ ლე სია ან ტიო ქიას ექ ვემ დე ბა რე ბო და; ვახ ტან გმა კი ის ეროვ ნულ ეკ ლე სიად 
აქ ცია და მეექ ვსე სა ყო ველ თაო კრე ბამ სა ზეი მოდ გა მოაც ხა და ქარ თუ ლი ეკ ლე სიის 
ავ ტო კე ფა ლია. დღეს ქარ თუ ლი ეკ ლე სიის ავ ტო კე ფა ლია, პრაქ ტი კუ ლად, რუ სულ მა 
ეკ ლე სიამ შთან თქა და წმინ და ნი ნოს აკ ლდა მას და ბოდ ბის მო ნას ტერს შემ ზა რა ვი 
თა ნა მედ რო ვე შე ნო ბე ბი შე მოარ ტყეს გარს, მას ზე ზრუნ ვა მიან დეს დე და თა მო ნას
ტრის რუს მო ნაზ ვნებს, რო მელ თაც არ იციან ქარ თუ ლი ენა და წარ მოდ გე ნა არა 
აქვთ ამ ქვეყ ნის ის ტო რია ზე. 

და მა ტე ბი თი შე ნიშ ვნე ბი. იქ ნებ ზედ მე ტიც კია ყუ რად ღე ბის გა მახ ვი ლე ბა ებ რაე
ლე ბი სა და ქა ლე ბის დამ სა ხუ რე ბა ზე სა ქარ თვე ლო ში ქრის ტია ნო ბის დამ კვიდ რე ბა
ში, ისე ვე რო გორც სხვა ად გი ლებ ში. ებ რაუ ლი კო ლო ნიე ბი (გვ. 355), მრა ვალ რიც ხო
ვა ნი და შეძ ლე ბუ ლი, რო გორც ჩანს, აქ უძ ვე ლე სი ხა ნი დან არ სე ბობ და; და რა ბინ მა 
აბია თარ მა, რო მე ლიც სა კუ თარ თავს თავ მომ წო ნედ უწო დებ და „ა ხალ პავ ლეს“, ამ 
ამ ბავ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი შეას რუ ლა. დე დო ფა ლი ნა ნა კი ბი ზან ტიელ ელე ნეს, 
ფრანგ კლო ტილ დას და ქრის ტია ნო ბის სხვა სა მე ფო წარ მო მავ ლო ბის ბა ნო ვა ნებს 
მოგ ვა გო ნებს. 

ინ ფორ მა ცია წი ნაქ რის ტია ნუ ლი რე ლი გიე ბის თაო ბა ზე, სპარ სე თი დან ნა სეს ხე
ბი არ მა ზის და ზა დე ნის ღვთაე ბე ბი და ქალ დე ველ თა მუ დამ სამ ტროდ გან წყო ბი ლი 
ქალ დე ველ თა ღმერ თი ით რუ ჯა ნი, „ნებ რო თის წიგ ნი“ და გან სა კუთ რე ბით, გა ცი და 
გაი მი, თუ გა, „ქარ თვე ლი ხალ ხის“ ღმერ თე ბი, ნამ დვი ლად იმ სა ხუ რე ბენ ყუ რად ღე
ბას. იგი ვე შეიძ ლე ბა ით ქვას ფოლ კლო რის მწირ ფრაგ მენ ტებ ზე, რო მელ თაც 353ე 
და 367ე გვერ დებ ზე ვხე დავთ. ლინ გვის ტუ რი თვალ საზ რი სით, ფი ლო ლო გე ბის
თვის მე ტად სა ყუ რად ღე ბო უნ და იყოს „ბრან ჯულ“ და ძველ სპარ სულ ენებ ზე არ სე
ბუ ლი ფრაგ მენ ტე ბი 351ე და 352ე გვერ დებ ზე. უბ რა ლო თარ გმა ნი, რო მელ საც აქ 
გთა ვა ზობთ, დარ გის დაინ ტე რე სე ბულ მკვლევ რებს ას პა რეზს უხ სნის გან მარ ტონ ამ 
ლე გენ და ში არ სე ბუ ლი ბუნ დო ვა ნე ბით მო ცუ ლი მრა ვა ლი სა კით ხი. 
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ტექ სტი

მე ფე მი რია ნის და მას თან ერ თად მთე ლი სა ქარ თვე ლოს 
მოქ ცე ვა ჩვე ნი წმინ და და კურ თხეუ ლი დე დის,  
მო ცი ქუ ლი ნი ნოს მიერ
მი სი მოხ სე ნიე ბის დღე აღი ნიშ ნე ბა 14 იან ვარს 

გვინ და გიამ ბოთ ჩვე ნი ყოვ ლად წმინ და და კურ თხეუ ლი დე დის, სრუ ლიად სა
ქარ თვე ლოს გან მა ნათ ლებ ლის, მო ცი ქუ ლი ნი ნოს ამ ბა ვი, ისე, რო გორც სიკ ვდი
ლის სა რე ცელ ზე მან თა ვად მოუთ ხრო ყო ვე ლი ვე მორ წმუ ნე სა ლო მე უჯარ მელს, 
მე ფე მი რია ნის რძალს, რო მელ მაც ჩაი წე რა ის. 

იმ დროს, რო ცა წმინ და გიორ გი კა პა დო კიელ მა6 თა ვი ქრის ტეს მოწ მედ აღია რა, 
ქა ლაქ კა პა დო კია ში იყო მა ვა ნი კე თილ მორ წმუ ნე მთა ვარ თა გა ნი, სა ხე ლად ზა ბუ
ლო ნი, რო მე ლიც რომ ში გაემ გზავ რა, რა თა მე ფე მაქ სი მია ნეს7 სამ სა ხურ ში ჩამ დგა
რი ყო და ძღვე ნი მიერ თმია მის თვის. სწო რედ იმ დღეებ ში, კო ლას ტრა ში8 ცხოვ რობ
და ერ თი კა ცი, რო მელ საც ორი შვი ლი ჰყავ და: ვა ჟი, სა ხე ლად იო ბე ნა ლი და ქა
ლიშ ვი ლი, სო სა ნა; და ის და მი სი ცო ლი გარ დაიც ვალ ნენ, ხო ლო და ძმა დაობ ლდა. 
ბავ შვე ბი ად გნენ და წმინ და ქა ლაქ იე რუ სა ლი მის კენ გაე შურ ნენ, რად გან, ყვე ლა 
ქრის ტია ნის მსგავ სად, წმინ და აღ დგო მა იწა მეს. ერ თხანს იქ დაჰ ყვეს; იო ბე ნალ მა, 
სო სა ნას ძმამ, ვი კო ნო მო სის9 თა ნამ დე ბო ბა მოი პო ვა, ხო ლო სო სა ნა ბეთ ლე მელ სა
რა ნიამ ფორს10 დაუდ გა მოახ ლედ. 

ამა სო ბა ში, კა პა დო კიე ლი ჭა ბუ კი ზა ბუ ლო ნი, რო მე ლიც ზე მოთ ვახ სე ნეთ, წარ
დგა მე ფის წი ნა შე, რო ცა ბრან ჯე ბი11 აჯან ყდნენ რო მაე ლე ბის წი ნააღ მდეგ პა ტა ლა
ნის12 ველ ზე. უფ ლის ნე ბით ზა ბუ ლო ნი უძ ლე ვე ლი შეიქ ნა და ის ბრან ჯებს წინ აღუდ
გა ურიც ხვი ლაშ ქრით და კუ დით ქვა ას რო ლი ნა, დაატ ყვე ვა მა თი მე ფე და ყვე ლა 
მი სი მხე დარ თმთა ვა რი. შემ დეგ ისი ნი (რო მაელ თა) მე ფეს მიჰ გვა რა, რო მელ მაც 
ყო ვე ლი მათ გა ნის სიკ ვდი ლით დას ჯა გა დაწ ყვი ტა. ბრან ჯე ბი აქ ვი თინ დნენ და ზა ბუ
ლონს შეე ვედ რნენ: „ჯერ დაგ ვრთეთ ნე ბა თქვე ნი რე ლი გია გა ვი ზია როთ, და შეგ
ვი ძე ხით თქვე ნი ღმერ თის ტა ძარ ში; მე რე კი, დაე, სიკ ვდილს შე ვე ყა როთ, რად გან 
შენ დაგ ვატ ყვე ვე ჩვენ. ო, გმი რო! თუ ასე მოიქ ცე ვი, შენ აღარ დაგ ბრალ დე ბა ჩვე
ნი სის ხლის ღვრა“. რო ცა ზა ბუ ლონ მა გაი გო ნა მა თი ვედ რე ბა, სას წრა ფოდ გაე შუ
რა პატ რიარ ქთან13 უჩუმ რად და მოახ სე ნა, რა უთ ხრეს ტყვეებ მა. ზა ბუ ლონ მა ისი ნი 
მო ნათ ლა, შეიყ ვა ნა ტა ძარ ში, სა დაც ბრან ჯე ბი ქრის ტეს წმინ და სის ხლსა და ხორცს 
აზია რეს და წმინ და მო ცი ქულ თა დი დე ბა გაც ხად და მათ ზე.

თა ვიან თი აღ სას რუ ლის მომ ლო დი ნე ბრან ჯე ბი დი ლაუ თე ნია ად გნენ. სა სიკ
ვდი ლო სუ და რა ში შე მო სი ლე ბი მიიყ ვა ნეს იქ, სა დაც სიკ ვდი ლით უნ და დაე სა ჯათ. 



343

წმინდა ნინოს ცხოვრება

გზად ლო ცუ ლობ დნენ და ადი დებ დნენ უფალს ნათ ლო ბის და წმინ და ნა წი ლე ბით 
ზია რე ბის გა მო და თან ამ ბობ დნენ: „ჩვენ ამ სიკ ვდი ლით უკ ვდა ვე ბას მო ვი პო ვებთ, 
რად გან უფალ მა გაგ ვხა და ღირ სი, გვე ხი ლა მი სი დი დე ბა და მიგ ვე ღო ულე ვი საგ
ზა ლი გა სამ გზავ რებ ლად, რა თა შე ვიც ნოთ უკ ვდა ვი ღმერ თის – ქრის ტეს სის ხლი და 
ხორ ცი, ღმერ თი სა, რო მე ლიც ყვე ლა მწვერ ვალ ზე უფ რო მა ღა ლია და ყვე ლა უფ
სკრულ ზე უფ რო ღრმაა, ღმერ თი სა, რო მე ლიც კურ თხეუ ლია სა მა რა დი სოდ. მაგ რამ 
ვაი, მათ, ჩვენს თა ნა მოძ მეთ, სიმ წა რე ში და ბა დე ბულთ, წყვდია დის მემ კვიდ რეთ!“ 
ამის შემ დეგ, მათ ჯა ლათს მიან დეს თა ვი. ნა ნახ მა ამ ჯე რა დაც მთე ლი არ სე ბით შეძ
რა ზა ბუ ლო ნი და ცხა რედ ატირ და – ტყვეე ბი ჰგავ დნენ ცხვრებს, რო მელ თაც სა საკ
ლაოს კენ მიე რე კე ბიან და ისე დას ტი როდ ნენ სა კუ თა რი შვი ლე ბის ბედს, რო გორც 
კრა ვე ბი სას. მა თი სა ცო დაო ბით გუ ლა ჩუ ყე ბუ ლი ზა ბუ ლო ნი მი ვი და მე ფეს თან და 
შეე ვედ რა, რომ შეეწ ყა ლე ბი ნა ისი ნი. მე ფემ თა ვი სუფ ლე ბა უბო ძა მათ. 

ბრან ჯე ბი ემუ და რე ბოდ ნენ ზა ბუ ლონს, გაჰ ყო ლო და მათ სამ შობ ლო ში, რა თა ეს
წავ ლე ბი ნა ქრის ტეს სა ხა რე ბა მა თი ხალ ხის თვის, წყლით მოე ნათ ლა მთე ლი ერი. 
ზა ბუ ლონ მა შეის მი ნა მა თი მუ და რა და პატ რიარქს სთხო ვა მღვდე ლი გაე ყო ლე
ბი ნა მის თვის. შემ დეგ მე ფის გან აი ღო წას ვლის ნე ბარ თვა და ასე გაუდ გნენ გზას 
გა ხა რე ბუ ლე ბი. რო ცა ბრან ჯე ბის მი წა წყლამ დე ერ თი დღის სა ვა ლი ღა ჰქონ დათ 
დარ ჩე ნი ლი, ახალ მა ამ ბავ მა მე ფის მშვი დო ბით დაბ რუ ნე ბის თაო ბა ზე, მე ფი სა, რო
მელ საც მთე ლი მი სი მხე დარ თმთავ რე ბი წინ მიუძ ღოდ ნენ, უფ რო ად რე მიაღ წია 
ბრან ჯთა ქვე ყა ნას და მათ შე სა გე ბებ ლად გა მოე მარ თა ათი ერის თა ვი14: ხო ზა მაი, 
ხო ზა ბა, ზა კაი და ხე ნე ბა გი, ტიმ გა რა გი და ზა კაი15, გა ზაი, ზარ გაი, ზარ და, ზამ რაი და 
თმო ნი გო ნი16, და მათ თან ერ თად მთე ლი სა მე ფო, და ყვე ლა ნი ღრმა მდი ნა რის პი
რას17 შეი ყარ ნენ. მე ფემ ორად გა ყო ხალ ხი, ნა წი ლი მდი ნა რის ერთ მხა რეს დაა
ყე ნა და და ნარ ჩე ნი – მდი ნა რის მეო რე მხა რეს, მღვდელ მა კი მდი ნა რე აკურ თხა. 
შემ დეგ მთე ლი ხალ ხი შე ვი და მდი ნა რე ში და გა ნი ბა ნა, და ერ თად ამო ვიდ ნენ და 
მღვდელ მა18 [ბრან ჯთა ნათ ლო ბა] თი თოეულს თავ ზე დაა დო ხე ლი. ათ დღეს დაჰ
ყვეს იქ, მდი ნა რის პი რას, და კარ ვე ბი გა მარ თეს. მღვდელ მა უსის ხლო მსხვერ პლი 
შეს წი რა და ერ მა ქრის ტეს წმინ და ზია რე ბა მიი ღო. მღვდლებ მა მათ ქრის ტია ნო ბის 
ყვე ლა მცნე ბა გააც ნეს. მას შემ დეგ, რაც ზა ბუ ლო ნი გა მოეთ ხო ვა მათ, მშვი დო ბით 
გა ნე რი და და დი დი ძღვე ნით ხელ დამ შვე ნე ბუ ლი რო მის კენ გაე შუ რა. 

მან იე რუ სა ლიმ ში წას ვლა გა ნიზ რა ხა, და რო ცა იქ ჩა ვი და, [ზა ბუ ლო ნი ჩა დის იე

რუ სა ლიმ ში] ღა რიბ ღა ტა კებს დაუ რი გა თა ვი სი მო ნა გა რი უფ ლის მცნე ბი სა მებრ. 
მოი ნა ხუ ლა ვი კო ნო მო სი იო ბე ნა ლი, რო მე ლიც ამა სო ბა ში პატ რიარ ქი გამ ხდა რი ყო, 
და ზა ბუ ლო ნი და პატ რიარ ქი გუ ლი თა დი მე გობ რე ბი გახ დნენ. მა შინ სა რა ნიამ ფორ
მა პარ ტიარქს უთ ხრა: „ვი ნაი დან ზა ბუ ლო ნი ბრან ჯე ბის მა მა და ნათ ლია, სიბ რძნით 
სავ სე კა ცი და დაუ ღა ლა ვი მსა ხუ რია ღვთი სა, შერ თე მას ცო ლად შე ნი და, სო სა ნა“. 
წმინ და პატ რიარქს ეა მა სა რას რჩე ვა.19 [და ცო ლად ირ თავს სო სა ნას]
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წმინ და ნი ნო,20 სა ქარ თვე ლოს გან მა ნათ ლე ბე ლი, მა თი ერ თა დერ თი შვი ლი, დე
დამ უპო ვარ თა მსა ხუ რად21 აღ ზარ და. რო დე საც ნი ნო თორ მე ტი წლის გახ და, მის მა 
მშობ ლებ მა გა ყი დეს ყვე ლა ფე რი, რაც კი ება დათ, და იე რუ სა ლიმ ში წა ვიდ ნენ. რო ცა 
წმინ და ქა ლაქ ში შე ვიდ ნენ, ზა ბუ ლო ნი პატ რიარ ქმა აკურ თხა, და მან დაუ ტე ვა მეუღ
ლე. ხო ლო ნი ნო, ქა ლიშ ვი ლი, გულ ში ჩაიკ რა, სა ხე თვალ თა გან გად მომ სკდარ მა 
ცხა რე ცრემ ლმა დაუს ვე ლა და უთ ხრა: „ჩე მო ერ თა დერ თო ქა ლიშ ვი ლო! გტო ვებ 
ობ ლად, და გა ბა რებ შენ შენს მა მას, რო მე ლიც არის ცა თა ში ნა, ყო ველ თა არ სთა 
ღმერთს, ვი ნაი დან ის არის ობოლ თა მა მა და ქვრივ თა გან მკით ხა ვი. ნუ შე შინ დე ბი, 
შვი ლო ჩე მო, ბა ძავ დე მა რიამ მაგ და ლე ლს და ლა ზა რეს ქრის ტეს მიერ დებს. თუ შენ 
მას ისე შეიყ ვა რებ, რო გორც მათ უყ ვარ დათ ის, მოგ ცემს ყვე ლა ფერს, რა საც შენ 
შეს თხოვ“. ასე დაა რი გა შვი ლი, სა მა რა დი სო დამ შვი დო ბე ბის ამ ბო რი უძ ღვნა და წა
ვი და იორ და ნეს გაღ მა, ადა მია ნებ თან, ქვე ყა ნას, მაგ რამ ყოვ ლის მცოდ ნე უფალ მა 
უწ ყო და მა თი შეკ რე ბის ად გი ლი. 

ხო ლო პატ რიარ ქმა ნი ნოს დე და ღა რი ბი და უძ ლუ რი ქა ლე ბის მსა ხუ რად დაა ყე
ნა, და წმინ და ნი ნო ორ წე ლი წადს ემ სა ხუ რე ბო და სო მეხ დვი ნელ ნია ფორს, გა მუდ
მე ბით კით ხუ ლობ და ჯვარ ზე გაკ რუ ლი ქრის ტეს ვნე ბა თა ამ ბავს, მი სი დაკ რძალ ვის, 
მი სი აღ დგო მის, მი სი სა მო სის, მი სი ცხედ რის შე სა მო სი ტი ლოს, სუ და რის და ჯვრის 
თაო ბა ზე. მან ყვე ლა ფე რი შეის წავ ლა, რად გან იე რუ სა ლიმ ში არც მა ნამ დე და არც 
იმ დროს, არა ვინ მოი ძე ვე ბო და ნია ფო რი ვით გან სწავ ლუ ლი ძველ თუ ახალ სჯუ ლის 
კა ნო ნებ ში; ყვე ლას აღე მა ტე ბო და გან სწავ ლუ ლო ბით. და რო ცა ნია ფო რი ას წავ ლი
და ნი ნოს, უთ ხრა მას: „შვი ლო ჩე მო, შენ ში ძა ლას ვხე დავ, მსგავსს ძუ ლო მი სას, 
რომ ლის ღრია ლი ყო ველ ოთ ხფე ხა პი რუტ ყვზე უფ რო ძლიე რია, ან დე და ლი არ
წი ვი სას, რო მელ საც უნა რი შეს წევს ილივ ლი ვოს ცის თვა ლუწ ვდე ნელ სი მაღ ლეებ
ში, სა დაც მა მა ლი არ წი ვე ბიც ვერ აღ წე ვენ, და მარ გა ლი ტი ვით პა წია თვა ლის ჩი ნით 
მთელ ქვე ყა ნას ხე დავს, შე ყოვ ნდე ბა, მოი ძიებს და ელ ვის უს წრა ფე სად შეიგ რძნობს 
მსხვერპლს – ფრთებს მოიქ ნევს და წამ ში დააც ხრე ბა. სწო რედ ასე თი შეიძ ლე ბა 
იყოს შე ნი ცხოვ რე ბა წმინ და სუ ლის წი ნამ ძღო ლო ბით. ახ ლა მე შენ გა მო გიც ხა დებ 
ყო ვე ლი ვეს: რო ცა უკ ვდა ვი ღმერ თი მოკ ვდა ვი ადა მია ნე ბის სამ ყა როს მოევ ლი ნა 
წარ მარ თთა გა მო სახ მო ბად, რად გან მას თა ვად სურ და ამა სოფ ლის ხსნა, პირ ვე ლი 
რაც გაა კე თა, სი კე თე უყო ებ რაე ლებს, მკვდრე თით აღად გენ და, თვა ლის ჩინს უბ რუ
ნებ და, კურ ნავ და სნეულთ. ადა მია ნებს შე შურ დათ მი სი, შეიკ რიბ ნენ, მოი თათ ბი რეს 
და გაგ ზავ ნეს ჯა რის კა ცე ბი (მა ლემ სრბო ლე ბი?22), რა თა ეთ ხო ვათ ებ რა ლე ბის თვის, 
სას წრა ფოდ ჩა სუ ლიყ ვნენ იე რუ სა ლიმ ში, და ეუბ ნე ბოდ ნენ: „მო დით, შე ვიკ რი ბოთ 
ერ თად და მოვ კლათ იგი“. შემ დეგ ყო ვე ლი კუთ ხი დან გა მო ვი და უამ რა ვი ბრძენ კა
ცი, მო სეს რჯულ ში გან სწავ ლუ ლე ბი, რომ ლე ბიც უარ ყოფ დნენ სუ ლიწ მინ დას და ის, 
ვინც იყო ქრის ტე, მარ თლაც მოაკ ვდი ნეს. ჯვარს აც ვეს და კენ ჭი ყა რეს მის სა მოს ზე 
და ის23 ერ გო ერთ მო ქა ლა ქეს მცხე თი დან, ჩრდი ლოე თი დან. ებ რაე ლებ მა და მარ
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ხეს ქრის ტე და ამო ქო ლეს მი სი საფ ლა ვი და სდა რა ჯობ დნენ, მაგ რამ ის აღ დგა, რო
გორც იწი ნას წარ მეტ ყვე ლა. და ქრის ტეს აკ ლდა მა ში, სა დაც პი ლა ტე და მი სი ცო ლი 
მი ვიდ ნენ, იპო ვეს ტი ლოე ბი. რო ცა იპო ვეს, პი ლა ტეს ცოლ მა მოით ხო ვა ზე წა რი და 
სწრა ფად წა ვიდ ნენ პონ ტო ში, ცო ლის სახ ლში, და პი ლა ტეს ცოლ მა იწა მა ქრის ტე.24 
ცო ტა ხნის შემ დეგ, ტი ლო მო ცი ქულ ლუ კას ჩაუ ვარ და ხელ ში, რო მელ მაც ის შეი ნა ხა 
მხო ლოდ მის თვის ცნო ბილ ად გილ ზე. 

„ა მის შემ დეგ მათ ვე ღარ იპო ვეს სუ და რა, მაგ რამ ამ ბო ბენ, რომ ის პეტ რემ იპო
ვა, წაი ღო და შეი ნა ხა, მაგ რამ არა ვინ უწ ყის, იპო ვა თუ არა ვინ მემ ის. ჯვრე ბი და
მარ ხუ ლია იე რუ სა ლიმ ში, თუმ ცა კა ციშ ვილ მა არ იცის, რა ად გილ ზე. რო ცა ღმერ თი 
ინე ბებს, ისი ნიც გა მოჩ ნდე ბა“.

რო დე საც წმინ და ნი ნომ შეიტ ყო ეს ყო ვე ლი ვე სა რა ნიამ ფო რის გან, მან მად ლო
ბა უძ ღვნა და აკურ თხა უფა ლი, და იკით ხა: „სად არის ის ჩრდი ლოე თის ქვე ყა ნა, 
საი და ნაც ებ რაე ლე ბი ჩა მო ვიდ ნენ და სა დაც მათ უფა ლი ქრის ტეს შე სა მო სე ლი წაი
ღეს?“ სა რამ მიუ გო: „25აღ მო სავ ლეთ ში, ქარ თლის ქვე ყა ნა ში არის ერ თი ქა ლა ქი, 
სა ხე ლად მცხე თა, სომ ხე თის და მთიუ ლე თის მახ ლობ ლად, და ახ ლა ის უჟიკ თა26 
იმ პე რიის ნა წი ლი გახ და, და კერ პთაყ ვა ნის მცემ ლე ბის ქვე ყა ნაა“. 

სწო რედ იმ ხა ნად მა ვა ნი ქა ლი ჩა მო ვი და ეფე სო დან წმინ და ად გი ლე ბის თაყ ვან
სა ცე მად და სა რა ნიამ ფორ მა ჰკით ხა მას, დე დო ფა ლი ელე ნე ისევ შეც დო მი ლია და 
ისევ წყვდიად შია, თუ არაო. და ქალ მა მიუ გო: „მე მა თი მსა ხუ რი გახ ლა ვარ, მო ზია
რე ყვე ლა მა თი თათ ბი რი სა, რო გორც სა ჯა რო, ისე საი დუმ ლო, და ვი ცი, რომ მას 
ახ ლა დი დად სწა დია ქრის ტეს სჯულს ეზია როს და ნათ ლო ბა მიი ღოს“. რო ცა წმინ და 
ნი ნომ ეს ამ ბა ვი შეიტ ყო, ნიამ ფორს უთ ხრა: „წარ მგზავ ნე მას თან, წარ ვდგე ბი დე
დო ფალ ელე ნეს წი ნა შე; გა ნა არ უნ და ვეახ ლო და და ვე ლა პა რა კო ქრის ტე სათ ვის?“ 
ნიამ ფორ მა პატ რიარქს აუწ ყა ნი ნოს სურ ვი ლის და გან ზრახ ვის შე სა ხებ, და პარ
ტრიარ ქმა, ნი ნოს ბი ძამ, იხ მო დის შვი ლი და დაა ყე ნა წმინ და სა კურ თხევ ლის კი ბე ზე. 
პატ რიარ ქმა წმინ და ხე ლე ბი ნი ნოს მხრებ ზე დაა დო, ზე ცის კენ თვა ლაპ ყრო ბილ მა 
ამოიხ ვნე შა და თქვა: „ო, უკ ვდა ვო უფა ლო ღმერ თო, შენს წყა ლო ბას ვა ვედ რებ 
ჩე მი დის ობოლ ქა ლიშ ვილს, და ვაგ ზავ ნი მას, რა თა იქა და გოს შე ნი ღვთაებ რიო ბა. 
დაე, მან გაავ რცე ლოს შე ნი აღ დგო მა; სა დაც ინე ბებ შენ, დაე, იქით აი ღოს გე ზი; დაე, 
ეს მოგ ზაუ რი გახ დეს, უფა ლო იე სო, სუ ლიე რი შვე ბის თავ შე სა ფა რი, წი ნამ ძღო ლი, 
ბრძე ნი მეტ ყვე ლი, რად გან ის ივ ლის შე ნი სა ხე ლით“. და დე და ეამ ბო რა დამ შვი დო
ბე ბი სას და პირ ჯვა რი გა და სა ხა27, და ასე, უფ ლის მი მართ ლოც ვი თა და კურ თხე ვით 
და შორ დნენ ერ თმა ნეთს. 

წმინ და ნი ნო გზას გაუდ გა იმ დე და კაც თან ერ თად, რო მე ლიც ეფე სო დან ჩა მო
სუ ლი ყო. რო ცა რო მაე ლე ბის სა მე ფოს მიად გნენ, [ე ფე სოელ დე და კაც თან ერ თად] 

იმ დე და კა ცის სახ ლში, ვის თან ერ თა დაც იმ გზავ რა, მათ ნა ხეს მა ვა ნი დე დო ფა ლი28 
(?მე ფის ასუ ლი), სა ხე ლად რიფ სი მე და მი სი დე დო ბი ლი გაია ნე29. ისი ნი უმან კო დე
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და თა მო ნას ტერ ში და ბი ნა ვე ბუ ლიყ ვნენ, ეს წრაფ ოდ ნენ ქრის ტეს აღ მსა რებ ლო ბის 
მი ღე ბას და ნათ ლო ბას იე რუ სა ლი მი დან. ის დე და კა ცი მი ვი და წმინ და ნი ნოს თან და 
უამ ბო მე ფის ასულ რიფ სი მეს შე სა ხებ, და რო დე საც ნი ნომ შეიტ ყო, რო გორ ჰყვა
რე ბია რიფ სი მეს ქრის ტე, ისიც წა ვი და მას თან საც ხოვ რებ ლად მე გო ბარ პი ლიგ რიმ 
ქალ თან ერ თად. იმა ვე წელს წმინ და ნი ნომ მო ნათ ლა რიფ სი მე, რო მე ლიც დი დი 
ხა ნია, ამას ნატ რობ და, [რიფ სი მეს ნათ ლო ბა] და მას თან ერ თად მო ნათ ლა მი სი 
დე დო ბი ლი გაია ნე და მი სი ოჯა ხის სხვა წევ რე ბიც, სულ ორ მოც დაა თი30 სუ ლი; და 
წმინ და ნი ნო დე და თა მო ნას ტერ ში31 ცხოვ რობ და მათ თან ერ თად ორ წე ლი წადს. 

იმ დღეებ ში32 იმ პე რა ტორ მა ხალ ხი წარ გზავ ნა კე თი ლი და მშვე ნიე რი ქალ წუ ლის 
სა პოვ ნე ლად, რო მელ საც ღირ სეულ ცო ლო ბას გაუ წევ და. [იმ პე რა ტორს სურს ცო

ლად მოიყ ვა ნოს რიფ სი მე] რო დე საც მაც ნეე ბი ქალ წულ დე და თა მო ნას ტერ ში ჩა
ვიდ ნენ, მათ დაი ნა ხეს რიფ სი მე და შეიტ ყვეს, რომ სა მე ფო ჩა მო მავ ლო ბი სა იყო. 
დი დად მოი ხიბ ლნენ მი სი სი ლა მა ზით, რად გან მსგავს სი ლა მა ზეს ვერ სად ნა ხავ
დით. მათ ჩაი ხა ტეს რიფ სი მეს სა ხე და ხე ზე გა მო სა ხეს მი სი პორ ტრე ტი, რო მე ლიც 
იმ პე რა ტორს გაუგ ზავ ნეს. რო დე საც იმ პე რა ტორ მა სუ რა თი ნა ხა, უზო მოდ გაი ხა რა 
და აღ ტა ცე ბულ მა გა დაწ ყვი ტა სა მე ფო დი დე ბუ ლე ბის შე სა ფე რი ბრწყინ ვა ლე ქორ
წი ლი გა დაე ხა და. ამის გა მო საჩ ქა როდ აფ რი ნა მაც ნეე ბი და მთავ რე ბი მთელს სა
მე ფო ში და უბ რძა ნა სა ჩუქ რე ბი შეეკ რი ბათ; დი დი სი ხა რუ ლით გა ჩაღ და მზა დე ბა 
საიმ პე რა ტო რო ქორ წი ლის თვის.

რო დე საც წმინ და დე დებ მა დაი ნა ხეს მტრის ავი ზრახ ვა, და ისიც, თუ რა გა მა ლე ბით 
სტყორ ცნიდ ნენ ცეც ხლო ვან ის რებს ქრის ტეს წმინ და მოწ მეებს, შეშ ფოთ დნენ, რად
გა ნაც მე ფე რის ხვის ია რა ღი იყო – რო გორც გვე ლი, რო მელ მაც სა მოთ ხე ში დაი ლა პა
რა კა; და სწო რედ ასე თი იყო ეს წარ მარ თიც, რო მე ლიც უწ მინ დურ, შემ ზა რავ კერ პებს 
სცემ და თაყ ვანს. რო დე საც კურ თხეულ მა რიფ სი მემ და გაია ნემ და სხვა მო ნა ზონ მა 
დე დებ მა დაი ნა ხეს ცდუ ნე ბა, რო მე ლიც მათ ემუქ რე ბო და, გაიხ სე ნეს უმან კოე ბის ფი ცი, 
მი ცე მუ ლი უფ ლის თვის. მწა რედ ატირ დნენ იმის გა მო, რომ მე ფემ სუ რა თით შეიტ ყო 
რიფ სი მეს სი ლა მა ზის ამ ბა ვი. მწა რე ეპი ტი მია დაუ წე სეს სა კუ თარ თავს და გულ მხურ
ვა ლედ ევედ რე ბოდ ნენ ღმერთს და ლო ცუ ლობ დნენ დაუ ღა ლა ვად; და რა კი ყვე ლა ნი 
ერთ აზ რზე იყ ვნენ, საი დუმ ლოდ გაი პარ ნენ იმ ქვეყ ნი დან – ორ მოც და ცა მე ტი სუ ლი 
ერ თად. [რიფ სი მეს და მის თან მხლებ თა გაქ ცე ვა სომ ხეთ ში] ლტოლ ვი ლე ბი სომ ხი თის 
(სომ ხე თის) საზ ღვრებ ში შე ვიდ ნენ, იმ ად გილ ზე, რო მელ საც ახალ ქა ლა ქი ეწო დე ბა და 
რომ ლის შე მო გა რენ შიც არის დვი ნი, სა მე ფო რე ზი დენ ცია. 

ისი ნი საწ ნახ ლებ ში შე ვიდ ნენ, რომ ლე ბიც გა შე ნე ბუ ლი იყო ჩრდი ლოე თით და 
აღ მო სავ ლე თით და თავს ინა ხავ დნენ ხელ საქ მით. 

რო დე საც მე ფემ გაი გო, რომ წმინ და რიფ სი მე და მი სი თან მხლებ ნი ერ თად ხე
ლი დან დაუს ხლტნენ მას და მის ცოდ ვიან სიყ ვა რულს, სა ში ნე ლი რის ხვით აღივ სო 
და ყო ველ მხა რეს გაგ ზავ ნა ხალ ხი მათ სა პოვ ნე ლად. და სა მე ფო დეს პა ნე ბი წარ
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დგნენ სო მეხ თა მე ფე თრდა ტის წი ნა შე და გა დას ცეს მას იმ პე რა ტო რის შემ დე გი 
ში ნაარ სის წე რი ლი:

[იმ პე რა ტო რის წე რი ლი თრდა ტის, სომ ხე თის მე ფის თვის] „მე, იმ პე რა ტო რი, სა
ლამს გიძ ღვნი შენ, ჩემს საყ ვა რელ მო ნარქ ძმას და მე გო ბარს, თრდატს. მინ და გაც
ნო ბო, ჩე მო ძმაო და მო კავ ში რევ, რომ ქრის ტია ნე ბის ერ თმა სექ ტამ, რო მელ საც 
ად რეც ბევ რი ტან ჯვა მოუ ყე ნე ბია ჩვენ თვის, ისევ შეუ რაც ხყო ჩვე ნი სა მე ფო უდი
დე ბუ ლე სო ბა და აღაშ ფო თა ჩვე ნი სა მე ფო. ისი ნი ეთაყ ვა ნე ბიან ერთ მკვდარ კაცს, 
რო მე ლიც ჯვარს აც ვეს და თაყ ვანს სცე მენ ხის ფი ცარს და დი დე ბად მიაჩ ნიათ უფ
ლის სა ხე ლით სიკ ვდი ლი; მათ არ ეში ნიათ ებ რაე ლე ბის, არა მედ ეში ნიათ მი სი, ვინც 
თა ვად აც ვეს ჯვარს; ისი ნი შეუ რაც ხყო ფენ მე ფეებს და აბუ ჩად იგ დე ბენ ღმერ თებს, 
და თაყ ვანს არ სცე მენ არც მზეს და არც მთვა რეს და ვარ სკვლა ვებს, არა მედ ამ ბო
ბენ, რომ ყვე ლა ფე რი იმ ჯვარ ცმუ ლის შექ მნი ლია; და ისი ნი გაურ ბიან ამ ქვეყ ნიურ 
ცხოვ რე ბას, დაუ ტე ვე ბენ მა მებს და დე დებს და ცალ კე ცხოვ რო ბენ, სა ნამ ცოც ხლე ბი 
არიან. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ვე მუქ რე ბი და ვა წა მებ მათ, მაინც მრავ ლდე ბიან, 
სულ უფ რო და უფ რო. მაგ რამ მოხ და ისე, რომ მე ამ სექ ტის ერ თერ თი წევ რის, 
ახალ გაზ რდა ქა ლიშ ვი ლის პორ ტრე ტი ვნა ხე, და მი სი ცო ლად შერ თვა გან ვიზ რა ხე; 
მაგ რამ მი სი გუ ლი მე ფის სიყ ვა რუ ლის მი მარ თაც კი გულ გრი ლი აღ მოჩ ნდა. მის
თვის მე სა ზიზ ღა რი და ბინ ძუ რი ვარ, და სხვებ თან ერ თად გაიქ ცა, და მე მა ლა; ახ
ლა ისი ნი შე ნი ქვეყ ნის საზ ღვრებ ში შე მო სუ ლან. ამი ტომ მინ და გაც ნო ბო შენ, ჩე მო 
ძმაო, რომ ახ ლა შენ უნ და მო ძებ ნო და იპო ვო ის; დაე, ისი ნი, ვინც მას თან ახ ლავს, 
სიკ ვდი ლით დაი სა ჯონ, რად გან მათ ის აც დუ ნეს, მაგ რამ თა ვად ის, ასე თი პირ მშვე
ნიე რი, სა ხე ლად რიფ სი მე, ჩემ თან გა მოგ ზავ ნე. თუმ ცა, თუ შენ ისურ ვებ, შე გიძ ლია 
თა ვად დაი ტო ვო, რად გან შეუძ ლე ბე ლია მთელს იო ნიელ თა (? იო ნიე ლე ბი, ბერ
ძნე ბი) სამ ფლო ბე ლო ში მას ზე ლა მა ზი იპო ვო ვინ მე – და შეუ ნარ ჩუ ნე სი ცოც ხლე 
ღმერ თე ბის სა დი დებ ლად“.

[თრდა ტი მოი სურ ვებს ცო ლად შეირ თოს რიფ სი მე] რო ცა თრდატ მა იმ პე რა ტო
რის ეს ბრძა ნე ბა წაი კით ხა, სას წრა ფოდ წა მოიწ ყო ძებ ნა, და რო ცა იპო ვა საწ ნა
ხელ ში და მა ლუ ლე ბი, და რო ცა რიფ სი მე დაი ნა ხა, სიყ ვა რუ ლის წა დი ლით აენ თო, 
დი დი სი ხა რუ ლით აღივ სო და გა ნიზ რა ხა მი სი ცო ლად შერ თვა. [რო მე ლიც უარს 

ეუბ ნე ბა და წა მე ბით კლა ვენ] რიფ სი მე არ და თან ხმდა მე ფეს, და ამი ტომ ის წა მე ბით 
მოკ ლეს თავის დე დო ბილ გაია ნეს თან და სხვა მრა ვალ თან ერ თად, რო გორც აღ
წე რი ლია მა თი წა მე ბის წიგ ნში; და ჩვენ თვის ცნო ბი ლია სას წაუ ლე ბი, მა თი წა მე ბის 
ჟამს აღ სრუ ლე ბუ ლი, სო მეხ თა მოქ ცე ვა ში, და ღმერ თის გან გე ბით, მე ფე თრდა ტიც 
მათ თან ერ თად მოექ ცა. 

[ნი ნო გაიქ ცე ვა და ას კი ლის ეკალ ბარ დში იმა ლე ბა. ნი ნოს ხილ ვა] შემ დეგ რამ
დე ნი მე წმინ და დე და, მათ შო რის წმინ და ნი ნოც, გაიქ ცა, და ნი ნო ას კი ლის ეკალ
ბარ დში დაი მა ლა, რო მე ლიც ჯერ არ აყ ვა ვე ბუ ლი ყო. და ვიდ რე წმინ და ნი ნო ასე 
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იმა ლე ბო და, მას ეწ ვია ხილ ვა – მთა ვარ დიაკ ვა ნი33 გარ და მო სუ ლი ცი დან, სი ნათ ლის 
ოლარ მოს ხმუ ლი, ხელ ში სა საკ მევ ლით, საი და ნაც საა მო ნელ სურ ნე ლო ვა ნი კვამ ლი 
იფ რქვეო და და ცას ფა რავ და; და მას თან ერ თად იყო მრა ვა ლი ციუ რი არ სე ბა. წმინ
და წა მე ბულ თა სუ ლე ბი გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლიყ ვნენ თა ვიან თი სხეუ ლე ბი დან და შერ
წყმოდ ნენ მა ნა თო ბელ ან გე ლოზ თა დასს, და ყვე ლა ნი ერ თად ამაღ ლე ბუ ლიყ ვნენ 
ზე ცად. რო ცა წმინ და ნი ნომ იხი ლა ეს ყო ვე ლი ვე, ხმა მაღ ლა შეს ძა ხა: „ო, უფა ლო, 
ო, უფა ლო, რად დამ ტო ვე მე აქ, ამ ვე შა პებ სა და გვე ლებს შო რის?“34 ამის შემ დგომ 
გაი გო ნა ხმა ზე ცი დან ჩა მო მა ვა ლი: „შენც ასე ვე გა გიყ ვა ნენ ზე ციურ სა მე ფო ში და 
ღმერ თის ტახ ტის წინ და გა ყე ნე ბენ, რო ცა ეს ეკა ლი, რო მე ლიც გარს გარ ტყია, ვარ
დის ფურ ცლე ბის სურ ნე ლე ბით შეი მო სე ბა35; მაგ რამ ახ ლა ადე ქი და წა დი ჩრდი
ლოე თის ქვე ყა ნა ში, სა დაც სამ კა ლი ბევ რია, მუ შაკ ნი კი – ცო ტა“.36

[ნი ნოს ჩრდი ლოე თით გამ გზავ რე ბა] მა შინ ნი ნო გაე შუ რა იქით, და ჩა ვი და ორ
ბან თში37, სომ ხი თის საზ ღვრებ ში; და ოთ ხი თვის შემ დეგ – მარ ტი დან ივ ნი სამ დე – 
გზა ში იყო და ჯა ვა ხე თის38 მთებს მიად გა (სა დაც იყო დი დი ტბა, რო მელ საც ეწო დე ბა 
ფა რა ვა ნი. რო ცა წმინ და ნი ნომ ამ ად გილს მიაღ წია, დაი ნა ხა ზაფ ხულ ში თოვ ლით 
და ფა რუ ლი ჩრდი ლოე თის მთე ბი, და ცივ მა ჰაერ მა დაჰ კრა) და აკან კალ და, და აღ
მოხ და: „ო, უფა ლო, მიი ღე ჩე მი სუ ლი!“ [შე ყოვ ნდე ბა ფა რავ ნის ტბას თან] ნი ნო იქ 
ორ დღეს შე ყოვ ნდა, და საკ ვე ბად თევზს სთხოვ და მე თევ ზეებს, რომ ლე ბიც ტბა ში 
იჭერ დნენ თევზს. იქ ასე ვე იყ ვნენ მწყემ სე ბი, და რო ცა ისი ნი ღა მით ფა რას და რა
ჯობ დნენ, თა ვიანთ ღმერ თებს, არ მაზს და ზა დენს უხ მობ დნენ საშ ვე ლად, და შე სა
წი რავს აღუთ ქვამ დნენ, რო ცა მშვი დო ბით წარ დგე ბოდ ნენ მათ წი ნა შე. ამას ისი ნი 
სომ ხურ ენა ზე ამ ბობ დნენ, რაც წმინ და ნი ნოს ეს მო და, რად გან ად რე ნია ფო რის გან 
ის წავ ლა ცო ტა, და ნი ნო ერთ მწყემსს გა მოე ლა პა რა კა და ჰკით ხა: „რო მე ლი სოფ
ლი და ნა ხართ?“ მწყემ სმა მიუ გო: „ჩვენ ქინ ძა რი დან, რა ბა თი დან და დი დი ქა ლა
ქი დან – მცხე თი დან ვართ, სა დაც ეს ღმერ თნი მბრძა ნებ ლო ბენ და მე ფე ნი გა ნა
გე ბენ“.39 „სად არის ეგ ქა ლა ქი მცხე თა?“ – ჰკით ხა ნი ნომ მე თევ ზეებს. მათ მიუ გეს: 
„მცხე თა დგას მდი ნა რე ზე, რო მე ლიც ამ ტბი დან მიე დი ნე ბა“. 

რო ცა ნი ნომ დაი ნა ხა, რა გრძე ლი და მძი მე გზა ედო წინ და რამ ხე ლა მთე ბი უნ
და გა დაე ლა ხა, შიშ მა აი ტა ნა და აცახ ცახ და. აი ღო მოზ რდი ლი ქვა და და დო მი წა ზე 
ბა ლი შად, და იმ მდი ნა რის პი რას დაწ ვა და სა ძი ნებ ლად, რო მე ლიც ტბი დან მოე დი
ნე ბო და. და რო ცა ჩაე ძი ნა, სიზ მარ ში გა მოეც ხა და უზო მოდ მა ღა ლი კა ცი, რო მელ საც 
თმა მხრებ ზე სცემ და (?)40; და მან წმინ და ნი ნოს და ბეჭ დი ლი წიგ ნი მის ცა და უთ ხრა: 
[სა დაც ნი ნოს ათი მცნე ბა ეუწ ყე ბა ხილ ვა ში] „სწრა ფად წაი ღე ეს მცხე თა ში და გა
დაე ცი კერ პთაყ ვა ნის მცე მელ მე ფეს“. მაგ რამ წმინ და ნი ნო აქ ვი თინ და და ვედ რე ბა 
დაუწ ყო: „ო, უფა ლო, მე ერ თი უც ხო ტო მის დე და კა ცი ვარ, თა ნაც გაუ წა ფა ვი – მა თი 
ენა არ ვი ცი და რო გორ უნ და ვე ლა პა რა კო; რა ნაი რად უნ და შე ვი დე უც ხო ქვე ყა ნა
ში, უც ხო ხალ ხში?“ მა შინ კაც მა გა და შა ლა წიგ ნი, რო მელ საც იე სო ქრის ტეს ბე ჭე დი 
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ეს ვა, და მას ში რო მაულ ენა ზე41 ეწე რა ათი სიტ ყვა, ისე რო გორც მო სეს თვის გა და
ცე მულ ქვა ზე, და გაუ წო და წმინ და ნი ნოს წა სა კით ხად, და აი, რა იგა ვე ბი ეწე რა იქ: 

1. „...სა დაც კი იქა და გე ბენ ამ სა ხა რე ბას მთელ ქვეყ ნიე რე ბა ზე, იტ ყვიან, რაც ამ 
დე და კაც მა42 გაა კე თა, მის სა ვე მო სა გო ნებ ლად“. მა თე, 26:13

2. „ა რა არს რჩე ვა მა მა კა ცი სა, არ ცა დე და კა ცი სა, რა მე თუ თქუენ ყო ველ ნი ერთ 
ხართ ქრის ტე იე სუჲს მიერ“. გა ლა ტელ თა მი მართ, 3:2843

3. „ახ ლა წა დით და მოი მო წა ფეთ ყვე ლა ხალ ხი, მო ნათ ლეთ ისი ნი მა მი სა და 
ძი სა და სუ ლიწ მი დის სა ხე ლით“. მა თე, 28:19 

4.  „წარ მარ თთათ ვის ნათ ლის გა მო საც ხა დებ ლად და შე ნი ხალ ხის, ის რაე ლის, 
დი დე ბად“. მა თე, 28:19 

5.  უთ ხრა მათ: „მოე დეთ მთელს სო ფელს და უქა და გეთ სა ხა რე ბა ყო ველ ქმნი
ლე ბას“. მარ კო ზი, 26:15.

6.  „ვინც თქვენ მი გი ღებთ, მე მი მი ღებს, ვინც მე მი მი ღებს, ჩემს მო მავ ლი ნე ბელს 
მიი ღებს“. მა თე, 10:40

7.  „ვი ნაი დან მა რია მი სათ ნო იყო უფ ლი სათ ვის, ამი ტომ ყო ველ თვის გუ ლის ყუ
რით უს მენ და მის ჭეშ მა რი ტე ბას და სიბ რძნეს“. 

8.  „ნუ გე ში ნიათ მა თი, ვინც სხეულს კლა ვენ, სუ ლის მოკ ვლა კი არ ძა ლუძთ“. 
მა თე, 10:28

9.  „იე სომ უთ ხრა მა რიამ მაგ და ლე ლს: „წარ ვედ ძმა თა ჩემ თა და არ ქუ მათ: აღ
ვალ მა მი სა ჩე მი სა და მა მი სა თქუე ნი სა, ღმრთი სა ჩე მი სა და ღმრთი სა თქუე
ნი სა. იოა ნე, 20:17

10. „სა დაც არ უნ და წახ ვი დე, იქა და გე მა მი სა და ძი სა და სუ ლი წმი დის სა ხე ლით“.

რო დე საც წმინ და ნი ნომ ბო ლომ დე წაი კით ხა ეს სიტ ყვე ბი, ლოც ვა აღავ ლი ნა 
ღმერ თის მი მართ და ცხა დად შეი მეც ნა, რომ ეს იყო ხილ ვა ზე ცი დან. და თვა ლე ბი 
ზე ცად აღაპ ყრო და დახ მა რე ბა შეს თხო ვა ყო ველ თა მფარ ველ ღმერთს, რომ ლის 
სა სუ ფე ვე ლია ცა თა ში ნა44. [ნი ნო ურ ბნის ში მიემ გზავ რე ბა] შემ დეგ ის გაუდ გა გზას 
და მდი ნა რეს ისე მიუდ გა, რომ მის დი ნე ბას და სავ ლე თით გაჰ ყო ლო და. გზად მრა
ვა ლი გან საც დე ლი გა დახ და თავს და სას ტი კი მტა ცე ბე ლი მხე ცე ბის ში შის დაძ ლე ვა, 
სირ თუ ლი სა და დაბ რკო ლე ბის გა და ლახ ვა მოუხ და, ვიდ რე იმ ად გილს არ მიაღ
წია, სა დაც ნა კა დუ ლი მიე დი ნე ბა აღ მო სავ ლე თის კენ. იქ მას ნუ გე ში მიე ცა, რად გან 
შეხ ვდა მოგ ზაუ რებს, და მათ თან ერ თად მიად გა ქა ლა ქის გა რეუ ბანს, რო მელ საც 
ურ ბნი სი ეწო დე ბა, და იქ ნი ნომ ნა ხა, რო გორ ეთაყ ვა ნე ბოდ ნენ ადა მია ნე ბი უც ნაურ 
ღმერ თებს, რად გან ისი ნი ცეცხლს, ქვას და ხეს სცემ დნენ თაყ ვანს. ამან ძლიერ 
დაუმ ძი მა სუ ლი წმინ და ნი ნოს. ის შე ვი და უბან ში45, სა დაც ებ რაე ლე ბი ცხოვ რობ
დნენ და მათ მშობ ლიურ ენა ზე დაე ლა პა რა კა (რა შიც გა წა ფუ ლი იყო); და იქ ვე დაი
ვა ნა ერთ თვეს და სწავ ლობ და იმ ქვეყ ნის ზნეჩვეულებებს.
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ერთ დღე საც, იმ ქა ლა ქი დან უამ რა ვი ხალ ხი დაიძ რა დი დი სა მე ფო ქა ლაქ მცხე
თის კენ იმი სათ ვის, რომ შეე ძი ნათ, რაც სჭირ დე ბო დათ და მსხვერ პლი შეე წი რათ 
თა ვიან თი ღმერ თის, არ მა ზის თვის; მათ თან ერ თად გაე შუ რა წმ. ნი ნოც. [ნი ნო ჩა დის 

მცხე თა ში, სა დაც წარ მარ თთა დღე სას წაულს იხი ლავს] რო დე საც ქა ლაქ მცხე თას 
მიაღ წიეს, მოგ ვთა ხი დის46 მახ ლობ ლად და ბი ნავ დნენ. და რო ცა წმ. ნი ნომ დაი ნა ხა ეს 
გრძნეუ ლე ბი, ცეც ხლთაყ ვა ნის მცემ ლე ბი, ადა მიან თა მოდ გმის მაც დუ ნებ ლე ბი, ატირ
და, რად გან ისი ნი წარ წყმე დი ლე ბი იყ ვნენ და და დარ დიან და მა თი უც ნაუ რი ზნის გა მო. 
მეო რე დღეს ატ ყდა საყ ვი რე ბის ყუ რის წამ ღე ბი ხმა, ყვი რი ლი და ამაზ რზე ნი ფო რია ქი, 
და უთ ვა ლა ვი ხალ ხი ვე ლუ რი ყვა ვი ლე ბი ვით მოე ფი ნა იქაუ რო ბას, მორ ბოდ ნენ და 
ჯგუფ დე ბოდ ნენ, მე ფის და დე დოფ ლის გა მო ჩე ნას მოე ლოდ ნენ. შემ დეგ მო ვი და დე
დო ფა ლი ნა ნა, და მას უკან მშვი დად მოჰ ყვე ბო და ხალ ხი. ისი ნი მის ნაკ ვა ლევს ამ კობ
დნენ და მის სა ვალს ფე რად ფე რა დი კრეტ საბ მე ლე ბით ზღუ დავ დნენ, ძირს ხის ფოთ
ლებ სა თუ ყვა ვი ლებს უფენ დნენ და ხოტ ბას ას ხამ დნენ მე ფეს. შემ დეგ მობ რძან და 
დი დი ზარ ზეი მით მრის ხა ნე მე ფე მი რია ნი. წმ. ნი ნომ ერთ ებ რაელ ქალს ჰკით ხა: „რა 
არის ეს?“ მან მიუ გო: „ე საა მა თი ადა თი, მიეახ ლე ბიან თა ვიანთ ღმერ თთა ღმერთს, 
რო მელ საც ვერც ერ თი კერ პი ტოლს ვერ დაუ დებს“. წმინ და ნი ნომ ეს რომ მოის მი ნა, 
ხალხს გაჰ ყვა არ მა ზის კერ პის სა ნა ხა ვად, და ნა ხა, რომ მთის ფერ დო ბე ბი მორ თულ 
მო კაზ მუ ლი იყო ბაი რა ღე ბი თა და მინ დვრის ყვა ვი ლე ბის მსგავ სი აღ კაზ მუ ლო ბით და 
წმ. ნი ნომ აირ ბი ნა არ მა ზის ცი ხე სი მაგ რის კენ და ახ ლოს მი ვი და კერ პთან, რო მე ლიც 
კლდის ნაპ რალ ში იდ გა, და სა კუ თა რი თვა ლით იხი ლა აქაუ რი ადა თის გაუ გე ბა რი და 
ენით უთ ქმე ლი უც ნაუ რო ბა. ის მო და სა ში ნე ლი გრუ ხუ ნი და მთე ლი ერი და თა ვად მე
ფეც, ცახ ცა ხებ დნენ და ში შით ძრწოდ ნენ კერ პის წი ნა შე. წმ. ნი ნომ დაი ნა ხა სპი ლენ ძის 
კა ცი, რო მელ საც გა რე დან ემო სა ოქ როს ჯავ შა ნი და თავ ზე ეხუ რა ოქ როს მუ ზა რა დი, 
ჰქონ და ზურ მუხ ტის და ბივ რი ლის სამ ხრეე ბი და თვა ლე ბი და ხელთ ეპ ყრა ელ ვა რე 
ხმა ლი, რო მე ლიც მის ხელ ში ტრია ლებ და და ვე რა ვინ ბე დავ და კერ პთან მი კა რე ბას 
სიკ ვდი ლის ში შით. და ხალ ხი ასე მი მარ თავ და მას: „თუ აქ არის ვინ მე, ვინც დია დი 
ღმერ თის – არ მა ზის დი დე ბუ ლე ბას არად აგ დებს, ვინც ებ რაე ლებს ეთან ხმე ბა, ვინც 
ყურს არ უგ დებს მღვდლებს, რომ ლე ბიც მზის თაყ ვა ნის ცე მას ას წავ ლიან, ან და ისი ნი, 
ვინც მა ვან უც ნაურ ღმერთს, ციუ რი ღმერ თის ძეს ეთაყ ვა ნე ბა – თუ კი აქ, ჩვენ შო რის 
არის ვინ მე ასე თი ცოდ ვი ლი, დაე, მის მა ხმალ მა, ვი სი ში ში თაც ძრწის მთე ლი სამ ყა
რო, სუ ლი გააფ რთხო ბი ნოს მას!“ და რო ცა ით ქვა ეს სიტ ყვე ბი, ყვე ლა ნი, ში შით აცახ
ცა ხე ბულ ნი, თი თო თი თოდ მი ვიდ ნენ და თაყ ვა ნი სცეს კერპს. მას ხელ მარ ჯვნივ ედ გა 
მეო რე კერ პი, ოქ რო სი, ადა მია ნის სა ხით, და მას გა ცი47 ერ ქვა, ხო ლო მის გან ხელ მარ
ცხნივ – მე სა მე, ვერ ცხლის კერ პი, რო მელ საც კა ცის სა ხე ჰქონ და და ერ ქვა გაი მი48, და 
ისი ნი იყ ვნენ ქარ თლის ერის ღმერ თე ბი. 

რო დე საც კურ თხეულ მა ნი ნომ იხი ლა ეს, ოხ ვრა აღ მოხ და, ცხა რე ცრემ ლით 
ატირ და და შეჰ ღა ღა და ღმერთს და შეე ვედ რა ასე შეც თო მი ლი ჩრდი ლოე თის ქვეყ



351

წმინდა ნინოს ცხოვრება

ნის გა მო, რად გან ნა თე ლი და ფა რუ ლი იყო მათ თვის და ჩრდი ლი ად გა ქვე ყა ნას49. 
ნი ნომ დაი ნა ხა, რო გორ მიუყ ვე ბოდ ნენ ცხოვ რე ბის გზას მა თი მე ფეე ბი, მთე ლი მა
თი ლაშ ქა რი და უფ ლის წუ ლე ბი თა ვიან თი ამა ლით ცოც ხლად ჯო ჯო ხე თის ხა ხის კენ, 
რად გან მათ უარ ყვეს შე მოქ მე დი და ეთაყ ვა ნე ბოდ ნენ ქვის, ხის, თით ბრის, სპი ლენ
ძის ღმერ თებს, და ისი ნი მიაჩ ნდათ ყოვ ლის შე მოქ მე დად. მა შინ წმ. ნი ნომ გაიხ
სე ნა სიტ ყვე ბი, რომ ლე ბიც დე და მი სის ძმამ, პატ რიარ ქმა იო ბე ნალ მა უთ ხრა მას: 
„რო გორც გმირს ისე წარ გგზავ ნი მე შენ ამ გზა ზე, რად გან მი დი ხარ უც ხო ქვე ყა ნა ში, 
სა დაც დარ გე ვე ლის, ზე ვე ლის, ბარ ცი დუ ლის50 გვარ ტომ ნი ბი ნად რო ბენ, და ასე იტ
ყვიან ბრან ჯულ ენა ზე: „კაც ნი, რო მელ ნიც ღმერ თის მტრე ბი და მო წი ნააღ მდე გე ბი 
არიან“. [ნი ნოს ლოც ვა] მან თვა ლი ზე ცის კენ აღაპ ყრო და თქვა: „ო, ღმერ თი, შე ნი 
დია დი ძა ლით ისე ჰქმენ, რომ შენ კენ იბ რუ ნონ პი რი ამ შენ მა მტრებ მა და შე ნი დია
დი მრა ვალ ტან ჯუ ლო ბით დაე, ამ ხალ ხმა შეი ძი ნოს სიბ რძნე, და ყვე ლა შე ნი მტე რი 
აღი გა ვოს პი რი სა გან მი წი სა, ვი თარ ცა მტვე რი და ნა ცა რი, მაგ რამ არ შეი ზიზ ღო ადა
მია ნი, რო მე ლიც შეჰ ქმე ნი მსგავ სე ბად შენ და, და წმინ და სა მე ბი დან ის ერ თი აქ ციე 
კა ცად და მია ნი ჭე სი ცოც ხლე ყვე ლას ამ ქვეყ ნად. გად მო ხე დე მათ მოდ გმას და იხ სენ 
სუ ლი მა თი ეშ მა კი სა და უხი ლა ვი მბრძა ნებ ლის გან, წყვდია დის უფ ლის წუ ლის გან 
და მო მა ნი ჭე უნა რი, ო, უფა ლო ღმერ თო ჩე მი მა მი სა და დე დი სა, შენს მოახ ლეს, შე
ნი მსა ხუ რე ბის თვის შო ბილს, რა თა შე ნი მაც ხო ვა რე ბა ხი ლუ ლი გავ ხა დო დე და მი
წის ყო ველ კუთ ხე ში, რა თა ჩრდი ლოეთ მა და სამ ხრეთ მა იხა რონ, და რა თა ყვე ლა 
ადა მიან მა თაყ ვა ნი სცეს ერ თა დერთ ღმერთს, შე ნი ძის, იე სო ქრის ტეს მეო ხე ბით, 
ვინც ღირ სია ვა დი დებ დეთ და ვმად ლობ დეთ აწ და მა რა დის“.

რო ცა წმ. ნი ნომ დაას რუ ლა ლოც ვა და ღვთის დი დე ბა, [ა მო ვარ და მძლავ რი ქა

რიშ ხა ლი] ღმერ თმა უმალ გა მოგ ზავ ნა და სავ ლე თის ქა რე ბი და ქა რიშ ხლე ბი, შემ ზა
რავ, ავის მო მას წა ვე ბელ ღრუბ ლებ თან ერ თად, და ატ ყდა სა ზა რე ლი ჭექაქუხილი და 
მზის ჩას ვლი სას ამო ვარ და მწა რე, მომ წამ ვლე ლი, მყრა ლი ქა რი. ამის შემ ხედ ვა რე 
მთე ლი ხალ ხი სას წრა ფოდ გა ნე რი და იქაუ რო ბას და გაიქ ცა სა კუ თა რი საც ხოვ რებ
ლის კენ ქა ლაქ ში. [კერ პებს შე მუს რავს] ღმერ თმა სულ ცო ტა დრო მის ცა საა მი სოდ, 
და რო ცა ყვე ლამ სახ ლებს შეა ფა რა თა ვი, უეც რად მი სი სას ტი კი რის ხვა ღრუბ ლი დან 
დაატ ყდა თავს, და წა მო ვი და სეტ ყვა, ორი ხე ლის51 ოდე ნა, ის რე ბი ვით ესო ბო და მძი მე 
და მყა რი კერ პე ბის სად გომს და დაამ სხვრია და მი წას თან გაას წო რა, კედ ლე ბიც კი 
ჩა მო შა ლა სა ში ნელ მა ქარ მა და მი მო ფან ტა კლდეებ ში52. მაგ რამ წმ. ნი ნო იდ გა უვ ნე
ბე ლი, და იმა ვე ად გი ლი დან იყუ რე ბო და, სა დაც თა ვი დან ვე დად გა. 

მეო რე დღეს მო ვი და მე ფე მი რია ნი და მთე ლი ერი, რა თა მოე ნა ხათ თა ვიან თი 
კერ პე ბი, მაგ რამ ვე ღარ სად იპო ვეს. ამი ტომ შიშ მა და ძრწო ლამ მოიც ვა ყვე ლა ნი და 
გაოც დნენ; ბევ რმა მათ გან მა თქვა: „ამ რი გად, კერ პე ბი დაუც ვე ლე ბი არიან და იმის 
გა მო დაეც ნენ, რომ ით რუ ჯა ნი, ქალ დე ველ თა ღმერ თი და ჩვე ნი ღმერ თი არ მა ზი 
ყო ველ თვის მტრობ დნენ ერ თმა ნეთს, რად გან არ მაზ მა ზღვა მოაქ ცია მის მი წა ზე, და 
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ახ ლა მას შე შურ და და ასე უმ ტრო მას“. ზოგ მა კი თქვა, „ეს იმ ღმერ თმა ჩაი დი ნა, 
რომ ლის ძლე ვი თაც თრდა ტი, სომ ხე თის მე ფე ჯერ ტა ხად და მე რე ისევ იმავ ძა ლით 
კა ცად იქ ცა, ვი ნაი დან, აბა, რო მელ სხვა ღმერთს ხე ლე წი ფე ბა ამის ჩა დე ნა?“ მას 
მე რე, რაც მე ფე თრდა ტი ქრის ტეს ძლე ვით იქ ცა ტა ხად და ქრის ტე სა ვე ძლე ვით მას 
ადა მია ნის სა ხე დაუბ რუნ და, ხალ ხი უკ ვე დაუ ფა რა ვად აქებ და და ადი დებ და ქრის
ტეს, რად გან აღ მო სავ ლეთ ში უფ ლის მად ლმა იწ ყო გაბ რწი ნე ბა. 

იმ მრის ხა ნე ბი სა და კერ პე ბის უარ ყო ფის ხა ნა ში53, რო ცა სეტ ყვა და სას ტი კი ქა
რი ჩად გა, წმ. ნი ნო გა მო ვი და [წმ. ნი ნო მთა ზე და ბი ნავ და] კლდის ნაპ რა ლი დან 
და იპო ვა ბივ რი ლის თვა ლი, აი ღო და მი ვი და უფ სკრუ ლის პირ თან. იმ ად გილ ზე 
ძველ თა გან ცი ხე სი მაგ რე და ქა ლა ქი54 იდ გა, და დაი ნა ხა იქ ვე ხე, რო მელ საც ერ ქვა 
ბრინ ჯი55 (ა კა ცია), ძა ლიან დი დი და თვა ლა დი, მრა ვალ ტო ტია ნი, რომ ლის ჩრდილ
შიც აღ მარ თა ჯვრის ნი შა ნი და იქ დაჰ ყო ექვს დღეს და ჰმად ლობ და უფალს და 
ევედ რე ბო და, რომ მოწ ყა ლე თვა ლით გად მოე ხე და და ეშ მაკ თა ცდუ ნე ბის გან გა ნე
რი დე ბი ნა ხალ ხი. და რო დე საც კერ პე ბი უკუიქ ცნენ, მარ ტის თვი დან ხუ თი თვე იყო 
გა სუ ლი – იდ გა აგ ვის ტოს მეექ ვსე დღე, ის დღე, რო ცა ქრის ტემ ფე რის ცვა ლე ბა გა
ნი ცა და და წარ დგა წი ნას წარ მეტ ყველ თა და მის მო ცი ქულ თა56 წი ნა შე.

რო გორც უკ ვე მო გახ სე ნეთ, წმ. ნი ნომ თა ვი შეა ფა რა ხეს და იქ და ბი ნავ და. [მას 

ეწ ვია შრო შა ნა] მას თან მი ვი და სა სახ ლი დან სე ფე ქა ლი, სა ხე ლად შრო შა ნა, და რო
დე საც წმ. ნი ნო დაი ნა ხა, გაოც და და ერ თი ქა ლის დახ მა რე ბით, რო მე ლიც ბერ ძნუ
ლად ლა პა რა კობ და, ჰკით ხა, საი დან მობ რძან დით და რას აკე თებ თო. რო დე საც მან 
წმინ და ნი ნოს გან შეიტ ყო ყვე ლა ფე რი (გარ და მი სი წარ მო მავ ლო ბი სა), რომ ის იყო 
ტყვე ქა ლი57, შრო შა ნამ თა ნაუგ რძნო და სულ გრძე ლო ბით გა ნიმ სჭვა ლა, რა კი ის უც
ხოე ლი იყო, და ცრემ ლმო რეულ მა სთხო ვა წმ. ნი ნოს გაჰ ყო ლო და შინ, სა სახ ლე ში; 
მაგ რამ წმ. ნი ნომ უა რი უთ ხრა, და შრო შა ნა წა ვი და. 

სა მი დღის შემ დეგ წმ. ნი ნო წა მოდ გა, გა დაკ ვე თა მდი ნა რე კუ რა და მი ვი და სა მე
ფო ბაღ თან, სა დაც დღეს აღ მარ თუ ლია წმინ და სვე ტი და სა კა თო ლი კო სო ეკ ლე სია. 
[და ცხრა თვეს ცხოვ რობ და მე ფის მე ბა ღის სახ ლში] იქ მან დაი ნა ხა ბა ღის მცვე ლის 
პა ტა რა სახ ლი, და შე ვი და შიგ. იქ მას დახ ვდა ანას ტო სი, ბა ღის მცვე ლის ცო ლი, და 
გულ თბი ლად ეამ ბო რა ისე, თით ქოს დი დი ხნის მე გო ბა რი ყო ფი ლი ყოს მი სი. ფე ხი 
გან ბა ნა, ზე თი აპ კუ რა და პუ რი თა და ღვი ნით გაუ მას პინ ძლდა. წმ. ნი ნომ მას თან 
ცხრა თვეს დაჰ ყო. მოხ და ისე, რომ ანას ტო სი და მი სი ქმა რი უშ ვი ლო ნი იყ ვნენ და 
ძლიერ დარ დობ დნენ ამის გა მო. წმ. ნი ნოს ძილ ში ხილ ვა ეწ ვია, ნათ ლით შე მო სი
ლი კა ცი, და უთ ხრა ნი ნოს: „წა დი იმ ბაღ ში, და იქ, კე და რის ხის ძი რას პა ტა რა ტოტს 
ნა ხავ, რო მე ლიც სა და ცაა მრა ვალ მშვე ნიე რი ფე რის სურ ნე ლო ვან ყვა ვილს გა მოი
ღებს. წა მოი ღე მი წა იმ ად გი ლი დან და მიე ცი ამ წყვილს, რა თა შე ჭა მონ, და მათ ვა
ჟი შეე ძი ნე ბათ“. წმ. ნი ნომ წარ მოთ ქვა ლოც ვა, და მის ცა მი წა ქმარ სა და მის ცოლს, 
რა თა ეჭა მათ, რო გორც ან გე ლოს მა დაუ ბა რა. [რომ ლის მეუღ ლეს ვა ჟი შეე ძი ნა] და 
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მათ შეე ძი ნათ ერ თი ვა ჟი, და შემ დგომ ში ბევ რი ქა ლიშ ვი ლი. ამის შემ დეგ მათ იწა
მეს ქრის ტე და წმ. ნი ნოს58 საი დუმ ლო მო წა ფეე ბად იქ ცნენ. 

მე ბა ღის სახ ლში გა ტა რე ბუ ლი ცხრა თვის შემ დეგ წმ. ნი ნომ ქა ლა ქის გა ლავ ნის 
გა რეთ, უფ ლის გან გე ბუ ლე ბით აღ მოა ჩი ნა ერ თგვა რი კა რა ვი, რო მელ საც მაყ
ვლო ვა ნი ქმნი და, სა დაც დღეს სამ თა ვა რე პის კო პო სო ეკ ლე სიაა. [ნი ნო მაყ ვლო

ვან ში გან მარ ტოვ დე ბა] იქ დაი ვა ნა და მოის ვე ნა წმინ და ნი ნომ, იქ აღ მარ თა მი სი ვე 
ხელ ნა კე თი ჯვა რი, რო მე ლიც ვა ზის ტო ტე ბის გან შეკ რა, და მთე ლი ღა მე მის წინ გაა
თია, იჯ და და უყუ რებ და. ასე, ლოც ვებ სა და უფ ლის წი ნა შე ვედ რე ბა ში გაი ლია ღა მე 
და გა თენ და. წმინ და ნი ნოს მრა ვა ლი ტან ჯვით გაო ცე ბუ ლი ცოლ ქმა რი, რომ ლე ბიც 
მე ფის ბაღს უვ ლიდ ნენ, ემ სა ხუ რე ბოდ ნენ ნი ნოს. ვიდ რე ასე ცხოვ რობ და, წმ. ნი ნო 
ხში რად სტუმ რობ და ებ რაე ლე ბის უბანს, რად გან შეეძ ლო ებ რაუ ლად ლა პა რა კი, 
და სურ და ამ გზით შეეტ ყო იე სოს პე რან გის (კვარ თის) ად გილ სამ ყო ფე ლი, რომ ლის 
შე სა ხებ ჯერ კი დევ ნია ფო რის გან სმე ნო და იე რუ სა ლიმ ში – რო გორ ჩა მოი ტა ნეს ის 
მცხე თელ მა ებ რაე ლებ მა, და წე სით მათ უნ და სცოდ ნო დათ, სად ინა ხე ბო და ის. 

[ა ბია თა რი, სი დო ნია და სხვა ებ რაე ლე ბი ემო წა ფე ბიან ნი ნოს] ნი ნო შეხ ვდა მა
ვან ებ რაელ მღვდელს, სა ხე ლად აბია თარს, და სი დო ნიას, მის ქა ლიშ ვილს, მათ 
უქა და გა სა ხა რე ბა უფ ლი სა ჩვე ნი სა იე სო ქრის ტე სი. და მათ მიი ღეს ის, და გახ დნენ 
წმ. ნი ნოს მო წა ფეე ბი, სხვა ექ ვსიო დე ებ რაელ ქალ თან ერ თად, და წმ. ნი ნო ას წავ
ლი და მათ ყვე ლა ფერს, ნათ ლო ბის გარ და, რად გან იმ დროს იქ არ იყო მღვდე ლი, 
რო მელ საც შეეძ ლო მა თი მო ნათ ვლა, და საი დუმ ლოდ ინა ხავ დნენ იმ ამ ბავს, რომ 
წმ. ნი ნოს დაე მო წაფ ნენ. და უფალ მა, ნი ნოს ხე ლით მრა ვა ლი სას წაუ ლი მოახ დი ნა 
და მრა ვა ლი გან კურ ნა, რად გან ბა ლა ხეუ ლის გა მო ყე ნე ბით ნი ნომ შეძ ლო უკურ ნე
ბე ლი სე ნის გან გაე თა ვი სუფ ლე ბი ნა ადა მია ნე ბი. 

[კონ სტან ტი ნე უკუაქ ცევს ქარ თველ თა და სპარ სთა შე მო სე ვას] ასე ცხოვ რობ და 
წმინ და ნი ნო სამ წე ლი წადს ქა ლაქ მცხე თა ში, და შემ დეგ მე ფე მი რიან მა და მის
მა ძმის შვილ მა, სპარ სე თის მე ფემ, გაი ლაშ ქრეს სა ბერ ძნეთ ზე, საი და ნაც სა ბერ ძნე
თის იმ პე რა ტორ მა კონ სტან ტი ნემ უკუაგ დო ისი ნი ქრის ტეს და მი სი ჯვრის მეო ხე ბით, 
რო მე ლიც იმ პე რა ტო რის ლაშ ქარს ყო ველ თვის წინ მიუძ ღო და. 

მო ნათ ხრო ბი მღვდელ აბია თა რი სა, რო მე ლიც  
წმინ და და კურ თხეულ მა ნი ნომ მოაქ ცია59 
[ა ბია თა რის თავ გა და სა ვა ლი] მე, აბია თა რი, წი ლის ყრით ამირ ჩიეს მღვდლად, 

იმ წე ლი წადს, რო ცა წმინ და და კურ თხეუ ლი დე და ნი ნო ჩა მორ ბრძან და მცხე თა ში. 
ამის შემ დეგ60, [ა ბია თა რი იღებს წე რილს ან ტიო ქიის ებ რაელ თა გან] ან ტიო ქიის ებ
რაელ მღვდელ თა გან მი ვი ღე წე რი ლი, რო მე ლიც იუწ ყე ბო და:
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„ღმერ თმა ის რაე ლის სა მე ფო სამ ნა წი ლად და ყო, რად გან ვაი, რომ, ჩვე ნი წი
ნას წარ მეტ ყვე ლე ბი აღარ არიან და მათ, ვი საც ჯერ კი დევ შერ ჩე ნო და სუ ლი უფ ლი
სა, გვით ხრეს, რომ ყვე ლა ფე რი აღ სრულ და. ჩვენ მი მო ვი ფან ტეთ მთელს დე და მი
წა ზე, და რო მაე ლებ მა დაიპ ყრეს ჩვე ნი ქვე ყა ნა; აღა რა ფე რი დაგ ვრჩე ნია გლო ვის 
გარ და, რად გან შე მოქ მე დი უფ ლის რის ხვა დაგ ვატ ყდა თავს. ამი ტო მაც მო ვი ძიეთ 
მო სეს61 წიგ ნი, რო მელ მაც აღ გვი წე რა ეს ყო ვე ლი ვე – რო გორ მოკ ლავ დნენ მას, 
ვინც ამ მი წა ზე თა ვის თავს უწო დებ და ძე ღვთი სას. და ჩვენ აღ მოვ ჩნდით ნა ზა
რე ვე ლის მკვლე ლო ბის მი ზე ზი. ახ ლა ჩვენ გა ვაც ნო ბიე რეთ, თა ვი დან ვე რო გორ 
შეს ცო დეს ჩვენ მა მა მებ მა ღმერთს და რო გორ დაი ვიწ ყეს ის სრუ ლიად. შემ დეგ მან 
ისი ნი ეშ მაკს ჩაუგ დო ხელ ში, მაგ რამ ისევ იბ რუ ნეს პი რი და ხმა მაღ ლა შეჰ ღა ღა
დეს ღმერთს, და მან ისი ნი მა შინ ვე დაიხ სნა გან საც დე ლის გან; და ნამ დვი ლად ასე 
მოიქ ცნენ, რო გორც ვი ცით წმინ და წე რი ლი დან, ვიდ რე შვიდ გზი სამ დეც კი. ამი ტომ, 
რა კი ჩვენ მა მა მებ მა აღ მარ თეს ხე ლი ქალ წუ ლის ძე ზე, და მოაკ ვდი ნეს ის, ღმერ თი 
გან რის ხდა ჩვენ ზე. მან გაა ნად გუ რა ჩვე ნი სა მე ფო, და გა მოგ ვყა რა მი სი ტაძ რი დან. 
ჩვე ნი მოდ გმა ყვე ლას თვის სა ძულ ვე ლი შეიქ ნა. და იმ დღი დან მო ყო ლე ბუ ლი სა მა
სი წე ლი (ა რა, მე ტიც) გა ვი და და მან არ შეის მი ნა ჩვე ნი ვედ რე ბა. აქე დან ჩანს, რომ 
ეს ნამ დვი ლად არ არის სიც რუე, და ის კა ცი ცი დან იყო მოვ ლე ნი ლი“.

კი დევ ბევ რი რამ მოგ ვწე რეს მათ თან და კავ ში რე ბუ ლი. რო ცა ეს შე ვიტ ყვე, [ნი

ნომ მოაქ ცია] და ვიწ ყე გა მო კით ხვა და ვე კით ხე ბო დი იმ ქალს, ნი ნოს, ქრის ტეს ამ
ბავს: ვინ იყო ის, და რა ტომ იქ ცა ძე ღვთი სა კა ცად. წმინ და ნი ნომ პი რი გაა ღო თუ 
არა, იქი დან ისე გად მოე დი ნა სიტ ყვე ბი, რო გორც წყა ლი ჭი დან, და ზე პი რად მიყ ვე
ბო და ჩვენს წიგ ნებს, სულ და სა ბა მი დან, სა დაც მა თი ძა ლაუფ ლე ბა გაც ხად და. და 
ჰოი! მძი ნა რე გა მო მაფ ხიზ ლა, და ჩემს გაქ ვა ვე ბულ გულ ში სი ნათ ლე დაან თო, და 
ცხა დად და ვი ნა ხე ჩვე ნი მა მე ბის სა ცო დაო ბა. მე ვი წა მე ახა ლი რჯუ ლი, და ვი წა მე 
უფა ლი იე სო ქრის ტეს, ძე ღვთი სას სიტ ყვე ბი, რო მე ლიც ეწა მა და აღ დგა კვა ლად, და 
ვინც კვლავ მო ვა მეო რე ჯერ დი დე ბით, და ვინც იყო, და ჭეშ მარ ტად არის ის, ვი საც 
წარ მარ თნი მოე ლიან. ჩე მი ქა ლიშ ვი ლი სი დო ნია და მე ღირ სი შე ვი ქე ნით ნათ ლო
ბის წმინ და წყლის პკუ რე ბი სა გან საწ მენ დე ლად ცოდ ვა თა, რაც წი ნას წარ მეტ ყვე ლი 
და ვი თის სურ ვი ლი იყო და რაც მან ვერ მიი ღო. მე გა ვი გო ნე მა თი ხმე ბი, ვინც ერ
თად გა ლობ და ახალ სჯულს, რომ ლის გა გო ნე ბა ასე ეწა და და ვითს. და მე ღირ სი 
გავ ხდი მე გე მა ქრის ტეს, ძე ღვთი სას, იმ კრა ვის, ანუ უტ კბე სი მაც ხოვ რის ჭეშ მა რი ტი 
ხორ ცი და სის ხლი, რო მე ლიც მოაკ ვდი ნეს ამა სოფ ლის ცოდ ვა თა გა მო სას ყი დად; 
და ამ რწმე ნით, ო, უფა ლო, დაე, ჩე მი სუ ლი გა მო ვი დეს ჩე მი სხეუ ლი დან! და აი! მე 
ვი ხი ლე ჩე მი, სა კუ თა რი თვა ლე ბით, რო გორ აღას რუ ლა მრა ვა ლი სა ხის სას წაუ ლი 
მცხე თა ში წმინ და ნი ნომ.62



355

წმინდა ნინოს ცხოვრება

იმა ვე მღვდელ აბია თა რის ნაამ ბო ბი  
უფა ლი იე სო ქრის ტეს კვარ თის თაო ბა ზე63

მე, აბია თა რი, მო გით ხრობთ ამ ბავს, რო მე ლიც გა ვი გო ნე და შე ვის მი ნე სა კუ თა
რი ყუ რით ჩე მი მშობ ლე ბის გან, რომ ლებ მაც ის წავ ლეს ეპის ტო ლეე ბი დან და მა თი 
მშობ ლე ბი სა და პა პე ბი სა და დი დე დე ბის გან. 

[ქარ თველ მა ებ რაე ლებ მა] იმ დროს იე რუ სა ლიმს ჰე რო დე მარ თავ და, და გავ
რცელ და ხმა, რომ სპარ სე ლებ მა აი ღეს იე რუ სა ლი მი64, [შეიტ ყვეს ქრის ტეს შო ბის 

ამ ბა ვი] და ამის გა მო მცხე თა ში მცხოვ რებ ქარ თველ ებ რაელ თა შო რის, ბო დის 
მღვდლებ სა და კო დის წყა როს მწიგ ნო ბარ თა და ხო ბის65 სჯუ ლის მთარ გმნელ თა 
შო რის დიდ მა მწუ ხა რე ბამ და გლო ვამ დაი სად გუ რა. ამ ამ ბავ მა ყვე ლა შეძ რა და 
გა დაწ ყვი ტეს იე რუ სა ლიმ ში წას ვლა და სახ მა რებ ლად. მაგ რამ რამ დე ნი მე დღის 
შემ დეგ სხვა მაც ნე ჩა მო ვი და და კე თი ლი ამ ბე ბი ჩა მოი ტა ნა, რომ სპარ სე ლე ბი იე
რუ სა ლიმ ში და საპ ყრო ბად კი არ ჩა სუ ლან; არა მედ, ია რა ღის66 ნაც ვლად მიი ტა ნეს 
სა მე ფო67 ოქ რო, მი რო ნი (ჭრი ლო ბის სწრაფ მკურ ნა ლი) და საუც ხოო სურ ნე ლო ვა ნი 
საკ მე ვე ლი.68 ისი ნი დაე ძებ დნენ მა ვან ჩვილს, რო მე ლიც და ვი თის თეს ლის გან შვა 
ქალ წულ მა, და იპო ვეს ბავ შვი, რო მე ლიც ქალ წუ ლის გან იშ ვა ჟა მი თი უჟა მოდ შეუ
ფე რე ბელ ად გი ლას, რო გორც უც ხოელთ სჩვე ვიათ (?). და ისი ნი მი ვიდ ნენ ჩვილ თან 
და თაყ ვა ნი სცეს მას და მიარ თვეს მას ძღვე ნი69 და მშვი დო ბით დაეთ ხოვ ნენ70. და 
ქარ თველ მა ებ რაე ლებ მა სი ხა რუ ლით მოის მი ნეს ეს ამ ბე ბი. 

ამის შემ დეგ ოც დაა თი წე ლი გა ვი და, და მღვდელ მა ან ნამ71 იე რუ სა ლი მი დან [ქუ

რუმ თქუ რუ მი ან ნა სი, ელიოზს უხ მობს იე რუ სა ლიმ ში, რა თა დაეს წროს ქრის ტეს 

სიკ ვდილს] მოს წე რა ჩემს მა მას, ელიოზს,72 რომ ის, ვის თა ნაც სპარ სე თის მე ფეე ბი 
ჩა ვიდ ნენ და ძღვე ნი მიარ თვეს, გაი ზარ და და ჩა ვი და მა მა თა მო ნას ტერ ში,73 ??? და 
რომ ის თა ვის თავს მოიხ სე ნიებ და ძედ ღვთი სა. „მიეახ ლე მის სიკ ვდილს, რომ ლი
თაც აღ სრულ დე ბა საღ მრთო და მო სეს სჯუ ლი“. 

ელიო ზი წა ვი და; ის მა მა ჩე მის მა მა იყო, ასა კო ვა ნი კა ცი, და დე და მი სი – მღვდე
ლი ელის ჩა მო მა ვა ლი, და ელიოზს ერ თი და ჰყავ და. ელიო ზის დე და ევედ რე ბო
და, „წა დი, შვი ლო ჩე მო, რა თა აღას რუ ლო კე თილ შო ბი ლი მე ფის მო წო დე ბა, რა თა 
აღას რუ ლო ის სჯუ ლის კა ნო ნი, რის წი ნააღ მდე გაც მოი თათ ბი რეს ებ რაე ლებ მა. არ 
დაე თან ხმო მათ, ო, ჩე მო შვი ლო, ვი ნაი დან ის არის წი ნას წარ მეტ ყველ თა სიტ ყვა 
და ბრძენ თა იგა ვი და საი დუმ ლო, ებ რაელ თა გან და ფა რუ ლი, ერე ბის ნა თე ლი და 
ცხოვ რე ბა მა რა დიუ ლი“. მცხე თე ლი ელიო ზი და კარ სნის ლონ გი ნო ზი გაემ გზავ რნენ 
და იხი ლეს უფა ლი იე სო ქრის ტეს ჯვარ ცმა. 

[ე ლიო ზის დე დას ეს მის, რო გორ აჭე დე ბენ ქრის ტეს ლურ სმნე ბით ჯვარ ზე] იმ დროს, 
რო დე საც უფა ლი ჯვარ ზე ლურ სმნე ბით გააკ რეს და ჰა სა ნიგ მა74 ლურ სმნე ბი რკი ნის 
ჩა ქუ ჩით ჩაა ჭე და, ელიო ზის დე დამ მცხე თა ში გაი გო ნა დარ ტყმე ბის ხმა და უეც რად 
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შეჰ ყვი რა: „მშვი დო ბით, სა მე ფოვ ებ რაელ თა, რად გან თქვენ თქვე ნი მაც ხო ვა რი და 
მხსნე ლი მოაკ ვდი ნეთ და ამიე რი დან პა სუხს აგებთ რო გორც თქვე ნი შე მოქ მე დის 
მტრე ბი და მკვლე ლე ბი! ვაი მე, რომ არ და ვი მარ ხე მის სიკ ვდი ლამ დე, რად გან ყუ რე ბი 
და მეხ შო და ამიე რი დან აღა რა ვარ ღირ სი ქრის ტიან თა ნათ ლის და ის რაე ლის მშვი
დო ბის ხილ ვი სა“. რო ცა ეს სიტ ყვე ბი აღ მოხ და, უმალ შე ვი და იგი გან სას ვე ნე ბელ სა. 

