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     კარგა ხანია მას შემდეგ გასული, რაც სამცხე-საათაბაგო- 

ში მცხოვრებ ქართველ ქრისტიანებთა ცნობებს ვაგროვებ. 

არა მცირედი მასალები შევკრიბე მათზედ და უეჭველია კი- 

დევაც შეიკრიბება, თუკი ეს ვინმემ მოინდომა და ხელი მოჰ- 

კიდა. ამის შესრულება და გაცნობა კი ჩვენთვის აუცილე- 

ბელი საჭიროებაა, რადგანაც სამცხე-საათაბაგოს შესახებ ჩვენ 

ერთობ მცირე ცნობები გვაქვს. აქეთ არის ისეთი კუთხეები და 

ხალხი, რომელნიც ქართულს ძველსა და ახალს წიგნებში სა- 

ხსენებლათაც არ მოიპოვება. თვით ვახუშტისაც კი ერთობ 

მცირე ცნობები აქვს ამ კუთხეზედ და ხალხზედ. არის ისეთი 

ვრცელი კუთხეები, რომელნიც ძველს რუკაზედ სახსენებლა- 

თაც არ არის, ასეთია ვრცელი არჯევანიძიანთ ხეობა, მირა- 

ტის კუთხე, შატბერდი და ვინ იცის რამდენი კიდევ ენით 

დაუთვლელნი, აქ ჩვენ ყველას ვერ მოვსთვლით, დავასახელებთ 

მხოლოდ შემდეგს. 

     ბევრჯერ ვიმგზავრე ჭანეთს (ლაზისტანს), მეხსეთს, კლა- 

რჯეთს, მაგრამ ცნობების შეკრება კი ძრიელ გამიძნელდა. აქეთ 

არის ისეთი მიუვალი, ბნელი ქაჯეთის კუთხეები, სადაც ქარ- 

თველ მაჰმადიანებს ქრისტიანეთ სახე 1630 წლის შემდეგიდამ 

აღარ უნახავსთ. ასეთი კუთხეების ნახვა ქართველ განაცვი- 

ფრებს, მას თვალთ წინ წარმოუდგება ერთი დიდი ვრცელის 

კუთხე საქართველოსი, ხოლო აფრიკის მსგავსად უცხო, უც- 

ნობი და მეტად მიუვალი, მიუხვედრი, ოსმალეთის წყალობით 

თითქმის ვერანად ქცეული, გაველურებული. ასეთს დიდს კუ- 

თხეში, სადაც ოდესმე ქართველთ რიცხვი მილიონობით შეს- 

დგებოდა, სადაც ხმა კაცისა ძლიერის სამეურნეო მუშაკობით 

განისმოდა, იქ დღეს მხოლოდ გაველურება მყუდროებს, ყო- 

ველივეს სახე წაშლია, ყოველივე მოსპობილა ქართულ სახელ- 



წოდებით, ყოველივე დაკარგულა ჩვენთვის, აღგვილა დედა- 

მიწის პირიდამ შეუმცნევლად. მნახველი ამ გვარის სურათე- 

ბისა ცხადათ დარწმუნდება მასზედ, თუ ხშირად ერთი ტომა 

როგორ აქრობს და არბევს მეორეს, მაგრამ თავისზედ ცოტა 

პატარა ერს, როგორ მუსრავს მის ყოველ ავკარგიანობას. ამის 

მოწამეა და ჩვენი ნიშან წყალი ოსმალეთის მახვილი და დასა- 

ვლეთ საქართველოს ქართველთაგან დაკარგვა, თვით ქართვე- 

ლობის გადაგვარება. დღეს ჩვენთვის ოსმალეთის საქართვე- 

ლოს უმეტეს ადგილებთა არსებობა დაკარგულ რუკას წარ- 

მოადგენს. 

     ვიარეთ ჩვენის ფეხით, აქა იქ ვნახეთ ჩვენგან დაკარგულ 

საქართველოს კუთხეები, გავიცანით გათათრებულ და გადა- 

გვარებულ ქართველთ ვითარება, ვნახეთ მათში ბევრი სულის 

შემხუთავი მხარეები და მასთანვე, მუსულმან ქართველთ გვე- 

რდით აქა იქ ვპოვეთ თითო ოროლა ისეთი სოფლებიც, სა- 

დაც მის მცხოვრებ ქართველთ შორის თითო ოროლას ქრი- 

სტიანობაც შეუნახავსთ. მათ დიდის ტანჯვით და სისხლის 

ღვრით მოუღწევიათ ჩვენ დრომდის და ქრისტიანობასთან და- 

კავშირებულთ არას დროსაც არ უღალატნიათ თავიანთის ტო- 

მის და თანმემამულეთა პატივისცემისთვის, ესენი ყოველთვის 

ფარი და ხმალნი ყოფილან თავიანთის სულის ძლიერების და 

არსად და არასდროს, მათ ოსმალთა წინაშე წარბიც არ შეუ- 

ხრიათ, ქედი არ მოუდრეკიათ დანარჩენ ქართველებივით. ამი- 

ტომ ვალად ვსთვლით, რომ ასეთ ქართველთ შემოკლებული 

აღწერა ჩვენს ქართველობასაც გარდავსცეთ. გარდავსცეთ მით 

უფრო, რადგანაც აქეთ ყოველივე ქართველობის წაშლას ეძ- 

ლევა და მოსპობას. 

  

                    ქართველიქართველიქართველიქართველი    კათოლიკენიკათოლიკენიკათოლიკენიკათოლიკენი    მესხეთსამესხეთსამესხეთსამესხეთსა    დადადადა    ჯავახეთშიჯავახეთშიჯავახეთშიჯავახეთში    *).*).*).*).    

 

     ჯავახეთში ქართველთ გვარის კათოლიკენი შემდეგ სოფ- 

ლებში სცხოვრობენ: 

___________________  
*) 1901 წ. „ცნობის ფურცელი" № 1495. 

  

     ხიზაბავრს — 180 კომლი, ორივე სქესის 1800 სული, 

სულ ქართულად მოლაპარაკენი. 

     სოფ. ხიზაბავრას (ახალქალაქის მაზრა) მამა მიხეილ  ვარ- 

ძელაშვილის თაოსნობით აშენდა ქართველთ კათოლიკეთა- 

თვის მშვენიერი თლილი ქვის ტაძარი. იგი შემკობილია ქარ- 

თულის წარწერებით და მას ნამდვილი საგვარტომო სული 

ჰმოსია გარს; ასეთი ტაძრის აგება ამისთანა მიყრუებულს კუ- 

თხეში დიდ შრომას და ღვაწლს მოითხოვს ადამიანისაგან. 

     ვარგავს — 23 კომლი, სულ 200 სული, ქართულად ლა- 



პარაკობენ. აქ მცირედ ქართველ მართლმადიდებელნიც ცხო- 

ვრობენ. აქაური იყო „მტარვალის" დამწერი იაკობ ლაზარე- 

შვილი. 

     ბნელა — 5 კომლი, 40 სული. ქართულად ლაპარაკობენ. 

     ტურცხა — სულ 600 კომლია. ქართული ენა დაკარგეს, 

სომხურსა და თათრულს ლაპარაკობენ, ეკკლესიაში წირვა- 

ლოცვა აქვთ. 

     კარტიკამი — 1200 სული, ქართული ენა დაკარგეს, მთლად 

სომხურ-თათრულად ლაპარაკობენ, ეკკლესიაში სომხურად 

სწარმოებს წირვა-ლოცვა, აქვთ სამინისტრო სკოლა და იქაც 

რუსულ და სომხურ ენაზე სწარმოებს პატარა ქართველთ მე- 

სხების და ჯავახების სწავლა. 

     ხულგუმო — 500 სული, ქართული ენა დაკარგეს, სომ- 

ხურსა და თათრულს ენაზე საუბრობენ, წირვა-ლოცვაც ამ 

ენაზე სწარმოებს. ქადაგებას ხან თათრულადაც წარმოსთქვა- 

მენ, რადგანაც მრევლს თათრულიც ემარჯვება. 

     ბავრა — 400 სული. ქართული ენა დაკარგეს, სომხურსა 

და თათრულს ლაპარაკობენ. ორი სოფელი ძევს არტაანის 

ხეობისაკენ, სახელდობრ ჰური, სადაც ქართველთ ტომის ძე- 

ნი სცხოვრობენ, ხოლო თათრულ-სომხურად საუბრობენ. მე- 

ორე სოფელი ალექსანდრეპოლის მაზრაში ძევს, ტიტოხარე- 

ბა, სადაც სულ ქართველ ტომის კათოლიკენი სცხოვრობენ, 

მაგრამ ქართული ენა დაკარგული აქვთ, სომხურ-თათრულ 

ენებზე ლაპარაკობენ. 

     ამ სოფლებს გარდა სხვა სოფლებიც არის, სადაც სო- 

მეხთა გვარის კათოლიკეებთან ქართველ გვარის კათოლიკე- 

ნიც სცხოვრობენ, მაგრამ მათ ჩვენ აქ არ ავნუსხავთ. მათაც 

დაკარგეს ქართული ენა. ასეთია ეს სოფლები: ვარევანი, ეშ- 

ტია, უჯმანა, ალასტანი, ტორია და სხვ. 

     ახალციხის მაზრაში სცხოვრობენ შემდეგ ადგილებში 

ქართველთა გვარის კათოლიკენი: 

     უდე — 1600 სული ქართულად მოლაპარაკენი. აქ არსე- 

ბობს სამინისტრო სკოლა და „ქ. შ. წერა-კითხვის გამავრცე- 

ლებელი საზოგადოების" სახალხო სამკითხველო. სამკითხველო 

ვნახე და მის სარგებლობის ნიშან-წყალს ცხადლივ შევატყე, 

მესხები მშვენივრად შესჩვევიან ქართულ გაზეთების კითხვას. 

სანატრელია ასეთ მხარეში ამისთანა საქმე. 

     არალი — 700 სული, სულ ქართულად ლაპარაკობენ. 

     ვალე — 800 სული, ქართულად ლაპარაკობენ. 

     ბალაჯირი — 40 სული, მთლად ქართულად ლაპარაკობენ. 

     ივლიტას — 5 კომლი, ქართულად მოლაპარაკენი. 

     ზოგნიც სცხოვრობენ სომხის გვარის კათოლიკეებთან 

ერთად, მაგალითად, სოფლებს ჯულგას, კულალის, წინა- 

უბანს, სუფლისს, აბდახევს, წყალთფილას, მუსხს და სხ. მაგ- 



რამ ამათ ჩვენ სიმცირის გამო არ მოვიხსენებთ. ახალციხის 

სამი ეკკლესიის მრევლი ლაპარაკობს ქართულ  ენაზე და ს. 

ივლიტას, ახალციხის გვერდით. 

     ზოგს ეკკლესიებში ქადაგება და ლოცვები ქართულად 

სწარმოებს. 

     ერი შეწუხებულია იმაზე, რომ მათ ქართულს ენაზე წი- 

რვა-ლოცვა მოშლილი აქვთ, ამიტომ განიზრახეს მათ, რომ 

უმაღლეს მთავრობას კვალად მიმართონ თხოვნით, რათა მათ 

მიეცეს ნება ქართულენაზე წირვა-ლოცვის შესრულებისა. 

ვნახოთ! 

  

ქვაბლიანისქვაბლიანისქვაბლიანისქვაბლიანის    კათოლიკენიკათოლიკენიკათოლიკენიკათოლიკენი    ****).).).).    

  

     ს. უდე სძევს ახალციხის მაზრაში, ანუ ქვაბლიანში. ქვა- 

ბლიანიდგან ერთი გზა ფოცხოვით არტაანს გადადის, მეორე 

აჭარას, მესამე ადუგინის მხრით იმერეთს და მეოთხე ბორჯო- 

მისკენ მოდის. ძველად ეს მხარე მთლად დასახლებული იყო 

ქართველის ტომით. აქ ქართველთ შორის ქართული ენაც 

ისრევე მეფობდა, როგორც დღეს ეს ქართლსა, კახეთსა და 

იმერეთშია. 

     ჩვენდა საუბედუროდ, 1627 წ. მთელი სამცხე-საათაბაგო  

ოსმალეთს დაუკავშირდა, მინამდის-კი მხოლოდ ხარჯს უხდიდა. 

აქაური წეს-წყობილება, გამგეობა, სამხედრო და სამოქალაქო 

უფლება ათაბეგებს ეკავათ და სამღვდელოებასაც თავისი სა- 

კუთარი წარმომადგენელი ჰყავდა, კუმურდოელი. სამხედრო 

და საერო კანონმდებლობას თავ-თავისი საკუთარი ადგი- 

ლობრივი ბეჭედი ესვა, ბექამ და აღბუღმა მესხთათვის სამა- 

რთლის წიგნიც შეადგინეს, (იხ. ნ. ხიზანაშვილის გამოკვლევა 

„ბექა და აღბუღა ათაბაგნი). მესხთა საქმენი ამათის წიგნებით  

განიჭობოდნენ. ასრევე სასულიერო წოდებას აქვნდა თავის 

სასულიერო კანონთა კრება, რომლის ძალითაც არჩევდნენ 

სასულიერო საქმეებს. ახალციხეში მათი კონსისტორიაც არსე- 

ბობდა და სხ. 

     1625 წ. ბექა-ათაბაგი გათათრდა, ოსმალთა სამცხეში 

ათაბაგობა მოშალეს და ფაშობა განაწესეს; პირველ ფაშათ 

ეს ბექა დანიშნეს და სახელად საფარ ფაშა უწოდეს. ამათ 

გვარისა, ანუ ჯაყელების შთამომავალი ფაშები 1625 წ. 1740 წ. 

განაგებდნენ; ამათის გვარის დაუძლურების შემდეგ სამცხის 

ფაშათ მცირე ხანს გათათრებული ფაშა, ნიბაძე განაგებდა, 

რომელსაც თავი მოსჭრეს 1770 წ. ამათ შემდეგ სამცხეში 

ხიმშიაშვილები გაბატონდნენ. 1829 წ. ვიდრე რუსები ახალ- 

ციხეს დაიმორჩილებდნენ, მინამდის აქ ხიმშიაშვილის გვარის 

ფაშები ისხდნენ: აბდული, სელიმი, ახმედ ფაშა და სხვანი. 

__________________ 



*) 1901 წ. „ივერია“ № 125. 