[ე ლიოზს ქრის ტეს კვარ თი ჩა მოაქვს მცხე თა ში და აძ ლევს მის დას, რო მე ლიც 

კვდე ბა და მარ ხა ვენ კვარ თთან ერ თად] უფ ლის კვარ თი წი ლის ყრით ერ გო მცხე
თელ ებ რაელს და ელიოზ მა ის მცხე თა ში წაი ღო. მას ატი რე ბუ ლი და შე მოე გე ბა, 
ყელ ზე მოეხ ვია; გა მოარ თვა იე სოს კვარ თი, გულ ში ჩაიკ რა და იმავ წამს სუ ლი და
ლია. მი სი სიკ ვდი ლი სამ მა გი იყო: მწა რე დარ დი ქრის ტეს მკვლე ლო ბის გა მო, დე
დის სიკ ვდი ლი და75 გულ გა ტე ხი ლო ბა, რომ ძმას თან ერ თად არ დაეს წრო ჯვარ ზე 
გაკ ვრას. ამან დი დი ინ ტე რე სი და მღელ ვა რე ბა აღ ძრა მცხე თა ში, და ამ ამ ბავ მა მე ფე 
ადერ კამ დე76 მიაღ წია; და ხალ ხმა სა მე ფო ოჯა ხიშ ვი ლებ მა და თა ვად მე ფე ადერ კმა, 
მოი სურ ვეს ქრის ტეს პე რან გის ხელ ში ჩაგ დე ბა. მაგ რამ მე ფე შიშ მა შეიპ ყრო, რო ცა 
აღ მოა ჩი ნა, რომ ვე რაფ რით გა მოჰ გლეჯ და ხე ლი დან; ისე მტკი ცედ და მაგ რად ჩაებ
ღუ ჯა და მიეკ რო მკერ დზე, რომ მის მა ძმამ ქრის ტეს პე რან გთან ერ თად და მარ ხა 
და. მხო ლოდ უფალ მა უწ ყის77 ის ად გი ლი, სა დაც ის დაიკ რძა ლა და უფ ლის გარ და 
ვე რა ვინ იტ ყვის ვე რა ფერს, გარ და იმი სა, რომ ის დაი მარ ხა კე და რის ხის მახ ლობ
ლად, რო მე ლიც ლი ბა ნი დან ჩა მოი ტა ნეს, დარ გეს და იხა რა მცხე თა ში. 

მა მამ ასე ვე მით ხრა, რომ ელიას პე რან გი, მეო რე (?) სა მო სი, ასე ვე ღვთაებ რი ვი 
ძა ლით და ჯილ დოე ბუ ლი, იმ ქა ლაქ ში ძევს, ძლე ვის სა კურ თხევ ლის ქვის ქვეშ, და 
მას ვე რა ვინ იპო ვის დათ ქმულ დრომ დე78. 

წმინ და ნი ნომ მო მი წო და მა მა ჩე მის თვის მეთ ხო ვა, ეამ ბნა ჩემ თვის ყვე ლა ფე რი 
ზედ მი წევ ნით, რად გან წმინ და ნი ნოს არ ას ვე ნებ და წყურ ვი ლი გაე გო, სად იყო ის 
ად გი ლი, სა დაც კვარ თი ინა ხე ბო და. მაგ რამ მა მამ მხო ლოდ ის მით ხრა, რომ ის იმ 
ად გილ ზე მარ ხია, სა დაც კა ცის ენა ღმერთს სა დი დე ბელს უგა ლობს, ად გილ ზე, სა
დაც ია კობ მა იხი ლა კი ბე, რო მე ლიც ზე ცამ დე ადიო და.79 

მრა ვა ლი წლის შემ დეგ,80 მე ფე ადერ კის მა მის ძმის შვი ლიშ ვილ მა, მე ფე ამ ზაელ
მა81 მოი კით ხა სა მო სი ებ რაელ თა შო რის, მაგ რამ ვერც იპო ვა და ვერც ვე რა ფე რი 
შეიტ ყო მას ზე, ერ თა დერ თი ის, რაც ზე მო თაც აღ ვნიშ ნეთ; რომ რო გორც ით ქვა, ის 
და მარ ხუ ლი იყო ლი ბა ნუ რი კე და რის მახ ლობ ლად. მაგ რამ იმა ვე ელიო ზის ოჯახ მა, 
რო მელ მაც კვარ თი ჩა მოი ტა ნა და დას თან ერ თად და მარ ხა ის, იცო და, რომ ის იყო 
ქა ლა ქის აღ მო სავ ლე თით, მოგ ვთა ხიდ თან. 

იმ დღეებ ში, წმინ და ნი ნოს ძილ ში სამ ჯერ82, უფ რო ზუს ტად, ოთ ხჯერ ეწ ვია ხილ
ვა. მუხ ლმოყ რი ლი წმ. ნი ნო, წინ გა დახ რი ლი ყო, მსუ ბუქ ძილ ღვი ძილ ში ჩა ვარ დნი
ლი ყო. მან იხი ლა, რო გორ ჩა მოფ რინ დნენ შავ ფრთო სა ნი ფრინ ვე ლე ბი ზე ცი დან 
და შე ვიდ ნენ მდი ნა რე ში და იბა ნა ვეს, და სრუ ლიად გა თეთ რდნენ, და შეფ რინ დნენ 
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ბაღ ში, რო მელ ზეც უკ ვე მო გახ სე ნეთ, და აკ რი ფეს ხი ლი და და კენ კეს ყვა ვი ლე ბი; 
და ისი ნი ალერ სია ნად და სიყ ვა რუ ლით მიუახ ლოვ დნენ ნი ნოს, თით ქოს ის ყო ფი
ლი ყო ბა ღის მფლო ბე ლი, და შეგ როვ დნენ მის ირ გვლივ და ტკბი ლად იგა ლო ბეს83.

რო დე საც წმ. ნი ნომ ეს მის მო წა ფე სი დო ნიას (ა ბია თა რის ქა ლიშ ვილს) უამ ბო, მან 
მიუ გო: „ო, უც ხოე ლო, სხვა გან და ბა დე ბუ ლო! ტყვე ქა ლო, რო გორც თა ვად ამ ბობ! მე 
ვი ცი, რომ შე ნით გა ნახ ლდე ბა ეს დროე ბა და შე ნი მეო ხე ბით გაც ხად დე ბა ის ამ ბა ვი, 
რაც ჩვენ მა მა მებ მა ჩაი დი ნეს; ის, თუ რო გორ დაღ ვა რეს ღვთის შვი ლის უმან კო სის
ხლი, და ნა შაუ ლი, რომ ლის თვი საც ებ რაე ლე ბი სა მარ ცხვი ნო ნი გახ დნენ, მთელს დე
და მი წა ზე მი მოი ფან ტნენ, მა თი სა მე ფო დაე ცა და მა თი წმინ და ტა ძა რი სხვებ მა ჩაიგ
დეს ხელ ში, მა თი დი დე ბა უც ხო ხალხს ჩაუ ვარ და ხელ ში. ო, იე რუ სა ლიმ! იე რუ სა ლიმ! 
შენ ფარ თოდ გა შა ლე ფრთე ბი84 და შენს ფრთებ ქვეშ შეკ რი ბე ყვე ლა ერი ზე ცის კი
დით კი დემ დე. იხი ლე ახ ლა, მო სუ ლა ეს ქა ლი, რომ ლის მეო ხე ბით სჯულს შეიც ვლის 
ამ ქვეყ ნის ხალ ხი“. შემ დეგ ის მიუბ რუნ და ნი ნოს და თქვა: „ეს შე ნი ხილ ვა არის გან
ცხა დე ბა და მტკი ცე ბა, რომ ეს ად გი ლი, შე ნი მეო ხე ბით, სუ ლიე რად გარ დაიქ მნე ბა სა
მოთ ხის ბა ღად, რო მე ლიც სა მა რა დი სოდ მოის ხამს სა მოთ ხის ნა ყოფს“.

[მი რია ნი ბრუნ დე ბა სა ბერ ძნე თი დან] შემ დეგ85, რო ცა მე ფე მი რია ნი დაბ რუნ და 
სა ბერ ძნე თი დან, მე ფე კონ სტან ტი ნეს მიერ უკუგ დე ბუ ლი, მან გაი გო, რო გორ ქა
და გებ და წმ. ნი ნო ქრის ტეს სა ხა რე ბას; რად გან გაი გო ნა, სა ჯა როდ თქმუ ლი, რომ 
„ჩრდი ლოე ლე ბი შეც თო მილ ნი არიან“, და მას უამ ბეს ვა ზის ხის ჯვრის შე სა ხებ, და 
დი დი სას წაუ ლე ბის შე სა ხებ, რაც ნი ნომ მოი მოქ მე და. უწამ ლოდ კურ ნავ და უკურ
ნე ბელ სნეუ ლე ბებს ჯვრის უბ რა ლო შე ხე ბით. მი სი მო წა ფეე ბიც ქა და გებ დნენ: ისი
ნი, ვინც საი დუმ ლოდ მოი ნათ ლა, დაახ ლოე ბით შვი დი იუ დე ვე ლი ქა ლი: სი დო ნია, 
აბია თა რის ქა ლიშ ვი ლი და ექ ვსი სხვა, და ის წყვი ლი, რო მე ლიც მე ფის ბაღს უვ
ლი და და მღვდე ლი აბია თა რი, [ა ბია თა რის ქა და გე ბა] ეს ახა ლი პავ ლე, რო მე ლიც 
ქრის ტეს რჯულს ქა და გებ და უშიშ რად და დაუ ღა ლა ვად. ის გა წა ფუ ლი იყო ძვე ლი 
სჯუ ლის კა ნონ ში, ახა ლი სჯუ ლი კი ნი ნომ ას წავ ლა; და ნი ნო ზე მე ტა დაც არ წმუ ნებ და 
და ას წავ ლი და ჭეშ მა რიტ სჯულს. 

ებ რაე ლე ბი აბია თა რის ქვას თან გა და სახ ლდნენ, მაგ რამ მე ფე მი რიან მა მსა ხუ
რე ბი გაგ ზავ ნა და თა ვი დაიზ ღვია, რომ ებ რაე ლებს არ მოეკ ლათ ის (???), რად გან 
მე ფე მი რიანს სურ და უფ რო მე ტი გაე გო ქრის ტეს სჯულ ზე, ვი ნაი დან მრა ვა ლი სას
წაუ ლის შე სა ხებ მოს დიო და ამ ბა ვი სა ბერ ძნე თი დან და სომ ხე თი დან და არ უშ ლი და 
წმინ და ნი ნოს და მის მო წა ფეებს ქა და გე ბას. მაგ რამ ეშ მა კი, ყვე ლა ჭეშ მა რი ტი მორ
წმუ ნის მტე რი, ებ რძო და მას; და დე დო ფა ლი ნა ნა უფ რო სას ტი კი იყო მე ფე ზე და 
სძაგ და ქრის ტეს ჭეშ მა რი ტი სა ხა რე ბის ქა და გე ბა. 

წმინ და ნი ნო დაუ ღა ლა ვად ლო ცუ ლობ და თა ვის მაყ ვლო ვა ნის ბუჩ ქში გა მარ
თულ სად გომ ში, და წარ მარ თე ბი გაო ცე ბუ ლე ბი იყ ვნენ მი სი ლოც ვით და სიფ ხიზ
ლით და უც ნაუ რად ეჩ ვე ნე ბო დათ ეს ყვე ლა ფე რი, და დაუწ ყეს კით ხვე ბის დას მა. და 
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ნი ნო მაც გააც ნო მათ ძვე ლი და ახა ლი წიგ ნე ბი, რომ ლე ბიც ბრიყვს სიბ რძნეს სძენ
და და გულ ში ქრის ტეს სიყ ვა რულს უნერ გავ და. 

სამ წე ლი წადს ქა და გებ და ასე, და მრა ვა ლი მოაქ ცია. ერ თხელ ერ თი დიდ გვა რო
ვა ნი ოჯა ხის შვი ლი ძა ლიან ავად გახ და და დე და მი სი კარ და კარ დაა ტა რებ და, იმე
დით, რომ ვინ მე მცოდ ნე მკურ ნალს იპო ვი და, და მის გა სა ჭირს უშ ვე ლი და. მკურ ნა
ლე ბი გულ და გულ აკ ვირ დე ბოდ ნენ ბავ შვის ავად მყო ფო ბას, მაგ რამ ვერც ერ თმა ვერ 
გან კურ ნა, და სა ბო ლოოდ დე დას უთ ხრეს, რომ მი სი ვა ჟი ვერ გა ნი კურ ნე ბო და. ქა ლი 
თავ გა მო დე ბუ ლი წარ მარ თი იყო, სძულ და ქრის ტეს სჯუ ლი და სხვებ საც უშ ლი და ნი
ნოს თან რჩე ვის თვის მის ვლას, მაგ რამ სა სო წარ კვე თილ მა მია კით ხა ნი ნოს, დაე ცა 
მის წი ნა შე და შეს თხო ვა შვი ლის გან კურ ნე ბა. წმინ და ნი ნომ მიუ გო: „მე არ ვფლობ 
კურ ნე ბის ხე ლოვ ნე ბას, რო მე ლიც კა ცის ხე ლით ხდე ბა; მაგ რამ ჩე მი ღმერ თი, რო
მელ საც ვემ სა ხუ რე ბი, ქრის ტე, გან კურ ნავს ამ ბავშვს, მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ყვე ლას 
უი მე დოდ მიაჩ ნია მი სი მდგო მა რეო ბა“. წმინ და ნი ნომ სნეუ ლი ბი ჭი მოა თავ სა ძა ძა
ზე86, რო მელ ზეც თა ვად ლო ცუ ლობ და ხოლ მე და ვედ რე ბა აღავ ლი ნა უფ ლი სად მი; და 
ბავ შვი გა ნი კურ ნა. ბი ჭი გან ცვიფ რე ბულ და გა ხა რე ბულ დე დას ჩაა ბა რა, რო მელ მაც 
ირ წმუ ნა ქრის ტე და თქვა: „არ არის ღმერ თი ქრის ტეს გარ და, რო მელ საც ნი ნო ქა და
გებს“. და ისიც დაე მო წა ფა წმინ და ნი ნოს, და გაუდ გა გზას და ადი დებ და უფალს. 

[ნი ნოს მიერ დე დო ფალ ნა ნას გან კურ ნე ბა] ამა სო ბა ში დე დო ფალ ნა ნას მძი მე 
წყლუ ლო ვა ნი სე ნი შეჰ ყრო და და ვე რა ვინ შეძ ლო მი სი გან კურ ნე ბა. გან სწავ ლულ მა 
ექი მებ მა ამო წუ რეს ყვე ლა წა მა ლი, და მაინც არა ფერ მა უშ ვე ლა. ყვე ლა ნი სა სო
წარ კვე თი ლე ბა ში ჩაც ვივ დნენ სა კუ თა რი უძ ლუ რე ბის გა მო. მა შინ დე დო ფალ ნა ნას 
მოახ სე ნეს, რო გორ გან კურ ნა მრა ვა ლი სნეუ ლი რო მაელ თა ტყვე ქალ მა, სა ხე ლად 
ნი ნომ თა ვი სი ლოც ვე ბით. დე დო ფალ მა უბ რძა ნა მსა ხუ რებს, ნი ნო მომ გვა რე თო. 
მსა ხუ რე ბი წა ვიდ ნენ და იპო ვეს ნი ნო, რო მე ლიც იჯ და მაყ ვლო ვა ნის ტა ლა ვერ ში და 
ლო ცუ ლობ და, ექ ვსი საა თი სრულ დე ბო და. მათ გა დას ცეს ნი ნოს დე დოფ ლის ბრძა
ნე ბა. (მან მიუ გო:) „ჩვენ არ გვიბ რძა ნე ბენ ჩვე ნი მოკ რძა ლე ბუ ლი კა რა ვის მი ტო ვე
ბას; მაგ რამ დაე, დე დო ფა ლი თა ვად მობ რძან დეს აქ, ჩემს სად გომ ში, და ჭეშ მა რი
ტად გა ნი კურ ნე ბა ქრის ტეს ძლე ვა მო სი ლე ბით“. მსა ხუ რებ მა გა დას ცეს დე დო ფალს 
ნი ნოს და ნა ბა რე ბი, და მა ნაც სი ხა რუ ლით გას ცა ბრძა ნე ბა გაემ ზა დე ბი ნათ ტახ ტრე
ვა ნი და წაეყ ვა ნათ ნი ნოს თან; და მსა ხუ რებ მა ტახ ტრევ ნით მიიყ ვა ნეს დე დო ფა ლი 
და მი სი ვა ჟი რე ვი, ხალ ხმრა ვალ ამა ლას თან ერ თად. რო ცა წმინ და ნი ნოს საც ხოვ
რე ბელ ში მი ვიდ ნენ, და დე დო ფა ლი ფარ დაგ ზე მოა თავ სეს, წმ. ნი ნო შეუდ გა ლოც
ვას და დიდ ხანს ევედ რე ბო და უფალს; შემ დეგ მან აი ღო ჯვა რი, და დე დო ფალს ჯერ 
თავ ზე დაა დო, მე რე ტერ ფებ ზე, მე რე კი მხრებ ზე, და თან პირ ჯვარს გა და სა ხავ და; 
და დე დო ფა ლი უმალ გა ნი კურ ნა, და წა მოდ გა ფეხ ზე გა მო ჯან მრთე ლე ბუ ლი; და 
მან იწა მა ქრის ტე, და თქვა: „არ არის ღმერ თი გარ და ქრის ტე სი, რო მელ საც ეს ტყვე 
ქა ლი ქა და გებს“ [დე დო ფა ლი ნა ნას მოქ ცე ვა] იმ დღი დან ნა ნა დე დო ფა ლი ნი ნოს 
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მე გო ბა რი გახ და, და ყო ველ თვის ეკით ხე ბო და და ცდი ლობ და მე ტი ცოდ ნა შეე ძი ნა 
ქრის ტეს რჯუ ლის შე სა ხებ; და წმ. ნი ნო და აბია თა რი (ა ხა ლი პავ ლე) და მი სი ქა ლიშ
ვი ლი სი დო ნია, ას წავ ლიდ ნენ დე დო ფალს. და ასე გახ და დე დო ფა ლი მორ წმუ ნე, და 
შეი მეც ნა ღმერ თი ჭეშ მა რი ტი. 

[მი რია ნი ქრის ტია ნუ ლი რწმე ნით ინ ტე რეს დე ბა] მე ფემ გა მო კით ხა დე დო ფა ლი, 
თუ რო გორ გა ნი კურ ნა ასე უცა ბე დად, და ნა ნამ უამ ბო მას ყვე ლა ფე რი: რო გორ მოხ
და, რომ უწამ ლოდ, მხო ლოდ და მხო ლოდ ჯვრის შე ხე ბით გა ნი კურ ნა; და მრა ვალ
მა ხალ ხმა, ვინც ეს ნა ხა, დაა დას ტუ რა დე დოფ ლის ნათ ქვა მი. მე ფე მი რიანს ძლიერ 
გაუკ ვირ და და დაიწ ყო ქრის ტეს სჯუ ლის კვლე ვა. ხში რად ეკით ხე ბო და ებ რაელ აბია
თარს, ძვე ლი და ახა ლი წიგ ნე ბის თაო ბა ზე, და ისიც უხ სნი და ყვე ლა ფერს. [ქრის

ტეს თან და კავ ში რე ბუ ლი წი ნას წარ მეტ ყვე ლე ბა „ნიმ რო დის წიგ ნში“. „ნებ რო თის87 წიგ
ნში“, რო მე ლიც მი რიანს ჰქონ და, მან აღ მოა ჩი ნა, რა ეწე რა გო დო ლის88 მშე ნებ ლო
ბის თაო ბა ზე. რო გორ ჩაეს მა ნებ როთს ხმა ზე ცი დან, და უთ ხრა: მე ვარ მი ქაე ლი, და 
ღმერ თის მიერ აღ მო სავ ლე თის მბრძა ნებ ლად გამ წე სე ბუ ლი. გა ნე რი დე მაგ ქა ლაქს, 
რად გან ღმერ თი იცავს მას; მაგ რამ ბო ლო დღეს მო ვა უფა ლი ზე ცი დან, რო მე ლიც სა
ძულ ველ იქ ნე ბა სა ძულ ველ კაც თა შო რის. და მი სი ში ში არა რად აქ ცევს მთელს ამ
ქვეყ ნიურ ხიბლს; მე ფე ნი დაუ ტე ვე ბენ თა ვიანთ სა მე ფოებს და სი ღა ტა კეს აირ ჩე ვენ. 
ის კი თვალს არ მო გა შო რებს შენ გან საც დელ ში და გიხ სნის შენ“. 

შემ დეგ მი რიან მა შეი მეც ნა, [მე ფე მი რია ნი სწავ ლობს წმინ და წიგ ნებს] რა საც 
ძვე ლი და ახა ლი წიგ ნე ბი ადას ტუ რებ დნენ ნებ რო თის წიგ ნით, და ქრის ტეს რწმე
ნის მო წა დი ნე გახ და. მაგ რამ უხი ლა ვი მტე რი წინ აღუდ გა და აბ რკო ლებ და ქრის
ტეს აღ მსა რებ ლო ბას, და უმ ყა რებ და გულ ში კერ პე ბის და ცეც ხლის იმედს. [მაგ რამ 

კვლავ მერ ყეობს] დე დო ფა ლი დაუ ღა ლა ვად ევედ რე ბო და, მიე ღო ქრის ტეს აღ მსა
რებ ლო ბა, მაგ რამ დე დო ფალ ნა ნას მოქ ცე ვი დან ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში მე ფე 
ორ ჭო ფობ და. წმ. ნი ნო კი ას წავ ლი და ხალხს დაუ ღა ლა ვად, და არა ვის უმ ხელ და, 
ვინ იყო თა ვად ან საი დან მო ვი და, არა მედ თავს ტყვე ქა ლად ასა ღებ და. 

ამის შემ დეგ, მოხ და ისე, რომ ერთ ჯა დო ქარს (ცეც ხლთაყ ვა ნის მცე მელს), [სპარ

სე თის უფ ლის წუ ლი ავა დაა] სპარ სე თის უფ ლის წულს სა ხე ლად ხვა რაის89 ფსი ქი კუ რი 
აშ ლი ლო ბა აწუ ხებ და, შეი შა ლა და სიკ ვდი ლი ემუქ რე ბო და. ეს უფ ლის წუ ლი მე ფე მი
რია ნის90 ნა თე სა ვი იყო, და ამი ტომ, მე ფე და დე დო ფა ლი შეე ვედ რნენ წმინ და ნი ნოს, 
დახ მა რე ბო და მას, თუმ ცა მე ფე კვლავ მერ ყეობ და. [მი რია ნი და ნა ნა ნი ნოს დახ მა რე

ბას სთხო ვენ. მი რია ნი იცავს ძველ ღმერ თებს] მე ფემ ჰკით ხა წმინ და ნი ნოს: „რო მე ლი 
ღმერ თის ძა ლით ახორ ციე ლებ ასეთ კურ ნე ბას? არმა ზის ქა ლიშ ვი ლი ხარ, თუ ზა დე
ნის? შენ აქ უც ხო ქვეყ ნი დან მო სულ ხარ და ღმერ თე ბის მად ლი გარ და მო სუ ლა შენ ზე; 
მათ მო გა ნი ჭეს კურ ნე ბის ნი ჭი, რომ ლი თაც შე გიძ ლია სი ცოც ხლე აჩუ ქო ამ უც ხო ქვეყ
ნის ბი ნად რებს და შე გიძ ლია სა მა რა დი სოდ მოიხ ვე ჭო სა ხე ლი. იყა ვი ჩვე ნი შვი ლე ბის 
ძი ძა91 ამ ღვთის მო შიშ ქა ლაქ ში, ოღონდ არ ილა პა რა კო რო მაე ლე ბის ცრუ რწმე ნის 
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უც ნაუ რი სიტ ყვე ბით – ნუ რა ფერს იტ ყვი ამა ზე. რად გან ხომ ხე დავ, მსოფ ლიოს დიდ 
დამ პყრო ბელ თა ღმერ თე ბის92, ქარ თლის გან მა ნათ ლებ ლე ბი სა და მას წავ ლებ ლე ბის, 
არ მა ზის და ზა დე ნის, ყო ვე ლი და ფა რუ ლის მა ძიე ბელ გაც თან და გაიმ თან93 ერ თად, 
ჩვე ნი მა მე ბის უძ ვე ლე სი ღმერ თე ბის ნდო ბა აუ ცი ლებ ლად უნ და ჰქონ დეთ ადა მია
ნებს. ხო ლო თუ შენ ინე ბებ ამ უფ ლის წუ ლის გან კურ ნე ბას, მე შენ გა გამ დიდ რებ და 
მცხე თის მო ქა ლა ქედ გაგ ხდი, რო გორც არ მა ზის მსა ხურს. და მარ თა ლია, მას ზე მო
ვარ დნილ მა ქა რებ მა და სეტ ყვამ ის დაამ სხვრია, მი სი ად გი ლი უძ რა ვი დარ ჩა. ეს 
არ მა ზი და ქალ დე ველ თა ღმერ თი ით რუ ჯა ნი94 ყო ველ თვის მტრობ დნენ ერ თმა ნეთს; 
ჩვენ მა ღმერ თმა ზღვა მიუქ სია მათ ღმერთს, რო მელ მაც ახ ლა ეს ჩაი დი ნა. ასე თია 
მსოფ ლიოს დამ პყრობ თა ადა თი, ახ ლა კი, მოგ ვე ცი თან ხმო ბა ამ ჩემს ბრძა ნე ბა ზე“.

[ნი ნო ქრის ტეს ქა და გებს] მიუ გო მე ფეს წმინ და ნი ნომ: „ო, მე ფეო, ქრის ტეს სა
ხე ლით, დე და მი სი სა და ყო ველ თა წმინ დან თა შუა მავ ლო ბით, დაე, ცი სა და მი წის 
ღმერ თმა, შე მოქ მედ მა, მო გივ ლი ნოს მი სი დი დე ბა და დი დე ბუ ლე ბა, და დაე, მან გად
მო გაფ რქვიოს შენ წყა ლო ბა ნი მი სი ურიც ხვი საუნ ჯი დან, რო გორც ბუხ რი დან, ერ თი 
ნა პერ წკა ლი მი სი მად ლი სა, რო მე ლიც შენ შეიძ ლე ბა შეი მეც ნო და აღიქ ვა ცა თა სი
მაღ ლედ,95 მზის სი ნათ ლედ, ზღვის სიღ რმედ, მთე ლი დე და მი წის და მი სი სა ძირ კვლის 
სივ რცედ. და მსურს იცო დეთ, ო, მე ფეო, ის, ვინც ზე ცას მო სავს ღრუბ ლე ბით, ქა რით 
და ჭე ქა ქუ ხი ლის გრგვინ ვით, ვინც მი წას არ ყევს მი სი მრის ხა ნე ბით და ელ ვას სტყორ
ცნის96, და ცეცხლს უკი დებს მთებს მი სი ღვთაებ რი ვი რის ხვით, ვინც მთელ დე და მი
წას არ ყევს (დი დი გვე ლი თრთის ზღვებ ში), იმ დე ნად, რომ მთე ლი დე და მი წა, მთე ბი 
და მყა რი კლდეე ბიც კი ინ გრე ვა. დაე, იცო დეთ თქვენ ეს ყვე ლა ფე რი; რად გან უხი ლა
ვი უფა ლი ზე ცად, მხო ლოდ ის არის უფა ლი ყო ველ თა არ სთა, და მი სი ძე, რო მე ლიც 
მან მოავ ლი ნა დე და მი წა ზე კა ცის ხა ტად; მან აღას რუ ლა ყო ვე ლი, რის თვი საც მო ვი და 
და ამაღ ლდა ზე ცად მის მა მას თან. მა რა დიუ ლი ღმერ თი მაღ ლაა და ზე მო დან დას
ცქე რის მორ ჩი ლებს, და შო რი დან ვე ცნობს ამ პარ ტა ვანთ. ო, მე ფეო, ახ ლოვ დე ბა მი სი 
მოს ვლა შენ თან; რად გან ეს ქა ლა ქი სას წაუ ლია, ძე ღვთი სას სა მო სე ლია; და ამ ბო ბენ, 
რომ ელიას მო სას ხა მიც აქ არის, და მრა ვა ლი სას წაუ ლი უკ ვე გამ ჟღავ ნდა; და მე შენს 
უფ ლის წულს მხო ლოდ ჩე მი ქრის ტეს სა ხე ლით და მი სი წა მე ბის ჯვრით გან ვკურ ნავ, 
რო გორც გან ვკურ ნე დე დო ფა ლი ნა ნა მი სი მძი მე სნეუ ლე ბის გან“.

[და უფ ლის წულს გან კურ ნავს] და მიუყ ვა ნეს უფ ლის წუ ლი ნი ნოს, და დე დო ფა ლი 
ნა ნაც ეახ ლა ბაღ ში, და მათ მიას ვე ნეს უფ ლის წუ ლი კე და რის ქვეშ. ნი ნომ აღ მო სავ
ლე თით აღ მარ თა ხე ლე ბი და სამ ჯერ დაი ძა ხა: „ო, ეშ მავ, შე გი ლო ცავ, დაეხ სე ნი მას, 
რომ ქრის ტე, ძე ღვთი სა შე ვი დეს მას ში“. და ნი ნო ატირ და, მთე ლი არ სე ბით ოხ რავ
და და ევედ რე ბო და ღმერთს იმ კა ცის გა მო. მი სი მო წა ფეე ბიც იქ იყ ვნენ ერ თი დღის 
და ორი ღა მის97 გან მავ ლო ბა ში, და უეც რად, ავი სუ ლი გა მო ვი და მის გან. უფ ლის წუ
ლი და მი სი ოჯა ხი და მი სი ხალ ხი98 მოაქ ცია ნი ნომ, და ადი დებ დნენ ყვე ლა ნი მა მას, 
ძეს და სუ ლიწ მინ დას, აწ და მა რა დის და უკუ ნი თი უკუ ნი სამ დე. ამინ. 
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ნი ნოს მო წა ფე დე და კაც სი დო ნიას მო ნათ ხრო ბი,  
რო მელ მაც ნა ხა და აღ წე რა მე ფე მი რია ნის  
სას წაუ ლებ რი ვი მოქ ცე ვა, რო გორ დაემ ხო მე ფე  
ნი ნოს ფერ ხთით, რა თა მიე ღო ქრის ტეს  
აღ მსა რებ ლო ბა. ჯვრის აღ მარ თვა, ეკ ლე სიის  
აშე ნე ბა და იქ მომ ხდა რი სას წაუ ლე ბი 
[მე ფე მი რია ნი გა ნიზ რა ხავს ქრის ტიან თა და ხოც ვას] ზაფ ხულ ში, ივ ლი სის ერთ 

შა ბათ დღეს99 (მე20 დღეს), მე ფე სა ნა დი როდ გაე შუ რა მუხ რა ნის კენ. უხი ლა ვად, 
მი სი მტე რი, ეშ მა, შე ვი და მას ში და ჩაუ ნერ გა გულ ში ცეც ხლის და კერ პე ბის სიყ
ვა რუ ლი, და მი რიან მა ჩაი ფიქ რა, ამოეჟ ლი ტა ყვე ლა ქრის ტია ნი, რი თაც სამ სა ხურს 
გაუ წევ და თა ვის ცრუ ღმერ თებს. მე ფემ უთ ხრა თა ვის ოთხ ვე ზირს: „ჩვენ უღირ სად 
ვიქ ცე ვით ჩვე ნი ღმერ თე ბის წი ნა შე, რად გან არ ვემ სა ხუ რე ბით მათ, და ამ ქრის ტიან 
მჩხი ბა ვებს ნე ბა დავ რთეთ იქა და გონ მა თი რწმე ნა ჩვენს მი წა ზე; და ისი ნი სას წაუ
ლებს ახ დე ნენ. აი, რა იქ ნე ბა ჩე მი რჩე ვა: ჩვენ უნ და გა ვა ნად გუ როთ ყვე ლა ჯვრის 
ერ თგუ ლი, თუ არ ემ სა ხუ რე ბიან ქარ თლის დამ ყრო ბელ ღმერ თებს. მო დი, ვნა ხოთ 
ჩე მი ცო ლი ნა ნა, თუ მოი ნა ნიებს და დაუ ტე ვებს თა ვის რწმე ნას ჯვარ ში, და თუ არა, 
მე და ვი ვიწ ყებ ჩემს სიყ ვა რულს მის მი მართ, და სხვებ თან ერ თად, მა საც გა ვა ნად
გუ რებ“. მე ფის თან მხლებ ნი დაე თან ხმნენ მე ფის გა დაწ ყვე ტი ლე ბას; რად გან ერ თი 
სუ ლი ჰქონ დათ ეს მომ ხდა რი ყო, და თა ვი დან ვე ასე თი იყო მა თი სურ ვი ლი, თუმ ცა 
ვერ ბე დავ დნენ ამის აშ კა რად გაც ხა დე ბას. 

[ნა დი რო ბი სას წყვდია დი მოი ცავს მას] მე ფე გას ცდა მცხე თის შე მო გა რენს და ავი
და თხო თის100 მა ღალ მთა ზე, საი და ნაც დაი ნა ხა კას პი და უფ ლის ცი ხე; რო დე საც მთას 
კვეთ და სამ ხრე თის კენ, მზე დაბ ნელ და, და ყვე ლა ფე რი გა შავ და, თით ქოს მა რა დიუ ლი 
ღა მე ჩა მოწ ვა. წყვდიად მა დაი სად გუ რა ირ გვლივ და მე ფემ და მის მა ამა ლამ და კარ
გეს ერ თმა ნე თი. ამ დარ დსა და შფოთ ვა ში მე ფე მარ ტო აღ მოჩ ნდა. და ხე ტია ლობ და 
მთის უსიერ ტყე ში; და მე რე, შე ში ნე ბუ ლი და აცახ ცა ხე ბუ ლი, ერთ ად გილ ზე შედ გა და 
გა დარ ჩე ნის იმე დი გა დაე წუ რა. შემ დეგ და ფიქ რდა და გუ ლის ხმას მიჰ ყვა: „ა ჰა, მო ვუხ
მე ჩემს ღმერ თებს და ვერ ვპო ვე შვე ბა. მაშ იქ ნებ ის, ვი საც ნი ნო ქა და გებს, ჯვა რი და 
ჯვარ ცმუ ლი, ვი სი იმე დი თაც ახ დენს სას წაუ ლებს, იქ ნებ მას შეს წევს ძა ლა და მიხ სნას 
ამ გან საც დე ლის გან? მე ახ ლა ცოც ხალ ჯო ჯო ხეთ ში ვარ, და არ ვი ცი, მთელ დე და მი წა
ზე მოხ და თუ არა ასე თი ცვლი ლე ბა და თუ სი ნათ ლე ყველ გან სიბ ნე ლედ იქ ცა, ან იქ
ნებ მხო ლოდ [მი რია ნი ღმერთს ევედ რე ბა] ჩემ თვის. და თუ ეს გან საც დე ლი მხო ლოდ 
მე და მატ ყდა თავს, ო, წმინ და ნი ნოს ღმერ თო, გა მი ნა თე ეს ღა მე და ისევ და მა ნა ხე 
სამ ყა რო და მე ვი წა მებ შენს სა ხელს. აღ ვმარ თავ ხის ჯვარს და ვე თაყ ვა ნე ბი მას, და 
ავა შე ნებ სახლს, სა ლო ცა ვად, და და ვე მორ ჩი ლე ბი ნი ნოს და რო მა ლე ბის რწმე ნას“.



362

მარჯორი უორდროპი, ჯ. ო. უორდროპი

[და გა დარ ჩე ბა] რო გორც კი ეს სიტ ყვე ბი წარ მოთ ქვა, ინა თა და მზე გა მობ რწყინ
და მთე ლი თა ვი სი დი დე ბუ ლე ბით. მა შინ მე ფე ჩა მოქ ვეით და ცხე ნი დან და იმ ად
გილ ზე ვე დად გა, ხე ლე ბი აღ მო სავ ლე თის ცის კენ აღაპ ყრო და შეს ძა ხა: „შენ ხარ 
ღმერ თი ყო ველ თა ღმერ თთა, უფა ლი უფალ თა ზე და, შენ ის ღმერ თი ხარ, რო მელ
ზეც ნი ნო ლა პა რა კობს და შენს სა ხელს უნ და ადი დებ დნენ ყვე ლა ნი ცა თა და ქვე
ყა ნა სა ზე და; რად გან შენ და მიხ სე ნი მე გან საც დე ლის გან და გა მი ნა თე წყვდია დი. 
ნა ხე, მე ვი ცი, რომ შენ გსურს და მიხ სნა, და მე, ო, კურ თხეუ ლო უფა ლო, სი ხა რუ ლით 
მო გეახ ლე ბი შენ. ამ ად გილ ზე მე აღ ვმარ თავ ხის ჯვარს, რა თა გა ნა დი დონ შე ნი სა
ხე ლი, და სა მა რა დი სოდ ახ სოვ დეთ ეს სას წაუ ლი“. და მე ფემ დაი მახ სოვ რა ის ად
გი ლი და გა ნე შო რა. რო ცა მე ფის მი მო ფან ტულ მა მხლებ ლებ მა დაი ნა ხეს, რომ ინა
თა, შეიკ რიბ ნენ ერ თად; და მე ფემ შეს ძა ხა: „ა დი დებ დეთ ნი ნოს ღმერთს, რად გან 
ის არის ღმერ თი მა რა დიუ ლი, და მხო ლოდ მი სია დი დე ბა უკუ ნი თი უკუ ნი სამ დე“.101

[მე ფე მი რია ნი ბრუნ დე ბა მცხე თა ში] დე დო ფა ლი ნა ნა და მთე ლი ხალ ხი გა მო
ვი და გა რეთ მე ფის შე სა გე ბებ ლად, რად გან თა ვი დან ამ ბა ვი მო ვი და, თით ქოს მე ფე 
დაი ღუ პა, და შემ დეგ შეიტ ყვეს, რომ მშვი დო ბით ბრუნ დე ბო და შინ. ისი ნი დახ ვდნენ 
მე ფეს ქინ ძა რას თან და ღარ თას თან.102 და წმინ და ნი ნო იმ დროს თა ვის მაყ ვლო
ვან ში ლო ცუ ლობ და, რო გორც წე სად ჰქონ და სა ღა მოო ბით, და ჩვენც, ორ მოც დაა
თი სუ ლი ვი ყა ვით მას თან ერ თად. და რო ცა მე ფე მო ვი და, ქა ლა ქი თით ქოს შეიძ
რა. მე ფემ ხმა მაღ ლა შეს ძა ხა: „სად არის ის უც ხოე ლი დე და კა ცი, რო მე ლიც არის 
ჩვე ნი დე და, და რომ ლის ღმერ თი ჩე მი მხსნე ლია?“ რო ცა მე ფემ გაი გო, რომ ნი
ნო მაყ ვლო ვან ში იყო და ლო ცუ ლობ და, მას თან მი ვი და მთე ლი თა ვი სი ჯა რით, ჩა
მოქ ვეით და ცხე ნი დან და უთ ხრა ნი ნოს: „ახ ლა მე უკ ვე ღირ სი ვარ ვახ სე ნო შე ნი 
ღმერ თის და ჩე მი მხსნე ლის სა ხე ლი“. მა შინ წმ. ნი ნომ ას წავ ლა მას და მიუ თი თა 
თაყ ვან სა ცე მად აღ მო სავ ლე თით ებ რუ ნა პი რი და ეღია რე ბი ნა ძე ღვთი სა ქრის ტე. 
[და აღია რებს ქრის ტეს] მთე ლი ერი აცახ ცახ და და ატირ და, რო ცა დაი ნა ხეს ატი რე
ბუ ლი103 მე ფე და დე დო ფა ლი.

[ელ ჩე ბის წარ გზავ ნა კონ სტან ტი ნე პოლ ში] მეო რე დღეს მე ფე მი რიან მა ელ ჩე ბი 
წარ გზავ ნა სა ბერ ძნეთ ში, მე ფე კონ სტან ტი ნეს თან, [104და ნი ნოს წე რი ლი დე დო ფალ 
ელე ნეს თვის, სა დაც ის მოუთ ხრობს დე დო ფალს ყვე ლა იმ სას წაუ ლის ამ ბავს, რო
მე ლიც ქრის ტემ მოახ დი ნა, და რაც მე ფე მი რიანს გა დახ და მცხე თა ში, და სთხო ვა 
დე დო ფალს, სას წრა ფოდ გა მოეგ ზავ ნა მღვდლე ბი მათ მო სა ნათ ლად]. და წმ. ნი ნო 
და მი სი მო წა ფეე ბი დღე და ღამ დაუ ღა ლა ვად უჩ ვე ნებ დნენ ერს სა მოთ ხის კენ მი მა
ვალ ჭეშ მა რიტ გზას. 
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იგი ვე (სი დო ნიას) მო ნათ ხრო ბი ეკ ლე სიის  
მშე ნებ ლო ბას თან და კავ ში რე ბით105 
[მი რია ნი იწ ყებს ეკ ლე სიის მშე ნებ ლო ბას] ერ მა სწრა ფად მიი ღო ქრის ტია ნო ბა. 

სა ნამ მღვდლე ბი ჩა მო ვი დოდ ნენ, მე ფემ უთ ხრა წმ. ნი ნოს: „მე და ვაჩ ქა რებ ღვთის 
სახ ლის მშე ნებ ლო ბას. სად ავა შე ნოთ?“ წმ. ნი ნომ მიუ გო: „სა დაც უფ ლის წუ ლი106 
ინე ბებს“, მე ფემ უთ ხრა: „მე მიყ ვარს ეს შე ნი ბუჩ ქი, და აქ გა მი ხარ დე ბო და. მაგ რამ 
თუ აქ არ შეიძ ლე ბა, მა შინ პირ და პირ სა მე ფო ბაღ ში იყოს, მა ღა ლი კე და რის ხეს
თან, მსხმოია რე ხეებ სა და სურ ნე ლო ვან ყვა ვი ლებს შო რის [107იმ ხილ ვის მი ხედ ვით, 
რო მე ლიც შენ მო გევ ლი ნა, შავ ბუმ ბუ ლია ნი ჩი ტე ბი რომ ბა ნაობ დნენ წყალ ში, და მე
რე ხას ხა სა თეთ რი ფე რი რომ მიი ღეს და ჩა მოს ხდნენ ხეებ ზე და ტკბი ლი გა ლო ბა 
და გაფ რქვიეს]. ჭეშ მა რი ტად, ეს გარ და მა ვა ლი ბა ღი მიგ ვაახ ლებს ჩვენ მა რა დიულ 
ცხოვ რე ბას. იქ უნ და ავა შე ნოთ უფ ლის108 სახ ლი სა ლო ცა ვად, ვიდ რე მღვდლე ბი ჩა
მო ვი დოდ ნენ სა ბერ ძნე თი დან“.

[ცენ ტრა ლურ ძელს ძვრა ვერ უყ ვეს] მე ფემ მა შინ ვე წაი ღო ხე და მი თი თე ბე ბი 
მის ცა დურ გლებს. და მათ მოჭ რეს კე და რი და მის გან დაამ ზა დეს109 შვი დი სვე ტი ეკ
ლე სიის თვის. რო ცა ხის კე დე ლი აა გეს, სვე ტე ბი სა თი თაოდ აღ მარ თეს. ყვე ლა ზე დი
დი ძე ლი, რო მე ლიც საუც ხოო სა ნა ხა ვი იყო, მზად იყო ეკ ლე სიის შუა ში აღ სა მარ თა
ვად, მაგ რამ ვერ ას წიეს ის. მე ფეს სმე ნო და იმ სას წაუ ლის ამ ბა ვი, რომ ლის თა ნახ
მად სვეტს ვერ აღ მარ თავ დნენ იმ ად გილ ზე. მა შინ მე ფემ უამ რა ვი ხალ ხი მოიყ ვა ნა 
და ძა ლიან მძლავ რი მან ქა ნე ბი გა მოი ყე ნეს, ყვე ლა ერ თად შეე ჭი და და ცდი ლობ
დნენ ძე ლის აწე ვას, მაგ რამ ვერ შეძ ლეს. მე ფე და მთე ლი ერი გაოც დნენ, და თქვეს: 
„რას უნ და ნიშ ნავ დეს ეს?“ და რო ცა მო სა ღა მოვ და, მე ფე ძლიერ და ღო ნე ბუ ლი მი
ვი და შინ. 

[არ მა ზის და ზა დე ნის მთე ბის ჩა მოქ ცე ვის ხილ ვა] წმ. ნი ნო და მი სი თორ მე ტი 
მო წა ფე დე და დაე ყუდ ნენ სვეტ თან და ტი როდ ნენ. და შუა ღა მი სას ის ორი მთა – 
არ მა ზი სა და ზა დე ნის – დაე ცა, თით ქოს დაიმ სხვრა და მდი ნა რეებს გა დაუ ღო ბეს 
გზა. მტკვა რი (კუ რა) გად მო ვი და ნა პი რე ბი დან, წა ლე კა ქა ლა ქი და ატ ყდა შემ ზა რა ვი 
გლო ვის და გო დე ბის ხმა. მდი ნა რე არაგ ვიც გად მო ვი და ცი ხე სი მაგ რე ზე და ში შის 
მომ გვრე ლი ხმაუ რი ატ ყდა. დე და კა ცე ბი დაფ რთხნენ და გაიქ ცნენ, მაგ რამ წმ. ნი ნომ 
ხმა მაღ ლა დაიყ ვი რა: „ნუ შე შინ დე ბით, და ნო; მთა იქ ვე დგას და ხალხს კი სძი ნავს. 
მთის ეს ნგრე ვა მხო ლოდ ნი შა ნია, რომ წარ მარ თო ბის მთე ბი ქარ თლში დაე ცა, 
და შემ დგა რი მდი ნა რეე ბი მა თი კერ პე ბის თვის110 მსხვერ პლად გა ღე ბუ ლი ბავ შვე
ბის სის ხლია, რო მე ლიც ამიე რი დან აღარ დაიღ ვრე ბა. გო დე ბის ხმა კი იმ მრა ვა ლი 
ეშ მის ხმაა, რომ ლე ბიც გლო ვო ბენ, რად გან ამ არე მა რი დან ზე გარ დმო ძა ლამ და 
ქრის ტეს ჯვარ მა გან დევ ნა ისი ნი. ამი ტომ მობ რუნ დით და ღმერთს ევედ რეთ“. და 
უეც რად ხმაუ რი შეწ ყდა, და აღა რა ფე რი ხდე ბო და. 
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[სპარ სე ლე ბის შე მო სე ვის ხილ ვა] წმ. ნი ნო წა მოდ გა, მკლა ვე ბი წინ გაიწ ვდი ნა 
და საუფ ლო ლოც ვა აღავ ლინ და, ამ ბობ და: „დაე, ნუ დაბ რკოლ დე ბა ის საქ მე, რო
მე ლიც მე ფემ წა მოიწ ყო“. შემ დეგ ისევ, ვიდ რე მა მა ლი იყივ ლებ და, ძლე ვა მო სი ლი 
ლაშ ქა რი გა მოჩ ნდა შემ ზა რა ვი ხმაუ რით ქა ლა ქის სა მი ალა ყა ფის კარ თან. ჭიშ კრე ბი 
და ლე წეს და ქა ლა ქი სპარ სე ლი ჯა რის კა ცე ბით აივ სო. მოის მა თავ ზარ დამ ცე მი ტი
რი ლის და კი ვი ლის ხმა და ატ ყდა ხოც ვა ჟლე ტა და ყველ გან დი დი სის ხლი დაიღ
ვა რა. დი დი მოთ ქმა გო დე ბა, ხმლე ბის ჭა ხა ნი ატ ყდა და ამ სა ზა რელ მა სა ნა ხაო ბამ 
ჩვენს სხეულს ძა ლა გა მოა ცა ლა და სულს მხნეო ბა; და ყვე ლა ნი ნა თე სა ვებ სა და 
ახ ლობ ლებს გლო ვობ დნენ. უეც რად მოის მა ძლიე რი ყვი რი ლი: „ხუა რა, სპარ სე თის 
მე ფე, და ხუა რან ხუას რა111, მე ფეთ მე ფე ბრძა ნებს, ყო ვე ლი ებ რაე ლი ხმლის წვერ ზე 
ააც ვი თო. რო დე საც მე ეს გა ვი გო ნე და გა ვიაზ რე, მე და ვინც ჩემ თან ერ თად იყო, 
კი დევ ათ ნი112, ეჭ ვმა შეგ ვიპ ყრო, ხმა ლა მო ღე ბუ ლი ჯა რის კა ცე ბი კი სულ უფ რო ახ
ლოვ დე ბოდ ნენ, და ჩვენს ირ გვლივ კლავ დნენ და ხო ცავ დნენ. შემ დეგ გა ვი გო ნეთ 
ძლიე რი ხმა: „მე ფე მი რია ნი შეიპ ყრეს“. ჩვენ მა მხსნელ მა წი ნამ ძღოლ მა მი მოი ხე და 
და თქვა: „მე ვი ცი, რას ნიშ ნავს ეს ყვი რი ლი, რო მე ლიც ამ დენ ტკი ვილს გვა ყე ნებს. 
მო დი, ღმერთს მად ლო ბა შევ წი როთ. ეს არის ნი შა ნი მა თი გა ნად გუ რე ბის, ქარ თლის 
ცხოვ რე ბის და ამ ად გი ლის დი დე ბი სა“. ჩვენ მა ბრძენ მა წი ნამ ძღოლ მა გვა ნუ გე შა 
ჩვენ, ნი ნო ჭეშ მა რი ტად იყო ჩვე ნი წი ნამ ძღო ლი და ღვთივ კურ თხეუ ლი მო ცი ქუ ლი. 

ის (ნი ნო) მიუბ რუნ და ერ თერთ ჯა რის კაცს და უთ ხრა: „სად არიან მე ფეე ბი ხუა
რა და ხუა რან ხუას რა? გუ შინ სა ბას ტა ნი დან გა მო ვიდ ნენ; რო გორ ჩა მოხ ვე დით აქ ასე 
სწრა ფად? თქვენ დი დი და ძლიე რი ლაშ ქა რი გყავთ; რა ტომ დაან გრიეთ ეს ქა ლა ქი და 
რა ტომ ხო ცავთ ხალხს ხმლით? გაჰ ყე ვით ჩრდი ლოე თის ქა რებს და მთის ნია ვებს და 
კლდეებს, რა თა იხი ლოთ, რომ ის მის გან მო დის, ვი საც თქვენ გაურ ბი ხართ“. ნი ნომ წინ 
გაიწ ვდი ნა ხე ლე ბი და ჯვა რი გარ და სა ხა, და უეც რად ის ყო ვე ლი ვე უხი ლა ვი გახ და, და 
სრუ ლი სიმ შვი დე და სად გურ და. დე და კა ცებ მა113 და ლო ცეს ნი ნო და ადი დეს ღმერ თი. 

[ძე ლი სას წაუ ლებ რი ვად აღი მარ თე ბა] გან თია დი ახ ლოვ დე ბო და, რო ცა დე და კა
ცებს ჩაე ძი ნათ, მაგ რამ მე, სი დო ნიას მეღ ვი ძა, და ნი ნო იდ გა ზეაპ ყრო ბი ლი ხე ლე
ბით. და ვხე დავ, ჭა ბუ კი დგას იქ, ბრწყინ ვა ლე ნა თე ბით შემ კუ ლი და გარს ცეც ხლი 
მო სავს; და რამ დე ნი მე სიტ ყვა წარ მოთ ქვა. ნი ნო დაე ცა პი რით ძირს და ჭა ბუკ მა 
ხე ლი დაა დო სვეტს და ძე ლი აღი მარ თა. და მე, სი დო ნიამ, გაო ცე ბულ მა წარ მოვ
თქვი: „ო, დე დო ფა ლო, რა არის ეს?“ და ნი ნომ მო მი გო: „და ხა რე თა ვი მი წამ დე“, და 
ნი ნო აქ ვი თინ და. ცო ტა ხნის შემ დეგ, ნი ნო და მე წა მოვ დე ქით და წა ვე დით იმ ად
გი ლი დან. და იმ ქა ლებ მა, რომ ლე ბიც ჩვენ თან ერ თად არ იყ ვნენ, მა თაც დაი ნა ხეს 
სვე ტი114. და ეს ისე მოხ და, თით ქოს ცეც ხლი ჩა მო დიო და დაბ ლა; და ის (სვე ტი) თა ვის 
ად გილს მიუახ ლოვ და და მი წი დან თორ მე ტი წყრთის სი მაღ ლე ზე აი წია, და ნა ზად, 
თან და თა ნო ბით, იმ ად გი ლის თავ ზე დად გა, რო მე ლიც მის თვის იყო ამოთ ხრი ლი 
კე და რის ხის ფეს ვთან. 
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რო ცა გა თენ და, მე ფე ად გა, საზ რუ ნა ვით გულ დამ ძი მე ბუ ლი, გა ხე და ბაღს და ეკ
ლე სიის ახ ლად წა მოწ ყე ბულ მშე ნებ ლო ბას, რომ ლზეც ამ დენს ფიქ რობ და. და დაი
ნა ხა ნა თე ბა, ელ ვის სხი ვი ვით, რო მე ლიც მი სი ბა ღი დან ცამ დე გა და ჭი მუ ლი ყო. მე ფე 
გაიქ ცა, და სწრა ფად მიირ ბი ნა იქ, და მთე ლი მი სი ოჯა ხო ბა და ქა ლა ქის მო სახ
ლეო ბა მო ვიდ ნენ, რად გან მა თაც იხი ლეს სას წაუ ლი. სვე ტი, რო მე ლიც შუქს ას ხი
ვებ და, თით ქოს ზე ცი დან ჩა მო სუ ლი ყო თა ვის ად გილ ზე, და მტკი ცედ იდ გა თა ვის 
ად გილ ზე, ისე, რომ ადა მია ნის ხე ლი არ შე ხე ბია. ბედ ნიე რია ის წა მი, რო ცა ეს მოხ
და. ქა ლა ქი მცხე თა შიშ მა და სი ხა რულ მა შეიპ ყრო, და დაიღ ვა რა ცრემ ლის მდი ნა
რეე ბი. და მე ფე და თა ვა დე ბი და მთე ლი ერი ოხ რავ დნენ და ადი დებ დნენ ღმერთს 
და ლო ცავ დნენ წმ. ნი ნოს და დი დი სას წაუ ლე ბი მოხ და იმ დღეს. 

[ძელ თან მომ ხდა რი სას წაუ ლე ბი] 115პირ ვე ლი იქ მა ვა ნი ებ რაე ლი მი ვი და, და ბა
დე ბით ბრმა. ის მიუახ ლოვ და ღვთაებ რი ვად აღ მარ თულ სვეტს და მა შინ ვე დაუბ
რუნ და თვა ლის ჩი ნი და ადი და ღმერ თი.

ამის შემ დეგ, იყო ერ თი ჭა ბუ კი, ამ ზას პა ნი116 მე ფის კარ ზე, რო მე ლიც [ამ ზას პა ნის 

გან კურ ნე ბა] სა წოლს იყო მი ჯაჭ ვუ ლი რვა წლის გან მავ ლო ბა ში. დე დამ ის რწმე ნით 
გან მსჭვა ლულ მა მიიყ ვა ნა და მოა თავ სა მი სი ტახ ტრე ვა ნი სი ნათ ლის სვე ტის წინ, და 
შეს თხოვ და ნი ნოს: „მო ხე დე ამ ჩემს ვაჟს, რო მე ლიც სიკ ვდი ლის პი რა საა; რად გა
ნაც ვი ცი, რომ ის ღმერ თი, რო მელ საც შენ ემ სა ხუ რე ბი და გვი ქა და გებ ჩვენ, არის 
ღმერ თი“. ნი ნომ ჯერ სვეტს შეა ხო ხე ლი და მე რე ჭა ბუკს დაა დო და თქვა: „გწამს 
შენ იე სო ქრის ტე, ძე ღვთი სა, რო მე ლიც ხორ ციე ლად მოევ ლი ნა მთელ სამ ყა როს 
სი ცოც ხლის მომ ნი ჭებ ლად117 ? . . . მაშ, გა ნი კურ ნე მი სით და ადი დე ის, ვი სი ძა ლაც 
შენ გან გკურ ნავს“. უმალ წა მოდ გა ჭა ბუ კი ჯან მრთე ლი, და დიდ მა შიშ მა შეიპ ყრო 
მე ფე და მთე ლი ხალ ხი. ყვე ლა სა ხის სნეუ ლი მო ვი და და გა ნი კურ ნა, სა ნამ მე ფემ 
ხის სა ფა რი არ შე მოაკ რა სვეტს და არ და ფა რა ის კაც თა თვა ლის გან, და მა ში ნაც კი, 
ადა მია ნე ბი ადებ დნენ ხელს სა ფარს და იკურ ნე ბოდ ნენ. მე ფემ დააჩ ქა რა ეკ ლე სიის 
მშე ნებ ლო ბა სა სახ ლის ბაღ ში. 

[მე ფე კონ სტან ტი ნე ელ ჩებს უგ ზავ ნის მი რიანს]118 რო ცა მე ფე მი რია ნის ელ ჩე ბი 
წარ დგნენ მე ფე კონ სტან ტი ნეს წი ნა შე და უამ ბეს რა მოხ და, მე ფემ და დე და მის
მა, დე დო ფალ მა ელე ნემ დი დად გაი ხა რეს: პირ ველ ყოვ ლი სა იმი ტომ, რომ უფ ლის 
დი დე ბა გაბ რწყი ნე ბუ ლი ყო ყველ გან, და მა თი ხე ლით მთე ლი ქარ თლი ინათ ლე
ბო და; და შემ დეგ გაი ხა რეს, რად გან ირ წმუ ნეს, რომ მე ფე მი რია ნი გაა ნად გუ რებ და 
სპარ სე ლებს; და მათ გულ თბი ლად მიი ღეს ელ ჩე ბი. ადი დეს და მად ლო ბა შეს წი
რეს უფალს და ჭეშ მა რი ტი მღვდე ლი იოა ნე ეპის კო პო სი ორი მღვდლი სა და სა
მი დიაკ ვნის თან ხლე ბით მიავ ლი ნეს მი რიან თან. და მე ფე კონ სტან ტი ნემ მის წე რა 
მი რიანს ლოც ვის და კურ თხე ვის წე რი ლი, რო მელ შიც მად ლო ბას უხ დი და უფალს 
და გაუგ ზავ ნა მას ჯვა რი, მაც ხოვ რის ხა ტი და მრა ვა ლი ძღვე ნი. დე დო ფალ მა ელე
ნემ მის წე რა ნი ნოს ქე ბის და ნუ გე შის წე რი ლი. მღვდელ მთავ რე ბი და მთე ლი ერი 
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სი ხა რუ ლით აღივ სნენ, რად გან ისი ნი ნატ რობ დნენ, რომ მო ნათ ლუ ლიყ ვნენ. მა შინ 
მი რიან მა სას წრა ფოდ გა მოს ცა ბრძა ნე ბა, რომ ყვე ლა ერის თა ვი (პრო ვინ ციე ბის 
გამ გებ ლე ბი), სპა სა ლა რე ბი (გე ნერ ლე ბი), და მი სი ყვე ლა ქვე შევ რდო მი უნ და გა
მოც ხა დე ბუ ლი ყო მის წი ნა შე; და ყვე ლა ნი საჩ ქა როდ ჩა მო ვიდ ნენ ქა ლაქ ში. 

[მი რია ნის და მი სი ერის მო ნათ ვლა] მე ფე მოი ნათ ლა ნი ნოს ხე ლით, და მას 
მიჰ ყვნენ დე დო ფა ლი და მა თი შვი ლე ბი მღვდლე ბი სა და დიაკ ვნე ბის ხე ლით. მათ 
და ლო ცეს მდი ნა რე მტკვა რი (კუ რა) და ეპის კო პოს მა გაამ ზა და ად გი ლი მოგ ვთა 
ხი დის ჭიშ კრის მახ ლობ ლად, სა დაც მღვდე ლი ელიო ზის სახ ლი იდ გა და იქ მოი
ნათ ლნენ დი დე ბუ ლე ბი და იმ ად გილს უწო დეს „მთა ვართ სა ნათ ლო“ (მთა ვარ თა 
ნათ ლო ბის ად გი ლი). იმა ვე მდი ნა რის ქვე მოთ, ორ ად გილ ზე, ორ მა მღვდელ მა და 
დიაკ ვნებ მა მო ნათ ლეს ერი. და ხალ ხი ეჯაჯ გუ რე ბო და ერ თმა ნეთს; ყვე ლა ევედ
რე ბო და ბე რებს, პირ ვე ლი მე მომ ნათ ლე თო, ისე თი ძლიე რი იყო ნათ ლო ბის სურ
ვი ლი, რად გან მოს მე ნი ლი ჰქონ დათ ნი ნოს ქა და გე ბა, რო ცა მან თქვა: „ის, ვინც 
არ არის მო ნათ ლუ ლი, ვერ ეღირ სე ბა იმ მა რა დიულ ნა თელს“. ამი ტომ ყვე ლა ნი 
ჩქა რობ დნენ მო ნათ ვლას. ასე საჩ ქა როდ მიი ღეს ნათ ლო ბა ყვე ლამ და ქარ თლის 
უმ რავ ლე სო ბამ, გარ და კავ კა სიის მთიუ ლე ბი სა (მთის მო სახ ლეო ბა); ნა თე ლი 
მოე ფი ნა მათ, მაგ რამ გარ კვეუ ლი დროის გან მავ ლო ბა ში მაინც ჯიუ ტად რჩე ბოდ
ნენ სიბ ნე ლე ში. მცხე თა ში ასე ვე იყ ვნენ ებ რაე ლე ბი, რომ ლე ბიც არ მოი ნათ ლნენ, 
გარ და კაბ რა ბიე ლე ბი სა119, რო მელ თა გან ორ მოც დაა თი სუ ლი მოი ნათ ლა, და ისი
ნი ჭეშ მა რი ტი ქრის ტია ნე ბი გახ დნენ; ამის გა მო მე ფემ გა ნა დი და ისი ნი, და უბო ძა 
მათ სო ფე ლი, რო მე ლივ მათ გან ვე ასე იწო დე ბო და: „ცი ხე დი დი“ (დი დი ცი ხე სი
მაგ რე). ფე როზ მა, მე ფე მი რია ნის ქა ლიშ ვი ლის ქმარ მა არ მიი ღო ნათ ლო ბა, არც 
მის მა ხალ ხმა, მაგ რამ მორ ჩი ლე ბას უც ხა დებ დნენ მე ფე მი რია ნის დროე ბით ძა
ლაუფ ლე ბას. 

[მი რია ნი ხალხს გზავ ნის კონ სტან ტი ნეს თან და მე ტი მღვდლის გა მოგ ზავ ნას 

სთხოვს] შემ დეგ მე ფე მი რიან მა ეპის კო პო სი იოა ნე და მას თან ერ თად დი დე ბულ ნი, 
გაგ ზავ ნა მე ფე კონ სტან ტი ნეს თან და შეე ვედ რა, სი ცოც ხლის ხის ნა წი ლი ეწი ლა დე
ბი ნა მის თვის, რო მე ლიც იმ დროს ქრის ტეს ერ თგუ ლი მხევ ლი სა და მოყ ვა რუ ლის, 
დე დო ფალ ელე ნეს ხელ ში აღ მოჩ ნდა. აგ რეთ ვე სთხო ვა, ბევ რი მღვდე ლი გა მოეგ
ზავ ნა ხალ ხის მო სა ნათ ლად ყვე ლა ქა ლაქ სა და ად გილ ში, რა თა მა ლე ქარ თლის 
ყო ვე ლი სუ ლიე რი მო ნათ ლუ ლი ყო; აგ რეთ ვე სთხო ვა, კა ლა ტო ზე ბი გა მოეგ ზავ ნა 
ეკ ლე სიე ბის ასა შე ნებ ლად. რო ცა კონ სტან ტი ნეს წი ნა შე წარ დგნენ, მე ფემ სი ხა რუ
ლით უწი ლა და ხე სი ცოც ხლი სა: იმ ძე ლე ბის ნა წი ლი, რომ ლი თაც უფ ლის ტერ ფე ბი 
მია ლურ სმნეს, და ლურ სმნე ბი, რომ ლი თაც უფ ლის ხე ლე ბი მია ჭე დეს ძელ ზე. ასე ვე 
გაუგ ზავ ნა მღვდლე ბი და მრა ვა ლი კა ლა ტო ზი. 

[კონ სტან ტი ნემ ეკ ლე სიე ბი აღა შე ნე ბი ნა] მე ფე კონ სტან ტი ნემ თა ვის სა მე ფო
ში წმინ და ეკ ლე სია, წმინ და ტა ძა რი აღა შე ნა, და ფრიად დიდ ძა ლი საუნ ჯე გა დას ცა 
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ეპის კო პოს იოა ნეს და უბ რძა ნა, სა დაც პირ ვე ლად მი ვი დოდ ნენ ქარ თლში, იქ აე
გოთ ეკ ლე სიე ბი მის სა ხელ ზე, რა თა ეს საუნ ჯე შე ნა ხუ ლი ყო ქარ თლის საზ ღვრებ ში. 
ეპის კო პო სი გა მოე შუ რა და მას გა მოჰ ყვნენ ელ ჩე ბი. რო დე საც მიაღ წიეს ად გილს 
სა ხელ წო დე ბით ერუ შე თი120, კა ლა ტო ზე ბი იქ შე ჩერ დნენ ეკ ლე სიის ასა შე ნებ ლად; 
მათ საუნ ჯე იქ და დეს, და ლურ სმნე ბიც, რომ ლი თაც უფ ლის ხე ლე ბი გაიხ ვრი ტა. შემ
დეგ მათ გა ნაგ რძეს გზა მან გლი სის კენ121 და შეუდ გნენ ეკ ლე სიის მშე ნებ ლო ბას, და 
იქ მოა თავ სეს ძე ლე ბი, რო მელ ზეც უფ ლის ტერ ფე ბი მია ჭე დეს. და მე ფე მი რიანს 
არ ესია მოვ ნა, რომ პირ ვე ლად სა მე ფო ქა ლაქ ში არ ჩა ვიდ ნენ, არა მედ უკ ვე დაეწ
ყოთ ეკ ლე სიე ბის მშე ნებ ლო ბა სხვა ქა ლა ქებ სა და ად გი ლებ ში და იქ დაე ტო ვე ბი ნათ 
საუნ ჯე. მაგ რამ წმ. ნი ნო მას თან მი ვი და და უთ ხრა: „ო, მე ფეო, არ გაბ რაზ დე; რად
გან სა დაც არ მი დიან, ისი ნი უც ხო ად გილ ზე უფ ლის სა ხელს ავ რცე ლე ბენ და გა ნა ამ 
ქა ლაქ ში ჩვე ნი უფ ლის დი დე ბუ ლი სა მო სი არ ინა ხე ბა?“

მე ფემ შეკ რი ბა აბია თა რი და მრა ვა ლი ებ რაე ლი მას თან ერ თად და გა მოჰ კით ხა 
კვარ თის თაო ბა ზე; მათ უთ ხრეს ყვე ლა ფე რი, რაც ზე მოთ დავ წე რეთ. მა შინ მე ფემ 
ხე ლი აღ მარ თა ცის კენ და ბრძა ნა: „კურ თხეუ ლი ხარ შენ, ო, იე სო, ძეო ცოც ხა ლი 
უფ ლი სა; ვი ნაი დან და სა ბა მით გან შენ გე წა და ჩვე ნი გა მოხ სნა ეშ მას ხე ლი დან და 
სიბ ნე ლი დან. ამი ტო მაც იყო, რომ შე ნი წმინ და პე რან გი შე ნი წმინ და ქა ლაქ იე რუ სა
ლი მი დან ჩვენ თან ჩა მოი ტა ნეს იუ დე ვე ლებ მა, შე ნი ღვთაებ რიო ბის უარ მყო ფე ლებ
მა, და ჩვენ თვის უც ხო ტო მე ლებ მა“.

[საე პის კო პო სო ეკ ლე სიის მშე ნებ ლო ბა მცხე თა ში] მე ფემ და მთელ მა ქა ლაქ მა 
გა ნამ ტკი ცეს ქრის ტია ნო ბა. კა ლა ტო ზე ბი შეუდ გნენ ეკ ლე სიის მშე ნებ ლო ბას ქა ლა
ქის გა რეუ ბან ში, მაყ ვლო ვან ში, სა დაც წმ. ნი ნოს ედო ბი ნა და სა დაც ახ ლა საე პის კო
პო სო ეკ ლე სიაა. და წმ. ნი ნომ, თქვა: „კურ თხეუ ლია ჩვე ნი უფა ლი იე სო ქრის ტე და 
ჩვე ნი უფ ლის მა მა, რო მელ მაც გა მოგ ვიგ ზავ ნა წმინ და სიტ ყვა მაღ ლი დან, თა ვად მი
სი ყოვ ლის შემ ძლე ტახ ტი დან, რა თა ის ამ ცოდ ვილ მი წა ზე ჩა მო სუ ლი ყო, ჭეშ მა რი
ტად შო ბი ლი და ვი თის თეს ლის გან, უბი წო და წმინ და ქალ წუ ლის გან; რად გან მი სი 
სურ ვი ლი იყო მას სი ცოც ხლე მოე ნი ჭე ბი ნა ჩვენ თვის. მან გა ნა ნათ ლა ყო ვე ლი ვე ცის 
ქვე შეთ ში, რა თა მორ წმუ ნე ნი გამ ხდა რიყ ვნენ. ის იშ ვა კა ცად, ის, ნა თე ლი ყო ველ თა, 
ხა ტი უფ ლი სა; და რო გორც რჯუ ლის მსა ხუ რი, ის მოი ნათ ლა წყლით და სუ ლიწ მინ
დით; ის ჯვარს აც ვეს და დაი მარ ხა, და აღ დგა მე სა მე დღეს და ამაღ ლდა ზე ცად მა
მას თან, და ის კვლავ მობ რძან დე ბა თა ვი სი დი დე ბით. მი სია ყო ვე ლი დი დე ბა, მა მი სა 
და სუ ლიწ მი დი სა, აწ და მა რა დის და უკუ ნი თი უკუ ნი სამ დე“. 
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პა ტიო სა ნი ჯვრის ამაღ ლე ბა122

[სას წაულ მოქ მე დი ხე] რო დე საც მე ფე და დე დო ფა ლი და მა თი შვი ლე ბი და მთე
ლი ერი მოი ნათ ლა, შეუ ვა ლი კლდის კენ წე რო ზე იდ გა ერ თი ხე, ულა მა ზე სი, საა მო 
სურ ნე ლის მფრქვევ ელი. ეს იყო სას წაულ მოქ მე დი ხე, რად გან ის რით დაჭ რი ლი ნა
დი რი მი დიო და მას თან, და რო ცა მის ფოთ ლებს, ან და ძირს დაც ვე ნილ თესლს ჭამ
და, იკურ ნე ბო და, თუნ დაც სა სიკ ვდი ლოდ დაჭ რი ლი ყო ფი ლი ყო. 

ეს უდი დეს სას წაუ ლად ეჩ ვე ნა ამ მა ნამ დე წარ მარ თებს და მათ უამ ბეს ეპის კო პოს 
იოა ნეს ამ ხის შე სა ხებ. ეპის კო პოს მა უთ ხრა მათ: „ის მი ნეთ! სი ნამ დვი ლე ში ეს მი
წა ღმერ თმა და სა ბა მი დან გან საზ ღვრა მი სი მსა ხუ რე ბის თვის. ეს ხე ღმერ თმა დარ
გო სწო რედ ამ დროის თვის, რად გან ახ ლაც კი, უფ ლის წყა ლო ბა მოე ფი ნა ქართლს 
და ამ ხი დან უნ და დამ ზად დეს თაყ ვა ნის ცე მის ჯვა რი, რო მელ საც ქარ თლის მთე ლი 
მცხოვ რებ ნი ეთაყ ვა ნე ბიან“. და რე ვი, მე ფის ვა ჟი [მოჭ რეს] და ეპის კო პო სი და მათ
თან ერ თად მრა ვა ლი ადა მია ნი წა ვი და და მოჭ რეს ის ხე და წა მოი ღეს ტო ტე ბია ნად 
და ათ ჯერ ათ მა მა მა კაც მა, ტო ტე ბი თა და ფოთ ლე ბით შე მო სი ლი ხე ქა ლაქ ში შეი
ტა ნა. ხალ ხი მოგ როვ და მის სა ნა ხა ვად, რად გან მი სი სიმ წვა ნე და ფოთ ლო ვა ნე ბა 
ზაფ ხუ ლის123 დღეებ ში საკ ვირ ვე ლი იყო, ვი ნაი დან ყო ვე ლი სხვა ხე უკ ვე გამ ხმა რი
ყო. მას კი ფოთ ლე ბი არ დას ცვე ნო და, შორ მან ძილ ზე აფ რქვევ და საა მო სურ ნელს 
და ლა მა ზი შე სა ხე და ვი იყო. მათ ხე სა კუ თარ ფეს ვებ ზე დად გეს ეკ ლე სიის სამ ხრეთ 
კა რიბ ჭეს თან, სა დაც სიო უბე რავ და და ხის საა მო სურ ნე ლე ბას შო რით აფ რქვევ
და და ფოთ ლე ბი ეფურ ჩქნე ბო და. რო გორც გვით ხრეს, ეს ხე სი ლა მა ზით ისე თი ვე 
წარ მტა ცი იყო, რო გო რიც ედე მის ბაღ ში დარ გუ ლი ხე. ხე ოც და ხუთ მარტს მოჭ რეს, 
პა რას კევ დღეს, ის კი იქ ოც დაჩ ვიდ მეტ დღეს ისე იდ გა, რომ ფოთ ლებ მა ფე რი არ 
იც ვა ლეს; ასე იდ გა, თით ქოს ფეს ვი დან კენ წე რომ დე აზი დულ ყვე ლა ზე მა ღალ ტო
ტამ დე ნა კა დულ ში მდგა რი ყო, ვიდ რე ტყის ყვე ლა ხე ფოთ ლე ბით არ შეი მო სა და აყ
ვავ და. მა შინ [და მის გან ჯვრე ბი დაამ ზა დეს] პირ ველ მაისს დაამ ზა დეს ჯვრე ბი (სა მი) 
და მეშ ვი დე დღეს აღ მარ თეს ისი ნი მე ფის მფარ ვე ლო ბით124, სი ხა რუ ლით, და მთე ლი 
ქა ლა ქის მო სახ ლეო ბის ნე ბით, ვინც ეკ ლე სია ში იყო. 

[ცეც ხლო ვა ნი ჯვრი სა და ვარ სკვლა ვე ბია ნი გვირ გვი ნის გა მო ჩე ნა] შემ დეგ ქა
ლა ქის მთელ მა მო სახ ლეო ბამ ნა ხა იმ დღეებ ში, რომ ცეც ხლო ვა ნი ჯვა რი ჩა მო ვი
და ცი დან მას ზე; მას გარს შე მოერ ტყა, ასე ვთქვათ, ვარ სკვლა ვე ბის გვირ გვი ნი, და 
ცეც ხლო ვა ნი ჯვა რი ასე იდ გა ეკ ლე სიის თავ ზე მზის ამოს ვლამ დე; და რო ცა ინა თა, 
ორი ვარ სკვლა ვი გა მოე ყო და ნარ ჩე ნებს – ერ თი აღ მო სავ ლე თით წა ვი და და მეო რე 
და სავ ლე თით, და ყვე ლა ზე კაშ კა შა ნე ლა დაიძ რა იმ ად გი ლის კენ, ნა კა დუ ლის კენ, 
არაგვს გა დაღ მა, და დად გა კლდო ვან მთა ზე, სა დაც წმინ და ნი ნოს ცრემ ლე ბი დან 
წყა რო აღ მო ცენ და125, და იქი დან ვარ სკვლა ვი ამაღ ლდა ზე ცად. 

ამ რი გად, მთელ მა ერ მა ბევ რჯერ იხი ლა ღმერ თის მაც ხო ვა რე ბა, და ასე ეკით ხე
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ბოდ ნენ წმ. ნი ნოს: „რას ნიშ ნავს ეს, რომ მა ნა თო ბე ლი ვარ სკვლა ვე ბი დაიძ რნენ და 
ერ თი აღ მო სავ ლე თით წა ვი და და თა ვად კა ხე თის მთებ საც კი მიაღ წია და მეო რე კი 
და სავ ლე თის კენ წა ვი და, ამ ქა ლა ქის სიახ ლო ვეს126?“ წმ. ნი ნომ მიუ გო მათ: „რო ცა 
და ვი ნა ხავთ, სად გა მოა ნა თეს მათ იმ მთებ ზე127, დაე, იქ აღ მარ თონ ორი ჯვა რი ქრის
ტეს თვის“. მე ფე ასეც მოიქ ცა, და ხალ ხი უყუ რებ და უმაღ ლეს მთებს128 ერ თი მეო
რის მი ყო ლე ბით. ეს მოხ და ერთ პა რას კევს, ხო ლო შა ბათს, გამ თე ნიი სას ისე თი ვე 
სას წაუ ლი მოხ და, რო გო რიც ად რე. მეო რე დღეს ვარ სკვლა ვე ბი და სავ ლე თის კენ 
გაე მარ თნენ, სა დაც „ქვაბ თა თა ვის“ (გა მოქ ვა ბუ ლე ბის თა ვი) მთა ზე შედ გნენ. მე ფეს 
უთ ხრეს, რო გორ გა მოე ყო ვარ სკვლა ვი სხვა ვარ სკვლა ვებს, რო გორ ამაღ ლდა და 
თავ ზე დაად გა თხო თის მთის129 ერთ ად გილს, კას პის უღელ ტე ხილ ზე და მე რე სრუ
ლიად უხი ლა ვი გახ და. ზუს ტად ასე ვე, კა ხე თის მთებ ში გაგ ზავ ნი ლებ მა, დაბ რუ ნე ბის 
შემ დეგ უამ ბეს მე ფეს, რო გორ ნა ხეს, რომ ვარ სკვლა ვი წა ვი და იქით და შე ჩერ და 
სო ფელ ბუ დის თავ ზე, კა ხე თის მხა რე ში130. 

[ჯვრე ბი აღ მარ თეს თხოთ ში და უჯარ მა ში] წმ. ნი ნომ მათ დაა ვა ლა, უთ ხრა: „წაი
ღეთ ეს ორი ჯვა რი და აღ მარ თეთ ერ თი თხოთ ზე, სა დაც უფალ მა გვიჩ ვე ნა მი სი 
ძალ მო სი ლე ბა, და ერ თიც მიე ცით სა ლო მეს, ქრის ტეს მოახ ლეს, რა თა აღი მარ თოს 
ის ქა ლაქ უჯარ მა ში131. რაც შეე ხე ბა სო ფელ ბუ დის კა ხეთ ში, მას არ უნ და მი ვა ნი ჭოთ 
სა მე ფო ქა ლაქ თან შე და რე ბით უპი რა ტე სო ბა, რა კი იქ ბევ რი ხალ ხი ცხოვ რობს. ბუ
დიც იხი ლავს უფ ლის მადლს“. და მოიქ ცნენ ისე, რო გორც დე დო ფალ მა132 უბ რძა ნა: 
მათ ას წიეს სას წაულ მოქ მე დი, წმინ და ჯვა რი ადა მია ნის ხე ლით მცხე თა ში, და ჩა
ვიდ ნენ იმ ბორცვს ქვე მოთ წყა როს თან, სა დაც მთე ლი ღა მე უფ ლის ლოც ვა ში გაა
თე ნეს და წმინ და ნი ნომ წყა როს წყალს თა ვი სი ცრემ ლე ბი შეუ რია, და იქ მოხ და 
დი დი სას წაუ ლე ბი და კურ ნე ბა ნი.

მეო რე დღეს გაე შურ ნენ ნი ნო, მე ფე და დე დო ფა ლი და მთავ რე ბი და ხალ ხის 
დი დი სიმ რავ ლე კლდის კენ და იმ ქვებ ზე მუხ ლმოყ რი ლე ბი ცხა რედ ატირ დნენ133, სა
ნამ მთებ მა არ მის ცეს ბა ნი. მა შინ წმ. ნი ნომ ხე ლი დაა დო ერთ ქვას და ეპის კო პოსს 
მი მარ თა: „მო დი, რად გან შენ შეგ შვე ნის ამ ქვის კურ თხე ვა. და მარ თლაც, ეპის კო
პოს მა აკურ თხა ქვა, და ჯვა რი აღ მარ თეს იქ მე ფის სა დი დებ ლად. უთ ვა ლავ მა ადა
მიან მა მოიდ რი კა მუხ ლი და თაყ ვა ნი სცეს ჯვარს და აღია რეს ჯვარ ცმუ ლი ჭეშ მა რიტ 
ძედ ცოც ხა ლი ღვთი სა, და იწა მეს დია დი სამ ბუ ნე ბო ვა ნი ღმერ თი. და დიდ მა134 მთავ
რებ მა არ მია ტო ვეს წმინ და ეკ ლე სია, სვე ტი ნათ ლი სა და ცხო ველ მყო ფე ლი ჯვა რი, 
რად გან იქ იხი ლეს საო ცა რი სას წაუ ლე ბი და უწ ყვე ტი კურ ნე ბა135. და აღ დგო მის კვი
რა დღეს მე ფე მი რიან მა და მთელ მა მცხე თამ მსხვერ პლი შეს წი რეს. ეს დღე დაა
წე სეს აღ დგო მას ჯვრის მსა ხუ რე ბად136, და ამ წესს მთე ლი ქარ თლი დღემ დე იცავს. 

[მა ნა თო ბე ლი ჯვრის გა მო ჩე ნა და თორ მე ტი ვარ სკვლა ვი] გა მოხ და ხა ნი და სულ
თმო ფე ნო ბის შემ დეგ, ერთ ოთ ხშა ბათს, მათ იხი ლეს სას წაუ ლი, ყოვ ლად მშვე ნიე რი: 
ჰოი! ნათ ლის სვე ტი, ჯვრის ფორ მი სა, იდ გა ჯვარ ზე, და თორ მე ტი ვარ სკვლა ვით შეკ
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რუ ლი გვირ გვი ნი შე მოვ ლე ბო და გარს137; და ეს ჯვა რი ბორ ცვზე საა მურ სურ ნელს გა
მოს ცემ და და ყვე ლამ იხი ლა ეს სას წაუ ლი. მრა ვა ლი კერ პთაყ ვა ნის მცე მე ლი მოექ ცა და 
მოი ნათ ლა იმ დღეს138, და ქრის ტია ნებს გა ნუმ ყარ დათ რწმე ნა და გა ნა დი დეს უფა ლი. 

[მცხე თა ში ჯვარს თავ ზე ცეც ხლი ად გე ბა] მათ იხი ლეს კი დევ ერ თი ჯვრის სას წაუ
ლი: რო გორ დაად გა მას თავ ზე ცეც ხლი, მზე ზე შვიდ ჯერ უფ რო კაშ კა შა139. ღუ მე ლის 
ამო ვარ დნი ლი ნა პერ წკა ლი ვით იდ გა იქ და უფ ლის ან გე ლო ზე ბი ცის კენ ადიოდ ნენ 
და ქვე მოთ ჩა მო დიოდ ნენ. და გო რა კი, რო მელ ზეც ჯვა რი140 იდ გა, შეირ ყა ძლიერ, 
და რო ცა სას წაუ ლი დას რულ და, რყე ვაც შეწ ყდა. რო ცა ერ მა დაი ნა ხა ეს სას წაუ ლი, 
ძლიერ გან ცვიფ რდნენ და უფ რო და უფ რო ადი დებ დნენ ღმერთს. ეს სას წაუ ლე ბი 
ხდე ბო და წლი თი წლამ დე, და მთე ლი ერი ხე დავ და ამას ში ში თა და ძრწო ლით და 
აღივ სნენ გულ წრფე ლი რწმე ნით. 

[რე ვის ვა ჟის გან კურ ნე ბა] იმ ხა ნად რევს141, მე ფის ძეს, მცი რეწ ლო ვა ნი ვა ჟი ჰყავ
და, რო მე ლიც ავად იყო და სიკ ვდი ლი ემუქ რე ბო და; ის მი სი ერ თა დერ თი ვა ჟი 
იყო. რევ მა შვი ლი წმინ და ჯვრის წინ მოა თავ სა და ცრემ ლმო რეუ ლი ევედ რე ბო და 
ამ სიტ ყვე ბით: „თუ შენ ამ ჩე მი შვი ლის სი ცოც ხლეს მა ჩუ ქებ, მე სა ბურ ველს აგი
შე ნებ სამ ყო ფე ლად“. და მეყ სეუ ლად, იმ ად გილ ზე, ის შვი ლი გა ნი კურ ნა და მა მამ 
წაიყ ვა ნა ის სრუ ლიად საღ სა ლა მა თი და სი ცოც ხლით სავ სე. შემ დეგ რე ვი შეუდ
გა და დე ბუ ლი პი რო ბის აღ სრუ ლე ბას; და დი დი სი ხა რუ ლი თა და გზნე ბით, მე ფის 
შვილ მა142 აღ მარ თა სა ბურ ვე ლი, და წლი დან წლამ დე მო დიო და და აღას რუ ლებ და 
მსხვერ პლშე წირ ვის პი რო ბას; და ამის შე დე გად, იმ რავ ლა სნეულ თა მსვლე ლო ბამ 
და მო დიოდ ნენ და იკურ ნე ბოდ ნენ და დი დი სი ხა რუ ლით გა ნა დი დებ დნენ ქრის ტეს 
წმინ და ჯვარს. 

[და მცხე თის ჯვარ თან გან ხორ ციე ლე ბუ ლი სხვა სას წაუ ლე ბი] იყო ერ თი ჭა ბუ კი, 
რო მე ლიც ბრმა იყო ორი ვე თვა ლით. ის დაჯ და142 ქრის ტეს ჯვრის წინ და შვიდ დღე ში 
დაუბ რუნ და თვა ლის ჩი ნი და გა ნა დი და ჯვა რი პა ტიო სა ნი.

შემ დეგ იყო ერ თი ქა ლი, რო მელ საც ავი სუ ლე ბი არ ას ვე ნებ დნენ, და რვა წლის 
გან მავ ლო ბა ში გა მოა ცა ლეს გო ნე ბა და ჯა ნი; და ტან ზე იგ ლეჯ და ტან საც მელს. ის 
მიიყ ვა ნეს და ჯვრის წინ დაას ვე ნეს და თორ მე ტი დღის შემ დეგ ის გა ნი კურ ნა და ად
გა და წა ვი და და ადი დებ და უფალს და თაყ ვანს სცემ და წმინ და ჯვარს. 