   

     დასავლეთ საქართველოში, ოსმალთ ყველაზე ადრე ქვა- 

ბლიანს, ოცხეს, ოძრხეს და ჯავახეთის ქართველთ დაუწყეს 

გათათრება. XVII საუკუნის გასვლამდე აქაურს ქართველებ- 

ში მუსულმანობა ისე წავიდა წინ, რომ მის მეოხებით 1700 

წლებში მოიშალა ვარძია, საფარა, ზარზმა, ჭულების ტაძარი 

და სხვანი. რადგანაც ოსმალის ფაშების შუაგულ ცენტრათ 

ახალციხე ითვლებოდა. ამიტომ ოსმალეთის სასულიერო წო- 

დებამ ძველადვე იმეცადინა და ამ კუთხის ქართველს მუსულ- 

მანებში სრული ფანატიზმი და ქართველთა სიძულვილი დაამ- 

კვიდრა, ქართული ენა დაავიწყა. უკანასკნელად მათ მიაღ- 

წიეს თავიანთს საწადელსა და XIX საუკუნის ნახევრამდე 

ქართველ მაჰმადიანთა შორის ქართული ენა ძირეულად შეა- 

რყიეს, მოსპეს. დღეს ამ კუთხის მცხოვრებ ქართველ მაჰმა- 

დიანთა შორის ქართულის ენის ხმა აღარ გაისმის; თუ სადმე 

მცირედღა შენახულა, იქაც დავიწყებას ეძლევა, რადგანაც 

ოსმალეთის სასულიერო წოდება აქ სოხტებსა ჰნიშნავს; სოხ- 

ტები მოდიან აქ და ქართულის ენის დავიწყებასა ჰქადაგებენ. 

ამათის მეოხებითვე ამოვარდა ქართული ენა შავშეთსა, 

არტაანსა, ჭანეთსა, კოლასა, ერუშეთსა, თორთომსა, ოლთისსა, 

ყარსში და სხვ. ესევე უბედურება აჭარასა და სხვა ადგი- 

ლებსაც ეწვეოდა, რომ ეს ადგილები 1878 წ. რუსეთის სა- 

ქართველოს არ დაკავშირებოდა. თვით აჭარის ქართველთ მაჰ- 

მადიანთ ბეგებიც კი ასე ამბობდნენ, რომ უკანასკნელ ეს და- 

კავშირება არ ყოფილიყოს, უამისოდ 30 წლის განმავლობაში 

აჭარას, ლივანას, მურღულს და ყველა იმ ადგილებში, სადაც კი 

ქართული ენა არსებობს, სადღეისოდ აღარა დარჩებოდარა, 

ქართული ენა მოისპობოდაო. მოისპობოდა მით უფრო, რად- 

განაც ოსმალეთმა კარგად იცოდა ქართული ენის მოსპობის 

ოსტატობაო. მათ ქართული ენა ამოაგდეს საქართველოს დი- 

დს ნაწილში და მაშასადამე აქაც აღარ გაუჭირდებოდათო. ამ 

ოსტატობით ქართული ენის მოსპობის საქმეს ხსენებულს ად- 

გილებში ოსმალეთის იმპერია 1851 წ. დაადგა და მან რამ- 

დენიმე ალაგას ეს შეარყია კიდეც. 

     ქვაბლიანში სძევს შემდეგი სოფლები: ზაზალო, წყინსი, 

მარელი, ხონა, წარბასტუმანი, ორჯიშინა, ხურო, ღორძე, 

სამურე, კასარეთი, ავხერი, ლელოვანი, ყარათუბანი, გორგუ- 

ლი, არალი, ჩორჩანი, სამოდა, წირვა, ოსიეთი, ნაქურდოვანი, 

ნამიაური, გუგუნაური, ღორთუბანი, ციხის უბანი, ჭკლა, 

ჭეჭელა, უტყის უბანი, ზარზმა, მლაშე, მოსე, საირმია, შოყო, 

დესესელი, ფლატე, კიკიბო, კეხოვანი, გოდერძი, აფიეთი, 

ზანავი, ქაცარაული, გომარო, ღაღვი, არძნე, ვახნისი, ბოლა- 

ცური, ბენარი, ხევაშენი, წირე, წახანა, აბასთუმანი, ხარჯამი, 



წახნისი, წარო, უნწო, ფარეხი ნაქურდევი (2) საღრიძე, 

ქიქინეთი, ჩუჩუტო, ჭაიხელი, წყალთბილა, უღელა, აბატ-ხევი, 

წინაუბანი, ნიოხსები, არალი, უდე, სხვილისი, პამაჯი, მეორე 

პამაჯი, ჯვარსის ციხე, არალი, საძელი, თხაკი, ობი, ბენარა, 

ფერეხა, უნცა, ვარხანა, უნცა, ხევაშენი, წყურთა, მიქელ 

წმინდა, ფხერო, ენთელი, შოყა, სარჯანი, წახნისი, წყარო, 

ჭიხელი და სხვანი. 

     დღეს ყველა ამ სოფლებში ქართული ენა ძირეულად არის 

ამოვარდნილი, ქართველთ მარტო გვარები შერჩენიათ ქარ- 

თულისა, ბევრს ესეც აღარ აქვთ; ქართული გვარები თათ- 

რულზედ შეუცვლიათ; ყველა გვარი ოღლით თავდება. ქარ- 

თული სახელები მხოლოდ სოფლებს შერჩენიათ, მთებს, ხევებ- 

სა და ტყეებს. გარდა ამისა, თქვენ აქ ქართველთ შორის ისე 

ქართველს ვეღარა ნახავთ, რომ ყველა თათრულს ენაზედ არა 

ლაპარაკობდეს. ამ 40 წლის წინედ აქეთ იცოდნენ ქართული, 

დღეს-კი მათში ეს აღარ არის და ვინც იცის რამ, იმასაც სოხ- 

ტები ნებას არ აძლევენ ქართულს ენაზედ ლაპარაკისას; ასე 

რომ ქართველმა თუ ძირეულს საქართველოს კუთხე ქვაბლი- 

ანში თუ თათრული არ იცის, უიმისოდ თავისს თანამემამულე 

გამაჰმადიანებულ ქართველთა წინაშე თარჯიმანი დასჭირდება. 

     ასე დაიკარგა, ასე ამოვარდა ქვაბლიანის ქართველ მაჰ- 

მადიანთა შორის ქართული ენა. დიდად სანატრელია, ამ კითხ- 

ვებს ქართველი საზოგადოება ყურადღებას მოაქცევდეს, თო- 

რემ თუ დღეს ამ მშვიდობიან დროს, ქართველთა შორის ქარ- 

თული ენა ისპობა, მალე მოიძულებენ მასთან ერთად მთელს 

ხალხოსნობასა და მის ხსოვნასაც. 

     დღეს მთელს ქვაბლიანში მხოლოდ ოთხს სოფელში 

ლაპარაკობენ ქართულს: უდეში, სადაც 200 კომლი ქარ- 

თველთა გვარის კათოლიკენი სცხოვრობენ, მთლად ქართუ- 

ლად მოსაუბრენი’ აქვთ ძველი ეკკლესია, მაგრამ დიდად შერ- 

ყეული და საშიშს მდგომარეობაში მოსული, მღვდლად ჰყავთ 

სომეხთა კათოლიკეთ ტიბიკონზედ მდგომი მღვდელი სიმონ 

ჭილაშვილი, ქართულის ენის მოტრფიალე და დიდი პატივის 

მცემელი დედა ენისა. ამავე სოფელში არსებობს წერა-კითხ- 

ვის საზოგადოების სამმართველოს მიერ გახსნილი საერო სამ- 

კითხველო, რომლის ნაყოფიც მე ჩემის თვალით ვნახე აქაურს 

ხალხში: მდაბიო ხალხი ქართულ წერა-კითხვას კარგად შეს- 

ჩვევია, ქართულს გაზეთებსა და ჟურნალებს სიამოვნებით კი- 

თხულობს. ამ სოფელში მთლად ორივე სქესისა 1600 სული 

ირიცხება. ხალხი მეტად ღარიბია, კაცთა სამოსი მესხურია, 

ქალთა-კი ოსმალური. ამ სოფელში 40 კომლი ქართველ მაჰ- 

მადიანი სცხოვრობს. მართალია, ესენი ქართულს ენაზედ მო- 

საუბრე კათოლიკეთა გვერდით სცხოვრობენ და მოლაც ქარ- 

თველი გვარისა ჰყავთ, მაგრამ ქართულს ენაზედ მაინც ხმას 



არ იღებენ და ყმაწვილებსაც თათრულად აჩვევენ ლაპარაკს, 

ქართული არავინ იცის. ამავე სოფელში არსებობს სამინისტრო 

სკოლა, რომელშიაც 80 მოწაფე სწავლობს. ამათში მხოლოდ 

ერთი ყმაწვილი დადის მაჰმადიანისა — გვარად ბარათაშვილი. 

     მეორე სოფ. ვალე, რომელშიაც 200 კ. სცხოვრობს; 

ამათგან 40 კომლი ქართველი მართლ-მადიდებელნი არიან, 

100 კომლი ქართველი კათოლიკენი და 50 კ. ქართველი 

მაჰმადიანები. ქართველ მაჰმადიანებს გარდა, კათოლიკენი და 

ქართველნი თავიანთს სამშობლო ქართულს ენაზედ ლაპარა- 

კობენ; ქართველი მაჰმადიანები-კი მათთან საუბარში ქართულს 

ენაზედ ხმასაც არ იღებენ. მთელს სოფელში 1700 სულზედ 

მეტია ორივე სქესისა. სოფელს აქვს მართლმადიდებელთა ეკ- 

კლესია. კათოლიკეთა ეკკლესიაში მღვდლად იმყოფება მოხუცი 

მღვდელი სტეფანე ზაქრიანი, რომელიც უმეტეს ნაწილს სა- 

ღმრთო მსახურებისას ქართულად ასრულებს. სოფელში არსე- 

ბობს სამინისტროს სკოლა, რომელსაც მოსწავლენი ბლომათა 

ჰყავს და კარგადაც სწავლობენ პატარა მესხები. 

     მესამე სოფელია არალი, რომელშიაც 60 კომლი კათო- 

ლიკე (700 სულია ორივე სქესისა) სცხოვრობს, ყველა ქარ- 

თულს ენაზედ მოსაუბრენი. ამათ აქვთ ეკკლესია და მღვდლათ 

ჰყავთ სომხის შთამომავალი მღვდელი, სომეხს კათოლიკეთა 

ტიბიკონზედ მდგომი. ეკკლესიაში მღვდლის-მსახურება სომ- 

ხურად სრულდება. სოფლის გლეხნი დიდს სიღატაკეში არიან, 

რადგანაც სოფლის მამულები ფეზულა ბეგ ათაბეგოვმა წაართვა 

და აგერ ეს 15 წელიწადია დავა აქვთ, მაგრამ ამ საწყლებმა 

არ იციან რა ჰქმნან და თავი როგორ გაიტანონ. 

     მეოთხე სოფ. ბალაჯორი; აქ სახლობს 6 კომლი ქართვე- 

ლი გვარის კათოლიკე, მთლად ქართულად მოსაუბრენი. ამათ 

თავიანთი არც მღვდელი ჰყავთ და არც ეკკლესია, თუმცა სო- 

ფელში ორი ძველი დაქცეული ეკკლესიაა დღემდე დარჩენილი. 

ადრე ამ სოფლის ქართველთ კათოლიკეთაგან ოსმალებს 10 

კომლი ქართველ კათოლიკებისა ძალით გაუთათრებიათ. დღეს 

ეს გათათრებული ქართველნიც ამ სოფელში სცხოვრობენ. 

     აი, სულ ეს სოფლებია, სადაც მცხოვრებნი ქართულს 

ენაზედ საუბრობენ. სხვა სოფლებში, რომლებიც-კი ზემოდ 

ჩამოვთვალეთ, ყველგან ქართული ენა დავიწყებულია და ამო- 

ვარდნილი. ზემოდ ჩამოთვლილს სოფლებს შორის რამდენ- 

სამე სოფელში სცხოვრობენ სხვა გვარის კათოლიკეთ შორის 

სომეხი კათოლიკენიც, სომხურ ენაზედ მოსაუბრენი. ესენი 

აქ I1830 წ. გადმოსახლებულან არზრუმიდგან. 

    ადუგენის ხეობაში ორ-სამს სოფელში-ღა ლაპარაკობენ 

ქართულს, მაგრამ ისიც ვაი-ვაგლახითა და გაჭირვებით. რაც 

უნდა გაუჭირდეს ქართველ მაჰმადიანს, იგი 100 სიტყვაზედ 

მეტს ქართულს ენაზედ არ დახარჯავს, რადგანაც სოხტების 



წინაშე ფიცი აქვთ მიცემული, რომ თუ არ გაჭირვებით, ქარ- 

თულს ენაზედ ხმას არ ამოიღებენ და თუნდაც ამოიღონ 100 

სიტყვაზედ მეტს არას იტყვიან, არ ილაპარაკებენ. 

     31 მაისს არტაანის ხეობიდგან სოფ. უდეში ქართველი 

კათოლიკენი ჩამოვიდნენ და ამათ ამბავი მოიტანეს, რომ 

არტაანის ხეობის სოფ. ერუშეთის ძველი ეკკლესია ქართველმა 

მაჰმადიანებმა მთლად დააქციესო. ასრევე დაუქცევიათ სხვა 

სოფლებშიაც და ქვები საჭიროებისათვის აქა-იქ გაუზიდნიათ. 

  

ართვინისართვინისართვინისართვინის    კათოლიკენიკათოლიკენიკათოლიკენიკათოლიკენი    *) .*) .*) .*) .    

  

     ართვინი ბათუმიდგან 90 ვერსის მანძილზედა სძევს. ფოსტა 

კვირაში ერთხელ მოდის; ართვინის ხიდამდე ეტლით მოაქვთ 

და მერე ცხენებით ააქვთ, რადგანაც გზები არ არის, აღმარ- 

თებია. გ. ყაზიბეგის ცნობით, ართვინი 10 ათასი ფუტის 

სიმაღლეზედ სძევს; მცხოვრებთა რიცხვი 2000 კომლამდეა, 

უმეტესად კათოლიკენი, გრიგორიანები და ქართველი მაჰმა- 

დიანები მცირეა. კათოლიკეებში დიდი ძალი ქართველი კათო- 

ლიკენი მოიპოვებიან, მაგრამ ამათში ქართული ენა დავიწყე- 

ბულია ისრევე, როგორც ქართველს მაჰმადიანებში. დღეს 

ართვინში მცხოვრებმა ქართველმა კათოლიკეებმა და ქარ- 

თველმა მაჰმადიანებმა სიტყვა, კრინტი აღარ იციან თავიანთის 

დედა-ენისა. 

     მაგალითს მოგახსენებთ: ართვინში, სხვათა შორის, არის 

ერთი ბაზაზის მაღაზია, რომელსაც გარედგან აწერია რუსუ- 

ლად „მაღაზია ალ. ალანიძისა." მე ესენი ქართველები მეგონ- 

ნენ; შეველ მაღაზიაში, ქართულად დავეკითხე და მათ-კი მო- 

მიგეს, ქართული არ ვიცით, რუსულად ან თათრულად გველა- 

პარაკეთო. მაშინ მაღაზიის გარედ დაწერილი გვარის ამბავი 

ვკითხე და მითხრეს: დიახ, ადრე ქართველები ვყოფილვართ, 

მაგრამ ახლა თათრები ვართო. ასეთი მაგალითი ათასია. 