კი დევ იყო ერ თი პა ტა რა ბი ჭი, რო მე ლიც მოუ ლოდ ნე ლად დაე ცა მკვდა რი144. დე
და მის მა მიი ტა ნა შვი ლის უსუ ლო გვა მი145 ჯვარ თან. დი ლი დან სა ღა მომ დე ლო ცუ
ლობ და და ქვი თი ნებ და ჯვარ თან. მას თან მი ვიდ ნენ და უთ ხრეს: „წაიყ ვა ნე აქე დან, 
დე და კა ცო, და და მარ ხე, რად გან მკვდა რია; შეწ ყვი ტე გლო ვა“. მაგ რამ ქალს იმე დი 
კი არ დაუ კარ გავს, უფ რო ძლიერ და უფ რო შე საბ რა ლი სად ტი რო და და ლო ცუ
ლობ და. და რო ცა მო სა ღა მოვ და, ბავ შვი მკვდრე თით აღ დგა და თვა ლი გაა ხი ლა 
და შვი დი146 დღის შემ დეგ დე დამ შინ წაიყ ვა ნა გან კურ ნე ბუ ლი და გა ცოც ხლე ბუ ლი 
და გა ნა დი დებ და უფალს. 
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რო დე საც ხალ ხმა დაი ნა ხა წმინ და ჯვრის სას წაულ მოქ მე დი კურ ნე ბის ძა ლა, ბევ
რი უშ ვი ლო მო ვი და და ევედ რე ბო და უფალს, შვი ლი მიე ცა მათ თვის და მრა ვალს 
მიე ცა შვი ლი; და ისი ნი მსხვერპლს სწი რავ დნენ და მად ლობ დნენ უფალს. და არა 
მხო ლოდ გან კურ ნე ბის სათ ხოვ ნე ლად მო სუ ლე ბი იკურ ნე ბოდ ნენ, არა მედ ვინც შო
რი დან შეს თხოვ და წმინ და ჯვარს, ისი ნიც მყის ვე147 იღებ დნენ შვე ლას. და ის შვე
ლო და მათ, ვინც იბ რძო და, რა თა მტე რი ეძ ლიათ და ისი ნიც სწრა ფად მო დიოდ ნენ 
ჯვარ თან მად ლო ბის შე სა წი რა ვად. 

ბევ რი შე ჭირ ვე ბუ ლი წარ მარ თი გან კურ ნა ამ ჯვარ მა და მრა ვა ლი მოი ნათ ლა და 
სი ხა რუ ლით გა ნა დი დებ დნენ უფალს; მრა ვა ლი სა ხის სე ნი გან კურ ნა პა ტიო სან მა 
ჯვარ მა, მრა ვალ ნი მო დიოდ ნენ სხვა დას ხვაგ ვა რი სე ნით შეპ ყრო ბი ლე ბი გან კურ ნე
ბის სათ ხოვ ნე ლად და იქ ვე იკურ ნე ბოდ ნენ უმალ, დღემ დეც კი148, და ისი ნი ადი დებ
დნენ მა მას, ძეს და სუ ლიწ მინ დას, დი დე ბა მა მა სა და ძე სა და სუ ლიწ მინ და სა, აწ და 
მა რა დის და უკუ ნი თი უკუ ნი სამ დე.

 

წე რი ლი, რო მე ლიც რო მის პატ რიარ ქმა და  
ბრან ჯთა მე ფემ მის წე რეს ნი ნოს,  
მე ფეს და მთელ ქარ თლის ერს 
იმ დღეებ ში რო მის წმინ და პატ რიარ ქის გან მო ვი და წე რი ლი ნი ნო სად მი, მე ფი სა 

და მთე ლი ქარ თვე ლი ხალ ხი სად მი. მან ბრან ჯი დიაკ ვა ნი გა მოგ ზავ ნა მე ფის თვის 
ხოტ ბის და კურ თხე ვის გად მო სა ცე მად, და წმინ და ნი ნოს გან ლოც ვი სა და წყა ლო ბის 
სათ ხოვ ნე ლად. დიაკ ვან მა ასე ვე მოი ტა ნა წე რი ლი ბრან ჯთა მე ფის გან მო წე რი ლი 
ნი ნო სად მი, რო მელ შიც ის იწე რე ბო და, რომ რო გორც მის მა (ნი ნოს) მა მამ მო ნათ ლა 
ყვე ლა ბრან ჯი – დი დე ბუ ლი საქ მე ცნო ბი ლი იე რუ სა ლიმ სა და კონ სტან ტი ნე პოლ ში, 
სწო რედ ასე გა ნა ნათ ლა მან მთე ლი ქარ თლი მარ თალ თა მზით. ამი ტომ მოს წე რა 
მან გუ ლი თა დი წე რი ლი ნი ნოს, რად გან მას გაე გო, რა სას წაუ ლებს ახ დენ და ის ერ
ში და აგ რეთ ვე, გაე გო სას წაუ ლე ბი, რო მელ თაც ის ახ დენ და სვეტ თან და აგ რეთ ვე 
მაყ ვლო ვა ნის სად გო მის და მი სი კურ ნე ბის ძა ლის შე სა ხებ. ბრან ჯთა დიაკ ვან მა იხი
ლა და გაი გო ნა სვე ტის სას წაულ თა ამ ბა ვი, რო მე ლიც მცხე თა ში მომ ხდა რი ყო, და 
გა ნა დი და ღმერ თი. მან თან წაი ღო წე რი ლე ბი და გაემ გზავ რა. 

[მი რია ნის მი სიო ნე რუ ლი აღ ტყი ნე ბა] მა შინ მე ფემ უთ ხრა წმ. ნი ნოს და ეპის კო
პოსს: „მე ხმლის პი რით მო ვაქ ცევ მთიუ ლებს, და ჩემს სი ძე ფე როზს, და უფ ლის მსა
ხუ რად და პა ტიო სა ნი ჯვრის აღ მსა რებ ლად ვაქ ცევ მათ“. ნი ნომ მიუ გო: „ღმერ თი არ 
გვიბ რძა ნებს ხმლის აღ მარ თვას, არა მედ სა ხა რე ბით და პა ტიო სა ნი ჯვრით უნ და და ვა
ნა ხოთ ჭეშ მა რი ტე ბის გზა, რო მე ლიც მათ მა რა დიუ ლი ცხოვ რე ბის კენ გაუძ ღვე ბა. დაე, 
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ღმერ თის წყა ლო ბამ გა ნა ნათ ლოს მათ გუ ლებ ში და სად გუ რე ბუ ლი წყვდია დი“. და წმ. 
ნი ნო (და ეპის კო პო სი იოა ნე)149 გაემ გზავ რა. მე ფემ თან წაიყ ვა ნა ერის თა ვი (პრო ვინ
ციის გამ გე ბე ლი) და ისი ნი ჩა ვიდ ნენ ცუ ბენ ში150, და მოუ წო და მთიუ ლებს151, რო მელ თაც 
გა რეუ ლი მხე ცის გა რეგ ნო ბა ჰქონ დათ, და ჭარ თა ლელ152 ფხო ვე ლებს153 და გუ და მაყ
რე ლებს154, და იქა და გეს მათ თან ქრის ტია ნუ ლი სა ხა რე ბი სეუ ლი ჭეშ მა რი ტე ბა, რო მე
ლიც მა რა დიუ ლი სი ცოც ხლის სა წინ და რია, მაგ რამ მათ არ ისურ ვეს ნათ ლო ბა; მა შინ 
მე ფის ერის თავ მა ხმა ლი აღ მარ თა მათ წი ნააღ მდეგ, და ძა ლით დაუნ გრია კერ პე ბი. 
შემ დეგ გა შორ დნენ იმ ად გი ლებს და ჟა ლე თის კენ155 წა ვიდ ნენ და იქა და გეს ერ წოს 
თია ნე თე ლებ ში156, რო მელ თაც მიი ღეს სა ხა რე ბა და მოი ნათ ლნენ. მაგ რამ ფხო ვე ლებ
მა მია ტო ვეს თა ვიან თი მი წა წყა ლი და ჩა ვიდ ნენ თუ შეთ ში157, და იქ იყ ვნენ სხვა მთიუ
ლე ბი, რომ ლე ბიც არ იყ ვნენ ქრის ტია ნულ რწმე ნა ზე მოქ ცეუ ლე ბი. მე ფემ მძი მე ბე გა რა 
დაუ წე სა მათ, ვინც მო ნათ ვლა არ ისურ ვა; ამი ტომ იქაუ რებ მა რაზ მე ბი შეკ რეს და და
თა რე შობ დნენ. ზო გი მათ გა ნი, ბო ლოს და ბო ლოს, აბი ბოს ნეკ რე სელ მა158 მო ნათ ლა, 
ზო გი კი დღემ დე ცეც ხლთაყ ვა ნის მცემ ლად რჩე ბა. 

[წმინ და ნი ნო შე დის კა ხეთ ში] მა შინ წმ. ნი ნო გაე მარ თა კა ხეთ ში და შეის ვე ნა კა წა
რეთ ში და მოაქ ცია ერი. ამის შემ დეგ ის შე ვი და სო ფელ ქველ ში და შეკ რი ბა კა ხე თის 
თა ვა დე ბი. მათ არა ფე რი სმე ნო დათ ქრის ტია ნო ბა ზე და მე ფის მო ნათ ვლის თაო ბა ზე; 
სი ხა რუ ლით მიი ღეს მათ ნი ნოს სწავ ლე ბა და მოექ ცნენ და მოი ნათ ლნენ მღვდე ლი ია
კო ბის გან. ამის შემ დეგ ნი ნო ჩა ვი და ბო დი ში, და იქ მას თან მი ვი და სუ ჯი159, კა ხე თის დე
დო ფა ლი, და მას თან ერ თად მთავ რე ბის დი დი [მოაქ ცევს დე დო ფალ სუ ჯის] სიმ რავ ლე, 
სამ ხედ როე ბი და მო ნა  ქა ლე ბი. ნი ნომ გაუმ ხი ლა მათ ქრის ტეს საი დუმ ლო (წმინ და ზია
რე ბა) და ტკბილ მოუბ რო ბით ას წავ ლი და მათ ქრის ტეს ჭეშ მა რიტ რწმე ნას. ნი ნომ უამ ბო 
იმ სას წაუ ლე ბის შე სა ხებ, რომ ლე ბიც ცეც ხლო ვან მა სვეტ მა მოი მოქ მე და, რის თაო ბა ზე 
მათ არა ფე რი გაე გოთ მა ნამ დე. სი ხა რუ ლით მიი ღეს მათ წმ. ნი ნოს სწავ ლე ბა და დე დო
ფა ლი, მის ყვე ლა მთა ვარ თან და მოახ ლეს თან ერ თად მოი ნათ ლა. 

რო დე საც ნე ტარ მა ნი ნომ ასე აღას რუ ლა თა ვი სი საქ მე და ქა და გე ბა, ის მიხ ვდა, 
რომ ახ ლოვ დე ბო და დრო, რო ცა მი სი სუ ლი სხეულს უნ და გან შო რე ბო და. მან [წმ. 

ნი ნოს წე რი ლი მე ფე მი რიანს] მე ფე მი რიანს წე რი ლი მის წე რა და კა ხე თის დე დო
ფალ სუ ჯის გა დას ცა. ნი ნო წერ და:

„იე სო ქრის ტეს მსა ხურს, წმინ და სა მე ბის ერ თგულ მორ წმუ ნეს, წმინ და მე ფე თა 
მო კავ ში რეს, მე ფე მი რიანს. – დაე უფალ მა მი სი წყა ლო ბის ნა მი გაწ ვი მოს შენ და 
მთელ შენს სა მე ფო კარს, და მთე ლი შე ნი ერის სამ ფლო ბე ლოს, და დაე, ქრის ტეს 
ჯვა რი და მი სი ყოვ ლად წმინ და დე დის მეო ხე ბა იყოს თქვე ნი მფარ ვე ლი. აჰა, მე გა
მო ვია რე მრა ვა ლი მი წა, და მათ მიი ღეს ქრის ტეს სა ხა რე ბა, და გა მოის ყი დეს ცოდ
ვე ბი და მოი ნათ ლნენ, და თაყ ვანს სცე მენ შე მოქ მედ უფალს. ახ ლა შენ ბედ ნიე რი 
უნ და იყო, რად გან შე ნი მე ფო ბის დროს მოხ და, რომ უფალ მა მო ხე და მის ქმნი ლე
ბებს და მი სი სიბ რძნის ნა თე ლი მოჰ ფი ნა მათ. მტკი ცედ მიენ დე ჭეშ მა რიტ რწმე ნას, 
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რა თა მას თან ერ თად იმე ფო მის ზე ციურ სა მე ფო ში სა მა რა დი სოდ. მე აღ ვას რუ ლე 
ჩე მი დღეე ბი ამ ქვე ყა ნა ზე და გავ დი ვარ ცხოვ რე ბი დან, რა თა ჩემს მა მა თა გზას და
ვად გე. აღ ნიშ ვნის ღირ სია ღმერ თის წმინ დან თა შო რის დე დო ფა ლი სუ ჯი, რად გან 
ის გახ და ქრის ტეს ჭეშ მა რი ტი მორ წმუ ნე და დაამ ხო კერ პე ბი და მოაქ ცია ერი უფ
ლის მსა ხუ რე ბის თვის და მოუ წო და მის ძმას და ქა ლიშ ვილს, აგ რეთ ვე არ თე რეონს, 
მხე დარ თმთა ვარს, და ას წავ ლი და მათ ჭეშ მა რიტ სჯულს, და ყვე ლა ნი ბუდ ში მოი
ნათ ლნენ მა მის, ძის და წმი და სუ ლის სა ხე ლით. ახ ლა გა მოგ ზავ ნე ჩემ თან მა მა თა 
წმინ და მთა ვა რი, რა თა მან მომ ცეს საგ ზა ლი ჩე მი სუ ლის მა რა დიულ მოგ ზაუ რო ბა ში 
თან წა სა ღე ბად, რად გან მოახ ლოვ და ჩე მი ჟა მი“. 

[დე დო ფა ლი სუ ჯი წე რი ლით გაუდ გე ბა გზას და მცხე თა ში ჩა დის] დე დო ფალ მა სუ
ჯიმ ნი ნოს წე რი ლი გა მოარ თვა და რად გან აღ ტყი ნე ბუ ლი იყო სურ ვი ლით, ცხო ველ
მყო ფე ლი სვე ტის თვის თაყ ვა ნი ეცა, საჩ ქა როდ გაუდ გა გზას. მთე ლი გზა ფეხ შიშ ველ მა 
ია რა, და ცრემ ლით ალ ბობ და მი წას. რო ცა ცხო ველ მყო ფე ლი სვე ტის გა დაღ მა მხა რეს 
მიად გნენ, დაი ნა ხეს, რომ მდი ნა რე არაგ ვი ძლიერ ადი დე ბუ ლი ყო და სამ ხედ როებ საც 
კი არ შეეძ ლოთ მი სი გა დაკ ვე თა; რო დე საც ჩა მოქ ვეით დნენ, აბო ბოქ რე ბუ ლი მდი ნა
რის ში შით პი რი იბ რუ ნეს. მაგ რამ რო გორც პეტ რემ გაია რა წყალ ზე უფ ლის კენ, ასე თი
ვე რამ მოხ და ამ ქა ლის შემ თხვე ვა შიც, რო მე ლიც ქრის ტეს რწმე ნით და ცხო ველ მყო
ფელ სვეტ თან მიახ ლე ბის სურ ვი ლით იყო აღ ტყი ნე ბუ ლი და ჰქონ და მდოგ ვის [სას

წაუ ლებ რი ვად გა დაკ ვეთს არაგვს] მარ ცვლი სო დე ნა რწმე ნა. მან თა ვად გა დაკ ვე თა 
მდი ნა რე და ისე ის კუ პა მდი ნა რე ში, თით ქოს ბე დაუ რი ყო ფი ლი ყოს. მდი ნა რის მეო რე 
მხა რეს, მთელ ხალ ხთან ერ თად, ეპის კო პო სი იოა ნე იდ გა და რო ცა სუ ჯი დი ნე ბა ში შე
ვი და, წყალ მა უკან დაი ხია, ისე, რომ დე დო ფა ლი მშრა ლი ტერ ფე ბით გა ვი და მეო რე 
ნა პირ ზე. მე ფე და მთა ვა რე პის კო პო სი შე ში ნე ბუ ლე ბი და გაო ცე ბუ ლე ბი დახ ვდნენ დე
დო ფალს და შე ვიდ ნენ ერ თად ეკ ლე სია ში, სვე ტიც ხო ველ თან, და ილო ცეს და ცხა რე 
ცრემ ლი ღვა რეს. დე დო ფალ მა ერ თგუ ლე ბის ნიშ ნად შეს წი რა სა კუ თა რი თა ვი, შვი
ლე ბი და თა ვი სი ყვე ლა მსა ხუ რი და პა ტა რა ქა ლა ქი ბარ თია ნი, და დი დი სო ფე ლი 
ბუ დი; და გაი ხა რა სუ ლიე რად. შემ დეგ დე დო ფალ მა სუ ჯიმ ამოი ღო ნე ტა რი ნი ნოს წე
რი ლი და გა დას ცა მე ფეს, და მე ფემ ხმა მაღ ლა წაი კით ხა წე რი ლი და მწა რედ ატირ და. 

[მი რია ნი, სხვებ თან ერ თად, ბოდ ბე ში მი დის წმ. ნი ნოს სიკ ვდი ლის წინ მო სა ნა

ხუ ლებ ლად] მათ ეპის კო პო სი იოა ნე წარ გზავ ნეს ნი ნოს ჩა მო საყ ვა ნად, მაგ რამ წმ. 
ნი ნომ დარ ჩე ნა ამ ჯო ბი ნა. ასე რომ, მე ფე, დე დო ფა ლი ნა ნა და მრა ვა ლი ადა მია ნი 
გაუდ გნენ გზას და მი ვიდ ნენ ნი ნოს თან. ურიც ხვი იყო შეკ რე ბი ლი ხალ ხის სიმ რავ
ლე, და მათ იხი ლეს ნი ნოს სა ხე, რო მე ლიც ცი დან მოვ ლე ნილ ან გე ლოზს ჰგავ და. 
ისი ნი მის ცვივ დნენ და ნი ნოს სა მო სის ქო ბას ეამ ბო რე ბოდ ნენ რწმე ნით; და ყვე
ლა ნი ირ გვლივ გულ მხურ ვა ლედ ლო ცუ ლობ დნენ, ცრემლს აფ რთქვევ დნენ თვალ
თა გან, რად გან მა თი წი ნამ ძღვა რი და კე თი ლის მყო ფე ლი და სნეულ თა მკურ ნა ლი 
ტო ვებ და სო ფელს. სა ლო მე უჯარ მე ლი (ა ნუ, უჯარ მი დან) და ფე რუ ჟავ რი, სივ ნე ლი 
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(ა ნუ, სიო ნი დან) და ერის თა ვე ბი (გამ გებ ლე ბი) და მთავ რე ბი (მმარ თვე ლე ბი, დი დი 
მე მა მუ ლეე ბი) კით ხვებს უს ვამ დნენ და ამ ბობ დნენ: „ვინ ხარ, საი და ნა ხარ, და რა
ტომ ჩა მოხ ვე დი ამ მი წა ზე ჩვენ თვის სი ცოც ხლის მო სა ნი ჭებ ლად? სად აღი ზარ დე, 
ო, დე დო ფა ლო? გვიამ ბე შე ნი ცხოვ რე ბის ამ ბა ვი, რად გან ახ სე ნებ დი ტყვეო ბას, ო, 
ღვთაებ რი ვო ტყვე თა გან მა თა ვი სუფ ლე ბე ლო. შენ ჩვენ გვას წავ ლე წი ნას წარ მეტ
ყველ თა შე სა ხებ, რომ ლე ბიც ქრის ტე ზე ად რე მო ვიდ ნენ, მაგ რამ ჩვენ არა ვინ მოგ
ვივ ლი ნა ღმერ თმა შენს გა და სარ ჩე ნად, და ერ თა დერ თი, რა საც შენს თავ ზე ამ ბობ 
ისაა, რომ ტყვე ქა ლი ხარ, ან და უც ხოე ლი“.

[ნი ნო მი სი ცხოვ რე ბის ამ ბავს ჰყვე ბა] მა შინ ნი ნომ დაიწ ყო ლა პა რა კი და თქვა: 
„რწმე ნის ქა ლიშ ვი ლე ბო160, ჩემს გულ თან ახ ლოს მყო ფო დე დოფ ლე ბო, თქვენ ხე
დავთ რწმე ნას და სიყ ვა რულს, რო მელ საც პირ ვე ლი დე დე ბი ატა რებ დნენ გუ ლით 
ქრის ტეს მი მართ, და მაინც გსურთ იცო დეთ ჩე მი ცხოვ რე ბის შე სა ხებ, უბ რა ლო 
მოახ ლის ცხოვ რე ბის ამ ბა ვი! მაგ რამ გიამ ბობთ, რად გან აღ სრულ და ჩე მი დღეე ბი 
და სა და ცაა სა მუ და მოდ მი ვი ძი ნებ დე და ჩე მის ძი ლით. მოი ტა ნეთ სა წე რი მა სა ლა, 
რომ ჩაი წე როთ ჩე მი უბად რუ კი, უღირ სი ცხოვ რე ბა, რა თა თქვენ მა შვი ლებ მა გაი
გონ თქვე ნი რწმე ნის ამ ბა ვი, და რო გორ მი მი ღეთ მე, და ის ღვთაებ რი ვი სას წაუ ლე
ბი, რომ ლე ბიც იხი ლეთ“. სა ლო მე უჯარ მელ მა და ფე რუ ჟავრ სივ ნელ მა მა შინ ვე მოი
ტა ნეს სა წე რი მა სა ლა და ნი ნომ უამ ბო მათ თა ვი სი წმინ და და ნე ტა რი ცხოვ რე ბის 
ამ ბა ვი, რო გორც აღ ვწე რეთ ზე მოთ, და მათ ჩაი წე რეს ყვე ლა ფე რი. ნი ნომ შეს თხო ვა 
მე ფეს, რომ იოა ნეს შემ დეგ ეპის კო პო სად გამ ხდა რი ყო მღვდე ლი ია კო ბი. 

ეპის კო პოს მა იოა ნემ შეს წი რა მსხვერ პლი უფალს და წმ. ნი ნომ მიი ღო ქრის ტეს 
[წმ. ნი ნოს გარ დაც ვა ლე ბა] სის ხლი და ხორ ცი, რო მე ლიც მას საგ ზლად უნ და წაე ღო 
თან მა რა დიუ ლო ბა ში. შემ დეგ მან სუ ლი ღმერთს მია ბა რა, და გარ და ვი და მარ თალ
თა მა რა დიუ ლო ბა ში (14 იან ვარს). ამ რი გად, მო ცი ქულ თა მად ლით შემ კუ ლი, წმინ და 
ცხოვ რე ბით გაბ რწყინ ვე ბუ ლი, მრა ვა ლი ღვაწ ლით, მრა ვა ლი საქ მის ნი ჭით შემ კუ
ლი, ნი ნო წარ დგა წმინ და სა მე ბის წი ნა შე და ძღვნად მიი ტა ნა მრა ვა ლი ერი და ამ 
სოფ ლად გა და ტა ნი ლი ტან ჯვა. ის ამაღ ლდა ზე ცად მი სი სა ქარ თვე ლო ში მობ რძა ნე
ბი დან ოც და მე ხუ თე წელს და ქრის ტეს სიკ ვდი ლი დან სა მა სოც და მეთ ვრა მე ტე წელს, 
და სამ ყა როს შექ მი დან ხუ თი ა თას შვი დას ოც და მეთ ვრა მე ტე წელს. 

მცხე თის მო სახ ლეო ბა და მთე ლი ქარ თლი შეძ რა ნი ნოს გარ დაც ვა ლე ბამ და უამ
რა ვი ხალ ხი გა მო ვი და და ყვე ლა ნი შეიკ რიბ ნენ, რა თა ხე ლით შე ხე ბოდ ნენ მი სი კა ბის 
ქო ბას. მე ფემ იძუ ლე ბით შეა კა ვა ეს აურ ზაუ რი და ბრძა ნა, ნი ნოს ნეშ ტი წაებ რძა ნე ბი
ნათ და სვე ტი ცხო ვე ლის ახ ლოს დაეს ვე ნე ბი ნათ. მაგ რამ რო ცა დაა პი რეს ცხედ რის 
აწე ვა, ხელ ში ძა ლა გა მოე ცა ლათ და ძვრა ვერ უყ ვეს. [მი სი დაკ რძალ ვა ბოდ ბე ში] მა
შინ მიხ ვდნენ, და დაკ რძა ლეს იმ ად გილ ზე, კა ხე თის სო ფელ ბუ დი ში. წმინ დან მა თა
ვად სთხო ვა მე ფეს, ჩვეუ ლი მოკ რძა ლე ბით, იქ დაეკ რძა ლათ, რად გან ეს იყო მოკ
რძა ლე ბუ ლი ად გი ლი. მაგ რამ მე ფე და დი დე ბუ ლე ბი სწუხ დნენ ამის გა მო; და მაინც, 
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წმინ და ნის სურ ვი ლის აღ სას რუ ლებ ლად, ასე მოიქ ცნენ. და აღა შე ნეს ეკ ლე სია და გა
ნა წე სეს იქ ეპის კო პო სი, ქარ თლის, კა ხე თის და ჰე რე თის ღვთივ კურ თხეუ ლი გან მა
ნათ ლებ ლის, სამ გზის ღვთივ კურ თხეუ ლი, სულ მნა თი ნი ნოს პა ტივ სა ცე მად.

რო დე საც ღვთივ კურ თხეულ მა გან მა ნათ ლე ბელ მა მე ფე მი რიან მა ეს გაა კე თა, 
ამით მთე ლი ქარ თლი და ჰე რე თი გა ნამ ტკი ცა სამ ბუ ნე ბო ვა ნი ღმერ თის რწმე ნა ში, 
რო მელ საც არა აქვს და სა ბა მი და და სას რუ ლი, რო მე ლიც არის ყო ველ თა არ სთა 
შე მოქ მე დი; და ისი ნიც სა ბო ლოოდ გან მტკიც დნენ რწმე ნა ში. 

[კონ სტან ტი ნე მი რიანს უგ ზავ ნის უფ ლის წულ ბა ქარს და თან წე რილს ატანს] იმ პე
რა ტორ მა კონ სტან ტი ნემ, რო მელ საც მძევ ლად ჰყავ და მი რია ნის ვა ჟი ბა ქა რი, დაუბ
რუ ნა ის მე ფეს, მრა ვა ლი სა ჩუ ქა რი გა მოა ტა ნა და წე რი ლი, რო მელ შიც სწერ და:

„მე, მე ფე კონ სტან ტი ნე, აბ სო ლუ ტუ რი სუ ვე რე ნი, ცა თა სა სუ ფევ ლის ახა ლი მსა
ხუ რი, ყო ფი ლი ეშ მა კის ტყვე, მაგ რამ შე მოქ მე დის მიერ დახ სნი ლი, გწერ შენ, მე ფე 
მი რიან, ღვთივ გა ნათ ლე ბუ ლო, ჩემ სა ვით ახ ლად გამ ყა რე ბუ ლო რწმე ნა ში. მშვი
დო ბა შენ და, და სი ხა რუ ლი მათ, ვინც შეი მეც ნა სა მე ბა ერ თარ სე ბა, ღმერ თი დაუ
სა ბა მო, შე მოქ მე დი ყო ველ თა არ სთა. ამიე რი დან აღარ მჭირ დე ბა შენ გან მძე ვა ლი 
მყავ დეს, რად გან ჩვენ შო რის ქრის ტეს, ძე ღვთი სას შუა მავ ლო ბაც იკ მა რებს, რო
მე ლიც არის მა რა დიუ ლად ყველ გან მსუ ფე ვი, რო მე ლიც გან კაც და ჩვე ნი სუ ლის 
და სახ სნე ლად და მი სი ჯვა რი პა ტიო სა ნი, რო მე ლიც მოგ ვე ცა ჩვენ გზამ კვლე ვად. 
ამ რწმე ნი თა და შე მოქ მე დი ღმერ თის შუა მავ ლო ბით, მო დი, ძმუ რი სიყ ვა რუ ლით 
გან ვიმ სჭვა ლოთ ერ თმა ნე თის მი მართ. მე გიბ რუ ნებ შენს ვაჟს; იხი ლე და გაი ხა რე, 
და დაე, მშვი დო ბის ან გე ლო ზი, ღმერ თის მოვ ლე ნი ლი იყოს შენ თან. დაე, შე მოქ
მე დი ღმერ თი მუ დამ აძე ვებ დეს ბო როტ ეშ მაკს შე ნი ქვეყ ნი დან“.

რო ცა უფ ლის წუ ლი ბა ქა რი და იმ პე რა ტორ კონ სტან ტი ნეს მაც ნე მცხე თა ში ჩა მო
ვიდ ნენ, მე ფე მი რია ნი და დე დო ფა ლი ნა ნა სი ხა რუ ლით აღივ სნენ და მად ლობ დნენ 
უფალს ყვე ლა იმ ძღვე ნის თვის, რომ ლე ბიც მან უბო ძა მათ. მე ფე მი რიან მა დაას
რუ ლა სა კა თედ რო ტა ძა რი და დი დი ზეი მით აკურ თხა ის თა ვი სი მოქ ცე ვი დან ოც
და მე ხუ თე წე ლი წადს. რე ვი, მი სი ვა ჟი, გარ დაიც ვა ლა; ის იყო სი ძე სო მეხ თა მე ფე 
თრდა ტის, რო მელ მაც მას თა ვი სი სა მე ფო აჩუ ქა სი ცოც ხლე ში ვე. რე ვი იმ აკ ლდა მა ში 
დაკ რძა ლეს, რო მე ლიც თა ვად აა შე ნა. [მე ფე მი რია ნის გარ დაც ვა ლე ბა] იმა ვე წელს 
მე ფე მი რია ნი ავად გახ და და სიკ ვდი ლის პი რას მი სულ მა უთ ხრა ბა ქარს, თა ვის ვაჟ
სა და მეუღ ლე ნა ნას: „მე არ აღ ვეს რუ ლე ბი საა ქაო დან ისე, რო გორც მო ვე დი, და მე 
ვმად ლობ ყოვ ლად მოწ ყა ლე შე მოქ მედ ღმერთს, შე მოქ მედს ცა თა და ქვე ყა ნა თა, 
რო მელ მაც და მიხ სნა ბჭე თა გან ჯო ჯო ხე თი სა, რო ცა ეშ მა კის ტყვეო ბა ში ვი ყა ვი, და 
ის ღირ სად მყოფს დავ ჯდე მის გან ხელ მარ ჯვნივ. შენ კი, ნა ნა, ჩე მი გარ დაც ვა ლე
ბი დან მა ლე, გა ყა ვი ჩვე ნი სა მე ფო საუნ ჯე ორ ნა წი ლად, და გაე ცი (ნა ხე ვა რი) ჩვე ნი 
გან მა ნათ ლებ ლის, ნი ნოს საფ ლა ვის თვის, რა თა ის ად გი ლი არა სო დეს შეიბ ღა ლოს, 
რად გან ის არ არის სა მე ფო ქა ლა ქი, არა მედ ღა რი ბი მხა რეა; აგ რეთ ვე, უთ ხა რი 
ეპის კო პოსს, გა ნა დი დოს ის ად გი ლი, რად გან ის პა ტი ვის ცე მის ღირ სია“.
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და მან უთ ხრა თა ვის ვაჟს: „შვი ლო ჩე მო, ჩემ თვის წყვდია დი ნათ ლით შეიც ვა ლა 
და სიკ ვდი ლი სი ცოც ხლედ. შენ გა ბა რებ ჩე მი სა მე ფოს გვირ გვინს. დაე, ღმერ თმა, 
შე მოქ მედ მა ცა თა და ქვე ყა ნი სა, გა გაძ ლიე როს შენ ჭეშ მა რიტ რწმე ნა ში. დაე მორ ჩი ლე 
ძე ღვთი სას ყო ველ ბრძა ნე ბას და მოქ მე დებ დე მთლია ნად მათ ზე და იე სოს სა ხელ ზე 
დაყ რდნო ბით. სიკ ვდი ლი სი ცოც ხლედ იქ ცე ვა შენ თვის... სა დაც კი ნა ხავ იმ ცეც ხლთაყ
ვა ნის მცემ ლებს, ცეც ხლით დაწ ვი და აი ძუ ლე და ლიონ წი და/ /ნაღ ვერ და ლი161 და იგი ვე 
ას წავ ლე შენს შვი ლებს, რად გან ვი ცი, რომ კავ კა სიე ლებ ში ამოიკ ვე თე ბა კერ პთაყ ვა
ნის მცემ ლო ბა. გუ ლით მოე კი დე ამ საქ მეს და ლოც ვა აღავ ლი ნე და სა ბა მი დან შო ბი ლი 
ძე ღვთი სას მი მართ, ვინც გან კაც და და ეწა მა ჩვე ნი სუ ლის საც ხოვ ნებ ლად, და პა ტიო
სა ნი ჯვრით გაუ ძე ხი ბრძო ლას შე ნი მტრე ბის წი ნააღ მდეგ, რად გან ასე იქ ცე ვიან ჭეშ
მა რი ტი მორ წმუ ნე ნი. პა ტი ვი ეცი ღვთაებ რი ვად ამაღ ლე ბულ სვეტს, და შე ნი ყო ვე ლი 
იმე დი მი მარ თე მის კენ; დაე, მიი ძი ნო შენ წმინ და სა მე ბის რწმე ნით“. 

[ბა ქა რის მე ფედ კურ თხე ვა] მათ მოა ტა ნი ნეს წმინ და ნი ნოს ჯვა რი, ჯვა რი, რო მე
ლიც ნი ნოს თა ვი დან ჰქონ და, და სა მე ფო გვირ გვი ნი და კი დეს მას ზე, და მიიყ ვა ნეს 
ბა ქა რი და თავ ზე ჯვა რი გარ და სა ხეს, და ჩა მოხ სნეს ჯვრი დან გვირ გვი ნი და თავ ზე 
დაად გეს. და მე ფე მი რია ნი მიიც ვა ლა, და და მარ ხეს ზე და ეკ ლე სია ში, იმ ძე ლის სამ
ხრეთ კუთ ხე ში, სა დაც ღვთაებ რი ვად ამაღ ლე ბუ ლი სვე ტის ნა წი ლი ინა ხე ბა. მომ
დევ ნო წელს გარ დაიც ვა ლა დე დო ფა ლი ნა ნა, და ის იმ ძე ლის და სავ ლე თით დაკ
რძა ლეს, იმა ვე ად გილ ზე, სა დაც მე ფე მი რია ნი. 

ბა ქა რი, მი რია ნის ვა ჟი, გა მეფ და, და მა მა მი სის მსგავ სად, ისიც მორ წმუ ნე იყო. 
მან ქრის ტეს რჯულ ზე მოაქ ცია კავ კა სიის მრა ვა ლი ერი, რო მელ თა ჭეშ მა რიტ რწმე
ნა ზე მოქ ცე ვა ვერ შეძ ლო მი რიან მა. 

რუ ფი ნუ სი, ეკ ლე სიის ის ტო რია, წიგ ნი II162

იმ დროს იბერ თა ტომ მაც, რო მე ლიც პონ ტოს მხა რე ში ცხოვ რობ და, იწა მა ღვთის 
სიტ ყვა და მიი ღო ქრის ტეს სარ წმუ ნოე ბა. ხო ლო ამ წყა ლო ბის მი ზე ზი იყო ერ თი ტყვე 
ქა ლი, რო მე ლიც იმ მხა რე ში აღ მოჩ ნდა, რო მე ლიც ერ თობ მოკ რძა ლე ბულ და წმინ
და ცხოვ რე ბას მის დევ და; რამ დე ნი მე დღე და ღა მე არ ეძი ნა და მთელ დროს ღვთის 
ლოც ვა ში ატა რებ და. მი სი ქცე ვა უჩ ვეუ ლოდ ეჩ ვე ნე ბო და იქაურ მო სახ ლეო ბას, მოი
სურ ვეს დაწ ვრი ლე ბით გაე გოთ, რას აკე თებ და ეს ქა ლი. მან მოი სურ ვა ამ ახალ საქ
მე ში ბარ ბა რო სე ბის ჩარ თვა. უბ რა ლოდ აუწ ყა მათ, რომ თაყ ვანს სცემ და ღმერთს, 
რომ ლის სა ხე ლი იყო ქრის ტე. ამან ქა ლებ ში ცნო ბის მოყ ვა რეო ბა აღ ძრა, რა შე დე გი 
უნ და მოჰ ყო ლო და ამ რწმე ნის აღია რე ბას. რო გორც ამ ბო ბენ, იქაურ ხალხს ასე თი 
ჩვეუ ლე ბა ჰქონ და, რომ, რო ცა ყრმა ძა ლიან დას ნეულ დე ბო და, ბავ შვის დე და ყვე
ლა ოჯახს ჩა მოუვ ლი და ყრმით ხელ ში, იქ ნებ ვინ მეს სცოდ ნო და რაი მე გან სა კუთ
რე ბუ ლი წა მა ლი. ერ თხელ, ჩვეუ ლე ბი სა მებრ, ერ თმა ქალ მა ყვე ლა სახ ლი მოია რა 
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სნეუ ლი ყრმით ხელ ში, თუმ ცა გან სა კურ ნე ბე ლი წა მა ლი ვერ სად მოი ძია. ბო ლოს 
მი ვი და ამ ტყვე ქალ თან, რა თა მის თვი საც ეკით ხა, ხომ არ შეეძ ლო ბავ შვის გან კურ
ნე ბა. მან კი (ტყვე ქალ მა) აუხ სნა დე დას, რომ ადა მია ნუ რი წამ ლით ავად მყო ფის 
მორ ჩე ნა შეუძ ლე ბე ლი იყო, ხო ლო თუ შეე ვედ რე ბო და თა ვის ღმერთს, ქრის ტეს, ის 
ადა მია ნე ბის გან გან წი რულს დახ მა რე ბას აღ მოუ ჩენ და. 

ტყვე ქალ მა ყრმა დას ვა თხის ტყავ ზე, თვი თონ ხე ლაპ ყრო ბით დაიწ ყო ლოც ვა 
ღვთი სად მი და გან კურ ნე ბუ ლი ბავ შვი საღ სა ლა მა თი გა დას ცა დე დას. ამ საოც რე
ბამ დი დი მით ქმა მოთ ქმა გა მოიწ ვია ხალ ხში. ბო ლოს დე დოფ ლის ყურ საც მის წვდა 
ეს ამ ბა ვი. იგი რა ღაც უც ნო ბი სნეუ ლე ბით იყო შეპ ყრო ბი ლი, მთე ლი სხეუ ლი სტკიო
და და დიდ სა სო წარ კვე თი ლე ბა ში იყო ჩა ვარ დნი ლი. ით ხო ვა, რა თა მას თან მიეყ
ვა ნათ ტყვე ქა ლი, რო მელ მაც დე დო ფალ თან მის ვლა ზე უა რი გა ნაც ხა და, რომ ამის 
ნე ბა არ ჰქონ და. მა შინ თა ვად დე დო ფალ მა ბრძა ნა, წაეყ ვა ნათ ტყვე ქა ლის სე ნაკ ში. 
მან ესეც თხის ტყავ ზე დას ვა და ქრის ტეს სა ხე ლით დიდ ხანს ილო ცა, და წა მოა ყე
ნა დე დო ფა ლი სრუ ლიად გან კურ ნე ბუ ლი, თან აუხ სნა, რომ იგი გან კურ ნა ქრის ტემ, 
ძემ ღვთი სამ, უნ და სცოდ ნო და, რომ იგი იყო მის თვის სიმ რთე ლი სა და ცხოვ რე ბის 
მბო ძე ბე ლი და რომ ამ ღმერ თის თვის უნ და მიე მარ თა. იგი იყო ღმერ თი, რო მე ლიც 
მე ფეებს მე ფო ბას, ხო ლო ცხოვ რე ბას ზნეობ რიო ბას ანი ჭებ და.

გა ხა რე ბუ ლი დე დო ფა ლი დაბ რუნ და სა სახ ლე ში, ქმარ მა დაწ ვრი ლე ბით გა მოჰ
კით ხა მას უცა ბე დი გა მო ჯან სა ღე ბის მი ზე ზი; რო ცა ყვე ლა ფე რი გაი გო, მა ნაც გაი ხა
რა მეუღ ლის გან კურ ნე ბით და ბრძა ნა ტყვე ქა ლის გუ ლუხ ვად და სა ჩუქ რე ბა. დე დო
ფალ მა კი უთ ხრა, რომ ტყვე ქალს არც ოქ რო უნ და და არც ვერ ცხლი. მი სი სა ჩუ ქა რი 
ის იქ ნე ბა, თუ იმ ღმერთს ვა ღია რებთ, ვი სი სა ხე ლი თაც მან გან მკურ ნაო. 

გა მოხ და ხა ნი და ერ თხელ მე ფე ტყე ში გაე შუ რა სა ნა დი როდ ამა ლას თან ერ თად. 
უეც რად ტყე ში ჩა მობ ნელ და, ნამ დვი ლი ღა მე ჩა მოწ ვა. შეუძ ლე ბე ლი იყო გზის გაკ
ვლე ვა, ირ გვლივ ისე თი წყვდია დი იყო. მე ფემ არ იცო და, საით წა სუ ლი ყო. სხვა დას
ხვა მხა რეს გა ფან ტუ ლი ამა ლაც შე მოე ცა ლა. ბო ლოს, იმედ გა და წუ რულს, გო ნე ბა 
გაეხ სნა და ქრის ტე გაახ სენ და, თუ ის ჭეშ მა რი ტად ღმერ თია, რო გორც მის ცოლს 
უთ ხრა ტყვე ქალ მა, შეუძ ლია დაიხ სნას მე ფე ამ წყვდია დის გან, რა თა მას მე ფემ 
თაყ ვა ნი სცეს. ეს მხო ლოდ გო ნე ბა ში გაივ ლო, ერ თი სიტ ყვაც კი არ წარ მოუთ ქვამს 
და უეც რად დღე დაბ რუნ და. მე ფემ უვ ნებ ლად ჩააღ წია ქა ლაქ ში. 

დე დოფ ლის გან კურ ნე ბი სა და მე ფის ამ ბა ვი ყვე ლამ შეიტ ყო. მე ფემ ბრძა ნა, რომ 
მიეყ ვა ნათ ტყვე ქა ლი, რა თა მის გან გაე გო, რო გორ ემ სა ხუ რე ბო და თა ვის ღმერთს 
და ბრძა ნა, მხო ლოდ ქრის ტეს თვის ეცათ პა ტი ვი და სხვა ღმერ თე ბი დაე ვიწ ყე ბი
ნათ. მოიყ ვა ნეს ტყვე ქა ლი, რო მელ მაც გააც ნო ქრის ტეს მოძ ღვრე ბა. ტყვე ქალს მიე
ცა სა შუა ლე ბა, ეს წავ ლე ბი ნა ხალ ხის თვის, რო გორ უნ და ელო ცათ მუხ ლმოდ რე კით 
ქრის ტეს წი ნა შე და რო გორ უნ და შეეს რუ ლე ბი ნათ საღ ვთო რი ტუა ლი. შთაა გო ნა მათ 
ტაძ რის აგე ბა, ას წავ ლა რო გო რი ფორ მა უნ და ჰქო ნო და მას. ასე რომ, მე ფემ უხ მო 
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თა ვის ერს და დე დოფ ლის მიერ წა მოწ ყე ბუ ლი საქ მე გა ნამ ტკი ცა, გაავ რცე ლა სარ წმუ
ნოე ბა, აპოს ტო ლის მოწ ვე ვაც გა დაწ ყვი ტა. ისე გა მო ვი და, რომ მა მა კა ცებ მა ირ წმუ ნეს 
ქრის ტე მე ფის რჩე ვით, ქა ლებ მა კი დე დოფ ლის მა გა ლი თით. ყვე ლას საერ თო სურ
ვი ლის თა ნახ მად გა დაწ ყდა ტაძ რის აგე ბა. კედ ლე ბი სწრა ფად შე მოავ ლეს და სვე ტე
ბის აღ მარ თვის დროც დად გა. რო ცა აღი მარ თა ერ თი თუ ორი, ჯე რი მიდ გა მე სა მე ზე. 
მო ზი დეს რა ღაც მან ქა ნე ბი, მოიყ ვა ნეს ხა რე ბი და ადა მია ნუ რი ძა ლე ბით შეე ცად ნენ 
სვე ტის აღ მარ თვას. რო ცა ეს ვერ შეძ ლეს, შეე ცად ნენ ხელ მეო რედ, მე ტი ძა ლა გა მოი
ყე ნეს, მაგ რამ ამაოდ. სვე ტი ვერ დაძ რეს ად გი ლი დან. ყვე ლას გაუკ ვირ და. მე ფეს გუ
ნე ბა გაუ ფუჭ და. ყვე ლა დაი ღა ლა, საქ მე შე ჩერ და. მია ტო ვეს იქაუ რო ბა. და ღამ და, ყვე
ლა წა ვი და ტყვე ქა ლის გარ და, რო მელ მაც გულ მხურ ვა ლე ლოც ვა ში გაა ტა რა ღა მე. 
გან თია დი სას შე წუ ხე ბუ ლი მე ფე თა ვი სი ამა ლით მო ვი და და იხი ლა სვე ტი, რო მე ლიც 
ვე რა ვი თარ მა ძა ლამ ვერ დაძ რა, ვერც ადა მია ნებ მა, ახ ლა კი სა ძირ კვლის თავ ზე იყო 
თა ვი სუფ ლად ჩა მო კი დე ბუ ლი, ჰაერ ში იდ გა ერ თი ფუ ტის სი მაღ ლე ზე. ხალ ხი მიაწ ყდა 
ამ სას წაულს და იწ ყეს ღვთის დი დე ბა, ირ წმუ ნეს მე ფის სიტ ყვა და ტყვე ქა ლის სარ
წმუ ნოე ბის საო ცა რი ძა ლა. და აი, ყვე ლა გაოც და და გა შეშ და, მათ თვალ წინ, დაიძ რა 
სვე ტი და თა ვი სი ვე სიმ ძი მით დაეშ ვა სა ძირ კველ ზე, ისე რომ, არა ვინ შე ხე ბია. და ნარ
ჩე ნი სვე ტე ბი სწრა ფად აღი მარ თა და იმა ვე დღეს თა ვის ად გი ლას ჩაჯ და. 

ამ დი დე ბუ ლი ტაძ რის აგე ბის შემ დეგ ხალ ხი დაე წა ფა ამ ახალ სარ წმუ ნოე ბას, 
ტყვე ქალ მა კონ სტან ტი ნე პოლ ში იმ პე რა ტორ თან გაგ ზავ ნა ამ ხალ ხის გან წარ გზავ
ნი ლი ელ ჩე ბი, რა თა მოეთ ხო ვათ მღვდე ლი, რო მე ლიც თა ვის მო ვა ლეო ბას შეას რუ
ლებ და. მან, იმ პე რა ტორ მა, გაი ხა რა დი დად, რომ რო მაელ თათ ვის უც ნობ მა ქვე
ყა ნამ აღია რა ქრის ტეს სარ წმუ ნოე ბა. ეს ყვე ლა ფე რი ჩვენ გაგ ვაც ნო ბა კუ რიუს მა, იმ 
ხალ ხის მე ფემ, სარ წმუ ნოე ბის ერ თგულ მა კაც მა, რო მე ლიც ჩვენ ში დო მეს ტი კოს თა 
ამა ლას ეკუთ ვნო და, რო ცა იგი, რო გორც სარ და ლი, ცხოვ რობ და იე რუ სა ლიმ ში პა
ლეს ტი ნის საზ ღვრებ თან.

ნი ნოს თან და კავ ში რე ბუ ლი მო ნაკ ვე თი, რო მელ საც 
ხელ ნა წერ ში ეწო დე ბა „მოქ ცე ვაჲ ქარ თლია საჲ”
. . . (კონ სტან ტი ნეს მიერ ქრის ტია ნო ბის მი ღე ბი დან) ათი წლის შემ დეგ ელე ნე იე

რუ სა ლიმ ში გაემ გზავ რა პა ტიო სა ნი ჯვრის მო სა ძიებ ლად; და მე თოთ ხმე ტე წელს, 
მა ვა ნი ქა ლი ევა და გი,163 სა ხე ლად რიფ სი მე, რა ღაც მი ზე ზით გაექ ცა მე ფეს მის დე
დო ბილ თან ერ თად. და მას თან ერ თად იყო ერ თი მშვე ნიე რი ტყვე ქა ლი სა ხე ლად 
ნი ნო, რო მელ საც დე დო ფალ მა ელე ნემ გა მოჰ კით ხა მი სი ამ ბე ბი და ის რო მაე ლი 
დიდ გვა რო ვა ნი აღ მოჩ ნდა. ის წა ვი და და გზად ბევ რი ადა მია ნი გან კურ ნა სას წაუ
ლებ რი ვად და ჩა ვი და სა ბერ ძნეთ ში და პრინ ცე სა რიფ სი მეს ას წავ ლი და.
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რო დე საც რიფ სი მემ, გაია ნემ, ნი ნომ და მათ თან ერ თად რამ დე ნი მე ქალ მა გაქ
ცე ვი სას ზღვა გა და ლა ხეს, მიად გნენ სომ ხი თის, თრდა ტის სა მე ფოს, და იქ ისი ნი აწა
მეს. მაგ რამ ნი ნო გაიქ ცა; და რო ცა ჩრდი ლოე თით მთებს კვეთ და, მი ვი და მდი ნა რე 
მტკვარ თან (კუ რა). ის გაჰ ყვა მტკვარს და მი ვი და მცხე თა ში, დიდ სა ტახ ტო ქა ლაქ ში. 
იქ მან სამ წე ლი წადს დაჰ ყო, საი დუმ ლოდ ლო ცუ ლობ და მაყ ვლო ვა ნის ბუჩ ქე ბით 
მო ფა რე ბულ ად გილ ზე. მან ვა ზის ღე როე ბის გან ჯვა რი დაამ ზა და, იქ დად გა საც ხოვ
რებ ლად და ლო ცუ ლობ და. ამ ად გილს არ ჰქონ და კედ ლე ბი. იქ, სა დაც ის მაყ ვლო
ვა ნი იყო, დღეს ზე მო ეკ ლე სია დგას. 

მეოთ ხე წე ლი წადს მან დაიწ ყო ქრის ტე ღმერ თის და მი სი რწმე ნის ქა და გე ბა, და 
ამ ბობ და, რომ „ეს ჩრდი ლოე თის ქვე ყა ნა შეც თო მი ლი იყო“. მეექ ვსე წე ლი წადს მან 
მე ფე და მი სი ცო ლი ნა ნა რწმე ნა ში შეიყ ვა ნა, რო დე საც ნა ნა ავად იყო, და მეშ ვი დე 
წე ლი წადს მე ფე ქრის ტეს რჯულ ზე მოიქ ცა სას წაუ ლის წყა ლო ბით. მან მა შინ ვე აა გო 
ქვე და ეკ ლე სია სა მე ფო ბაღ ში, და მის აგე ბას თა ვად მე ფე ხელ მძღვა ნე ლობ და. 

რო ცა ეკ ლე სია აშენ და, მე ფემ ელ ჩე ბი ნი ნოს წე რი ლით მიავ ლი ნა კონ სტან ტი ნეს
თან, სა ბერ ძნე თის მე ფეს თან, თხოვ ნით, რომ მას მღვდლე ბი გა მოეგ ზავ ნა; ისი ნი მა
ლე ჩა მო ვიდ ნენ. მე ფემ ეპის კო პო სი იოა ნე, ორი მღვდე ლი, დიაკ ვა ნი და დე დო ფალ 
ელე ნეს წე რი ლი, მაც ხოვ რის ხა ტი და სი ცოც ხლის ხე გა მოა ტა ნა ნი ნოს თვის. რო დე საც 
ისი ნი ჩა მო ვიდ ნენ, მე ფე მი რიან მა, დე დო ფალ მა და მთელ მა მათ მა ოჯახ მა ნათ ლო ბა 
მიი ღეს. მათ ით ხო ვეს ხე, რომ მის გან ჯვრის164 გა კე თე ბა შეს ძლე ბო დათ...

165[შემ დეგ მე ფემ უბ რძა ნა აბია თარს, და მას თან ერ თად ბევრ ებ რაელს, ხლე
ბოდ ნენ მას; და მან გა მოჰ კით ხა ისი ნი კვარ თის თაო ბა ზე, და მათ უთ ხრეს მე ფეს 
ყვე ლა ფე რი, რაც ზე მოთ წე რია. და მე ფე მი რიან მა ხე ლე ბი აღაპ ყრო ზე ცად და თქვა: 
„კურ თხეუ ლი ხარ შენ, ო, უფა ლო იე სო ქრის ტე, ძეო ცოც ხა ლი ღმერ თი სა, რად გან] 
შენ გსურს ჩვე ნი ხსნა და ეშ მა კის გან და მი სი ბნე ლე თის გან გან რი დე ბა, რა კი შე ნი 
სა მო სი მოი ტა ნეს ამ ებ რაე ლებ მა წმინ და ქა ლაქ იე რუ სა ლი მი დან ამ უც ხო მოდ გმის 
ქა ლაქ ში, რად გან ჩვე ნი მა მე ბი მარ თავ დნენ ამ ქა ლაქს შე ნი ჯვარ ცმის დროს“. და 
მე ფე და მთე ლი ქარ თლი მოექ ცნენ ქრის ტია ნულ სარ წმუ ნოე ბა ზე. 

მა შინ კურ თხეულ მა დე და ნი ნომ თქვა: „კურ თხეუ ლია ღმერ თი, ჩვე ნი უფა ლი იე
სო ქრის ტეს მა მა, რო მელ მაც მი სი წმინ და სიტ ყვა გა მოგ ვიგ ზავ ნა მა ღა ლი ზე ცი დან, 
თა ვად ჩა მობ რძან და მი სი უძ ლე ვე ლი ტახ ტი დან მდა ბალ მი წა ზე; უდა ვოდ შეის ხა 
ხორ ცი და ვი თის თეს ლის გან, და იშ ვა მხო ლოდ ქა ლის გან, წმინ და და უბი წო ქა
ლის გან, ვინც მან მოი წო ნა; და ასე იტ ვირ თა მან ჩვე ნი ცხოვ რე ბა. მან გა ნა ნათ ლა 
ყო ვე ლი არ სი ცის ქვეშ, და მათ მე ტი მო შურ ნეო ბით იწა მეს მი სი, რად გან ის იშ ვა 
ადა მია ნად. მას თაყ ვანს სცემ დნენ ვი თარ ცა ღმერთს; ის მოი ნათ ლა, რო გორც სჯუ
ლის მსა ხუ რი, წყლი თა და მი წით. ის იყო მოწ მე და გა ნა დი და მა მა და სუ ლიწ მინ და 
მაღ ლით; ის ჯვარს ეც ვა, დაეფ ლა და აღ დგა ხე ლახ ლა. ის ამაღ ლდა ზე ცად მა მას
თან, და კვლა ვაც მოგ ვევ ლი ნე ბა დი დე ბით. მას ხამს დი დე ბა. ამინ“.
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რო ცა ეს წარ მოთ ქვა, წაიყ ვა ნა თან ია კო ბი, მღვდე ლი, რო მე ლიც სა ბერ ძნე თი
დან ჩა მო სუ ლი ყო და ერ თი ერის თა ვი და გა ვიდ ნენ წო ბენ ში, და ეწ ვი ვნენ მთიუ
ლებს, ჭარ თა ლე ლებს, ფხო ვე ლებს და წილ კნე ლებს, და ქა და გებ დნენ ქრის ტეს 
სჯულს, მაგ რამ მათ არ მიი ღეს ის. ერის თავ მა ხმა ლი აღ მარ თა ერ თხელ, და მა შინ 
ში შით დათ მეს თა ვიან თი კერ პე ბი და სამ სხვრე ვად. გაია რეს ერ წო166 და შე ყოვ ნდნენ 
ჟა ლეთ ში, სო ფელ ედემ ში, და მო ნათ ლეს ერ წუ თია ნე ლე ბი. და ქვა რია ნებ მა შეიტ
ყვეს ეს ამ ბა ვი და გაიქ ცნენ თო შეთ ში, მაგ რამ ბო ლოს ისი ნიც დაი მორ ჩი ლეს, და 
მე ფე თრდატ მა167 მო ნათ ლა ისი ნი. 

და ნი ნო შეუძ ლოდ გახ და და გაემ გზავ რა მცხე თის კენ, და რო ცა ქტოე თა ში ჩა ვი
და, სო ფელ ში, რო მელ საც ბო დი ნი ჰქვია, ვე ღარ შეძ ლო გზის გაგ რძე ლე ბა. და მა შინ 
გა მოე მარ თნენ ქა ლაქ უჯარ მი დან რე ვი, მე ფის ვა ჟი, და სა ლო მე, მი სი მეუღ ლე, და 
მი სი ქა ლიშ ვი ლი, რა თა ეზ რუ ნათ ნი ნო ზე. მე ფემ და მის მა მეუღ ლე ნა ნამ მთა ვა
რე პის კო პო სი იო ვა ნე გაგ ზავ ნეს ნი ნოს მო სა ნა ხუ ლებ ლად და მცხე თა ში წა მო საყ ვა
ნად. მაგ რამ ნი ნომ აღარ ისურ ვა დაბ რუ ნე ბა168, და ით ხო ვა, რომ იო ვა ნეს შემ დგომ 
მღვდე ლი ია კო ბი დაე ნიშ ნათ. და მის ცა მას წე რი ლი, დე დო ფალ ელე ნეს მიერ მის
თვის მო წე რი ლი, სა დაც დე დო ფა ლი ნი ნოს მი მარ თავს რო გორც დე დო ფალს, მო
ცი ქულს და ევან გე ლისტს. ნი ნომ სი ცოც ხლის ხე დე დო ფალ ნა ნას გა დას ცა. და იო
ვა ნემ ნი ნო ქრის ტეს ხორ ცით და სის ხლით აზია რა, და ნი ნომ მიი ღო საგ ზა ლი თან 
წა სა ღე ბად, და სუ ლი უფ ლის ნე ბას მია ბა რა, მი სი ქარ თლში ჩა მოს ვლი დან მეთ ხუთ
მე ტე წე ლი წადს, ქრის ტეს ზე ცად ამაღ ლე ბი დან სა მას ოც და მეთ ვრა მე ტე წელს, და
სა ბა მი დან ხუ თი ათას რვაას ორ მოც და მეთ ვრა მე ტე წელს169.

ამის შემ დეგ მცხე თის, უჟარ მის და მთე ლი ქარ თლის ქვე ყა ნა გლო ვობ და ნი ნოს 
გარ დაც ვა ლე ბის გა მო. მო ვიდ ნენ და დაკ რძა ლეს მი სი ნეშ ტი, ძლე ვით მო სილ იმ 
ად გილ ზე, ბუ დი ში, ცხოე თის სო ფელ ში. მე ფე მი რია ნი და მთე ლი ერი დაიძ რნენ და 
ზე მო ეკ ლე სია აა შე ნეს ქვით. ამის შემ დეგ ოთ ხი წე ლი გა ვი და და მე ფე მი რია ნი გარ
დაიც ვა ლა, და და მარ ხეს ცენ ტრა ლუ რი სამ ხრე თი სვე ტის ჩრდი ლოეთ მხა რეს. იმ 
სვეტ ში არის ძე ლი ცხო ვე ლის ნა წი ლი. მეო რე წელს კი ნა ნა დე დო ფა ლი გარ დაიც
ვა ლა და იმა ვე ძე ლის და სავ ლე თით დაკ რძა ლეს, სა დაც მე ფე მი რია ნი. 

და ბა კუ რი, რე ვის ძე170, მე ფედ აკურ თხეს. და ეპის კო პო სი იო ვა ნე გარ დაიც ვა ლა და 
მღვდე ლი ია კო ბი, რო მე ლიც იმა ვე ად გი ლი დან იყო, მთა ვა რე პის კო პო სად დაი ნიშ ნა. 

ოც და სა მი წე ლი გა ვი და პა ტიო სა ნი ჯვრის ამაღ ლე ბი დან და რევ მა სა ბურ ვე ლით 
შე მო სა ის და აკ ლდა მა აა შე ნა ქვე მო ეკ ლე სია ში. და რე ვი171 გარ დაიც ვა ლა და დაკ
რძა ლეს მეუღ ლის გვერ დით. ათი წე ლი გა ვი და ამის მე რე და ბა კურ მა წა მოიწ ყო 
წილ კნის ეკ ლე სიის მშე ნებ ლო ბა და ოც დათ ხუთ მე ტი წლის შემ დეგ ბა კუ რი გარ
დაიც ვა ლა, და დაკ რძა ლეს ქვე მო ეკ ლე სია ში... 
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ნი ნოს თან და კავ ში რე ბუ ლი მო ნაკ ვე თი  
მო სე ქო რე ნე ლის სომ ხე თის ის ტო რია ში  
(თა ვი LXXXVI)
...მა ვა ნი ქა ლი, სა ხე ლად ნუ ნე, წმინ და რიფ სი მეს გა ფან ტულ თან მხლებ თა გა ნი, 

გა მოქ ცე ვი სას შე ვი და იბე რიის მი წა ზე, მათს სა მე ფო ქა ლაქ მცხე თა ში. მკაც რი ცხოვ
რე ბის წე სით მან კურ ნე ბის ნი ჭი მოიხ ვე ჭა და ამის წყა ლო ბით მრა ვა ლი სე ნით შეპ
ყრო ბი ლი ადა მია ნი გან კურ ნა, მათ შო რის იბე რიის მბრძა ნე ბე ლი მიხ რა ნის მეუღ
ლე. და რო დე საც მიხ რან მა ჰკით ხა მას, რა ძა ლით ახ დენ და ამ სას წაუ ლებს, მან 
ქრის ტეს სა ხა რე ბის ცოდ ნა შეი მეც ნა მის გან. 

იმ ხა ნებ ში, მიხ რა ნი ერ თხელ სა ნა დი როდ წა ვი და: უდა ბურ მთიან მხა რე ში გზა 
დაე კარ გა სა ში ნელ ამინ დში, ოღონდ იმ ხილ ვის შე დე გად არა, რო მე ლიც გვამ ცნობს: 
„წყვდიადს უხ მობს ის მი სი ხმით“ (იო ბი, XXXVIII. 34), და მეო რე გან: (ა მო სი, ტო მი 8). 
ასე თი იყო წყვდია დი, რო მელ მაც მოიც ვა მიხ რა ნი, და ეს იქ ცა მის თვის მა რა დიუ ლი 
სი ნათ ლის სა ბა ბად: რად გან ამ შეძ რწუ ნე ბის ჟამს მას მოა გონ და, რას ჰყვე ბოდ ნენ 
თერ დატ ზე, რო გორ გან გმი რა ის ღმერ თმა, რო ცა სა ნა დი როდ ემ ზა დე ბო და; მიხ რა
ნი ჩა ფიქ რდა, ხომ შეიძ ლე ბა მეც იგი ვე და მე მარ თო სო. ში შით შეპ ყრო ბილ მა ლოც
ვა აღავ ლი ნა და შეე ვედ რა ღმერთს, რომ მის ირ გვლივ ჰაე რი დაწ მენ დი ლი ყო, და 
რომ მშვი დო ბით დაბ რუ ნე ბუ ლი ყო შინ, და თან და დო აღ თქმა, რომ ნუ ნეს ეთაყ ვა
ნე ბო და. მი სი ვედ რე ბა შეს მე ნილ იქ ნა და მიხ რან მაც შეას რუ ლა და დე ბუ ლი აღ თქმა. 

მა შინ კურ თხეულ მა ნუ ნემ მოს თხო ვა მორ წმუ ნე ადა მია ნებს, მი სუ ლიყ ვნენ წმ. 
გრე გო რის თან, რა თა ეკით ხათ, რის გა კე თე ბას ურ ჩევ და ის, რა კი დაი ნა ხა, რომ იბე
რიე ლე ბი მზად იყ ვნენ სა ხა რე ბის სწავ ლე ბის მი სა ღე ბად. და ნუ ნემ მიი ღო ბრძა ნე
ბა, მის მა გა ლითს მიჰ ყო ლო და და დაენ გრია კერ პე ბი და აღე მარ თა პა ტიო სა ნი 
ჯვრის ნი შა ნი, ვიდ რე უფა ლი მოუვ ლენ და მოძ ღვარს წი ნამ ძღვრად. ნუ ნემ დაუ ყოვ
ნებ ლივ დაამ ხო მეხ თამ ტყორ ცნე ლი არა მაზ დის გა მო სა ხუ ლე ბა, რო მე ლიც ქა ლაქ
გა რეთ იდ გა, ქა ლა ქი დან დი დი მდი ნა რე მტკვრით (კუ რა) გა მო ყო ფი ლი. ქა ლა ქის 
მო სახ ლეო ბას ჩვე ვად ჰქონ და სახ ლის სა ხუ რა ვე ბი დან დი ლაუ თე ნია თაყ ვა ნი ეცათ 
კერ პის გა მო სა ხუ ლე ბის თვის, რო მე ლიც ისე მაღ ლა იდ გა, რომ ხე დავ დნენ; მსხვერ
პლშე წირ ვის მსურ ვე ლებს მდი ნა რე უნ და გა დაე ლა ხათ, და ასე აღას რუ ლებ დნენ 
მსხვერ პლშე წირ ვას კერ პე ბის თაყ ვა ნის ცე მის ად გილ ზე მიახ ლე ბუ ლე ბი. 

ქა ლა ქის თა ვე ბი აღ დგნენ და თქვეს: „ვის უნ და ვე თაყ ვა ნოთ ჩვე ნი კერ პე ბის 
ნაც ვლად?“ მათ უთ ხრეს, რომ თაყ ვა ნი უნ და ეცათ „ქრის ტეს ჯვრის ნიშ ნის თვის“. 
ისი ნი ასეც მოიქ ცნენ, და აღ მარ თეს ჯვა რი ქა ლა ქის აღ მო სავ ლე თით შე მაღ ლე ბულ 
კოხ ტა მთა ზე, რო მე ლიც ქა ლა ქის გან მცი რე მდი ნა რით (ა რაგ ვით) იყო გა მო ყო ფი
ლი. დი ლით, მა თი ადა თის თა ნახ მად, ადა მია ნებ მა თაყ ვა ნი სცეს ჯვარს თა ვიან თი 



382

მარჯორი უორდროპი, ჯ. ო. უორდროპი

სახ ლის სა ხუ რა ვე ბი დან. მაგ რამ რო დე საც ავიდ ნენ მთა ზე და გაუ რან და ვი ხის ჯვა
რი დაი ნა ხეს, მრა ვალ მა ზიზ ღით თქვა, ჩვე ნი ტყეე ბი ხომ სავ სეა ასე თი ხეე ბი თო, 
და მია ტო ვეს იქაუ რო ბა. მაგ რამ უფალ მა წყა ლო ბით გად მო ხე და ზე მო დან მათ შეც
დო მას. მან ცი დან ღრუბ ლის სვე ტი მოავ ლი ნა, და მთე ლი მთა სურ ნე ლე ბით აივ სო: 
გაის მა საა მო ჰან გი, მრა ვა ლი მო გა ლო ბე აღავ ლენ და ფსალ მუ ნებს და გა მოი სა ხა 
სი ნათ ლის სვე ტი ჯვრის ფორ მი სა, და ზო მი თა და ფორ მით ხის ჯვარს ჩა მოჰ გავ და: 
თორ მე ტი ვარ სკვლა ვი დაად გა თავ ზე ხის ჯვარს; ყვე ლამ ირ წმუ ნა და თაყ ვა ნი სცა. 
და იმ დროი დან მო ყო ლე ბუ ლი, მრა ვა ლი ადა მია ნი გან კურ ნა იმ ჯვარ მა. 

მაგ რამ კურ თხეუ ლი ნუ ნე გაუდ გა გზას, რა თა მი სი წმინ და ბა გით დაე რი გე ბი ნა იბე
რიის სხვა კუთ ხეე ბის მო სახ ლეო ბა: ის ყველ გან უკი დუ რე სად სა და კა ბით მი დიო და, 
ყო ველ გვა რი ზედ მე ტო ბე ბის გა რე შე, ვი თარ ცა მწი რი, ვის თვი საც უც ხოა ეს ქვე ყა ნა და 
ყო ვე ლი ვე ამ ქვეყ ნიუ რი, გარ და ჯვარ ზე ლურ სმნე ბით მი ჭე დი ლი სა, და მთელ ცხოვ
რე ბას უძ ღვნი და მა რა დიულ სიკ ვდილს, აღია რებ და სიტ ყვით ღვთაებ რივ სიტ ყვას და 
სა კუ თა რი თავ გან წირ ვით ისე შემ კუ ლი ყო, ვი თარ ცა სის ხლია ნი გვირ გვი ნით; ჩვენ თა
მა მად შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ მას შემ დეგ, რაც მო ცი ქუ ლად იქ ცა, ქა და გებ და, დაწ
ყე ბუ ლი კე ხარ ჩია ნე ლე ბით (დიდ სომ ხეთ ში), ალან თა (?ო სე ბი  და რია ლის უღელ
ტე ხი ლი) მი სად გო მებ თან და კას ბიე ლე ბით172, ვიდ რე თა ვად მას კუ ტე ბის (მა სა გე ტე ბი) 
საზ ღვრე ბამ დე, რის თაო ბა ზეც შე გიძ ლიათ შეიტ ყოთ აგა თან გე ლო სის გან. 

ჯუან შე რის სომ ხუ რი ვერ სია
თარ გმა ნი ფ. ქ. ქო ნი ბია რი სა 

წი ნას წა რი შე ნიშ ვნა

სომ ხეთ ში შე მო ნა ხუ ლია ქარ თველ თა ის ტო რია, რო მე ლიც მიე წე რე ბა ვინ მე ჯუან
შერს. ეს რომ ქარ თვე ლი მწერ ლის ნაშ რო მის თარ გმა ნია, ჩანს იმით, რომ ხში რად 
არის გა მო ყე ნე ბუ ლი ქარ თუ ლი ფორ მე ბი და იდიო მე ბი, და ის შეს რუ ლე ბუ ლია არაუგ
ვია ნეს მე ცა მე ტე საუ კუ ნი სა, რად გან მას ში ცი ტი რე ბუ ლია სტე ფა ნოზ ორ ბე ლია ნის ის
ტო რია, რო მე ლიც გრე გო რი ანა ვარ ზის დროს ცხოვ რობ და იმა ვე საუ კუ ნის ბო ლოს. 

ამ ნაშ რო მის მე16 თა ვი (სან ლა ზა როს 1884 წლის გა მო ცე მა, გვ.104) შეი ცავს ერთ 
შე ნიშ ვნას, რო მე ლიც ცხად ყოფს, რომ გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო ქარ თუ ლი წყა როე ბი. ეს 
არის შემ დე გი მო ნაკ ვე თი: „და ეს მოკ ლე ის ტო რია აღ მოჩ ნდა დი დი არეუ ლო ბის 
დროს და შე ვი და წიგ ნში, რო მელ საც ეწო დე ბა „ხარ თლის (ან ქარ თლის) ცხოვ რე
პა173“, ანუ „ქარ თლის ის ტო რია“. და ის ჯუან შერ მა აღ მოა ჩი ნა, და მას ში აღ წე რი ლია 
ხა ნა მე ფე ვახ ტან გის გა მე ფე ბამ დე. და ჯუან შერ მა თა ვად გა ნაგ რძო თხრო ბა დღე
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ვან დლამ დე, და მოვ ლე ნე ბის (აღ წე რა) მიან დო მათ, ვინც თა ვად ნა ხა და შეხ ვდა მას 
(თუ მათ) თა ვის სი ცოც ხლე ში“. 

მიუ ხე და ვად ამ ბო ლო წი ნა და დე ბის ბუნ დო ვა ნე ბი სა, ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი დან ცხა
დი ხდე ბა, რომ სომ ხუ რი თარ გმა ნი ჯუან შერს ეკუთ ვნის; და რა კი ეს შე ნიშ ვნა უშუა
ლოდ მოს დევს არ ჩილ მეო რის მარ ტვი ლო ბის აღ წე რას, რო მე ლიც 688718 წლებ
ში მე ფობ და, ქარ თუ ლი ორი გი ნა ლი საგ რძნობ ლად ძვე ლი სა ბუ თი იყო. თუმ ცა, იმ 
ორი გი ნალ ში შე დიო და მო ნათ ხრო ბი კი დევ უფ რო ად რეუ ლი პე რიო დი სა, რომ ლის 
აღ წე რაც ჯუან შერ მა უბ რა ლოდ თა ვის ეპო ქამ დე მოიყ ვა ნა. იმ უფ რო ძვე ლი მო ნათ
ხრო ბის რე დაქ ტი რე ბა ვახ ტან გის მე ფო ბის ხა ნას გა ნე კუთ ვნე ბა, და შე სა ბა მი სად, 
შეე ხე ბო და ეპო ქას არაუგ ვია ნეს 483 წლამ დე ქრის ტეს შო ბი დან. 

ჯუან შე რის ნაშ რო მის ამ ად რეულ ბირთვს გა ნე კუთ ვნე ბა წმ. ნოუ ნას მიერ იბე რიის 
მოქ ცე ვის ეპი ზო დი, რო მელ საც მე ახ ლა ვთარ გმნი; და ჩვენ ალ ბათ უფ ლე ბა გვაქვს 
და ვას კვნათ, რომ სომ ხუ რი თარ გმა ნი წარ მოად გენს ტექ სტის ფორ მას, რო მე ლიც ამ 
სა ხით ჩაი წე რა მე ხუ თე საუ კუ ნის მი წუ რუ ლამ დე. რო დე საც სომ ხურ დო კუ მენტს ვა
და რებთ ქალ ბა ტო ნი უორ დრო პის ქარ თულ ენა ზე თარ გმნილ ტექსტს, რჩე ბა ზო გა დი 
შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ ეს უკა ნას კნე ლი გად მო ცე მუ ლია ზედ მი წევ ნი თი სი ზუს ტით. 

ამას თან და კავ ში რე ბით, კარ გი იქ ნე ბა მკით ხვე ლის ყუ რად ღე ბა მი ვაპ ყროთ შემ
დეგ სა კით ხებს: 

1. ჩემ მიერ სომ ხუ რი დან თარ გმნი ლი ტექ სტის არ შია ზე დას მუ ლი ციფ რე ბი ერ თი 
ნახ ვი თაც ცხად ყოფს ჯუან შე რის მო ნათ ხრო ბის გვერ დიგ ვერდ შე სატ ყვი სო ბას 
ქალ ბა ტო ნი უორ დრო პის თარ გმან თან. თვა ლის ერ თი შევ ლე ბაც საკ მა რი სია 
იმის და სა ნა ხა ვად, რომ ჯუან შე რის მო ნათ ხრო ბი ფორ მით უფ რო შე კუმ შუ   ლი 
და კომ პაქ ტუ რი იყო არ სე ბულ ქარ თულ ტექ სტთან შე და რე ბით. და ეს უეჭ ვე
ლად ასეა, თუნ დაც და ვუშ ვათ, რაც სა ვალ დე ბუ ლოც კია, რომ სო მეხ მა მთარ
გმნელ მა საგ რნობ ლად შეკ ვე ცა ტექ სტის ორი გი ნა ლი.

2. ორი გი ნა ლუ რი დო კუ მენ ტის სტრუქ ტუ რა საუ კე თე სო დაა შე მო ნა ხუ ლი სომ
ხურ თარ გმან ში. ამი ტომ, ტექ სტის პირ ვე ლი ვე სიტ ყვე ბი დან ცხა დი ხდე ბა, 
რომ, რო დე საც ნი ნომ მცხე თა ში მხო ლოდ სა მი წე ლი დაჰ ყო, მან სა ლო მეს 
უამ ბო თა ვი სი წი ნა ცხოვ რე ბის ამ ბა ვი. გვ. 123.

ამ ნაამ ბო ბის ბო ლოს არ სე ბუ ლი მარ თე ბუ ლი გა დას ვლა აბია თა რის მო ნათ
ხრობ ზე გვხვდე ბა მხო ლოდ სომ ხურ ში, ნი ნოს დას კვნი თი სიტ ყვე ბის სა ხით: – „და 
თუ ჰკით ხავ, აბია თა რის გან შეიტ ყობ სი მარ თლეს“.

აბია თა რი მა შინ ვე იწ ყებს თხრო ბას. ის გრძელ დე ბა 29ე გვერ დამ დე, „მოგ ვთა 
ხიდ თან“. აქ სომ ხუ რი თარ გმა ნი სავ სე ბით მარ თე ბუ ლად გად მოს ცემს ეპი ზოდს იმის 
თაო ბა ზე, რომ ებ რაე ლებს სურ დათ აბია თა რის ქვით ჩა ქოლ ვა, რა საც თხრო ბის და
სას რულს ამ ბობს, და რაც მან, შე საძ ლოა, სა ლო მეს თა ნაც გაი მეო რა მცხე თის ებ
რაულ უბან ში. 



384

მარჯორი უორდროპი, ჯ. ო. უორდროპი

მაგ რამ ქარ თუ ლი ტექ სტი ამ ად გილ ზე აც დე ნი ლია, და ეს ეპი ზო დი გა და დე ბუ ლია 
31ე გვერ დზე, და შეც ვლი ლი სა ხი თაა წარ მოდ გე ნი ლი ნი ნოს მი სიო ნე რუ ლი მოღ
ვა წეო ბის უწ ყვე ტი თხრო ბის შუა გულ ში. 

ხო ლო მო ნათ ხრო ბი, რო მე ლიც მარ თე ბუ ლად გვიყ ვე ბა ნი ნოს ამ ბავს მე სა მე 
პირ ში, გრძელ დე ბა 45ე გვერ დამ დე, ანუ, სა რე ცელ ზე წმინ და ნის მიც ვა ლე ბამ დე. 
და იქ, ქარ თულ თან შე და რე ბით, რო მე ლიც არეუ ლია, სომ ხუ რი უფ რო ნათ ლად აღ
გვი წერს ნი ნოს ად რეუ ლი მოგ ზაუ რო ბის ამ სახ ვე ლი დო კუ მენ ტის წარ მო მავ ლო ბას. 
სა რე ცელ თან მდგომ ნი ეკით ხე ბიან ნი ნოს მი სი ად რეუ ლი ცხოვ რე ბის ამ ბავს, და ნი
ნო პა სუ ხობს: „მე ეს ამ ბა ვი სა ლო მეს ვუამ ბე. მოა ტა ნი ნეთ ქა ღალ დი და მე ლა ნი და 
ჩაი წე რეთ მის ბა გე თა გან“.

ეს სა ბუ თი, რო მე ლიც ამ გვა რად ჩაი წე რა, ჯუან შე რის თარ გმან ში მე8 თა ვია,  
გვ. 123 ქალ ბა ტო ნი უორ დრო პის თარ გმან ში. მას ში ნი ნო პირ ველ პირ ში გვიყ ვე ბა 
თა ვის ამ ბავს პირ ველ ქარ თულ ხელ ნა წერ ზე დაყ რდნო ბით (ა.ვ.), და ასე თი ვეა ჯუან
შე რის თხრო ბის ფორ მაც. მოგ ზაუ რო ბის დო კუ მენ ტის ეს და მა ხა სია თე ბე ლი ნი შან  
თვი სე ბა მომ დევ ნო ქარ თულ ტექ სტებ ში ან და კარ გუ ლია, ან გა ბუნ დო ვა ნე ბუ ლი. 

3.  სომ ხუ რი თარ გმა ნი ნი ნოს ქრის ტია ნო ბის კას ტის საკ მაოდ პრი მი ტიულ და შე
საძ ლოა, მონ ტა ნის ტურ შე ფე რი ლო ბას ავ ლენს, რო მე ლიც უეჭ ვე ლია, სა ქარ
თვე ლო ში და ნერ გი ლი რწმე ნის თავ და პირ ვე ლი ნაირ სა ხეო ბა იყო. რად გან 
სომ ხურ ში ხში რად გა მო ტო ვე ბუ ლია მეოთ ხე საუ კუ ნე ში დამ კვიდ რე ბუ ლი უფ
რო სრულ ყო ფი ლი და გან ვი თა რე ბუ ლი ქრის ტია ნო ბის ნიშ ნე ბი, რო მლებსაც 
ქარ თუ ლი ვერ სია შეი ცავს, და პი რი ქით, უზუს ტო ბას ავ ლენს სხვა მსგავს თა ვი
სე ბუ რე ბებ თან და კავ ში რე ბით, რაც ქარ თულ ვერ სია ში გა მო ტო ვე ბუ ლია, ასეთ 
შემ თხვე ვებ ში, ქარ თუ ლი და სომ ხუ რი ერ თგვა რად გა მო რიც ხა ვენ ერ თმა ნეთს; 
და შეიძ ლე ბა და ვას კვნათ, რომ ეკ ლე სიუ რი გან ვი თა რე ბის ეს უფ რო გვიან დე
ლი ეტა პის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი არ იყო შე სუ ლი თავ და პირ ველ აღ წე რებ ში. გთა ვა
ზობთ მა გა ლი თებს: მე20 გვერ დზე სომ ხურ ვერ სია ში წმინ და ნი ნოს ლოც ვა
ში გა მო ტო ვე ბუ ლია წმინ და სა მე ბის მოხ სე ნიე ბა. მეო რე მხრივ, 23ე გვერ დზე 
სომ ხუ რი ვერ სია გვთა ვა ზობს მსგავს მოხ სე ნიე ბას, რო მე ლიც არ გვხვდე ბა ქარ
თულ ტექ სტში. ასე მა გა ლი თად, 47ე და 56ე გვერ დებ ზე ქარ თულ ში ვხვდე ბით 
ფრა ზებს: „დია დი სა მე ბა ერ თარ სე ბა ღმერ თი“, და „სა მე ბა, დაუ სა ბა მო ღმერ
თი“. სომ ხუ რი ტექ სტის შე სა ბა მის მო ნაკ ვე თებ ში ეს დოგ მა ტუ რი გა მოთ ქმე ბი 
არ გვხვდე ბა. მეო რე მხრივ, 34ე გვერ დზე, სომ ხუ რი ტექ სტი ქარ თულ ზე უფ რო 
დოგ მა ტუ რია. ასე ვეა 31ე გვერ დზე: „ჩე მი ღმერ თი იე სო, მე ფე მა რა დიუ ლი“. 

25ე გვერ დზე კვლავ ვხვდე ბით ფრა ზას: „ქალ წუ ლის ძე“. ამის შე სატ ყვის სომ
ხურ ში კი ასეა: „შე ჭირ ვე ბუ ლი ქა ლის საბ რა ლო ძე“. ქარ თულ ში კი 44ე გვერ დზე 
ვკით ხუ ლობთ: „ჭეშ მა რი ტად შო ბი ლი და ვი თის თეს ლის გან, უბი წო და წმინ და ქალ
წუ ლი სა გან“. მა შინ, რო ცა სომ ხურ ში უჩ ვეუ ლო ფრა ზას ვაწ ყდე ბით, „მხო ლოდ შო
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ბი ლი დე დი სა გან იშ ვა მხო ლოდ შო ბი ლი ღმერ თი“. ეს ორი ფრა ზა, სულ ცო ტა, არ 
ით ვა ლის წი ნებს ერ თმა ნეთს; და შეიძ ლე ბა ვი ვა რაუ დოთ, რომ მეოთ ხე თუ მე ხუ თე 
საუ კუ ნე ზე გვიან დე ლი ქარ თვე ლი მწიგ ნობ რე ბი დოგ მა ტუ რად ას წო რებ დნენ ამ ამ
ბავს ერ თგვა რად და ტექ სტის კონ კრე ტულ მო ნაკ ვე თებ ში; ხო ლო ჯუან შერ თან და 
სომ ხურ ტრა დი ცია ში ტექ სტი სხვაგ ვა რად არის შეს წო რე ბუ ლი. 

მაგ რამ რო გორც ქარ თუ ლი, ისე სომ ხუ რი დო კუ მენ ტე ბი თან ხვედ რა შია შემ დეგ 
სა კით ხებ თან და კავ ში რე ბით: რომ იე სო იყო „ღვთაებ რი ვი კა ცი“, გვ.25 (რა საც გა
ნამ ტკი ცებს სომ ხუ რი ვერ სიაც, 30ე გვერ დი); ვინც, „რო დე საც მიაღ წია კაც თა მი წაწ
ყალს, სა კუ თარ თავს უწო და ძე ღვთი სა“, გვ.27. ასე ვე, ორი ვე მოწ მე ხაზს უს ვამს 
იე სოს ნათ ლო ბას, გვ.45, და ეს აშ კა რად ხაზ გას მუ ლია მო ნაკ ვეთ ში, რო მე ლიც ნი
ნოს მრწამსს ეხე ბა. ეს იყო სა სი ცოც ხლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ეპი ზო დი იე სო ქრის ტეს 
ებიო ნი ტუ რი მოძ ღვრე ბის შე სა ბა მი სად, თუმ ცა ის ერ თერ თია მათ შო რის, რო მელ
თაც უფ რო გვიან დე ლი დოგ მა ტუ რი სის ტე მე ბი აღარ გა ნი ხი ლა ვენ. და ბო ლოს, ორი
ვე წყა რო და ბე ჯი თე ბით ამ ტკი ცებს, რომ იე სო ქრის ტე სამ ყა როს მოევ ლი ნა „ხორ
ცშეს ხმუ ლი“, გვ.41; და ეს იყო პო ზი ცია, რო მელ საც ჩვეუ ლებ რივ იყე ნებ დნენ დო კე
ტე ბის და მა ნი ქე ვე ლე ბის პრი მი ტიუ ლი შეც დო მის სა პირ წო ნედ.

სომ ხუ რი ტექ სტი კი დევ უფ რო აბუნ დო ვა ნებს თა ვად ნი ნოს ნათ ლო ბის სა კითხს; 
რად გან მას ში გა მო ტო ვე ბუ ლია სწო რედ ამ ეჭ ვის აღ მძვრე ლი შე ნიშ ვნა „გარ
და ნათ ლო ბი სა“, რო მე ლიც ქარ თულ ტექ სტში გვხვდე ბა, გვ.23 – შე ნიშ ვნა, რო მე
ლიც თა ვის თა ვად გუ ლის ხმობს საეკ ლე სიო დო კუ მენ ტებ ში გათ ვით ცნო ბიე რე ბუ
ლი მკით ხვე ლის თვის, რომ ის მოი ნათ ლა. სომ ხუ რი ვერ სია ასე ვე უგუ ლე ბელ ყოფს 
მრავ ლის მთქმელ დე ბუ ლე ბას, რო მე ლიც შე მორ ჩე ნი ლია ქარ თუ ლი ტექ სტის 42ე 
გვერ დზე, რომ ნი ნომ მო ნათ ლა მე ფე მი რია ნი. 

აგ რეთ ვე, ეს ტექ სტი ორ ჯერ მოიხ სე ნიებს ნი ნოს თორ მეტ მო წა ფეს – გვ.38 და გვ.39, 
მა შინ, რო ცა ქარ თუ ლი ტექ სტი ამას მხო ლოდ ერ თხელ აღ ნიშ ნავს. არაერ თი ერე სიარ
ქი დაა და ნა შაუ ლეს მკრე ხე ლო ბა ში იმის გა მო, რომ მო წა ფეე ბის სწო რედ ამ რაო დე
ნო ბას ირ ჩევ დნენ პრო პა გან დის ტუ ლი მოღ ვა წეო ბი სას. ის, რომ აბია თარ მა ნათ ლო
ბი სას პავ ლეს სა ხე ლი მიი ღო, სომ ხურ ტექ სტში უფ რო ცხა დად ჩანს, ვიდ რე შე სა ბა მის 
ად გი ლას ქარ თულ ში, გვ.3033. ეს მოგ ვა გო ნებს პავ ლი კია ნებ ში გა ბა ტო ნე ბულ მსგავს 
ადათს, რო მე ლიც არც მარ თლმა დი დე ბე ლი მორ წმუ ნეე ბის თვის იყო უც ხო. 