     ართვინი — ოლქის ქალაქად ირიცხება, არის ოლქის უფ- 

როსი ბოქაული და ნაწილის უფროსი. მომრიგებელ მოსა- 

მართლის გამგეობა აქ არ არსებობს. მუსულმანთა საქმეებს 

„მეჯლიში" არჩევს და ქრისტიანებისას ოლქის სამმართველო 

და ბოქაული. 

_____________________  
*) 1901 წ. „ივერია“ № 198. 

 

     ქალაქის მოხელე და მოსამსახურეთა შორის ქართველებიც 

არიან და ამიტომ ბევრს კათოლიკეს შეუსწავლია ქართული 

ლაპარაკი. ქართული ენის აღდგენის საქმეს აქეთ ძრიელ ხელს 

უწყობენ მარადიდელი მენავეები, რომლებიც ლივანიდგან ამო- 

დიან აქ, თან კახაბრიდგან საქონლით დატვირთული ნავები 



ამოაქვთ და მერე ართვინიდგანაც ხალხითა და საქონლით 

დატვირთულები მიდიან ბათუმში. მთელი ამ ქალაქის ვაჭრე- 

ბი, მოხელეები, შავშეთის სოფლის ხალხი და სხვანიც სულ 

ამ ნავებით ჩადიან ბათუმში. ნავები ბათუმის ახლოს კახაბერში 

ჩერდებიან, რადგანაც ზღვაში ვერ შევლენ; ჭოროხს ნავები 

ერთობ შორს მიაქვს თავის ტალღებით და ამიტომ შეიძლება 

ნავი ადვილად დაიღუპოს. ლივანელნი და მარადიდელნი ნავო- 

სნობასა და გემოსნობაში მეტად მოხერხებულნი არიან; ამა- 

თაგან ართვინის ახლო-მახლო მთელს დღეს სულ ქართული 

ენა გაისმის. ართვინის ახლოს მდებარე სოფ. სინქოთიდგან-კი 

ქართული ენა იწყება ქართველ მაჰმადიანთა შორის და იგი 

დასავლეთამდე მიემართება. 

     ართვინში კათოლიკეთ აქვთ ოთხი ეკლესია. ამათგან კორ- 

ძულის ეკკლესია ყველაზედ ძველია. ამ ეკკლესიას აქვს ქარ- 

თული გუჯრებიც, რომლებიც 1501 წ. პაპას სიქსტო მესა- 

მესაც დაუმტკიცებია. გუჯრები მამულების შენახვის საქმეს 

შეეხება. იმ დროს კათოლიკეთ კორძულის ეკკლესიისათვის 

მამულები შეუწირავთ და შეწირვის გუჯრებიც ქართულად 

უწერიათ. 

     აქ კათოლიკეთ ბევრმა იციან, რომ ისინი ქართველთა 

შთამომავალი არიან. ასეთი მოხუცნი მეც ვნახე და აღიარეს, 

რომ ძველათ „ქართველ კათოლიკენი ვიყავითო". კორძული 

ამ ეკკლესიას მიტომ დაერქვა, რადგანაც ეკკლესიის განახლების 

დროს კარის ალაგას ძველი კარები ჩაეტანებინათ და მისგან 

წარმომდგარა კორძულიო, ძველად-კი „კარ-ძველი" ერქვაო. 

     დანარჩენი ეკკლესიებიც ძველია; მესამე ეკკლესიას ეხ- 

ლა აშენებენ ძველის ეკკლესიის ალაგას. სომხებს აქვთ ართ- 

ვინში ერთი ეკლესია, ესეც ძველი ეკკლესიაა. საყურადღე- 

ბოა ის, რომ ამ ეკკლესიაში ინახება ერთი ძვირფასი ქართუ- 

ლი ძველი სახარება, ხუცურად ნაწერი ძვირფასს პერგამენტ- 

ზედა და ძვირფასადვე შემკული. იგი ძვირფასი განძია ჩვენის 

ლიტერატურის ისტორიისათვის და ნამეტურ პალეოგრაფიის 

მხრივ. როგორც სახარების ერთი წარწერა ჰმოწმობს, იგი გა- 

დაუწერია იშხნელს ეპისკოპოზს მაკარის, დაახლოვებით XI  

საუკუნის ნახევარში. ამ სახარებამ ადრე მრავალთა ყურადღე- 

ბა მიიპყრო. აქ გახლდათ ამისთვის განსვენებული დ. ბაქრაძე. 

გრიგოლ გურიელმა სყიდვა მოინდომა და 500 მან. აძლია, 

მაგრამ არ გაყიდეს. შემდეგ მეტიც აძლიეს, მაგრამ არა ჰქნეს, 

გაყიდვა არ შეიძლებაო.  

     იშხნის საეპისკოპოზო ტაძარი დღეს საქართველოს იმ  

კუთხეში სძევს, რომელიც ჯერედ კიდევ ოსმალეთს უჭირავს. 

დღეს იგი ოსმალეთის საკუთრებას შეადგენს და ჯამეთ არის 

გადაკეთებული, გათათრებული ქართველები ლოცულობენ. 

     იშხნის ხეობის ახლოს სძევს ხახულის ხეობა, სადაც დი- 



დებული ტაძარია ხახულისა. რაც გელათში ნივთებია, ხახუ- 

ლის ხატი და სხვანი, გათათრების დროს სულ აქედამ არის 

გადმოტანილი. ესეც ჯამეთ არის გადაკეთებული. 

     მესამე პარხლის ეკკლესია, უგუმბათო, მშვენიერი; ესეც 

ჯამეთ არის გადაკეთებული. ამ სამს ეკკლესიაზედ ძრიელ ბევ- 

რი ამბებია დარჩენილი აქაურს მაჰმადიანებში. მართლაც, შე- 

სანიშნავი ტაძრებია, დიდრონი, კარგად ნაშენი, თლილის ფე-  

რადის ქვებით, შიგნიდგან კენჭებით მორთული; ნამეტურ 

შესანიშნავია ხახულის ტაძარი და ხახულის ხეობა. ჩვენებური 

ხახუტაშვილები აქედან ყოფილან მანდეთ წარსულნი. ამ ეკკ- 

ლესიების მოხდენილობას კაცი ვერ აგიწერთ, განცვიფრდება. 

ამ ეკკლესიებში რომ მუსულმანებმა ლოცვა არ მოშალონ, 

კარგი იქნება, დიდხანს დარჩებიან უვნებლად. ძრიელ დაძვე- 

ლებულან-კი. გარდა ამისა, ბევრი სხვა ნაშთებიც არის, მაგ- 

რამ ყველას სად ავწერთ. 

     მუსულმანებს ართვინში აქვსთ ერთი დიდი ჯამე. სდგას 

სწორეთ იმ ალაგას, სადაც ძველად ქართველების ართვინის  

ტაძარი იდგა; ზედ მისს საძირკველზედა სდგას ეს დიდი ჯამე. 

მეორე ჯამე კორნძულში აქვთ; მუსულმანების აქ სხვა არაფე- 

რია დაშთენილთ, მათი რიცხვიც შემცირდა, რადგანაც 1879 

წელს შემდეგ ოსმალეთში მრავალად გარდასახლდნენ. 