და სას რულ, თვალ ში სა ცე მია, რომ სომ ხუ რი ტექ სტი, თით ქმის X თა ვის ბო ლომ
დე (= გვ. 40), წმინ დანს; მოიხ სე ნიებს რო გორც ნოუ ნი; მაგ რამ მთე ლი და ნარ ჩე ნი 
თხრო ბი სას რო გორც – ნი ნაუ ან ნი ნო. შე საძ ლოა, მარ თლწე რის ეს ცვლი ლე ბა გუ
ლის ხმობ დეს ქარ თუ ლი ორი გი ნა ლუ რი ტექ სტის რო მე ლი ღაც ახალ დო კუ მენ ტურ 
შრეს, რო მე ლიც სა ფუძ ვლად დაე დო სომ ხურს. ზო გა დად, მე შე ვი ნარ ჩუ ნე სომ ხურ 
ტექ სტში არ სე ბუ ლი ყვე ლა გან სხვა ვე ბა მარ თლწე რა ში. სა ხე ლი ნიო ფო რი – მე10 
გვერ დზე, ბერ ძნუ ლი წარ მო შო ბის ჩანს, νεωκορος და შე მო ნა ხუ ლია ძველ სი რიუ
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ლი დო კუ მენ ტის შუა მავ ლო ბით, რო მელ შიც ასო כ (კ) შეც დო მით გად მოი ტა ნეს ასო 
დ. თუ ეს ასეა, მაშ უნ და ვი ვა რაუ დოთ, რომ თავ და პირ ვე ლი მა ტია ნეე ბი ძველ(პ) פ
სი რიუ ლად დაუ წე რიათ. 

თა ვი VIII
იმ დროს174 კურ თხეუ ლი დე და ნოუ ნი, უირ ქთა175 (ა ნუ, იბე რიე ლე ბის), უირ კე ბის 

დე და, მო ვი და მცხე თად და სამ წე ლი წადს176 დაჰ ყო იქ. და „უირ ქთა“ დე დო ფალ მა 
სო ლო მო ნიმ (?სა ლო მემ) ჰკით ხა მას, სა დაუ რი ხა რო. და ნოუ ნიმ ასე უპა სუ ხა: 

„ჩე მი ამ ბა ვი იწ ყე ბა იმ დროი დან, რო ცა ბრან ჯე ბი ებ რძოდ ნენ რომს; და ერ თმა 
კა პა დო კიელ მა კაც მა, სა ხე ლად ზა ბუ ლონ მა, დაიპ ყრო ისი ნი ქრის ტეს ძლე ვის მეო
ხე ბით და ტყვედ აიყ ვა ნა მე ფე და მი სი ლაშ ქა რი. და მათ ით ხო ვეს ნათ ლო ბის მად
ლი, რო მე ლიც ზა ბუ ლონ მა უბო ძა მათ და გაუშ ვა ისი ნი თა ვიანთ ქვე ყა ნა ში ქრის ტეს 
ნათ ლით გაბ რწყი ნე ბუ ლე ბი.

ზა ბუ ლო ნი თა ვად გაჰ ყვა მათ და ბრან ჯთა ერი ქრის ტია ნულ რჯულ ზე მოაქ ცია. 
და მი ვი და მე ფეს თან და მიი ღო მის გან ურიც ხვი ძღვე ნი, შემ დეგ გაე შუ რა იე რუ სა
ლიმ ში, რა თა პა ტი ვი მიე გო წმინ და ად გი ლე ბის თვის. და იქ მან იპო ვა ორი ობო ლი, 
რომ ლე ბიც კლას ტრა ტი დან წა მო სუ ლიყ ვნენ მას შემ დეგ, რაც მშობ ლე ბი დაე ხო ცათ, 
რომ ლე ბიც ქრის ტია ნე ბი ყო ფი ლან. ერთ მათ განს ერ ქვა ჰოუბ ნალ (ი გი ვე ჯუ ვე ნა
ლი), და მის დას სუ სა ნა, რო მე ლიც ბეთ ლე მელ ნია ფორს177 ემ სა ხუ რე ბო და. და ზა
ბუ ლონ მა სუ სა ნა ცო ლად წაიყ ვა ნა და გაემ გზავ რა ქა ლაქ კლას ტა ტას ში. და მე მა თი 
შვი ლი ვარ. 

და რო დე საც თორ მე ტი წლის გავ ხდი, ისი ნი იე რუ სა ლიმ ში ჩა ვიდ ნენ. და მა მა ჩე მი 
წა ვი და უდაბ ნო ში, მე კი უფ ლის ნე ბას და ქრის ტეს წყა ლო ბას მი მან დო, რა თა ქალ
წუ ლო ბა ში მი მეძ ღვნა თა ვი ზე ციუ რი მე ფის თვის. და მე შე ვე დი ნიო ფო რის სახ ლში, 
რო მე ლიც ეროვ ნე ბით სო მე ხი იყო, ქა ლაქ დვი ნი დან, და ვემ სა ხუ რე მას (არ ჩანს 
სქე სი) ორ წე ლი წადს, და გა მუდ მე ბით მას წავ ლი და ჩვე ნი უფა ლი ღმერ თი იე სოს 
ეკო ნო მიას, და რო გორ გარ დაიც ვა ლა ის (სიტ ყვა სიტ ყვით: რო გო რი იყო მი სი აღ
სას რუ ლი), და სად ინა ხე ბა სა მო სი, რომ ლი თაც ჩვე ნი უფა ლი დაკ რძა ლეს. და მათ 
მას წავ ლეს მე, რომ ის, რაც წი ნას წარ მეტ ყვე ლებ მა აღ წე რეს, აღ სრულ და უფ ლის 
მიერ, და რომ იგი ჯვარს აც ვეს და აღ დგა, და ამაღ ლდა ზე ცად, და ისევ დაბ რუნ დე ბა. 
და მი სი შე სა მო სე ლი ით ხო ვა (თუ ეძებ და) პი ლა ტეს ცოლ მა და მან ირ წმუ ნა ქრის ტე; 
და გაემ გზავ რა პონ ტო ში, თა ვის სამ შობ ლო ში. და გარ კვეუ ლი ხნის შემ დეგ ის ევან
გე ლისტ ლუ კას ჩაუ ვარ და ხელ ში და მან იცის, რა უქ ნა მათ. ხო ლო, რაც შეე ხე ბა ტი
ლოს, ამ ბო ბენ, რომ ის პეტ რემ წაი ღო თან; და უკერ ვე ლი კვარ თი ჩრდი ლო ვან (ა ნუ, 
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ჩრდი ლოე თის) ქვე ყა ნა ში ჩა ვი და და ქა ლაქ მცხე თა ში ძევს. მაგ რამ უფ ლის ჯვა რი 
იე რუ სა ლიმ შია და მარ ხუ ლი და გა მოჩ ნდე ბა, რო ცა ის ინე ბებს. 

და რო ცა ეს ყვე ლა ფე რი გა ვი გე, წა ვე დი პატ რიარ ქთან და მან მა კურ თხა მე. და მე 
ჩა ვე დი რომ ში, რომ იქ ნებ, შემ თხვე ვით, მო მე პო ვე ბი ნა ქრის ტეს მად ლის წი ლი. და მას 
მე რე, რაც ჩე მი ბე დი სა ბო ლოოდ მი ვან დე მა ცოც ხლე ბელ იმედს, აღ მო ვა ჩი ნე პავ ლეს 
ვან ქი (ა ნუ, და სას ვე ნე ბე ლი სახ ლი/ სას ტუმ რო), სა დაც ქალ წუ ლე ბი ცხოვ რობ დნენ, 300 
სუ ლი. და ისეთ გან საც დელ ში აღ მოჩ ნდნენ, რომ იძუ ლე ბუ ლე ბი გავ ხდით სომ ხეთ ში 
ჩა მოვ სუ ლი ყა ვით. და კეი სარ მა წე რი ლი გაუგ ზავ ნა თრდატს; დაიწ ყეს ჩვე ნი ძებ ნა და 
გვი პო ვეს საწ ნახ ლებ ში ჩა მა ლუ ლე ბი. და მე ფემ დი დი ცდის მიუ ხე და ვად ვერ დაი ყო
ლია და ნიშ ნუ ლი ჰრიფ სი მა ცო ლად გაჰ ყო ლო და; და მე ფემ ხმა ლი შე მარ თა და ოც
დაჩ ვიდ მე ტი სუ ლი და ხო ცა ჩვენ გან. და და ნარ ჩე ნე ბი მი მოი ფან ტნენ; მაგ რამ მე ვარ
დის ხეებ ქვეშ დავ რჩი, რო მე ლიც ჯერ არ აყ ვა ვე ბუ ლი ყო. და რო ცა ზე მოთ ავი ხე დე, 
და ვი ნა ხე, რო გორ გა დიოდ ნენ წმინ დან თა სუ ლე ბი ზე ცად. და მა თი წი ნამ ძღვა რი იყო 
მღვდე ლი; ან გე ლოს თა ცეც ხლო ვა ნი და სით შეე გე ბა მათ, ხელთ ეპ ყრა სა ცეც ხლუ რი; 
და საკ მევ ლის სუ ნით აივ სო მთე ლი სამ ყა რო. და რო ცა აკ მია წმინ და ნებს, ის დაბ რუნ
და მათ თან ერ თად, და ყვე ლა ნი სა ბურ ველს უკან მიი მა ლენ. 

მაგ რამ მე შევ ღა ღა დე უფალს სიტ ყვე ბით: „რად მი მა ტო ვე აქ, ჩე მო უფა ლო იე
სო?“ და მან მო მი გო მე: „ში ში ნუ გაქვს, რად გან შენც მიხ ვალ იმა ვე ად გილ ზე, სა დაც 
შე ნი დე ბი არიან. მაგ რამ ადე ქი ახ ლა და გაე შუ რე ჩრდი ლოე თით, სა დაც სამ კა ლი 
ბევ რია, მუ შაკ ნი კი – ცო ტა“. და სულ მა ლე, იქ ვე ეკ ლით და ფა რულ ბუჩ ქზე უეც რად 
კვირ ტებ მა იფეთ ქა და ვარ დე ბი გა მოის ხა. 

და მე ავ დე ქი და წა ვე დი სომ ხე ბის ოურ ბა ნი ში და იქ გა მო ვი ზამ თრე; და ივ ნი სის 
თვე ში მი ვა დე ქი ჯა ვა ხე თის მთას. და მი ვე დი ფა რავ ნის ტბას თან, და ვი ნა ხე ბევ რი 
მე თევ ზე ტბა ში და მეც ხვა რეე ბი ტბის გა ნა პი რას. და გა ვი გო ნე, რო გორ იფი ცებ დნენ 
არ ამაზ დი სა და ზა დე ნის სა ხელს178. რად გან სომ ხუ რი ენა ვი ცო დი, რო მე ლიც დვინ
ში, ნიო ფო რის სახ ლში ვის წავ ლე, შე ვე კით ხე, სა დაუ რე ბი იყ ვნენ და მით ხრეს, რომ 
არიან დარ ბი დან, ლრბა ნი დან, სა ფოურ სლი დან, ქინ წე რი დან, მცხე თის რა ფა ტე ნი
დან, სა დაც ღმერ თებს იფი ცე ბენ და მე ფეე ბი კი მბრძა ნებ ლო ბე ნო. და ის მდი ნა რე, 
რო მე ლიც ამ ტბი დან გა მო დის, იქით მიე დი ნე ბაო. და მე გან ვმარ ტოვ დი და დავ დე 
თა ვი მი წა ზე და და ვი ძი ნე. და იქ მო მე ცა წიგ ნი რო მაელ თა ენა ზე, ბეჭ დით და ბეჭ დი
ლი. და ბე ჭედ ზე ეწე რა იე სო ქრის ტეს სა ხე ლი. და კაც მა, რო მელ მაც გად მომ ცა წიგ
ნი მით ხრა: – ადე ქი, წა დი და იქა და გე, რაც მანდ წე რია. და მე ვუთ ხა რი მას, – ვინ 
ვარ მე, ერ თი უმე ცა რი და უმ წეო დე და კა ცი? – მაგ რამ მან მით ხრა: – ქრის ტია ნო ბის 
მად ლში და სი ცოც ხლის მი წა ზე, რო მე ლიც არის (=ἄ υ/v/ ω ) იე რუ სა ლი მი, არ არ სე
ბობს მა მა კა ცი ან დე და კა ცი. და სი სუს ტე და უმეც რე ბა სახ სე ნე ბე ლი არ არის, რად
გან ქრის ტე არის უფ ლის ძა ლა და უფ ლის სიბ რძნე. და მა რიამ მაგ და ლელ მა ახა რა 
ქრის ტეს აღ დგო მა მო ცი ქუ ლებს და ბევრ სხვა საც; და არც მას ჰქონ და სირ ცხვი ლის 
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გრძნო ბა, რო ცა ლა პა რა კობ და და არც მათ, ვინც მას უს მენ და. და მე გავ ხსე ნი წიგ ნი 
და იქ იყო მოკ ლედ ჩა წე რი ლი სა ხა რე ბის მთე ლი ძა ლა, შეკ რე ბი ლი ათ წი ნა და დე
ბა ში (სიტ ყვა სიტ ყვით: სიტ ყვებ ში).179

და მას მე რე, რაც წა ვი კით ხე და შე ვი მეც ნე ის, ავ დე ქი და უფ ლის ლოც ვა აღ ვავ
ლი ნე; და გავ ყე ვი და სავ ლე თი დან მდი ნა რეს, სა ნამ დი ნე ბამ აღ მო სავ ლე თით არ 
შეუხ ვია. და მი ვაღ წიე ურ ბნისს, და იქ დავ ყა ვი ერთ თვეს; და შემ დეგ მი ვე დი მცხე
თის ვაჭ რებ თან. და არა მაზ დის პა ტივ სა ცე მად გა მარ თულ დღე სას წაულ ზე გავ ყე ვი 
მე ფეს და მთელ ერს; და მე და ვი ნა ხე სპი ლენ ძის ჯავ შა ნი და ოქ როს მუ ზა რა დი, ორი 
თვა ლით შემ კუ ლი, ერ თი ზურ მუხ ტი სა და მეო რე ბივ რი ლი სა, ხელთ ეპ ყრა ხმა ლი, 
ელ ვის მკვე სა ვი, და იქ ნევ და მას და ში შის ზარს სცემ და შეკ რე ბილთ. და ისი ნი ცახ
ცა ხებ დნენ და გაი ძა ხოდ ნენ: „ვაი ჩვენს თავს, თუ შეუ ფე რე ბე ლი მსხვერ პლი გა
ვი ღეთ ან სიტ ყვით შევ ცო დეთ ებ რაე ლებ თან ან მოგ ვებ თან, რად გან არა მაზ დის 
ხე ლით გან ვიგ მი რე ბით“. და მის გან ხელ მარ ჯვნივ იდ გა კერ პი სა ხე ლად გა ცი, და 
მის გან ხელ მარ ცხნივ – ვერ ცხლის კერ პი სა ხე ლად გაი მი. 

და მე მო მა გონ და ჰოუბ ნა ლის, იე რუ სა ლი მის პატ რიარ ქის გა მო ნათ ქვა მი, რო მელ
მაც მით ხრა, „შენ მიაღ წევ კაც თა მი წას, სა დაც ადა მია ნე ბი ჭეშ მა რიტ ღმერთს ეო
მე ბიან“. და ღრმად ამო ვიოხ რე და ავ ტირ დი, და ღმერთს ვთხო ვე წყა ლო ბა მოე ღო 
შეც თო მი ლებ ზე და ვთქვი: „ღმერ თო ჩე მი მა მი სა და დე დი სა, აწ ვნიე შე ნი რის ხვა ამ 
ეშ მა კით შეპ ყრო ბილ კერ პებს და გაა ნად გუ რე ისი ნი, რა თა მათ შე გიც ნონ შენ, ერ თა
დერ თი ჭეშ მა რი ტი ღმერ თი“. და მოუ ლოდ ნე ლად ამო ვარ და ძლიე რი ქა რი, და სეტ
ყვა, თი თო ერ თი ლიტ რის წო ნი სა; და სა ზა რე ლი სიმ ყრა ლის სუ ნი ავარ და და ყომ რა
ლი ბინ დი ჩა მოწ ვა, რა მაც კერ პე ბი უხი ლა ვი გა ხა და. და ბრბო გაი ფან ტა და შეც ვივ და 
სა მა ლავ ში. და მეო რე დღეს მე ფე და მთე ლი ერი გა მო ვი და და სურ დათ მომ ხდა რის 
მი ზე ზი შეეტ ყოთ. მა შინ ზოგ მა თქვა: „ქალ დე ველ თა ღმერ თი თროუ ჯა ნი180 და არა მაზ
დი თა ვი დან ვე მტრობ დნენ ერ თმა ნეთს. და რა კი ერ თხელ ჩვენ მა ღმერ თმა გაა ნად
გუ რა ის წყლით, ახ ლა მან იძია შუ რი“. მაგ რამ სხვებ მა თქვეს სი მარ თლე, რომ დიად მა 
ღმერ თმა, რო მელ მაც სო მეხ თა მე ფე გაას წო რა მი წას თან და შემ დეგ გან კურ ნა მთელ 
ჰაიას ტან თან (ე .ი. სომ ხეთ თან) ერ თად, მან მოი მოქ მე და ეს სას წაუ ლი. 

და მე ვი პო ვე ბივ რი ლის თვა ლი და მი ვე დი ბან ჩ/ქში, რო მელ საც ისი ნი მე ფე ბარ
თო მის თავ შე სა ფარს უწო დე ბენ და ვი ლო ცე იქ ექვს დღეს. და ჩვე ნი უფ ლის ფე რის
ცვა ლე ბის დი დე ბულ დღეს, რო ცა უფალ მა მთა ვარ მო ცი ქუ ლებს და წი ნას წარ მეტ ყვე
ლებს უჩ ვე ნა მა მის გა მო სა ხუ ლე ბა, ჩემ თან მო ვი და სა მე ფო პი რი, ქა ლი სა ხე ლად შოუ
შა ნი, და რო ცა და მი ნა ხა, გაოც და. მან მოიყ ვა ნა თან მთარ გმნე ლი, რო მე ლიც რო მაულ 
ენა ზე და მე ლა პა რა კა და და მის ვა შე კით ხვე ბი, და შე მიბ რა ლა რო გორც უც ხოე ლი. და 
მოი სურ ვა გავ ყო ლო დი თან სა სახ ლე ში. მაგ რამ მე არ გავ ყე ვი; არა მედ წა ვე დი იქი დან 
და ვი პო ვე ქა ლი, სა ხე ლად ანას ტოუ, იმ კა ცის ცო ლი, ვინც სა მე ფო ბაღს უვ ლი და, და 
მან სი ხა რუ ლით მი მი ღო. და მათ სახ ლში დავ რჩი ცხრა თვეს. 
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და ისი ნი უშ ვი ლოე ბი იყ ვნენ და ამის გა მო დი დად დარ დობ დნენ. და მე მეწ ვია 
ნათ ლით მო სი ლი კა ცი და მით ხრა: წა დი იმ ბაღ ში, და კე და რის181 ხის ამო ნა ყა რი
დან, ვარ დის ბუჩ ქე ბის მახ ლობ ლად, ამოი ღე მი წა და მიე ცი, უფ ლის სა ხე ლით შე
ჭა მონ, და უფა ლი მის ცემს მათ პირ მშოს. და მე ასეც მო ვი ქე ცი; და მი ვე ცი მათ იე სო 
ქრის ტეს, სა ბაოთ თაა ღმერ თის სა ხე ლით, რო მე ლიც მოგ ვევ ლი ნა სიმ დაბ ლით და 
კვლავ მოგ ვევ ლი ნე ბა მი სი დი დე ბით, რა თა გა ნი კით ხოს სო ფე ლი მი სი დამ სა ხუ რე
ბი სა მებრ. და მათ მო მის მი ნეს და მიი ღეს აღ თქმუ ლი შვი ლი. 

და მე წა მო ვე დი მა თი სახ ლი დან; და გავ მარ თე სად გო მი კედ ლის გა რეთ იალ
ღუ ნიან ში. და იქ ვიც ხოვ რე სამ წე ლი წადს, და და ვამ ზა დე ჯვა რი და თაყ ვანს ვცემ დი 
მას და წმინ და სა მე ბას დღი სით და ღა მით. და დღი თი დღე მივ მარ თავ დი ებ რაე
ლებს, რად გან ვი ცო დი მა თი ენა. და მო ვი პო ვე ცნო ბა უფ ლის კვარ თის თაო ბა ზე. და 
მღვდელ მა აბია თარ მა და მის მა ქა ლიშ ვილ მა სი დო ნიამ, და ექ ვსმა ებ რაელ მა ქალ
მა მას თან ერ თად, ირ წმუ ნეს ქრის ტეს მეო რედ მოს ვლის ამ ბა ვი. და თუ ჰკით ხავთ 
აბია თარს, სი მარ თლეს მის გან შეიტ ყობთ. 

და რო დე საც ბრძენ მა დე დო ფალ მა შეიტ ყო ეს ამ ბა ვი, გან ცვიფ რდა და დაი ჯე რა 
მი სი ნათ ქვა მი. და რო ცა თრდა ტის, მა მა მი სის თავს დამ ტყდა რი დი დი სას წაუ ლე
ბის ამ ბა ვიც გაი გო, კი დევ უფ რო გაუმ ყარ და რწმე ნა და ადი დებ და ღმერთს და მის 
დაუ სა ბა მო დი დე ბას. 

თა ვი IX
მაგ რამ მღვდელ მა აბია თარ მა ყვე ლას გა სა გო ნად მოგ ვით ხრო თა ვი სი ამ ბა ვი ამ 

სიტ ყვე ბით: 
– იმ წე ლი წადს, რო დე საც წმინ და ნოუ ნი ჩა ვი და მცხე თა ში, მე ვი ყა ვი ჩე მი გვარ

ტო მის წილ ნა ყა რი მღვდე ლი. და იქ მე მო მი ტა ნეს წე რი ლი ან ტიო ქიი დან, იქაუ რი 
ებ რაე ლე ბის გან, რო მელ შიც მწერ დნენ, რომ სა მე ფო სა მად დაი ყო, და რომ რო
მაე ლე ბი, ბერ ძნე ბი და სომ ხე ბი გვმარ თა ვენ ჩვენ. და რომ ჩვე ნი წი ნას წარ მეტ ყვე
ლე ბი დაა დუ მეს და ჩვე ნი ტაძ რე ბი მი წას თან გაას წო რეს. ეს ჩვენ თვის ცნო ბი ლია 
წმინ და წე რი ლი დან – რო ცა ჩვენ მა მა მებ მა შეს ცო დეს, ღმერ თი გაბ რაზ და და ისი ნი 
ტყვეო ბა ში ჩა ყა რა. და რო ცა მათ იხი ლეს, რა ტან ჯვა და ვაე ბა ელო დათ, მოი ნა ნიეს, 
და შეჰ ღა ღა დეს უფალს ლოც ვებ ში; და ღმერ თმა შეიწ ყნა რა და დაბ რუ ნე ბის ნე ბა 
დარ თო და წყა ლო ბა მოი ღო მათ ზე. და ასე თი რამ შვიდ ჯერ მოხ და ძველ დრო ში. 
მაგ რამ, რად გან ჩვენ მა წი ნაპ რებ მა ჯვარს აც ვეს მწი რი (ან (ვი ღა ცის) მწი რი შვი ლი) 
ქა ლის ძე, სა ხე ლად ქრის ტე, ახ ლა უკ ვე 300 წე ლია, რაც უფ ლის რის ხვა სულ უფ რო 
ძლიერ დე ბა ჩვენ ზე; და ჩვენ შევ ტი რით მას დი ლით თუ ღა მით, და ის არ გვცემს პა
სუხს, არც გვა ნუ გე შებს. ჩვენ კი, მარ თე ბუ ლი იქ ნე ბა, თუ შე ვი მეც ნებთ, რომ ის არის 



390

მარჯორი უორდროპი, ჯ. ო. უორდროპი

ძე ღვთი სა, ნა წი ნას წარ მეტ ყვე ლე ბი სჯუ ლის და წი ნას წარ მეტ ყველ თა მიერ. და მი დი 
და შე ხე დე და შეის წავ ლე შე ნი სიბ რძნით და წმინ და წე რილ ში გან სწავ ლუ ლო ბით, 
რომ დაი ნა ხო, ყო ვე ლი ვე და წე რი ლი რო გორ აღ სრულ და, და რომ ის კა ცი ჭეშ მა რი
ტად ზე ცით იყო მოვ ლე ნი ლი. 

იმ დროს მე დი დად ვდარ დობ დი მრა ვა ლი დღის გან მავ ლო ბა ში, და მე რე, რო ცა 
წმინ და წე რი ლი შე ვის წავ ლე, აღ მო ვა ჩი ნე, რომ და ნიე ლის მიერ მი თი თე ბუ ლი დრო 
რო მაე ლი ავ გუს ტუს კეის რის ხა ნას ემ თხვეო და. და რო ცა მე ამით ვი ყა ვი და კა ვე ბუ ლი, 
და ვი ნა ხე წმინ და ნოუ ნი, და სწო რედ მის ბა გე თა გან მო ვის მი ნე და შე ვი მეც ნე ჩვე ნი 
წი ნას წარ მეტ ყვე ლე ბის წიგ ნებ ში აღ წე რი ლი სიტ ყვე ბი და მი სი იკო ნო მია ზედ მი წევ ნით 
და მწყობ რად, ყვე ლა ფე რი, და ბა დე ბი დან ვიდ რე ზე ცად ამაღ ლე ბამ დე. და მე ვირ წმუ
ნე, რომ ის იყო ნამ დვი ლად წარ მარ თთა იმე დი და ჩე მი ის რაე ლე ლი ერის სუ ლიე რი 
ხსნა. და აი, ჩვენ ღირ სი გავ ხდით, მე და ჩე მი თეს ლი, ნიე ბა ზის182 წყლი სა, რო მე ლიც 
ბეთ ლემ შია, რო მელ საც და ვი თი ნატ რობ და, მაგ რამ ვერ მოი პო ვა. და უფალ მა დაგ
ვიხ სო მა ჩვენ, რად გან ჩვე ნი ერი იყო მი სი რჩეუ ლი და ჩვენ მოგ ვევ ლი ნა მი სი მაც
ხო ვა რე ბით; და ჩვენ დავ ბი ნავ დით უფ ლის სახ ლში, რა თა გა მუდ მე ბით გვე დი დე ბი ნა 
უფა ლი. რად გან წმინ და და ვით მა გვა კურ თხა ჩვენ; და ღმერ თმა ღირ სმყო მე ხი ლა კი
დევ ახა ლი სას წაუ ლე ბი და კურ თხე ვა იმ ქა ლაქ ში წმინ და ქალ წუ ლი ნოუ ნის ხე ლით. 

და ამის გამ გო ნებ მა გაი ხა რეს და უთ ხრეს აბია თარს: „მოგ ვი ყე ვი ყო ვე ლი ვე, რაც 
კი იცი ამის თაო ბა ზე“, და მან მიუ გო მათ:

– ჩვენ გვსმე ნია მა მა თა ჩვენ თა გან, – რაც მათ მა მა მებ მა უამ ბეს მათ, – რომ მე
ფე ჰე რო დეს დროს მცხე თელ ებ რაე ლებს ამ ბა ვი შეუტ ყვიათ, თით ქოს სპარ სე თის 
მე ფეე ბი წა სუ ლან და დაუპ ყრიათ იე რუ სა ლი მი; და ბოუ დეის და კო დის მღვდლე ბი, 
ცლა რიე ლი მწიგ ნობ რე ბი და ქა ნაა ნე ლი მთარ გმნე ლე ბი სას წრა ფოდ გაქ ცეუ ლან აღ
მო სავ ლე თით, და მთე ლი ებ რაე ლო ბა გლო ვობ და. მაგ რამ რამ დე ნი მე დღის შემ დეგ 
ხმა მო ვი და უც ხოე თი დან, რომ სპარ სე ლე ბი იე რუ სა ლიმ ში საომ რად კი არ ჩა სუ ლან, 
არა მედ პა ტი ვის მი სა გე ბად ქალ წუ ლის ძის თვის, რო მე ლიც და ვი თის თეს ლის გან შო
ბი ლა, და მათ ციუ რი ვარ სკვლა ვი მიუძ ღო და გზამ კვლე ვად, გო ნიე რი და ბრძე ნი. ვინც 
უდაბ ნო ში იპო ვეს და გა ნა დი დეს რო გორც ღმერ თი. რად გან ია რა ღის ნაც ვლად მათ 
მიურ თმე ვიათ ძღვე ნი, სა მე ფო ოქ რო და სა კურ ნე ბე ლი მუ რი და მი რო ნი და საკ მე ვე
ლი ღმერ თის თვის შე სა წი რა ვი. და რო ცა ეს ძღვე ნი მიარ თვეს ჩვილს, მათ გზა გა ნაგ
რძეს. და რო ცა ეს ამ ბა ვი ებ რაე ლებ მა შეიტ ყვეს, სი ხა რუ ლით აღივ სნენ. და ოც დაა თი 
წლის შემ დეგ იე რუ სა ლი მი დან მღვდელ ანა სეს დე და ჩე მის მა მის თვის, ელიო ზის თვის 
წე რი ლი გა მოუგ ზავ ნია, რომ ჩვილ მა იე სომ, რო მე ლიც მოგ ვებ მა დაა სა ჩუქ რეს, მას 
შემ დეგ, რაც და კაც და, სა კუ თარ თავს უწო და ძე ღვთი სა. მო დით თქვენ, ვი საც შე გიძ
ლიათ, აღ ვას რუ ლოთ მო სეს სჯუ ლი და სიკ ვდი ლით დავ სა ჯოთ ის. 

და გაემ ზგავ რა მღვდე ლი ელიო ზი, სჯუ ლის კა ნონ ში გან სწავ ლუ ლი, ელია ზა რის 
ოჯა ხი დან, ელის გვარ ტო მი. და მი სი დე და იმა ვე გვარ ტო მი სა იყო, და მან უთ ხრა 
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შვილს: „არ მიი ღო მო ნა წი ლეო ბა ებ რაე ლე ბის თათ ბირ ში. რად გან ის ჩვე ნი წი ნას
წარ მეტ ყვე ლე ბის შეტ ყო ბი ნე ბაა და სჯუ ლის და ფა რუ ლი აზ რი და ცოც ხა ლი ღმერ
თის სიტ ყვა“. მას თან ერ თად გაემ გზავ რა კარ სნე ლი ლოუნ კია ნუ სი, და ისი ნი გაემ
გზავ რნენ და ჯვარ ცმის დღეს ჩა ვიდ ნენ იე რუ სა ლიმ ში. და რო დე საც ჯა ლათ მა ჩაა
ჭე და ლურ სმნე ბი, მან ილიო სის დე და შეაკ რთო, იმ წი ნას წარ მეტ ყვე ლე ბის გა მო, 
და მან თქვა: „წარ მარ თთა სუ ლის სიმ შვი დის თვის ჩა მობ რძან და მე ფე ის რაე ლი სა, 
მაც ხო ვა რი ქვე ყა ნი სა. და სამ გზის, ვაი თქვენ, შე მოქ მე დის მკვლე ლე ბო! ოღონდ 
მოი ღე წყა ლო ბა ჩვენ ზე, უფა ლო ღმერ თო ჩვე ნო“. 

და მას შემ დეგ, რაც იმ წამს იწა მა ქრის ტე, გა ნის ვე ნა (ე .ი. გარ დაიც ვა ლა). 
მაგ რამ უკერ ვე ლი კვარ თი მცხე თელ ებ რა ლებს ერ გოთ წი ლის ყრით; და ილიოს

მა წა მოი ღო ის და წაი ღო სახ ლში. და მი სი და გა მო ვი და ძმის შე სა გე ბებ ლად, და გა
მოარ თვა (კვარ თი) და ეამ ბო რა მას და გულ ზე მიი დო; და გა ნუ ტე ვა სუ ლი, რად გან 
საა მი სოდ სა მი სა ბა ბი ჰქონ და ქრის ტე სა გან, – ღმერ თის სიკ ვდი ლი, და დე დის სიკ
ვდი ლი, და მი სი ძმის შე თან ხმე ბა ებ რაე ლებ თან. 

და იმ დროს ქარ თველ თა მე ფე იყო ად რი კი, და რო ცა შეიტ ყო ეს ამ ბა ვი, გან ცვიფ
რდა; და მაინც, არ მოი სურ ვა თა ვად ჰქო ნო და მკვდრის კვარ თი. და მათ კვარ თი 
კე და რის ხის ქვეშ შეი ნა ხეს, რომ ლის ნერ გი თავ და პირ ვე ლად ლი ბა ნი დან ჩა მოი ტა
ნეს. და აი, ილიო სის სახ ლი, რო მე ლიც მოგ ვთა183 ხი დის და სავ ლე თით მდე ბა რეობს. 

რო დე საც მთელ მა ებ რაე ლო ბამ შეიტ ყო ეს, შერ ცხვათ სა კუ თა რი საქ ციე ლის და 
ჩაი ფიქ რეს მი სი ქვით ჩა ქოლ ვა; ვი ნაი დან გან სწავ ლუ ლი იყო სიბ რძნით და და მა
ჯერებ ლად დაუ სა ბუ თა მათ ძვე ლი აღ თქმი დან ქრის ტეს ღვა თაებ რიო ბა, რო მელ საც 
უნ და ადი დებ დნენ მა მას თან და სუ ლიწ მინ დას თან ერ თად. და რო ცა მე ფემ შეიტ ყო 
ებ რაე ლე ბის მღელ ვა რე ბის ამ ბა ვი, მკაც რად მოეპ ყრა და უბ რძა ნა, არ დაებ რკო
ლე ბი ნათ ეს ქა და გე ბა მის მი წა ზე. რად გან მან უკ ვე იცო და, რა სას წაუ ლე ბი მოხ და 
სომ ხეთ ში და რომ ში.

თა ვი X
მა შინ წმინ და ნოუ ნი, მორ წმუ ნე მო წა ფეე ბის დახ მა რე ბით, თა მა მად შეუდ გა ქრის

ტეს რწმე ნის გავ რცე ლე ბას სხვა დას ხვა გზით, რის თვი საც სა ხეე ბიან ჯვარს იყე ნებ და. 
და მუხ ლმოყ რილს ძილ ღვი ძილ ში სამ ჯერ მოევ ლი ნა შა ვად შე ფე რი ლი ფრინ ვე
ლე ბი; ისი ნი მდი ნა რე ზე დაეშ ვნენ და ამო ვიდ ნენ წყლი დან სრუ ლიად გა თეთ რე
ბუ ლე ბი, შემ დეგ ბაღ ში მიფ რინ დნენ, და იქაუ რი ყვა ვი ლე ბი ამო კენ კეს. იქი დან ცო
ტა გა დაარ ჩიეს და ბა ღის პატ რონს მის ცეს. და ნი ნომ უამ ბო ეს სიზ მა რი აბია თა რის 
ქა ლიშ ვილს, და მან კი უთ ხრა: „ო, ახალ მო სუ ლო და მწი რო, ეს ჩვენ სი ცოც ხლის 
ბა ღის მემ კვიდ რეე ბად გვაქ ცევს, შე ნი ხილ ვე ბი ჩვე ნი მა მე ბის კე თი ლი შეტ ყო ბი ნე
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ბე ბია და ღვთის კა ცი იე სოს და მი სი უმან კო სის ხლის ნა მოღ ვა წა რია. ოღონ დაც, იე
რუ სა ლი მო, მი დი, გა შა ლე ფრთე ბი და შეკ რი ბე ერ თად ისი ნი, ვინც მოი პო ვა მცი რე 
ად გი ლი სა მოთ ხის ბაღ ში; ვის ირ გვლი ვაც შენ გსურს შეგ ვკრი ბო ამ წმინ და ქა ლის 
ხე ლით, რო მე ლიც ამ ად გილს ედე მის ბა ღად აქ ცევს“. 

ამ რი გად, წმინ და ნი ნომ გააძ ლიე რა თვით უარ ყო ფა და გა მუდ მე ბუ ლი ლოც ვა, 
და წარ მარ თებს აო ცებ და მი სი სიმ ტკი ცე.

იმ ხა ნად ერ თი დე და კა ცი დაა ტა რებ და აქეთ ი ქით შვილს, რო მელ საც უკურ ნე ბე ლი 
სე ნი შეჰ ყრო და, რად გან იმე დი ჰქონ და, იპო ვი და ვინ მეს, ვინც მის შვილს უწამ ლებ და 
და გა დაარ ჩენ და. ხო ლო ის თა ვად უღ მერ თო ცხოვ რე ბით ცხოვ რობ და და გმობ და 
ქრის ტე ღმერთს, და ბევრ ადა მიანს დაუ შა ლა ნოუ ნის ქა და გე ბის მოს მე ნა. და მაინც, 
რო ცა აღარ დარ ჩა მე ტი საშ ვე ლი, აიყ ვა ნა შვი ლი და წმინ და ნოუნს წინ დაუგ დო. და 
წმინ დან მა თქვა: ჩე მი კურ ნე ბის ხე ლოვ ნე ბა არის არა ადა მია ნის გან, არა მედ მხო
ლოდ ჩე მი ქრის ტეს გან, ყო ვე ლი ხი ლუ ლი თუ უხი ლა ვი არ სის შე მოქ მე დის გან. და ნი
ნომ ბავ შვი ფარ დაგ ზე დააწ ვი ნა და პირ ჯვა რი გა დას წე რა და წარ მოთ ქვა: იე სო ღმერ
თო ჩე მო, მეუ ფეო მა რა დიუ ლო, გან კურ ნე ეს ბავ შვი შე ნი ყოვ ლის შემ ძლე ძა ლის სა
ხე ლით, რა თა წარ მარ თებ მა შეი მეც ნონ, რომ შენ ხარ სი ცოც ხლის მომ ნი ჭე ბე ლი კაც
თა მოდ გმის თვის, რომ ლე ბიც ჭეშ მა რი ტად შე ნი ქმნი ლე ბა ნი არიან; და მარ თებთ შე ნი 
თაყ ვა ნის ცე მა და პა ტი ვის ცე მა და დი დე ბა, აწ და მა რა დის, ამინ. 

და მას მე რე, რაც ეს წარ მოთ ქვა, მან გან კურ ნე ბუ ლი და გამ შვე ნიე რე ბუ ლი და 
სი ხა რუ ლით სავ სე დაუბ რუ ნა შვი ლი დე დას. და დე და კაც მა თქვა: „და არ არის სხვა 
ღმერ თი შენს გარ და, ო, ქრის ტე, უფა ლო და მბრძა ნე ბე ლო სი ცოც ხლი სა და სიკ
ვდი ლი სა“. ქა ლი გა ხა რე ბუ ლი წა ვი და და ყვე ლას გაა გე ბი ნა ეს ამ ბა ვი. შემ დეგ ის 
დაბ რუნ და ნოუ ნის თან და მას აღარ და შო რე ბია. 

იმ დღეებ ში დე დო ფალ ნა ნას უკურ ნე ბე ლი სე ნი შეე ყა რა; და ყვე ლამ, ვინც კურ
ნე ბის ხე ლოვ ნე ბა ში იყო დაოს ტა ტე ბუ ლი, აღია რა მარ ცხი და თქვეს: „შეუძ ლე ბე ლია 
ადა მიან მა გან კურ ნოს ეს დაა ვა დე ბა“. და მათ უთ ხრეს დე დო ფალს ნოუ ნის შე სა
ხებ და დე დო ფალ მა გაგ ზავ ნა ხალ ხი მის მო საყ ვა ნად. წარ გზავ ნი ლე ბი მი ვიდ ნენ და 
ნა ხეს, რომ ნოუ ნი იალ ღუ ნიან ში ლო ცუ ლობ და ჯვრის წინ. მათ შეატ ყო ბი ნეს დე
დოფ ლის და ნა ბა რე ბი. მაგ რამ ნოუ ნიმ მიუ გო: „დღის ამ დროს ვერ მი ვა ტო ვებ ჩემს 
უფალს. თუ ის ინე ბებს, ის მო ვა ჩვენ თან“. და რო ცა დე დო ფალ მა გაი გო ეს, თქვა; 
„ა მიყ ვა ნეთ და წა მიყ ვა ნეთ მას თან“. დე დო ფალს უამ რა ვი მა მა კა ცი და დე და კა ცი 
გაჰ ყვა თან, და მი ვიდ ნენ და დააწ ვი ნეს დე დო ფა ლი ნოუ ნის ფარ დაგ ზე. და ნოუ
ნიმ ხან გრძლი ვი ლოც ვა აღავ ლი ნა და დაა დო ჯვა რი სიგ რძივ ტან ზე და დე დო ფა ლი 
უმალ წა მოჯ და გან კურ ნე ბუ ლი. და წა მოდ გა ფეხ ზე და წა ვი და სახ ლში და ადი დებ და 
ქრის ტე ღმერთს, მრა ვალ რიც ხო ვან მხლებ ლებ თან ერ თად. და მას შემ დეგ ის ჭეშ
მა რი ტე ბის მიმ დე ვა რი გახ და და შეის წავ ლა ქრის ტეს სჯუ ლი წმინ და ნოუ ნის გან და 
მღვდე ლი აბია თა რის გან, რო მელ საც რწმე ნის გა მო, ასე ვე უწო დეს პავ ლე. 
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მაგ რამ მე ფე მიჰ რა ნი სრუ ლიად გან ცვიფ რე ბუ ლი იყო და ეკით ხე ბო და პავ ლეს, 
რო გორ იქ ცა ღმერ თი ადა მია ნად და რა იყო ეს სწავ ლე ბა და რა ტომ ერ ქვა ქრის
ტია ნო ბა. და მღვდელ მაც, რამ დე ნა დაც უნა რი შეს წევ და, ყვე ლა ფე რი აუხ სნა წე სის 
და რი გის მი ხედ ვით. და მიჰ რანს ჰქონ და წიგ ნი, რო მელ შიც აღ წე რი ლი იყო ყვე ლა
ფე რი ნებ როუ თის184 ტომ ზე, და ყ/ქა ლე ნეს მშე ნებ ლო ბა ზე; და მოა ტა ნი ნა ის წიგ ნი და 
რო ცა წაი კით ხა, ამ მო ნაკ ვეთს გა დააწ ყდა: – 

„რო დე საც დაიწ ყეს ქა ლაქ ყ/ქა ლე ნეს მშე ნებ ლო ბა, ზე მო დან მოის მა ხმა, რო
მელ მაც თქვა: „მე ვარ მი ქაე ლი (ე .ი. მი ხეი ლი), აღ მო სავ ლე თი მხა რეე ბის მმარ თვე
ლი. მია ტო ვეთ ის, რის აშე ნე ბა საც აპი რებთ, რად გან ღმერ თი დაან გრევს მას. მე ტიც, 
ბო ლო ხა ნებ ში მო დის ზე ციუ რი მეუ ფე; და ის აღას რუ ლებს იმას, რა საც თქვენ ეს
წრაფ ვით. და მათ დაი ნა ხეს რომ ის, რაც მოს წონ დათ, არ იყო მო სა წო ნი ერის თვის 
და მის მა სიყ ვა რულ მა გა ფან ტა ამა სოფ ლის მოჩ ვე ნე ბი თი ხიბ ლი. რად გან მე ფე ნი 
უარ ყო ფენ თა ვიანთ სა მე ფოებს და შეიყ ვა რე ბენ სი ღა ტა კეს, და არა იმ დი დე ბას, 
რო მელ საც შენ ეს წრაფ ვი, ო, ნებ როუთ“.

და მე ფე დიდ სა გო ნე ბელ ში ჩააგ დო ამის წა კით ხვამ და გან ცვიფ რდა, რომ ყვე ლა 
წიგ ნი მოწ მობ და ქრის ტეს. მაგ რამ მას არ შეეძ ლო ზურ გი ექ ცია წი ნა პარ თა კულ ტის თვის 
– მზი სა და ცეც ხლი სა და არა მაზ დი სა და სხვა კერ პე ბი სა, რო მელ თაც შეჩ ვეუ ლი იყო. 

იმ ხა ნად მე ფის ერ თი მოგ ვი ნა თე სა ვი ლო გი ნად ჩა ვარ და; და მიჰ რან მა უთ ხრა 
წმინ და ნოუ ნის: შენ ხარ არა მაზ დის ასუ ლი ან და ზა დე ნის თეს ლი, რო მელ მაც მო
გიყ ვა ნა აქ რო გორც უც ხოე ლი და მო გა ნი ჭა კურ ნე ბის უნა რი, რა თა დი დე ბით შეი
მო სოს შე ნი სა ხე ლი. ამი ტომ ახ ლა იღ ვა წე, რომ გან კურ ნო ეს ჩე მი ახ ლო ბე ლი 
მე გო ბა რი მა თი სა ხე ლით, და ნუ შეც დე ბი და ნუ ახ სე ნებ იაო ნეს სჯულს. რად გან, 
მარ თა ლია, სპარ სე ლე ბის ღმერ თმა თროუ ჯან მა ღრუბ ლით და სეტ ყვით ამო ძირ
კვა და გააქ რო ისი ნი, მაგ რამ ეს ად გი ლი მაინც მტკი ცეა; და ასე თი ომე ბი სოფ ლის 
მპყრო ბელ თა ჩვეუ ლე ბაა. არც ჩვე ნი მა მე ბის ძვე ლი ღმერ თე ბი გაი მი და გა ცი მი შე
მოგ ვრჩნენ, ისი ნი გვიგ ზავ ნიან მზის სხი ვებს და წვი მას, და ყო ვე ლი ვეს, რაც ყა ნის 
და სა მუ შა ვებ ლად და ნა ყო ფის მო საყ ვა ნა დაა აუ ცი ლებ ლე ლი. 

წმინ დან მა კი პა სუ ხად მიუ გო: მე ვარ ტყვე ქა ლი; ქმნი ლე ბა და თაყ ვა ნის მცე მე ლი 
უხი ლა ვი და შეუც ნო ბე ლი ზე ციუ რი მა მი სა და ძი სა და სუ ლიწ მინ დი სა, რო მელ მაც 
შექ მნა ცა და ქვე ყა ნა. ვინც მი სი გა ნუ ზო მე ლი წყა ლო ბით სი ცოც ხლეს ანი ჭებს მის 
მო ძუ ლეებს და პა ტი ვის ცე მას აღ ძრავს, თუნ დაც შენ შიაც. რად გან მან გი ბო ძა გო ნე ბა 
და სიტ ყვე ბი, რა თა შეი მეც ნო ზე ციუ რი სი მაღ ლე და ვარ სკვლავ თა გან ლა გე ბა და 
ზღვის სიღ რმე და დე და მი წა კი დით კი დემ დე; და ამ ყო ვე ლი ვე თი შეიც ნობ შენ მას, 
ვინც გა ნა გებს და მარ თავს მათ. და მე გიც ხა დებ შენ, რომ გა ნუ ზო მე ლია (სიტ ყვა სიტ
ყვით: მიუწ ვდე ნე ლი) მი სი სი დია დე, რო მე ლიც ზე ცას ღრუბ ლე ბით მო სავს და ქუხს 
ქა რის ხმა სა ვით და უშ ვე ლე ბე ლი ლე ვია თა ნის185 მეშ ვეო ბით აზან ზა რებს მთელს 
დე და მი წას, ის მაღ ლით დაეშ ვა დაბ ლა და მიი ღო ჩვე ნი ბუ ნე ბა. მან აღას რუ ლა 
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ოც და ცა მე ტი წე ლი. და უგუ ნურ მა ერ მა უარ ჰყო და ჯვარს აც ვა ის, მი სი ვე ნე ბით და 
არა იძუ ლე ბით. და მე სა მე დღეს აღ დგა და ამაღ ლდა ზე ცად. და მან მქა და გებ ლე
ბი გაგ ზავ ნა მთელს დე და მი წა ზე, ვი საც სწამ და მი სი სა ხე ლი და ღმერთს სცემ დნენ 
თაყ ვანს და უა რი თქვეს ფუჭ კერ პებ ზე. ესაა სა ხა რე ბა, რო მელ საც გი ქა და გებ შენ, 
რა თა ირ წმუ ნო, და თუ კი რაი მეს ვქმნი, ეს მი სი სა ხე ლით ხდე ბა. და აქ ჩა მარ ხუ ლია 
მი სი სა მო სე ლი; და რო გორც ამ ბო ბენ, ცხვრის ტყა ვის მო სას ხა მი ელია სი, რო მელ
მაც იხი ლა უფა ლი, აქ არის. და რა თა ცხა დად შეი მეც ნო რა საც გეუბ ნე ბი, მო მიყ ვა ნე 
მოგ ვი ხო რა სა ნი, ჭეშ მა რი ტე ბის მტე რი. და ის უარს იტ ყვის წარ მარ თო ბა ზე და რწმე
ნით აღია რებს რის თქმა საც შთა ვა გო ნებ.

და რო ცა ის მიუყ ვა ნეს ნი ნოს ბაღ ში, კე და რის ხის ქვეშ, მან ის პი რით და სავ ლე
თის კენ186 შეაბ რუ ნა და სამ ჯერ ათ ქმე ვი ნა: მე შენ გგმობ სა ტა ნავ. და მე რე შეატ რია
ლა აღ მო სავ ლე თით და ათ ქმე ვი ნა: მთე ლი არ სე ბით შენს წყა ლო ბას ვეს წრაფ ვი, 
წმინ დაო სა მე ბაო, და პირს ვიბ რუ ნებ შენ კენ, ო, ჯვარ ცმუ ლო ღმერ თო.

და ნოუ ნი ატირ და და გა მო სა ხა უფ ლის ჯვა რი მას ზე. და მა შინ გა მო ვი და მის გან 
ავი სუ ლი ვი თარ ცა კვამ ლი. და კა ცი გა ნიწ მინ და ეშ მა კის გან და ტან ჯვის გან, და მან 
ირ წმუ ნა ქრის ტე მთელს თა ვის ოჯახ თან ერ თად. და მი სი შემ ხედ ვა რე ნი ადი დებ
დნენ მა მას და ძეს და სუ ლიწ მინ დას, აწ და მა რა დის და უკუ ნი თი უკუ ნი სამ დე, ამინ. 

ამის შემ დეგ მე ფე წა ვი და სა ნა დი როდ მუხ რან ში . . .
(ე პი ზო დი, რო მელ საც ქვე მოთ გთა ვა ზობთ, თით ქმის ზუს ტად იმეო რებს თხრო

ბას 35ე გვერ დზე. მე ტექ სტის მხო ლოდ უფ რო მნიშ ვნე ლო ვან გან სხვა ვე ბებს გთა
ვა ზობთ და ყო ველ გვერდს მივ ყვე ბი.) 

გვ.36. გა მო ტო ვე ბუ ლია სიტ ყვე ბი „მო დი ვნა ხოთ ნა ნა . . . დაინ გრეს“.
იქ ვე: რად გან „საი და ნაც დაი ნა ხა“, სომხ. არის „რა თა მათ დაე ნა ხათ“.
იქ ვე: „წყვდიად მა მოიც ვა“.] სომხ. „თავ ზა რი დაე ცათ“.
იქ ვე: „.ი/ /ი ხი ლე, მე და გი ძა ხე . . . “] სომ ხურ ში ლოც ვა ასეა გად მო ცე მუ ლი: 
„იე სო ქრის ტე, ნოუ ნის ღმერ თო, მი მი ღე შენს მსა ხუ რად და დაიხ სე ნი სუ ლი ჩე მი 

ჯო ჯო ხე თის გან. რად გან ჩემ მა ღმერ თებ მა მე ვერ მიშ ვე ლეს; და მე მწამს, რომ შენ 
შეგ წევს ძა ლა და შე ნია დღე და ღა მე. ო, ჯვარ ცმუ ლო უფა ლო, შე ნი ჯვრით მა ცოც
ხლე მე. რად გან მე ვფიქ რობ, რომ წყვდიად მა ყვე ლა კი არ მოიც ვა, არა მედ მხო
ლოდ ჩვენ, ვი საც ნათ ლის მო ფე ნის დღი დან დღემ დე ისევ წყვდია დი გვიყ ვარს“.

და რო ცა მან ეს თქვა, მზემ გა მოა ნა თა კაშ კა შა ცი დან. და მის მა ჯა რის კა ცებ მა 
იპო ვეს ის. და ჩა მოქ ვეით დნენ ცხე ნე ბი დან და დაემ ხნენ პი რით მი წა ზე და თაყ ვა ნი 
სცეს ჯვარ ცმულს, და იტ ყოდ ნენ: „შე ნა ხარ ღმერ თი“ . . . 

გვ.37, 1. 7 გვერ დის ბო ლო დამ. „ის გაე შუ რა . . . “. სომ ხურ შია: „ი სი ნი მი ვიდ ნენ 
მას თან (ნი ნოს თან) და დაეც ნენ ძირს და თაყ ვა ნი სცეს. მაგ რამ მან მაგ რად ჩას ჭი და 
ხე ლი, წა მოა ყე ნა და აღ მო სავ ლე თის კენ შეატ რია ლა“.

გვ.37, ბო ლო სტრი ქო ნი. „მეო რე დღეს . . . “] სომ ხურ ში ასეა:  
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„შემ დეგ წმინ და ნოუ ნი სწერს წე რილს (მათ) წინ ელე ნეს, რო მის დე დო ფალს, 
მიჰ რა ნი კი კონ სტან ტი ნე დიდს, ამ სიტ ყვე ბით: „უ ფალ მა მოი ხი ლა დიდ გა სა ჭირ
ში ჩა ვარ დნი ლი უირ ქის სახ ლი. ასე რომ, გთხოვ, გა მოგ ვიგ ზავ ნო მღვდლე ბი, რომ 
მოგ ვა ნი ჭოს სი ცოც ხლე წყლი თა და სუ ლიწ მინ დით. მაგ რამ წმინ და ნოუ ნის თა ვად 
არ შეუწ ყვე ტია ქა და გე ბა თორ მეტ დე დას თან ერ თად, რომ ლე ბიც მუ დამ თან ახ
ლდნენ“. და ამის შემ დეგ მე ფემ ჩაი ფიქ რა ეკ ლე სიის აშე ნე ბა, მა ნამ, სა ნამ მღვდლე
ბი მო ვი დოდ ნენ. და გა ვიდ ნენ ბაღ ში და მოჭ რეს კე და რის ხე და დაამ ზა დეს მის გან 
ექ ვსი ძე ლი და ჩა ყა რეს სა ძირ კვე ლი და ზეაღ მარ თეს ექ ვსი ძე ლი. მაგ რამ მეშ ვი
დეს, რო მე ლიც ყვე ლა ზე დი დი იყო, ძვრა ვერ უყ ვეს მზის ჩას ვლამ დე, მიუ ხე და ვად 
იმი სა, რომ მრავ ლად იყ ვნენ და მო ხერ ხე ბულ მან ქა ნებ საც იყე ნებ დნენ. და შემ დეგ 
იქ ვე და ტო ვეს და წა ვიდ ნენ დი დად გაკ ვირ ვე ბუ ლე ბი. მაგ რამ წმინ და ნი ნო თორ მეტ 
თან მხლებ თან ერ თად იქ ვე დარ ჩა და ცრემ ლმო რეუ ლებ მა მთე ლი ღა მე ლოც ვა ში 
გაა ტა რეს. და შუა ღა მი სას დი დი ში შის ზა რი დაე ცათ და ატ ყდა სა ში ნე ლი ჭე ქა ქუ
ხი ლი, თით ქოს არ მა ზის და ზა დე ნის ორი მთა დამ სხვრეუ ლი ყო, და ორ მდი ნა რეს 
– კუ რას და არაგს პი რი უკან ებ რუ ნა და ქა ლაქს და ცი ხე სი მაგ რეს დას ცე მო და. და 
ნოუ ნის ქა ლე ბი დაფ რთხნენ და გაიქ ცნენ. მაგ რამ წმინ დან მა უთ ხრა მათ: ში ში ნუ 
გაქვთ, რად გან ეს მოჩ ვე ნე ბაა და არა სი ნამ დვი ლე. რად გან მთე ბი მყა რად დგა ნან, 
და მდი ნა რეე ბიც თა ვის კა ლა პოტ ში მიე დი ნე ბიან, და ქა ლა ქის მო სახ ლეო ბას მშვი
დო ბია ნად სძი ნავს. ხო ლო ურ წმუ ნო ბა, რო მე ლიც მთა სა ვით დი დი იყო, მარ თლაც 
რომ დაიმ სხვრა; და მსხვერ პლად გა ღე ბუ ლი ბავ შვე ბის სის ხლი იმ წამს უკან შე მობ
რუნ და. აი, რას მიგ ვა ნიშ ნე ბენ ეს მდი ნა რეე ბი. და ეს გო დე ბა ხმა ბილ წი დე მო ნე ბის 
ხმე ბია, რომ ლე ბიც გზას ას ცდნენ და ახ ლა დას ტი რიან სა კუ თარ აღ სას რულს“. და 
რო ცა ეს თქვა, მოუხ მო ქა ლებს მოთ მი ნე ბის კენ, მაგ რამ თა ვად ცრემ ლად დაიღ ვა
რა. და ვიდ რე ჯერ მა მალ საც არ დაე ყივ ლა, ატ ყდა ერ თი მღელ ვა რე ბა, ხმაუ რი და 
ყვი რი ლი, თით ქოს ქა ლაქს ძლიე რი ლაშ ქა რი დას ხმო და თავს, დაეპ ყრო და გაე
ნად გუ რე ბი ნა; და თით ქოს მბრძა ნე ბე ლი ძლიე რი ხმით გას ცემ და ბრძა ნე ბებს და 
ამ ბობ და: „სპარ სთა მბრძა ნე ბე ლი ხო რა გიბ რძა ნებთ თქვენ, და მე ფეთ მე ფე ხო რა
ხოს როა აქ მბრძა ნე ბე ლი. თქვენ, ებ რაე ლე ბო, გაე ცა ლეთ აქაუ რო ბას, მი მოი ფან
ტეთ და არ მოკ ვდე ბით. და ისევ (ხმა გაის მა): „მბრძა ნე ბე ლი მიჰ რა ნი მოკ ლეს“.

მაგ რამ კურ თხეულ მა დე დამ გა შა ლა ხე ლე ბი და თქვა: გა დი გა რეს კნე ლის ბნელ
ში. აი, ჯვარ ცმუ ლი, თქვე ნი მკვლე ლი მო სუ ლია. წა დით თქვენ ჩრდი ლოე თის მხა რე
ში. და სწო რედ იმ წამს ისი ნი გაუ ჩი ნარ დნენ. და გამ თე ნიის კენ გა მოჩ ნდა ცეც ხლო
ვა ნი ჭა ბუ კი, ხელ მიუწ ვდე ნე ლი ნათ ლით მო სი ლი, რო მელ მაც წმინ და ნი ნას (ა სეა) 
სა მი სიტ ყვა უთ ხრა. და შემ დეგ ის მი ვი და სვეტ თან და აღ მარ თა მაღ ლა. 

და მა ვან მა ქალ მა, სა ხე ლად სი დი ნამ,187 დაი ნა ხა ეს ყო ვე ლი ვე, რად გან ის ნი ნაუს
თან ერ თად იყო გა მო სუ ლი და უთ ხრა: რა არის ეს, წმინ დაო დე დო ფა ლო. მაგ რამ 
მან უპა სუ ხა: მშვი დად იყა ვი და ილო ცე. და აი, მათ იხი ლეს სვე ტი, რო მელ საც ნა თე ლი 
დას თა მა შებ და. ნე ლა დაეშ ვა ის დაბ ლა ძირ ში გა დაჭ რი ლი ფეს ვის ად გილ ზე. 
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და გამ თე ნიი სას მო ვი და მბრძა ნე ბე ლი და დი დი ბრბო მას თან ერ თად; და მათ 
იხი ლეს, რომ სვე ტი აღ მარ თუ ლი ყო ხელ შეუხ ლებ ლად (უ მუ შევ რად) და მყა რად 
დამ დგა რი ყო თა ვის ფუ ძე ზე. და ყვე ლამ აღი მაღ ლა ხმა და ადი დეს უფა ლი. 

და იმა ვე დღეს მრა ვა ლი სას წაუ ლი მოხ და იმ ად გილ ზე. რად გან იყო ერ თი და ბა დე
ბით უსი ნათ ლო ებ რაე ლი. ის სვეტ თან ახ ლოს მიიყ ვა ნეს და უმალ ვე აე ხი ლა თვა ლი. 
და მე რე ერ თი უფ ლის წულ თა გა ნი, რვა წლის დამ ბლა და ცე მუ ლი ფა მა ზას პუ ნი, მოიყ
ვა ნა დე დამ და დააწ ვი ნა სვე ტის წინ, ბი ჭის ლეიბ ზე, და შეე ვედ რა ნი ნაუს გა დაერ ჩი ნა 
მი სი შვი ლი. და ნი ნაუმ გაიწ ვდი ნა ხე ლი სვე ტის კენ, შემ დეგ ხე ლი ბავშვს დაა დო და 
თქვა: „იე სო ქრის ტე, რო მე ლიც ხორ ცშეს ხმუ ლი მოევ ლი ნე სამ ყა როს გა და სარ ჩე ნად, 
უშ ვე ლე ამ ბავშვს. და ბავ შვი იმ წამს წა მოდ გა და ფეხ ზე დად გა. და უამ რავ მა ხალ ხმა, 
ამის შემ სწრემ, ადი და უფა ლი; და შიშ მა შეიპ ყრო ყვე ლა. და მე ფემ სა ბურ ვე ლი დაამ
ზა დე ბი ნა სვე ტის თვის და ეკ ლე სია აღა შე ნეს უფ ლის სა დი დებ ლად. 

თა ვი XI
მაგ რამ იმ პე რა ტო რი კონ სტან ტი ნე, რო მელ მაც დაი ნა ხა მიჰ რა ნის ელ ჩე ბი, გაა ხა რა 

უირ ქთა ქრის ტეს რჯულ ზე მოქ ცე ვამ, და უფ რო იმან, რომ ირ წმუ ნა მა თი სპარ სეთ თან 
მე გობ რუ ლი კავ ში რის სა მუ და მო გაწ ყვე ტა. ამას ვე გრძნობ და დე დო ფა ლი ელე ნეც. 
მათ ადი დეს უფა ლი და გაგ ზავ ნეს ეპის კო პო სი სა ხე ლად იოა ნე, ორი მღვდე ლი და 
სა მი დიაკ ვა ნი და გაა ტა ნეს ჯვა რი და მაც ხოვ რის ხა ტი. და წა მო ვიდ ნენ და გა ნა ნათ
ლეს ნათ ლო ბით მე ფე და მი სი მეუღ ლე და შვი ლე ბი და გა მო ჩე ნი ლი ხალ ხი ად გილ ზე, 
რო მელ საც მოხ თა ეწო დე ბა და იმ ად გილს უწო დეს მთა ვარ თა ნათ ლის მცე მე ლი. და 
ყვე ლა უირ ქი მოი ნათ ლა გარ და მთი ვოუ ლი სა188 და კოუ კა ზი სა და მცხე თე ლი ებ რაე
ლე ბი სა; მაგ რამ ბა რა ბელ თა გან ორ მოც დაა თი კა ცი მოი ნათ ლა. და მე ფემ შეიყ ვა რა 
ისი ნი და აჩუ ქა მათ დი დი ცი ხე. მაგ რამ ფე როზ მა, რო მე ლსაც სახ ლი ჰქონ და რა ნა ში, 
შორს, ფარ თავ ში, და რო მე ლიც მიჰ რა ნის სი ძე იყო, არ შეის მი ნა სი ცოც ხლის სიტ ყვა. 
და მიჰ რან მა გაგ ზავ ნა ეპის კო პო სი იოა ნე (ჰო ვა ნეს) და დიდ კა ცო ბა მე ფე კონ სტან ტი
ნეს თან და მოით ხო ვა ბევ რი მღვდე ლი და უფ ლის ჯვრის ნა წი ლი და ქვის მთლე ლე ბი, 
რა თა ეკ ლე სიე ბი აე შე ნე ბი ნათ მის სა ხელ ზე. და მან გა მოგ ზავ ნა ყვე ლა ფე რი, და უფ
ლის სა ტერ ფა ლი და ხე ლის ლურ სმნე ბი, და აგ რთვე ავე ჯი და საუნ ჯე სა ხარ ჯოდ, რა თა 
მის სა ხელ ზე აე შე ნე ბი ნათ ეკ ლე სია ქარ თლის მი წა ზე. 

და ეპის კო პო სი მი ვი და ოუ შე თის მი წა ზე და ჩა ყა რა ეკ ლე სიის სა ძირ კვე ლი და 
იქ მოა თავ სა ლურ სმნე ბი და და ტო ვა მშე ნებ ლე ბი და საუნ ჯე. და შემ დეგ წა ვიდ
ნენ მან გლი სის კენ და ჩა ყა რეს ეკ ლე სიის სა ძირ კვე ლი და იქ მოა თავ სეს წმინ და 
სატერფალი. და მე ფემ გაი გო და შე წუხ და, რომ წმინ და ნა წი ლე ბი სხვა გან დარ ჩა 
და არა სა მე ფო ქა ლაქ ში და რომ დეს პა ნე ბი უწინარესად იქ არ ჩა ვიდ ნენ. მაგ რამ 
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წმინ და ნი ნაუმ უთ ხრა: „საწ ყე ნად არ მიი ღოთ, ო, მე ფეო, რად გან სა დაც არ მი ვა, იქ 
დაი თე სე ბა უფ ლის სა ხე ლი. და აქ ხომ ინა ხე ბა უფ ლის უდი დე სი სიწ მინ დის სახ სო
ვა რი, მი სი წმინ და კვარ თი“. და მე ფემ შეიტ ყო აბია თა რის გან სრუ ლი აღ წე რა კვარ
თი სა და ადი და იე სოს სა ხე ლი და თქვა: „კურ თხეუ ლია უფა ლი ღმერ თი, რო მელ მაც 
დაიხ სნა ის მი სი მო ძუ ლე ებ რაე ლი მტრე ბის გან და წყა ლო ბა მოი ღო და ჩვენ გვი ბო
ძა ასე შორს მყოფთ მის გან. 

და მა შინ, ეპის კო პო სის ჩა მოს ვლის თა ნა ვე, ქვის მთლე ლე ბი ეკ ლე სიის მშე ნებ
ლო ბას შეუდ გნენ ქა ლაქ გა რეთ, იქ, სა დაც ახ ლა ეპის კო პო სის სახ ლი დგას. და წმინ
და ნი ნაუმ შემ დე გი სიტ ყვე ბი წარ მოთ ქვა სა მუ შაოს დაწ ყე ბის თა ნა ვე: 

„დი დე ბის გა მავ რცე ლე ბე ლო იე სო, ძეო ღვთი საო; შენ შე ნი სის რუ ლით და ძა ლით 
მოევ ლი ნე და ვი თის ერს. და მხო ლოდ შო ბი ლი დე დის გან იშ ვი მხო ლოდ შო ბი ლი ღმერ
თი, ნა თე ლი ყო ველ თა, ხა ტი მა მი სა, რო მელ მაც სა ჭი როე ბი სა მებრ მიი ღე ნათ ლო ბა 
წყლი თა და სუ ლიწ მინ დით, ჯვარს ეც ვი და დაი მარ ხე მი წა ში, და აღ სდე ქი მე სა მე დღეს, 
ამაღ ლდი ზე ცად, და მოხ ვე დი ცოც ხალ თა და მკვდარ თა გან სა კით ხა ვად. შე ნა ხარ ფა რი 
და ბურ ჯი ყო ველ თა, ვინც შენ გე სავს; და შე ნია დი დე ბა აწ და მა რა დის, ამინ“. 

და სწო რედ იმ დროს ეპის კო პოსს უამ ბეს, რომ კოხ ტა მთის ძი რას იზ რდე ბა ერ თი 
მშვე ნიე რი და სურ ნე ლო ვა ნი ხე; და იმ ხეს თან იკურ ნე ბიან ნა დი რო ბი სას დაჭ რი ლი 
ნუკ რე ბი, რო ცა ხეს ფოთ ლებს ან ნა ყოფს აწიწ კნიან და ჭა მენ. და უთ ხრა მათ ეპის
კო პოს მა: ჭეშ მა რი ტად, ამ მი წაწ ყალ ზე უფალ მა უფ რო ად რე იზ რუ ნა, ვიდ რე ერი 
შეიც ნობ და მას. და ეპირ კო პოს მა წაიყ ვა ნა რე ვი, მე ფის ვა ჟი და მი ვი და და მოჭ რა 
ის ხე, მთლია ნად, ტო ტე ბია ნად, და მიი ტა ნა ის ქა ლაქ ში, 25 მარტს, პა რას კევ დღეს. 
და მთე ლი ხე შე მო სი ლი იყო ხში რი ფოთ ლე ბით. და ხე ეკ ლე სიის კარ ზე მია ყუ დეს, 
და ოც და მეჩ ვიდ მე ტე დღე საც კი, ხე არ დამ ჭკნა რა, თით ქოს სა კუ თარ ფეს ვებ ზე 
მდგა რი ყოს. და პირ ველ მაისს სა მი ჯვა რი გა მოკ ვე თეს. ერ თი აღ მარ თეს. და მთე
ლი ერის და სა ნა ხა ვად, ზე ცი დან ჩა მობ რძან და მა ნა თო ბე ლი ჯვა რი, ვარ სკვლავ თა 
გვირ გვი ნით შემ კუ ლი, და ასე ამ შვე ნიე რებ და ხეს, სა ნამ არ ირიჟ რა ჟა. და შემ დეგ, 
ორი ვარ სკვლა ვი გა მოჩ ნდა, ერ თი აღ მო სავ ლე თით გაფ რინ და, მეო რე – და სავ
ლე თით. და წმინ და ნი ნაუმ თქვა, წა დით იმ მა ღალ მთიან ად გი ლებ ში და მოი ძიეთ, 
ვარ სკვლა ვე ბი სად მი ვიდ ნე ნო. და მარ თლაც, წა ვიდ ნენ და ნა ხეს, რომ ერ თი ვარ
სკვლა ვი თხო თის მთის თავს დაჰ ნა თო და, რო მე ლიც კას პის სიახ ლო ვე საა, მეო რე 
კი კა ხე თის მი წა ზე წა სუ ლი ყო, და ბა ში. და წაი ღეს ორი ჯვა რი და დაა ყე ნეს იმ ად
გი ლებ ში, რომ ლებ ზეც უფალ მა სხვა დას ხვა მხა რეს გამ სხლტა რი ვარ სკვლა ვე ბით 
მია ნიშ ნა. მაგ რამ მთა ვა რი ჯვა რი კლდე ზე დაა ყე ნეს, რო მე ლიც ქა ლა ქის გაღ მაა. და 
დაა წე სეს დი დი ზა დი კის დღე ჯვრის დღე სას წაუ ლად ქარ თლის ყო ვე ლი ოჯა ხის
თვის, რვა დღის გან მავ ლო ბა ში. და ამ დღეე ბის მე რეც, ჯვა რი ისევ ბრდღვია ლებ და 
ნათ ლით და ნა პერ წკლე ბი სცვიო და კვი რის მეოთ ხე დღეს, და ედ გა თავ ზე თორ მე
ტი ვარ სკლა ვის გვირ გვი ნი. და ამ სას წაუ ლე ბის დამ ნა ხავ მა ყვე ლა წარ მარ თმა პი რი 
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უფ ლის კენ იბ რუ ნა და მოი ნათ ლა; და რწმე ნა ში გან მტკი ცე ბუ ლებ მა ადი დეს უფა ლი 
წმინ და ჯვრის თაყ ვა ნის ცე მით. რად გან რო გორც მთის ლა ლი ბუ დე ში, ისე ლივ ლი
ვებ დნენ და დას ტრია ლებ დნენ ჯვარს თავ ზე ღვთიუ რი ან გე ლო სე ბი. 

იმ დროს, რე ვის ვა ჟი . . . (სომ ხურ ტექ სტში აქ ყვე ლა ფე რი ემ თხვე ვა ქარ თულს, 
რო გორც ზე მოთ ვთარ გმნეთ, შემ დე გი გა მო ნაკ ლი სე ბის გარ და): 

გვ.30 „აღ მარ თეს ჩარ და ხი“. „აღ მარ თეს მარ მა რი ლოს ჩარ და ხი“.
გვ.50 „და ამის შე დე გად . . . ქრის ტეს ჯვა რი“. გა მო ტო ვე ბუ ლია. 
გვ.51. „და მან უშ ვე ლა . . . აწ და მა რა დის“. გა მო ტო ვე ბუ ლია. 
იქ ვე: „იმ დროს . . . იმ დღეებ ში“, & ა.შ.] სომ ხურ თარ გმან ში ასეა: 
„იმ დღეებ ში იმ პე რა ტორ მა კონ სტან ტი ნემ გა მოგ ზავ ნა დიაკ ვა ნი, რო მელ მაც 

მოი ტა ნა წე რი ლი ბრან ჯის ტო მის გან, ვინც მა მა მის მა გა ნა ნათ ლა. რად გან გაე გოთ, 
რომ სო მეხ თა და უირ ქთა შო რის მარ თალ თა მზის სხივ მა ელ ვა რე ბრწყინ ვა ლე ბით 
გა მოა ნა თა, და რომ უფ ლის ყოვ ლის შემ ძლე ღვაწ ლი გაც ხად და ერ ში . . .“

გვ.52. „ნი ნომ მიუ გო, & . . .…“. სომ ხურ ში კი ასეა: 
„მაგ რამ წმინ და ნოუ ნიმ შეა ყოვ ნა ისი ნი და უთ ხრა: „უ ფა ლი მოგ ვევ ლი ნა არა 

ხმლით და მშვილ დით, არა მედ ჯვრით და სა ხა რე ბით“. და ეპის კო პო სი და ნი ნაუ წა
ვიდ ნენ და მე ფეც გაჰ ყვა თან, წრბინ ში, ჭარ თალ ში. თხე ლა ში, წილ კან ში, გო რა მალ
რში. მაგ რამ იქაუ რებ მა არ მიი ღეს უფ ლის სიტ ყვა. და ისი ნი ჩა ვიდ ნენ ჯა ლეთ ში და 
ერ წოით ში და იქ იქა და გეს. და მათ შეის მი ნეს და მოი ნათ ლნენ. და ფხა წი ქებ მა მია ტო
ვეს მა თი მი წა და წა ვიდ ნენ თო შეთ ში. და ბევ რი მთიუ ლი დღემ დე კერ პთაყ ვა ნის მცემ
ლად რჩე ბა. და წმინ და ნი ნაუ წა ვი და რა ნას მხა რე ში ფე რო ზის თვის სა ქა და გებ ლად 
და დი დი გა ჭირ ვე ბა გა დაი ტა ნა კოუ ხეთ ში ფე ხით ლაშ ქრო ბი სას და ავად გახ და. და 
რე ვი, მე ფის ვა ჟი, და სა ლო მე, მი სი მეუღ ლე, რომ ლე ბიც უჯარ მა ში იყ ვნენ, მის სა ნა ხა
ვად ჩა ვიდ ნენ. და მე ფემ გაი გო ეს და ეპის კო პო სი გაგ ზავ ნა ნი ნაუს მცხე თა ში ჩა მო საყ
ვა ნად, მაგ რამ ნი ნო არ გაჰ ყვა მას. მა შინ მე ფე და მი სი ცო ლი და ფე ლოუ ჯავრ სიუ ნე ცი 
და მრევ ლის რამ დე ნი მე წევ რი ჩა ვიდ ნენ მას თან, მიუს ხდნენ გვერ დით და ატირ დნენ. 

მაგ რამ ნი ნომ ზე ცად აღაპ ყრო მტკი ცე მზე რა, სი ხა რუ ლით აღ სავ სე. მა შინ დე დო
ფალ მა უთ ხრა მას: „წმინ დაო დე დაო, რო გორც შენ გან გვსმე ნია, ძე ღვთი სას მრა
ვა ლი წი ნას წარ მეტ ყვე ლი ჰყავ და, და აგ რეთ ვე, თორ მე ტი მო ცი ქუ ლი და სა მოც და
თორ მე ტი მო წა ფე, და მათ გან არც ერ თი არ გა მოუგ ზავ ნია ჩვენ თან, შენ ერ თა დერ
თი ხარ, წმინ და დე დო ფა ლო. მაშ, ახ ლა გაგ ვი ზია რე შე ნი და ბა დე ბის და აღ ზრდის 
ამ ბა ვი [ჩვენ]“. და წმინ დან მა მოუ გო მათ:

„რა კი გსურთ იცო დეთ ქრის ტეს მხევ ლის ტან ჯვის ამ ბა ვი, ქრის ტე სი, რო მე ლიც 
თა ვის თან და დე და ჩემ თან მიხ მობს მა რა დიუ ლო ბა ში; და მე კი მოკ ლედ ვუამ ბე სა
ლო მეს, სომ ხე თის მე ფის ასულს ჩე მი აქ ჩა მოს ვლის ამ ბა ვი: მაშ, მოა ტა ნი ნეთ ქა ღალ
დი და მე ლა ნი189 და ჩაი წე რეთ უშუა ლოდ სა ლო მეს პი რით მო ნათ ხრო ბი. და ნარ ჩე ნი 
კი თქვენ თა ვად იცით, რად გან თა ვად გაი გო ნეთ და იხი ლეთ ყვე ლა ფე რი. და დაე, 
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ღვთიუ რი მშვი დო ბა და სად გურ დეს თქვენ თან. და მე მო გან დობთ მღვდელ ია კობს, 
რო მე ლიც იოა ნეს შემ დეგ ეპის კო პო სი უნ და გახ დეს სუ ლიწ მინ დის მო წო დე ბით“. 

ამის შემ დეგ მან ეპის კო პოს იოა ნეს შეა წი რი ნა მსხვერ პლი და წმინ და ზია რე ბა 
მიი ღო. და მას მე რე, რაც თა ვი მიან დო ღვთიურ მეუ ფეს, აღეს რუ ლა ქრის ტე ში. და 
ის დაკ რძა ლეს იმა ვე ად გილ ზე უფ ლის ამაღ ლე ბი დან 332ე წელს, და სა მოთ ხის ბა
ღი დან ადა მის გა მოს ვლის დღი დან 5832ე წელს, ქარ თლში შეს ვლი დან მე15 წელს.

ამა სო ბა ში, იმ პე რა ტორ მა კონ სტან ტი ნემ წე რი ლი მის წე რა მიჰ რანს და გაა თა ვი
სუფ ლა მი სი ვა ჟი ბაჰ ქა რი, რო მე ლიც მძევ ლად ჰყავ და აყ ვა ნი ლი. და თქვა: 

„მე, კონ სტან ტი ნე ავ ტოკ რა ტი, იე სო ქრის ტეს ახა ლი მსა ხუ რი, მის მიერ გან თა ვი
სუფ ლე ბუ ლი სა ტა ნის ტყვეო ბი დან, გიგ ზავ ნი შენ, უირ ქთა მე ფეს შენს ვაჟს. რად გან 
ამიე რი დან ჩვე ნი უფა ლი იქ ნე ბა ჩვენ შო რის თავ დე ბი იმი სა, რომ შენ ერ თგუ ლი და 
მორ ჩი ლი იქ ნე ბი ჩვე ნი. და მან გაა ძე ვა ავი ხრი კე ბის მქმნე ლი ეშ მა შე ნი გზე ბი დან“.

ასე რომ, მიჰ რან მა დი დად გაი ხა რა და ნა ნას თან, თა ვი სი შვი ლის დე დას თან და 
მთელ ქვე ყა ნას თან ერ თად, დი დე ბა უძ ღვნა ღმერთს. 

ამის შემ დეგ მან დაას რუ ლა საე პის კო პო სო ეკ ლე სიის მშე ნებ ლო ბა და მოა ჩუ
ქურ თმა და მო კაზ მა ის. და იმ დღეებ ში გარ დაიც ვა ლა მი სი ვა ჟი, რე ვი, რო მელ საც 
ოც და თოთ ხმე ტი წე ლი შეუს რულ და. და იმა ვე წელს მე ფე მი რია ნი ავად გახ და; და 
მოუხ მო თა ვის ვაჟს, და სა მე ფო გვირ გვი ნი ჯერ ჯვარ ზე და დო, შემ დეგ კი აი ღო და 
თა ვის ვაჟს დაად გა თავ ზე, და დაუ ბა რა, ყო ფი ლი ყო ღვთის მო სა ვი და დაეც ვა რე
ლი გიუ რი სჯუ ლის კა ნო ნი. და თა ვის ცოლს კი უთ ხრა: შენ კი წა დი და და ბი ნავ დი 
წმინ და ნოუ ნის აკ ლდა მა ში და იც ხოვ რე იქ. და აღა შე ნე ეკ ლე სია და პა ტი ვი მია გე 
იმ ად გილს, და დაუ რი გე ჩვე ნი საუნ ჯე ღა რი ბებს, და უწი ლა დე ნა ხე ვა რი. და ხე დავ, 
მივ დი ვარ იქ, საი და ნაც მო ვე დი. და ვმად ლობ უფალს, რო მელ მაც სიბ ნე ლე სი
ნათ ლედ მიქ ცია და სიკ ვდი ლი სი ცოც ხლედ და მარ ცხე ნა მარ ჯვე ნად. და არ დაი ზა
რო და მო შურ ნეო ბით გაა ნად გუ რე დარ ჩე ნი ლი კერ პე ბი. და ყოვ ლის შემ ძლე უფა
ლი გფა რავ დეს. და ეს თქვა თუ არა, მიი ძი ნა. და მიჰ რა ნის გარ დაც ვა ლე ბი დან სა მი 
წლის შემ დეგ დე დო ფალ მა ნა ნამ გან სას ვე ნე ბე ლი ჰპო ვა უფ ლის წიაღ ში.

მთარგმნელი ლელა დუმბაძე,  
რედაქტორი ელზა ნაბახტეველი.

სტატია ითარგმნა შემდეგი გამოცემის მიხედვით:
Marjory Wardrop and J. O. Wardrop, Life of St. Nino, Studia Biblica et 

Ecclesiastica, Esseys, Chiffly in Biblical and Patristic Criticism by members 
of the University of Oxford, Volume V, Part I. Oxford, At the Clarendon 

Press, M DCCCC, 1900
რუფინუსის ტექსტი (pp: 225226) ლათინურიდან თარგმნა იამზე გაგუამ.
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1.  მი სი მა მა, ტვე რე ლი მღვდე ლი პავ ლე სა ბი ნი ნი იყო, დე და – ქარ თვე ლი, ეკა ტე რი ნე მირ ზაშ ვი ლი. (ლ.დ.) 
2. ფლა ვიუს რუ ფი ნუ სი (335395) აღმ. რო მის იმ პე რიის კონ სუ ლი; თეო დო სი დი დის პრე ტო რია ნუ ლი პრე

ფექ ტი კონ სტან ტი ნე პოლ ში. (ლ.დ.) 
3. წმინ და ეფ რემ მცი რე (მე თერ თმე ტე საუ კუ ნე) – ქარ თვე ლი საეკ ლე სიო მოღ ვა წე, მწე რა ლი, მთარ გმნე ლი, 

ფი ლო ლო გი, ფი ლო სო ფო სი. (ლ.დ.) 
4. გავ ლე ნია ნი თეო ლო გი, ბიბ ლიის კო მენ ტა ტო რი და კი რო სის ქრის ტია ნი ეპის კო პო სი (423457). (ლ.დ.) 
5. cilici  – (ლათინური ‘cilicium’იდან) ძა ძა; (უხეში ძუანარევი ჯვალო) (ლ.დ.) 
6. რო გორც ძვე ლი ქრო ნი კე ბი გვამ ცნო ბენ, წმინ და ნი ნო იყო წმინ და დიდ მო წა მე გიორ გის ბი ძაშ ვი ლი. 
7. ა.ვ. ეს სა ხე ლი გა მო ტო ვე ბუ ლია
8. ა.ვ. „კო ლას ტრა“
9. „დევ ტა ლა რი“, დე დო ფა ლ მა რია მის ხელ ნა წერ ში „დევ ხა ლა რი”
10. სა რა ნიამფორი – ა.ვ. „მიაფორი“. სარა
11. „ბრან ჯი“. – ფრან გი (ფრან კე ბი). Cp. Lebeau, Hისტ. du BasEmpire, i. 423.
12. ა.ვ. „ფი ხა ლა ნი“. სხვა ვა რიან ტებ ში „პი ტა ლა ნი”
13. ა.ვ. „მან უთ ხრა მეფეს და პატ რიარქს“.
14. ერის თა ვი (ლიტ. ხალ ხის თავ კა ცი), პრო ვინ ციის გამ გე ბე ლი 
15. ასეა სა ბი ნინ თან, თუმ ცა შეიძ ლე ბა იყოს „და“. (კავშირი) ზა კაი, რო გორც ა. ვ.ში.
16. თმო ნი გო ნი – ა. ვ.ში სა ხე ლე ბი ასეა მო ცე მუ ლი: ხო ლა მაი, ხო ზა ბაი ზლად ჩაი, ზე ნე შა გი, თიმ გა რა გი, ზა კაი, 

გზაი ზარ გაი, ზარ დაი, ზარ მაი და სა მე ფო სის ხლის თმო ნი გო ნი. მთლია ნო ბა ში მო ცე მუ ლია ეს თერ თმე ტი 
სა ხე ლი, მაგ რამ ძნე ლი გა და საწ ყვე ტია, მათ გან რო მე ლია ორ მა გი სა ხე ლი. დე დო ფა ლი მა რია მის ხელ ნა
წერ ში ამ სირ თუ ლეს თა ვი იმით გაარ თვეს, რომ გა მო ტო ვე ბუ ლია ზარ მაი. ეს ხელ ნა წე რი ინა ხე ბა წმინ
და იოა ნე ნათ ლის მცემ ლის მო ნას ტერ ში, ყა რა ყა ზის სტეპ ში. ეთან ხმე ბა ავ ტო რი სეულ ვერ სიას. „ქარ თლის 
ცხოვ რე ბა ში“ . კი ეს ნუს ხა ასეა მო ცე მუ ლი: ხო ზა მოი, ხო ზაი, გაახ ლა ჯაი (ვარ. გა და ჯაი), ხო ნე მა გაი, ხინ გი
რა გაი (ვარ. ხი ნიდ ჩა გაი), ზა ჯაი, ზა გაი, ზარ დაი, ზამ რაი, თმო ნი. 

17. დე დო ფალ მა რია მის ხელ ნა წერ ში და ნათ ლის მცემ ლის ხელ ნა წერ ში არ წე რია „ღრმასა“. წი ნა ვა რიან ტში 
იკით ხე ბა ღრმადღრმასა, და ეს უკა ნას კნე ლი ღადმარსა (? გეოგ რა ფიუ ლი სა ხე ლე ბი, მდი ნა რე თა სა ხე ლე
ბი). 