     ვახუშტის გეოგრაფიულის ცნობებით ართვინი ქრისტეს 

წინედ არის დაარსებული ქართველთა მეფეთაგან. ძველად ამ 

ქალაქს „ართვანი" ერქვა თურმე, რადგანაც ძრიელ მაღლა 

სძევს. „ართვანი“ ხომ ქართული სიტყვა არის. 

     ქალაქში ვაჭრობა რიგზე სწარმოებს. არის ორი სასტუმ- 

რო, ყავახანები, სხვა და სხვა მაღაზიები და სახელოსნოები. 

აქაური კათოლიკის, სომხისა და ქართველ მაჰმადიანთა ქა- 

ლები თათრულად იცმენ, შუბლზედ ოქროს ფულები აკრავთ 

და სიცხებშიაც-კი ხავერდისა და შალის ძვირფასს ტანისამოს- 

ში არიან გახვეულნი. ამის გარდა, ზაფხულის მშრალს დღე- 

ებშიაც ფეხთსაცმელზედ კალოშები აცვიათ! სანოვაგე ძვირად 

არ ფასობს. ართვინში ოსმალოს ვაჭრები და მუშებიც მოდიან. 

     ოსმალოს საღვარი სულ 10 ვერსზეა. ართვინიდგან ერ- 

თი გზა არდანუჯს მიდის; ამავე გზით მიდიან არტაანს (არდა- 

განი), ყარსს, არზრუმსა და სპარსეთს. მეორე გზა შავშეთს, 

აჭარისა და ბათუმს გადადის, მესამე ლაზისტანსა და მეოთ- 

ხე ოსმალეთის სამფლობელო საქართველოს ადგილებში. 

     ერთი საკვირველობა აქ ის გახლავსთ, რომ ართვინს 

იქით, ოსმალეთის საქართველოში, ქართველი მაჰმადიანები 

ქართულს ენაზე ლაპარაკობენ და ართვინს აქეთ-კი, მარცხ- 

ნივ და მარჯვნივ აღმოსავლეთიდგან დასავლეთამდე, ართვი- 

ნამდე, მთლად თათრულს ენაზედ საუბრობენ ქართველი მაჰ- 

მადიანები. ოსმალეთის მაჰმადიანი ქართველები უფრო კარგა 



საუბრობენ ქართულს, ვიდრე აქეთა მხრისა, სადაც-კი ქარ- 

თული ენა შენახულა. ქართული ენა მოსპობილია მთელის 

ქართლ-კახეთის ტოლა ადგილებში. ბევრს ადგილებს სრუ- 

ლიად არ ვასახელებთ. მთლად-კი ოსმალეთის წინად ყოფილა 

და დღემდე დაშთენილი ადგილების ზომა ნახევარ საქართვე- 

ლოზედ მეტს შეადგენს და ასევე მის კვალობაზედ ქრთველი 

ტომის ერიც იქნებოდა. ქართული ენა ბურსამდე და თვით 

დიარბექირამდესაც ისმის. 

     ართვინის ოლქი წყლებითა, ხე-ტყით და მცენარეებითაც 

მდიდარია! ჰავაც კარგია, მოსავალც კარგი იცის, ხილიც 

განთქმულია, ყურძენი და ღვინოც იციან აქეთ; უმეტესად 

პურს, სიმინდსა და ქერსა სთესენ. მადნების მხრივაც ძრიელ 

მდიდარია ეს მხარე. დღეს აქეთ რამდენიმე კამპანიაა ევრო- 

პიდგან მოსული და სხვა და სხვა მადნის პატრონებთან მო- 

ლაპარაკება აქვთ, მადნის მთებს ყიდულობენ. ერთისაგან კი- 

დევაც იყიდეს მურღულის ხეობაში 700 ათას მანეთად, სოფ.  

ძანცულს. 

 

     სამცხესამცხესამცხესამცხე----საათაბაგოსსაათაბაგოსსაათაბაგოსსაათაბაგოს    ქართველიქართველიქართველიქართველი    კათოლიკენიკათოლიკენიკათოლიკენიკათოლიკენი    ****).).).).    

  

     სამცხე-საათაბაგო — აღმოსავლეთით თრიალეთი საზღვრა- 

ვდა — ბერდუჯის მდინარემდე, ჩრდილოეთით იმერეთი და ნაწი- 

ლი ქარულისა, სამხრეთით არმენია.-რზრუმამდე და დასავლე- 

თით საბერძნეთის იმპერიის ძველი მიჯნა ტრაპიზონის მახლო- 

ბლად — რკინის პალომდე. მთელი სამცხე-საათაბაგო ნახევარ 

საქართველოს უდრის. აქ ძველად ცამეტი საეპისკოპოსო კა- 

თედრა იყო, მაგალითებრ: მაწყვერელისა, ანჩელისა, მტბევა-  

რისა, წურწყაბლისა, წყაროს-თაველისა, ერუშნელისა, კუმურ-  

დულისა, იშხნელისა, წყაროსთაველისა, ერუშნელის, ვალაშ - 

კერტელის, ანელის, კარელის, ბანელისა, დადაშნელისა. XI და 

XII საუკ. ქვაბლიანიდგან დაწყებული, ოცხეს, ახალციხესა და 

ჯავახეთში ერთ მილიონამდე ქართველს უცხოვრია. მართლა- 

ცა და ეს რომ არა ყოფილიყო, უამისიოდ მცირე რიცხვო- 

ვანი ერი ვარძიას, კუმურდოს, საფარას, ზარზმასა და სხვა 

დიდრონს ეკკლესიბს ვერ ააშენებდნენ. 

     ვახუშტისა და სხვა ისტორიულის ცნობებით, დასავლე- 

თს საქართველოში სულ ირიცხებოდა 1870 სოფელი. ამ 

___________________  
*) 1901 „ივერია" № 132. 

  

ვრცელს კუთხეს ოსმალებმა ბრძოლა 1515 წლიდგან დაუწყეს, 

ე. ი. მის შემდეგ, როცა ბიზანტიის ნაწილის ტრაპიზონის 

იმპერია გააუქმეს, ძველი ბიზანტიის იმპერია სრულიად დასცეს, 

1580 წლიდგან სამცხე-საათაბაგოც დაიმორჩილეს, ხოლო ათა- 



ბეგობა ვერ მოსპეს, მისი ძველი ავტონომია ხელ-შეუხებ- 

ლივ დარჩა და ხარჯი დაადეს; ათაბაგნი წლიურად მხოლოდ 

ხარჯს აძლევდნენ, სხვა არაფერს. 1627 წ. სამცხე-საათაბაგოს 

ავტონომიაც გააუქმეს, უმთავრეს ქალაქათ ახალციხე გამოაც- 

ხადეს. 

     მთელი სამცხე-საათაბაგო ოსმალეთმა 24 ნაწილად დაჰყო, 

მაგალითებრ: ჯავახეთის სანჯახი, არტაანისა (არდაგანი), ახალ- 

ციხისა, ოცხისა, ჩილდირისა, შავშეთისა, ართვინისა, ოლ- 

თისისა, ზედა-აჭარისა, ქვედა-აჭარისა, მაჭახლისა, ლივანისა 

(ლიგვინის ხევი), ლაზისტანისა, კოლისა, ყარსისა, თორთო- 

ბისა, პარხლისა, ხახულისა, ერუშეთისა, თრიალეთისა, ფანა- 

სკერტის, ხოფისა, გონიისა, ბათუმისა და თავოს კარისა. სულ  

ამ ზემოხსენებულს კუთხეებში ოთხი ფაშა იჯდა: ახალციხისა, 

კოლისა, მაჭახელ-გონია-ლაზისტანისა და ოლთის-ყარსისა.  