18. ა.ვ. ზა ბუ ლო ნი
19. ა.ვ. დას ძენს: „ი სი ნი წა ვიდ ნენ მის სა კუ თარ ქა ლაქ კო ლა სა ში“ . (ვარ. კო ლას ტრა ში). 
20. ნინო უბ რა ლოდ არის უბ რა ლოდ ნონნა, ანუ მო ნა ზო ნი ქა ლი. 
21. ა.ვ. დას ძენს „დღე და ღამ დაუ ძი ნებ ლად“. 
22. სტრა ტიო ტი 
23. ა.ვ. კვართი, იგი ვე ქიტონი, ტუნიკი ან პერანგი
24. ეს მო ნაკ ვე თი არ ჩანს „ქარ თლის ცხოვ რე ბა ში“, არც რო მე ლი მე სხვა ვა რიან ტში, გარ და ა.ვ. 
25. ა.ვ. „ეს არის მთია ნი მი წა სომ ხი თის ჩრდი ლოე თით, რო მელ საც ბერ ძნე ბი და უჟი კე ბი მარ თა ვენ“.
26. უჟიკები ან უსე ბუ, ახ ლა ოსები, ოსე თე ბი. Cf. Const. Prphyrog. de adm. Imp.
27. ა.ვ. „მან ჯვა რი მომ ცა”
28. ა.ვ. ვადაგი მეფეთა
29. ა.ვ. გა მო ტო ვე ბუ ლია „და მი სი დე დო ბი ლი გაია ნე“.
30. ა.ვ. „ორ მო ცი“.
31. ა.ვ. „სახ ლი“.
32. ა.ვ. არ ახ სე ნებს რიფ სი მეს ლე გენ დას ამ ად გი ლი დან „იმ დღეებ ში იმ პე რა ტო რი. ..“. ქვე მოთ იმ შემ თხვე ვამ

შენიშვნები ძირითადად მარჯორი უორდროპისეულია.  
ქართველი მთარგმნელის შენიშვნებს მივუთითებთ: (ლ.დ.)
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დე, რო ცა ნი ნოს მა ლა ვენ ეკალ ბარ დებ ში (გვ.15), სა დაც ტექ სტი ასე გრძელ დე ბა: „და მე დამ ტო ვეს ეკალ
ბარ დში“. ა.ვ. ჩაა ნაც ვლებს შემ დე გი მო ნაკ ვე თით: „მა შინ უფალ მ“. გად მო ხე და სა ბერ ძნეთს და მე ფე კონ
სტან ტი ნეს, რად გან მორ წმუ ნე გახ და; და მან მიი ღო ქრის ტეს აღ მსა რებ ლო ბა, ის და დე და მი სი და მთე ლი 
მი სი სა მე ფო კა რი, იმ წე ლი წა დის და საწ ყი სი დან (ა.ვ.) 5444, ქრის ტეს აღ დგო მი დან. 311 (ეს თა რი ღი არც 
ერთ სხვა ვა რიან ტში არ გვხვდე ბა), და მთელ მა სა ბერ ძნეთ მა მიი ღო ქრის ტია ნო ბა. მეშ ვი დე წელს გაი
მარ თა ნი კეა ში წმინ და კრე ბა, და მერ ვე წე ლი წადს ჩვე ნი გაქ ცე ვა სა ბერ ძნე თი დან – დე დო ფა ლი რიფ სი მე, 
მი სი დე დო ბი ლი გაია ნე და ორ მოც დაა თი სუ ლი, ჩვენ გზას და ვა დე ქით პირ ვე ლი თვის მე13 დღეს. და 
შე ვე დით სომ ხი თის (სომ ხე თი) საზ ღვრებ ში მე ფე თ’რდა ტის ბაღ ში; იქ ისი ნი და ხო ცეს პირ ვე ლი თვის 30ე 
დღეს, პა რას კევ ს“. (ეს თა რი ღი არც ერთ სხვა ვა რიან ტში არ გვხვდე ბა). 

33. ა.ვ. „დია კო ნი”
34. იო ბი, გუ ლის წყრო მა მან ვე შაპ თა მან გა მო წო ვენ; მო კალ ნი გიე ნა მან გუე ლი სა მან.
35. ა.ვ. დას ძენს: „სა შუა ლე ბით //მეშ ვეო ბით“.
36. მა შინ თა ვის მო წა ფეებს უთ ხრა: „სამ კა ლი ბევ რია, მუ შაკ ნი კი – ცო ტა“. (ლ.დ.) 
37. ა.ვ. გა მო ტო ვე ბუ ლია „უ ლო ფო რე თი, სა დაც მე გა მო ვი ზამ თრე დიდ შე ჭირ ვე ბა ში; „ქარ თლის ცხოვ რე ბა“, 

„ორ ბან თი“. დე დო ფა ლი მა რია მის ხელ ნა წე რი: „ურ ბნი თი“. ნათ ლის მცემ ლის ხელ ნა წე რი: „ორ ბნი თი“. 
შიომ ღვი მის ხელ ნა წე რი: „ურ ბნი სი“. 

38. ა.ვ. გა მო ტო ვე ბუ ლია „მარ ტი დან ივ ნი სამ დე“, და მთე ლი მო ნაკ ვე თი დაწ ყე ბუ ლი „სა დაც იყო დი დი მდი
ნა რე“ . სიტ ყვე ბამ დე „მე რე ის გაუდ გა გზას და გა ვი და მეო რე მხა რეს“. (გვ.18). ეს მო ნაკ ვე თი ჩარ თუ ლია 
ნათ ლის მცემ ლის და შიომ ღვი მის ხელ ნა წე რე ბი დან. სიტ ყვა „ჯა ვა ხე თის “. შემ დეგ ა. ვ.ში ჩარ თუ ლია: „რომ 
მე შე საძ ლოა მეს წავ ლა სად იყო მცხე თა“.

39. სიტ ყვა სიტ ყვით: „ღმერ თნი ღმერ თო ბენ და მე ფე ნი მე ფო ბენ“, „the gods act as gods, the kings as kings.”
40. „თმა თმო სა ნი“. 
41. შიომ ღვი მის ხელ ნა წერ ში გა მო ტო ვე ბუ ლია. 
42. მა თე, 26:13 „ჭეშ მა რი ტად გეუბ ნე ბით თქვენ: სა დაც კი იქა და გე ბენ ამ სა ხა რე ბას მთელ ქვეყ ნიე რე ბა ზე, იტ

ყვიან, რაც ამან (იგულისხმება მენელსაცხებლე ქალი. ლ. დ.) გაა კე თა, მის სა ვე მო სა გო ნებ ლად“. „Wherever 
they preach this gospel, there shall they speak of this woman“. Matt. XXVI:13. 

43. „28. არა არს ჰუ რიაე ბა, არ ცა წარ მარ თე ბა; არა არს მო ნე ბა, არ ცა ზნაუ რე ბა; არა არს რჩე ვა მა მა კა ცი სა, 
არ ცა დე და კა ცი სა, რა მე თუ თქუენ ყო ველ ნი ერთ ხართ ქრის ტე იე სუჲს მიერ“. გა ლა ტელ თა მი მართ, 3:28.

44. აქე დან ისევ ავ ტო რი სეუ ლი ვერ სია იწ ყე ბა. 
45. „ქართლის ცხოვრება“. „უ ბან სა ურია თა სა“, ებ რაელ თა უბან ში; დე დო ფალ მა რია მის ხელ ნა წერ ში: „ბა გინ

სა რო მაელ თა სა“, რო მაელ თა უბან ში. 
46. პომ პეუ სის ხი დი, აგე ბუ ლი 65 წ. ქრის ტემ დე. თა ნა მედ რო ვე ხი დი იმა ვე ად გილ ზეა.
47. gatzi ქარ თუ ლად ნიშ ნავს „კაცს“.
48. ა.ვ. „გა“. 
49. ქარ თუ ლი სიტ ყვა „ჩრდილოეთი“. და ინ გლი სუ რი „shadow“. ჩრდილი პრაქ ტი კუ ლად ერ თსა და იმა ვეს 

ნიშ ნავს. ასე შეიძ ლე ბა წარ მოიქ მნას სიტ ყვის თა მაშ ში. (მ.უ.) 
50. „ქარ თლის ცხოვ რე ბა“: „დარ გველ, ზე ველ, ბარ კა დულ“: ა.ვ. „დგე ველ, ზე ფელ, ნარ კა დო ველ“. შიომ ღვი

მის და ნათ ლის მცემ ლის: „დარ ბე ველ, ზე ფელ, ბარ კა დულ“. 
51. ა.ვ. „ლიტ რის“. – ერ თი გირ ვან ქა ან ცხრა გირ ვან ქა (წო ნის ერთ.) 
52. ა. ვ.ში ერ თი გვერ დი აკ ლია, ამ სიტ ყვე ბამ დე: „რად გან აღ მო სავ ლე თით დაიწ ყო უფ ლის გა მო ნა თე ბა“ .(მომ

დევ ნო აბ ზა ცის ბო ლო). ნაკ ლუ ლი ნაწ ყვე ტი გვხვდე ბა შიომ ღვი მის და ნათ ლისმ ცემ ლის ხელ ნა წე რებ ში. 
53. ა.ვ. კვლავ ასე იწ ყებს: „და მე ფემ თქვა, ცრემ ლმო რეულ მა: „Hehe rait’hmeboi khoja’t st’haanub rasul p’hsar 

zad,“. რაც თარ გმან ში ნიშ ნავს: „შენ სი მარ თლეს ამ ბობ ო, ბედ ნიე რო დე დო ფა ლო და ძე ღვთი სას მო ცი ქუ
ლო“. – „იმ მრის ხა ნე ბის ხა ნა ში“.&c. პრო ფე სო რი მარ გო ლიუ თი ხაზ გას მით აღ ნიშ ნავს, რომ ხელ ნა წერ ში 
და მა ტე ბუ ლი სიტ ყვე ბი, რომ ლე ბიც ასე იწ ყე ბა: Hehe. . . გვიან დე ლი სპარ სუ ლის ტრან სლი ტე რა ციაა და 
სა ვა რაუ დოდ შეე სა ბა მე ბა შემ დეგს: „აჰ, აჰ, სი მარ თლეს ბრძა ნებ, ბედ ნიე რო დე დავ და ძე ღვთი სას მო ცი
ქუ ლო“.

54. ჰარ მო ზი კა, მე ფე ბარ თო მის გა შე ნე ბუ ლი. სტრა ბო ნი, XI. 3. 5; პლი ნიუ სი, „ბუ ნე ბის ის ტო რია“.
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55. ეს ის ხეა, რომ ლის ქვე შაც მე ფე ბარ თო მი იჯ და ხოლ მე და ის ვე ნებ და ძა ლე ბის მო საკ რე ბად“. სა ქარ თ ვე
ლოს სა მოთ ხე, გვ.74. 

56. ა.ვ. „ევ მა ნუ ვე ლი თა ვად გა მოგ ვეც ხა და თა ბორ ზე მა მის ხა ტად. 
57. შდრ. რუ ფი ნუსს. ა. ვ.ში გა მო ტო ვე ბუ ლია წარ მო მავ ლო ბა და ტყვეო ბა. 
58. ა. ვში გა მო ტო ვე ბუ ლია ეს თა ვი, და ჩა ნაც ვლე ბუ ლია ნი ნოს სიზ მრით ჩი ტებ ზე (გვ.29) 
59. ა. ვ.ში ეს თა ვი წინ უს წრებს სვე ტი ცხო ვე ლის მიერ გან ხორ ციე ლე ბუ ლი სას წაუ ლის ამ ბავს. (გვ.41). 
60. ა.ვ. წე რი ლე ბი მო ვი და რო მი დან და ეგ ვიპ ტი დან, და ებ რაე ლი მღვდლე ბის გან და იუ დე ვე ლი მწიგ ნობ რე

ბის გან. 
61. ა.ვ. „ვინც გვეუბ ნე ბა: „ის, ვინც თა ვის თავს ღმერ თად მოიხ სე ნიებს დე და მი წა ზე, ხე ზე უნ და ჩა მოახ რჩონ“. 
62. ა.ვ. დას ძენს; „და ელიო ზის სახ ლი იყო ქა ლა ქის და სავ ლე თით, მოგ ვე თის (ჯა დოქ რე ბის) ალა ყაფ თან, მდი

ნა რე კუ რა ზე; და იქ იყო მა თი პა ტა რა სა საფ ლაო, რომ ლის თავ ზეც წმ. ნი ნომ აღ მარ თა ქრის ტეს ჯვა რი, 
და მღვდელ მა ია კობ მა და მთა ვარ დიაკ ვან მა პრო ზი ლამ მო ნათ ლეს დიდ გვა როვ ნე ბი სა თი თაოდ. და მათ 
იმ ად გილს უწო დეს „მთა ვარ თა ნათ ლო ბის ად გი ლი“, და ის ად გი ლი ყვე ლას თვის კარ გად იყო ცნო ბი ლი 
ჩვენ დროს, რად გან ის იდ გა დაბ ლობ ზე, სა დაც არ იყო სხვა შე ნო ბე ბი.

63. „იმ დროს მცხე თე ლი ებ რაე ლე ბი სი ძულ ვი ლით აღივ სნენ ჩემს მი მართ; და მათ მოგ ლი ჯეს ხი სებ რი გვიმ
რა, (?) (cilamo) რო მე ლიც სა კურ თხევ ლის კარ თან იდ გა და იქაუ რო ბას ამ შვე ნებ და, რად გან მი სი ტო ტე ბი 
შე ნო ბის წი ნა კე დელს შე მოხ ვეო და. „და იწ ყეს იქ სია რუ ლი, ბა რა ბე ლე ბის ოჯა ხო ბის გარ და, რო მელ თა გან 
ორ მოც დაა თი სუ ლი მოი ნათ ლა, და ისი ნი გახ დნენ მცხე თის მცხოვ რებ ლე ბი, და მი რიან მა აჩუ ქა მათ სო
ფე ლი სა ხე ლად ციხე დიდი. მე ფე მათ პა ტივს სცემ და და ყვე ლა ნი ქრის ტია ნე ბი იყ ვნენ, კურ თხეუ ლი ნი ნოს 
მად ლი თა და წი ნამ ძღო ლო ბით.“ (ბა რა ბე ლე ბი მოხ სე ნიე ბულ ნი არიან „კაბ რა რია ნე ბად “. 43ე გვერ დზე.)  
ა. ვ.ში ამ თავს ეწო დე ბა: „თა ვი VII, ჩა წე რი ლი სი დო ნიას, მღვდე ლი აბია თა რის ებ რაე ლი ქა ლიშ ვი ლის 
მიერ“. ის ასე იწ ყე ბა: „და მოხ და ისე, რომ უფალ მა მოწ ყა ლე ბით მო ხე და კავ კა სიე ლე ბის ამ მი ვიწ ყე
ბულ ჩრდი ლოე თის ქვე ყა ნას, სომ ხი თის მთის მცხოვ რებ ლებს, მთი სა, რო მელ საც ნის ლი და დაბ ლობს 
კი ცოდ ვის და უმეც რე ბის ოხ ში ვა რი ად გა თავს. და თავს მომ დგარ ჩრდილ ში ვერ აღ წევ და ძე ღვთი სას 
ჭეშ მა რი ტე ბის მზე და გა ნათ ლე ბა და ღვთიუ რი სა მარ თა ლი; სი ნამ დვი ლე ში მას ეწო დე ბა ჩრდი ლის ქვე ყა
ნა (შდრ. შე ნიშ ვნა I, გვ. 20) ...ქრის ტეს შო ბამ დე გა სუ ლი იყო 5100 წე ლი; მი სი შო ბი დან მის ჯვარ ცმამ დე 33 
წე ლი; ჯვარ ცმი დან სა ბერ ძნე თის მე ფე კონ სტან ტი ნეს მოქ ცე ვამ დე 311 წე ლი; თოთ ხმე ტი წლის შემ დეგ კი 
დე დო ფა ლი ნი ნო მივ ლი ნე ბულ იქ ნა ამ ჭეშ მა რი ტი სიტ ყვის სა ქა და გებ ლად ამ ჩრდი ლო ვან მთებ ში, და გა
თენ და, და შემ დეგ გა მოა ნა თა დღის დიად მა მბრძა ნე ბელ მა. ასე თი იყო ჩვე ნი ის ტო რია, ო, ქარ თვე ლე ბო. 
რად გან ნათ ლის კენ ზურ გი გვქონ და შექ ცეუ ლი და წყვდია დის მემ კვიდ რე ნი ვი ყა ვით. ჩვენ გვი ხა რო და 
და ვკრებ დით საუნ ჯეს, მაგ რამ რო ცა ვგლო ვობ დით, არ გვყავ და მა ნუ გე შე ბე ლი; ჩვენ ვემ სა ხუ რე ბო დით 
შექ მნილ კერ პებს და არა შე მოქ მედს. ჩვე ნი მა მე ბი (ე .ი. ებ რაე ლე ბი) ეთაყ ვა ნე ბოდ ნენ გე ბალს და გა რი
ზინს, ქე რუ ბიმ ზე დაბ რძა ნე ბუ ლებს, და გვერ დით არ გვყავ და ღმერ თი, არც მო სე, არც მა თი ნი შან წყა ლი, 
მხო ლოდ კერ პე ბი და უსუ ლო ქვა. და ქარ თლის ამ ქვე ყა ნა ში იყო ორი მთა, და მათ ზე იდ გა ორი კერ პი, 
არ მა ზი და ზა დე ნი, რომ ლე ბიც ყარ დნენ ათა სი ახალ შო ბი ლი ჩვი ლის ავად მყო ფუ რი სუ ნით, ვი საც მშობ
ლე ბი მსხვერ პლად სწი რავ დნენ დღემ დე. და იყო კი დევ სხვა სა მე ფო კერ პე ბი, გა ცი და გა, და მათ მსხვერ
პლად უფ ლის წულს სწი რავ დნენ, რო მელ საც ცეც ხლში წვავ დნენ და ფერფლს თავ ზე აყ რიდ ნენ კერ პებს“. 

64. ა.ვ. რომ თორ მე ტი მე ფე ჩა ვი და ქვეყ ნის და საპ ყრო ბად. 
65. ტექ სტში ნახ სე ნე ბი ებ რაელ თა და სახ ლე ბე ბი, რო გორც ჩანს, ასე თი იყო: ბოდი, ბუ დი ან ბოდ ბე კა ხეთ ში, 

სიღ ნა ღის მახ ლობ ლად, წმ. ნი ნოს გარ დაც ვა ლე ბი სა და დაკ რძალ ვის ად გი ლი: დე და თა მო ნას ტე რი დღე
საც არ სე ბობს იქ. კოდის წყარო, ქარ თლში, პა ტა რა ნა კა დუ ლია, რო მე ლიც კუ მი სის მლა შე ტბა ში ჩაე დი ნე
ბა, მტკვარ თან ახ ლოს, თბი ლი სის ქვე მოთ. სო ფე ლი კო და ამ წყა რო ზეა გა შე ნე ბუ ლი. ხობი (ა. ვ.ში სო ბი, 
მაგ რამ ? კო რექ ტუ რუ ლი შეც დო მა) – ხო ბა არის პა ტა რა ქა ლა ქი სამ ცხე ში, ქა ლაქ თან და ძვე ლი თმოგ ვის 
ცი ხის მახ ლობ ლად, ახალ ცი ხის რაიო ნი. 

66. ა.ვ. „სურ სა თი”
67. ა.ვ. „ყვი თე ლი“.
68. „მე ფეებს ტვირ თი თა ვად მიჰ ქონ დათ“.
69. ა.ვ. „გა დაკ ვე თეს მთე ბი და“.
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70. ა.ვ. „ახ ლა ნუ გე ში ნიათ, ო ებ რაე ლე ბო; მე, ჰე რო დე, ვე ძებ დი და ვერ ვი პო ვე ის ჩვი ლი, ვერც მი სი დე და. 
მაგ რამ ახ ლა აღ ვმარ თე ხმა ლი ნე ბის მიე რი ორი წლის და ნაკ ლე ბის ასა კის ბავ შვის წი ნააღ მდეგ, და გა ვა
ნად გუ რე ისიც მათ თან ერ თად“.

71. ა.ვ. „ა ნა”
72. ა.ვ. „მა მის მა მა ოზიაი“. 
73. ა.ვ. „და ჩა ვი და ზა ქა რიას შვილ თან, იოა ნეს თან ერ თად მდი ნა რე იორ დან თან. იქ მი ვი და იე რუ სა ლი მის 

მთე ლი მო სახ ლეო ბა და მათ თან ერ თად იყო შე ნი მა მის დე დის ძმა ელიოს (?ვთოს). და დაი ნა ხეს ელ ვა 
ცა ზე, და მი წა იძ რა და მთე ბი შე ზან ზარ და, და მთე ბი ამ ღერ და და ზღვა გაი რინ და, წყა ლი ადიდ და – ზა
ქარ კიას ვა ჟი გაიქ ცა, და ჩვენ ყვე ლა ნი შიშ მა და ძრწო ლამ შეგ ვიპ ყრო; და ხალ ხმრავ ლო ბის გა მო ჩვენ 
არა ფერს ვამ ბობ დით ამ ამ ბის შე სა ხებ“. 

74. ა.ვ. „პ/ფა სა ნიკ“. – დე დო ფალ მა რია მის ხელ ნა წე რი; „პ/ფა სან გი“. – შიომ ღვი მის და ნათ ლის მცემ ლის ხელ
ნა წე რე ბი: „პ/ფა სა ნიგ“. – „ქარ თლის ცხოვ რე ბა“ . და სხვა ვა რიან ტე ბი: „ჰა სა ნიგ“. ალ ბათ ყვე ლა ეს სიტ
ყვა პასენაკის და მა ხინ ჯე ბუ ლი ვერ სიე ბია, ანუ სა მარ თლის აღ სრუ ლე ბის, ეგ ზე კუ ტო რის, სა მე ფო ოფიც რის 
მცდა რი ვერ სიე ბი.

75. ა.ვ. „კვარ თის მგზნე ბა რე და ნატ რე ბა“.
76. ა.ვ. „ა მა ზაე რი“, მაგ რამ ყვე ლა სხვა ვერ სია ში ადერ კი იყო მე ფე ქარ თლში ქრის ტეს სიკ ვდი ლის დროს. 
77. ა.ვ. „და დე და ჩემ მა ნი ნომ იცის, ოღონდ ის არ ამ ბობს, რად გან ჯერ არ მო სუ ლა გაც ხა დე ბის დღე. დაე, 

იკ მა რონ ნი ნოს მო წა ფეებ მა და ქრის ტეს მო წა მეებ მა, რომ კვარ თი იმ კე და რის ხეს თან ახ ლოს მარ ხია, 
რო მე ლიც ლი ბა ნი დან ჩა მოი ტა ნეს და მცხე თა ში დარ გეს. 

78. ა.ვ. „უხ რწნე ლი“. 
79. ? ეკ ლე სიის სა კურ თხე ვე ლი მცხე თა ში, ასეა აღ წე რი ლი მე ტა ფო რუ ლად. 
80. ა.ვ. ეს აბ ზა ცი გა მო ტო ვე ბუ ლია.
81. ა.ვ. ახ .წ.ით 88. 
82. ა.ვ. „ორ ჯერ და სამ ჯერ”
83. ა.ვ. არ ამ ბობს, რომ ჩი ტე ბი შავ ფრთოს ნე ბი იყ ვნენ, არც იმას, რომ გა თეთ რდნენ. 
84. ა.ვ. „შე ნი შვი ლე ბი მი მოი ფან ტნენ”
85. ამ ად გი ლი დან ხვა რაის შემ თხვე ვამ დე (გვ.33) ა.ვ. ძა ლიან მოკ ლეა, და თით ქმის არა ფერს ამ ბობს ამ სას

წაუ ლებ ზე. 
86. cillici, i.e. cilicium. (ძაძა (ბალნისა); ცხენის ძუის, ან თხის ან სხვა ბეწვისგან დამზადებული ქსოვილი, 

ჯვალო. ლ.დ.).
87. ნიმ რო დი. ბა ტო ნი ჯ. რენ დელ რაი სი ამ ბობს, რომ სი ნას მო ნას ტერ ში, Cod, Arab, No.456, არის ერ თი მო ნაკ

ვე თი და სა თაუ რე ბუ ლი: „ქანაანის ძის, ნებროდის ისტორია“. a’ ιστορια νεβροσ υιός Xανααν
88. ან და უფ რო „სვე ტი“. „ნიმროდის წიგნი“ ნახსენებია ვახ ტანგ გორ გა სა ლის „ცხოვ რე ბა ში“.
89. ა.ვ. „ხვა რას ნეუ ლი“ . (ე .ი. ხო რას ნე ლი/ /ხო რა სა ნი დან), დე დო ფალ ნა ნას დე დის ძმა“. (sneuli ნიშნავს 

ავადმყოფს.) 
90. ა.ვ. ახ ლა ძი რი თა დად ეთან ხმე ბა მომ დევ ნო ტექსტს. ტო მი V, ნა წი ლი I. 
91. ა.ვ. „გახ დი ერ თერ თი (nurse) (ძი ძა თა გა ნი/ /აღ მზრდე ლი) ამ პა ტივ სა ცემ ქვე ყა ნა ში“.
92. ა.ვ. „ხი ლიეუ ლის, მზის და წვი მის მბრძა ნებ ლე ბი“. 
93. ა.ვ. „ით რუ შა ნა“.
94. ა.ვ. „ით რუ შა ნა“.
95. „სი მაღ ლე“, მაგ რამ ა.ვ.ს უწე რია „სი მარ თლე“, ანუ სა მარ თა ლი. 
96. ა.ვ. „თა ვის გზა ზე, და მოგ ვივ ლენს მი სი რის ხვის ხან ძრებს“,
97. ა.ვ. „ერ თი დღე“.
98. ა.ვ. გა მო ტო ვე ბუ ლია „და მი სი ხალ ხი“. 
99. ამ სიტ ყვე ბი დან ვიდ რე სიტ ყვე ბამ დე: „დე დო ფა ლი ნა ნა და მთე ლი ერი გა ვი და გა რეთ მე ფის შე სა გე ბებ

ლად“. (გვ.37), ა. ვ.ის ტექ სტში აქ სი ცა რიე ლეა, და შევ სე ბუ ლია ნათ ლის მცე მლის და შიომ ღვი მე ლის ვა
რიან ტე ბით. 

100. მუხ რა ნი დან ცა მე ტი მი ლის სა ვა ლია. პა ტა რა ეკ ლე სია ჯერ კი დევ შეი ნიშ ნე ბა ამ ად გილ ზე. 
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101. ა. ვ.ში გა მო ტო ვე ბუ ლი ად გი ლის და სას რუ ლი.
102. ქინ ძა რა მცხე თი დან ჩრდი ლოე თით რამ დე ნი მე მი ლის მან ძილ ზეა, მდი ნა რე ნა რეკ ვავ ზე, სა დაც ის არაგვს 

ერ თვის. ღარ თა იმა ვე რაიონ შია. 
103. ა.ვ.ში გა მო ტო ვე ბუ ლია ფრჩხი ლებ ში მო თავ სე ბუ ლი მო ნაკ ვე თი. ა.ვ. დას ძენს: „სი ხა რუ ლით, და იმ მშვე

ნიე რი სას წაუ ლის გა მო, რო მე ლიც მოხ და“. 
104. ა. ვ.ში გა მო ტო ვე ბუ ლია ფრჩხი ლებ ში მო თავ სე ბუ ლი მო ნაკ ვე თი. 
105. ა.ვ. ცალ კე თა ვად არა აქვს გა მო ყო ფი ლი
106. ა.ვ. „მე ფე“
107. ა.ვ. გა მო ტო ვე ბუ ლია ნი ნოს ხილ ვის ეპი ზო დი. 
108. ა.ვ. დას ძენს: „რო მე ლიც იდ გე ბა სა მა რა დი სოდ //უ კუ ნი თი უკუ ნი სამ დე“.
109. ა.ვ. „სვე ტი, და მის ფეს ვებ ში ჩაა გეს ეკ ლე სიის სა ძირ კვე ლი“.
110. ა.ვ. „მა თი ავი სუ ლე ბის თვის“
111. ა.ვ. „ხუა რან ხუა რა“
112. ? ალ ბათ ეს ნიშ ნავს, რომ ზოგ მა იუ დამ ამა სო ბა ში მია ტო ვეს წმ. ნი ნო. 
113. ა.ვ. „დებ მა“
114. ა.ვ. „და ქა ლე ბი გა რეთ გა მო სუ ლიყ ვნენ და მე და ვი ნა ხე სვე ტი“. 
115. ა.ვ. აქე დან იწ ყებს ახალ თავს. 
116. ა.ვ. არ ამ ბობს ჭა ბუ კის სა ხელს. 
117. ა.ვ.ს აქ ჩას მუ ლი აქვს: „და ჭა ბუკ მა მიუ გო: „დიახ, დე დო ფა ლო, მე მწამს იე სო ქრის ტე, ყო ვე ლი სუ ლიე რის 

მაც ხო ვა რი“. მე რე ნი ნომ თქვა: „“. 
118. ა.ვ. გა მო ტო ვე ბუ ლია ეს თა ვი ბო ლომ დე, და მხო ლოდ წე რია: „შემ დეგ ჩა მო ვიდ ნენ ელ ჩე ბი სა ბერ ძნე თი

დან მღვდელ მთავ რებ თან, მღვდლებ თან და დიაკ ვნებ თან ერ თად და დაიწ ყეს ნათ ლო ბა, რო გორც წე რია 
ზე მოთ“. 

119. „ქარ თლის ცხოვ რე ბა“ . „ა რა ბე ლე ბი“. ამ ბო ბენ, რომ ბა რა ბას შთა მო მავ ლე ბი იყ ვნენ. 
120. ერუ შე თი იყო ერ თი მხა რე, სა დაც მოე დი ნე ბა იმა ვე სა ხელ წო დე ბის მდი ნა რე, მდი ნა რე მტკვრის სა თა ვის 

მახ ლობ ლად. ერუ შე თის ცი ხე თუ სო ფე ლი ახ ლო საა ნა ქა ლა ქევ თან. „ou etait une ville, aujourdhui simple 
bourg. La fut batie une belle eglise a coupole, par aun envoye du grand constantin, aux grais de l’empereur. 
„Wakhoucht, Sescr. Georgie. p. 105; Berge and Bakradze, „Zapiski, p. 100; Hist. de la Georgie, t. t. pp. 121. 195. 
„კუ მურ დოს თან, კი დევ უფ რო ახ ლოს მტკვრის სა თა ვეს თან არის კი დევ ერ თი ეკ ლე სია, რო მელ ზეც ნათ
ქვა მია, რომ აშე ნე ბუ ლია კონ სტან ტი ნეს წარ გზავ ნილ თა მიერ. ბერ ჟე და ბაქ რა ძე, Zapiski. p. 85; ვა ხუშ ტი, 
გვ.99, 101, 103; ბრო სე, Voy. archeol., II Rapp. p. 166, IV Rapp. p.6 

121. მან გლი სის ეკ ლე სია ტფი ლი სი დან და სავ ლე თით, ოც და ხუ თიო დე მილ ზე მდე ბა რეობს. ბაქ რა ძე, გვ.93; ვა
ხუშ ტი, საქართველოს აღწერა. p. 171. – „Cette eglise n’a jamais ete ruinee. Au midi de la voute est represente 
Mahomet sur un lion; on dit ques s’est pour cela que les musulmans l’ont respectee.“

122. ა.ვ. დას ძენს „და წე რი ლია ია კო ბის მიერ“ (მღვდლის). ა. ვ.ში ია კო ბი პირ ველ პირ ში წერს. 
123. ყვე ლა სხვა ხელ ნა წერ ში, გარ და „ქარ თლის ცხოვ რე ბი სა“, წე რია „ზამ თა რი“, რაც კონ ტექ სტის მი ხედ ვით 

სწო რია. 
124. „დი დე ბი თა“, შე საძ ლოა შეე შა ლათ „და დე ბი თაში, რაც ხელ ნა წე რებ ში გვხვდე ბა, მაგ რამ შეა და რეთ 

გვ.47ს: „მე ფის სა დი დებ ლად“.
125. ნა კა დულს ეწო დე ბა „ძუ ძუს წყა რო“, და იქ არის პა ტა რა ეკ ლე სია. 
126. ა.ვ. „შე ნი სა მე ფოს საზ ღვრე ბის კენ“.
127. ა.ვ. „გა ნუწ ყვეტ ლივ ათი დღის გან მავ ლო ბა ში“. 
128. ა.ვ. „გა მუდ მე ბით ათი დღის გან მავ ლო ბა ში“. 
129. ა.ვ. ამ ად გი ლის სა ხელს გვთა ვა ზობს ასე: „ქრგვი“.
130. ბოდ ბე კა ხეთ ში, ქა ლა ქი ქი ზი ყის (სიღ ნა ღი) მახ ლობ ლად, ასე ვე იწე რე ბა ხან ბოდი, ხან ბუდი. 
131. უჯარ მა, ად რე ცი ხე ქა ლა ქი, კა ხე თის მე ფე თა რე ზი დენ ცია, ახ ლა სო ფე ლია მდი ნა რე იორ ზე კა ხეთ ში, რო

გორც ამ ბო ბენ, საურ მა გის აშე ნე ბუ ლი (237161 წწ. ქრის ტე შო ბამ დე). 
132. ა.ვ. „წმინ და ნო ნომ“. წმინ დანს ხში რად მი მარ თავ დნენ ასე – დე დო ფა ლი. 
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133. ა.ვ. „კა ცი, ქა ლი და ბავ შვე ბი“. 
134. დიდნი, მაგ რამ ა. ვ.ში ვხე დავთ „დედანი“.
135. ა.ვ. აქ დას ძენს: „მა შინ წმ. ნი ნომ მია ტო ვა ქა ლა ქი მცხე თა და გაე შუ რა მთიუ ლე თის კენ, რა თა სა

ხა რე ბა მიე ტა ნა ვე ლუ რი მხე ცის მსგავ სი ადა მია ნე ბის თვის, და რა თა დაემხო მა თი კერ პე ბი. მაგ
რამ აბია თა რი, ებ რაე ლი მღვდე ლი ად გილ ზე დარ ჩა – ის იყო მეო რე პავ ლე, რო მე ლიც გა ნუხ
რე ლად, დღი სით და ღა მით ქა და გებ და ქრის ტეს და მის დი დე ბას, ებ რაე ლე ბის გაქ ცე ვამ დე“. 
ა.ვ. შემ დეგ იწ ყებს ახალ თავს: „წმინდა ჯვრის აღმართვა მცხეთაში და მეორე ხილვა“. „და რო დე საც 
ქარ თლის მთე ლი ქვე ყა ნა მოექ ცა „ქრის ტია ნო ბა ზე, სა ბერ ძნე თი დან ჩა მო სულ მა მღვდლებ მა თათ ბი
რი შეკ რეს იმის თაო ბა ზე, თუ რო გორ უნ და აღე მარ თათ ჯვრის ნი შა ნი; და მათ უთ ხრეს მე ფე მი რიანს: 
„კარ გი იქ ნე ბა ჯვრის ღვთაებ რი ვი ნი შა ნი აღ ვმარ თოთ“. მე ფემ და მთელ მა ერ მა მოი წო ნეს ეს რჩე ვა და 
სი ხა რუ ლით და თან ხმდნენ მღვდლე ბის სიტ ყვას და სწავ ლე ბას. მე ფე მი რიან მა დაუკ ვე თა ხის ჯა რი. 
ხუ როე ბი მო ვიდ ნენ და საა მო სურ ნე ლის მფრქვე ვე ლი ხე მოჭ რეს და მე ფემ ბრძა ნა მის გან ჯვა რი გა
მოე თა ლათ. მღვდლებ მა ას წავ ლეს, რო გო რი ფორ მა უნ და მიე ცათ; და რო ცა დაამ ზა დეს, ხუ როე ბი ეახ
ლნენ მე ფეს და უთ ხრეს: „ჩვენ და ვამ ზა დეთ ჯვა რი მღვდლე ბის და რი გე ბის შე სა ბა მი სად“. გა ხა რე ბუ ლი 
მე ფე წა მოდ გა და მთელ მა ხალ ხმა იხი ლა ჯვრის ფორ მა, და დი დად გაოც დნენ და გა ნა დი დეს უფა ლი.  
მა შინ მე ფე ჩა ფიქ რდა და გაიხ სე ნა – იმ დღეს, რო ცა მთა ზე ავი და და სრუ ლიად ჩა მობ ნელ და, რო გორ 
დაი ნა ხა ჯვრის ფორ მის დი დე ბუ ლი ბრწყინ ვა ლე ბა. შემ დეგ მე ფემ უამ ბო მღვდლებ სა და მთელ ხალხს 
თა ვი სი ხილ ვის შე სა ხებ, თუ რო გორ გა ფან ტა ჯვრის ნი შან მა წყვდია დი მის თვალ წინ. რო ცა ხალ ხმა 
მოის მი ნა მე ფის ამ ბა ვი, უფ რო და უფ რო გაუმ ყარ დათ იე სო ქრის ტეს და მი სი ჯვრის ნიშ ნის რწმე ნა და 
ყვე ლამ ერ თხმად თაყ ვა ნი სცა და გა ნა დი და ღმერ თი. შემ დეგ მე ფემ დაა რი გა ხალ ხი, რომ მათ უნ
და აღე მარ თათ ჯვრის გა მო სა ხუ ლე ბა სხვა დას ხვა ად გი ლას, და ბრძა ნა, რომ ყო ვე ლი ჯვა რი იქ უნ და 
აღე მარ თათ, სა დაც მარ თე ბუ ლი იქ ნე ბო და და არა სა დაც მოე სურ ვე ბო დათ. იმ დროს მე ფე მი რიან მა 
ლოც ვა აღავ ლი ნა და თქვა: „ო, უფა ლო იე სო ქრის ტევ, რო მე ლიც გი წა მეთ ამ ტყვე ქა ლის მეო ხე
ბით, და შენ მა მღვდლებ მა გვას წავ ლეს – შენ, რო მელ მაც დაიმ დაბ ლე თა ვი, და შე ნი თავ მდაბ ლო ბით 
შეი მო სე მო ნა თა სა მო სით, შენ, რო მე ლიც ჩა მობ რძან დი შე ნი მა მის კურ თხეუ ლი წია ღი დან, შენ, ვინც 
მია ტო ვე ჩვე ნი გუ ლი სათ ვის შე ნი სა მე ფო გვირ გვი ნი, ბრწყინ ვა ლე ბა და ძა ლაუფ ლე ბა, და შეხ ვე დი 
უბი წო ქალ წუ ლის სა შო ში და შემ დეგ ჯვარს გაც ვა პონ ტიუს (პონტოელი) პი ლა ტემ, და დაგ ფლეს მი
წა ში და მე სა მე დღეს აღ სდე ქი, და აღას რუ ლე ყო ვე ლი, რა ზეც წი ნას წარ მეტ ყვე ლე ბი გვეუბ ნე ბოდ ნენ, 
ამაღ ლდი ზე ცად და დაბ რძან დი ხელ მარ ჯვნივ მა მი სა, და კვლა ვაც უნ და მოევ ლი ნო ცოც ხალ თა და 
მკვდარ თა გან სა კით ხა ვად – შენ დაგ ვი ტო ვე შე ნი ჯვრის ნი შა ნი მტრის უხი ლა ვი ხლარ თე ბის გა სა ნად
გუ რებ ლად; სას წაუ ლებ რი ვად გან გვმსჭვა ლე შე ნი ში შით, რა თა და ვეხ სნათ ეშ მაკს, რო მელ საც ჯაჭ ვით 
ვყავ დით დაბ მუ ლი და სა ღუ პა ვად. მაგ რამ ახ ლა, ო, ღმერ თო, ჩვე ნო მაც ხო ვა რო, გაგ ვხა დე ღირ სი და 
გვიჩ ვე ნე ად გი ლი, სა დაც შე ნი ჯვრის ნი შა ნი უნ და აღი მარ თოს, რა თა მან თვალ ხი ლუ ლი გახ დეს ჩვე ნი 
მო ძუ ლეე ბის თვის, და რა თა შერ ცხვეთ; რად გან შენ, ო, ღმერ თო,  შენ ხარ ჩვე ნი მხსნე ლი და ნუ გე
შის მცე მე ლი“. და იმ ღა მის შემ დეგ უფ ლის ან გე ლო ზი მოევ ლი ნა მე ფე მი რიანს ხილ ვა ში და უჩ ვე ნა 
მთა მდი ნა რე არაგ ვზე, მცხე თის მახ ლობ ლად, და უთ ხრა მას: „ეს არის ღმერ თის მიერ არ ჩეუ ლი 
ად გი ლი; იქ უნ და აღ მარ თო შენ ჯვრის ნი შე ნი“. და ინა თა თუ არა, მე ფე მი რიან მა უთ ხრა მღვდლებს, 
რო გორ იხი ლა ანგე ლო ზი, და მი სი ნათ ქვა მი, და ის მთა, რო მე ლიც მან უჩ ვე ნა მე ფეს. რო ცა შეიტ ყვეს 
მე ფის ხილ ვის ამ ბა ვი და იხი ლეს ის ად გი ლი, გაი ხა რა მთელ მა ერ მა. სი ხა რუ ლი თა და სა დი დე ბე ლი 
გა ლო ბით ყვე ლა მთა ვარ მა აი ღო ჯვა რი, და ერ თხმად აი ტა ნეს და აღ მარ თეს მთა ზე მცხე თის მახ ლობ
ლად, აღ მო სავ ლე თის კენ, აღ დგო მის კვი რა დღეს. და რო ცა ჯვრის ნი შა ნი აღი მარ თა ქარ თლის მი წა ზე, 
ქარ თლის ყვე ლა კუთ ხე ში უეც რად დაე ცა და დაიმ სხვრა კერ პე ბი მთე ლი ქვეყ ნის საზ ღვრებ ში, და სა
ლო ცა ვე ბიც გა ნად გურ და. რო დე საც ეს გა საკ ვი რი საქ მე და სას წაუ ლი ჯვრის ძლე ვით გან ხორ ციელ და, 
კი დევ უფ რო გან ცვიფ რდა ხალ ხი, და გა ნა დი დეს უფა ლი და თაყ ვანს სცემ დნენ პა ტიო სან ჯვარს სი
ხა რუ ლით“.

136. ა.ვ. „ძლე ვა მო სი ლი“. 
137. „და თორ მეტ ან გე ლოზს გვირ გვი ნის ფორ მის წრე შეეკ რა მის ირ გვლივ“. 
138. ა.ვ. და მათ აღა შე ნეს ეკ ლე სიე ბი 
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139. ა.ვ. „ელ ვა რე/ /მა ნა თო ბე ლი/ /კაშ კა შა ალი ვით //სხი ვი ვით ენ თო ჯვრის თავ ზე“.
140. ა.ვ. „დი დად გაი ხა რეს და მთე ლი დე და მი წა შეირ ყა; და მთე ბი დან, გო რე ბი დან და ხე ვე ბი დან საა მუ რი 

სურ ნე ლის მფრქვე ვე ლი ნის ლი ავი და ცამ დე და კლდეე ბი დაიმ სხვრა. და მძაფ რი სუ ნი დატ რიალ და 
მთელს მი წა ზე... და ძლიე რი ხმე ბი გაის მა და მთელ მა ერ მა შეი მეც ნა გა ლო ბის ხმა, შე შინ და და გაოც და 
ძლიერ. ში ში თა და ძრწო ლით თაყ ვა ნი სცეს პა ტიო სან ჯვარს და დი დი სი ხა რუ ლით გა ნა დი დეს უფა ლი“.

141. ა.ვ. „ღვთის მო ში ში კა ცი“. 
142. ა.ვ. „რე ვის ვა ჟიშ ვი ლი“. 
143. ა.ვ. „დაე ცა“.
144. ა.ვ. „ღო ნე მიხ დი ლი/ /უ სუ ლო“.
145. ა.ვ. „ღო ნე მიხ დი ლი/ /უ სუ ლო“.
146. ა.ვ. „სა მი“.
147. ა.ვ. „თუ კი ვინ მე თხოვ ნით მი მარ თავ და მცხე თის წმინ და ჯვარს ცხა რე ბრძო ლის დროს, ჯვა რი მყის ვე 

ევ ლი ნე ბო და მხსნე ლად მტერ თან გამ კლა ვე ბა ში“.
148. ა.ვ. „ეს აღ წე რი ლია უფ ლის და პა ტიო სა ნი ჯვრის სა დი დებ ლად და რა თა ყვე ლამ თაყ ვა ნი ვცეთ მა მას, ძეს 

და სუ ლიწ მინ დას, აწ და მა რა დის და უკუ ნი თი უკუ ნი სამ დე. ამინ“.
149. ა.ვ. გა მო ტო ვე ბუ ლია „და ეპის კო პო სი იოა ნე“. 
150. ქარ თლის ცხოვ რე ბა: „წ/ცორ ბა ნი“(?). ხსე ნე ბუ ლი ად გი ლი ალ ბათ არის წო ბე ნი, არაგ ვი დან შვი დი მი

ლით და მცხე თის ზე მოთ თხუთ მე ტი მი ლით და შო რე ბუ ლი.
151. მთიუ ლე თი არის მხა რე (ი გი ვეა, რაც “the highlands“. გუ და მაყ რის და არაგ ვის გა დაკ ვე თა ზე. 
152. ჭარ თა ლი, მდი ნა რე და მთა არაგ ვის და სავ ლე თით, მთიუ ლე თის სამ ხრე თით. 
153. ფშავ თა და ხევ სურ თა ძვე ლი სა ხე ლი, ისი ნი თეთრ არაგ ვზე სახ ლობ დნენ, მთიუ ლე თი დან და გუ და მაყ

რი დან აღ მო სავ ლე თით და თია ნე თი დან ჩრდი ლოე თით. 
154. შა ვი არაგ ვის შე სარ თავ თან. 
155. ჟა ლე თი, ან ჟა ლიე თი, მდი ნა რე იორ ზე, თია ნეთ ში. 
156. ანუ, მცი რე თია ნე თი, თია ნე თის სამ ხრე თით და სა გუ რა მოს აღ მო სავ ლე თით. 
157. კა ხე თის უკი დუ რე სი ჩრდი ლოე თით. 
158. აბი ბო სი, ნეკ რე სის ეპის კო პო სი, სი რიელ მა მა თა გან ერ თერ თი, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლო ში მეექ ვსე საუ

კუ ნის შუა წლებ ში ჩა მო ვი და. 
159. ა.ვ. არ ახ სე ნებს სუ ჯის. 
160. ა.ვ. „ღმერ თთან ახ ლოს მდგომ ნო, ჩე მო დე დოფ ლე ბო“.
161. ბნი კო ნი ბეა რი ამ ბობს, რომ ქრის ტია ნი სომ ხე ბის თვის სპარ სე ლებ თან ომ ში გავ რცე ლე ბუ ლი იყო ამ 

უკა ნას კნელ თათ ვის დაე ლე ვი ნე ბი ნათ წყალ ში გა რეუ ლი ნაღ ვერ და ლი/ წი და“.
162. გვ.3637 ლათინური ტექსტის თარგმანია: Rufinus, ‘Ecclesiastical History,’ Bk. II, ch. vii, in the Migne’s  

‘Patrologia,’ t. xxi. 480482 (the following from Auctores Hist. Eccl. Basiliae,’ 1544, pp. 225226).
163. სიტ ყვა ევადაგი არ არის გან მარ ტე ბუ ლი. ამ ხელ ნა წერ ში ბევ რი ბუნ დო ვა ნი მო ნაკ ვე თია. 
164. ამ ად გილ ზე ერ თი ფურ ცე ლი აკ ლია ამ ხელ ნა წერს.
165. ეს მო ნაკ ვე თი ფრჩხი ლებ ში შევ სე ბუ ლია „ქარ თლის ცხოვ რე ბი დან“. ის, რო მე ლიც მას მოჰ ყვე ბა, ნი

ნოს ლოც ვის ბო ლომ დე, იგი ვეა, თით ქმის სიტ ყვა სიტ ყვით, და აშ კა რად იმა ვე ხელ ნა წე რი დან უნ და 
იყოს ამო ღე ბუ ლი. 

166. პა ტა რა რაიო ნი სა გუ რა მოს აღ მო სავ ლე თით. ძა ლე თი არის ერ წო ში. 
167. ? მირ დათ III, ქარ თვე ლი, ბა კუ რის ძმა (ა.წ. 365379 წწ.)
168. „ქარ თლის ცხოვ რე ბა“. „მაგ რამ წმ. ნი ნო გაემ ზა და რან ში წა სას ვლე ლად, ფე რო ზის მო სა ნათ ლა ვად, და 

რო ცა მიუახ ლოვ და სო ფელ ბუ დის კა ხეთ ში, დარ ჩა იქ რამ დე ნი მე დღით; და კა ხე თის ხალ ხი მო დიო და 
მას თან, კით ხვებს უს ვამ და და ნი ნომ ბევ რი იმო წა ფა. 

169. ? ჩვე ნი აზ რით, „ა მაღ ლე ბი დან “. კი არა, უნ და წა ვი კით ხოთ „და ბა დე ბი დან“. 
170. „ქარ თლის ცხოვ რე ბა“. „ბაქარი, ან ბახარი, მირიანის ძე“.
171. „ქარ თლის ცხოვ რე ბა ში“ . რე ვი მი რიან ზე ად რე კვდე ბა. „ქარ თლის ცხოვ რე ბა“ . ამ ბობს: „მე ფე მი რია ნის 

მოქ ცე ვი დან, ოც და მე ხუ თე წელს (სომხური ქრონიკა – Chronique armen. ‘thirtyfifth’) გარ დაიც ვა ლა მი სი 
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ვა ჟი რე ვი, სო მეხ თა მე ფის სი ძე, რო მელ მაც თა ვი სი სა მე ფო თა ვის სა ვე სი ცოც ხლე ში უბო ძა მას. ის (რე ვი) 
დაიკ რძა ლა აკ ლდა მა ში, რო მე ლიც თა ვად აა გო“.

172. კა ხე თის აღ მო სავ ლე თი. შდრ. სტრა ბო ნი, გვ.5. 
173. იხ. მის უორ დრო პის წი ნა სიტ ყვაო ბა, გვ.4.
174. ის ტო რიუ ლად აღ წე რი ლი ბო ლო მოვ ლე ნა არის კონ სტან ტი ნეს წარ მა ტე ბუ ლი ომი მიჰ რან თან, იბე რიის 

მე ფეს თან, რომ ლის დას რუ ლე ბი სას კონ სტან ტი ნემ ბაჰ ქა რი, მიჰ რა ნის ვა ჟი მძევ ლად აიყ ვა ნა, და სომ ხე
თის მე ფე თრდატ მა, მი სი ქა ლიშ ვი ლი ბეოუ ნი (გათ ხო ვე ბის შემ დეგ სა ლო მედ წო დე ბუ ლი) მიათ ხო ვა მიჰ
რა ნის ვაჟს. სომ ხუ რი ტექ სტი ემ თხვე ვა ჯუან შე რის და ბეჭ დილ ტექსტს.

175. სომ ხუ რად ‘u/virk/q’ ქარ თველს ნიშ ნავ და. ბო ლო ასო ‘ქ’ მრავ ლო ბი თი რიც ხვის აღ მნიშ ვნე ლია და ცხა დი 
ხდე ბა მი სი კავ ში რი იბერიელებთან. ქარ თვე ლე ბი თუ რუ ში სომ ხებს იც ნობ დნენ სა ხე ლით სომხური, ბერ
ძნებს, ელინელებს სა ხე ლით – წარმართები და ბერ ძნულ ენას, რო გორც ბერძნულს. 

176. ნი ნო სამ წე ლი წადს იყო მცხე თა ში, რო ცა სა ლო მეს უამ ბო თა ვი სი თავ გა და სა ვა ლი. ტექ სტში შეცდომით 
წე რია „თვე“, რო მე ლიც მე შე ვას წო რე და დავ წე რე „წე ლი“. იხი ლე გვ.75 (23).

177. ასე ვე იწე რე ბა „ნიო ფო რი“. სომ ხურ ში არ ჩანს, ეს პი როვ ნე ბა ქა ლი იყო თუ კა ცი. შე სა ბა მი სად, ცხა დი მხო
ლოდ ისაა, რომ ამ სა ხე ლით ერ თი ადა მია ნი იყო და არა ორი, და რომ ის (ქა ლი თუ კა ცი) დვი ნი დან იყო, 
ძვე ლი სომ ხუ რი ქრის ტია ნუ ლი ცენ ტრი დან, არაქ სზე, არ ტაქ სა ტის მახ ლობ ლად. 

178. ე.ი. ფიცს აძ ლევ დნენ იმ ღმერ თებს. ნი ნოს საქ მე თა ეს ნა წი ლი გა საო ცა რი სი ზუს ტით გა მოირ ჩე ვა ტო პოგ
რა ფიის თვალ საზ რი სით, იმ დე ნად, რომ შე საძ ლე ბე ლია მა თი შე მოწ მე ბა სხვა ალუ ზიებ შიც. 

179. სომ ხურ ვა რიან ტში გა მო ტო ვე ბუ ლია ეს ათი წი ნა და დე ბა. ეს ისე თი სა ხელ მძღვა ნე ლოა, რო გო რიც მონ ტა
ნისტ წი ნას წარ მეტ ყველ ქალს შეიძ ლე ბა ეტა რე ბი ნა თან. 

180. (Xisuthrus) სი სოუთ რა სი – ეს სა ხე ლი ჩვენ გვეც ნო, რად გან ბე რო სუსს გა მოუ ყე ნე ბია. მაგ რამ ქარ თუ ლი 
ამა ხინ ჯებს ეუ სე ბიუ სის ჟამ თააღ წე რას თუ ინარ ჩუ ნებს და მოუ კი დე ბელ ად გი ლობ რივ ტრა დი ციას, რო
მელ საც ბე რო სუ სი ინარ ჩუ ნებს, ბუნ დო ვა ნია. მე უნ და ვი ვა რაუ დო, რომ ნიმ რო დის წიგ ნი მიახ ლოე ბუ ლი 
ქარ თუ ლი წყა როა. 

181. სომ ხუ რი სიტ ყვა უფ რო ზუს ტად „ფიჭ ვის “. ყლორტს ნიშ ნავს. 
182. ნიებაზი  გა ნუ მარ ტა ვია. ეტ ყო ბა, ქარ თუ ლი სიტ ყვა ემბაზა გად მოი ტა ნეს ქარ თუ ლი ტექ სტი დან. სო მეხ მთარ

გმნელს ის სა კუ თარ სა ხელ ში აე რია, რაც = „ნათ ლო ბას “ ნიშ ნავს.
183. სომ ხურ ვერ სია ში წე რია მოგთა, რაც ქარ თუ ლის მრავ ლო ბით რიცხვს შეე სა ბა მე ბა. (ლ.დ. აქ ავტორი 

ლათინური ვერსიით წერს მრავლობითში ამ სიტყვას „Magi“.
184. ნიმ რო დის წიგ ნი არაერ თხე ლაა ნახ სე ნე ბი თა რო ნე ლი პავ ლეს წე რილ ში თეო ფის ტუს ბერ ძე ნის წი ნააღ

მდეგ; ეს წე რი ლი არის მე თერ თმე ტე საუ კუ ნის ძეგ ლი, იმ დროი სა, რო ცა ეს აპოკ რი ფი ჯერ კი დევ გავ რცე
ლე ბუ ლი იყო სომ ხეთ ში; ჰა რი სი აც ხა დებს, რომ სი ნას მთის არა ბულ ხელ ნა წერ ში, №435, ინა ხე ბა „ნიმ რო
დის ის ტო რია“. ალ ბათ ეს არის ხსე ნე ბუ ლი აპოკ რი ფი. 

185. სომხ. კი ტო სი, ანუ, ბერ ძნუ ლად: κητος
186. ეს დე ტა ლი არ არის ქარ თულ ვერ სია ში, და და ნამ დვი ლე ბით სო მე ხი მთარ გმნე ლის და მა ტე ბუ ლია. 
187. სხვა გან ყველ გან წე რია სი დო ნია. შეუძ ლე ბე ლია ით ქვას, სა კუ თა რი სა ხე ლე ბის მარ თლწე რა სომ ხურ ვა

რიან ტში და ჩემ მიერ შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი თარ გმან ში, ნა კარ ნა ხე ვია ქარ თუ ლი ორი გი ნა ლით თუ უბ რა ლოდ 
სომ ხუ რი ტრა დი ციით. თუ ისი ნი ქარ თულ შიც ასეა, შე საძ ლოა იმის გა მოა ასე, რომ მიგ ვა ნიშ ნოს, რომ 
სი რია კის (ძვე ლი სი რიუ ლი ენის დია ლექ ტი) ან ებ რაუ ლის თარ გმა ნია, რო მელ შიც ხმოვ ნე ბი არ იყო გა
მო ხა ტუ ლი. 

188. ქარ თულ თარ გმან ში „კავ კა სიის მთიუ ლე ბი“, რო მე ლიც ალ ბათ სწო რი ტექ სტია. 
189. სომ ხუ რად Quartes yev melan, რო მე ლიც არის chartas და μελαν ბერძნ. ამ სიტ ყვებს სომ ხე ბი სა წე რი მა

სა ლის აღ სა ნიშ ნა ვად იყე ნებ დნენ მეა თე საუ კუ ნე ში. თუნ დაც იგი ვე სიტ ყვე ბი რომ ყო ფი ლი ყო ჯუან შე რის 
ქარ თულ ტექ სტში, ეს არ იქ ნე ბო და იმის მი მა ნიშ ნე ბე ლი, რომ ის ტექ სტი იყო ბერ ძნუ ლი დან ნა თარ გმნი. 
თვეე ბის ლა თი ნუ რი სა ხე ლე ბის გა მო ყე ნე ბა უფ რო ლა თი ნურ ორი გი ნალ ზე მიუ თი თებს. 
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ამ პირველ ტომს, რომელშიც აღწერილია საქართველო, დიდი 
სიყვარულით ვუძღვნი ქართველ თავადსა და კაპიტანს, გიორგი 

(გრიგოლ) წერეთელს; მსურს ამგვარად გამოვხატო მოწიწება 
მისდამი და პატივი მივაგო ამ ჩინებულ ადამიანს, რადგანაც 

ფარდა ახადა ყველაფერს და ცხადლივ დამანახა თავისი 
ერის განუზომელი ღირსებანი, როცა ჩვენი საამური კავშირით 

ვტკბებოდით; სწორედ ამ ღირსებათა წყალობით, კიდევ უფრო 
ძლიერ შემიყვარდა მისი შინაგანი სამყარო, შემიყვარდა 

თავაზიან, სანდომიან, სიყვარულის ღირს მამაკაცთა მოდგმა, 
რომლის სათაყვანო განსახიერებაა გრიგოლ წერეთელი.

ოდეტ კენი

ოქროს საწმისის ქვეყანაში

(დამოუკიდებელ, მენშევიკურ საქართველოში)

წინასიტყვაობა
სა ქარ თვე ლო აღ მო ვა ჩი ნე 1920 წელს, მა შინ, რო ცა და მოუ კი დე ბე ლი, სო ციალ - 

დე მოკ რა ტიუ ლი რეს პუბ ლი კა იყო; ქარ თვე ლი ხალ ხის სამ შობ ლოს მარ თავ და 
მენ შე ვი კუ რი მთავ რო ბა, რო მელ საც დეფაქ ტოდ აღია რებ და ევ რო პა. ამ ქვე ყა-
ნას დაახ ლოე ბით სამ მი ლიონ ნა ხე ვა რი მო სახ ლე ჰყავს; მთელ სა ქარ თვე ლო-
ში ქრის ტია ნო ბაა გავ რცე ლე ბუ ლი, თუმ ცა ღა, სამ ხრეთ ნა წი ლის თი თო -ო რო ლა 
პრო ვინ ცია მუს ლი მა ნუ რია; ესაა ერ თ-ერ თი იმ სა ხელ მწი ფო თა შო რის, ყვე ლა-
ზე მეომ რუ ლი წარ სუ ლი რომ აქვს ამ ქვეყ ნად; მთე ლი თა ვი სი ის ტო რიის გან მავ-
ლო ბა ში თავ გა მე ტე ბით ებ რძო და სპარ სე ლებს, თურ ქებს, თათ რებს, ქურ თებს, 
მონ ღო ლებს, ყი ზილ ბა შებს და იმ ტო მებს, კავ კა სიის ჩრდი ლოე თი დან რომ ეს-
ხმოდ ნენ თავს ჯო გე ბი ვით. 1783 წელს ეს ხალ ხი მოუთ მენ ლად ელო და რუ სე თის 
მხარ და ჭე რა სა და თა ნად გო მას, რად გან ერ თა დერთ საყ რდე ნად ეჩ ვე ნე ბო და ეს 
ქვე ყა ნა; ამი ტო მაც, და დეს ტრაქ ტა ტი, რო მელ საც ხე ლი მოა წე რეს ქარ თველ თა 
მე ფემ, ერეკ ლე მეო რემ და რუ სე თის იმ პე რა ტორ მა, ეკა ტე რი ნე მეო რემ; ამ შე თან-
ხმე ბამ სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა უფ ლე ბა და სრუ ლი ში და სუ ვე რე ნი ტე ტი შეუ ნარ ჩუ-
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ნა; მაგ რამ 1801 წელს, რუ სე თის „ცარ მა“ გააუქ მა ის დო კუ მენ ტე ბი და შე თან ხმე ბე-
ბი, სა გა რეო პრო ტექ ტო რატს რომ უზ რუნ ველ ყოფ და; რუ სე თის მე ფემ ტრაქ ტა ტით 
დად გე ნი ლი ალიან სი და მო კავ ში რეო ბა გა დააქ ცია უბ რა ლო, დაუ ფა რავ, წმინ და 
წყლის ანექ სიად. ამ ბა ტო ნო ბამ 1917 წლამ დე გას ტა ნა; რო გორც კი რუ სეთ ში მოუ-
ლოდ ნე ლად დატ რიალ და რე ვო ლუ ციის ქარ ცეც ხლი, კავ კა სიამ გა დააგ დო სლავ-
თა გან დად გმუ ლი მო ნო ბის უღე ლი, დაამ სხვრია ბორ კი ლე ბი, ეზია რა ნა ნატრ 
თა ვი სუფ ლე ბას, შეე ცა და, ჩამოყალიბებულიყო ფე დე რა ციულ რეს პუბ ლი კად, 
რომ ლის მარ თვის სა და ვეებ საც ხელთ იგ დებ და ამიერკავ კა სიის სეი მი, ანუ არ-
ჩეულ თა პო ლი ტი კუ რი ასამ ბლეა. მათ მა თავ დაუ ზო გავ მა ბრძო ლამ, შე მარ თე ბამ 
და ძა ლის ხმე ვამ ნა ყო ფი ვერ გა მოი ღო, ამაოდ გაი სარ ჯნენ, ფუ ჭად ჩაია რა ყო ვე-
ლი ვემ და 1918 წლის 26 მაისს, სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ მა საბ ჭომ სა ქარ თვე ლოს 
და მოუ კი დებ ლო ბა გა მოაც ხა და. ქარ თვე ლი მენ შე ვი კე ბი, რო მელ თაც მე ზობ ლე ბი 
გა მუდ მე ბით ეს ხმოდ ნენ თავს და წამ დაუ წუმ აწიო კებ დნენ, ბოლ შე ვი კუ რი რუ სე-
თი ემუქ რე ბო და, ევ რო პამ კი სულ მთლად აქ ცია ზურ გი და მია ტო ვა, სა მი წლის 
გან მავ ლო ბა ში იბ რძოდ ნენ, გმი რუ ლი სუ ლის კვე თე ბით გან მსჭვა ლულ ნი, ძალ - 
ღო ნეს არ იშუ რებ დნენ, რა თა დაემ კვიდ რე ბი ნათ წეს რი გი, ჩა მოე ყა ლი ბე ბი ნათ 
ვაჭ რო ბის ქსე ლი და სტა ბი ლუ რო ბა შეე მა ტე ბი ნათ თა ვიან თი პო ლი ტი კი სათ ვის. 
ქარ თველ მა მენ შე ვი კებ მა არა მხო ლოდ დააარ სეს სო ცია ლის ტუ რი და დე მოკ რა-
ტიუ ლი რეს პუბ ლი კა (თვით ხალ ხი დაეხ მა რა მათ ამ საქ მე ში; ხალ ხი, რო მე ლიც, 
იქამ დე არ სე ბუ ლი ფეო და ლუ რი რე ჟი მის მიუ ხე და ვად, თა ვი სი ტემ პე რა მენ ტი დან 
და ზნე- ხა სია თი დან გა მომ დი ნა რე, მუ დამდღე მთე ლი არ სე ბით მიელ ტვო და, გა-
მა ლე ბით ეს წრაფ ვო და ყვე ლა ზე კე თილ შო ბი ლუ რი, ამაღ ლე ბუ ლი და დია დი სო-
ცია ლის ტუ რი მიზ ნე ბის ხორ ცშეს ხმას), არა მედ სის ხლის ღვრის გა რე შე მოა ხერ ხეს 
შე სა ნიშ ნა ვი, მარ თლაც რომ ჩი ნე ბუ ლი აგ რა რუ ლი რე ვო ლუ ციის ბრწყინ ვა ლედ 
დაგ ვირ გვი ნე ბა – შვიდ ჰექ ტა რამ დე შეამ ცი რეს თვა ლუწ ვდე ნე ლი ად გილ -მა მუ-
ლე ბი, სამ ფლო ბე ლო ნი; სა ხალ ხო სა კუთ რე ბა თა ნუს ხა ში შეი ტა ნეს გას ხვი სე ბუ ლი 
ტყეე ბი, გა ყი დუ ლი, დაუ მუ შა ვე ბე ლი, გაოხ რე ბუ ლი და გა ვე რა ნე ბუ ლი მი წე ბი; წა-
მოიწ ყეს ნა ციო ნა ლი ზა ცია, კერ ძო მე სა კუთ რე თათ ვის გა და ცე მუ ლი ქო ნე ბის ჩა-
მორ თმე ვა; გლე ხე ბი დაამ შვი დეს და დაარ წმუ ნეს, რომ სა ბო ლოოდ გახ დე ბოდ-
ნენ თა ვიან თი ყა ნე ბის მე სა კუთ რე ნი. რა კი ამ მე ტად პროგ რე სულ მა, ტო ლე რან-
ტო ბით, გულ წრფე ლო ბი თა და შემ წყნა რებ ლო ბით გან თქმულ მა მთავ რო ბამ ვერ 
მიაღ წია წარ მა ტე ბას, მარ ცხი იგე მა და ხე ლი მოე ცა რა, სავ სე ბით სა მარ თლია ნი 
იქ ნე ბა, და ჟი ნე ბით გა ვუს ვათ ხა ზი იმ ფაქტს, რომ მას კა ციშ ვილ მა არ გაუ წო და 
დახ მა რე ბის ხე ლი; რომ არ დაა ნე ბეს სა კუ თა რი სა ში ნაო პროგ რა მის სრულ სიმ-
შვი დე სა და სიმ ყუდ რო ვე ში გან ხორ ციე ლე ბა; რომ სა გა რეო მოვ ლე ნებ მა შთან-
თქეს და წა ლე კეს ყო ვე ლი ვე... 1921 წლის თე ბერ ვალ ში, პა რი ზის მო კავ ში რე თა-
შო რის მა კონ ფე რენ ციამ დე  იუ რე აღია რა სა ქარ თვე ლო; დაახ ლოე ბით, ორი 
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კვი რის შემ დეგ რუ სი კო მუ ნის ტე ბი სა თა ვე ში ჩაუდ გნენ თა ვიანთ წი თელ რაზ მებს 
და დაიძ რნენ სა ქარ თვე ლო სა კენ; წი თელ მა არ მიამ დაიპ ყრო ეს პა ტა რა ქვე ყა-
ნა. მენ შე ვი კე ბის მთავ რო ბა რამ დე ნი მე დღის გან მავ ლო ბა ში იყო გა მაგ რე ბუ ლი 
დე და ქა ლაქ ში, ტფი ლის ში, უძა ლიან დე ბო და მტერს და არ ყრი და ფარ -ხმალს; 
სწო რედ დე და ქა ლა ქის მი სად გო მებ თან შეაკ ლეს თა ვი დამ პყრო ბელ წით ლებს 
სა ქარ თვე ლოს სამ ხედ რო სას წავ ლებ ლის კურ სდამ თავ რე ბუ ლებ მა; გმი რუ ლი, 
საუც ხოოდ დია დი და მომ ნუს ხვე ლი იყო მა თი თავ გან წირ ვა; მე რე მენ შე ვი კებ-
მა უკან დაი ხიეს, ერ თმა ნე თის მი ყო ლე ბით დათ მეს ქა ლა ქე ბი; ასე გაგ რძელ და 
მა ნამ, სა ნამ არ მიად გნენ ბა თუმს, შა ვი ზღვის პი რას გა დაშ ლილს... დაახ ლოე-
ბით მარ ტის დამ ლევს გა ნე შო რა, იმ ქა ლა ქის პორტს და კონ სტან ტი ნე პო ლი სა-
კენ გა ცუ რა. თით ქმის აღარ უბ რძო ლია ქარ თულ არ მიას, რომ ლის დაქ საქ სულ 
ნა წი ლებ საც მე ტად უხეი რო მე თაუ რე ბი ჰყავ და, საკ მა რი სი აღ ჭურ ვი ლო ბაც კი არ 
ჰქონ და და, გარ და ამი სა, დე მო რა ლი ზე ბუ ლი, სულ მთლად მხნეო ბა და კარ გუ-
ლი ჩან და ხე ლი სუფ ლე ბის უკან და ხე ვი სა და ბრძო ლის ვე ლი დან გაქ ცე ვის გა მო; 
ტფი ლი სის მი სად გო მებ თან გა ჩა ღე ბუ ლი შე ტა კე ბე ბის შემ დეგ და ყა რა ფარ -ხმა ლი 
და აღარ შეჰბ რძო ლე ბია მტერს, რო მე ლიც რაო დე ნო ბით ბევ რად აღე მა ტე ბო და 
ქარ თველ მეომ რებს... და სა ქარ თვე ლო მოეს წრო იმ დღეს, რო ცა სხვებ მა საბ-
ჭო თა რეს პუბ ლი კად გა მოაც ხა დეს და მი სი მარ თვის სა და ვე ნი მოს კოვ მა იგ დო 
ხელთ. ახ ლა, რო ცა ამ ტექსტს ვწერ, რუ სუ ლი ბოლ შე ვიზ მი ფესვს იდ გამს ამ სულ-
გრძე ლი, ხელ გაშ ლი ლი, გუ ლუხ ვი, მა მა ცი, დიდ სუ ლო ვა ნი, თვალ წარ მტა ცი, მშვე-
ნიე რი, მომ ხიბ ვლე ლი, რაინ დუ ლი სუ ლის კვე თე ბით გან მსჭვა ლუ ლი, ყვე ლა სა გან 
გა მორ ჩეუ ლი ხალ ხით სავ სე პა წა წი ნა ქვე ყა ნა ში, რომ ლის მკვიდ რთაც სი ბილ-
წის ნა ტა მა ლი არა აქვთ; იგი იმ სა ხუ რებს ბედ ნიე რე ბას, უფ რო მე ტა დაც კი, ვიდ რე 
ნე ბის მიე რი სხვა. ეს ქვე ყა ნა შე მოიჭ რა ჩემს გულ ში, ძალ ზე ღრმად შე მოიჭ რა და 
საუ კუ ნოდ დაი დო ბი ნა იქ; გზნე ბი თა და სიც ხოვ ლით აღ ვსი ლი, გა ვამ ხელ ჩემს 
იმ ყვე ლა ზე გულ დამ წველ ნატ ვრას, სა ქარ თვე ლოს რომ უკავ შირ დე ბა; აი, ასე თია 
ჩე მი სა ნუკ ვა რი, მხურ ვა ლე წა დი ლი: დაე, ახალ მა მმარ თვე ლო ბამ შეუ ნარ ჩუ ნოს 
სა ქარ თვე ლოს ის და მოუ კი დებ ლო ბა, რო მელ საც ასე თი უსაზ ღვრო აღ ტყი ნე ბით, 
ესო დენ მგზნე ბა რედ და გა ტა ცე ბით ეს წრაფ ვის ეს ხალ ხი, გააფ თრე ბით ებ ღაუ ჭე-
ბა ამ საუნ ჯეს და ვე რაფ რის ფა სად ვერ თმობს; დაე, მის ცენ ამ ქვე ყა ნას აყ ვა ვე ბის, 
აღორ ძი ნე ბი სა და გა ფურ ჩქნის შე საძ ლებ ლო ბა, რად გან ამას სავსებით სა მარ-
თლია ნად იმ სა ხუ რებს.
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ოქროს საწმისის ქვეყანაში
კარი პირველი

თავი პირველი

კახეთი

კავ კა სია ში პირ ვე ლად მოგ ზაუ რო ბი სას, სა ქარ თვე ლოს აღ მო სავ ლე თით და 
ჩრდი ლო -აღ მო სავ ლე თით გა დაშ ლი ლი პრო ვინ ციე ბის შე მოვ ლი სას დიდ სირ თუ-
ლეებს წა ვაწ ყდი – ვი ყა ვი კა ხეთ ში, თუ შეთ ში, გა რე კა ხეთ ში, ჩრდი ლოეთ ფშავ ში, 
შუა გულ ფშავ სა და ხევ სუ რეთ ში... დაბ რკო ლე ბე ბით დაიწ ყო ჩე მი ქარ თუ ლი ოდი-
სეა; თა ვი დან ვე წი ნააღ მდე გო ბებს შე ვე ჩე ხე; ეს ჭეშ მა რიტ და უტ ყუარ წი ნას წარ-
მეტ ყვე ლე ბად მეჩ ვე ნა; თით ქოს ამ გვა რი სიძ ნე ლეე ბი უთუოდ ავის  მო მას წა ვე ბე ლი 
ნი შა ნი იყო, რა ღაც ცუდს რომ მი ქად და და მი მახ ვედ რებ და, რა მოჰ ყვე ბო და ამ ნავ-
სიან და საწ ყისს. 1920 წლის 25 მაისს, დი ლაად რიან უნ და გავ ცლო დი დე და ქა ლაქს, 
ტფი ლისს და წავ სუ ლი ყა ვი კა ხეთ ში, ქა ლაქ თე ლავ ში; ეს უნ და ყო ფი ლი ყო ჩე მი 
პირ ვე ლი და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლი; შუა ღა მი სას, რო ცა ის -ის იყო, უნ და მოვ რჩე ნი-
ლი ყა ვი უნა გირ ზე და სა მაგ რე ბე ლი ტყა ვის ბუ დეე ბის გავ სე ბას, დო დიმ დაა კა კუ ნა 
კარ ზე; მე რე შე მოა ბი ჯა ჩემს დროე ბით სამ ყო ფელ ში – სას ტუმ როს იმ ნო მერ ში, სა-
დაც ვფუს ფუ სებ დი. დროე ბით ჩემს სა კუთ რე ბად ქცეულ დი ვან ზე ჩა მოჯ და, სი გა-
რეტს მოუ კი და – რო გორც ყვე ლა კარ გი და გუ ლა დი ქარ თვე ლი მა მა კა ცი, დო დი ას 
ღერ სი გა რეტს მაინც ეწეო და (ა სე მგო ნია) ყო ველ ცის მა რე დღეს და მით ხრა:

– მო ვე დი, რა თა ძალ ზე ცუ დი ახა ლი ამ ბა ვი გაუწ ყოთ. ხევ სუ რე თის დე პუ ტატ მა, 
რო მე ლიც სულ რამ დე ნი მე წუ თის წინ დავ ტო ვე კლუბ ში, მაც ნო ბა, რომ მთე ლი თუ-
შე თი ააოხ რეს და აა წიო კეს ავა ზა კებ მა, ამი ტო მაც, შეუძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა იმ გზის გავ-
ლა თქვენ თვის და ქალ ბა ტო ნი ოდე ტი სათ ვის.

დო დი – ასე ვუ წო დებ ლეი ტე ნანტ თა ვადს, და ვით ჭავ ჭა ვა ძეს... ეს კა ცი იყო  
ქარ თლ-კა ხე თის უკა ნას კნე ლი მე ფის, გიორ გი მე ცა მე ტის შთა მო მა ვა ლი და იმ სა-
ხელ გან თქმუ ლი თა ვა დის ასუ ლის შვილ თაშ ვი ლი, რო მე ლიც ჩერ ქე ზე თის ემირ მა, 
შა მილ მა, ტყვედ ჩაიგ დო და გაი ტა ცა მშობ ლიუ რი მხა რის მთებ ში, რო ცა მარ თლა 
ეპი კუ რი ბრძო ლა ჰქონ და გა ჩა ღე ბუ ლი რუ სე თის იმ პე რა ტო რის წი ნააღ მდეგ... სა-
ქარ თვე ლოს სამხედრო სა მი ნის ტრომ სწო რედ მას მიან დო ჩე მი მფარ ვე ლო ბა, 
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საი მე დო დამ ცვე ლად მო მი ჩი ნა და დაა ვა ლა, ამა ლის წევ რი ვით ედევ ნე ბი ნა თვალ - 
ყუ რი ჩემ თვის, ვიდ რე არ და ვას რუ ლებ დი ჩემს დაუ ვიწ ყარ მოგ ზაუ რო ბას. ოცი 
წლის იყო, აშოლ ტი ლი, ტან კე ნა რი, მოქ ნი ლი, სხარ ტი, მოხ დე ნი ლი, სა ლუ ქი, მიმ-
ზიდ ვე ლი და მომ ხიბ ვლე ლი; ისე თი იე რი ჰქონ და, იფიქ რებ დით, ლა რი ვით სწორ, 
ცა და ზი დულ ყლორ ტი ვით ამოი ზარ და მი წი დან და აი ყა რა ტა ნიო. მი სი სავ სე, ბად რი 
სა ხე ერ თდროუ ლად მომ ნუს ხვე ლად მშვე ნიე რიც იყო და ბავ შვუ რიც, ქა ლუ რად ნა-
ზიც, სა თუ თიც და ალერ სია ნიც; ალ ბათ, სწო რედ ასე თი სა ხე ექ ნე ბო და რამ დე ნი მე 
საუ კუ ნის წი ნათ შო ბილ ტოს კა ნელ პაჟს: შვე ნო და მხია რუ ლი, ცოც ხა ლი, მო ციმ ცი-
მე, ნუ შის მაგ ვა რი, ყა ვის ფე რი თვა ლე ბი და თვალ წარ მტა ცი ბა გე, რო მელ საც თით-
ქოს და წრფე ლი, დაუ ფა რა ვი, მოუ რი დე ბე ლი ავ ხორ ცო ბის, ჟი ნი სა და ვნე ბის დამ ღა 
ემ ჩნეო და; მის ტუ ჩებ ზე ეშ ვე ბო და ბრი ტა ნულ ყაი და ზე და ყე ნე ბუ ლი პა წია, გა ნუყ რე-
ლი ულ ვა ში, რო მე ლიც უცი ლობ ლად მოგ ხვდე ბო დათ თვალ ში; სწო რედ ასე თი ულ-
ვა შე ბი აქვთ ინ გლი სელ სამ ხედ როებს; ომის შემ დეგ დამ კვიდ რდა ეს მო და; ოფი-
ცერ თა უმე ტე სო ბამ გად მოი ღო ულ ვა შის ასე და ყე ნე ბის წე სი. შემ დგომ ში ხში რად 
ვსეირ ნობ დით ერ თად, თვა ლუწ ვდე ნელ მან ძილს ვფა რავ დით ფეხ და ფეხ, ვტკბე-
ბო დით ხან გრძლი ვი ლაშ ქრო ბე ბით; რო ცა გაღ ვი ძე ბას და ვას წრებ დი, სა წოლ ში ვე 
წა მოვ ჯდე ბო დი ხოლ მე, რა თა უკეთ მემ ზი რა მის თვის; მეც ქი რა, რო გორ გა შო ტი ლი-
ყო ჩვე ნი საერ თო ოთა ხის მეო რე ბო ლო ში. მი სი ყმაწ ვილ კა ცუ რი სი ლა მა ზე მო მა-
ჯა დოე ბელ სა ნა ხაო ბად მეჩ ვე ნე ბო და, გა ნუწ ყვეტ ლივ უჩ ვეუ ლოდ მი ჩუ ყებ და გულს, 
მარ თლაც რომ საკ ვირ ვე ლად მა ღელ ვებ და; ასე თი რამ მე მარ თე ბო და მე, იმ ადა-
მიანს, რო მელ საც არა სო დეს, არა სო დეს უც ხოვ რია ბავ შვებ თან ერ თად ერთ ჭერ-
ქვეშ; დღემ დე არც ერთ ბავშვს არ ვიც ნობ კარ გად; ერთ მათ გან თა ნაც კი არ მქო ნია 
სიახ ლო ვე. გა საო ცა რი სიც ხა დით და გან სა კუთ რე ბით ხში რად მა გონ დე ბა ამ გვა რი 
დო დი: სძი ნავს თავ ჩა ქინ დრულს, სულ უც ვლელ პო ზა ში წევს, მთე ლი ძა ლით დაჰ-
ყრდნო ბია იმ მარ ცხე ნა მკლავს, ბა ლი შის ქვეშ რომ შეუ ცუ რე ბია; ეს ფა ფუ კი და სა-
თუ თი სიმ რუ დე ისე თი საა მოა, ვით ან ტი კუ რი ლარ ნა კის სა ხე ლუ რი. არც კი ვი ცი, 
რა უფ რო ეა მე ბო და თვალს: მი სი უძ რა ვი, მო შიშ ვლე ბუ ლი, თა ღი ვით მორ კა ლუ ლი 
მკლა ვის ცქე რა, თუ მი სი თოვ ლი ვით თეთ რი გულ მკერ დის თვა ლიე რე ბა, რომ ლის 
ჰარ მო ნიუ ლი, ნა ტი ფი ღა რე ბიც სა ხი სა კენ მიი წევ დნენ; მა გო ნებ და ხის იმ ტოტს, რო-
მე ლიც კოხ ტად ჩა მო კონ წია ლე ბუ ლი ნა ყო ფით ბო ლოვ დე ბა; ან იქ ნებ თვით მი სი 
სა ხე ატ ყვე ვებ და მზე რას ყვე ლა ზე მე ტად? სა ხე, ძი ლი სა გან შა რა ვან დე დით გა ცის-
კროვ ნე ბუ ლი, სუ ლიე რე ბის ნა ტი ფი სა ბურ ვლით მო სი ლი, ერ თგვა რი კრძა ლუ ლი 
ნე ტა რე ბით, კე თილ გო ნივ რუ ლი, დაურ ვე ბუ ლი, ბრძნუ ლი გან ცხრო მით გამ შვე ნიე-
რე ბუ ლი, იმ ჯა დოს ნუ რი ათი ნა თით შემ კუ ლი, ოქ რო ცურ ვი ლი თაფ ლის ფე რი რომ 
დაჰ კრავ და; აი, ასე თი საკ ვირ ვე ლი ფე რის არი ლი ციმ ცი მებ და ჩვენს ოთახ ში, რო-
მე ლიც ოდენ ნა ხევ რად გაე ჩი რაღ დნე ბი ნათ მზის კაშ კა შა სხი ვებს... თუმ ცა ღა, დღე 
რომ მოა წევ და, ყვე ლა ფე რი შეიც ვლე ბო და ხოლ მე – დო დი გაუ ჩე რებ ლად მღე რო-
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და, ყვი რო და, მხედ რი სათ ვის ჩვეულ გუ ლა დო ბას, ცხე ნოს ნი სათ ვის შე სა ფერ სი-
მა მა ცეს, გა ბე დუ ლე ბას, შეუ პოვ რო ბა სა და უშიშ რო ბას ამ ჟღავ ნებ და, ტრა ბა ხობ და, 
ყო ყო ჩობ და, იკ ვეხ ნი და, ბა ქიაობ და, უპა სუ ხის მგებ ლო ბას იჩენ და – ერ თი სიტ ყვით, 
ერ თობ თვალ სა ჩი ნო გან სა ხიე რე ბა გახ ლდათ იმ თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი არის-
ტოკ რა ტიი სა, რო მელ საც უდა ვოდ აქვს პა ტი ვი, დე კო რა ტიულ არის ტოკ რა ტიად 
იწო დე ბო დეს, მაგ რამ, მიუ ხე და ვად ამ დე კო რა ტიუ ლო ბი სა, გუ ლი ამიჩ ვი ლა, აღ მაფ-
რთო ვა ნა და მო მა ჯა დო ვა. სწო რედ იმათ გან მოს დგამ და დო დის ასე თი აზ როვ ნე ბა, 
სუ ლის კვე თე ბა, წმინ და წყლის უმეც რე ბა და უსაზ ღვრო შეუგ ნებ ლო ბა (ა მას თა ნა ვე, 
ჰქონ და წა რუ ხო ცე ლი გა ლან ტუ რო ბა, გუ ლა დო ბა და სი მა მა ცე, რო მე ლიც არა სო დეს 
ღა ლა ტობ და); იო ტი სო დე ნა დაც კი ვერ იაზ რებ და, რა ფა სი ჰქონ და მი ცე მულ სიტ-
ყვას, ნა კისრ ვალ დე ბუ ლე ბებ სა და სუ ლიერ და მოუ კი დებ ლო ბა სა და თა ვი სუფ ლე-
ბას... ყო ვე ლი ვე ამას ოდ ნა ვა დაც კი არ ეტ ყო ბო და არც თან და ყო ლი ლი უკე თუ რე ბა, 
არც სის ხლსა და ხორ ცში გამ ჯდა რი სია ვე, არც სულ მდაბ ლო ბა, არც სი სა ძაგ ლე; მარ-
ტოო დენ იმი ტომ ჰქონ და ასე თი ჩვე ვე ბი, რომ მი სი წი ნაპ რე ბი, ბან ქოს თა მაშს, ღვი ნის 
სმა სა და ნა დი რო ბას რომ გა დაჰ ყვნენ, არად აგ დებ დნენ სუ ლიერ, ში ნა გან ცხოვ რე ბას; 
მი სი ყვე ლა წი ნა პა რი ასე თი თა ვაშ ვე ბუ ლი იყო; საუ კუ ნეებს გაუძ ლო ამ ზნე- ხა სიათ მა, 
თაო ბი დან თაო ბას რომ გა დაე ცე მო და. სა ცო და ვი პა ტა რა! ისე თი გიჟ მა ჟი, ისე თი თავ-
ქა რია ნი, ისე თი ქა რაფ შუ ტა ჩან და, რო ცა ამ ჩატ დე ბო და და სი სუ ლე ლეებს სჩა დიო და... 
ასე თი იყო მას შემ დეგ, რაც პირ ვე ლად ოფი ცია ლუ რად გა მოაც ხა და დაუ მორ ჩი ლებ-
ლო ბა, ურ ჩო ბა გა მოი ჩი ნა, არ დაე ლო და ზემ დგომ თა ბრძა ნე ბას და ჩემ თან ერ თად 
გაე ცა ლა ტფი ლისს... ასე თი იყო მა ნამ, სა ნამ რე ვოლ ვე რი არ მოი მარ ჯვა და ტყვია არ 
დაი ხა ლა (ჩვე ნი ხან გრძლი ვი ლაშ ქრო ბის და სას რულს მოხ და ეს); ასე თი ადა მია ნი 
იყო – სულ მცი რე საყ ვე დუ რის ატა ნაც კი არ შეეძ ლო! უვარ გი სი გა მოდ გა სა ზო გა დო 
საქ მე თა შე სას რუ ლებ ლად, მაგ რამ საოც რად საა მო იყო მი სი ამ გვა რი ფუქ სა ვა ტო ბა 
და გა მოუ სა დეგ რო ბა; ამას ერ თვო და ის მგზნე ბა რე ბა და სიც ხოვ ლე, რო მელ საც დაც-
ხრო მა არ ეწე რა; ვე რა სო დეს მომ წიფ დე ბო და, ვერ დაღ ვინ დე ბო და... რა ში გა მოი ყე-
ნებ და ეს სამ ყა რო (რო მელ საც არა ფე რი სჭირ დე ბო და ძალ -ღო ნის გარ და) დო დის, ამ 
დაუ ფიქ რე ბე ლი, წინ დაუ ხე და ვი, გა ნუს ჯე ლი, ზარ მა ცი, ზან ტი და გა ნე ბივ რე ბუ ლი ყმაწ-
ვილ კა ცის მყი ფე მა მოძ რა ვე ბელ ძა ლას? რას არ გებ და ქვეყ ნიე რე ბას?