ყველა ფაშებზედ უფროს ფაშათ ახალციხის ფაშა ითვლებო- 

და. იგი ექვემდებარებოდა არზრუმის სერესკერს, სამხედრო 

გუბერნატორს — მთავარ — სარდალ ფაშას.  

     საქართველოს ამ დამონებულ ადგილთა მცხოვრებ ქარ- 

თველთა ისლამთან დაკავშირება ოსმალთა მთავრობამ და სა-  

სულიერო წოდებამ 1629 წ. დაიწყო, სწორედ იმ წელიწადს, 

როცა ქართველ ერის გონებითი წარმატებისა და აღორძინე- 

ბის დასაწყისი დამკვიდრდა, როდესაც რომში პაპის ურბან 

მერვის ბრძანებით ქართული სტამბა დაარსდა; იქ 1629 წ. 

პირველად გაჰფინეს ქართული დაბეჭდილი წიგნები და პაპის 

კონგრეგაციამ „პროპაგანდოში" ქართული ენის კათედრა და- 

აარსა და განწესდა ქართულის ენის მოწესე პროფესორი რო- 

მელთა შორისაც, მარიოს მაჯის სიტყვით, ქართულის ენის  

ცოდნის უაღრესობით აღმოჩნდნენ შემდეგი მოძღვარ-მქადა- 

გებელ პროფესორნი მამანი: 

     პატრი კარაფა, რომელსაც საქართველოში დიდხანს უც- 

ხოვრია, შეუსწავლია კარგად ქართული ენა და დაუწერია და 

დაუსტამბავს 1640 წ. ქართული ენის საგრამატიკო კანონები. 

ესევე ყოფილა „პროპაგანდოში" ქართული ენის მოწესეთ. 

     პატრი ანტონ იარდინი, უცხოვრია 1650 წელს. ამას 

კარგა ხანს უცხოვრია საქართველოში, გაუცვნია ქართული 

ენა და უკანასკნელად დაუწერია ქართულის ენის კანონები 

და 1640 წ. რომში დაუსტამბავს. 

     პატრი იოსტოს ფრატო, უცხოვრია იმავე წლებში, ე, ი. 

1650 წ. შეუსწავლია კარგად ქართული ენა და ამ ენის შე- 

სახები წერილი დაუსტამბავს 1650 წ. 

     პატრი ამბროსი ავგუსტიანელი, ყოფილა იმავე დროს, 

1960 წ., სცოდნია ქართული ენა და უმეცადნია ამ ენის საგ- 

რამატიკო მწერლობის აღორძინებისათვის. 

     პატრი იარგინი, თათრული ენის მცოდნე და მწერალი, 



ესევე მცოდნეთ ითვლება საქართველოს ერისა და ისტორიისა. 

     პატრი ბერნარდო (დოქტორი) სცხოვრებდა მაშინვე, იყო 

მცოდნე თათრულის ენის და საქართველოს ერის და ისტო- 

რიის. ამ ორს პატრს თათრული ენის წიგნებიც უწერიათ. 

ამათგან უსარგებლნია მაჯის თავის ქართულ-ტალიური გრა-  

მატიკის შედგენის დროს. 

     პატრი იაკობ-სტეფანე, ყოფილა 1670 წ. მცოდნე ქარ- 

თულის ენისა. 

     პატრი სტეფანე-პაულინი, ამის მიერ შედგენილი ქარ- 

თულ-იტალიური ლექსიკონი რომში 1629 წელს დაისტამბა. 

     ამათ გარდა, ამავე დროს ქართულის ენის მცოდნეთ 

ითვლება პატრი ბერნარდო, აღმოსავლეთის ერთა ისტორიისა 

და ენის დოქტორი და ზემოდ მოხსენებული იარგინი. ყველა 

ამათ საკმარისად უღვაწნიათ რომში ქართულის ენისათვის. 

     ეს ცნობები მოვიყვანეთ იმიტომ, რომ აღგვენიშნა მხო- 

ლოდ შემდეგი უბედურება: როდესაც ახალციხეში ქართველთა 

შთამომავლის ჯაყელის გვარის საფარ-ფაშისაგან ქართველთა 

გათათრება დაიწყეს. როდესაც ახალციხეში, ქართველთა შუა- 

გულს კუთხეში, ქართველთა მტრების მეოხებით თათრის დი- 

დი სასულიერო მედრესე დაარსდა და მათნი მღვთის-მეტყველნი 

ხაფიზნი და სოხტები განაწესეს, რომლებმაც გამუსულმანე- 

ბულ ქართველთა აღზრდა იწყეს და ქართველთა შორის ის- 

ლამის ფანატიზმის დამკვიდრება, სწორედ იმ დროს, იმავე წე- 

ლიწადს, ევროპაში კათოლიკეთა ბერებმა ქართულის ენის 

ღაღადება გამოჰფინეს, რომში სტამბა და ქართულის ენის 

კათედრა დააარსეს, წიგნების ბეჭდვა იწყეს და საქართველო- 

შიაც მრავლად იწყეს მოგზაურობა. 

     ოსმალეთიდგან ქართველთა გათათრება 1629 წლიდგან 

დაიწყო და გასტანა 1798 წ. ჯავახეთში-კი 1800 წლის შემ- 

დეგ 1820 წლებამდისაც ათათრებდნენ, მაგრამ ძრიელ მცი- 

რედ. 1629-1798 წლებამდის ძირეულ ქართველთა შორის 

ქრისტიანობა ცამეტს საეპისკოპოსოში აღმოფხვრეს, ცამეტი 

საეპისკოპოსო მოსპეს, უმეტესი ნაწილი დაანგრიეს; მოსპეს 

ქართული წიგნები, ქართული ძველი წარწერები და გამაჰმა- 

დიანებულთ ქართველთა შორის დაამკვიდრეს სრული სიძულ- 

ვილი თავიანთ მოძმე ქართველ ქრისტიანებისადმი. ქართველ- 

თა გვარის შთამომავალს ისე არავინ სძულს, როგორც თავი- 

სივე ტომის ჩამომავალი ქართველი ქრისტიანი. ქართველს იგი 

ურჯულოს ეძახის, მურდალსა და სხვა. ეს იყო ოსმალთა ძვე- 

ლი პოლიტიკა, ამას ესწრაფოდნენ იგინი და არც თუ შეს- 

ცდნენ: ამ გვარად გათათრებულ უცხო ტომთა შვილების 

მეოხებით შეადგინეს და ააღორძინეს თურქის ტომი, თორემ 

ძველად მთელს დაცემულს ბიზანტიის იმპერიაში და ბალკა- 

ნეთის კუნძულზედ თურქების ტომის რიცხვი დრეპერის სიტ- 



ყვით XIV საუკ. ერთს მილიონზეც მეტი არა ყოფილა. დღე- 

ვანდელი თურქის ტომი ასეთის სხვა და სხვა გათათრებულის 

ტომის შვილებისაგან შესდგება, მაგალითებრ: ქართველთაგან, 

ბერძენთა, ბოლგარელთა, სერბიელთა, რუმინელთა, ქალდე- 

ველთა და სომეხთაგან, რასაც თვით ამათი ჩამომავლობის ტი- 

პიც ნათლად ამტკიცებს. 