– გარ და ამი სა, – გა ნაგ რძო დო დიმ, – დე პუ ტატ მა უყოყ მა ნოდ და გა დაჭ რით მით-
ხრა, არ გირ ჩევთ ხვალ გამ გზავ რე ბას, გა დაი ფიქ რეთ წას ვლა და ხე ლი აი ღეთ მაგ 
გან ზრახ ვა ზეო…

ისე თი დე ტა ლე ბი გა მიმ ხი ლა, წუ თით ვიგ რძე ნი, რაო დენ დი დი საფ რთხე გვე-
მუქ რე ბო და; შეიძ ლე ბო და, ჩვე ნი ყვე ლა გეგ მა ჩაშ ლი ლი ყო, ყვე ლა ფე რი არეულ -
და რეუ ლი ყო და თავ და ყი რა დამ დგა რი ყო. მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია მე ტის მე ტად 
ზუს ტი იყო და ამი ტო მაც, არ შეგ ვეძ ლო, დაუ დევ რო ბა გა მოგ ვე ჩი ნა, არად ჩაგ ვეგ დო 
ხი ფა თი და ყუ რად არ გვე ღო გაფ რთხი ლე ბა; არას გზით არ გა მო ვი დო და ამის უგუ-
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ლე ბელ ყო ფა. მეო რე დღე გაი ლია აქეთ -ი ქით სირ ბილ სა და გა მა ლე ბულ გა მო ძიე-
ბა ში – გავ ცვივ დით დამ ფუძ ნე ბელ თა კრე ბის სა სახ ლე ში და იქ ვცა დეთ ყვე ლაფ რის 
გარ კვე ვა; ორ მა გულ თბილ მა და თა ვა ზიან მა დე პუ ტატ მა (ხევ სუ რე თი სა და თუ შე თის 
წარ მო მად გე ნელ ნი გახ ლდნენ) გა ვე შე ბით, გა დაჭ რით და და ჟი ნე ბით უარ ყო ჩვე ნი 
ინ ფორ მა ცია; ერ თმა ნე თის მი ყო ლე ბით, და ბე ჯი თე ბით გა ნაც ხა დეს, ჩვენს პრო ვინ-
ციებ ში სულ ოდ ნა ვი არეუ ლო ბაც კი არააო; მე რე სამხედრო სა მი ნის ტრო ში გავ-
ქან დით და იქ მო ვინ დო მეთ ყვე ლაფ რის გა მოჩ ხრე კა; იქ არა ფე რი იცოდ ნენ, ისე-
ვე, რო გორც ყვე ლა იმ სამ მარ თვე ლო ში, პა ტივს რომ სცემს სა კუ თარ თავს; მე რე 
გა ვი ქე ცით სა გა რეო საქ მე თა სა ხელ მწი ფო მდივ ნის მოად გი ლეს თან, ბა ტონ სა ბახ-
ტა რაშ ვილ თან; ეს უკა ნას კნე ლი გა ბე დუ ლი, ნერ ვუ ლი, დაუ დე გა რი, დაუც ხრო მე ლი, 
მოუთ მე ნე ლი, სულ სწრა ფი და შფო თია ნი იყო; არა ქა თი გა მოე ცა ლა, გა ღი ზიან და 
და გუ ლი გაუწ ვრილ და ურ თიერ თსა წი ნააღ მდე გო არ გუ მენ ტე ბის მოს მე ნი სას; ამი-
ტო მაც, გა დაჭ რით გვით ხრა, გა დავ წყვი ტე, კა ტე გო რიუ ლად აგიკ რძა ლოთ ტფი ლი-
სის და ტო ვე ბაო; დას ძი ნა, ფე ხი არ მოიც ვა ლოთ დე და ქა ლა ქი დან, სა ნამ ზუსტ და 
უტ ყუარ ცნო ბებს არ მოგ ვაწ ვდია ნო. აი, მა შინ კი იძუ ლე ბუ ლი გავ ხდი, ხე ლახ ლა 
შევ დგო მო დი ჩე მი მოგ ზაუ რო ბის მარ შრუ ტის მო ხაზ ვას, მო მეთ ხო ვა ახალ -ა ხა ლი 
სა ბუ თე ბი, და ჟი ნე ბით მეთ ხო ვა სხვე ბის თვის შუა მავ ლო ბა, ნაირ ნაი რი რე კო მენ და-
ციე ბი... მოთ მი ნე ბის ძა ფი გა მიწ ყდა. ჩვეუ ლე ბი სა მებრ, ეს ერ თობ იოლ და სწრა ფად 
შე სას რუ ლე ბელ ოპე რა ციად მეჩ ვე ნე ბა; ძალ დაუ ტა ნებ ლად, უწ ვა ლებ ლად და მარ-
დად ვა კე თებ ყვე ლა ფერს... და გარ და ამი სა, შემ რცხვა, მღელ ვა რე ბამ რომ მძლია, 
მივ ნებ დი წა მიერ სი სუს ტეს, სუ ლიე რად გავ ტყდი და თავ ზა რი და მე ცა... „ეშ მაკ მა წაი-
ღოს ჩე მი თა ვი და ტა ნი, თუ კი დევ ერთ ადა მიანს მაინც ვკით ხო რჩე ვა! წა ვი დეთ 
აქე დან... გზას რომ და ვად გე ბით, ცხა დად, სა კუ თა რი თვა ლით ვნა ხავთ, რაც დაგ-
ვე მარ თე ბა!“ – წა მო ვი ძა ხე ბო ლოს... და დო დიმ გაი მეო რა: „წა ვი დეთ აქე დან“. ამ 
ახალ გაზ რდას აღარ შეეძ ლო თა ვი სი სამ სა ხუ რის ატა ნა; აღარ შეეძ ლო ტფი ლის ში 
მსა ხუ რე ბა და იტან ჯე ბო და... ტუ ჩის კუთ ხე ში გაერ ჭო თა ვი სი მა რა დიუ ლი, გა ნუყ რე-
ლი სი გა რე ტი და ცუღ ლუ ტ ქუ ჩის ბი ჭუ ნა სა ვით მიკ რავ და თვალს.

მა ტა რე ბელ ში რომ ვი ჯე ქი იმ ზაფ ხუ ლის დამ დეგს, თვა ლი შე ვავ ლე თით ქოს და 
ერ თბა შად მო ვა კე ბულ -მოს წო რე ბულ კა ხეთს, რო მე ლიც და ფა რუ ლი იყო ფერ მიმ-
ქრა ლი, მწვა ნე ველ -მინ დვრე ბი თა და მუ ქი მწვა ნე კო რო მე ბით; სა ქარ თვე ლოს ეს 
მხა რე გა და ჭი მუ ლი ყო იმ საავ დროდ მო ქუ რუ ხე ბუ ლი, თით ქოს და მო ქან ცუ ლი, მიბ-
ნე დი ლი, დუ ნე და უსი ცოც ხლო ცის ქვეშ, რო მე ლიც თით ქოს მძი მედ დას წო ლო და 
დე და მი წას; ისე მო ქუფ რუ ლი ყო, გვე გო ნა, სა დაც იყო, ჭე ქა- ქუ ხი ლი დაიწ ყე ბო და, ან 
ქა რიშ ხა ლი ამო ვარ დე ბო და. კა ხეთს ამ კობ და ხე ვე ბი, ხრა მე ბი, ღარ ტა ფე ბი, ღრეე ბი, 
ღრან ტეე ბი; მოყ ვი თა ლო, ქვა სა ვით მა გარ მი წა სა და ლიო სებს ჰქონ და ნამ ზღვლე-
ვე ბი, უცა ბე დად გა ჩე ნი ლი ბზა რე ბი და ნაპ რა ლე ბი, და მნახ ველს აო ცებ და ამ გა ნუ-
ყო ფელ მთლია ნო ბად ქცეულ, უკი დე გა ნო სივ რცე ში იმ ვიწ რო, უდ რე კი, და ქა ნე ბუ-
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ლი და დაკ ბი ლუ ლი ფი გუ რე ბის და ნახ ვა, რა ღა ცის გან გა მოჭ რილ სა და გა მო ცალ-
კა ვე ბულს რომ ჰგავ დნენ. მა შინ უკ ვე ვი ცო დი, რა მდი და რი იყო კა ხე თი, რაო დენ 
ბა რა ქია ნი, ნო ყიე რი, ხვა ვია ნი, დოვ ლა თია ნი და უხ ვმო სავ ლია ნი მი წე ბი იყო იქ, 
რად გან ეს მხა რე მრა ვალ გვა რი ღვი ნით ამა რა გებ და მთელ ქვე ყა ნას; ამით ძლიერ 
ჰგავს შამ პა ნის ის ტო რიულ ოლქს, ღვი ნოს რომ აწ ვდის მთელ საფ რან გეთს. მიუ ხე-
და ვად ყვე ლაფ რი სა, მხო ლოდ შემ დგომ ში გა დაი შა ლა ჩვენ თვალ წინ კა ხე თის და-
მატ ყვე ვე ბე ლი სი ტურ ფი სა და ნა ტი ფი მშვე ნიე რე ბის სუ რა თე ბი – რო ცა შე მო ვია რეთ 
თე ლა ვი, მე რე კი წი ნან დლი სა კენ გა ვე შუ რეთ; რო ცა და ვი ნა ხეთ, რომ ასი პა ტა რა 
სო ფე ლი ისე გა და ჭი მუ ლი ყო მთე ლი პრო ვინ ციის სიგ რძე ზე, ვით კრია ლოს ნის თვის 
გა და ნა ხულ ძაფ ზე ას ხმუ ლი, კოხ ტად ჩამ წკრი ვე ბუ ლი მარ ცვლე ბი: მა ტა ნი, ახ მე ტა, 
ცხრა კა რა (შეგ ვიძ ლია, ამ გვა რად ვთარ გმნოთ ფრან გუ ლად ეს უკა ნას კნე ლი: „ცხრა 
კა რიბ ჭე“)... ამ არ ნა ხუ ლი, ჯა დოს ნუ რი სი ლა მა ზის მზე რით ვტკბე ბო დით მდი ნა რე 
ალაზ ნის გა და ლახ ვი სას. წი ნან დლი სა კენ მი მა ვალ გზას რომ გავ ცქე რო დი, თით ქოს 
პირ ვე ლად აე ხა და ფარ და კა ხე თის მშვე ნიე რე ბას; თით ქოს პირ ვე ლად შე მოე ძარ-
ცვა იდუ მა ლე ბის სა ბურ ვე ლი; ეს გზა ისე თი მხურ ვა ლე და მყა რი მეჩ ვე ნა, ვით ის შა-
რა, სოფ ლის დე დო ფალ მა რომ უნ და გაია როს. ის, რაც მა შინ იქ აღ მო ვა ჩი ნე, ყო ველ 
ცის მა რე დღეს მეორ დე ბო და, რო ცა ცხე ნე ბით დავ ქრო დით დაბ ლობ ზე. არა სო დეს 
გა ნე ლე ბუ ლა ამ ჯა დოს ნო ბის, ამ გრძნეუ ლე ბის ძა ლა, არა სო დეს, წა მი თაც კი არ 
მიგ რძნია, რომ უწინ დე ბუ რად არ მი ჩუ ყებ და გულს საკ ვირ ვე ლი ხიბ ლი, სი ნა ტი ფე 
და სი ლა მა ზე  ნელ სურ ნე ლე ბის მკმე ვე ლი, სი ცოც ხლი თა და სიც ხოვ ლით სავ სე პეი-
ზა ჟი სა; სულ, სულ მა ღელ ვებ და და მიჩ ქრო ლებ და გულს; მუ დამ ავ სებ და ჩემს გულს 
მგზნე ბა რე, ცეც ხლი ვით მწვე ლი და ბუმ ბუ ლი ვით მჩა ტე სი ხა რუ ლით (ყოვ ლად შეუძ-
ლე ბე ლი იყო, სხვაგ ვა რად მომ ხდა რი ყო); ეს ძლიერ ჰგავ და იმ ერ თა დერთ მა გიურ 
ლი ქიორს, იმ ჯა დოს ნურ სით ხეს, სრულ ყო ფი ლე ბა რომ მოაქვს ადა მია ნი სათ ვის; 
ქვეყ ნად მარ ტოო დენ ამ ნექ ტარს ძა ლუძს, სრულ ქმნი ლე ბა უბო ძოს მოკ ვდავს.

თავ და პირ ვე ლად, სი თეთ რის საა მო შთა ბეჭ დი ლე ბით ვტკბე ბო დი – იმ ნა ტი ფი სი-
თეთ რის, იმ სა თუ თი და ფა ქი ზი სი ქათ ქა თი სა, ახალ მოჭ რილ, ბზინ ვა რე ვერცხლს 
რომ ამ შვე ნებს; ეს ბრკია ლა სი თეთ რე დამ შრალ მდი ნა რე თა ფარ თო კა ლა პო ტე ბი-
დან იფ რქვე ვა... დიდ -დიდ, გლუვ, კრია ლა, ლაპ ლა პა კენ ჭებს შო რის თავ ბრუ დამ ხვე-
ვი სის წრა ფით მო ჩქეფს წყა ლი; თით ქოს სად ღაც მიეჩ ქა რე ბა და მი გე ლავს; მო ჩუხ-
ჩუ ხებს, მო რაკ რა კებს, მოე დი ნე ბა წვრილ -წვრილ ნა კა დე ბად, აქა ფე ბუ ლია, ისე თი 
ფე რი საა, რძეს მო გა გო ნებთ, და იმ გლე ხის ნა რინ ჯის ფე რი ხიფ თა ნი, ბო ბო ქარ ზვირ-
თებს რომ მია პობს, ისე იფეთ ქებს და ამოს კდე ბა ამ მოელ ვა რე მო ნოქ რო მიის სიმ-
ქრქა ლე სა და ფერ მიხ დი ლო ბა ში, ვით უეც რად ჩა ბე რი ლი ბუ კის კი ვი ლი, უმალ ვე 
რომ მიწ ყდე ბა. შვეუ ლად აღ მარ თუ ლი კე დე ლი მო მა გო ნებს მო ხუ ცის სა ხეს, რო მელ-
საც რო მე ლი ღაც ცხო ვე ლის ტყა ვის ფე რი ადევს და ამ კობს ხა ვერ დო ვან გვიმ რა თა 
ნორ ჩი ფოთ ლე ბი, ხშირ თმა სა ვით, ახალ გაზ რდულ და ლა ლე ბი ვით რომ ჩა მოშ ლი-
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ლან. ცაც ხვე ბის ფოთ ლე ბი ბა დეებს ჰგვა ნან; თით ქოს ამ დაქ სე ლილ ბა დე თა უჯ რე-
დებ ში ცხრი ლა ვენ და ფილ ტრა ვენ მზის სი ნათ ლეს, სა ნამ მი წა ზე დაე ცე მა; ეს შუ ქი 
ჩრდილ ში გახ ვეულ ტბე ბად იდ ღაბ ნე ბა ნია დაგ ზე. ორი და ბალ ჭე რია ნი, მიჯ რით მიდ-
გმუ ლი სახ ლი ერ თმა ნეთს ეხე ბა; საკ ვირ ვე ლად ჰგვა ნან იმ ტყუპ დებს, ძლიერ რომ 
უყ ვართ ერ თმა ნე თი; ორი ვე ელ ვა რებს, ბრწყი ნავს, ალის ფრად ღა ღა ნებს, ღუდ ღუ-
დებს, ყა ყა ჩო სა ვით წით ლად ელ ვა რებს; კვი პა როს თა მწკრი ვი იკ ვე თე ბა ფა ფუკ, ხა-
ვერ დო ვან ღრუ ბელ თა ფონ ზე; თით ქოს სა გუ შა გო ზე ასუ ლი და რა ჯე ბი არიან ეს ხეე-
ბი; თავს აფა რე ბენ ლაჟ ვარ დის ფე რი ნა ქარ გე ბით მორ თულ, ფი რუ ზის ფე რი ფარ და-
გე ბით შემ კულ იმ ჯი ხურს, მხო ლოდ გუ შაგ თათ ვის რო მაა გან კუთ ვნი ლი. აქ მარ ტოო-
დენ ფერ თა თა მა შია გა ჩა ღე ბუ ლი; აი, სწო რედ ესაა ის ერ თა დერ თი მოვ ლე ნა, თვალს 
რომ იტა ცებს; ამის გარ და არა ფე რი ხდე ბა აქ... ხორ ბლის ყა ნე ბი ემ სგავ სე ბა ახალ ჩა-
მოს ხმულ, ხას ხა სა, ცინ ცხალ, დრე კად ოქ როს, სულ იო ლად რომ დაჰ ყვე ბა ჩა მომ-
სხმე ლის ნე ბას; ეს თავ თა ვე ბი გა დაიქ ცე ვა იმ სუფ თა, კრია ლა, ბზინ ვა რე ლი თო ნად, 
ად ვი ლად რომ იდ რი კე ბა და იღუ ნე ბა, გაუ თა ვებ ლად ბი ბი ნებს, ღა ღა ნებს, ლივ ლი-
ვებს, ირ ხე ვა და ტალ ღა სა ვით ღე ლავს, რა წამს მხია რუ ლი სიო თით ქოს და სი ცილ -
კის კი სით გა დაუქ რო ლებს; და ამ ათას ფრად მო ციმ ცი მე, ჯა დოს ნუ რად მო კია ფე, მობ-
რჭყვია ლე, უკი დე გა ნო გან ფე ნი ლო ბა ში (სწო რედ ისე ელავს, ვით ის ზღვა, დი ლაად-
რიან რომ დაა ნა თებს მზე) გან ცალ კე ვე ბით მდგა რი ხეე ბი და თით ქოს და ჯმუ ხი, და-
ბალ -და ბა ლი ბუჩ ქე ბი პა წია კუნ ძუ ლებს დღაბ ნიან მი წა ზე, რად გან მათ ფოთ ლებ ზე 
გა ჩე ნი ლი შავ -შა ვი წინ წკლე ბი და ლა ქე ბი წა მის გაელ ვე ბა ში ეშ ხე ფე ბიან ბა ლახ ზე. 
სი მინ დი ამო ზი დუ ლა იმ მა გარ, სქელ -სქელ, ქვა სა ვით მყარ ღე როე ბად, ერ თგვა რი 
ცი ვი სიმ წვა ნე რომ დაჰ კრავთ, და თვა ლუწ ვდე ნე ლი ვე ნა ხე ბის, გა ფურ ჩქნი ლი ზვრე-
ბი სა და აყ ვა ვე ბუ ლი ვა ზის ფო თოლ თა უსაზ ღვრო სიუხ ვეს ისე შთაუნ თქავს უდ რე კი, 
გამ ძლე და მსხვილ -მსხვი ლი ჭი გოე ბი, მა თი წვე რე ბიც კი არ მო ჩანს. აშოლ ტი ლი, 
ტან კე ნა რი ალ ვის ხეე ბი ჩამ წკრი ვე ბუ ლან ბორ ცვებ სა და გო რა კებ ზე, გო რო ზად აღუ-
მარ თავთ სა კუ თა რი წაწ ვე ტე ბუ ლი, თით ქოს და ბას რი, უს წორ მას წო რო, დაკ ბი ლუ ლი 
სი ლუე ტე ბი; დრო დად რო აი ქოჩ რე ბა კო რო მი, მაგ რამ იო ტი სო დე ნა მუ ქა რა საც კი არ 
მოას წა ვებს ამ გვა რი მოძ რაო ბა, მე გობ რუ ლი კე თილ გან წყო ბი თაა სავ სე, ოდენ იმას 
ლა მობს ხე თა ჯა რი, რო გორ მე გაა ნე ლოს სულ შემ ხუ თა ვი, თვა ლის მომ ჭრე ლად მო-
კაშ კა შე სიც ხე- პა პა ნა ქე ბა, ოდ ნავ მაინც დააც ხროს ეს მო ცია ლე მცხუნ ვა რე ბა იმ საა-
მოდ თბი ლი ჩრდი ლის წყა ლო ბით, ბალ და ხი ნი ვით რომ აფენს არე მა რეს; იმ მბრწყი-
ნა ვი, წყნა რი ათი ნა თით, მი წა ზე ჩამოცვენილი ოქროს დუბლონებით1 შეკოწიწებულ, 
უწყინარ, უშ ფოთ ველ ცი ცი ნა თე ლას რომ მო მა გო ნებს; კო რო მი გუ ლუხ ვად აფ რქვევს 

1.  ძველებური ოქროს მონეტა, გავრცელებული ესპანეთსა და საფრანგეთში, აგრეთვე შვეიცარიასა 
და იტალიაში.
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მი და მოს მუ სი კის მთრთოლ ვა რე ჰან გებს – მარ ჩხი წყლის ჩქრიალს, ფა ჩუნს, ჩუ ჩუნს, 
შრიალს, შა რი შურს; უშურ ვე ლად აკ მევს იმ პა წია, ხას ხა სა, ცოც ხა ლი ყვა ვი ლე ბის და-
მათ რო ბელ სურ ნე ლე ბას, თით ქოს კმა ყო ფილ ნი და ბედ ნიერ ნი რომ არიან; უხა-
რიათ, საა მო სურ ნე ლით გაჟ ღენ თი ლი სუ ლი რომ აღ მოხ დათ და ერ თგვარ ხარ კად 
მიარ თვეს გა ცის კროვ ნე ბულ, შა რა ვან დედ მო სილ ქვეყ ნიე რე ბას. კა მე ჩე ბი ხა კის ფერ 
გუ ბუ რებ ში ჩა წო ლი ლან; წყალს დაუ ფა რავს მა თი ზორ ზო ხი ტა ნი; ტბო რებ ში ჩაფ-
ლუ ლა მა თი მძი მე სხეუ ლე ბი; სწე ვენ გა მუ რულ თა ვებს, წყლის ზე და პირს ეხე ბიან, 
გაუნ ძრევ ლად წვა ნან, გა რინ დე ბუ ლან; შე ხე დავს თუ არა მათ ადა მია ნი, უმალ მოა-
გონ დე ბა უც ხო ქვეყ ნებ ში გავ რცე ლე ბუ ლი რო მე ლი ღაც უშ ვე ლე ბე ლი, შა ვი წყალ მცე-
ნა რეე ბი და ის უკი დე გა ნო ფლო რა, წყლის სამ ყა რო ში რომ უდევს ბი ნა; და რო ცა 
კა მე ჩე ბი გულს იჯე რე ბენ მოს ვე ნე ბით და წა მოი მარ თე ბიან ხა კის ფე რი გუ ბუ რე ბი დან, 
ხევ დე ბიან, ქვავ დე ბიან თით ქოს და ტყვია სა ვით დამ ძი მე ბუ ლი ნე ტა რე ბი სა და გან-
ცხრო მი სა გან, ემ სგავ სე ბიან იმ ახალ შო ბილ პი რუტ ყვებს, რო მელ თა ფი გუ რე ბიც ოს-
ტატ მა მტკი ცედ და მკვიდ რად გა მო ძერ წა ფერ მიმ ქრა ლი, ლაქ წას მუ ლი ვით პრია ლა 
თიხ ნა რის გან. წით ლად და თეთ რად და ფე რილ, მდი დარ სოფ ლებ ში – იქ აღ მარ თულ 
სახ ლებს ღია აივ ნე ბი შვე ნით – მო ჩანს პა ტა რა სვე ტე ბი, მოა ჯი რე ბი, კუ წუ ბე ბი, ყვა-
ვილ წნუ ლე ბი, ოთა ხის კუთ ხეებ ში დად გმუ ლი, ხის გან კოხ ტად გა მოჭ რი ლი ავე ჯი; 
პარკს ჰგავს ეს მთრთოლ ვა რე კა ხე თი? რი თი ჰგავს? მრა ვალ ფე რო ვა ნი, თვალ წარ-
მტა ცი სა ნა ხაო ბით: ვე ლებ სა და მდე ლოებ ზე ყვე ლა ფერს წვე ნი სდის; იქ ძრო ხე ბი 
გულ დამ შვი დე ბით ძო ვენ, წყნა რად იცოხ ნე ბიან და ბა ლა ხო ბენ, რად გან არც ადა მია-
ნე ბი არ აწ ვა ლე ბენ და არც ძაღ ლე ბი არ აბეზ რე ბენ თავს; არ ჩქა რო ბენ, აჭია ნუ რე ბენ 
ძო ვას, რა თა რო გორ მე გაი ხან გრძლი ვონ სია მე, ინე ტა რონ და დატ კბნენ ან კა რა წყა-
ლი ვით გრი ლი ბა ლა ხის ცოხ ნით, გე მო ჩაა ტა ნონ თი თოეულ ღერს... და რა წამს ბუ ზე-
ბი მე ტის მე ტად მწა რედ უკ ბე ნენ, მწვა ნედ აქა ფე ბუ ლი დორ ბლით ერ თია ნად მოთ-
ხვრილ ნი, თავს უხა ხუ ნე ბენ ხის ტანს, და ეს მოძ რაო ბა მო მა გო ნებს უჭ კუო, მოუ საზ-
რე ბე ლი და ყე ყე ჩი ბე რი კა ცის მე ქა ნი კურ, ან გა რიშ მიუ ცე მელ თა ვის კან ტურს. თვა-
ლის მომ ჭრე ლად მოელ ვა რე მტვრის კო რიან ტე ლი ირე ვა ფარ თო შა რაგ ზებ ზე; გა-
ნიერ გზატ კე ცი ლებ ზე მა მა ლი ინ დაუ რე ბი დაა ბი ჯე ბენ დედ ლე ბის წი ნა შე, თავს აწო-
ნე ბენ მათ, ისე მე დი დუ რად მიი წე ვენ წინ, ისე იბ ღინ ძე ბიან და იფ ხო რე ბიან, ისე თი 
იე რი და სია რუ ლის მა ნე რა აქვთ, საუც ხოო, დი დე ბუ ლი, მდიდ რუ ლი და ბრწყინ ვა ლე 
მო კაზ მუ ლო ბით გა მორ ჩეულ სულ თნებს ჰგვა ნან; მა მა ლი იხ ვე ბი, ნა კა დულ თა პი რას 
რომ დგა ნან, ისე თი ლა მა ზე ბი არიან, რო გო რიც მა თი ის „ძმე ბი“, ია პო ნელ მა ფერ-
მწე რებ მა რომ გა მო სა ხეს ტი ლოებ ზე; შე მოგ ვყუ რე ბენ ყვი თე ლი ფოთ ლე ბი სა და ჩა-
ლის გრო ვა ზე წა მო წო ლი ლი ჟღა ლი ხბო რე ბი: დაჰ ყრდნო ბიან იმ მოხ რილ ჩლი ქებს, 
ბუნ დოვ ნად რომ მო ჩანს; აღარ იციან, რა მოუ ხერ ხონ თა ვიანთ კუ დებს; მია მი ტი, 
უმან კო თვა ლე ბი აქვთ; და ბა ლა ნი, რო მელ საც დე დე ბი ლოკ ვი სას უშ ლიან, პა წია, 
გა ხა მე ბულ სა ყე ლო სა ვით შე მოვ ლე ბიათ ჩლი ქოს ნებს. მო ჩანს პა ტა რა ღო რე ბის 
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კოლ ტი, ლე გიო ნი ვით ურიც ხვი; ამ ცე რო დე ნა ღრუ ტუ ნებს დაგ ლუ ვე ბუ ლი დინ გე ბი 
აქვთ, მო შიშ ვლე ბუ ლი, ბა ლან გაც ვე ნი ლი ბარ კლე ბი, თით ქოს და უხამ სად და უგ ვა-
ნოდ ვარ დის ფე რი; მარ დად გარ ბიან, იმ ვეე ბერ თე ლა ჯაგ რი სებს ჰგვა ნან, რო მელ-
თაც სუ ლი შთა ბე რეს და სი ცოც ხლე უბო ძეს; მკვირ ცხლად მირ ბიან და თან ღვარ-
ძლია ნად ჭყი ვიან, ბოღ მია ნად და გეს ლია ნად ჭყვი ტი ნე ბენ, თით ქოს უნ დათ, მთელ 
სამ ყა როს ამ ცნონ სა კუ თა რი აღ მო ჩე ნე ბის, იმედ გაც რუე ბის, მარ ცხი სა და გაწ ბი ლე-
ბის შე სა ხებ; ტყრუ შუ ლი ღო ბეე ბი და სხლტეე ბი ერ თთა ვად მო ჭე დი ლი და კოხ ტად 
მოოჭ ვი ლია მყი ფე, ლა ღად მო ნარ ნა რე ვარ სკვლა ვე ბით; იმ დენ ჩიტ სა და სხვა ფრინ-
ველს დაუ ბუ დე ბია ხე ხი ლის ბა ღებ ში, თით ქოს თვით მწვა ნედ მო ბი ბი ნე მცე ნა რეუ-
ლო ბა საც კი აღ მოხ დე ბა ჟი ვილ -ხი ვი ლი საა მუ რი სურ ნე ლე ბის კმე ვი სას, თით ქოს იმ 
მო ჭიკ ჭი კე და აჟივ ჟი ვე ბულ ფრთო სან თა ორ კეს ტრად ქცეუ ლა ეს მწვა ნე სა ფა რი; ის 
ათა სო ბით ბი ლი კი, ოქ რო ცურ ვილ გვი რა ბებს რომ ჩა მოჰ გავს, უსას რუ ლოდ მიიკ-
ლაკ ნე ბა დიდ რონ, მომ რგვა ლე ბულ, ლა ზა თია ნად მორ კა ლულ იმ ტო ტებს, რტოებ სა 
და ვარ ჯებს ქვეშ, თვალ წარ მტაც თაღს რომ მოა გო ნე ბენ მნახ ველს; და ყვე ლა ბავ შვი 
გიჟ მა ჟი, ან ცი და ონა ვა რია; გაუ თა ვებ ლად ცელ ქო ბენ და ცუღ ლუ ტო ბენ...

კახელები2, გზად რომ შემოგვხვდნენ, ძალზე მკვირცხლნი, სიცოცხლით სავსენი, 
და კუნ თულ ნი და და ძარ ღვულ ნი იყ ვნენ; ისე თი მზე მო კი დე ბუ ლი, ერ თია ნად გა რუ-
ჯუ ლი სა ხეე ბი ჰქონ დათ, იმ იალ ქნებს ჰგავ დნენ, მზის მცხუნ ვა რე სხი ვებ მა რომ დახ-
რუ კეს, ცელ ქმა ნიავ მა კი ზღვი სა და მა რი ლის მკვეთ რი სუ ნით გაჟ ღინ თა; აი, ასე თი 
ყაი დის კა ცე ბი არიან – გამ ჭრიახ ნი, თით ქმის მგზნე ბა რე ნი და თავ გა დაკ ლულ ნი; 
მოკ ლედ შეკ რე ჭი ლი თმა შვე ნით, მაგ რამ კუპ რი ვით შა ვი ქო ჩო რი ჩა მოშ ლიათ შუბ-
ლზე, ხში რი წვე რი უფა რავთ სა ხეს, ფეტ რის პა ტა რა, მრგვა ლი ქუ დე ბი დაუ კო სე ბიათ 
კინ კრი ხო ზე; სა სუ ლიე რო ორ დენ თა გულ მხია რულ, ლაღ, ხა ლი სიან, სი ცოც ხლით 
სავ სე წევ რებს მა გო ნე ბენ. გარ და ამი სა, და ცინ ვის, ღრე ჭი სა და ლაზ ღან და რო ბის 
დი დი მოყ ვა რულ ნი არიან, მახ ვილ გო ნივ რუ ლი და ენამ წა რე სიტ ყვე ბით ამათ რა-
ხე ბენ ყვე ლას; ისე ამას ხა რა ვე ბენ და აპამ პუ ლა ვე ბენ ერ თმა ნეთს, გულს უკო და ვენ 
კი დეც... კარ თა ზღურ ბლებ თან სულ ახ ლოს მო ჩანს ქვევ რე ბი – ეს საკ ვირ ვე ლი, 
მარ თლაც რომ ფან ტას ტი კუ რი, ალის ფე რი ამ ფო რე ბი, რომ ლებ შიაც ღვი ნოს ინა-
ხა ვენ; ქვევ რე ბი ნა ხევ რად ჩაფ ლუ ლია მი წა ში; საწ ნა ხელს უწო დე ბენ ყურ ძნის რუხ 
სა წურს, გი გან ტუ რი ხის ტა ნის გან გა მოჭ რილს; თორ ნე ჰქვია ღუ მელს, ერ თგვარ სა-
ვე ლე ფურ ნეს, რო მელ შიაც პურს აც ხო ბენ; და ბა ლია, მრგვა ლი, კოხ ტად დაწ ნე ხილ - 
დაგ რე ხი ლი შტოე ბით შემ კუ ლი; ქა ლე ბი ფუს ფუ სე ბენ და გაუ თა ვებ ლად ფა ცა ფუ ცო-
ბენ ფერ გა ხუ ნე ბულ კა ლოებ ზე, უსას რუ ლო ვე ნა ხებ ში; ვერ ცხლის ფე რი მაქ მა ნე ბი-

2.  ქართველები კახელებს უწოდებენ ამ მხარის, ანუ კახეთის, მკვიდრთ; ეს მრავლობითი რიცხვია; 
მხოლობითში კი ასეა: „კახელი“.
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თა და სირ მე ბით გარ შე მოვ ლე ბულ, დაპ ლი სულ თეთრ თავ სა ბუ რა ვებს ქვეშ ბევრ 
მათ განს ჯერ კი დევ მოუ ჩანს მუ ქი ფე რის ხა ვერ დის შუბ ლსახ ვე ვი; და ბი ბი ლოებ ზე 
ჩა მო კონ წია ლე ბუ ლი ორი დიდ რო ნი სა ყუ რე ეშ ვე ბა მათ ფერ მიმ ქრალ ღაწ ვებ ზე... 
შვე ნით ძვე ლე ბუ რი ქარ თუ ლი ვარ ცხნი ლო ბა, ესო დენ კოხ ტა, მომ ხიბ ვლე ლი და 
მშვე ნიე რი, უკ ვე სან თლით სა ძე ბა რი. ახ ლა ძალ ზე იშ ვია თად თუ გა დაეყ რე ბით ქარ-
თველ ქალს, რო მე ლიც თავს იწო ნებს ასე თი ვარ ცხნი ლო ბით. ძველ თაძ ვე ლი ცი-
ხესი მაგ რეე ბით შე ფე ნი ლან მთა თა თხე მე ბი; ყვე ლა ცი ხესი მაგ რეს ერ თი და სა ბა მი 
აქვს; შო რეულ მე თორ მე ტე საუ კუ ნე ში უნ და ვე ძე ბოთ მა თი სა ძირ კვლე ბი; სწო რედ 
იმ ხა ნად იჯ და ტახ ტზე ის გა საო ცა რი, ბუმ ბე რა ზი, ფე ნო მე ნა ლუ რი, საა რა კო მო ნარ ქი, 
თა მარ დე დო ფალს რომ უწო დებ დნენ; ამ კე თილ შო ბილ, დიდ გვა რო ვან და პა ტივ-
სა ცემ ქალ ბა ტონს, კავ კა სიის ამ სე მი რა მი დას, მე ფის წო დე ბა უბო ძეს თა ნა მე მა მუ-
ლეებ მა; მა რი- ტე რეზ ფრან გსაც ასე თი ტი ტუ ლი მია ნი ჭეს საფ რან გეთ ში; თა მარ მა 
მო კაშ კა შე ტაძ რე ბით, საყ დრე ბით, ცი ხესი მაგ რეე ბი თა და სა სახ ლეე ბით მო ფი ნა 
თა ვი სი ქვე ყა ნა. ამ ნა გე ბო ბებ მა უკ ვე და კარ გეს ოდინ დე ლი და ნიშ ნუ ლე ბა; დღეს 
ოდენ ქვე ბის წყე ბად და იმ უზარ მა ზარ, გან მაც ვიფ რე ბელ, შთამ ბეჭ დავ გა ლავ ნე ბად 
ქცეუ ლან, კრძალ ვა სა და შიშს რომ აღუძ რა ვენ მნახ ველს, თუმ ცა, ბუ ნე ბის ძა ლე ბის, 
სტი ქიე ბი სა და ჟამ თას ვლის გა მოი სო ბით, რკი ნა სა ვით მტკი ცე ნი და უდ რეკ ნი გამ-
ხდა რან; ფოთ ლე ბი თაა გა მო ტე ნი ლი ის ნაც რის ფე რი, მომ რგვა ლო კოშ კე ბი, სა დაც 
ოდეს ღაც სა თო ფუ რე ბი და ამ ბრა ზუ რე ბი გა მოუჭ რიათ; ქონ გუ რებს შო რის აცო ცე-
ბუ ლი სუ როს გვირ გვი ნე ბი ცოც ხალ ქვებს ჰგვა ნან, და კი დევ უფ რო ზე ვით მო ჩანს 
ღია ფე რის, გა ხუ ნე ბუ ლი, მეჩ ხერ -მეჩ ხე რი შტოე ბი, რომ ლე ბიც ისე იხ რე ბიან და იდ-
რი კე ბიან, ვით დაგ რე ხი ლი ბუმ ბუ ლე ბი სა გან შეკ რუ ლი ის წრეე ბი, სუ ვე რე ნე ბი და 
უმაღ ლე სი ძა ლაუფ ლე ბის მპყრო ბელ ნი რომ ატა რე ბენ. ამ უზარ მა ზარ, კუშტ, ძლე-
ვა მო სილ ნარ ჩე ნებს, ძვე ლი დროე ბის ვეე ბა ნაშ თად რომ მე სა ხე ბა, დღემ დე შერ ჩე-
ნია დი დე ბუ ლი იე რი, და რო ცა ეს ნან გრე ვე ბი გო რო ზად გად მოჰ ყუ რებს თით ქოს და 
ავად მყო ფუ რად ფერ მკრთალ, მიტ კა ლი ვით გა ფით რე ბულ კლდეებს, რო ცა ყვე ლა-
ფერს იმ დე ნად ერ თნაი რი შე ფე რი ლო ბა აქვს, რომ მნახ ველ მა ისიც კი აღარ იცის, 
სად მთავ რდე ბა ქვა და სად იწ ყე ბა ცი ტა დე ლი, ჟამ თას ვლის ეს ნარ ჩე ნე ბი თით ქმის 
დი დე ბულ ელ ფერს ანი ჭე ბენ თვა ლის მომ ჭრე ლად მო ლიც ლი ცე და მო ცია ლე პეი-
ზაჟს; ისე დი დე ბულს, მო წი წე ბას რომ აღუძ რავს ადა მიანს; და თით ქოს ახ სე ნებს ამ 
ხალხს სა კუ თარ ბო ბო ქარ, მძვინ ვა რე, მეომ რულ წარ სულს. დაბ ლო ბის ერ თი მხა რე 
ჩა კარ გუ ლა ბუნ დო ვან და წამ დაუ წუმ ცვა ლე ბად პერ სპექ ტი ვა ში; მწუხ რის ჟამს, ბინ-
დბუნ დი რომ ჩა მოწ ვე ბა, დაბ ლო ბის ის ნა წი ლი თით ქოს უკ ვა ლოდ ქრე ბა, თით ქოს 
ერ წყმის ვარ დის ფერ და ია სამ ნის ფერ ღვა რებს, რო მელ თა მო ხა ზუ ლო ბაც ძლივს 
იკ ვე თე ბა სივ რცე ში; და ისე შო რეუ ლი ჩანს მი სი მიჯ ნე ბი და ზღუ დეე ბი, ჰარ მო ნიუ-
ლად ერ წყმის, თვალ წარ მტა ცად ეხა მე ბა გამ ქრქა ლე ბულ, თით ქოს და ღო ნე მიხ დილ 
ტო ნებს, თვით იმ ჰაერს, იდუ მა ლი სა და ფის ფრით რომ ელავს, და ყვე ლა ეს საზ-
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ღვა რი არა მი წიე რი და ჰაე რო ვა ნი ხდე ბა ამ ცი ვი სი ნა ტი ფი სა და სი სა თუ თის გა მო. 
და დაბ ლო ბის მეო რე მხა რეს ჩამ წკრი ვე ბუ ლან მთე ბი, რომ ლე ბიც თით ქოს სად ღაც 
მიე შუ რე ბიან და უჩი ნარ დე ბიან... ეს კავ კა სიაა – მწვერ ვალ თა ამ გრძე ლი წყე ბის 
ჩრდი ლოე თით, მთებს გა დაღ მა, ერ თი მეო რის მი ყო ლე ბით ბი ნად რო ბენ ის ტო მე ბი, 
რო მელ თა მო სა ნა ხუ ლებ ლა დაც ჩა მო ვე დი; ამ მთის გა დაღ მა ერ თი ტო მი სახ ლობს, 
აი, იმ მეო რე მთის გა დაღ მა – მეო რე... უსას რუ ლო რი გია. დღის ნათ ლის ჯა დოს-
ნო ბა და სას წაუ ლებ რი ვი სი ლა მა ზე ისე თი მომ ნუს ხვე ლია აქ, რომ მთა თა ვეე ბა ჯაჭ-
ვმა, გას რე სას რომ უქა დის ყო ვე ლი ვეს, და კარ გა თა ვი სი შემ ზა რა ვი, მე დი დუ რი, გო-
რო ზი სი დია დე და შე მაძ რწუ ნე ბე ლი, ამ პარ ტავ ნუ ლი დიდ მშვე ნიე რე ბა. გარ დაი სა ხა 
ეს კო ლო სა ლუ რი, უშველებელი ქმნილებანი, გადაიქცა ესტამპის დეკორაციად3, 
მიბნედილთა და მო ქან ცულ თა ნელ პრო ცე სიად; ჰგვა ნან იმ ზმა ნე ბებს, ოც ნე ბებ სა 
და სიზ მრებს, ზან ტად და უსი ცოც ხლოდ რომ მიირ წე ვა. აღა რა ფე რი დარ ჩა სრულ-
ქმნი ლი და მა რა დიუ ლი: იმ ცის თა ღის ფონ ზე, რომ ლის დი დე ბაც, შა რა ვან დე დიც 
და საუც ხოო ბრწყინ ვა ლე ბაც წარ მა ვა ლია, – ხან ტყავ გაც ლი ლი, ჟღა ლი მტა ცე ბე ლი 
ცხო ვე ლის ბეწვს ჰგავს, ხან კი გლი ცი ნიე ბის მტევ ნე ბით შემ კულ ოქ როს ცხაუ რას 
მახ სე ნებს, – იკ ვე თე ბა მთე ბი, ნა ზი, ბუნ დო ვა ნი და თით ქოს და მოშ ვე ბუ ლი კონ ტუ-
რე ბი რომ აქვთ; დამ შვე ნე ბულ ნი არიან მო ცის ფრო- მოიის ფრო, ბუმ ბუ ლი ვით მსუ-
ბუ ქი, მაგ რამ მაინც ხში რი ნის ლით. ჰგვა ნან იმ მუს ლი ნის ქსო ვი ლებს, რომ ლე ბიც 
თით ქოს და გაქ ვა ვე ბუ ლა… უჩ ვეუ ლოდ ირეა ლუ რი, არა მი წიე რი და სიზ მრი სეუ ლია 
ყო ვე ლი ვე ეს, შთა გო ნე ბულს, ქი მე რას ჰგავს, მიჯ ნა სა ვით არ უდევს ფარ თო პეი ზაჟს, 
მაგ რამ იზი დავს გო ნე ბას, აღაგ ზნებს და ფრთებს ას ხამს, რა თა რო გორ მე გა ნა შო-
როს თა ვის ხი ლულ ზღუ დეს, თა ვის თვალ სა ჩი ნო მიჯ ნას, გა დაუ ლა ხავ დაბ რკო ლე-
ბად რომ ეღო ბე ბა; რა თა წა რი ტა ცოს შო რეთ ში, მე რე კი გო ნი თვი თონ ვე შეერ წყმე-
ბა რა ღაც ჯა დოს ნურ ეთერს, რო მე ლიც გრძნე ბით შეკ რავს და მო ნუს ხავს ადა მიანს; 
იშ ვია თად თუ ეღირ სე ბა მოკ ვდა ვი ამის ხილ ვას; და იმ ჰაე რი დან, საა მურ სურ ნე ლე-
ბას რომ აკ მევს არე მა რეს, იმ ფე რე ბი დან, ცის ნამ ცვრევ სა და უეც რად მო ვარ დნილ 
ღვა რებს რომ ჰგავს, აჩ რდი ლის მაგ ვა რი, სა ნუკ ვა რი, ფას დაუ დე ბე ლი კავ კა სიი დან, 
მთრთოლ ვა რე, გუ ლის ამაჩ ქრო ლე ბე ლი მდუ მა რე ბი დან გა მოს ჭვი ვის უც ვლე ლი 
სი ნა ზე (მძაფ რად იგ რძნო ბა მი სი უძ ლე ვე ლი ძა ლა და გავ ლე ნა), უც ვლე ლი, შე კა ვე-
ბუ ლი, გა ჭირ ვე ბით დაურ ვე ბუ ლი სი ხა რუ ლი... და სუ ლი, თით ქოს და ფე რია თა სა თუ-
თი, ფა ქი ზი, ბუმ ბუ ლი ვით მჩა ტე ხე ლე ბით ნაა ლერ სე ბი, ბო ლოს და ბო ლოს, მი ნებ-
დე ბა იმ ენით აღუ წე რე ლი, საა მუ რი ზმა ნე ბის, იმ გა მოუთ ქმე ლი, ტკბი ლი ოც ნე ბის 
ტალ ღებს, ბედ ნიე რე ბი სა და ნე ტა რე ბის უშ რეტ წყა როდ რომ იქ ცე ვა.

3.  ესტამპი – რაიმე გამოსახულების ანაბეჭდი ქაღალდზე, გადაღებული თვით მხატვრის ან ოსტატ 
გრავიორისაგან შექმნილი ფორმიდან.



422

ოდეტ კენი

თავი მეორე

შეგ ვიძ ლია, და ნამ დვი ლე ბით ვთქვათ, რომ კა ხეთს აქვს ორი მე ტად მშვე ნიე რი 
ღირ სშე სა ნიშ ნაო ბა; მა თი ცქე რა წარ მტაც და დახ ვე წილ სა ნა ხაო ბა სა ვით ახა რებს 
ადა მია ნის თვალს; ერ თია ალა ვერ დის სა კა თედ რო ტა ძა რი (საო ცა რი არ ქი ტექ ტუ-
რის გა მო), მეო რე კი წმინ და იოა ნე ნათ ლის მცემ ლის სა ხე ლო ბის პა ტა რა სა მლოც-
ვე ლო (თვალ წარ მტა ცი ფრეს კე ბის გა მო), ალ ვა ნის ველ თან სულ ახ ლოს რო მაა 
აღ მარ თუ ლი და ხეე ბით გარ შე მორ ტყმუ ლი. მომ ნუს ხველ საოც რე ბა თა სა ნა ხა ვად 
მი ვე შუ რე ბით. ად გილს რომ მი ვაღ წიოთ, ალა ზა ნი უნ და გა დავ ცუ როთ, შე ვერ კი ნოთ 
ზვირ თებს და ფონს გა ვი დეთ. ამას თავს ვერ ავა რი დებთ. მდი ნა რე ხუთ ვეე ბერ თე-
ლა ტო ტად გა ყო ფი ლა; ყვე ლა ერ თნაი რად შლე გი, ბო ბო ქა რი, მძვინ ვა რე, მგრგვი-
ნა ვია და მოყ ვი თა ლო ფე რი დაჰ კრავს; უკა ნას კნე ლი შე ნა კა დი ძრწო ლით მავ სებს. 
ანაზ დად, ცხე ნე ბი მკერ დამ დე ჩაეფ ლნენ იმ წყალ ში, ქარ ბორ ბა ლა სა ვით რომ 
ტრია ლებს და მეც წა მის უს წრა ფე სად შე ვა ბი ჯე თით ქოს და თავ და ყი რა დამ დგარ 
სამ ყა რო ში, ჩემ ირ გვლივ თავ ბრუ დამ ხვე ვი სის წრა ფით რომ ბრუ ნავს მო რე ვი ვით. 
მეჩ ვე ნე ბა, რომ ცურ ვას შეუდ გნენ ცხე ნე ბი, ის ერ თგუ ლი პი რუტ ყვე ბი, რომ ლე ბიც 
ჩვე ნი ეს კორ ტის გა ნუ ყო ფელ ნა წი ლად ქცეუ ლან; მე კი ვი ცი, რომ გაუნ ძრევ ლად 
უნ და იდ გნენ წყალ ში; რომ ჩე მი ბე დაუ რი შედ გა ბრტყე ლი ქვე ბის გრო ვა ზე, მე რე კი 
უკან დაი ხია; რომ წა მის შემ დეგ ამ აზ ვირ თე ბულ მდი ნა რე ში შთა ვინ თქმე ბით ყვე-
ლა ნი. თავ გზაა რეუ ლი, გა გი ჟე ბით ვლა მობ შუა გზი დან მობ რუ ნე ბას, უკან და ხე ვას, 
გაქ ცე ვას; თავს არ ვზო გავ; ამა სო ბა ში, დო დი და ერ თი მი ლი ციე ლი მთე ლი ხმით 
ღრია ლე ბენ, რაც ძა ლი და ღო ნე აქვთ, ყვი რიან, რა თა ხმა მიაწ ვდი ნონ ერ თმა ნეთს, 
რა დგან მდი ნა რე ისევ ქუ ხი ლი თა და გრია ლით მოე დი ნე ბა, პი რუტ ყვე ბი კი ყურ თას-
მე ნის წამ ღე ბი დგა ფუ ნით ყვინ თა ვენ წყალ ში, გაუ თა ვებ ლად ყურ ყუ მე ლაო ბენ; ეს 
ორი კა ცი მთე ლი ძა ლით ჩაჰ ფრე ნია ჩემს აღ ვირს; მიბ რძა ნებს, თვა ლე ბი და ხუ ჭეო. 
აღა რა ფე რი დამ რჩე ნია ამის გარ და. სხვა რა გზა მაქვს?! გარ და ამი სა, ისე მნუს ხავს, 
მა ჯა დოებს და მატ ყვე ვებს ცა და ზი დუ ლი, ბო ბო ქა რი ზვირ თე ბის ცქე რა, ისე მძაფ-
რად ვგრძნობ, რაო დენ შემ ზა რა ვი ტრო პი კუ ლი ციკ ლო ნი გრგვი ნავს ჩემს მყი ფე 
თა ვის ქა ლა ში, ისე ნიაღ ვა რი ვით ტრია ლებს და აქეთ -ი ქით აწ ყდე ბა, რომ მგო ნია, 
მე თვი თონ, სა კუ თა რი ნე ბით, ძალ დაუ ტა ნებ ლად, ელ ვის სის წრა ფით გა და ვეშ ვე ბი 
ამ ღვარ ში. წინ მი ვი წევ, თვალ და ხუ ჭუ ლი, რაც ძა ლი და ღო ნე მაქვს, ვებ ღაუ ჭე ბი 
ბე დაუ რის ფა ფარს, ვე ჭი დე ბი ამ ერ თა დერთ მყარ საყ რდენს; დრო დად რო ფრუ ტუ-
ნებს ჩე მი ცხე ნი, ხან შეკ რთე ბა, ხან მკვეთ რი მოძ რაო ბით გა დაიგ დებს თავს უკან, 
მე კი ცხა დად ჩა მეს მის, რო გორ ძა ლუ მად გა მო დევ ნის ნეს ტოებ ში ჩაღ ვრილ, აქა-
ფე ბულ წყალს (რაო დენ დიდ ძა ლას, შეუ პოვ რო ბა სა და სულ სწრა ფო ბას იჩენს!). 
თით ქოს მრა ვა ლი საუ კუ ნე გავ ლიე ამ წყვდიად ში, ამ თვალ შეუ ვალ უკუ ნეთ ში, ამ 
გა მაყ რუე ბელ ხმაურ ში, დგა ფუნ სა და ორომ ტრიალ ში; მარ ტოო დენ ამ უსას რუ ლო 
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სიბ ნე ლი სა და დომ ხა ლის გაქ რო ბის შემ დეგ ავ ბობ ღდი რის ვაივაგ ლა ხით გაღ მა 
ნა პირ ზე. „აი, გუ ლა დი, გა ბე დუ ლი და მა მა ცი ქა ლი!“ – ამ ბობს ერ თ-ერ თი იმ მი ლი-
ციელ თა გან, ჩვენ რომ გვა ცი ლე ბენ; თუმ ცა, ის კა ცი კა ხე ლია და, ამას თა ნა ვე, მი სი 
ირო ნია და სარ კაზ მიც და ვიმ სა ხუ რე.

ამა სო ბა ში, ვუახ ლოვ დე ბით ალა ვერ დის სა კა თედ რო ტა ძარს, ფერ მიმ ქრალ, მომ-
წვა ნო ველ ზე აღ მარ თულს, ალაგ -ა ლაგ მი მო ფან ტუ ლი იმ უდ რე კი კვი პა რო სე ბით 
დამ შვე ნე ბულს, გულ მოკ ლულ მგლო ვია რეე ბი ვით სა შინ ლად დაღ ვრე მი ლი იე რი და 
გლუ ვი, მო რუ ხო ტა ნი რომ აქვს; საყ დარს უკი დე გა ნო, საი მე დო გა ლა ვა ნი ვით აკ რავს 
გარს კე დე ლი; საო ცა რი ფე რი აქვს ამ ოს ტა ტუ რად შე მოვ ლე ბულ გა ლა ვანს, ისე თი, 
რო გო რიც ჰქონ დათ შო რეულ წარ სულ ში აშე ნე ბულ, ჟამ თას ვლი სა გან თით ქმის ჩა-
მონ გრეულ კოშ კუ რებს, სა სახ ლეე ბის, ცი ხე- კოშ კე ბის შავ სა თო ფუ რებ სა და ამ ბრა ზუ-
რებს... ამ ტაძ რი სათ ვის თვა ლის ერ თი შევ ლე ბაც კი საკ მა რი სია, რა თა აღ ფრთო ვა-
ნე ბა და მეუფ ლოს; გულს მიჩ ქრო ლებს, მა ღელ ვებს, მანც ვიფ რებს, საოც რად მძაფრ 
შეგ რძნე ბებს აღ მიძ რავს მი სი შთამ ბეჭ და ვი შეუდ რეკ ლო ბა. ეს ვე ლი სა ყო ველ თაოდ 
ცნო ბი ლია ის ტო რია ში: ქარ თვე ლე ბი და სპარ სე ლე ბი სწო რედ იქ შეერ კინ ნენ ერ თმა-
ნეთს გაშ მა გე ბით, ის ვეე ბერ თე ლა ეკ ლე სია კი, მა რა დიულ ნი შან სვე ტად რომ აზი დუ-
ლა იმ ველ ზე, საუ კუ ნოდ ასე თი დარ ჩა – კუშ ტი, სა და, ღა რი ბუ ლი; ჰგავ და იმ და ჩა ჩა-
ნა კე ბულ ბე რი კაცს, რო მე ლიც, რა კი მთე ლი ცხოვ რე ბის გან მავ ლო ბა ში აკ ვირ დე ბო და 
ადა მიან თა ზღვარ გა და სულ სიშ ლე გეს, მე ტის მე ტი მოუ ვი და, ყელ ში ამოუ ვი და იმ შეშ-
ლილ რა დი კალ თა მძვინ ვა რე ბა და თა რე ში, გა ნუდ გა ყო ვე ლი ვეს, გა ნე შო რა ამ ქვეყ-
ნიურ ქაოს სა და ამაოე ბას, მოს წყდა ყო ვე ლი ვე იმას, რაც სრუ ლიად არაა არ სე ბი თი 
და უმ თავ რე სი, გა ხევ და, გაი რინ და, სუ ლი გა ნა ბა, სა კუ თარ ნა ჭუჭ ში გა მოი კე ტა, გაქ-
ვავ და და გაი ლურ სა ერ თგვა რი დია დი, მო წი წე ბის აღ მძვრე ლი, უკა ცუ რი და შიშ ვე ლი 
უბ რა ლოე ბის სა ბურ ველ ში გა მოხ ვეუ ლი. ჩე მი აზ რით, ყვე ლა ზე მა ღა ლი სა კა თედ რო 
ტა ძა რია სა ქარ თვე ლო ში; ასე მგო ნია, ამ ქვე ყა ნა ში არა სო დეს მი ნა ხავს მას ზე მა ღა ლი 
საყ და რი; ქვე ბი თა და მძი მე, ხე შე ში აგუ რე ბი თაა ნა გე ბი, შეუ ვა ლი სიმ კაც რით, მძი მე, 
ყოვ ლის მომ ცვე ლი თეთ რი სი დია დით გა მორ ჩეუ ლი. თით ქოს არ იკად რა არაფ რის 
მორ თვა, არც გა რეთ აღ მარ თუ ლი ჯვრე ბის, არც იმ ქვე ბის გამ შვე ნე ბა, რომ ლე ბიც, 
ჩვეუ ლე ბი სა მებრ, თვალ წარ მტაც ნა ქარ გო ბე ბი ვით ამ კო ბენ რე ლი გიურ ნა გე ბო ბებს. 
ამ ტა ძარს სუ ლაც არა აქვს არც მო ხა ტუ ლო ბა, არც ემ ბლე მე ბი, არც სიმ ბო ლოე ბი, და 
მთე ლი მი სი ამაღ ლე ბუ ლო ბა და დია დი მშვე ნიე რე ბა იმა ლე ბა მი სი მარ ტი ვი, მაგ რამ 
ძლიე რი სტრუქ ტუ რის, მი სი ცი ვი, მი სი მო ნო ტო ნუ რი უშ ფოთ ვე ლო ბის, ერ თფე რო ვა ნი, 
აუმ ღვრე ვე ლი სიმ შვი დის მიღ მა.

თე ლა ვი პა ტა რა ქა ლა ქია, მუ დამ მო წი თა ლო ელ ფე რით დამ შვე ნე ბუ ლი, დუქ ნე ბით 
სავ სე, ხეებ ში, მწვა ნედ მო ღა ღა ნე ბორ ცვებ სა და გო რა კებ ში ჩაფ ლუ ლი; იქ არის ერ თი 
გამ ზი რი, რომ ლი თაც დი დად ამა ყო ბენ და თავს იწო ნე ბენ თე ლა ვის ბი ნა დარ ნი; საო-
ცარ სია მე სა ჰგვრით იქ სეირ ნო ბა; ქა ლაქს ამ შვე ნებს XVII საუ კუ ნე ში აგე ბუ ლი ცი ხესი-
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მაგ რე, რო მელ საც აქვს კოშ კუ რე ბი, კოშ კე ბი, დაკ ბი ლუ ლი, ქონ გუ რე ბია ნი გა ლა ვა ნი, 
მი წის ქვე შეთ ში ჩა მა ლუ ლი გვი რა ბე ბი; და ქალ თა გიმ ნა ზია ში არის სამ ლოც ვე ლოდ 
გა და კე თე ბუ ლი, სპარ სუ ლი ორ ნა მენ ტე ბით შემ კუ ლი თეთ რი ოთა ხი, სა დაც სუ ლი და-
ლია მე ფე ერეკ ლე მეო რემ. მე და დო დის სწო რედ თე ლავ ში მოგ ვი ვი და ჩხუ ბი პირ ვე-
ლად: დი ლის რვა საათ ზე უნ და გავ მგზავ რე ბუ ლი ყა ვით მის ერ თ-ერთ თა ნა შემ წეს თან 
ერ თად; მას შემ დეგ, რაც ზე დი ზედ ოთ ხჯერ გავ გზავ ნეთ ადა მია ნე ბი მის მო სა ძებ ნად, 
შუად ღი სას გა მოჩ ნდნენ ცხე ნე ბი, მაგ რამ არ სად ჩან და ის თა ნა შემ წე; ვერც ის პი რუტ-
ყვე ბი და ვი ნა ხეთ, რო მელ თაც სა პალ ნე სა და მთელ ჩვენს ბარ გი- ბარ ხა ნას ავ კი დებ-
დით. დო დი თავ გა ბეზ რე ბუ ლი, მო ქან ცუ ლი და გულ გაწ ვრი ლე ბუ ლი ჩან და, რად გან 
არც მა ნამ დე არ დაუკ ლია ცდა ყვე ლაფ რის მო საგ ვა რებ ლად; არა ქა თი გა მოა ცა ლა 
ძალ -ღო ნის უკი დუ რე სად და ძაბ ვამ; კვლავ სი გა რე ტი გაერ ჭო ტუ ჩის კუთ ხე ში, უშ-
ფოთ ვე ლად, აუმ ღვრე ვე ლი სიმ შვი დით უჭ ვრეტ და იმ მი ლი ციე ლის თავ ზარ და ცე მულ 
და შეძ რწუ ნე ბულ სა ხეს, რო მელ საც დაა ვა ლა, სწრა ფად აეჩ ხო რა და უწეს რი გოდ აე-
კო კო ლა ვე ბი ნა სა კუ თა რი ცხე ნის ზურ გზე ორი წყვი ლი ხურ ჯი ნი, ლეი ბი და რამ დე ნი მე 
სა ბა ნი! რა ხან ისე დაც აღარ შემ რჩე ნო და ძვე ლე ბუ რი სიმ შვი დე, ამევ სო მოთ მი ნე ბის 
ფია ლა, ხმას ავუ მაღ ლე, ფრან გულ ენა ზე მოვ ყე ვი გმო ბა სა და ძა გე ბას, ყვე ლა ზე გა მაყ-
რუე ბე ლი და ჩქა რი ფრან გუ ლით ავ ლა პა რაკ დი; ბო ლო არ უჩან და ამ გაუ თა ვე ბელ 
კილ ვას, და ბეზ ღე ბა სა და მხი ლე ბას; ვგმობ დი, ვა მუ ნა თებ დი და ავად ვახ სე ნებ დი ყვე-
ლა სამ მარ თვე ლოს; გა ვი ძა ხო დი, ყვე ლა ქვეყ ნის ად მი ნის ტრა ცია ერ თნაი რია- მეთ ქი; 
ვა ქე ზებ დი ჩემს პა ტა რა, საყ ვა რელ ორ დი ნა რეც ოფი ცერს,4 მო ვუ წო დებ დი, დაბ რუ ნე-
ბუ ლი ყო ტფი ლის ში, წარ მდგა რი ყო უფ რო სო ბის წი ნა შე, გულ წრფე ლად ეღია რე ბი ნა 
მარ ცხი, გა მომ ტყდა რი ყო, რომ არ ჰქონ და ფხა, უნა რი და საკ მა რი სი კომ პე ტენ ცია, არ 
შეს წევ და ძა ლა, თა ვი გაერ თვა და კის რე ბუ ლი მო ვა ლეო ბი სათ ვის. ქვეყ ნად არ მე გუ-
ლე ბა ხალ ხი, რო მელ საც ისე არის ხებს იუ მო რის სა ჯა რო გა მოვ ლი ნე ბა (თუნ დაც, ქა-
ლის მხრი დან), რო გორც ქარ თვე ლებს; ვე რაფ რით მიი ღე ბენ სა ხალ ხოდ თქმულ ხუმ-
რო ბას; უეც რად შე მოგ წყრე ბიან. დო დის ანაზ დად შეეც ვა ლა გა მო მეტ ყვე ლე ბა, მოის-
რო ლა ტუ ჩებს შუა გარ ჭო ბი ლი სი გა რე ტი, ცხენ ზე ამ ხედ რდა, მარ ჯვედ დაჯ და უნა გირ-
ზე, ფე ხე ბი ჩა მოუშ ვა, უზან გში გაუ ყა რა, სად ღაც გაქ როლ და და ათი წუ თის შემ დეგ 
დაბ რუნ და; ხმას არ იღებ და და ეს ყვე ლა ზე მე დი დუ რი და ამ პარ ტავ ნუ ლი დუ მი ლი 
იყო ამ ქვეყ ნად; მოეყ ვა ნა პი რუტ ყვი, რო მე ლიც, უბ რა ლოდ, ჩა მოერ თვა ვი ღაც გამ-
ვლე ლი სათ ვის. მთავ რო ბამ სას ტი კად აგ ვიკ რძა ლა ასე თი ხერ ხე ბით ფონს გას ვლა, 
თუმ ცა ღა, ვინ იცის, რამ დენ ჯერ მო მი წევ და მგზავ რო ბი სას იმის და დას ტუ რე ბა, რომ 
ჩე მი თვით ყვე ლა ზე ელე მენ ტა რუ ლი პრინ ცი პე ბიც კი უკ ვა ლოდ ქრე ბო და თით ქოს და 

4. სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც მიმაგრებულია მეთაურზე (ოფიცერზე) და ასრულებს მის 
ცალკეულ დავალებებს, ემსახურება მას.
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რა ღაც მა გიის, ჯა დოს ნო ბი სა და გრძნეუ ლე ბის წყა ლო ბით, რო გორც კი გან საც დელ ში 
ჩავ ვარ დე ბო დი და მივ ხვდე ბო დი, რომ რა ღაც უცი ლობ ლად მჭირ დე ბო და. და ბო ლოს 
და ბო ლოს, ვირ წმუ ნე, რომ სწო რედ გარ დაუ ვა ლი აუ ცი ლებ ლო ბაა ის ერ თა დერ თი 
ღვთაე ბა, ადა მიან თა ცხოვ რე ბის მარ თვის სა და ვე ნი რომ უპ ყრია ხელთ... თე ლა ვი დან 
ალ ვა ნის ვე ლამ დის, ალ ვა ნი დან თუ შე თამ დის გა და ჭი მულ ტე რი ტო რია ზე ერ თმა ნეთს 
მოს დე ვენ დაბ ლო ბე ბი, ბო ლო არ უჩანს ამ მწვა ნე ვე ნა ხებს, ამ უკი დე გა ნო ზვრებს, ამ 
შე ფოთ ლილ ვაზს, ამ ცის ფერ ყვა ვი ლებს, მი ნან ქრის ლურ სმნებს რომ მო მა გო ნე ბენ; 
ვე ლე ბი და მდე ლოე ბი მზის კაშ კა შა სხი ვე ბით გა ჩი რაღ დნე ბულ, ნა ქარ გე ბით დამ შვე-
ნე ბულ ფარ და გებ სა და ხა ლი ჩებს ჰგავს; ამ მწვა ნედ მო ღა ღა ნე ხა ლი ჩებ სა და ფარ და-
გებ ზე კი მო ჩანს ხორ ბლის სიყ ვით ლე შე პა რუ ლი თავ თა ვე ბი, გაქ ვა ვე ბუ ლი აფ სკე ბი, 
უძ რა ვი, ოქ როს ფრად მოელ ვა რე სიც ხე- პა პა ნა ქე ბი სა გან თით ქოს და გა ხე ვე ბუ ლი; 
დაქრის მათ რო ბე ლა, მომ ნუს ხვე ლი, თავ ბრუ დამ ხვე ვი სიო, საა მო ფშვინ ვას რომ მახ-
სე ნებს; ყო ვე ლი ვე ეს ემ სგავ სე ბა მე ფე თა მი  წე  ბი  დან წა  მო  ხე  ტე  ბუ  ლი სუ  ლი  სა  გან გად -
მო  ცე  მულ და  ნა  ბა  რებს; და იკ  ვე  თე  ბა იმ ირეა  ლურ, სიზ  მრი  სეულ, და ბალ -და ბალ მთა-
თა, გო რაკ თა, ფერ დობ თა, ბე ქობ თა, კორ ტოხ თა და მწვერ ვალ თა რი გი, მომ ცრო ბუ-
დეებ ში დაუ დევ რად, ზან ტად და გულ გრი ლად ჩას მულ პა ტიო სან თვლებს რომ ჰგავს; 
იმ უწო ნო, იდუ მა ლე ბით მო ცულ ძვირ ფას ქვებს, რო მელ თაც სულ მთლად დაუ კარ-
გავთ სიმ ყა რე, სიმ კვრი ვე და სიმ ტკი ცე... პა ტა რა ტყე აი ქოჩ რე ბა შუა გზა ზე, თით ქმის 
დან გრეუ ლი კოშ კის მო პირ და პი რე მხა რეს, და, აი, დო დი მოუ ლოდ ნე ლად, მკვა ხე 
ტო ნით მიბ რძა ნებს, ჩემ ზურ გსუ კან და დე ქიო. „რა ტომ?“ – ვე კით ხე ბი გაოგ ნე ბუ ლი. 
„საფ რთხე გე მუქ რე ბა!“ – აი, ასეთ პა სუხს მაძ ლევს ჩე მი დამ ცვე ლი. ბუ ნებ რი ვია, მი სი 
ბე დაუ რის გვერ დით შე ვა ყე ნე ჩე მი ცხე ნი; მა შინ ღა შე ვიტ ყვე, რომ ჩვეუ ლებ რივ, სულ 
იო ლად გა მოიჭ რე ბოდ ნენ ხოლ მე ავა ზა კე ბი ტყი დან და ლა მის ჩა მოქ ცეუ ლი კოშ კი-
დან (სულ ხუ თი მხე ცი ყო ფი ლა იმ ბან და ში), და თა რე შობ დნენ, წარ მოუდ გე ნელ სი სას-
ტი კე სა და მკვლე ლო ბებს სჩა დიოდ ნენ, ქურ დობ დნენ, შეუბ რა ლებ ლად ხო ცავ დნენ 
და ძარ ცვავ დნენ ხალხს... ერ თ-ერ თი მი ლი ციე ლი კა ხე ლია, – ასე უწო დე ბენ კა ხე თის 
მკვიდრს სა ქარ თვე ლო ში, – მარ თლაც მე ტად ჭკვია ნი, მარ ჯვე, მო ხერ ხე ბუ ლი, გა წა ფუ-
ლი და ენერ გიუ ლი კა ცი; რო გორც გა ვი გე, სულ ცო ტა ხნის წინ გა მოა სალ მა სი ცოც-
ხლეს ერ თ-ერ თი ბან დი ტი; ყო ველ წა მიერ მოე ლო და სხვა ყა ჩაღ თა შუ რის გე ბას; ეგო-
ნა, არ შეარ ჩენ დნენ ამ ხა ნა გის მოკ ვლას. ერ თი საა თი გაი ლია ლო დინ ში; თო ფი გარ-
დი გარ დმო გა დაედო უნა გირ ზე; მთე ლი ამ ხნის გან მავ ლო ბა ში გა ნუწ ყვეტ ლად ზვე-
რავ და იდუ მა ლე ბის სა ბურ ველ ში გახ ვეულ ხეებს; ჯა შუ ში ვით თვალ მოუ შო რებ ლად 
აკ ვირ დე ბო და ყვე ლა ფერს; გამ ჭო ლი მზე რა ჰქონ და; არა ფე რი გა მოე პა რე ბო და მის 
მახ ვილ თვალს. მი სი თა ნამ გზავ რი, შავ -შა ვი, მშვი დი, უწ ყი ნა რი, აღუშ ფოთ ვე ლი კა ცი, 
ოდ ნა ვა დაც კი არ ირ ხეო და. „ა პა!“ – წა მოი ძა ხა, რო გორც კი კით ხვა და ვუს ვით. „კარ-
გად ვი ცი, აქ არიან ის ყა ჩა ღე ბი, მაგ რამ, აბა, მხო ლოდ ცქე რით ხომ ვერ გა მო ვიყ ვან 
სა მა ლა ვი დან?!“ – დას ძი ნა ბო ლოს. გა მახ სენ და ის დღე, ალ ვა ნი სა კენ რომ გა ვე შუ-
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რეთ... დას რულ და ხან გრძლი ვი მგზავ რო ბა; რო გორც იქ ნა, ჩა ვე დით; მეო რე დღეს, 
რო ცა ისი ნი თე ლავ ში ბრუნ დე ბოდ ნენ, შუა გულ ტყე ში გააც ხე ბი ნეს სუ ლი ერ თ-ერთ 
ქურდს; და მო მა გონ და, რომ სწო რედ იმ დღეს და ვი ნა ხე, რო გორ შე მო ვი და სო ფელ ში 
თი ვით დაზ ვი ნუ ლი ურემი; ამ გრო ვი დან გამოჩრილიყო ორი გაქვავებული ფეხი და 
ორი გაყვითლებული, ერთიანად დაკრუნჩხული ხელი. დიდებული, მაღალ-მაღალი, 
ახოვანი, ქერათმიანი თუშები5 დააცქერდნენ მკვდარს; იოტისოდენა სიძულ ვილიც კი 
არ აღ ბეჭ დო დათ სა ხე ზე. „რეგ ვე ნი იყო. ყვე ლა მათ გა ნი ასე ცუ დად დაამ თავ რებს!“ – 
თქვეს ბო ლოს... მწუხ რის ჟამ მა მოა წია; ბინ დი ჩა მოწ ვა; მზე ჯერ თით ქოს და წარ-
მოუდ გენ ლად დიდ ხანს იც ლე ბო და სის ხლი სა გან; ადა მია ნის ენას არ ძა ლუძს იმის 
გა მოთ ქმა, რო გორ უსაშ ვე ლოდ გა ჯან ჯლდა მი სი სის ხლდე ნა; მას შემ დეგ, რაც უკა ნას-
კნე ლი წვე თი დაღ ვა რა, ზო ზი ნით იწ ყო ჩას ვე ნე ბა; ცის თა ღი დან ჩუხ ჩუ ხით, თქრია-
ლით, უხვ ნა კა დე ბად იღ ვრე ბო და მზის სი ცოც ხლე, სი ცოც ხლე, ოქ როს ფერ და წი თელ 
ლა ქე ბად მი მო ფან ტუ ლი, და მე რე ლე გა ღრუბ ლებ მა მოირ ბი ნეს მარ დად, რა თა ჩა-
მოე რეც ხათ და გაეკ რია ლე ბი ნათ ალის ფრად ან თე ბუ ლი ცის კა მა რა; ეს ღრუბ ლე ბი 
ჰგავ დნენ იმ მო ნებს, სა გულ და გუ ლოდ რომ წმენ დნენ და მონ დო მე ბით ასუფ თა ვებ-
დნენ სის ხლით მორ წყულ არე ნებს ორ თაბ რძო ლის შემ დეგ... მოქ ნი ლი თავ თა ვე ბი 
იო ლად იდ რი კე ბოდ ნენ; ძილს მის ცე მოდ ნენ და მა თი ეს სიმ შვი დე, მოს ვე ნე ბა და უშ-
ფოთ ვე ლო ბა თით ქოს ისე ლიც ლი ცებ და, ბრჭვია ლებ და და ლივ ლი ვებ და, ვით მთვა-
რის შუქ ში გახ ვეუ ლი გაშ ლი ლი ზღვა; ხეე ბი ჩამ ქრალ შუ ქუ რე ბი ვით აზი დუ ლა თავ თა-
ვებს შო რის; წყა როე ბი და ნა კა დუ ლე ბი ია სამ ნის ფრად და ფე რი ლა, ელა ვენ და მო-
ჩუხ ჩუ ხე ბენ იმ კო რომ თა შო რი ახ ლოს, რო მელ თა სიღ რმი და ნაც მოის მის სა მა ლა ვებ-
ში შე ყუ ჟულ ბულ ბულ თა გა ლო ბა; ყვე ლა ფე რი ისე ჩანს, თით ქოს ამ სა ღა მოს, ფრთო-
სან თა ეს საა მუ რი სიმ ღე რა ქცეუ ლა იმ კო რომ თა ფშვინ ვად, ყურ თას მე ნის და მატ კბო-
ბელ სუნ თქვად; ჭრელ -ჭრე ლი ძრო ხე ბი, სა ძოვ რე ბი დან რომ ბრუნ დე ბიან, შა რაგ ზებ-
ზე ჩერ დე ბიან; ნა ხი რი გარ დი გარ დმო გა და ჭი მუ ლა გზებ ზე; ერ თხანს ყუ რად ღე ბას არ 
აქ ცე ვენ პა ტა რა მწყემ სე ბის ყვი რილს; ყურ საც არ იბერ ტყა ვენ; ტყრუ შუ ლი ღო ბეე ბი სა 
და სხლტეე ბის ძი რას ძო ვენ; პირს ჩაი გემ რიე ლე ბენ ბა ლა ხის უკა ნას კნე ლი გრო ვით; 
რა წამს ძირ ფეს ვია ნად ამოგ ლე ჯენ ამ უთ ვა ლავ, მწვა ნედ მო ბი ბი ნე ღე როს, კვლავ 
ძვე ლე ბუ რად თვი ნიერ ნი და დამ ყოლ ნი გახ დე ბიან, მორ ჩი ლად გა ნაგ რძო ბენ გზას; 
და მათ გა ნუწ ყვეტ ლად მოძ რავ, ჩა მოშ ვე ბულ დრუნ ჩებ ზე და კი დუ ლა ბა ლა ხის ღე-
როე ბი, რომ ლე ბი და ნაც ცვა რი მო ჟო ნავს. მი ნა სა ვით გააქვს წკრია ლი გუ ბუ რებ სა და 
ტბო რებ ში ამო სულ ჯო ჯო თა შო რის ჩა მა ლუ ლი იმ ბა ყა ყე ბის წვრილ ხმას, თით ქოს და 
ფლეი ტას რომ უკ რა ვენ და გა მაყ რუე ბელ ჰან გებს გა მოს ცე მენ; და გა მე ფე ბუ ლა მდუ-

5.  ასე მოიხსენებიან თუშეთის ბინადარნი; თუში მხოლობითი რიცხვის აღსანიშნავად იხმარება, 
თუშები – მრავლობითი რიცხვის.
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მა რე ბა, უფ რო და უფ რო ძა ლუ მად რომ უხ მობს ყო ვე ლი ვეს, იზი დავს და ით რევს თა-
ვის უძი რო სიღ რმე ში; ბა ყა ყე ბი ყურ ყუ მე ლაო ბენ წყალ ში და ეს ხან მოკ ლე დგა ფუ ნი 
ისე იფეთ ქებს, ვით თო ფის წამ ლის ნაკ ვე სე ბი. ჩრდი ლე ბი ეშ ვე ბა მი წა ზე, წყვდია დის 
ფარ და ეფა რე ბა ყო ვე ლი ვეს, ამა სო ბა ში კი მთე ლი ეს გუ ლან თე ბუ ლი ქვე ყა ნა, საო ცა-
რი გზნე ბით, სიშ მა გი თა და ჟი ნით სავ სე ეს მხა რე იქ ცე ვა უძ რავ, იის ფერ ზღვად, ხო ლო 
ჰო რი ზონ ტზე გა და ჭი მუ ლა ხა ვერ დო ვა ნი კავ კა სია, უწო ნო და უფორ მო; გვირ გვინს 
იდ გამს, თავს იმ კობს ნემ სი ვით წვრი ლი, ბას რი, წვე ტია ნი და წა მა ხუ ლი ალის ენე ბით, 
რომ ლე ბიც თით ქოს და მოს წყდნენ მთრთოლ ვა რე, წკრია ლა ვერცხლს; ეს ენე ბი მო-
მა გო ნე ბენ იმ ლიუ ტე ნებს, იმ ფუ ძის ან გე ლო ზებს, უეც რად რომ ამოყ ვინ თა ვენ უკუ ნე-
თი დან, ანაზ დად გაჩ ნდე ბიან არ საი დან, რა თა ღა მეულ ფერ ხულ ში ჩაე ბან.

თავი მესამე

თუშეთი

ალ ვა ნი, თუ შე თის ერ თგვარ ავან პოს ტად რომ გვევ ლი ნე ბა, სულ ახ ლო საა მთიან 
მხა რეს თან; იქაუ რე ბი უთუოდ გა ნიც დიან მთის მკვიდ რთა გავ ლე ნას; თა ვი სე ბუ რი და-
ღი დაას ვა ამ სიახ ლო ვემ და სიმ ჭიდ რო ვემ. თვალს მიე ფა რა ველ -მინ დვრე ბი, ყა ნე ბი, 
მდე ლოე ბი, ვე ნა ხე ბი და ზვრე ბი; ეს მო ბი ბი ნე სიმ წვა ნე შეც ვა ლა უკი დე გა ნო, ფერ მიმ-
ქრალ მა, ერ თგვა რო ვან მა სა ძოვ რებ მა; ერ თი ხეც კი არ აღ მარ თუ ლა იქ; ეს სა ძოვ რე-
ბი ას კე ტუ რად კუშტ და სა და იერს აძ ლევს მთელ ამ უზარ მა ზარ სო ფელს; თით ქმის 
ისეთ იერს, რომ იფიქ რებთ, აქაუ რო ბა ერ თთა ვად მო შიშ ვლე ბუ ლი და უკაც რიე ლიაო. 
თუ შებს სულს უხუ თავთ სა ში ნე ლი სი ვიწ რო ვე და ხელ მოკ ლეო ბა, რად გან თოვ ლით 
და ფა რულ, თვა ლუწ ვდე ნელ სი შო რემ დე გა და ჭი მულ ხეო ბებ ში ცხოვ რო ბენ; იძუ ლე-
ბულ ნი არიან, მია ტო ვონ სახ ლ-კა რი და ხიზ ნო ბა ში გაა ტა რონ ნა ხე ვა რი წე ლი; ამ 
მხრივ ძლიერ ჰგვა ნან სა ვოიე ლებ სა და ოვერ ნე ლებს. გარ და ამი სა, ნია და გის თა ვი-
სე ბუ რე ბის, ბუ ნე ბის, კლი მა ტის, ჰა ვის, გა ჭირ ვე ბის, სი ღა ტა კის (ი სე მიეჩ ვივ ნენ ამას, 
ისე გა მოიწ ვრთნენ, იციან, მკვირ ცხლად რომ უნ და იმოქ მე დონ, შორ სმჭვრე ტე ლო ბა 
გა მოი ჩი ნონ და მუ დამ თა და რი გი დაი ჭი რონ), აუ ტა ნე ლი მე ზობ ლე ბის გა მო (ფიც ხი, 
უხე ში, ტლან ქი და მხე ცე ბი ვით ვე ლუ რი ქის ტე ბი ესაზ ღვრე ბიან), მა თი ტემ პე რა მენ ტი 
და ზნე- ხა სია თი თა ვი სით გა მოიბ რძმე და, თით ქოს გა სალ კლდევ და; ისე თი გამ ჭრია-
ხო ბა, ოს ტა ტუ რი მო ხერ ხე ბუ ლო ბა, გერ გი ლია ნო ბა, სი მარ ჯვე, სი მა მა ცე, გუ ლა დო ბა 
და გამ ბე დაო ბა აქვთ გამ ჯდა რი ძვალ სა და რბილ ში, თუ კი რო მე ლი მე მათ გა ნი სიმ-
ხდა ლე სა და სი ლაჩ რეს გა მოი ჩენს შერ კი ნე ბი სას, უმალ ვე ძაღ ლის სად გომ ში დაამ-
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წყვდე ვენ და აი ძუ ლე ბენ, იქ ჭა მოს საჭ მე ლი; თა ვი სიან საც კი არ დაინ დო ბენ. რო ცა 
მათ თან ვი ყა ვი, ვი ხი ლე მას წავ ლებ ლე ბი, ქარ თულ სკო ლებ ში რომ ას წავ ლიდ ნენ; 
მით ხრეს, ნე ტავ იცო დეთ, რაო დენ სწყუ რიათ ბავ შვებს სწავ ლა- გა ნათ ლე ბა, რა რიგ 
გა ტა ცე ბით ეწა ფე ბიან ცოდ ნის უშ რეტ წყა რო სო; ისიც მო მახ სე ნეს, პა ტა რა მწყემ სე ბი 
და მე ნა ხი რეე ბი თან სა ქო ნელს უვ ლიან, თან წე რა- კით ხვას შეის წავ ლიან, მიუ ხე და-
ვად იმი სა, რომ სულ მარ ტო ნი არიან მთებ შიო. გა მორ ჩეუ ლია მა თი კი ლო კა ვი, სა-
ქარ თვე ლო ში გავ რცე ლე ბულ თა შო რის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე რთუ ლი; თუმ ცა ღა, თით-
ქმის ყვე ლა კა ცი ლა პა რა კობს მრა ვალ ენა ზე, და სო ფელ ში ყოფ ნი სას უთ ვა ლავ ჯერ 
გა ვე ბაა სეთ ნას წავლ გლე ხებს; თურ მე ყვე ლა მათ განს დაუმ თავ რე ბია გიმ ნა ზიის უკ-
ლებ ლივ ყვე ლა კლა სი. მარ თლაც ბევ რი სახ ლია ცა რიე ლი, რად გან დაბ ლო ბის ბი ნა-
და რი თუ შე ბი ზაფ ხუ ლო ბით მიი წე ვენ თვა ლუწ ვდე ნე ლი მაღ ლო ბე ბი სა კენ, თა ვიანთ 
ნა ხირ საც მი ლა ლა ვენ ცა და ზი დულ სი მაღ ლეებ ზე შე ფე ნი ლი იმ ია ლა ღე ბი სა კენ – ამ 
მხრივ უთუოდ ჰგვა ნან ორე სის მთა თა მა სი ვის მკვიდრ ბერ ბე რებს – და ოდენ ზამ-
თრის დამ დეგს უბ რუნ დე ბიან სა კუ თარ კარ -მი და მოს. ის საც ხოვ რებ ლე ბი, მე რომ 
და ვათ ვა ლიე რე, რბი ლად რომ ვთქვა, სუ ლაც არაა ისე თი კოხ ტა, რო გო რიც კა ხუ რი 
ხის სახ ლე ბი, მთა ში აშე ნე ბულ შვეი ცა რიულ შა ლეებს რომ ჰგვა ნან. აქ თი თოეუ ლი 
საც ხოვ რე ბე ლი გან ცალ კე ვე ბით დგას, შე მო ღო ბილ ში მი მა ლუ ლი; მთე ლი ეზო- ყუ რე 
მო ფე ნი ლია ათა სი ხა რა ხუ რით გა მო ტე ნი ლი ფარ დუ ლე ბით, თი ვის ზვი ნე ბით, ძნე ბით, 
ურმე ბით, ორ თვა ლე ბით. თით ქმის ყვე ლა სახ ლი ხი საა, წი თე ლი სა ხუ რა ვი შვე ნის, 
აქვს ერ თგვა რი გა და ხუ რუ ლი ვე რან და, რო მე ლიც ეყ რდნო ბა უხე შად გა მო ჩორ კნილ 
სვე ტებს; და აკ ვნე ბი, კა ტე ბი, ქათ მე ბი, ცხო ველ თა ტყა ვე ბი, საწ მი სე ბი, ხა ლი ჩე ბი, ფარ-
და გე ბი, სა ჭურ ვე ლი, აბ ჯრე ბი, ცხე ნის აღ კაზ მუ ლო ბა და სა მო სი ისეა არეუ ლი ერ თმა-
ნეთ ში, წარ მოუდ გე ნე ლი ზე და ხო რაა; ამ უწეს რი გოდ ახო რა ვე ბულ და აკო კო ლა ვე-
ბულ ნივ თებს გა მოუ ტე ნიათ სახ ლი; ტე ვა აღა რაა; დაუ ჯე რე ბე ლია! ლო გი ნე ბის ერ თი 
კი დი დან მეო რემ დე გა და ჭი მუ ლა თუ შუ რი საბ ნე ბი და გა და სა ფა რებ ლე ბი; მხო ლოდ 
ამ ხალხს სჩვე ვია ასე თი გა მორ ჩეუ ლი საბ ნე ბის შე კერ ვა და გა და სა ფა რებ ლე ბის მო-
ქარ გვა; მა თი ნა ხე ლა ვი სულ ოდ ნავ ჰგავს თურ ქულ „Karamanès“-ებს, თა ვი სი რომ-
ბი სე ბუ რი და სამ კუთ ხა ფი გუ რე ბით, თეთ რი, ლურ ჯი, ცის ფე რი, ნა რინ ჯის ფე რი, მო წი-
თა ლო ნა ქარ გე ბით; ყვე ლა ფი გუ რა მრუ მედ ელავს შავ ფონ ზე. ჭერს სწვდე ბა ვიწ-
რო შუ შა ბან დებ ში დად გმუ ლი მძი მე დაზ გე ბი, რო მელ თა წყა ლო ბი თაც ქსო ვენ ძალ ზე 
გამ ძლე, მა გარ, რუხ და მო ყა ვის ფრო შალს (მა მა კა ცე ბი იმო სე ბიან ამ ქსო ვი ლი სა გან 
დამ ზა დე ბუ ლი ტან საც მლით), და ხან და ხან ასე თი სა ნა ხაო ბაც გა დაიშ ლე ბა ჩემ თვალ-
წინ: დახ ვა ვე ბუ ლა ის მოგ ლე ჯი ლი ბა ლა ხი, ჯერ რომ იღ ლია ში ამოუჩ რიათ, მე რე კი 
აქ შე მოუ ტა ნიათ; დახ ვა ვე ბუ ლა პა წია, გამ ხმა რი ყვა ვი ლე ბი, აბ რე შუ მის ჭიის პარ კე ბი; 
ყო ვე ლი ვე ამას საწ მი სე ბი, ფარ და გე ბი, ხა ლი ჩე ბი და თუ თის ხის შტოე ბი სა გან შე კო წი-
წე ბუ ლი ჩარ ჩოე ბი იფა რა ვენ ქა რი სა გან; მო მა გო ნე ბენ გა ზის მე ტად მსუ ბუქ, სიფ რი ფა-
ნა, თეთრ ქსო ვილს, და ფე ნილს დამ ჭკნარ ზი ზი ლებ ზე; სქელ -სქე ლი აბ რე შუ მის ჭიე ბი 
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ნელ -ნე ლა მი ცო ცა ვენ ღე როებ ზე. გა მორ ჩეუ ლი, უჩ ვეუ ლო, საკ ვირ ვე ლი, საუც ხოოდ 
მშვე ნიე რი და თვალ წარ მტა ცია; ერ თობ ნა ტი ფი ელ ფე რი დაჰ კრავს და ერ თთა ვად 
გაჟ ღენ თი ლია მკვდა რი გვი რი ლე ბის ნა ტი ფი, სუს ტი, შო რეუ ლი სურ ნე ლით… სუფ-
თა, და ბა ნილ -და ვარ ცხნილ, წე სიერ ბავ შვებს, საოც რად ვარ დი ფე რი კა ნი რომ აქვთ, 
კრია ლა თვა ლის გუ გებ ზეც კი ეტ ყო ბათ, გულ წრფელ ნი და უეშ მა კო ნი რომ არიან; 
დაინ ტე რეს დნენ ჩვე ნით, მაგ რამ იო ტი სო დე ნა კად ნიე რე ბა, სიუ ხე შე და ბარ ბა რო სუ-
ლი სი ვე ლუ რეც კი არ იმა ლე ბა მა თი ცნო ბის მოყ ვა რეო ბის მიღ მა; წყვე ტენ თვი ნიე რი 
და კე თილ გო ნიე რი ბავ შვე ბი სათ ვის ჩვეულ, ჭკვია ნურ, უბ რა ლო თა მა შებს, რა თა გა-
ტა ცე ბით გვა დევ ნონ თვა ლი, დაუს რუ ლებ ლად გვათ ვალიე რონ...

სხვა თა შო რის, საოც რად მშვე ნიე რი მეჩ ვე ნე ბა მა თი მოდ გმა. თით ქმის ყვე ლა მა-
ღა ლი და ახო ვა ნია, – ძალ ზე ხში რად შეხ ვდე ბით ქე რათ მიან თუ შებს, – მუ დამ ძალ -
ღო ნით სავ სეებს; მა თი ნამ ზეუ რის მიღ მა იმა ლე ბა საოც რად თეთ რი პირ -სა ხე; რძის-
ფე რი კბი ლე ბი აქვთ და ცო ტა არ იყოს, გად მო კარ კლუ ლი ცის ფე რი თვა ლე ბი; მუქ 
ჩო ხა -ა ხა ლუ ხებ ში გა მოწ ყო ბი ლი თუ შე ბი მშვი დი ხალ ხია; ნე ლა, დინ ჯად სია რუ ლი 
სჩვე ვიათ; მათ თვის სრუ ლიად უც ხოა რო გორც მოუქ ნე ლო ბა, სიტ ლან ქე და მოუ ხე-
შაო ბა, ისე მგზნე ბა რე ბა, გა ტა ცე ბა, სიც ხოვ ლე და აღ ტყი ნე ბა; მთის ბი ნა დარ თათ ვის 
ჩვეუ ლი ძა ლა აქვთ, შე კა ვე ბუ ლი, დაურ ვე ბუ ლი ძა ლა; მოს დგამთ მთიელ თა სია მა ყე, 
ადათ -წე სე ბი სა და ტრა დი ციე ბის ურ ყე ვი სიყ ვა რუ ლი, მიდ რე კი ლე ბა გა ნუწ ყვე ტე ლი, 
მძი მე შრო მი სა კენ, გაუ თა ვე ბე ლი ჯა ფი სა და გა მუდ მე ბუ ლი ჭა პან წყვე ტი სა კენ. ჩვენ 
უმალ შევ ნიშ ნეთ ერ თი საკ ვირ ვე ლი ფორ მა ლიზ მი, რო მელ მაც ცნო ბის მოყ ვა რეო ბა 
აღ გვიძ რა – რა კი ვახ შა მი ჯერ კი დევ არ იყო მზად, მას პინ ძლებ მა მთე ლი ერ თი საა თი 
გვა ყურ ყუ ტეს კარ თან, მე რე კი გვთხო ვეს, შე მობ რძან დი თო; სახ ლში შე ვა ბი ჯეთ, მაგ-
რამ მა ში ნაც კი ვერ შევ ძე ლით სუფ რის ირ გვლივ შე მოს ხდო მა, რად გან არა ვის მი ვუ-
პა ტი ჟე ბი ვართ. შე მიძ ლია, და ბე ჯი თე ბით ვთქვა, რომ იქ აშ კა რად იგ რძნო ბო და მუს-
ლი მა ნე ბის გავ ლე ნა. ეს ეტ ყო ბო და ყვე ლა ფერს: მათს მო რალს (ი სე თი შეუ რი გე ბე ლი, 
დაუთ მო ბე ლი და პრინ ცი პუ ლი ხალ ხია, თუ კი შეის წრებ დნენ ხორ ციელ სია მეს მი ცე-
მულ საყ ვარ ლებს, მა შინ ვე სიკ ვდი ლით სჯიდ ნენ „ცოდ ვილთ“, იმ შემ თხვე ვა შიც კი, თუ 
„ხარ ჭა“ ქა ლიშ ვი ლი იყო და თა ნაც, თა ვი სუ ფა ლი და უქ მრო); გა რი გე ბით ქორ წი ნე ბას 
(მხო ლოდ ნე ფე- დე დოფ ლის მშობ ლე ბი აკ ვა რახ ჭი ნებ დნენ ამ საქ მეს); იმ თავ და ჭე-
რი ლო ბას, რო მელ საც არა სო დეს ივიწ ყებ და ოჯა ხის არც ერ თი წევ რი. ერ თმა ოჯახ მა 
შეგ ვი ფა რა აქ; მთე ლი ჯა ლა ბო ბა შედ გე ბა მო ხუ ცი ცოლ -ქმრის გან, მა თი ერ თა დერ თი 
ვა ჟიშ ვი ლი სა და მი სი ცო ლის გან. ისე თი სიწ ყნა რე გა მე ფე ბუ ლა ამ საგ ვა რეუ ლო  
კარ- მი და მო ში, ისე თი მდუ მა რე ბა სუ ფევს, სა მა რე ში გვგო ნია თა ვი; მო ხუ ცი ქა ლი არც 
კი ჩანს, მი სი ახალ გაზ რდა რძა ლი კი სიტ ყვის უთ ქმე ლად შე მო დის და გა დის. მე ტად 
ლა მა ზი და ეშ ხია ნი ქა ლია; მქრქა ლი კა ნი და შავ გვრე მა ნი სა ხე შვე ნის; ას კე ტუ რად 
სა და, და ბამ ბუ ლი, შა ვი კა ბა აც ვია; გრძე ლი, მუ ქი თავ სა ბუ რა ვი ერ თია ნად უფა რავს 
თმას და სარ ტყე ლი ვით მჭიდ როდ ეკ ვრის მის შუბლს; ეს ქსო ვი ლი, რომ ლის ნა კე ცე-
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ბიც ტერ ფე ბამ დე დაშ ვე ბუ ლა, ამ მოკ რძა ლე ბულ, უე ნო ქალს ანი ჭებს მო ნაზ ვნის უდ-
რეკ სიმ კაც რე სა და შეუ ვალ ღირ სე ბას, ღვთის მო საურ მო წი წე ბას რომ აღუძ რავს ადა-
მიანს. რო ცა ვთხო ვე, თქვე ნი ად გი ლი დაი კა ვეთ და გვერ დით მოგ ვი ჯე ქით -მეთ ქი, 
ოჯა ხის უფ როს მა, მე დი დუ რი იე რის, უხეშ მა, გაუთ ლელ მა, ლო ყებ ღაჟ ღა ჟა ბე რი კაც მა, 
საოც რად რომ ჰგავ და ხორ ვატს, ჩემს თან ხმლებს სთხო ვა, ამ ქალ ბა ტონს ჩემ მა გიერ 
გაე ცით პა სუ ხი, რა თა გაი გოს, რომ ქა ლე ბი ხმაა მოუ ღებ ლად, ჩქა მის გაუ ღებ ლად ემ-
სა ხუ რე ბიან მა მა კა ცებს, რო ცა სუფ რას თან სხე და ნო; მა თი ვა ლია, კერ ძე ბი მიარ თვან 
და ჩუ მად გა ვიდ ნენ ოთა ხი და ნო... მე ტიც: შემ დგომ ში ისიც კი შე ვიტ ყვე, რომ უფ რო 
მკაც რი ტრა დი ციე ბი ჰქო ნიათ. მა გა ლი თად, ქორ წი ლის შემ დეგ – ამ სა ზეი მო ცე რე მო-
ნიი სას პა ტარ ძალ მა არაფ რის  დი დე ბით არ უნ და მოიხ სნას რი დე, მთლია ნად რომ 
უფა რავს თავ საც და სა ხე საც – ცო ლი უნ და დაი მა ლოს, თვე ზე მეტ ხანს იყოს ასეთ 
დღე ში; ქალს იმის უფ ლე ბაც კი არა აქვს, ხმა ამოი ღოს, მი მარ თოს დე დამ თილ -მა მამ-
თილს, ან მათ წი ნა შე ჩა მოჯ დეს, თუ კი თა ვად არ დარ თა ვენ ამის ნე ბას... რო ცა მათ 
პი რის პირ აღ მოჩ ნდე ბა, შე წუ ხე ბუ ლი სა ხე უნ და მიი ღოს და უხერ ხუ ლად იგ რძნოს თა-
ვი; კარ გა ხანს არ უნ და მოი შო როს ამ გვა რი გა მო მეტ ყვე ლე ბა; აი, ასე თია დაუ წე რე ლი 
კა ნო ნი, წე სი და რი გი. ხალ ხის და სა ნა ხა დაც მოკ რძა ლე ბუ ლი უნ და იყოს; თვით ქმარ-
თა ნაც კი ძალ ზე ხან მოკ ლე კავ ში რი უნ და ჰქონ დეს; წა მი თაც კი არ უნ და და კარ გოს 
სი დინ ჯე და თავ და ჭე რი ლო ბა; სულ და ძა ბუ ლი უნ და იყოს... რა წამს გა მოვ ცა ლეთ ჩაით 
გა ლიც ლი ცე ბუ ლი ფინ ჯნე ბი, მა მა კა ცებ მა თი თი დაა კა კუ ნეს მა გი და ზე, ერ თი კო მენ ტა-
რიც კი არ დაუ ყო ლე ბიათ, არა ფე რი უთ ქვამთ; წა მის გაელ ვე ბა ში შე მო ვი და ქა ლი და 
ისე თი იე რით შეავ სო, რო გო რიც აქვს მუ ყაით, დაუ ზა რელ, თავ და დე ბულ, გულ მოდ გი-
ნე, მორ ჩილ და ქედ მოდ რე კილ მხე ვალს; საუზ მის, სა დი ლი სა და ვახ შმის შემ დეგ გვის, 
ყვე ლა ფერს ასუფ თა ვებს, ღო ნივ რად ბერ ტყავს ლო გი ნის წინ და ფე ნილ ხა ლი ჩას და 
ლო გი ნის თავ თან, კე დელ ზე გაკ რულ ფარ და გებს. თვით დღე სას წაუ ლე ბიც კი მკაც-
რად დად გე ნი ლია წინ და წინ; ყო ვე ლი წლის აგ ვის ტო ში ზეი მო ბენ; წმინ და გიორ გის 
თვეს უწო დე ბენ; გან სვე ნე ბულ თა წლის თავს აღ ნიშ ნა ვენ; ან კი დევ, მას შემ დეგ, რაც 
მსხვერპლს შეს წი რა ვენ ღვთაე ბას, ცხვრებს ზვა რა კად მიი ტა ნენ სის ხლით მორ წყულ 
სამ სხვერ პლო ზე, უხ ვად დაის ხა მენ სას მელს და გა მოც ლიან უშ ვე ლე ბელ სას მი სებს, 
გა მოიყ ვა ნენ ცხე ნებს და მოჰ ყვე ბიან ჯი რი თო ბას; ერ თმა ნეთს ეჯიბ რე ბიან გა ქა ფუ ლი 
ბე დაუ რე ბი; გარ დაც ვლილ თა ხსოვ ნის პა ტივ სა ცე მად აჩა ღე ბენ ამ დოღს. ვკით ხე, 
შეუძ ლე ბე ლი ხომ არ იქ ნე ბა ჩვენ თვის თქვე ნი სიმ ღე რე ბი სა და საკ რა ვე ბის საა მუ რი 
ჟღე რის მოს მე ნა, ცეკ ვა- თა მა შის ყუ რე ბა, ხომ გვექ ნე ბა ამ სა ნა ხაო ბა ზე დას წრე ბის უფ-
ლე ბა- მეთ ქი. „ჯერ არა... ახ ლა მუ შაო ბის ჟამ მა მოა წია!“ – შეს ძა ხა ბე ბერ მა თუშ მა. მიუ-
ხე და ვად ამი სა, ერთ სა ღა მოს ვი ხი ლეთ ნა ნატ რი სა ნა ხაო ბა: კაც მა სულ რამ დე ნი მე 
სიტ ყვა გა დაუ ლა პა რა კა ცოლს, არც კი შე ხე და და რა ღაც უბ რძა ნა; ახალ გაზ რდა ქა ლი 
დაჰ ყვა მის სიტ ყვას; დაიწ ყო დაკ ვრა. სა ში ნელ ტკი ვილს მგვრის მი სი ცქე რა; ვე წა მე ბი 
და გუ ლი მებ ზა რე ბა, რო ცა ვხე დავ, რაო დენ მორ ცხვი, გაუ ბე და ვი და მოკ რძა ლე ბუ ლი 
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იე რით გვიხ სნის რა ღა ცას, რო ცა საკ რა ვი ფუჭ დე ბა; ახ სნა- გან მარ ტე ბე ბად იღ ვრე ბა, 
ცდი ლობს, ნა თე ლი მოჰ ფი ნოს ყვე ლა ფერს... თუ შე ბი გარ მო ნი კას უწო დე ბენ ამ ინ-
სტრუ მენტს; ერ თგვა რი აკორ დეო ნია, ქალ თათ ვის გან კუთ ვნი ლი; კა ცებს დაუ სა კუთ-
რე ბიათ ჩონ გუ რი და სა ლა მუ რი, ძა ლიან რომ ჰგავს ბან ჯო სა და ფლეი ტას; თვა ლის-
ჩი ნი ვით უფ რთხილ დე ბიან და არა ვის დაუთ მო ბენ; ჩონ გუ რი და სა ლა მუ რი უფ რო 
ჰგავს საო მა რი სუ ლის კვე თე ბით გან მსჭვა ლულ მებ რძოლ თა საკ რავს, ვიდ რე გარ მო-
ნი კა. ქა ლი და საკ რა ვად მოემ ზა და და სა გან გე ბოდ შეი მო სა; ზღვარ გა და სუ ლი პოპ მე-
ზუ რო ბა იგ რძნო ბო და; თით ქოს ზარ -ზეი მით უნ და აღე ნიშ ნა რა ღაც; სად ღე სას წაუ ლო 
ტან საც მელ ში გა მოეწ ყო; მოის ხა შა ვი ტუ ნი კა, აბ რე შუ მის მო კაზ მუ ლო ბე ბით დამ შვე-
ნე ბუ ლი, წარ მტა ცი ნა ქარ გე ბით, გრძე ლი, ვერ ტი კა ლუ რი ხა ზე ბით, ყაის ნა ღის ნა ქარ-
გო ბე ბით, ძეწ კვე ბით, ვერ ცხლის მო ნე ტე ბით, ლა ლი ვით წით ლად მოელ ვა რე ძვირ ფა-
სი თვლე ბით, ყვი თე ლი ბუზ მენ ტე ბით, ყაით ნე ბი თა და სირ მე ბით გაწ ყო ბი ლი; უსა ხე-
ლო ჟა კე ტი აც ვია და ხა ვერ დის მუ ქი მწვა ნე წინ სა ფა რი უკე თია; ოქ როს ბურ თუ ლე ბი 
ჩა მო კონ წია ლე ბუ ლა მის ყუ რებ სა და ყელ ზე. ყო ვე ლი ვე ამის ფონ ზე იკ ვე თე ბა მშვი დი, 
ფერ მიხ დი ლი და ნა ზი სა ხე, რო მელ საც გარს ევ ლე ბა თავ სა ბუ რა ვის ბალ თე ბი და მო-
ყა ვის ფრო სა ყუ რეე ბი, მკერ დზე კი დევ უფ რო დაბ ლა რომ ეშ ვე ბა; და თა ვი მიუბ რუ ნე-
ბია ბნე ლი ოთა ხის უძი რო სიღ რმი სა კენ, კოხ ტად მორ თულ -მო კაზ მულს, ნაღ ვლიანს, 
უმეტ ყვე ლოს; ჰგავს რო მე ლი ღაც სოფ ლის მკვიდრ მა დო ნას, მომ ქან ცვე ლი, მტან ჯვე-
ლი, დამ თრგუნ ვე ლი და გუ ლის მომ წყვლე ლი ოც ნე ბის თუ ზმა ნე ბის ტალ ღებ ში შთან-
თქმულს. რა წამს მის მა გა წა ფულ მა და მარ ჯვე ხე ლებ მა უსაშ ვე ლოდ გა ჭი მეს ინ სტრუ-
მენ ტი, საა მო მუ სი კის ტალ ღებ მა წა ლე კა ეს ორი კა ცი, მი სი მოდ გმის რო მაა; სულ გა ნა-
ბულ ნი უგ დე ბენ ყურს; მა თაც მის და რად დაუხ რიათ თვა ლე ბი, ია ტაკს დაჰ ყუ რე ბენ, 
გა რინ დუ ლან, არც კი ირ ხე ვიან, და მა თი შეუ ვა ლი, უშ ფოთ ვე ლი სა ხეე ბი, რო მელ თაც 
არა სო დეს დაეტ ყო ბათ სულ ოდ ნა ვი ლმო ბიე რე ბა და გუ ლა ჩუ ყე ბაც კი, გა მო ხა ტა ვენ 
ერ თგვარ დინჯ, დარ ბაის ლურ, კუშტ კმა ყო ფი ლე ბას, მაგ რამ არაფ რის  დი დე ბით არ 
იტ ყვიან რა მეს ამ გრძნო ბის შე სა ხებ. ამ საუც ხოო, გა მორ ჩეულ მე ლო დიას, ცნო ბის-
მოყ ვა რეო ბას რომ გვიღ ვი ძებს, ორ მა გი ტემ პი აქვს: ცოც ხალ, ჩქარ, თა მამ, გა ბე დულ 
მო ტი ვებ ში ხან დის ხან გა მოე რე ვა მწა რე ჰან გე ბი; მათ ში ხან მძლავ რად, თა ვაწ ყვე ტით, 
ელ ვის სის წრა ფით, ხან კი თით ქოს და ხტუნ ვა- ხტუნ ვი თა და კრთო მით მოქრის მთა თა 
საოც რად მარ დი და მკვირ ცხლი სუ ლი; ამას მა ლიმალ აგ ვირ გვი ნებს გრძე ლი, თით-
ქმის ჩურ ჩუ ლით ნამ ღე რი სტრო ფი, ქრო მა ტუ ლი, ისე თი ნაღ ვლია ნი, ისე თი კაეშ ნის 
მომ გვრე ლი, ისე თი შემ ზა რა ვი ძა ლით სავ სე, ისე თი გულ ში  ჩამ წვდო მი, რომ ბო ლოს 
და ბო ლოს, ნათ ლად იკ ვე თე ბა ერ თი ხა ტე ბა, და ადა მიან მა ყუ რი რომ დაუგ დოს ამ 
მე ლო დიას, უთუოდ ირ წმუ ნებს, ვი ღა ცამ გააფ რთხი ლა ეს მხია რუ ლი, ლა ღი და ხა ლი-
სია ნი ნო ტე ბი, აუწ ყა, დი დი საფ რთხე გე მუქ რე ბა თო, გაუმ ხი ლა, სულ მა ლე გშთან-
თქავთ მე ლან ქო ლიის ტალ ღე ბიო; ამი ტო მაც, ეს ნო ტე ბი სად ღაც მიიჩ ქა რიან, ერ თმა-
ნეთს აწ ყდე ბიან, თა ვად ვე ეხ ვე ვიან გზნე ბის ცეც ხლში, თვი თონ ვე აქე ზე ბენ, აღელ ვე-
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ბენ და აგუ ლია ნე ბენ სა კუ თარ თავს, ერ თგვა რი ყალ ბი, ნა ძა ლა დე ვი, მოჩ ვე ნე ბი თი 
ნე ბის წყა ლო ბით აღ ძრულ ნი; მიე შუ რე ბიან ასე აღ გზნე ბულ ნი და აა ლე ბულ ნი, რა თა 
დაა ბო ლოონ თა ვიან თი სა რა ბან და6, რო მელ შიაც ავად მყო ფუ რი აღ ტყი ნე ბა, უსაზ-
ღვრო მგზნე ბა რე ბა, სიშ მა გე, სიშ ლე გე და მძვინ ვა რე ბა იგ რძნო ბა; რა თა დი დე ბუ ლად 
დააგ ვირ გვი ნონ ეს გიჟ მა ჟუ რი ცეკ ვა, სა ნამ უძი რო წყვდიად ში შთაინ თქმე ბიან და საუ-
კუ ნოდ გაქ რე ბიან. მაგ რამ მათ ჩაახ შობს და წა ლე კავს მძლავ რი, ჟღე რა დი, ნოს ტალ-
გიუ რი, ნაღ ვლია ნი რიტ მი, თან მე ტის მე ტად ულ მო ბე ლი და უწ ყა ლო, და მთე ლი ოთა-
ხი ივ სე ბა უკ ვე მო ყირ ჭე ბუ ლი ტკი ვი ლით...

თუ შე ბი ძალ ზე სტუ მარ თმოყ ვა რე და პუ რა დი ხალ ხია, თუმ ცა ღა, ანაზ დეუ ლად, 
უკ ვა ლოდ ქრე ბა მა თი კე თილ გან წყო ბა, რა წამს ცხე ნებ ზე ჩა მოაგ დებს სიტ ყვას ვინ-
მე. დო დიმ დაი ჩე მა, ვი ცი, არ სე ბობს ერ თი თუ შუ რი გა მოთ ქმა, თუ ან და ზა, რო მე ლიც 
ნათ ლად ამ ტკი ცებს, რომ არც ერ თი თუ ში ჯა რის კა ცი არ დაუთ მობს თა ვის გე ნე რალს 
სა კუ თარ საჯ დომ ცხენ სა და უნა გირ სო. ცხად ზე უც ხა დე სია, პი რუტ ყვი მჭირ დე ბა, რა-
თა კი დით კი დემ დე შე მო ვია რო თუ შე თი, გა ფა ცი ცე ბით და ვაკ ვირ დე ყვე ლა ფერს და 
ცხოვ რე ბა ში პირ ვე ლად აღ მო ვა ჩი ნო მი სი საოც რე ბა ნი. ჩვენს მას პინ ძელს სა მი ბე-
დაუ რი ჰყავს, მაგ რამ უცა ბე დად გა გულ ცივ და და გა მოგ ვიც ხა და, ჩემს ერთ მე გო ბარს 
ეკუთ ვნის ეგ ტაი ჭე ბიო. რწმუ ნე ბუ ლი თა ვა დაც თუ შია და გულ შიაც კი არ გაივ ლებს, 
თუნ დაც ყვე ლა ზე უხეი რო სა ხე და რი მაინც ჩა მოარ თვას ვინ მეს ამ მხა რე ში (რეკ ვი-
ზი ციის ძა ლით). გარ და ამი სა, კი დევ უფ რო გაარ თუ ლა საქ მე რამ დე ნი მე სამ წუ ხა რო 
ფაქ ტმა: დაუდ გრო მელ მა ქის ტებ მა ერ თი შფო თი და ჩოჩ ქო ლი ატე ხეს, გზე ბი კი ღრმა 
თოვ ლით დაი ფა რა; გი დე ბი ან გა რი შო ბენ და ას კვნიან, რომ ოცი ათა სი ქარ თუ ლი 
რუბ ლი (იმ ხა ნად 800 ფრანკს უტოლ დე ბო და ეს თან ხა) დაგ ვიჯ დე ბა მა თი მომ სა ხუ-
რე ბა; არ უღირთ ნაკ ლე ბი გა სამ რჯე ლოს სა ნაც ვლოდ წი ნამ ძღო ლო ბა, რად გან ჩვენს 
უნა გირ ზე და სა მაგ რე ბე ლი, დამ ბა ჩე ბი სათ ვის გან კუთ ვნი ლი ტყა ვის ბუ დეე ბი უნ და ათ-
რიონ და ჩაგ ვა ცი ლონ ომა ლომ დე, რო მე ლიც ალ ვა ნი დან სა მი დღის სა ვალ ზე მდე ბა-
რეობს; საკ მაოდ შორ საა; ვერც ერთ სხვა სო ფელს ვერ ვი პო ვით გზად. ოცი ათა სი 
რუბ ლი – აი, სწო რედ ეს თან ხა მიი ღო დო დიმ მთე ლი მოგ ზაუ რო ბის ხარ ჯე ბის და სა-
ფა რად. ამ ფუ ლის ასე ერ თბა შად ხე ლი დან გა მოც ლა ნამ დვი ლად არ იქ ნე ბო და კე-
თილ გო ნივ რუ ლი საქ ციე ლი... ძვალ სა და რბილ ში მაქვს გამ ჯდა რი ის დაუძ ლე ვე ლი, 
გა დაუ ლა ხა ვი, გა ჭირ ვე ბით ჩახ შო ბი ლი ძრწო ლა, მთე ბი რომ მგვრიან. ისე მძულს, 
თით ქოს უსუ ლო კი არა, ის სუ ლიე რი საგ ნე ბი არიან, ცნო ბიე რე ბა და შეგ ნე ბა რომ 
აქვთ, დი დი სია ვე სწა დიათ ჩემ თვის და ჩემ ზე ბევ რად ძლე ვა მო სილ ნი არიან. არა სო-
დეს, არა სო დეს გამ ხდა რა მთა კარ გად ნაც ნო ბი და თით ქმის მშობ ლიუ რი ტე რი ტო-
რია ჩემ თვის. და ვიწ ყე ბა და ადა მიან თა სი ძულ ვი ლია მთის არ სთა არ სი, და გო რო ზი 
და კუშ ტი მწვერ ვა ლე ბი არა მხო ლოდ აცამ ტვე რე ბენ ჩემს ადა მია ნურ ძა ლის ხმე ვას, 

6.  ძველებური ესპანური ცეკვა.
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– გუ ლის მომ წყვლე ლად შე საბ რა ლი სია ძალ -ღო ნის ეს უკი დუ რე სი და ძაბ ვა, მაგ რამ 
მაინც ისე თი დი დე ბუ ლი და გი გან ტთათ ვის შე სა ფე რი მეჩ ვე ნე ბა, მინ და, და ჟი ნე ბით 
მო ვით ხო ვო, მო მე ცით უფ ლე ბა, ვია მა ყო ჩე მი თავ და დე ბით -მეთ ქი, – არა მედ არც 
კი იმ ჩნე ვენ ჩემს გარ ჯას, ძა ლის ხმე ვა სა და ჯა ხირს. მოაშ თო ბენ ყო ვე ლი ვეს, ყო ვე ლი-
ვეს იმ სია მა ყის ჩათ ვლით, რო მე ლიც გარ დაუვ ალად სჭირ დე ბა ადა მიანს, მოაზ როვ ნე 
არ სე ბას, რა თა ღირ სე ბა შეი ნარ ჩუ ნოს; რა წამს ცა დატ ყორ ცნილ მწვერ ვა ლებს შო რის 
აღ მოვ ჩნდე ბი, ვრწმუნ დე ბი, რომ არა მაქვს მაინ ცდა მაინც დი დი გა ქა ნე ბა და მე ტად 
უნა ყო ფოა ჩე მი ვი თომ და ბრძნუ ლი შორ სმჭვრე ტე ლო ბა და გამ ჭრია ხო ბა. მთე ლი 
ბუ ნე ბა, ეს უსას რუ ლო, უკი დე გა ნო სამ ყა რო, გულ გრი ლია ადა მია ნი სად მი, თუმ ცა-
ღა, მაინც მთე ბი მეჩ ვე ნე ბა უგ რძნობ ლო ბი სა და გულ ცი ვო ბის ყვე ლა ზე თვალ სა ჩი-
ნო გან სა ხიე რე ბად; მა ში ნაც კი, რო ცა მო ღა ღა ნე სიმ წვა ნით შეი მო სე ბა, აყ ვა ვე ბუ ლი, 
გა ფურ ჩქნი ლი, ჭრელ -ჭრე ლი ყვა ვი ლე ბით დაი ფა რე ბა და გამ შვენ დე ბა, გულ კე თი-
ლო ბის ნა ტა მალ საც კი ვერ ვამ ჩნევ იდუ მა ლე ბით მო ცულ მათ სა ხეებ ზე, და მათ ზე 
გა და ფე ნი ლი ღი მი ლი მე სა ხე ბა იმ ამოუხ სნელ, ჩაუწ ვდო მელ, ამოუც ნობ და მოუ ხელ-
თე ბელ ირო ნიად, რო მელ საც ავ ლენს ყო ვე ლი ვე მა რა დიუ ლი ყო ვე ლი სუ ლიე რის ამ-
ქვეყ ნიუ რი ამაოე ბი სა და წარ მავ ლო ბის წი ნა შე. ყო ველ თვის ხომ ვერ ავა რი დებ თავს 
მთებ თან შეხ ვედ რას?! კარ გად ვი ცი, რო გორ მე ლიან, რო ცა მოგ ზაუ რო ბით ვტკბე ბი... 
მაგ რამ რა კი ამ ჯე რად თვით ღმერ თებ მა გა ნა ჩი ნეს, ოდე ტი ვე რას გზით ვერ შეძ ლებს 
იმ მწვერ ვალ თა ხილ ვა სო, ვინ ვარ მე, უმ წეო, უსუ სუ რი და უძა ლო მოკ ვდა ვი, წინ რომ 
აღ ვუდ გე ღვთაე ბა თა ნე ბას?!

მი შას სა ხეა ის უკა ნას კნე ლი ხა ტე ბა, ალ ვა ნი დან რომ გა მო მე დევ ნა. მი შა ჩვენ 
წარ მოგ ვე სა ხა მრის ხა ნე ბის, სიშ მა გი სა და მძვინ ვა რე ბის თით ქოს და ცოც ხალ ქარ-
ბორ ბა ლად, მაგ რამ მი სი სია ვეც კი ისე თი ამა ღელ ვე ბე ლია, პირ და პირ გუ ლის გუ-
ლამ დე მხვდე ბა. ფეხ ზე დგას და ლა მის წე ლამ დე მწვდე ბა, მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ 
მხო ლოდ ორი თვი საა; გა ბან ჯგვლუ ლია, დი დი, ბურ თი ვით მრგვა ლი თა ვი აქვს, მძი-
მე, ტლან ქი, ბრტყე ლი კი დუ რე ბი კი ცხო ვე ლის თა თებს მიუ გავს; თა ვი დან ფე ხე ბამ-
დე თმით და ფა რულს, ერ თია ნად შავს, სულ მთლად გა ჩე ჩილ სა და გა ბურ ძგნილს, 
საოც რად მრგვა ლი მუ ცე ლი მოუ ჩანს; მი სი ძალ ზე მოკ ლე ცხვი რი პი რუტ ყვის 
დრუნჩს მო მა გო ნებს; მი სი პა წია, ყა ვის ფე რი თვა ლე ბი მა ში ნაც კი შე საბ რა ლი სი 
და უბე დუ რი ადა მია ნის თვა ლე ბად მეჩ ვე ნე ბა, რო ცა გა ცო ფე ბი სა გან ელა ვენ და ნა-
პერ წკლებს ყრიან მო მე ტე ბუ ლი რის ხვი სა გან. მი შა მთებ ში დატ ყვე ვე ბუ ლი დათ ვის 
ბე ლია, და ერ თა დერთ რა მეს დაე ძებს ამ ქვეყ ნად – იმ ხან ჯლის ქარ ქაშს, რო მელ საც 
ატა რებს მხცო ვა ნი თუ ში, ჩვე ნი მას პინ ძე ლი, და ეს ნივ თი ყვე ლა საჭ მელს ურ ჩევ ნია 
(ვე რა ვინ ხვდე ბა, რა ტომ). დი ლი დან და ღა მე ბამ დე და კუნ ტრუ შებს და გიჟ მა ჟობს 
თა ვი სი პატ რო ნის გვერ დით; აბე ზა რია, გუ ლის  გა მაწ ვრი ლე ბე ლი, ჯიუ ტი და მოუ-
შო რე ბე ლი; ერ თა დერ თი აზ რი უტ რია ლებს იმ ჩლუნგ ტვინ ში; ტლან ქად, მოუქ ნე-
ლად ხტის, უგერ გი ლოდ ლა მობს ალერსს...



434

ოდეტ კენი

ახ მე ტა ში პირ ვე ლად შევ ხვდი რუს ბოლ შე ვი კებს. აქაუ რე ბი გან სხვავ დე ბიან თუ შე-
ბი სა გან. ქა ლე ბი და მა მა კა ცე ბი თა ვი სუფ ლად ირე ვიან ერ თმა ნეთ ში, ისე ებაა სე ბიან 
და ეპ ყრო ბიან ერ თი მეო რეს, რო გორც თა ნას წორთ შეჰ ფე რით. ქა ლე ბი, მიუ ხე და ვად 
იმი სა, რომ მძი მედ და თავ დაუ ზო გა და ვად შრო მო ბენ, მი წას ამუ შა ვე ბენ და არც შინ 
არა აქვთ მოს ვე ნე ბა, უფ რო ინ დი ვი დუა ლუ რე ბი არიან; შეი ნარ ჩუ ნეს ში ნა გა ნი „მე“; 
ოჯა ხუ რი კე რის ბა ტონ -პატ რონ ნი არიან, მარ თვის სა და ვე თა მპყრო ბელ ნი...

ერ თ-ერთ დუ ქან ში7 გა და ვე ყა რეთ ბოლ შე ვი კებს. სა მი ვე რუ სი იყო; კე თი ლი, 
ბუნ ჩუ ლა კა ცე ბის იე რი და ნა თე ლი თვა ლე ბი ჰქონ დათ; ბრტყელ -ბრტყე ლი ქუ დე ბი 
ეხუ რათ და დაფ ლე თი ლი, მწვა ნე ბლუ ზე ბი ეც ვათ; დაათ რევ დნენ კო ჭა ზე დახ ვეულ 
ძა ფებს, მა თი ქურ თუ კის ღი ლებ ზე რომ იყო ჩა მო კონ წია ლე ბუ ლი. ასე მგო ნია, ეს, 
ჰო, აი, სწო რედ ესაა ის მე ტის მე ტად თვალ სა ჩი ნო, მე ტის მე ტად დაუ ფა რა ვი, გან ზრახ 
„დას მუ ლი ნი შა ნი“, მათ საი დუმ ლოს რომ ააშ კა რა ვებს და ყვე ლას მიახ ვედ რებს, 
რა საც საქ მია ნო ბენ. რა ღა ცის გა მავ რცე ლებ ლე ბი არიან. ამან გა მოგ ვაფ ხიზ ლა. უკ-
ვე დამ თვრა ლიყ ვნენ; ჩვეუ ლი სიფ რთხი ლის, წინ და ხე დუ ლობი სა და კე თილ გო ნიე-
რე ბის ნა ტა მა ლიც კი აღარ შერ ჩე ნო დათ. თავ და პირ ვე ლად, ცო ტა არ იყოს, ეჭ ვის 
თვა ლით გვი ყუ რებ დნენ, ჯერ კი დევ არ გვენ დო ბოდ ნენ ბო ლომ დე; უა რი თქვეს 
მწკლარ ტე ღვი ნო ზე, ლო ბიო სა და იმ პა წა წი ნა თევ ზებ ზე, ვარ დის ფერ ქა ღალ დში 
შეხ ვეუ ლი რომ მოგ ვარ თვეს. მიუ ხე და ვად ამი სა, რა წამს სი გა რე ტე ბი გა მოგ ვარ თვეს 
მე და დო დის, გუ ლი გა დაგ ვი შა ლეს და ერ თხანს გაც ხა რე ბით ვი კა მა თეთ პო ლი ტი-
კა ზე. დო დიმ უმალ იეჭ ვა რა ღაც, მოუ ლოდ ნე ლად გა მოი ჩი ნა მა კია ვე ლუ რი ტაქ ტი კა, 
გვერ დზე გაიხ მო დუქ ნის მე პატ რო ნე და უთ ხრა, შეკ ვე თას გაძ ლევთ, ახა ლი ღვი-
ნო მოგ ვი ტა ნეთ, არაყ ნა რე ვიო. მე რე მოგ ვიბ რუნ და, ჩე მი თა ვი წა რუდ გი ნა მათ და 
უთ ხრა, ეს ქალ ბა ტო ნი ფრან გი სო ცია ლის ტია, სო ცია ლის ტუ რი პარ ტიის ერ თ-ერ თი 
ბურ ჯიო; მე რე სა კუ თა რი თა ვი გაა სა ღა ბოლ შე ვიზ მის იდუ მალ გულ შე მატ კივ რად და 
დას ძი ნა, გუ ლის სიღ რმე ში ბოლ შე ვი კე ბის ქო მა გი ვარ, მა თი იდეო ლო გიის გა მარ-
ჯვე ბის თვის გა ჩა ღე ბუ ლი ბრძო ლის წარ მა ტე ბით დაგ ვირ გვი ნე ბა ის ზო გად სა კა ცობ-
რიო საქ მეა, დიდ სი კე თეს რომ მოუ ტანს ყვე ლა სო. ცო ტა ხნის შემ დეგ უთ ხრა, ერთ 
საი დუმ ლოს გა გან დობთ, სერ გეი კი რო ვის ერ თგუ ლი და თავ და დე ბუ ლი აგენ ტი 
ვარ (ეს უკა ნას კნე ლი ბოლ შე ვი კუ რი მი სიის ხელ მძღვა ნე ლი გახ ლდათ და იმ ხა ნად 
ტფი ლის ში საქ მია ნობ და), ერ თი ქარ თვე ლი ოფიც რის უნი ფორ მა გა და ვიც ვი, რა თა 
უკეთ ავუ რიო გზა- კვა ლი მი ლი ცია სო. სა ჭი რო იყო, მუ ცე ლი ამოე ყო რათ იმ ბოლ შე-
ვი კებს,  რა თა დაე ჯე რე ბი ნათ დო დის ის ზღა პა რი; მარ თლაც ენ დნენ და გაუმ ხი ლეს 
სა კუ თა რი გან ზრახ ვა: „სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის დამ ხო ბაა ჩვე ნი მი ზა ნი“. მე რე 
დას ძი ნეს: „სოფ ლებ ში გა ვა ჩა ღეთ მუ შაო ბა... იმ ჟორ და ნიას, იმ გე გეჭ კორს, იმ რა-

7.  ასე უწოდებენ საქართველოში ძალზე პოპულარულ სასადილოებს.
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მიშ ვილს, საბ რძოლ ვე ლად რომ აქე ზე ბენ ხალხს, სი ნამ დვი ლე ში, უნ დათ, წყა ლი ვით 
დაღ ვა რონ ადა მიან თა სის ხლი... ისე იზა მენ ამას, წარ ბსაც არ შეიხ რიან... ქარ თვე-
ლე ბი ყე ყე ჩე ბი არიან... დუ რა კე ბი, რო გორც ჩვენ, რუ სე ბი, ვიტ ყვით ხოლ მე... იმის 
შეგ ნე ბაც კი არ სურთ, რომ უთუოდ ერ თად უნ და ვიც ხოვ როთ, ძმუ რად...“ აშ კა რა 
იყო, ამ ემი სარ თა გან ორი, უბ რა ლოდ, სხვა თა აზ რებს გა მოთ ქვამ და, თუ თი ყუ ში-
ვით იმეო რებ და მათ იდეებს, თუმ ცა ღა, მე სა მე ნამ დვი ლად გა მოირ ჩეო და მათ გან, 
რად გან შერ ჩე ნო და ინ დი ვი დუა ლო ბა და ისე მსჯე ლობ და, რო გორც სწავ ლულ კაცს 
შეშ ვე ნო და; ამი ტო მაც, სწო რედ მას მივ მარ თე:

– ძმუ რად? კი, მაგ რამ... სულ ახ ლა ხან ჩაიგ დეთ ხელ ში აზერ ბაი ჯა ნი... ნუ თუ ძმუ-
რი სიყ ვა რუ ლის გა მო ხა ტუ ლე ბა იყო ეს ქმე დე ბა? ხოც ვა- ჟლე ტა გაა ჩა ღეთ ბა ქო ში, 
გან ჯა ში... სულ მცი რე, ათი ათა სი ადა მია ნის სი ცოც ხლე შეი წი რეთ... ბო ლო არ უჩანს 
ამ უკა ნო ნო და პა ტიმ რე ბებს... უსა მარ თლოდ გა მოამ წყვდიეთ სა ტუ სა ღო ში ხალ ხი... 
ყო ველ გვა რი გან სჯი სა და გა სა მარ თლე ბის გა რე შე და სა ჯეთ სიკ ვდი ლით ადა მია ნე-
ბი „Tchresvitchaika“-ს ტრი ბუ ნალ ზე...

მე რე კი მი ვა ხა ლე ყო ვე ლი ვე ის, რა მაც სა სო წარ მიკ ვე თა, გუ ლი გა მი ტე ხა და იმე დი 
გა და მი წუ რა კავ კა სია ში ჩა მოს ვლის შემ დეგ... ტკი ვი ლით სავ სე რამ დე ნი თვე გავ ლიე!

– მეც კო მუ ნის ტი ვარ, – დავ სძი ნე მა შინ ვე, – თქვე ნი პო ლი ტი კუ რი, სო ცია ლუ რი და 
ეკო ნო მი კუ რი პროგ რა მის იდეე ბი ყვე ლა ზე ძვირ ფა სია ჩემ თვის. ესაა ყვე ლა ზე ღრმა, 
ყვე ლა ზე უც ვლე ლი და მყა რი იდეე ბი, ისე თე ბი, რო გო რე ბიც ისე გვჭირ დე ბა, ვი თარ ცა 
ჰაე რი, რა თა ვი სუნ თქოთ... ის იდეე ბი, ყვე ლა ოც ნე ბა ზე მაღ ლა რომ დგას; ის იდეე-
ბი, რო მელ თაც ვერც კი შეედ რე ბა სიყ ვა რუ ლის, დი დე ბის, სა ხე ლის მოხ ვე ჭი სა და 
ხსნის ნატ ვრა... თა ნახ მა ვარ, ხვალ ვე გა მაკ რან ჯვარ ზე, თუ კი ჩე მი ჯვარ ცმა, თუნ დაც, 
მარ ტოო დენ ერ თი წლით მაინც დააჩ ქა რებს იმ სა ნატ რე ლი ხა ნის დად გო მას, რო ცა 
ვე ღირ სე ბით ჩე მი სას წაუ ლებ რი ვი, საკ ვირ ვე ლი და დი დე ბუ ლი მო მავ ლის ქა ლა ქის 
აშე ნე ბას. მაგ რამ, სამ წუ ხა როდ, ია რა ღის ლუ ლებ ზე წა მოც მუ ლი ხიშ ტე ბის გარ და ვე-
ღა რა ფერს ვხე დავ თქვენს სის ტე მა ში. კო მუ ნიზ მი ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი და მო რა ლუ რი 
მოძ ღვრე ბაა, მე ასე აღ ვიქ ვამ ამ სწავ ლე ბას, მაგ რამ რა კი თქვენს ხელ ში ჩა ვარ და, 
პო ლი ტი კურ -მი ლი ტა რის ტულ იდეო ლო გიად იქ ცა... არ სე ბობს ერ თი ძველ თაძ ვე ლი 
წიგ ნი, სა ხა რე ბა ეწო დე ბა და სიბ რძნი თაა სავ სე. ეს წიგ ნი გვეუბ ნე ბა, რომ ყვე ლა, ვინც 
აი ღებს მახ ვილს, მახ ვი ლით ვე დაი ღუ პე ბა. რა და გი თე სავთ სი ძულ ვი ლის მე ტი?!

–კა ცობ რიო ბა უსაშ ვე ლოდ იტან ჯე ბო და. წა მე ბულ ადა მიან თა მოდ გმას არ შეუძ-
ლია, კი დევ და კარ გოს დრო და დაე ლო დოს ევო ლუ ციას, – მო მი გო მან.

– თქვენ კა პი ტა ლიზ მის ერ თი ნაირ სა ხეო ბა მეო რე ფორ მით ჩაა ნაც ვლეთ...
– სა ხალ ხო კა პი ტა ლიზ მით...
– იმ პე რია ლიზ მის ერ თი სა ხეს ხვაო ბა მეო რით შეც ვა ლეთ...
– მშრო მელ თა იმ პე რია ლიზ მით...
– გა ნა უნა ყო ფო ბა არ სუ ფევს ყველ გან, სა დაც ფე ხი დად გით?..
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– ეს ზამ თრის თვალ ში სა ცე მი, მაგ რამ მოჩ ვე ნე ბი თი უნა ყო ფო ბაა. ვე რა ფე რი 
გააქ რობს იმ მედ გარ, უხი ლავ ძა ლებს, საო ცა რი სიც ხა დით რომ გა მოვ ლინ დე ბა გა-
ზაფ ხუ ლის დამ დეგს.

– კი, მაგ რამ, რად მოაშ თეთ ყო ვე ლი ვე? თვით ის უმ ცი რე სი თა ვი სუფ ლე ბაც კი 
წაარ თვით ხალხს, რო მელ საც დეს პო ტე ბიც კი ანი ჭე ბენ მო სახ ლეო ბას. გა დაად გი-
ლე ბის, მი მოს ვლის, თა ვის დაც ვის, აცი ლე ბის მოთ ხოვ ნის, სა კუ თა რი არა კომ პე ტენ-
ტუ რო ბის აღია რე ბის უფ ლე ბა... ეს ხომ სულ მთლად მარ ტი ვი პრინ ცი პე ბია?..

– ჯერ ერ თბა შად უნ და მოას წო რო მთე ლი ნია და გი, რა თა მე რე ნა გე ბო ბა აღ მარ თო.
ალ ბათ, პო ლი ტი კუ რი ფა ნა ტიზ მის გად მო სა ხე დი დან, ჭეშ მა რი ტი ჩანს ყო ვე ლი-

ვე ეს. მაგ რამ ჩემს ში ნა გან სამ ყა რო ში აღ მო ცე ნე ბულ მა, სულ სხვაგ ვარ მა, უეც რად 
მოზ ღვა ვე ბულ მა ფა ნა ტიზ მმა ანაზ დად ყვე ლა ზე მგზნე ბა რედ, ყვე ლა ზე თავ გან წი რუ-
ლად გაიბ რძო ლა და გააფ თრე ბით შე მო მი ტია...

– უცი ლობ ლად უნ და აღ სრულ დეს სა მარ თა ლი. ეს უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნია, ვიდ-
რე ის, რომ კო მუ ნიზ მი ასეთ მდგო მა რეო ბა ში იყოს...

უცებ შეწ ყდა კა მა თი. ბოლ შე ვიკ მა ჭი ქა ას წია და ისე თი საკ ვირ ვე ლი, ისე თი ცნო-
ბის მოყ ვა რეო ბის აღ მძვრე ლი სა ბო ლოო არ გუ მენ ტი წარ მოთ ქვა (ნუ თუ ბოლ შე ვიკ-
თათ ვის და მა ხა სია თე ბე ლია ასე თი რამ?!), მინ და, ცი ტა ტა სა ვით დავ წე რო ამ წიგ ნში: 
„რო ცა ჩვენ მო ვალთ და მარ თვის სა და ვეებს ჩა ვიგ დებთ ხელ ში, ტა ვა რიშჩ (ეს სიტ ყვა 
ამ ხა ნაგს ნიშ ნავს რუ სუ ლად), ცი ხე ში გიკ რა ვენ თავს; ჰო და, შე გიძ ლიათ, გულ დას მით 
გან სა ჯოთ ჩვე ნი მე თო დე ბი სა ტუ სა ღო ში, დაუს რუ ლებ ლად იფიქ როთ ამა ზე“.

შეიძ ლე ბა, ასეც მოხ დეს. მაგ რამ ეს სუ ლაც არ იქ ნე ბა ბრძნუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბა. 
არ სე ბობს მა რად უც ვლე ლი, მკაც რი კა ნო ნე ბი, რომ ლე ბიც გვკარ ნა ხობს, რომ ყო ველ-
გვა რი ტე რო რი მთავ რდე ბა შლე გი, მძვინ ვა რე, გა ვე შე ბუ ლი და ავად მყო ფუ რი გზნე-
ბით სავ სე რეაქ ციო ნე რე ბის აღ ზე ვე ბით; რომ ტი რა ნიის ყო ველ ნაირ სა ხეო ბას (თუნ-
დაც, ხალ ხის სა კე თილ დღეოდ დამ კვიდ რე ბულს), ბო ლოს და ბო ლოს, შთან თქავს ის 
ჯან ყი და ამ ბო ხი, რო მე ლიც და ჯაბ ნის ტი რანს. გა ნა, ამ ჟა მინ დე ლი ბოლ შე ვიზ მი ისე 
არ ვნებს ჭეშ მა რიტ კო მუ ნიზმს, რო გორც ინ კვი ზი ციამ ავ ნო ქრის ტია ნულ რე ლი გიას?...

თავი მეოთხე

გარეკახეთი
იძუ ლე ბულ ნი გავ ხდით, რამ დე ნი მე დღით დავ რჩე ნი ლი ყა ვით თია ნეთ ში. სულ 

უბ რა ლო მი ზე ზით შე მოვ რჩით იმ მხა რე ში – გვინ დო და, ყვე ლა ფე რი დაგ ვე გეგ მა და 
ძალ -ღო ნე მოგ ვეკ რი ბა. ერ თი შე ხედ ვით, კარ გი პი რი არ უჩან და საქ მეს; მე გო ნა, ვე-
რაფ რის მოგ ვა რე ბას ვერ შევ ძლებ დით; თით ქოს ყვე ლა ფე რი ჩვენ წი ნააღ მდეგ ამ-
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ხედ რე ბუ ლი ყო. გა რე კა ხე თის სამ მარ თვე ლოს წევ რებ სა და ხევ სუ რებს (ეს უკა ნას კნე-
ლი იმ სამ მარ თვე ლოს ექ ვემ დე ბა რე ბოდ ნენ) ნამ დვი ლად არ ჰქონ დათ გულ თბი ლი 
ურ თიერ თო ბა იმ ხა ნად; საყ ვე დუ რე ბით, სამ დუ რა ვი თა და ჩი ვი ლით იყო დამ ძი მე ბუ-
ლი ყო ვე ლი ვე ის, რაც გვეს მო და ამ მცი რე რიც ხო ვა ნი, თუმ ცა ღა, გაუ ტე ხე ლი, შეუ პო-
ვა რი, მედ გა რი, შეუდ რე კე ლი და ქე დუხ რე ლი ხალ ხის შე სა ხებ. ერ თი მხრივ, ქის ტებ-
თან ჰქონ დათ ერ თი და ვი და რა ბა და აყალ მა ყა ლი (ქის ტე ბი, ყო ველ შემ თხვე ვა ში, 
ხევ სუ რე ბი ვით ავე ბი, ბოღ მია ნე ბი და გულ ღრძოე ბი იყ ვნენ), მეო რე მხრივ კი გა-
მუდ მე ბით ეს ხმოდ ნენ თავს ფშა ვე ლებს, ანუ ფშა ვის ბი ნა დართ; ფშა ველ თა მოდ გმა 
ყვე ლა ზე წყნა რია სა ქარ თვე ლოს მკვიდრ ტო მებს შო რის; ხევ სუ რებ მა ძვე ლი წყე ნა 
გაუხ სე ნეს მე ზობ ლებს, შუღ ლი გააღ ვი ვეს, ხე ლახ ლა გაა ჩა ღეს კარ გა ხნის წინ შეწ-
ყვე ტი ლი აყალ მა ყა ლი, გაა ცოც ხლეს პი რა დი შუ რის ძიე ბის ის ადა თი, უხ სო ვარ დრო ში 
რომ მის დევ დნენ; ბევ რი სის ხლი დაღ ვა რეს; სის ხლის აღე ბას უწო დე ბენ ამ გვარ ვენ-
დე ტას. ალ ბათ, იკით ხავთ: „რა ტომ მოხ და ასე?“ იმ დე ნი მი ზე ზი აქვს ამ ძველ თაძ ვე-
ლი ჩვეუ ლე ბის აღორ ძი ნე ბას, ჩა მო წე რა რომ და ვიწ ყო, სათ ვა ლა ვი ამე რე ვა; კო ნად 
რომ შევ კრა, უთ ვა ლა ვი სა ბა ბი და მი ზე ზი გა დაიხ ლარ თე ბა, აი ბურ დე ბა და ყვე ლა-
ფე რი აი რევ -დაი რე ვა. 1917 წლის რე ვო ლუ ციამ ძა ლაუ ნე ბუ რად მოი ტა ნა კავ კა სია ში 
გარ დაუ ვა ლი, სა ყო ველ თაო და ზა ვე ბა; მო დუნ დნენ, მოეშ ვნენ; გაქ რა უწინ დე ლი და-
ძა ბუ ლო ბა; მა ში ნაც კი, რო ცა სა ქარ თვე ლოს სო ცია ლის ტურ მა რეს პუბ ლი კამ გმი რუ-
ლი სუ ლის კვე თე ბა გა მოი ჩი ნა და სცა და წეს რი გის დამ ყა რე ბა (ა მის მცდე ლო ბაც კი 
გმი რო ბის ტოლ ფა სი იყო), მთიე ლე ბი, რომ ლე ბიც უხ სო ვა რი დროი დან უდის ციპ ლი-
ნო, ურ ჩი, კერ პი და თავ ნე ბა ხალ ხი იყო, მაინც ბო ბოქ რობ დნენ; არა და არ უჩან და 
ბო ლო მათს თა რეშს, შფოთ სა და მღელ ვა რე ბას. გარ და ამი სა, ხევ სუ რე ბი დე ნი კი ნი სა 
და სომ ხე თის წი ნააღ მდეგ გა ჩა ღე ბულ ომ ში ჩაებ ნენ; ამი ტო მაც, სუ ლაც არ ეჭაშ ნი კათ, 
ასეთ მოპ ყრო ბას რომ შეე ჩეხ ნენ ყა ზარ მებ ში; მათ ყვე ლა ზე ძლე ვა მო სილ თავ კაცს 
სულ ხა ნი ერ ქვა; ვი ღაც მოუკ ლავს ამ უკა ნას კნელს; ამი ტო მაც გა დამ ტე რე ბო და ხე ლი-
სუ ფალთ, რო მელ თაც დაი ქა დეს, საპ ყრო ბი ლე ში ვუკ რავთ თავ სო; რო გორც კი ამ ამ-
ბავ მა მიაღ წია სულ ხა ნის ყუ რამ დე, მთებ ში გაი ხიზ ნა და უკ ვა ლოდ გაქ რა; თა ვის სახ-
ლში დაეხ ვა ვე ბი ნა ტყვიამ ფრქვე ვე ბი; სწო რედ იმ საბ რძო ლო ია რა ღე ბის სა ნა ხა ვად 
მი ვე შუ რე ბო დით ყვე ლა ნი ცო ტა ხნით ად რე; მაის ში, რო ცა უკა ნას კნე ლად გა მოც ხად-
და სა ყო ველ თაო სამ ხედ რო მო ბი ლი ზა ცია, ხევ სუ რებ მა გაიხ სე ნეს უხ სო ვა რი დროი-
დან დაგ რო ვი ლი წყე ნე ბი, ძველ თაძ ვე ლი სამ დუ რა ვე ბი, უა რი მოახ სე ნეს მთავ რო ბას 
და კა ტე გო რიუ ლად გა ნუც ხა დეს, ერთ კაც საც კი არ გა ვი მე ტებთ თქვე ნი არ მიი სათ ვი-
სო; ბო ლოს და ბო ლოს, რა კი გეოგ რა ფიუ ლი იზო ლა ციის გა მო არ შეეძ ლოთ, ფე ხი 
აეწ ყოთ თა ნა მედ რო ვე მოძ რაო ბე ბი სათ ვის, მო ნარ ქის ტე ბად დარ ჩნენ (ა სე თი ტრა-
დი ცია მოს დგამთ), თავ შე კა ვე ბა და დი დი სიფ რთხი ლე გა მოი ჩი ნეს და რბი ლად რომ 
ვთქვათ, აღ ფრთო ვა ნე ბით არ შეე გებ ნენ ახალ წყო ბას; არაფ რად ეპიტ ნა ვათ სა ხელ-
მწი ფოს მარ თვის ახ ლე ბუ რი, რეს პუბ ლი კუ რი ფორ მა. მუ დამ ამ უც ვლელ არ გუ მენტს 
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უპი რის პი რე ბენ თია ნე თის სამ მარ თვე ლოს და ჟი ნე ბულ მოთ ხოვ ნებ სა და სა ჩივ რებს: 
„დაგ ვეხ სე ნით! მოგ ვე ცით მშვი დად ცხოვ რე ბის უფ ლე ბა! რა ტომ ეჩ რე ბით ჩვენს საქ-
მე ში? ჩვენ თვი თონ მო ვაგ ვა რებთ ყვე ლა ფერს...“ მთავ რო ბის ერ თა დერ თი წევ რი, 
რო მელ საც ცო ტაო დე ნი გავ ლე ნა მაინც აქვს მათ ზე, მათ ბარ ბა რო სუ ლად პრი მი ტიულ, 
გა ნუ ვი თა რე ბელ, დახ შულ, უმე ცარ ტვი ნებ ზე, მა თი ვე დე პუ ტა ტია – შალ ვა ქა რუ მი ძე. 
ერ თი წლის წინ ფეხ და ფეხ შე მოირ ბი ნა მთე ბი; ქა და გად და ვარ და; ყვე ლას შეა გო ნებ-
და, შე რიგ დი თო. კა ტე გო რიულ მოთ ხოვ ნებს იღებ და; სწო რედ შალ ვა, ეს ხა ლი სია ნი, 
სი ცოც ხლით სავ სე, მხნე, ლა ღი, ხელ გაშ ლი ლი, დიდ სუ ლო ვა ნი, გუ ლუხ ვი კა ცი გვა მა-
რა გებ და სა რე კო მენ და ციო წე რი ლე ბით, რომ ლე ბიც უნ და გა დაგ ვე ცა მი სი ურ ჩი, თავ-
ნე ბა და შეუს მე ნე ლი ამომ რჩევ ლე ბი სათ ვის.

მე და დო დი მარ ტო ვართ, მაგ რამ შეიძ ლე ბა, ოდენ დე პუ ტატ ქა რუ მი ძი სა გან 
გად მო ცე მუ ლი სა ბუ თე ბი გა მოგ ვად გეს ერ თგვარ პა რო ლად, ჰო, შე საძ ლოა, ერ-
თგვარ კო დურ სიტ ყვად გა მო ვი ყე ნოთ, რად გან ხევ სუ რებს ის -ის იყო, ჩაე ხერ გათ 
ბა რი სა ხოს გზა; ეს მა თი პირ ვე ლი სო ფე ლი იყო; მხო ლოდ მათ კე თილ ნე ბა ზე იყო 
და მო კი დე ბუ ლი მის ვლა- მოს ვლა; თუ მოე წა დი ნე ბო დათ, გაგ ვა ტა რებ დნენ; თუ არ 
მოე ხა სია თე ბო დათ ჩვე ნი გაშ ვე ბა, გზას შეგ ვიკ რავ დნენ. და რა წამს თია ნე თის სამ-
მარ თვე ლოს იმ ბედ კრულ მა წევ რებ მა დაი ნა ხეს, რო გო რი დო კუ მენ ტე ბით ვი ყა ვით 
შეია რა ღე ბულ ნი, გა მოგ ვიც ხა დეს, ოფი ცია ლურ ექ სპე დი ციას შევ კრებთ თქვენ თან 
ერ თა დო. თუ კი ყვე ლა ფერს კარ გად აწონ -და წო ნი დით, მიხ ვდე ბო დით, რომ, მიუ ხე-
და ვად ყვე ლაფ რი სა, ამ სამ მარ თვე ლოს ვა ლი იყო, შეხ მია ნე ბო და თა ვის უბად ლო, 
ყვე ლა სა გან გა მორ ჩეულ, სწო რუ პო ვარ ქვე შევ რდო მებს, ქვას რომ წყალს გა მოა-
დენ დნენ, არაფ რი დან რა ღაც სა სი კე თოს გა მოად ნობ დნენ და თვით ყვე ლა ზე უხეი-
რო ხის გა ნაც კი გა მოთ ლიდ ნენ ბასრ ისარს. არ ვი ცი, რამ დე ნად სა ხეი რო იქ ნე ბა 
ჩვენ თვის მათ თან ერ თად ლაშ ქრო ბა; და დო დის – ამ ახალ გაზ რდას, რო გორც 
ჭეშ მა რიტ ქარ თველს, წარ მოუდ გენ ლად კარ გი, უტ ყუა რი პო ლი ტი კუ რი ალ ღო აქვს 
– ოდ ნავ მოეღ რუბ ლა სა ხე... მიუ ხე და ვად ამი სა, ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გე ნელ-
ნი ისე თი თა ვა ზიან ნი, ისე თი სან დო მიან ნი, ისე თი გუ ლი თად ნი, ისე თი მხია რულ ნი 
ჩან დნენ, მეც ისე თი კმა ყო ფი ლე ბი თა და სი ხა რუ ლით აღ ვივ სე, რა წამს და ვი ნა ხე, 
როგორ ირეოდ ნენ ჩემ გარ შე მო ეს ნორ ჩი, უში შა რი, შეუ პო ვა რი, გუ ლა დი სა ხეე-
ბი, რომ ლე ბიც ქვეყ ნად არა ფერს შეე პუე ბოდ ნენ (ი სე თი გა მო მეტ ყვე ლე ბა ჰქონ დათ, 
რო გო რიც იმ ბავ შვებს, აკ რძა ლუ ლი თავ გა და სა ვა ლი რომ იზი დავთ), უმალ აღ ტყი-
ნე ბით დავ თან ხმდი მათს შე მო თა ვა ზე ბას. და მა შინ ვე შე ვუ დე ქით ცხე ნე ბის ძებ ნას; 
უთუოდ დაგ ვჭირ დე ბო და მა თი და ქი რა ვე ბა, რად გან მგზავ რო ბის დას რუ ლე ბამ დე 
უნ და გვე ჯი რი თა; მე და დო დი და ვე ხე ტე ბო დით, თან სულ ახალ ცოდ ნას ვი ძენ დით 
და უხი ლავ ძა ფებს ვა ბამ დით ჩვენ სა და ახალ მე გობ რებს შო რის.

უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, უნ და ვახ სე ნო ძია მი ხო... ფრან გუ ლად რომ ვთარ გმნოთ, 
ასე გა მო ვა: „ძია მი შე ლი“; სწო რედ ამ კაც მა გვი მას პინ ძლა თია ნეთ ში; თა ვად ხევ-
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სუ რი იყო, თუმ ცა ღა, ძალ ზე ცი ვი ლი ზე ბუ ლი და კულ ტუ რუ ლი ადა მია ნი გახ ლდათ –  
ახო ვანს, ძვალ მსხვილ სა და ტა ნადს, შვე ნო და კე თი ლი, ბად რი სა ხე; პი რის გა პარ-
სვის შემ დეგ ნი კაპ ზე შერ ჩე ნი ლი მი სი მოკ ლე, მჩხვლე ტა ვი წვე რი ნემ სის წა მა ხუ ლი 
წვე რი ვით ბას რი იყო; გა გი ჟე ბით უყ ვარ და თა ვი სი ერ თა დერ თი ქა ლიშ ვი ლი (ა თიო-
დე წლის იყო ის ცე რო დე ნა გო გო ცუ ნა), რო მე ლიც პატ რიო ტულ ლექ სებს წერ და; 
რო ცა გა მოთ ქმით, საო ცა რი გზნე ბით კით ხუ ლობ და თა ვის სტრო ფებს, ისე თი იე რი 
ჰქონ და, იფიქ რებ დით, ეს არა მი წიე რი არ სე ბა ცეც ხლის გა ნაა შექ მნი ლი და სულ-
შთა ბე რი ლიო. გან ცვიფ რე ბა მიპ ყრობს, რა წამს ჩემს ყურ თას მე ნას მის წვდე ბა ეს 
ხრინ წია ნი, მძი მე, უსია მო ხორ ხის მიე რი ხმა; თით ქოს მა თი დია ლექ ტუ რი მეტ ყვე-
ლე ბა მხო ლოდ და მხო ლოდ თან ხმოვ ნე ბი სა გან შედ გე ბა... მეხ სიე რე ბა ში ამო მი ტივ-
ტივ და ლე გენ და იმ თურ ქი მიჯ ნუ რის შე სა ხებ, რო მელ მაც სიტ ყვით მი მარ თა თა ვის 
გუ ლით საყ ვა რელ ქარ თველ ბა ნო ვანს და ამ გვა რად დაიწ ყო ხოტ ბის შეს ხმა: „ო, 
შენ! დი დე ბუ ლო ქმნი ლე ბავ! შე ნი მშობ ლიუ რი ენა ლო მის ბრდღვინ ვას ჰგავს...“ 
მიუ ხე და ვად ამი სა, იმ გო გო ნას ლექ სე ბის სტრო ფებ ში ჩა წე რი ლი და ბავ შვის ბა გე-
თა გან აღ მომ ხდა რი ქარ თუ ლი სიტ ყვე ბი იტა ლიუ რი ვით ნა ზი და ალერ სია ნი ხდე-
ბა, კას ტი ლიის საა რა კო გმირ თა სიტ ყვე ბი ვით ღირ სეუ ლი და ჟღე რა დი... ძია მი ხო 
დიდ ხანს მუ შაობ და მას წავ ლებ ლად ბა რი სა ხო ში; გარ და ამი სა, რა კი ეჭ ვობ და, რომ 
სა კად რი სად ვერ დაგ ვხვდე ბოდ ნენ მი სი ძვე ლი მოს წავ ლეე ბი, გვით ხრა, მე ვიქ ნე-
ბი თქვე ნი თან მხლე ბი, ეს ღირ სე ბის საქ მედ მეჩ ვე ნე ბაო. მთა თა ხელ მწი ფის სა პა-
ტიო ტი ტუ ლი აქვს; უფ რო სწო რად, ასე უწო დებს სა კუ თარ თავს; აღ გვით ქვა, ჩე მი 
ქედ მოუხ რე ლი, მოუთ ვი ნიე რე ბე ლი, გაუ ტე ხე ლი, დაუ მარ ცხე ბე ლი და შეუდ რე კე ლი 
მშობ ლიუ რი მხა რის უკ ლებ ლივ ყვე ლა კა რიბ ჭე გა ნიხ ვნე ბა ჩემ წი ნა შეო; გა მამ ხნე-
ვე ბელ აპოს ტრო ფებს წარ მოთ ქვამს8, შუა გზა ში უწ ყდე ბა სიტ ყვა და შე მოს ძა ხებს იმ 
სიმ ღე რებს, საო მარ ეპო პეებს რომ უკავ შირ დე ბა.

მე რე გა მოჩ ნდა თა ვა დიშ ვი ლი შაქ რო ჩო ლო ყაშ ვი ლი, რო მე ლიც მუ დამ დარ ჩე ბა 
ჩემს მეხ სიე რე ბა ში; ეს კა ცი მშვე ნიე რი ქარ თვე ლი თა ვა დაზ ნაუ რო ბის ყვე ლა ზე წარ-
მტა ცი გან სა ხიე რე ბაც კია ჩემს თვალ ში – მათ გა მოარ ჩევთ „ჩერ ქეზ კას“, ანუ ჩო ხის 
სა და ხა ზე ბი, ჩემ სა ზე ათ ჯერ უფ რო ნა ტი ფი და კე ნა რი ტა ნი, კენ ტავ რის მხარ ბე ჭი, არ-
წი ვის ნის კარ ტის სა და რი ცხვი რი, ცოც ხა ლი მზე რა, მოუს ვე ნა რი, ან თე ბუ ლი თვა ლე-
ბი, შა ვი, ხუ ჭუ ჭა წვე რი, გა საო ცა რი ღირ სე ბა, საუც ხოო მე დი დუ რო ბა, სია მა ყე, თავ-
და ჭე რი ლო ბა... ბა ტო ნი შაქ რო მოკ რძა ლე ბუ ლი გახ ლდათ, თავ მდა ბა ლი, მა მა ცი, 
გუ ლა დი, გამ ბე და ვი, ზრდი ლი, დახ ვე წი ლი, თა ვა ზია ნი და გა ლან ტუ რი; რაინ დუ ლი, 
კურ ტუა ზუ ლი მა ნე რე ბით, გა მაოგ ნე ბე ლი ერ თგუ ლე ბით, საკ ვირ ვე ლი თავ და დე ბი-
თა და გან მაც ვიფ რე ბე ლი თავ გან წირ ვით გა მორ ჩეუ ლი; ეს საა რა კო ერ თგუ ლე ბა და 

8.  ორატორული ხერხი – მიმართვა უსულო საგნისადმი ისე, როგორც სულიერისადმი, ანდა არმყო-
ფისადმი ისე, როგორც დამსწრისადმი.
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თავ და დე ბა ბო ლომ დე შეუბ ღა ლა ვი და მტკი ცე დარ ჩა, ხო ლო მის გარ და თით ქმის 
ყვე ლას დააწ ყდა ნერ ვე ბი, რად გან აქამ დე ერ თხე ლაც კი არ გა დაუ ტა ნიათ ასე თი 
ჯო ჯო ხე თუ რი მგზავ რო ბა; ვერ გაუძ ლეს ეშ მა კის ამ გა მოც დას და გა დაეშ ვნენ სიშ მა-
გის, რის ხვი სა და მძვინ ვა რე ბის მო რევ ში. დო ლი ძეს გამ გებ ლის მოად გი ლის თა ნამ-
დე ბო ბა ეჭი რა; ახო ვა ნი, მჭლე, ხმელ -ხმე ლი კა ცი გახ ლდათ, ერ თია ნად და ძარ ღვუ-
ლი; დონ კი ხო ტს მა გო ნებ და; უსაზ ღვრო გზნე ბით, შე მარ თე ბი თა და აღ ტყი ნე ბით 
სავ სეს, ჭკუა უჭ რი და, გამ ჭრია ხი, საზ რია ნი, მო ხერ ხე ბუ ლი, ფხია ნი და მარ ჯვე იყო, 
სია მა ყით გან მსჭვა ლუ ლი; მოქ მე დე ბის, თა ვის გა მო ჩე ნის, აღია რე ბი სა და სა ხე ლის 
მოხ ვე ჭის სურ ვი ლით იწ ვო და. წარ მო შო ბით გუ რუ ლი იყო; საქ მია ნო ბი სას ოს ტა-
ტუ რად იყე ნებ და იმ პროგ რე სულ აზ როვ ნე ბას, რო მელ საც ფეს ვი გაედ გა მის პრო-
ვინ ცია ში; მეტ წი ლად, მი სი უშ რე ტი ენერ გიის დამ სა ხუ რე ბაა, ასე რომ დაიხ ვე წა და 
გან ვი თარ და თია ნე თი; ამ ადა მიანს უნ და უმად ლოდ ნენ, რომ იმ მხა რე ში არ სე ბობს 
ელექ ტრო ბა; ყვი თე ლი შუ ქი თაა გაბ რდღვია ლე ბუ ლი არე მა რე; აშენ და მე ქა ნი კუ რი 
სამ ხერ ხაო და წის ქვი ლი; აი გო საა ვად მყო ფო; შე მოი ღეს სა ღა მოს გაკ ვე თი ლე ბი 
ზრდას რულ თათ ვის და ის კი ნო თეატ რიც კი გახ სნეს, სა დაც აღ მზრდე ლო ბით, სა გან-
მა ნათ ლებ ლო და შე მეც ნე ბით ფილ მებს აყუ რე ბი ნე ბენ ყვე ლა მსურ ველს! ბა ტო ნი 
ვლა დი მი რი რუ სია, გა და სა ხა დე ბის ამ კრე ფად მუ შაობს; არა სო დეს არა ფე რი აუ-
ღია თა ვის ად მი ნის ტრა ციას დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი ხევ სუ რი აღ მას რუ ლებ ლე ბი სა გან; 
თხე მით ტერ ფამ დე თეთ რი ტან საც მლით შე მო სი ლი, თმა შე ვერ ცხლი ლი, მშვი დი, 
თვი ნიე რი, უწ ყი ნა რი და უშ ფოთ ვე ლი კა ცია; კარ გა ხნის წინ შეე გუა ადა მიან თა მე-
ტად ცვა ლე ბა დი გუ ნე ბა- გან წყო ბის ყვე ლა ზე უჩ ვეუ ლო გა მოვ ლი ნე ბებ საც კი; თა ვის 
დღე ში არ და კარ გავ და იმ კე თილ გან წყო ბა სა და გულ მოწ ყა ლე ბას, სა კუ თარ ფი-
ლო სო ფიად რომ ექ ცია; კე თილ შო ბი ლე ბა მი სი ცხოვ რე ბი სეუ ლი მოძ ღვრე ბა იყო... 
ძია მი ხოს ვეე ბერ თე ლა სას ტუმ რო ოთახ ში ვი ძი ნებ დით ხოლ მე მე და დო დი, ტახ-
ტებ ზე ვწვე ბო დით; მა გი დას რომ შე მო ვუს ხდე ბო დით, ჩვენს მარ შრუტს ვხა ზავ დით; 
ნაც ნო ბი მი ლი ციე ლე ბი (ყვე ლა ზე გა მოც დი ლი და მცოდ ნე სა მარ თალ დამ ცველ ნი 
იყ ვნენ) ერეოდ ნენ ჩვენს სჯა- ბაას ში, რჩე ვებს გვაძ ლევ დნენ, ჭკუას გვა რი გებ დნენ, 
ძალ ზე დე მოკ რა ტიუ ლად, ამავ დროუ ლად, მკვა ხედ, უცე რე მო ნიოდ და უკ მე ხად 
შეუ ძა ხებ დნენ ხოლ მე თა ვად ჩო ლო ყაშ ვილ სა და დო დის (მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ 
ის -ის იყო, გაეც ნოთ ერ თმა ნე თი), სა ხე ლე ბით მი მარ თავ დნენ... მხო ლოდ შემ დგომ-
ში გა ვი გე, რომ ქარ თველ მე თაუ რებ სა და ჯა რის კა ცებს ერ თნაი რი ყო ფა- ცხოვ რე ბა 
ჰქონ დათ, – ვერც კი წარ მო ვიდ გენ დი, რაო დენ ჰგავ და ერ თმა ნეთს მა თი ყო ველ-
დღიუ რო ბა ამ ქვე ყა ნა ში, – მათ თვის ჩვეუ ლი სრუ ლი მიუ კერ ძოებ ლო ბის წყა ლო-
ბით იზია რებ დნენ სია მე საც და უბე დუ რე ბა საც, ერ თად უმ კლავ დე ბოდ ნენ ყო ველ-
გვარ ხი ფათ სა და ფა თე რაკს.

რო გორც კი გეგ მე ბი დავ სა ხეთ, ნამ დვი ლი ქარ თუ ლი ზეი მი გა ვა ჩა ღეთ ჩვე ნი გამ-
გზავ რე ბის აღ სა ნიშ ნა ვად; დაიწ ყო დი დე ბუ ლი ნა დი მი, რო მელ მაც, სულ მცი რე, რვა 
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საათს გას ტა ნა; წე სი და რი გი და ვი ცა ვით და რი ტუა ლუ რად ავირ ჩიეთ თა მა და (ა სე 
უწო დე ბენ იმას, ვინც სუფ რის თავ ში დაბ რძან დე ბა ბა ტონ კა ცუ რად და ყვე ლა ფერს 
გა ნა გებს); ჩვეუ ლე ბი სა მებრ, თა მა და ყვე ლა ზე მე ტად ეძა ლე ბა ღვი ნოს, ყვე ლა ზე 
კარ გი მსმე ლია, ყვე ლას გან გა მორ ჩეუ ლი ტემ პე რა მენ ტი და მხია რუ ლი ხა სია თი აქვს 
და საუ კე თე სო ორა ტო რია (ყვე ლა ქარ თვე ლი მჭევ რმეტ ყვე ლია! ეს ხალ ხი ისე იო-
ლად, ლა ღად და ძალ დაუ ტა ნებ ლად ენამ ზეობს, რო გორც სუნ თქავს!); გარ და ამი სა, 
მუ დამ ფხიზ ლობს, თვალ ყურს ადევ ნებს წეს რიგს, მეი ნა ხეებს სთა ვა ზობს, მო დით, 
რიგ რი გო ბით შევ სვათ ყო ვე ლი ჩვენ გა ნის სად ღეგ რძე ლოო; თი თოეუ ლი თა ნა მეი-
ნა ხე, რა წამს ჯე რი მას ზე მიდ გე ბა, ფეხ ზე უნ და წა მოდ გეს და პა სუ ხი შეა გე ბოს იმას, 
ვინც ად ღეგ რძე ლებს; ასე უნ და მოიქ ცეს იმის ში შით, რომ სე რიო ზუ ლი შეუ რაც ხყო-
ფა არ მია ყე ნოს მას და დი დი შე ცო დე ბა არ ჩაი დი ნოს; თა მა და წარ მარ თავს სუფ-
რას თან გა ჩა ღე ბულ საუ ბარს და ბრძა ნებს, შეავ სონ შე მაძ რწუ ნებ ლად ვეე ბერ თე ლა 
და გან მაც ვიფ რე ბე ლი ყან წე ბი; აი, ასე უწო დე ბენ ქარ თვე ლე ბი ხა რის ან ჯიხ ვის 
რქე ბი სა გან დამ ზა დე ბულ, ტალ ღა სა ვით მო ლივ ლი ვე, ძვირ ფას სას მისს, მო სე ვა დე-
ბუ ლი ვერ ცხლის მოელ ვა რე მო ჭე დი ლო ბით დამ შვე ნე ბულს; ღვი ნით გა ლიც ლი ცე-
ბულ ამ სას მისს რომ მო გარ თმე ვენ, ვერ სად ვერ შეძ ლებთ მის ჩა მო დე ბას; უთუოდ 
ერ თი მოს მით, სულ მოუთ ქმე ლად უნ და გა მო ცა ლოთ; თვა ლის და ხამ ხა მე ბა ში უნ და 
გაარ თვათ თა ვი და კის რე ბულ მო ვა ლეო ბას. გულ წრფე ლად გეტ ყვით: ყო ველ თვის 
მაძ რწუ ნებ და ამ გვა რი გა მოც და, დიდ გან საც დე ლა დაც კი მე სა ხე ბო და; არა სო დეს 
გამ ნე ლე ბია ეს გრძნო ბა; ვე რა ვინ აა რი დებს თავს ყან წის გა მოც ლას; თა მა და ყოვ-
ლის შემ ძლეა; გრა ნი ტის სიმ ტკი ცე აქვთ ძირ ძველ, თით ქოს და გა სალ კლდე ვე ბულ 
ტრა დი ციებს; ამი ტო მაც, თუ კი ერთ სტუ მარს მაინც გა მოეც ლე ბა ძალ -ღო ნე, მოთ მი-
ნე ბის ძა ფი გაუწ ყდე ბა, ვე ღარ აი ტანს ამ ტან ჯვას, ვე ღარ გაუძ ლებს მკაცრ გა მოც-
დას და უარს იტ ყვის გა ლიც ლი ცე ბუ ლი სასმისის გა მოც ლა ზე, იძუ ლე ბუ ლი გახ დე ბა, 
წა ვი დეს; აღარ დარ ჩე ბა სხვა გზა. მო ვიდ ნენ ნამ დვი ლი ბარ დე ბი, ჭეშ მა რი ტი კელ-
ტი მგოს ნე ბი – მეს ტვი რეე ბი; ასე უწო დე ბენ ქარ თუ ლი ხალ ხუ რი საკ რა ვის, სტვი-
რის, დამ კვრელთ, თან რომ მღე რიან და ლექ სა ვენ; ეს მეს ტვი რე ნი იმ მუ სი კო სე ბის 
შთა მო მავ ლე ბი არიან, რომ ლე ბიც მრა ვა ლი საუ კუ ნის გან მავ ლო ბა ში ნუს ხავ დნენ 
სა სახ ლეებ სა და ცი ხე- დარ ბა ზებ ში თავ მოყ რილ, დი დე ბუ ლი ნა დი მე ბით გა ნე ბივ რე-
ბულ ხალხს; ძვე ლად დი დი ვა სალ ნი მარ თავ დნენ ასეთ მე ფურ ლხინს სა ქარ თვე-
ლო ში... მეს ტვი რეე ბი ია ტაკ ზე დას ხდნენ, აღ მო სავ ლურ ყაი და ზე მოირ თხეს ფე ხი, 
იღ ლია ში ამოი ჩა რეს ის გა მო ბურ ცუ ლი გუ დე ბი, – ასე უწო დე ბენ ტიკს, – ასე რი გად 
რომ აც ხო ვე ლე ბენ, თით ქოს და სა სი ცოც ხლო სუნ თქვას შთა ბე რა ვენ ფლეი ტის მწა-
რე, გა მაყ რუე ბელ ჰან გებს; მგზნე ბა რე ბით სავ სე ბე რი კა ცე ბი მღე რიან, ამ ბებს გვიყ-
ვე ბიან, ყვე ლა ფერს აღ გვი წე რენ, სა ხელ და ხე ლოდ თხზა ვენ, ტკბე ბიან იმ პრო ვი-
ზა ციით... აი, მა თი ერ თ-ერ თი ლე გენ და, საა რა კო ბრძო ლას რომ მოგ ვით ხრობს: 
„ა ნაზ დად ჰკრეს დე ზე ბი რა შებს; მათ მა მათ რა ხებ მა სი ვი ლით გაკ ვე თეს ჰაე რი... 
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რო ცა იმათ დაი ნა ხეს, ყვე ლა კა რი გაა ღეს; ყუ რთას მე ნის წამ ღე ბი ჩოჩ ქო ლი, ყა ყა ნი 
და აურ ზაუ რი ქარ ბორ ბა ლა სა ვით, თვა ლის და ხამ ხა მე ბა ში გაიჭ რა ქა ლა ქის ბჭე თა 
მიღ მა... აი, მა შინ კი დაატ ყდა თავს ქა ჯეთს გამ წყრა ლი უფ ლის უსაზ ღვრო რის ხვა. 
კრო ნოს მა წყრო მით და ხა რა თვა ლი, მზე რა მიაპ ყრო დე და მი წას და წა მის გაელ ვე-
ბა ში მოაშ თო მზის მოა ლერ სე სხი ვე ბის საა მუ რი, ნე ტა რი სი ნა ზე… ველ -მინ დვრე ბი 
ვე ღარ იტევ დნენ ცხედ რებს, ყო ველ წა მიერ მა ტუ ლობ და მკვდარ თა ლაშ ქა რი... ბო-
ლო არ უჩან და გან სვე ნე ბულ თა დასს“... „ავ თან დი ლი და ლო მი ფრი დო ნი სა სახ ლის 
სიღ რმე ში შეი ყარ ნენ; სა ბო ლოოდ გაა ცამ ტვე რეს მტე რი; მდი ნა რე სა ვით მო ჩუხ ჩუ-
ხებ და მი წას თან გას წო რე ბუ ლი დუშ მა ნის სის ხლი; უსას რუ ლო ღვა რი მოე დი ნე ბო-
და; ავ თან დილ მა და ფრი დონ მა შეჰ ყვი რეს, რა წამს ერ თმა ნე თი დაი ნა ხეს; დი დად 
გაი ხა რეს; ბო ლოს თქვეს: „რა მოუ ვი და ტა რიელს?“ თვა ლებს აცე ცებ დნენ, ყო ველ 
კუთ ხე- კუნ ჭულს აკ ვირ დე ბოდ ნენ, გა მა ლე ბით დაე ძებ დნენ ძმად ნა ფიცს“... „არც ერ-
თმა არ იცო და ტა რიე ლის ასა ვალ -და სა ვა ლი... არა ფე რი სმე ნო დათ მას ზე. გზა გააგ-
რძე ლეს, მიად გნენ სა სახ ლის კა რიბ ჭეს; სულ არ ადარ დებ დათ მტე რი; სწო რედ იქ 
დაი ნა ხეს აბ ჯარ -სა ჭურ ვლის გრო ვა, მახ ვი ლე ბის, ხმლე ბი სა და ხან ჯლე ბის მოელ-
ვა რე ნამ ტვრე ვე ბი, ათი ათა სი გუ შა გის უსი ცოც ხლო სხეუ ლი და აგ რეთ ვე, მტვრის 
კო რიან ტე ლი“... „სა სახ ლის ყვე ლა და რა ჯი სნეუ ლი ვით ეს ვე ნა მი წა ზე; თი თოეუ ლი 
მათ გა ნი თა ვი დან ფე ხე ბამ დე დაჭ რი ლი იყო; სის ხლმდი ნა რე ჭრი ლო ბე ბით და ფა-
რუ ლი; უმოწ ყა ლოდ დამ სხვრეუ ლი მა თი აბ ჯარ -სა ჭურ ვლის ნა ტე ხე ბი აქეთ -ი ქით 
მი მო ფან ტუ ლი ყო; სა სახ ლის ყვე ლა კა რი გა ღე ბუ ლი ყო, გი სო სე ბის ნამ ტვრე ვე ბი მი-
მობ ნეუ ლი ყო. უმალ ეც ნოთ ტა რიე ლის ნა მოქ მე და რი. ერ თხმად თქვეს: „ეს მი სი ნა-
ხე ლა ვია“... „მე რე მიაგ ნეს ერ თმა ნე თი სა გან გაყ რილ გზებს; რო გორც იქ ნა, გააღ წიეს 
იქი დან და გა ხოხ დნენ გრძელ გა სას ვლელ ში; აი, ასე თი სა ნა ხაო ბა გა დაი შა ლა მათ 
თვალ წინ: მთვა რეს თა ვი დაეხ სნა გვე ლის ტყვეო ბი დან, მოე შო რე ბი ნა ის შხა მია ნი 
ქვე წარ მა ვა ლი და მზეს თან შე სახ ვედ რად მიე შუ რე ბო და; ერ თი სუ ლი ჰქონ და, შეჰ-
გე ბე ბო და ელ ვა რე მნა თობს; კაც მა ას წია თა ვი სი ჩაჩ ქა ნი, უკან გა დაი ყა რა გრძე ლი 
თმა, რომ ლის თი თოეუ ლი ღე რიც ქორ ფა ლერ წმის სა თუთ, მოქ ნილ ტანს ჰგავ და 
და კი დევ უფ რო ამ შვე ნებ და მას; გულ მკერ დი გულ მკერდს მის წე ბე ბო და, კი სე რი 
კი სერ ზე მიბ ჯე ნი ლი ყო, ყე ლი ყელს გა დას ჭდო ბო და“... 9

9.  აი, ასე თია „ვეფ ხის ტყაოს ნის“ რამ დე ნი მე მო ნაკ ვე თის მოკ ლე ში ნაარ სი. ეს ეპი კუ რი პოე მა, შო თა 
რუს თა ველ მა რომ და წე რა მე თორ მე ტე საუ კუ ნე ში, ქარ თველ თა ეროვ ნუ ლი სია მა ყეა. ამ ეპი ზოდ-
ში აღ წე რი ლია, რო გორ შეი ყარ ნენ ბრძო ლის შემ დეგ გმი რი ტა რიე ლი და ნეს ტა ნი. მარ ჯო რი სკოტ 
უორ დრო პის წყა ლო ბით ვთარ გმნე ეს ნაწ ყვე ტი, რად გან სწო რედ ამ სწავ ლუ ლის კა ლამს ეკუთ ვნის 
ამ ნა წარ მოე ბის მარ თლაც რომ საუც ხოოდ ბრწყინ ვა ლე და ჩი ნე ბუ ლი ინ გლი სუ რი თარ გმა ნი.
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კარ გა და ღა მე ბუ ლი იყო, სო ფელ კა ლას რომ მი ვაღ წიეთ. ეს თე მი თავს იწო ნებს 
ერ თი ტაძ რით; უსაზ ღვრო, საკ ვირ ველ მო წი წე ბას იჩე ნენ მის და მი; ყვე ლა გეგ მა 
შევ ცვა ლეთ და მთე ლი მგზავ რო ბის მარ შრუ ტი ავ რიეთ, რა თა იმ საა რა კო საყ დრის 
სა ნა ხა ვად წავ სუ ლი ყა ვით. უსას რუ ლო გვეჩ ვე ნა უსაშ ვე ლოდ გრძე ლი ხეო ბის გას-
წვრივ გა და ჭი მუ ლი გზა, და უსას რუ ლო გვეჩ ვე ნა ის მო თეთ რო მდი ნა რეც, რო მე-
ლიც ისე იგ რი ხე ბო და და იკ ლაკ ნე ბო და, ვით ქვე წარ მა ვა ლი ან კა რა ნაძ ვის წაწ-
ვე ტე ბულ ტო ტებს შო რის. ძლივს მო ვას წა რი იმის გააზ რე ბა, რაო დენ გა მორ ჩეუ ლი 
იერ სა ხე ჰქონ და პა წია და ბე ბად და ყო ფილ ამ სო ფელს; ჭერ და ბალ, ფერ მიმ ქრალ 
სახ ლებს შვე ნო და ბეღ ლე ბი, რო მელ თა მოფ რია ლე ბუ ლი კა რე ბიც დაფ ჩე ნილ პი-
რებს ჰგავ და; ხა ხე ბის მაგ ვა რი მა თი სიღ რმე ჩა ხერ გი ლი ყო ორ -ო რი ვერ ტი კა ლუ რი 
თავ ხე თი; და რა წამს პირ ვე ლად შე ვავ ლე თვა ლი, ისე თი შეგ რძნე ბა და მეუფ ლა, 
თით ქოს ყვე ლა ზე დაუნ დო ბელ, უცი ლო ბელ მტრო ბას მი ქად დნენ; ამას წყა ლი არ 
გაუ ვი დო და; ყოვ ლად შეუძ ლე ბე ლი მეჩ ვე ნა ამის უარ ყო ფა; ყვე ლა ზე ეჭ ვშეუ ვა ლი 
და ცხა დი შთა ბეჭ დი ლე ბა იყო ამ ქვეყ ნად. ნუ თუ იმი ტომ გან ვიმ სჭვა ლე ასე თი შეგ-
რძნე ბით, რომ ამ ბეღ ლებ სა და სახ ლებს, ესო დენ უფე რულთ და გა ხუ ნე ბულთ, მძი-
მედ დას წო ლო და კვამ ლის ბოლ ქვე ბი სა გან თით ქოს და და ღა რუ ლი, შავ -შა ვი სა-
ხუ რა ვე ბი? ნუ თუ იმი ტომ, რომ საფ რთხე ემუქ რე ბო და ამ ძველ თაძ ველ, დან გრე ვის 
პი რას მი სულ, უს წორ მას წო რო საც ხოვ რებ ლებ სა და ნა გე ბო ბებს? ნუ თუ იმი ტომ, 
რომ შეიძ ლე ბო და, სულ მა ლე ზათ ქით ჩა მოქ ცეუ ლი ყო? იქ ნებ იმი ტომ, რომ მა თი 
გაც რე ცი ლი, ფერ გა და სუ ლი კედ ლე ბის ფონ ზე თვალ სა ჩი ნოდ გა მოკ ვე თი ლი ყო ერ-
თა დერ თი, თით ქოს და ეუ ლი, მუ ქი და კუშ ტი კა რი, უხე შად გა მო ჩორ კნი ლი, ულა-
ზა თო ის რუ ლი თა ღის ფორ მა რომ ჰქონ და? ნუ თუ იმი ტომ, რომ ეს კა რი გა დიო და 
აი ვან ზე, რო მელ საც სი შო რე ფა რავ და ჩემს თვალ თა გან? ნუ თუ იმი ტომ, რომ ეს 
აი ვა ნი ჰგავ და იმ ჩა საფ რე ბუ ლი მზვე რა ვის გაშ ტე რე ბულ თვალს, გა ფა ცი ცე ბით რომ 
ელო და ჩემს გა მო ჩე ნას? არ ვი ცი, რა ტომ და მეუფ ლა ასე თი უსია მო გრძნო ბა. მიუ-
ხე და ვად ყვე ლაფ რი სა, ასეა, თუ ისე, თვა ლის და ხამ ხა მე ბა ში შე მიპ ყრობს ხოლ მე 
შფოთ ვა და მოუს ვენ რო ბა. ცო ტა ხნის წინ გა დაი ღო წვი მამ, მაგ რამ კვლავ დაუშ ვა; 
ენით აღუ წე რე ლი გა ვე შე ბით, გამ ძვინ ვა რე ბი თა და გაშ მა გე ბით ეცე მო და წვე თე ბი; 
წა მის გაელ ვე ბა ში ჩა მო წო ლი ლი ზვა ვი ვით გვშთან თქა წყვდიად მა. გრი შამ ერ თი 
მი ლი ციე ლი და მი ტო ვა და სხვებ თან ერ თად გა მა ლე ბით შეუდ გა თავ შე საფ რის ძიე-
ბას; ნა ხე ვარ საათს ვე ლო დე; ისე გა ვი ლუმ პე, სხეუ ლის ერ თი გო ჯიც არ შემ რჩე ნია 
მშრა ლი; თით ქოს ჩე მი უკა ნას კნე ლი ძარ ღვე ბიც კი წყლით გაიჟ ღინ თა; და რო ცა 
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გრი შა დაბ რუნ და, ერ თობ უჩ ვეუ ლო ამ ბა ვი მო მით ხრო: სო ფე ლი და ცა რიე ლე ბუ-
ლი ყო ფი ლა; სუ ლიე რის ჭა ჭა ნე ბა არ ყო ფი ლა იქ; ყვე ლა კა ცი, ქა ლი და ბავ შვიც კი 
გაკ რე ფი ლი ყო სად ღაც; ვე რა ფე რი უპო ვიათ გო მუ რებ ში, თავ ლებ სა და ბოს ლებ ში 
დამ წყვდეუ ლი პი რუტ ყვის გარ და... მდუ მა რედ გა დავ ხე დეთ ერ თმა ნეთს, თუმ ცა ღა, 
რა გვქონ და სათ ქმე ლი? რა აზ რი ექ ნე ბო და ამაო კო მენ ტა რებს? რად უნ და გავ რჯი-
ლი ყა ვით ტყუილ უბ რა ლოდ? ფუ ჭი იქ ნე ბო და ყო ვე ლი სიტ ყვა. ცხად ზე უც ხა დე სი იყო, 
მე გობ რუ ლი კე თილ გან წყო ბი თა და სით ბო თი სავ სე მხა რე ში რომ არ ამოგ ვიყ ვია 
თა ვი. მე ტის მე ტად მძაფ რად ვგრძნობ დით ამას. „ა ქაუ რებ მა იცოდ ნენ, უცი ლობ ლად 
რომ დაად გე ბოდ ნენ თავს სამ თავ რო ბო კო მი სიის წევ რე ბი და ია რაღს აჰ ყრიდ ნენ“, 
– მით ხრა გრი შამ ბო ლოს და ბო ლოს. სულ ეს იყო. კრინ ტი აღარ დაუძ რავს არა ვის.

აი, სწო რედ ამ გვარ ვი თა რე ბა ში ისა ხე ლებს ხოლ მე თავს გრი შა და ყვე ლას უმ-
ტკი ცებს, რომ სა თა ნა დოდ ვერ აფა სებ დნენ. თვა ლის და ხამ ხა მე ბა ში იღებ და გა დაწ-
ყვე ტი ლე ბებს; მე რე გა მოგ ვეც ხა და ერ თი ოფი ცე რი, რო მელ საც კარ გად ეხერ ხე ბო-
და ყო ველ გვა რი გა რე მოე ბის თა ვის და სა სი კე თოდ გა მო ყე ნე ბა ომია ნო ბის ჟამს; 
ნამ დვი ლად გა წა ფუ ლი იყო ამ საქ მე ში; ყვე ლა ფერ ში ხეი რის ნახ ვა შეეძ ლო. სოფ-
ლის სკო ლას მიაგ ნო და გა მიძ ღვა კი დეც იმ შე ნო ბი სა კენ. სკო ლა, ისე ვე, რო გორც 
ყვე ლა სხვა ნა გე ბო ბა, ცა რიე ლი დაგ ვიხ ვდა, და გარ და ამი სა, ვეე ბერ თე ლა სამ სჭვა-
ლე ბით, დაგ რე ხი ლი, უთავ ბო ლოდ გა დახ ლარ თუ ლი მავ თუ ლე ბით ჩა ხერ გი ლი ყო 
მი სი შე სას ვლე ლი. სულ რამ დე ნი მე წამ ში შეამ ტვრიეს ყვე ლა კა რი, და ყვე ლა მი ლი-
ციელ მა მიი ღო ბრძა ნე ბა. დაე მორ ჩილ ნენ გან კარ გუ ლე ბას. რამ დე ნი მე მათ გან მა 
მძი მე უნა გი რი მოხ სნა არა ქათ გა მოც ლილ, ფე ხებ ზე ტყავ გა დაყ ვლე ფილ ცხე ნებს, 
და ნარ ჩე ნე ბი კი წყლი სა და ფიჩ ხის მო სა ძებ ნად გაე შურ ნენ; ეგო ნათ, რა მეს მაინც 
იპო ვიდ ნენ სკო ლის მო მიჯ ნა ვედ აქოჩ რილ ტყე ში; ერ თი ოთა ხი სა გულ და გუ ლოდ 
დაა სუფ თა ვეს, დაა ლა გეს, მერ ხე ბი და სკა მე ბი ერთ კუთ ხე ში მიაწ ყვეს; ცეც ხლი 
ბრდღვი ალებდა და გუზ გუ ზებ და თით ქოს და პირ ველ ყო ფილ თა ხა ნი დან შე მორ ჩე-
ნილ ბუ ხარ ში; და შრე ბო და ალ მო დე ბუ ლი კუნ ძე ბი სა და ნა პო ბე ბის წინ და ლა გე ბუ-
ლი ნივ თე ბი: ჩვენს უნა გი რებ ზე და სა მაგ რე ბე ლი, დამ ბა ჩე ბი სათ ვის გან კუთ ვნი ლი 
ტყა ვის ბუ დეე ბი, ჩვე ნი საბ ნე ბი და ჩე მი ლეი ბი (ყვე ლა ფე რი წვი მის წყლით იყო გაჟ-
ღენ თი ლი). რო ცა ჯა რის კა ცე ბი დაბ რუნ დნენ, და რა ბე ბი დავ ხუ რეთ და და რა ჯე ბი და-
ვა ყე ნეთ ყვე ლა კარ თან. ძალ ზე ავის  მო მას წა ვე ბე ლი იყო ეს მდუ მა რე სამ ზა დი სი; 
ყო ველ გვა რი ახ სნა- გან მარ ტე ბის გა რე შე ფა ცი ფუ ცობ დნენ; ემ ზა დე ბოდ ნენ, რა თა 
გამ კლა ვე ბოდ ნენ ხი ფათ სა და გან საც დელს, თუმ ცა ღა, ჯერ კი დევ არა ვინ იცო და, რა 
საფ რთხე გვე მუქ რე ბო და; კა ციშ ვილს არ შეეც ნო ეს საი დუმ ლო; და უეც რად მშთან-
თქა დეპ რე სიის ბო ბო ქარ მა და შავ მა ტალ ღამ. მეჩ ვე ნე ბა, რომ ოდინ დე ლი ცნო ბის-
მოყ ვა რეო ბის, სი მა მა ცი სა და გუ ლა დო ბის ნა ტა მა ლიც კი აღარ შემ რჩა; მრა ვა ლი 
ხან გრძლი ვი, მღელ ვა რე, ხმაუ რია ნი და შფო თია ნი თვე გავ ლიე, ამ ნერ ვიუ ლო ბამ, 
გა ნუწ ყვე ტელ მა დარ ტყმებ მა, ელ დამ, თავ ზარ მა და ძრწო ლამ გა მო ფი ტა ჩე მი სხეუ-
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ლიც, სუ ლიც და გო ნე ბაც. დაე, დაეს ვას წერ ტი ლი ამ მოგ ზაუ რო ბას! დაე, დავ წე რო 
წიგ ნი ამის შე სა ხებ, რა ხან სწო რედ ამ მიზ ნით წა მო ვიწ ყე მოგ ზაუ რო ბა! დაე, წა ვი დე 
აქე დან, გა და ვიხ ვე წო სად ღაც შორს, შორს ადა მის ურიც ხვი მოდ გმი სა გან, ყვე ლა 
მთავ რო ბი სა გან, ადა მია ნე ბი სა გან! დაე, აღა რა სო დეს მის წვდეს ჩემს ყურ თას მე ნას 
ყრუ გნია სი, ღრიან ცე ლი, ერ თმა ნეთ ში არეუ ლი ხმე ბი და მით ქმა- მოთ ქმა! დაე, ვე-
ღა რა სო დეს ვუმ ზი რო ამ ქვეყ ნიურ ტან ჯვა- ვაე ბას და სა ში ნე ლე ბებს, რად გა ნაც, გარ-
და იმი სა, რომ ვე წა მე ბი, სრუ ლიად უძ ლუ რი, უმ წეო, უღო ნო და უსუ სუ რი ვარ; არაფ-
რის გა მოს წო რე ბა და შემ სუ ბუ ქე ბა არ ძალ მიძს! არ შე მიძ ლია, ვინ მე ვა ნუ გე შო! ვე-
რა ვის მო ვუ ფო ნებ გულს! „ა და მის მოდ გმის პირ მშოვ, აცოც დი თვალ მიუწ ვდე ნელ 
მაღ ლო ბებ ზე და გვაუწ ყე, რა საც იხი ლავ“. რვა წლის წინ მე გო ნა, ჯა დოს ნუ რი ხილ-
ვე ბით ვტკბე ბო დი; ვხე დავ დი, რო გორ დააღ წია თა ვი კა ცობ რიო ბამ სი ბილ წეს, 
უხამ სო ბას, სა ზა რელ სი ბინ ძუ რეს, წუმ პეს, ტა ლახს, ლაფს, ციებ -ცხე ლე ბას, სი ღა ტა-
კეს, გა ჭირ ვე ბას, უბე დუ რე ბას, ტან ჯვა- ვაე ბას და ელ ვის სის წრა ფით გაიჭ რა წინ, 
რად გან უსაზ ღვრო ძა ლით აღევ სო მოუ თო კავ, დაუძ ლე ველ, აუ ლაგ მავ ლტოლ ვას, 
რო მე ლიც ადა მიან თა მოდ გმის გარ დაუ ვა ლი გა მარ ჯვე ბის სა წინ და რი შეიქ ნე ბო და; 
იმ პულ სი ახა ლი ხი ლი იყო სამ ყა როს ის ტო რია ში; არ ნა ხუ ლი ერ თო ბა გაჩ ნდა, რა თა 
მოეხ ვე ჭათ ცოდ ნა და ძლე ვა მო სი ლე ბა; და დამ ყარ და ცხოვ რე ბა, კე თილ შო ბი ლე-
ბით, ძლიე რე ბი თა და სი ნათ ლით სავ სე, და მი სი მარ თვის სა და ვე ნი ბრძენ მა ხალ-
ხმა იგ დო ხელთ; დამ კვიდ რდა და მოი ტა ნა ისე თი მშვე ნიე რე ბა, სი ტურ ფე, სი კე თე, 
გულ მოწ ყა ლე ბა, წეს რი გი და წყო ბა, რო გორ ზეც იქამ დე ვერ იოც ნე ბებ დნენ თვით 
ყვე ლა ზე დი დი ჭკუა- გო ნე ბით, ყვე ლა ზე დი დი გუ ლით გა მორ ჩეუ ლი ადა მია ნე ბი; შე-
დეგ მა ყო ველ გვარ მო ლო დინს გა დაა ჭარ ბა. კა ცობ რიო ბა ისე გო რო ზად წა მოი ჭი მა 
მი წა ზე, თით ქოს კვარ ცხლბეკ ზე შედ გა, ხე ლით შეე ხო მნა თობთ და სა მე ფო დაა ფუძ ნა 
ცა თა სა სუ ფე ველ ში... „გვაუწ ყე, რა საც იხი ლავ!“... რო ცა უფ რო გულ დას მით და ვაკ ვირ-
დი ყვე ლა ფერს, სულ სხვაგ ვა რი ბე დის წე რა ვი ხი ლე: გან ვიმ სჭვა ლე იმის ურ ყე ვი 
რწმე ნით, რომ ჩვენ, ადა მია ნე ბი, ისე ვე, რო გორც პი რუტ ყვნი, გან წი რულ ნი ვი ყა ვით 
ტკი ვი ლი სათ ვის, ტან ჯვა- წა მე ბი სათ ვის, ვა რა მი სათ ვის, წყვდიად ში შთან თქმი სათ ვის, 
ხორ ციე ლი ვნე ბე ბი სათ ვის, სხეუ ლებ რი ვი ჟი ნი სა და ლტოლ ვი სათ ვის, გო ნე ბა ში ფეს-
ვგად გმუ ლი ცრურ წმე ნე ბი სა და სულ ში გა მე ფე ბუ ლი ძრწო ლი სათ ვის. ადა მია ნე ბი ვე-
რა და ვერ ეგუე ბოდ ნენ ამ ქვეყ ნიუ რი ყო ფიე რე ბის პი რო ბებს, წე სებ სა და კა ნო ნებს; 
მა რად და მა რად ეწა მე ბოდ ნენ, რად გა ნაც ვერ მოერ გოთ ეს ცხოვ რე ბა ისე, რო გორც 
სურ დათ; საოც რად ჰგავ დნენ მა რიო ნე ტებს; დაუს რუ ლებ ლად დაე ხე ტე ბოდ ნენ ბნელ 
ხეო ბა ში, და იმ მა ღალ, ლა მის ცა დ აწ ვდე ნილ, გა დაუ ლა ხავ მთებს, გარს რომ ერ-
ტყმოდ ნენ ადა მის მოდ გმას, სა მა რად ჟა მოდ გაე ძე ვე ბი ნათ თა ვიან თი სამ ფლო ბე ლო-
დან ვარ სკვლა ვე ბი, სივ რცე და დღის ნა თე ლი. ის, რაც ზოგს სა მარ თლია ნო ბად მიაჩ-
ნია, მუ დამ უსა მარ თლო ბა იქ ნე ბა სხვე ბის თვის; თა ნაბ რად შეიძ ლე ბა სათ ნოე ბი სა და 
ბი წიე რე ბის, ბო რო ტე ბი სა და სი კე თის გა მარ თლე ბა და ყვე ლა ზე მო ჩა მოთ ვლი ლი ერ-
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თნაი რი ხვედ რის მომ ტა ნია; სულ დგმუ ლის ხორ ციე ლი სა ბურ ვე ლი იხ ლი ჩე ბა ურ-
თიერ თსა წი ნააღ მდე გო მის წრა ფე ბებს შო რის, ამ შფო თის, ორომ ტრია ლი სა და დომ-
ხა ლის მიღ მა კი იმა ლე ბა მა რა დიუ ლი დაუკ მა ყო ფი ლებ ლო ბა, მა რად მოუკ ლა ვი 
წყურ ვი ლი, მა რად დაუც ხრო მე ლი ჟი ნი, მა რა დიუ ლი უწეს რი გო ბა, ზე და ხო რა, ფუ ჭი 
და ნა კარ გი და არეუ ლო ბა, რო მე ლიც ჰგავს ვეე ბა, გა დაუ ლა ხავ, დაუძ ლე ველ ღვარს 
და თან ისე თი გაუ ნე ლე ბე ლია, ყვე ლა ფერს უძ ლებს. დაქ საქ სუ ლი, უთავ ბო ლო, აბ ნეუ-
ლი, და კუ წუ ლი, და სა ხიჩ რე ბუ ლი და სის ხლით მოთ ხვრი ლი კა ცობ რიო ბა, რო მელ საც 
უთუოდ ძლიერ აკ ლია გარ დაუვ ალად სა ჭი რო, საერ თო შთა გო ნე ბა და კო ლექ ტიუ რი 
აღ მაფ რე ნა, უკა ნას კნელ კა ტაკ ლიზ მამ დის ვერ მოა ხერ ხებს სა კუ თარ ტვინ ში ვე აღ მო-
ცე ნე ბუ ლი კონ ცეფ ციე ბი სა და კუნ თე ბის ძა ლის რი გია ნად შე ხა მე ბას, და ადა მიან თა 
მოდ გმა ამ პლა ნე ტა ზე გა და ჭი მულ, თით ქოს და ზარ ცე მულ, შეძ რწუ ნე ბულ მი წას მოჰ-
ფენს სა კუ თა რი ნა ტან ჯი, უწ ყა ლოდ გვე მუ ლი ნაშ თე ბით, რა მე თუ სა ბე დის წე რო ყე ლის 
გა მოჭ რა და მსხვერ პლშე წირ ვა მათ რო ბე ლა ღვი ნო სა ვით დაახ ვევს თავ ბრუს, მოა ჯა-
დოებს, გონ გა და სუ ლი აღ ტყი ნე ბი თა და ეი ფო რიით აღავ სებს... „გვაუწ ყე, რა საც იხი-
ლავ!“... მე ტის მე ტად ბევ რი, დიახ, მე ტის მე ტად ბევ რი რამ ვი ხი ლე... და ეს იყო ყოვ ლის-
მომ ცვე ლი, სრუ ლიად უსა მარ თლო, ენით აღუ წე რე ლი წა ბილ წვა, ძა ლა დო ბის, სი ყე-
ყე ჩის, უგუ ნუ რე ბის, უმეც რე ბის, უბე დუ რე ბის, სიმ ძი მი ლის, წა მე ბის, ვაე ბის, მწუ ხა რე ბის 
იმ ბეჭ დით დაღ დას მუ ლი, სა სოს რომ წა რუკ ვეთს ადა მიანს. ვი ხი ლე ახავ ლე ბუ ლი, 
ბერ წი მი წა, ტან ჯვის ოკეა ნით და ფა რუ ლი. ვი ხი ლე, რომ მზე აღარ ამო ვი და ჰო რი ზონ-
ტზე. ცის კი დუ რი აღარ აალ და ამ ცხრათ ვა ლა მნა თო ბის სხი ვე ბით. ვი ხი ლე, რო გორ 
შთან თქა უკუნ მა ღა მემ ყვე ლა ნა პერ წკა ლი. ვი ხი ლე ძველ თაძ ვე ლი რე ლი გიე ბი – მა-
თი ღმერ თე ბი სა გან აღა რა ფე რი დარ ჩე ნი ლი ყო მჯი ღე ბი სა და ამო ყო რი ლი მუც ლე ბის 
გარ და; ურიც ხვი რა სე ბი ტა ლახ ში ფორ თხავ დნენ, პირ ქვე დამ ხო ბილ ნი, ლა ფით ით-
ხვრიდ ნენ გულ მკერდს, რომ ლის გან წმენ დაც ყოვ ლად შეუძ ლე ბე ლი იყო – აი, ამ გვა-
რად ეთაყ ვა ნე ბოდ ნენ იმ ღმერ თებს. ვი ხი ლე ერ თი ახა ლი კულ ტი, რომ ლის ქუ რუმ ნიც 
დია დი კერ პე ბის წი ნა შე აღას რუ ლებ დნენ სა ზეი მო რი ტუა ლებს; ამ კერ პთა სა ხე ლე ბი 
იყო: ჭეშ მა რი ტე ბა, სა მარ თლია ნო ბა, გა ნუხ რე ლო ბა, პი რუთ ვნე ლო ბა და ბედ ნიე რე ბა, 
და დი დე ბის შა რა ვან დე დით გა ცის კროვ ნე ბუ ლი მა თი სი ლუე ტე ბიც სხვე ბი ვით უძ რა-
ვად გარ თხმუ ლიყ ვნენ მი წა ზე; ნაგ ვი თა და ათას გვა რი უწ მინ დუ რე ბით და ფა რუ ლი ყო 
მა თი სა ხე; მდუ მა რე ნი, შებ ღა ლულ ნი და წა ბილ წულ ნი იყ ვნენ; ამავ დროუ ლად, შლე-
გი წი ნას წარ მეტ ყველ ნი, სა დის ტი გამ ყიდ ველე ბი და სი ხარ ბით სავ სე და ქი რა ვე ბუ ლი 
ჯა რის კა ცე ბი ცოც ხლად წვავ დნენ და მსხვერ პლად სწი რავ დნენ გმინ ვა- გო დე ბით 
და ღა ლულ ხალხს სის ხლით მორ წყულ სამ სხვერ პლოებ ზე. ოჰ! ვი ხი ლე ცეც ხლო ვა-
ნი მახ ვი ლი, თა ვის ფერ მიმ ქრალ ცხენ ზე ამ ხედ რე ბუ ლი მი ჯი რი თობ და კვი პა რო სე-
ბის იმ ხეი ვან ში, საშ ვი ლოს ნო დან აკ ლდა მამ დე რომ გა და ჭი მუ ლა, და ვთრთი, ავი 
წი ნათ გრძნო ბა მიპ ყრობს, ისე მა ში ნებს იმის მო ყო ლა, რო გორ გაუ თა ვებ ლად 
ტრია ლებ და იქ გავ ლი სას! ვი ხი ლე ადა მიან თა ხორ ცი სა გან შე კო წი წე ბუ ლი მო ნუ-
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მენ ტე ბი, იმ ადა მიან თა ხორ ცი სა გან, რომ ლე ბიც მსხვერ პლად შეს წი რეს მთავ რო ბა-
თა შემ ზა რავ ჟინს, სი ხარ ბე სა და მხე ცურ, სა ძა გელ გუ ლის თქმას, ზვა რა კად მიი ტა ნეს 
ხე ლი სუ ფალ თა შე მაძ რწუ ნე ბელ, საგ მობ წა დილ თა სამ სხვერ პლო ზე, და იმ ყირ მიზ 
მდი ნა რე თა ალის ფრად მოელ ვა რე ზვირ თე ბი, დაგ ლე ჯილ -დაფ ლე თი ლი ნა წი ლე-
ბი დან რომ ამოს კდნენ ჩქე ფით, წყალ ვარ დნი ლი ვით მძი მედ დაე ნარ ცხნენ მი წას და 
ერ თბა შად შთან თქეს მერ მი სის ყვე ლა ჩა ნა სა ხი, ხვა ლინ დე ლი დღის ყვე ლა თეს ლი, 
ნა ყო ფი რომ უნ და გა მოე ღო. მე ტის მე ტად ბევ რი, ჰო, მე ტის მე ტად ბევ რი რამ ვი ხი-
ლე; არ ძალ მიძს, გაუწ ყოთ რა მე; არაფ რის წი ნას წარ მეტ ყვლე ბა არ შე მიძ ლია; მარ-
ტოო დენ იმას გა მო გიც ხა დებთ, რომ გარ დაუ ვა ლი, უწ ყა ლო, ულ მო ბე ლი, სა ბე დის-
წე რო უკუ ნე თი, დაუნ დო ბე ლი სას ჯე ლი, ტან ჯვა- წა მე ბა, გვე მა, ჯა ხი რი, ხლა ფორ თი, 
წვა ლე ბა, ტკი ვი ლი და გო დე ბა გვე ლის; მა შა სა და მე, დაე, ახ ლა ვე სა მუ და მოდ დაი-
ხუ ჭოს ის თვა ლე ბი, რო მელ თა სიღ რმე შიც დაუ ვა ნე ბია ამ სა ზა რელ ხა ტე ბას; რომ-
ლე ბიც ინა ხა ვენ ამ სუ რა თებს, და დაე, დაახ შონ ხმა იმ ადა მია ნი სა, ამ თავ ზარ დამ-
ცემ ხა ტე ბას რომ აღ წერს!

ო, რო გორ იმა ტებს მღელ ვა რე ბა, შფო თი, ჩოჩ ქო ლი და მოუს ვენ რო ბა ჩვენ ირ-
გვლივ! გრი შა და ყია ლებს ოთახ ში; ნერ ვე ბაშ ლი ლი, უმიზ ნოდ და ბო რია ლებს; მი-
ლი ციე ლე ბი დრო დად რო წა მოი მარ თე ბიან, რა თა გა რეთ გაი ხე დონ; ჯიუ ტად ცდი-
ლო ბენ, რა მე მაინც გაარ ჩიონ ამ თვალ შეუ ვალ ღა მე ში; მე თვი თონ კით ხვის თა ვიც 
კი არ მაქვს, და ში ლი ფად ჩაც მუ ლი გავ ხე ვე ბულ ვარ ცეც ხლშე მოგ ზნე ბუ ლი ნა პო ბე-
ბი სა და კუნ ძე ბის წინ; მოს ვე ნე ბას ვერ ვპოუ ლობ. ეს მდუ მა რე ბა, ეს სი ცა რიე ლე, ამ 
მხა რის სად ღაც გამ ქრა ლი მკვიდ რნი, ეს თავ სხმა წვი მა... ამ სა ღა მოს ყვე ლა ფე რი 
უფ რო და უფ რო ავ ბე დით ელ ფერს იძენს; უფ რო და უფ რო მძაფ რად ვგრძნობ, რომ 
ყო ვე ლი ვე დიდ საფ რთხეს მი ქა დის; ავი წი ნათ გრძნო ბა გვიპ ყრობს; გუ ლი გვიგ-
რძნობს, სა და ცაა, რა ღაც სა ში ნე ლე ბა დატ რიალ დე ბა, და ეს გუ მა ნი, რა ღაც იდუ მა-
ლი ძა ლის გა მო, მძი მე ტვირ თად გვა წევს. ცო ტა ხნის შემ დეგ გრი შა მო მიახ ლოვ და 
და ჩემ გვერ დით ჩა მოჯ და; თავ და პირ ვე ლად, ცო ტა არ იყოს, არეულ -და რეუ ლად 
ვმას ლაა თობ დით, მაინ ცდა მაინც დი დი აზ რობ რი ვი თან მიმ დევ რო ბა არ ჰქონ და 
ჩვენს დია ლოგს, რად გან თი თოეუ ლი ჩვენ გა ნი ძლიერ შეე წუ ხე ბი ნა სულ სხვა დას-
ხვა სა ფიქ რალს; სულ სხვა დას ხვა რა მეს დას ტრია ლებ და ჩვე ნი გო ნე ბა... და, აი, 
ისე ალა პა რაკ და გრი შა, ერ თი სა კით ხი დან მეო რე ზე გა დას ვლაც კი არ უც დია; ყო-
ველ გვა რი შე სავ ლი სა და მი კი ბულ -მო კი ბუ ლის გა რე შე, თით ქმის მტკი ცედ შეუდ გა 
რა ღა ცის მო ყო ლას; თით ქოს მიჰ ყვე ბო და იმ ხაზს, კარ გა ხნით ად რე რომ დაი ხა-
ზა; იფიქ რებ დით, თა და რი გი დაი ჭი რა და წი ნას წარ გათ ვა ლა ყო ვე ლი ვეო; ისე თი 
მბრძა ნებ ლუ რი იე რით გაავ ლო ეს ხა ზი, არად ჩააგ დო პრეამ ბუ ლე ბი; იმ ადა მიანს, 
რომ ლის გო ნე ბა შიც ჩაი სა ხა ეს ყო ვე ლი ვე, სწო რედ ეს ხა ზი აი ძუ ლებს, ხე ლი აი ღოს 
ყვე ლა ფერ ზე და უმალ მას მიჰ ყვეს. რა ტომ მოიქ ცა გრი შა ასე? რამ უბიძ გა ამ სა ღა-
მოს, გუ ლი გა დაე შა ლა ჩემ თვის და თა ვის მე საი დუმ ლედ ვექ ციე? იდუ მა ლე ბი თაა 
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მო ცუ ლი ამის მი ზე ზი. რა წამს მი სი ნაამ ბო ბის პირ ვე ლი სიტ ყვე ბი მის წვდა ჩემს ყურ-
თას მე ნას, მივ ხვდი, თა ვის თვის სა სი ცოც ხლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ამ ბა ვი უნ და მოეთ-
ხრო. რო გორ მივ ხვდი? შეიძ ლე ბა, ით ქვას, რომ სწო რედ მი სი მო ნათ ხრო ბის ანაზ-
დეუ ლო ბა მაც კი მი მახ ვედ რა ყვე ლა ფერს.

ნამ დვი ლად საუც ხოოდ მშვე ნიე რი და საწ ყი სი ჰქონ და ამ ბავს. არა სო დეს მო მის-
მე ნია ნაამ ბო ბი, ასე ძლიერ რომ მა გო ნებ და რო მეო სა და ჯუ ლიე ტას ტრა გე დიას. 
გრი შა იმე რე თის ერ თ-ერთ სო ფელ ში დაი ბა და; მშობ ლიურ მხა რე ში აღი ზარ და ერ-
თი დი დი მე მა მუ ლის ერ თა დერთ ქა ლიშ ვილ თან ერ თად; ელე ნა ერ ქვა იმ მდი და რი 
კა ცი სა და მი სი ცო ლის დე დი სერ თა გო გო ნას; ამ უკა ნას კნელ სა და გრი შას ბავ შვო-
ბი დან უყ ვარ დათ ერ თმა ნე თი. სულ ერ თად თა მა შობ დნენ; ერთ სკო ლა ში და დიოდ-
ნენ; ერთ მდი ნა რე ში ბა ნაობ დნენ, ყო ველ მხრივ ერ თი მეო რის თა ნა ზიარ ნი იყ ვნენ, 
საერ თო თა მა შე ბით ტკბე ბოდ ნენ; არას დი დე ბით არ დაიწ ყებ დნენ უერ თმა ნე თოდ 
თა მაშს; მა თი ნორ ჩი ცხოვ რე ბის ყვე ლა ნა ბი ჯი, ყვე ლა საქ მე, წყლის ორი წვე თი ვით 
ჰგავ და ერ თმა ნეთს და, რაც მთა ვა რია, ერ თდროუ ლად დგამ დნენ ყვე ლა ნა ბიჯს, 
ერ თდროუ ლად ას რუ ლებ დნენ ყვე ლა საქ მეს. ბუ ნებ რი ვია, აღ თქმა და დეს, რომ 
რო ცა ხა ნი გა მოხ დე ბო და და წა მოიზ რდე ბოდ ნენ, შეუღ ლდე ბოდ ნენ. ელე ნა ქე რათ-
მია ნი იყო (სან თლი თაა სა ძე ბა რი ქე რა ქარ თვე ლი), დიდ რო ნი, ცის ფე რი თვა ლე ბი 
შვე ნო და; ამ მიმ ნდო ბი, ნა ზი, სა თუ თი, უსიტ ყვო, ჩუ მი, გულ ჩათ ხრო ბი ლი, სა კუ თარ 
გრძნო ბა თა ნა ჭუჭ ში გა მო კე ტი ლი, მეოც ნე ბე ქა ლიშ ვი ლის ში ნა გან სამ ყა რო ში იმა-
ლე ბო და შლე გი ვნე ბა, რო მე ლიც ბო ბოქ რობ და, ზღვავ დე ბო და, უფ რო და უფ რო 
შემ ზა რა ვად დია დი, ძლიე რი, შთამ ბეჭ და ვი და საუც ხოო ხდე ბო და; თით ქოს და იქ-
ცეო და უშ ვე ლე ბელ გრო ვად, ბურ თი ვით იბე რე ბო და და იბურ ცე ბო და, წყალ დი დო-
ბი სას მო ვარ დნი ლი ღვა რი ვით დიდ დე ბო და, მაგ რამ არ ძა ლუძ და მი სი გა მო ხატ ვა… 
ყვე ლას გან გა მორ ჩეუ ლი, პრინ ცი პუ ლი, გა ნუხ რე ლი იყო, აღა რა ფე რი ახ სოვ და ში-
ნა გა ნი სამ ყა როს გარ და; მარ ტოო დენ გუ ლი და გრძნო ბა იყო მნიშ ვნე ლო ვა ნი მის-
თვის; სხვას არა ფერს ჰქონ და ფა სი. რა ჟამს წა მოი ჩი ტა, კი დევ უფ რო იმა ტა მის მა 
უტ ყვმა ძალ მო სი ლე ბამ; და გრი შა, რო მელ საც გა რეგ ნუ ლად უფ რო მე ტად ეტ ყო ბო-
და სი ფიც ხე, გზნე ბა, დაუდ გრომ ლო ბა, აღ ტყი ნე ბა, მძვინ ვა რე ბა, ენერ გიუ ლო ბა და 
მოუს ვენ რო ბა, ელე ნას და რად ებ ღაუ ჭე ბო და იმ აზრს, რომ მას და მის სარ ტფოს 
ერ თნაი რი ხვედ რი ერ გოთ; რომ ერ თმა ნე თის ბე დი უნ და გაე ზია რე ბი ნათ. რა ჟამს 
თხუთ მე ტი წე ლი შეუს რულ დათ, ქუ თაი სის გიმ ნა ზია ში მია ბა რეს, და სწო რედ იქ, იმ 
ქა ლაქ ში ის წავ ლეს, რას ნიშ ნავ და ის მო რა ლუ რი თა ვი სუფ ლე ბა და შემ ბო ჭავ ზნე-
ჩვეუ ლე ბა თა ბორ კი ლე ბის მსხვრე ვა, რომ ლი თაც რუ სი სტუ დენ ტე ბი ტკბე ბიან (ა სე-
თი ჩვე ვა აქვთ); ერ თსა და იმა ვე საგ ნებს სწავ ლობ დნენ; ერ თი და იგი ვე პრობ ლე-
მე ბი იპ ყრობ და მათს ყუ რად ღე ბას; ერ თი და იმა ვე სა ჭირ ბო რო ტო სა კით ხე ბი იზი-
დავ დათ; ერ თსა და იმა ვე გა მო სა ვალს ეძებ დნენ; ერ თდროუ ლად დაიწ ყო დი დი 
ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი გა მოღ ვი ძე ბა ყმაწ ვილ ქა ლი სა და ჭა ბუ კის ში ნა გან სამ ყა რო ში; 
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და გა მუდ მე ბულ მა ფიქ რმა, გა ნუწ ყვე ტელ მა აზ როვ ნე ბამ და დაუს რუ ლე ბელ მა გო-
ნებ რივ მა შრო მამ გა მოაწ რთო და გა ნამ ტკი ცა მა თი სა თუ თი ტრფო ბა და ნა ზი სიყ ვა-
რუ ლი. გრი შა გა ბე დუ ლად, მტკი ცედ და შეუ პოვ რად გა დაეშ ვა სო ცია ლიზ მის მო რევ-
ში; აღ ფრთო ვა ნე ბით, თა მა მად ჩაე ბა სა ზო გა დოე ბი სათ ვის სა სი კე თო საქ მე ში და 
ამ გვა რად გა ნუდ გა სა კუ თარ ოჯახს, ხე ლა ღე ბით უარ ყო მა თი ტრა დი ციე ბი; გუ ლა დი, 
მა მა ცი, გამ ბე და ვი, იმ პულ სუ რი და ფიც ხი ახალ გაზ რდა სა თა ვე ში ჩაუდ გა სტუ დენ-
ტთა პირ ველ გა ფიც ვას, და ამ ბო ხის და სას რულს დაა პა ტიმ რეს ცა რის ტმა პო ლი ციე-
ლებ მა (ერთ სა ღა მოს შეუც ვივ დნენ ბი ნა ში), ექ ვსი თვით გა მოამ წყვდიეს ქა ლა ქის 
სა ტუ სა ღო ში; ცალ კე კა მე რა ში გა მო კე ტეს და გაა საი დუმ ლოეს მი სი შეპ ყრო ბის ამ-
ბა ვი; წიგ ნე ბიც კი არ მის ცეს; ტა ნი სა მო სიც კი არ აღირ სეს; თით ქმის უჭ მელ -უს მე ლი 
ჰყავ დათ; ყო ველ დღე ეს წრე ბო და იმ ბრძო ლას, რო მელ საც აჩა ღებ დნენ მე ზო ბელ 
საკ ნებ ში ჩაყ რი ლი მი სი ამ ხა ნა გე ბი, გა ფიც ვის ის სხვა სუ ლის ჩამ დგმელ ნი, სტუ დენ-
ტე ბი რომ შეა გუ ლია ნეს, წაა ქე ზეს და ზემ დგომ თა წი ნააღ მდეგ აამ ხედ რეს; ასე თი 
ბრძო ლე ბით იქ ცევ დნენ თავს, სა ნამ ჩა მოახ რჩობ დნენ. ენით აღუ წე რე ლი სა ში ნე-
ლე ბა იხი ლა გრი შამ; დაწ ვრი ლე ბით აღ მი წე რა ჯო ჯო ხე თუ რი, შემ ზა რა ვი სცე ნე ბი. 
ელე ნა იყო ის ერ თა დერ თი ადა მია ნი, რო მელ მაც შეძ ლო მი სი მო ნა ხუ ლე ბა, და ამ 
გან საც დე ლის ჟამს იგ რძნეს მოზ ღვა ვე ბა იმ სიყ ვა რუ ლი სა, რო მე ლიც სა ბო ლოოდ 
გარ დაი სა ხა არაამ ქვეყ ნიურ აღ ტყი ნე ბად და გზნე ბად. ბო ლოს და ბო ლოს, გაა თა ვი-
სუფ ლეს სა პა ტიმ რო დან; რო გორც იქ ნა, ძლე ვა მო სი ლი, წო ნია ნი, ავ ტო რი ტე ტუ ლი 
და გავ ლე ნია ნი ადა მია ნე ბის წყა ლო ბით დააღ წია თა ვი ტყვეო ბას, თუმ ცა, გან დევ ნეს 
თა ვი სი სოფ ლი დან; ელე ნა მშობ ლიურ მხა რე ში გაჰ ყვა მიჯ ნურს, მაგ რამ, რო გორც 
აღ მოჩ ნდა, სულ ტყუი ლად გა და ლა ხეს ამო დე ნა მან ძი ლი – იქ წააწ ყდნენ შე მაძ რწუ-
ნე ბელ წი ნააღ მდე გო ბებს, გა დაუ ლა ხავ დაბ რკო ლე ბად რომ აღ მარ თუ ლი ყო მათ 
წი ნა შე. გრი შას მა მა მო ხუ ცი, ქე დუხ რე ლი, შეუდ რე კე ლი და შეუ რი გე ბე ლი არის ტოკ-
რა ტი გახ ლდათ; მი სი გუ ლი დაე კო და ვა ჟიშ ვი ლის რე ვო ლუ ციურ მა ქი ნა ციებს, ფან-
დებს, მა ნევ რებს, ინ ტრი გებ სა და ხრი კებს; ქა ლიშ ვი ლის მა მას კი, პი რი ქით, ფე ხი 
აეწ ყო ახა ლი მოძ რაო ბის თვის; და ამ ორი ოჯა ხის უფ რო სებ მა ყვე ლა ზე ულ მო ბე ლი 
პო ლი ტი კუ რი მტრო ბა და სი ძულ ვი ლი აღუთ ქვეს ერ თურთს; ბო ლო არ უჩან და ორ-
მხრივ ბრალ დე ბებს, ღვარ ძლიან საყ ვე დუ რებს, მწა რე ჩი ვილს, და მუ ნა თე ბას, გა-
კილ ვას; იქამ დე მი ვი და საქ მე, რომ ერ თმა ნე თი შეუ რაც ხყვეს ერ თ-ერ თი სა ხალ ხო 
თავ ყრი ლო ბი სას; ერ თმა მეო რე დაა და ნა შაუ ლა, მო ზარ დე ბი გზას ააც დი ნე და გა-
დააგ ვა რეო; მეო რემ კი მია ხა ლა, მავ ნე რეტ როგ რა დი, დამ ღუპ ვე ლი რეაქ ციო ნე რი, 
ჩა მორ ჩე ნი ლი, პროგ რე სის დაუ ძი ნე ბე ლი მტე რი, წარ სუ ლის გად მო ნაშ თი, გო ნე ბა-
შეზ ღუ დუ ლი ანაქ რო ნიზ მი ხარ და ძალ -ღო ნეს არ იშუ რებ იმი სათ ვის, რომ რო გორ-
მე შეა ჩე რო გარ დაუ ვა ლი და ყოვ ლად სა მარ თლია ნი ევო ლუ ციაო. ახალ გაზ რდა 
გრი შა სა და ელე ნას სა ბო ლოოდ აუკ რძა ლეს ერ თმა ნე თის ნახ ვა; მა თი შე საბ რა ლი-
სი დე დე ბის ძა ლის ხმე ვის მიუ ხე და ვად, კი დევ უფ რო იმა ტა ამ ორი კა ცის მრის ხა ნე-
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ბამ; გამ ძაფ რდა ისე დაც უსაზ ღვრო სი ძულ ვი ლი; იმა ტა გმო ბამ და შეჩ ვე ნე ბამ; ყო-
ვე ლი ვე ამან მტრო ბის, უკე თუ რე ბის, სია ვი სა და არა კე თილ მო სურ ნეო ბის პა როქ-
სიზმს მიაღ წია – გრი შა სა და ელე ნას, ჯერ კი დევ ბავ შვე ბი რომ იყ ვნენ, დაე ქად ნენ, 
მა მე ბის წყევ ლა- კრულ ვის ნიაღ ვა რი და გატ ყდე ბათ თავს, თუ კი კვლავ გეყ ვა რე ბათ 
ერ თმა ნე თიო; მარ ტოო დენ ეს მი ზე ზი იქ ნე ბა საკ მა რი სი თქვენ შე საჩ ვე ნებ ლა დო; 
უთუოდ უნ და ამოიგ ლი ჯოთ გუ ლი დან ერ თი მეო რეო. სა ქარ თვე ლო ში იმ ხა ნად არა-
ვის მოუ ვი დო და აზ რად, წინ აღ დგო მო და ამ გვარ ბრძა ნე ბებს, აჯან ყე ბო და მშობ-
ლებს, თა ვად ეგ დო ხელთ სა კუ თა რი ცხოვ რე ბის მარ თვის სა და ვე ნი, ისე გა მოე ძერ-
წა თავისი ყო ველ დღიუ რი ყო ფა, რო გორც მოე წა დი ნე ბო და, ისე გაე ლია სი ცოც ხლის 
დღე ნი, რო გორც თა ვად სურ და, მიე ფურ თხე ბი ნა ოჯა ხი სათ ვის და არად ჩაეგ დო 
დედ -მა მის ნე ბა. რო ცა ყმაწ ვილ ქა ლი ელე ნა სა ბო ლოოდ დარ წმუნ და, რომ ყო ველ-
გვა რი იმე დი გა და წუ რუ ლი იყო, პირ ვე ლად ჩა მოაგ დო სიტ ყვა თვით მკვლე ლო ბა ზე. 
მრა ვა ლი კვი რის გან მავ ლო ბა ში ხვდე ბოდ ნენ ერ თმა ნეთს სხვე ბი სა გან მა ლუ ლად; 
საი დუმ ლო საუბ რე ბი ჰქონ დათ გა ჩა ღე ბუ ლი; გრი შა იბ რძო და, უძა ლიან დე ბო და, 
ეხ ვე წე ბო და, ევედ რე ბო და, ემუ და რე ბო და, ედა ვე ბო და, შეა გო ნებ და, ჭკუას არი გებ-
და; მაგ რამ იგი კერ პი, შეუს მე ნე ლი, თა ვის ნათ ქვა მა და ნაღ ვლია ნი აღ მოჩ ნდა; იმ 
საა რა კო სიყ ვა რუ ლით გუ ლან თე ბულ, ტრა გი კულ, დიად, მიჯ ნურ ქალ თა მოდ გმის 
ღირ სეუ ლი შთა მო მა ვა ლი გა მოდ გა, რო მელ თაც მა ში ნაც კი იზი დავთ და ნუს ხავთ 
სიკ ვდი ლი, რო ცა ბედ ნიე რე ბას ეზია რე ბიან. რო გორც იქ ნა, გრი შა და ნებ და გუ ლის 
 სწორს; ბო ლოს და ბო ლოს, და ყა რა ფარ -ხმა ლი; ერთ დღეს, ორი ვე ნი გაემ გზავ-
რნენ ქუ თაისს, და იმ ლა მაზ ქა ლაქ ში იქი რა ვეს ერ თი ოთა ხი ღა მის გა სა თე ვად. ქა-
ლიშ ვილ მა არაფ რის თქმა არ ისურ ვა მის თვის; არაფ რის ახ სნა არ ინე ბა; მხო ლოდ 
ის სთხო ვა და ჟი ნე ბით, მე მო მან დე ყვე ლაფ რის გა დაწ ყვე ტაო, და მო ქან ცუ ლი, ყვე-
ლაფ რის გან მო ყირ ჭე ბუ ლი, არა ქათ გა მოც ლი ლი და გა ბეზ რე ბუ ლი ყმაწ ვი ლი და-
თან ხმდა. ელე ნამ თა ვად მოუმ ზა და ვახ შა მი იმ ღა მეს; უა რი უთ ხრა გუ ლის გა დაშ-
ლა ზე, საი დუმ ლოს გამ ჟღავ ნე ბა სა და გეგ მე ბის გამ ხე ლა ზე; ბო ლომ დე არ გაუნ დია 
სატ რფოს თვის, რა ცეც ხლი ტრია ლებ და მის სა სო წარ კვე თილ, მოწ ყა ლე, ლმო ბიერ, 
თა ნალ მო ბით სავ სე გულ ში; რო ცა მოუს ვე ნა რი, დაუ დე გა რი და შე წუ ხე ბუ ლი გრი შა 
შფო თიან კით ხვებს უს ვამ და, ელე ნა ეამ ბო რე ბო და მის ბა გეს და ასე ადუ მებ და, 
თუმ ცა ღა, ამა ვე დროს, გრი შამ გუ ლის სიღ რმე ში იცო და, უდარ დე ლო ბა და უზ რუნ-
ვე ლო ბა რომ იმა ლე ბო და ამ ში შის, ძრწო ლი სა და შფო თის მიღ მა, რა მე თუ სიკ-
ვდილს თა ვი სი ვე ნე ბით დათან ხმდა. ვაჟ მა მას თან ერ თად მიირ თვა კერ ძი და უმალ 
ძი ლი მოე რია; ვე რა და ვერ გაუმ კლავ და ამ დაუძ ლე ველ სურ ვილს; ელე ნამ სა წო-
ლამ დე მიიყ ვა ნა, დააწ ვი ნა, მე რე კი თა ვა დაც გაი შო ტა მის გვერ დით; და რა კი ყმაწ-
ვილ ქალ მა ერ თგვა რი პირ ქუ ში გააფ თრე ბით, გულ მხურ ვა ლედ და და ჟი ნე ბით 
სთხო ვა, სა რე ცე ლი გა ვი ზია რო თო, რა კი ასე გა მოიწ ვია, წაა ქე ზა და აც დუ ნა, ახალ-
გაზ რდა პირ ვე ლად დაეუფ ლა მის სხეულს; მოწ ყვი ტა მი სი უმან კოე ბის ყვა ვი ლი. და 
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მე რე მო ცე ლი ლი ვით დაემ ხო სა წოლ ზე და უმალ არა რას მო რევ ში გა დაეშ ვა. ორ-
მოც დარ ვა საა თის შემ დეგ მიაკ ვლიეს ქალ -ვაჟს; დი დი დრო გა ლიეს მათ ძებ ნა ში; 
ყვე ლა კა რი შეამ ტვრიეს; გრი შა კო მა ში იყო, ელე ნას კი სუ ლი დაე ლია; მი სი თა ვი 
მი სი საყ ვარ ლის გულ მკერ დზე ეს ვე ნა; გა ხე ლი ლი დარ ჩე ნო და მშვე ნიე რი, ცის ფე რი 
თვა ლე ბი და თით ქოს და ჟი ნე ბით შეს ცქე რო და თა ვის ერ თა დერთ და ჭეშ მა რიტ მიჯ-
ნურს. ექ ვსი თვის გან მავ ლო ბა ში მკურ ნა ლობ დნენ გრი შას, რა თა რო გორ მე გა-
დაერ ჩი ნათ; ამ დე ნი დრო და ზრუნ ვა დას ჭირ და მის ხსნას, რად გან სა სიკ ვდი ლო 
შხამს ძლიერ ევ ნო მის თვის; გა მოხ და ხა ნი და ევ რო პა ში გაამ გზავ რეს; და მხო ლოდ 
იმი სათ ვის დაბ რუნ და სამ შობ ლო ში, რომ გააფ თრე ბულ ბრძო ლა ში ჩაბ მუ ლი ყო, 
რო ცა დი დი ომი გა მოც ხად და; რუ სეთ -გერ მა ნიის საზ ღვრე ბი სა კენ გაე შუ რა. ვე რა-
სო დეს მიხ ვდა, რო გო რი გან ზრახ ვა ჰქონ და მის საყ ვა რელ ქალს; ეს ჩა ნა ფიქ რი ბო-
ლომ დე იდუ მა ლე ბით მო ცუ ლი დარ ჩა მის თვის; ნუ თუ ელე ნამ მიქ სტუ რის სხვა დას-
ხვა დო ზა დაას ხა სა კუ თარ და გრი შას კერ ძებს? იქ ნებ გან გებ შეუ რია არა თა ნა ბა რი 
დო ზე ბი, რად გან გრი შას გა დარ ჩე ნა ეწა და? ნუ თუ უნ დო და, მას ზე დიდ ხანს ეცოც-
ხლა მის გუ ლის  სწორს? ან იქ ნებ თა ნაბ რად გაა ნა წი ლა სა წამ ლა ვი, მაგ რამ გრი შა 
სიკ ვდი ლი სა გან იხ სნა ოდენ სა კუ თარ მა გაუ ტე ხელ მა ჯან მრთე ლო ბამ, დიდ მა ამ ტა-
ნო ბამ, ახოვ ნო ბამ, ზორ ბა აღ ნა გო ბამ და მტკი ცე აგე ბუ ლე ბამ? გრი შა მიუახ ლოვ და 
ნაამ ბო ბის და სას რულს, მე რე კი ცრემ ლი წას კდა; რა შემ ზა რა ვი იყო მი სი გუ ლა მოს-
კვნი ლი ქვი თი ნი! „ვე რა სო დეს გა ვი გებ ამას; ჩემს დღე ში ვერ ჩავ წვდე ბი ამ საი დუმ-
ლოს; თუ კი ჩე მი გუ ლის მუ რა ზი ნატ რობ და, მეც მას თან ერ თად გა მოვ თხო ვე ბო დი 
წუ თი სო ფელს, გა ნა მაქვს სი ცოც ხლის უფ ლე ბა? მე ხომ ჯერ კი დევ სულ დგმუ ლი 
ვარ?!“ – ამოიგ მი ნა და ღო ნე ბულ მა. ოჰ! რა ცხა დად ჩა მეს მის მი სი სა სო წარ მკვე თი 
და გულ საკ ლა ვი სიტ ყვე ბი! რა ცხოვ ლად მე ხა ტე ბა თვალ წინ მი სი კრუნ ჩხვა მო რეუ-
ლი სა ხე, მი სი მოძ რაო ბა! ბრმა სა ვით აფარ თხალ და და ხე ლის ცე ცე ბით გა მოე მარ-
თა, რა თა რო გორ მე მოეღ წია ჩე მამ დე; სურ და, მის თვის მეწ ყა ლო ბე ბი ნა შემ წეო ბა, 
რა მე თუ ყოვ ლად აუ ტა ნე ლი ტან ჯვა გა დაი ტა ნა, გაუ საძ ლი სი წა მე ბა იწ ვნია, ჯვარს 
ეც ვა, ევ ნო, გოლ გო თის გზა გაია რა, მარ ტვი ლო ბის სიმ წა რე და გვე მა იგე მა და ახ-
ლაც არ უჩან და ბო ლო მის უსა სოო ბას, გან საც დელს, ნაღ ველს, მწუ ხა რე ბას, უბე-
დო ბას, მიუ საფ რო ბა სა და ტკი ვილს. ვაი, რომ არ შე მიძ ლია, შემ წე- მფარ ვე ლად 
მოვ ვლე ნო დი და დახ მა რე ბის ხე ლი გა მე წო დე ბი ნა მის თვის! მეც ვაღ ვარ ღვა რებ დი 
ცრემ ლებს; ვტი რო დი, რად გან სრუ ლიად უსუ სუ რი, უმ წეო და უღო ნო ვი ყა ვი, და მის 
ტკი ვი ლიან, მწა რე ქვი თინ სა და სლუ კუნს, მტან ჯველ ხმაუ რად რომ ჩა მეს მო და, 
ანაზ დად შეე რია გა რე დან შე მოღ წეუ ლი, ყურ თას მე ნის წამ ღე ბი, უცა ბე დი, სა ზა რე-
ლი ხმაუ რი – ცეც ხლსას როლ ია რაღს ის როდ ნენ. ეს სცე ნა სა მა რა დი სოდ ჩა მე ბეჭ და 
მეხ სიე რე ბა ში; შე მომ რჩა იმ ღა მის მო გო ნე ბა, რა მე თუ ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე მტან ჯვე-
ლი და გუ ლის  მომ კვლე ლი სცე ნა იყო მათ შო რის, ჩემ დღე ში რომ მი ნა ხავს: გრი შა 
წა მოი მარ თა, სა ხე ჯერ კი დევ დალ ტო ბი ლი ჰქონ და ცრემ ლე ბით, მაგ რამ უმალ 
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გაიღ ვი ძა მკაცრ დის ციპ ლი ნას ნაჩ ვე ვი, გა მოწ რთო ბი ლი ჯა რის კა ცის მძაფ რმა ინ-
სტინ ქტმა და უტ ყუარ მა ალ ღომ, და ახალ გაზ რდა კა ცი უეც რად მოს წყდა ად გილს, 
გა ვე შე ბით დაეძ გე რა შე მო სას ვლელს და შეს ძა ხა: „ყვე ლანი კარ თან აეს ვე ტეთ!“ 
სულ რამ დე ნი მე წამ ში მოა ხერ ხეს ყვე ლა კა რის ჩა ხერ გვა, გა დაუ ლა ხა ვი ბა რი კა დე-
ბის აღ მარ თვა; ყვე ლა ფე რი, რაც სკო ლის შე ნო ბა ში მი მო ფან ტუ ლი ყო და რაც ხელ-
ში მოჰ ყვათ, აა ხო რეს კა რის წინ; უზარ მა ზა რი გრო ვა დად გა; დახ ვა ვე ბუ ლი ყო მერ-
ხე ბი, სკა მე ბი და მა გი დე ბი. „არ მო შორ დეთ თქვენს ად გი ლებს... ფხიზ ლად იდა რა-
ჯეთ...“ – ასე თი მოკ ლე, გა სა გე ბი და ნა თე ლი ბრძა ნე ბე ბი პოს ტზე დამ დგარ გუ შა გებს 
მი ლი ციე ლებს ამ სგავ სებ და. „არ გაის რო ლოთ; არ უნ და მოგ ვაკ ვლიონ; დაე ლო-
დეთ მათ თავ დას ხმას. სა ნამ იე რიშ ზე არ გად მოვ ლენ, არ გაინ ძრეთ“. გრი შამ სან-
თლე ბი ჩააქ რო, რა თა ერ თი ბე წო სი ნათ ლეც კი არ გა პა რუ ლი ყო ჭუჭ რუ ტა ნე ბი დან 
და კედ ლის ბზა რე ბი დან; გარ და ამი სა, უკ ვე დაე ხუ რათ ჩე მი ოთა ხის ხის და რა ბე ბი, 
და ვე რა ფერს ვხე დავ დი წით ლად მოელ ვა რე ცეც ხლი სა და ბუ ხარ ში მო გიზ გი ზე 
კუნ ძე ბის გარ და. „Lie down! და წე ქით, ოდეტ!“ – მით ხრა გრი შამ. ჩემ კენ გა მოე მარ-
თა, რა ხან კვლავ ფეხ ზე ვი დე ქი; უნ დო და, ძა ლა დაე ტა ნე ბი ნა ჩემ თვის და ძირს გა-
ვე შო ტე. მაგ რამ რა წამს მო მიახ ლოვ და, სიშ მა გემ შე მიპ ყრო (არ ვი ცი, რად მოხ და 
ასე); არ ნა ხუ ლი გა ვე შე ბა და გააფ თრე ბა იყო! არა სო დეს, არა სო დეს მიგ რძნია ჩე მი 
სი გი ჟე ისე მძაფ რად, რო გორც მა შინ, იმ შე მაძ რწუ ნე ბელ წუ თებ ში; ჩემს არ სე ბა ში 
უთუოდ დაუ ბუ დე ბია ამ სიშ ლე გეს – ამას წყა ლი არ გაუ ვა. გონ გა და სუ ლი, შეშ ლი ლი 
ქა ლი ვით გა ვუ ძა ლიან დი მის იმ მძი მე ხე ლებს, აუ ტა ნელ ტვირ თად რომ დამ წო-
ლოდ ნენ მხრებ ზე და ჩემს მოდ რე კას ლა მობ დნენ. და მეხ სე ნით ყვე ლა ნი! მინ და, 
მოვ კვდე თა ვი სუ ფა ლი და ეუ ლი, მარ ტოდ შთე ნი ლი; არა მწა დია ეს მკლა ვე ბი, მარ-
წუ ხე ბი ვით რომ შე მომ ჭდო ბიან; არა მსურს მა მა კა ცის ეს ალერ სი და ლა ცი ცი; ვნატ-
რობ, მოვ კვდე მეთ ვალ ყუ რე თა მზე რი სა გან შორს, მა თი სიტ ყვე ბი სა გან შორს... არ 
მინ და არც ღმერ თე ბის ნუ გე შის ცე მა, არც ადა მიან თა მოდ გმის დახ მა რე ბა, შემ წეო-
ბა, შვე ლა, მოწ ყა ლე ბა და მფარ ვე ლო ბა; ვოც ნე ბობ, მარ ტოდ მარ ტო გა მო ვე სალ მო 
სი ცოც ხლეს, გა მო ვეთ ხო ვო ეუ ლი, ჩე მი სუ ლის ანა ბა რა დარ ჩე ნი ლი, ჩე მი აზ რე ბით, 
ჩე მი ფიქ რე ბით, ჩე მი ძა ლით, ჩე მი სიმ წრი თა და ვა რა მით, ჩე მი ში შით; ის ღა მწა დია, 
მარ ტოდ მარ ტომ ვია რო წინ და შთა ვინ თქა აჩ რდი ლე ბით სავ სე წყვდიად ში. მარ-
ტოდ მარ ტომ გავ ლიე ამ ცხოვ რე ბის გზა, მარ ტოდ მარ ტომ გა დავ ჭე რი ჩე მი პრობ ლე-
მე ბი, მარ ტოდ მარ ტო გა ვუმ კლავ დი სირ თუ ლეებს, მარ ტოდ მარ ტო წა მოვ დე ქი ფეხ-
ზე, რო ცა სხვებ მა მთე ლი ძა ლით დამ ცეს ძირს; არ მინ და, შე მე ხონ ის ფა რი სევ ლე ბი, 
თვალ თმაქ ცე ბი, პირ მოთ ნეე ბი, უვარ გი სე ბი, უგერ გი ლოე ბი, ულ მობ ლე ბი და სას ტი-
კე ბი; არ მახ ლონ ხე ლი ამ უკა ნას კნელ წამს, რო ცა სა შინ ლად გამ ძაფ რდა ჩე მი სიც-
ხოვ ლე. არა სო დეს არა ფე რი უქ ნიათ ჩემ თვის სია ვის გარ და; არა სო დეს დაუყ რიათ 
სი კე თე; ოდენ მავ ნეს; ბო რო ტე ბი თა და უკე თუ რე ბით და მა მახ სოვ რეს თა ვი; არ 
დავ ნებ დე ბი; არ მო ვიხ რი ქედს; წინ აღ ვუდ გე ბი; არ მივ ცემ უფ ლე ბას, ასე ჩა მაშ ხა-
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მონ სიკ ვდი ლი, რად გან უკ ვე ყვე ლა ფე რი ჩა მამ წა რეს, წაახ დი ნეს, შებ ღა ლეს და წა-
ბილ წეს ჩე მი ცხოვ რე ბის ყვე ლა ზე ამაღ ლე ბუ ლი და წმინ და, ყვე ლა ზე ძვირ ფა სი და 
სა ნუკ ვა რი საუნ ჯე ნი, რა მე თუ, რა კი აბ სო ლუტს ვეს წრაფ ო დი და დაუ სა ბა მო სა და 
მა რა დიულ თან ზია რე ბა მე წა და, ადა მია ნებ მა ოთხ ნა წი ლად გაგ ლი ჯეს ჩე მი გუ ლი.; 
რო ცა ასე მა წა მებ დნენ და გულს მიფ ლეთ დნენ, ტა კი მას ხა რე ბი ვით ხით ხი თებ დნენ 
და ისეთ პი რუტ ყვულ სი სას ტი კეს, სი ვე ლუ რეს, სიმ ხე ცეს, უხე შო ბა სა და დაუნ დობ-
ლო ბას იჩენ დნენ, თვით ყვე ლა ზე უწ ყა ლო და შეუბ რა ლე ბელ ჯა ლა თებ საც კი შე-
შურ დე ბო დათ. არა ვის ვენ დო ბი, არა ვი სი მწამს ჩე მი თა ვის გარ და – მხო ლოდ სა კუ-
თა რი ხე ლე ბი გა მო მად გე ბიან ჩე მი გო ნე ბი სა და სუ ლის მტკი ცე საყ რდე ნად, და როს, 
ბო ლოს და ბო ლოს, და ვიხ სნი თავს ყო ვე ლი სა ძულ ვე ლი, უც ხო მო ნო ბის უღ ლი სა-
გან და ვი გე მებ ნა ნატრ თა ვი სუფ ლე ბას, ჩე მი ეუ ლი ცნო ბიე რე ბის გა ნუ ყო ფე ლი 
მთლია ნო ბის წყა ლო ბით, თა მა მად გა ვუს წო რებ თვალს შეუც ნო ბელს და გუ ლუ შიშ-
რად შე ვე გე ბე ბი სიკ ვდი ლის იდუ მალ სამ ყა როს. ხე ლის კვრით მო ვი ცი ლე გაოგ ნე-
ბუ ლი გრი შა, გან ვე შო რე მი ლი ციე ლებს, და სა კუ თარ ში ნა გან სამ ყა რო ში ჩა ძი რუ-
ლი, ვე ლო დე ბი, რო დის დად გე ბა უკა ნას კნე ლი წა მი, თუ კი მაინ ცდა მაინც ამა ღამ 
უნ და დად გეს.

არ დამ დგა რა, რა ხან ამ გვერ დებს ვწერ, რა ხან ჯერ კი დევ აქა ვარ, გა მა ლე ბით 
ვი ქე ქე ბი ამ მო გო ნე ბებ ში, ვა ცოც ხლებ ამ გრძნო ბებს, ხე ლახ ლა გა ნვიცდი ყო ვე ლი-
ვეს და კვლავ ვი ძი რე ბი ემო ციე ბის ამ ზღვა ში; ო, რო გორ მინ და, დავ წვდე ჩემს გულს, 
ხე ლის გუ ლებს შო რის მო ვიმ წყვდიო (რა კი ჩემს დიდ წარ სულს გა და ვავ ლე თვა ლი) 
და ვუთ ხრა: „დაი ძი ნე; საკ მა რი სია; მორ ჩა; აღა რა სო დეს, აღა რა სო დეს გან მეორ დე-
ბა ეს სა ში ნე ლე ბა... დაი ძი ნე... რა ხან მათ ისიც კი არ შეეძ ლოთ, გა მოე ჩი ნათ ყოვ-
ლად უბად რუ კი გულ მოწ ყა ლე ბა და მოე კა ლი, სულ სხვა გზა ვპო ვე შენ თვის, და სულ 
მა ლე შეძ ლებ იქ სა მა რა დი სოდ გან სვე ნე ბას“... ვე რა სო დეს მივ ხვდით, რამ აუ რია 
გზა- კვა ლი იმ სვა ნებს, სო ფელს რომ დაეც ნენ თავს; იქ ნებ სახ ლებ ში გა მე ფე ბულ მა 
წყვდიად მა? იქ ნებ სკო ლის შე ნო ბა ში ჩა მო წო ლილ მა უკუ ნეთ მა? იქ ნებ ჩვენ მა მდუ-
მა რე ბამ? ან იქ ნებ მარ თლა შეც დნენ? ნუ თუ ნამ დვი ლად დაი ჯე რეს, რომ გა ნია რა ღე-
ბის სამ თავ რო ბო კო მი სიის წევ რე ბი ვი ყა ვით? მეო რე დღეს, სოფ ლის ბი ნად რებ მა 
ჯერ ყვე ლა თა ვიან თი ღმერ თი დაი ფი ცეს, მე რე კი ყვე ლა სა თაყ ვა ნო ხა ტის წი ნა შე 
მოჰ ყვნენ ფი ცილს, საერ თოდ არა ფე რი ვი ცით, წარ მოდ გე ნა არა გვაქვს, რა ხრი კე ბი 
წა მოიწ ყე სო. ამას თა ნა ვე, უნ და ით ქვას, რომ მხო ლოდ ოც წუთს გას ტა ნა ცეც ხლსას-
რო ლი ია რა ღე ბის გაშ მა გე ბულ მა და გაბ მულ მა ბათ ქა ბუთ ქმა; დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, 
გრი შას გა დაწ ყვე ტი ლე ბამ (მი ლი ციე ლებს არ დარ თო ნე ბა, ერ თხელ მაინც გაეს რო-
ლათ სა პა სუ ხოდ და თა ვის და სა ცა ვად შეე ტიათ მათ თვის, სა ნამ თა ვად არ გა მო ვი-
დოდ ნენ აშ კა რა და დაუ ფა რავ იე რიშ ზე) მარ თლაც ძალ ზე დი დი წვლი ლი შეი ტა ნა 
ჩვე ნი სი ცოც ხლის ხსნის საგ მი რო საქ მე ში. რო ცა კვლავ სი ჩუ მე ჩა მო ვარ და, უშ ფოთ-
ვე ლი და შეუ ვა ლი ჯა რის კა ცე ბი კი კა რის ზღურ ბლებ თან მო კა ლათ დნენ ღა მის გა-
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სა თე ვად, გრი შა ჩემ და სა ხე და ვად შე მობ რუნ და ჩემს ოთახ ში. ცო ტაო დე ნი პუ რი და 
კონ სერ ვის ქი ლე ბი მო მი ტა ნა; ჩემს სა წოლ ზე ჩა მოვ სხე დით და გა ვი რინ დეთ, ოთა ხის 
წყვდიად ში ჩა ძი რულ ნი; არ უნ დო და, კვლავ ამენ თო სან თლე ბი. სულ დამ ვიწ ყე ბო-
და გან გა ში და საბ რძო ლო მზად ყოფ ნა; ყვე ლა ფე რი გა დამ ვარ დნო და გუ ლი დან და 
ვფიქ რობ დი ჩე მი მეხ სიე რე ბის უძი რო მო რე ვი დან ამო ტივ ტი ვე ბულ იმ ქე რათ მიან 
ბავ შვზე, იმ ელე ნა ზე, რო მელ მაც გრი შას გვერ დით მოის წრა ფა სი ცოც ხლე; მი სი სიყ-
ვა რუ ლის გა მო გა მოეთ ხო ვა წუ თი სო ფელს; და მჯეროდა, რომ კურ თხეუ ლი და ნე ტა-
რი იყო მიჯ ნურ თა, საყ ვა რელ თა და ნან დაურ თა შო რის; და ლოც ვი ლი და გან წმენ დი-
ლი იყო ელე ნა, ანუ ის, ვინც უსაზ ღვრო სი ხა რუ ლის, ბედ ნიე რე ბის, გან ცხრო მი სა და 
ნე ტა რე ბის ჟამ საც კი სუ ლის და ლე ვა არ ჩია! ოჰ! ნე ტავ ბე დის წე რა (გან გე ბა უთუოდ 
ვალ შია ჩემ წი ნა შე – ცო ტაო დე ნი სი ნა ზე და ლმო ბიე რე ბა მაინც უნ და გა მოი ჩი ნოს 
ჩემ და მი) ერთ დღეს მეც ელე ნა სა ვით და მა ნე ბებ დეს ნე ტარ სიკ ვდილს – დაე, გა მო ვე-
სალ მო წუ თი სო ფელს, როს ახ დე ბა ჩე მი ერ თ-ერ თი ოც ნე ბა! უეც რად გრი შამ მკლა-
ვე ბი შე მო მაჭ დო, მხრე ბი და მი კოც ნა, მკერ დზე მო მაბ ჯი ნა თა ვი, და თით ქოს ყვე ლა-
ფერს მი მიხ ვდაო, ტი რილ -ტი რი ლით გაი მეო რა რამ დენ ჯერ მე: „And now I love you“... 
„და ახ ლა კი თქვენ მიყ ვარ ხართ; მიყ ვარ ხართ, და მდაბ ლად გთხოვთ, მო მი ტე ვოთ“.

ალ ბათ, მი სი სიყ ვა რუ ლი ბევ რად უფ რო ნა ზი, სა თუ თი, ურ ყე ვი და შეუდ რე კე-
ლი იყო, ვიდ რე მრა ვა ლი სხვი სა; თუმ ცა ღა, მა მა კაც თა გულ ში აღ მო ცე ნე ბულ, თვით 
სწო რუ პო ვარ სიყ ვა რულ საც კი არა ფე რი მოუ ტა ნია ჩემ თვის; მარ ტოო დენ სიკ ვდი-
ლის სურ ვი ლი აღ მიძ რა; ჰო, ვი ნატ რე, ბო ლოს და ბო ლოს, და მე ლია სუ ლი, რა თა 
თავ და ვიწ ყე ბით აღარ მივ ნდო ბო დი ამ გრძნო ბას. და ეს კა ციც, ეს ქარ თვე ლი ოფი-
ცე რიც, გულ ში რომ მიკ რავ და და თან ცრემ ლებს აღ ვარ ღვა რებ და, ჰო, ეს კა ციც 
(სხვე ბის და რად) ოდეს მე აღ მიძ რავ და სიკ ვდი ლის სურ ვილს; ერთ დღეს უთუოდ 
მა ნატ რე ბი ნებ და იმას, რაც მა ნატ რე ბი ნეს ჩემ მა სხვა მიჯ ნუ რებ მა... დიახ, ყვე ლა მათ-
გან მა წუ თი სო ფელ თან გა მოთ ხო ვე ბის წა დი ლი გა მი ჩი ნა...

მეო რე დღეს გრი შამ მბრძა ნებ ლუ რი ტო ნით იხ მო თა ვის თან კო მი სა რი და რწმუ-
ნე ბუ ლი; კვლავ მოუ ყა რა თა ვი მი ლი ციე ლებს და ყვე ლა ნი გა ვე დით მოე დან ზე, რა-
თა და ჟი ნე ბით მოგ ვეთ ხო ვა ახ სნა- გან მარ ტე ბე ბი; გვინ დო და, გაგ ვერ კვია, რა ტომ 
მოხ და ასე თი რამ წი ნა ღა მეს, რად ჩაი დი ნეს ეს ყოვ ლად აღ მაშ ფო თე ბე ლი და ნა-
შაუ ლი და შეუ რაც ხყო ფა მია ყე ნეს თა ნამ დე ბო ბის პი რებს სამ სა ხუ რებ რი ვი მო ვა-
ლეო ბის შეს რუ ლე ბი სას.

რა წამს თა ვი მოი ყა რა კა ლის უკ ლებ ლივ ყვე ლა სა ხე ლო ვან მა, გავ ლე ნიან მა და 
სა პა ტიო მკვიდ რმა, გრი შამ მა თი და კით ხვა დაიწ ყო. თუმ ცა ღა, რო გორც აღ მოჩ ნდა, 
არა ფე რი იცოდ ნენ; არაფ რის ბაი ბურ ში არ იყ ვნენ; დაი ფი ცეს, უდა ნა შაუ ლო ნი ვარ-
თო; თვით უმან კოე ბი სა და უბი წოე ბის გან სა ხიე რე ბად მოგ ვაჩ ვე ნეს თა ვი; გვით-
ხრეს, ჩვენ ვერ ვა გებთ პა სუხს იმ მო თა რე შე ავა ზაკ თა ბან დე ბის შემ ზა რა ვი და ნა-
შაუ ლე ბი სა და უკე თუ რე ბის გა მო, რად გან არც კი ვიც ნობთ იმ დაჯ გუ ფე ბის წევ რებ-
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სო. ერთ საათს გას ტა ნა საი დუმ ლო ბჭო ბამ და ჩურ ჩულ მა; რა კი კა ტე გო რიუ ლად არ 
მიი ღეს ჩვე ნი სა ჩი ვა რი და ფორ მა ლუ რა დაც დას რულ და ყვე ლა ფე რი, გრი შა სულ 
სხვა სა კით ხის გან ხილ ვა ზე გა და ვი და:

– ეს ქალ ბა ტო ნი, მე რომ მახ ლავს, უც ხოე ლია, ჩი ნე ბუ ლი მეც ნიე რი და გა მო ჩე-
ნი ლი სწავ ლუ ლი; ამ ტაძ რის სა ნა ხა ვად ჩა მო ვი და საფ რან გე თი დან; ხომ მის ცემთ 
დათ ვა ლიე რე ბის უფ ლე ბას?

– არა, – ერ თხმად მიუ გეს მათ.
მა შინ ვე გა ჩაღ და ცხა რე კა მა თი, რო მელ მაც კი დევ ერ თი საა თი წაგ ვარ თვა. ომის 

გა მოც ხა დე ბამ დე ცო ტა ხნით ად რე, ერ თი რუ სი გრა ფი ნია ჩა მო სუ ლა აქ; უაღ რე სად 
გავ ლე ნია ნი და ძლე ვა მო სი ლი ადა მია ნე ბის წყა ლო ბით შეუღ წე ვია სა ლო ცავ ში; ხე-
ლოვ ნე ბის ნი მუ ში მოუ პა რავს და ერ თ-ერთ მუ ზეუმ ში წაუ ღია. შევ თა ვა ზე, შე მომ ყე ვით 
იმ ტა ძარ ში, თვა ლი არ მო მა ცი ლოთ და ფხიზ ლად მი და რა ჯეთ -მეთ ქი; ისიც და ვა ყო-
ლე, პი რო ბას ვდებ, არც ერთ ხატს არ შე ვე ხე ბი, მხო ლოდ ჩემს უბის წიგ ნაკს შე ვი-
ყო ლებ, სხვა ნივ თებს კი დაუ ნა ნებ ლად შე ვე ლე ვი- მეთ ქი. მე რე უკა ნას კნელ, წარ-
მოუდ გენ ლად დიდ დათ მო ბა ზე წა ვე დი და ვუთ ხა რი, თუ მოი სურ ვებთ, შე გიძ ლიათ, 
ხე ლე ბიც შე მიკ რათ -მეთ ქი. გრი შა მე ტად უკ მა ყო ფი ლო დარ ჩა ჩე მი გა დაწ ყვე ტი ლე-
ბით; ამ პარ ტავ ნუ ლი იე რით გა დას ცა ჩე მი თხოვ ნა მათ. „ა რა. ეს უც ხოე ლი, ეს გა დამ-
თიე ლი ქა ლია; ამი ტო მაც, შე საძ ლოა, რა მე სნეუ ლე ბა სჭირ დეს, ან დე და თა წე სი ჰქონ-
დეს და წა ბილ წოს წმინ და ად გი ლი!“ – უპა სუ ხეს მათ. აღ შფო თე ბით ვიუა რე, ენერ გია 
შე მე მა ტა და სა ჯა როდ გან ვაც ხა დე, მერ წმუ ნეთ, სრუ ლიად ჯან მრთე ლი ვარ, თუ ჩე მი 
არ გჯე რათ, შე გიძ ლიათ, სოფ ლის ორ მატ რო ნა საც კი უხ მოთ, ის ქა ლე ბი გულ დას-
მით გამ სინ ჯა ვენ და დარ წმუნ დე ბიან, საღ -სა ლა მა თი რომ ვარ -მეთ ქი. ხან გრძლი ვი, 
მო საწ ყე ნი და გუ ლის გა მაწ ვრი ლე ბე ლი საუ ბა რი კინ კლაო ბა ში გა დაი ზარ და, მე რე კი 
სხვი სი პი რით მამ ცნეს სა ბო ლოო გა ნა ჩე ნი: „ა რა! შეიძ ლე ბა, თვით იმ ტა ძარ ში შეს-
ვლის შემ დეგ იქ ცეს უწ მინ დურ არ სე ბად! თუ ასე მოხ დე ბა, ვე ღა რა სო დეს შევ ძლებთ 
იმ ბი წიე რე ბის მოშ თო ბას და წმინ და ად გი ლის ხე ლახ ლა კურ თხე ვას!“ რწმუ ნე ბუ ლის 
მოს ყიდ ვა ვცა დე; ეს კა ცი შეძ რწუ ნე ბი სა გან უკან იხევ და და ამ ბობ და, ხე ლე ბი და მი-
ბა ნია, არა კომ პე ტენ ტუ რი ვარ, არა ფე რი გა მე გე ბა ამ საქ მი საო; მიუ ხე და ვად ამი სა, 
ეტ ყო ბო და დი დი წა დი ლი; მე რე მათ შევ თა ვა ზე, დიდ ძალ თან ხას გა ვი ღებ, რა თა ამ 
ეკ ლე სიის მოვ ლა- პატ რო ნო ბა შეძ ლოთ -მეთ ქი, მაგ რამ უხუ ცე სე ბი შეუდ რე კელ ნი და 
ქე დუხ რელ ნი ჩან დნენ. „ა რა! ოდენ ქა ლის იქ ყოფ ნაც კი უწ მინ დუ რე ბის ტოლ ფა სი 
იქ ნე ბა!“ – მო მა ხა ლეს უკ მე ხად. ერ თა დერ თი ნე ბარ თვა მო ვი პო ვე: მით ხრეს, შე გიძ-
ლიათ, მთის ძი რას ია როთ და დატ კბეთ მწვერ ვალ ზე გო რო ზად წა მო მარ თუ ლი წმინ-
და სა ლო ცა ვის მზე რი თო. სულ ეს იყო. მეტს ვე რა ფერს მი ვაღ წიე. მაგ რამ ეს მე ტის მე ტი 
შეუ რაც ხყო ფა იყო; სა ჯა როდ და მამ ცი რეს და შებ ღა ლეს ჩე მი სა ხე ლი; ხმაათ რთო ლე-
ბუ ლი და ძლიე რი გრძნო ბით შეპ ყრო ბი ლი ვიწ ყებ გულ ში  ჩამ წვდომ, გზნე ბით სავ სე 
და მე ტად ამა ღელ ვე ბელ ენამ ზეო ბას, რა თა ყვე ლას ვაუწ ყო, ჩე მი წა ღე ბის ლან ჩე ბით 
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ავა დენ მტვერს ამ ვე ლურ თა და ბას, კო რიან ტელს და ვა ყე ნებ, მე რე კი სა მუ და მოდ 
გან ვე შო რე ბი აქაუ რო ბას -მეთ ქი, და ამ შეჩ ვე ნე ბის, წყევ ლა- კრულ ვის, ანა თე მა ზე გა-
და ცე მის შემ დეგ, ქვეყ ნად ყვე ლა ზე მტრუ ლი მდუ მა რე ბა რომ ჩა მო ვარ და, ყო ველ გვა-
რი გა მო სალ მე ბის, მო კით ხვი სა და თა ვა ზია ნი სიტ ყვე ბის გაც ვლა- გა მოც ვლის გა რე შე 
მო ვახ ტით ზურ გზე ჩვენს ერ თგულ პი რუტ ყვებს, დე ზე ბი ვკა რით და ელ ვის სის წრა-
ფით გავ ქროლ დით. და ჩვენ ზურ გსუ კან გვე ლი ვით იკ ლაკ ნე ბა ვე ლუ რი ვით უკა რე ბა, 
მოუთ ვი ნიე რე ბე ლი, მოუ ხელ თე ბე ლი, დაუურ ვე ბე ლი, მიუდ გო მე ლი, პირ ქუ ში, მჭმუნ-
ვა რე, დაღ ვრე მი ლი, თით ქოს და მგლო ვია რე ხეო ბა, იქედ ნუ რად ქირ ქი ლე ბენ ფერ-
მიმ ქრა ლი, თით ქოს და მიტ კა ლი ვით გა ფით რე ბუ ლი სახ ლე ბი, და კაშ კა შებს, ცია ლებს, 
თვა ლის მომ ჭრელ სხი ვებს სტყორ ცნის არე მა რეს სრულ ქმნი ლი, მა რა დიუ ლი, შეუბ-
ღა ლა ვი, საუ კუ ნო და წა რუ ვა ლი დი დე ბა იმ შა რა ვან დედ მო სი ლი, არაამ ქვეყ ნიუ რი 
სი ნა ტი ფით, დია დი, ამაღ ლე ბუ ლი მშვე ნიე რე ბი თა და სი ტურ ფით შე მო სი ლი თოვ ლი-
სა; ჯერ კი დევ ვერ შეძ ლო ძეხორ ციელ მა ამ მოელ ვა რე, სპე ტა კი სი თეთ რით შე სუდ-
რულ მწვერ ვალ თა დაპ ყრო ბა.
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