     მთელს ზემოხსენებულს ცამეტს საეპისკობოსო მრევლში  

ისლამთა ბარბაროსობას გადარჩა მხოლოდ მცირე ქართველობა, 

რომლებიც მესხეთსა და ჯავახეთში, ანუ ახალციხის და ახალ- 

ქალაქის მაზრებში სცხოვრებენ. ასე და ამ გვარად 200 წლის 

განმავლობაში ნახევარ საქართველოს ერმა ისლამი აღიარა, 

დაივიწყა თავისი დედა-ენა, ზნე-ჩვეულება, მოსწყდა თავისს  

მამა-პაპათა ტრადიციებს; ეს კიდევ არაფერი, — იგი დაუძინე- 

ბელ მტრათაც გარდაიქცა. დღეს მას ქრისტიან ქართველთან 

საერთო აღარა აქვს-რა. იგი სასტიკი მტერია ქართველისა. 

     ასე, ბატონებო, ჩვენ ჩვენს სამწერლო ასპარეზზე რაღაც 

თბილ-თბილს, სამღაღადებელო მანიფესტებსა ვჩეკავთ, ერთ- 

მანეთის ქიშპობითა და კამათით თავს ვიმტვრევთ, ტვინს ვიც- 

ხელებთ, დემოკრატია-ბურჟუაზიის ძახილით გონებას ვღა- 

ლავთ, ერთმანეთის სიძულვილით, სოციალიზმისა და 

სხვათა აზრების ცარიელ რახა-რუხით ხალხს თავ-ბრუს ვასხამთ". 

ევროპიულ წიგნების კითხვა ჩვენს უნიადაგობას ვერ შეუთან- 

ხმეთ, ცხოვრების აგებულებასთან შეუსაბამოდ ვმოქმედებთ, 

და თათრები და სომხები-კი იმითი მიდიან წინ, რასაც მათ 

ცხოვრება და მისი სამერმისო წესები ასწავლის. ისინიც ისე 

მოქმედებენ, ამას აკეთებენ. ვაი ჩვენს დღესა და ჩვენს 

გონებრივს ცრუ-განვითარებასა, რომ ჩვენის თვალით ვუმ- 

ზერთ ჩვენს გაწყალებას, ჩვენის ტომის მოსპობას. მოკლედ 

ავნუსხეთ, თუ 200 წლის განმავლობაში ნახევარ საქარ- 

თველოს ერი თავისს ავ-კარგიანობით როგორ მოისპო. გუ- 

ლი ბოროტებით მევსება მით უფრო, რომ ჩვენებურ უთავბო- 

ლოდ, შეუთანხმებლადა და უაზროდ არავინ იქცევა, მთელს 

დროს დასობასა და ფუჭ და უქმ, ჩვენთვის უნიადაგო მოძ- 

ღვრებათა კამათს ვანდომებთ. აი, თვითონ მე, თქვენი უმორ- 

ჩილესი მონა, ვკითხულობ „მშაკს", „ნორდარს“, „მურჭს“, 

„ტარაზს", და სხვებიც მიკითხავს, საქართველოშის ნაბეჭდი, 

კონსტანტინეპოლში თუ სხვა ქალაქებში, მაგრამ იქ მე ისე- 

თი არა შამიმჩნევია-რა, რასაც ჩვენში ჩვენები ჰქადაგებენ და 

სთესვენ. აბა დამისახელეთ, რომელს გაზეთებში და წრეებში 

აქვთ ისეთი დასური კინკლაობა, როგორც ეს ჩვენშია. მარ- 

თალია, მცირე განსხვავება მათშიაც მოიპოვება, ურთიერთ 

შორის, მაგრამ ისე კი არა, როგორც ეს ჩვენშია, არამედ თავ- 

თავისს ალაგას, თავისს შესაფერად, პატრიოტობით, სხვათა 

მამულების შეძენით, ფულის მობოჭვითა და ვაჭრობით. მათ- 



ში ყველა ერთია: სოციალისტი, კომუნარი, ნიგლისტი, გინდ 

ანარქისტი, პატრიოტი და კაპიტალისტი, ყველა მაინც სო- 

მეხია და წმინდა სომეხი; სხვების წინააღმღეგ ისინი საერთო 

მიზნით არიან აღჭურვილნი, ყველა ერთს ჯგუფს წარმოად- 

გენს. ყველა „მშაკისტი" თამამად აღიარებს, რომ სომხის ეკ- 

კლესია — არის ზედმდგარი, რომელზედაც სდგას, სცხოვრობს 

და განისვენებს სომხის გვარი. ეს ზედადგარი რომ გამოვაცა- 

ლოთ, მაშინათვე დაეცემაო. ასეთს ცნებებს განმარტვენ თვით 

ისინიც-კი, რომელნიც დემოკრატიულ დასის წევრებათ ითვ- 

ლებიან, კოსმოპოლიტურ აზროვნების მორევში სცურავენ, 

სოციალისტობასა და ნიგილისტობაზედ თავსა სდებენ, ყველა 

ეს აქ იმიტომ მოვიყვანე, რომ ჩვენი უსარგებლო მოძრაობა 

და ბღლაძუნი აღმენიშნა, აღმენიშნა ის, თუ რას ჩავდივართ, 

რა ამღვრეულ მორევის ზვირთებში ვცურავთ იმ დროს, 

როცა მართლაცა და ევროპიელნი ასეთ მეცნიერებათა შეს- 

წავლით მიდიან წინ, როცა მეცნიერებას მართლაცა და მეც- 

ნიერულად სწავლობენ და მისი ვითარებაც თავ თავის ალა- 

გას ნათლად აქვთ წარმოდგენილი. ჩვენ კი ვინ იცის რას 

არ ჩავდივართ. ვერც არაფერს ვსწავლობდ. მაგრამ კმარა 

ამაზედ და ისევ ჩვენს საგანს შევუდგეთ. 

     დღეს ახალციხის მაზრაში ოფიციალურად 209 სოფელი 

ითვლება, ახალქალაქის მაზრაში-კი ამაზედ მცირეა. სულ ორ- 

სავე მაზრაში ქართველი ქრისტიანები შემდეგს სოფლებში-ღა 

სცხოვრობენ:  

 1. დიდი აგარა, 25 კომლი, მართლმადიდებელნი, ქარ- 

 თულად მოლაპარაკენი. 

 2. ანდრია წმინდა, 45 კომლი მართლ-მად. ქართულად 

 მოლაპარაკენი. 

 3. არალი, კათოლიკენი 100 კომ. ქართ. მოლაპარაკენი. 

 4. ახაშენი, 4 კომლი, მართლ-მადიდ. ქართულ. მოლა- 

 პარაკენი. 

 5. აწყური, 14 კომლი, მართლ-მად. ქართ. მოლაპარა- 

 კენი; 

 6. ბენარა, 8 კომლი, ქართვ. კათოლიკენი, ქართ. მოლა- 

 პარაკენი. 

 7. ბნელა, 8 კომლი, მართლ-მად. და კათოლიკენი, ქართ. 

 მოლაპარაკენი; 

 8. ბოლაჟური, 5 კომლი, ქართველი კათოლიკ., ქართ. 

 მოლაპარაკენი; 

 9. ვალე, 200 კომლი, ქართვ. კათოლიკენი, ქართ. მოლა- 

 პარაკენი. 

 10. გობიეთი, 1 კომ., მართლ-მადიდ., ქართულად მო- 

 ლაპარაკენი; 

 11. დადეში, 42 კომ, მართლ-მადიდ., ქართულად მო- 



 ლაპარაკენი; 

 12. დღვარი, 20 კომ, მართლ-მადიდ., ქართულად მო- 

 ლაჭარაკენი; 

 13. დვილი, 45 კომ. მართლ-მადიდ., ქართულად მო- 

 ლაპარაკენი; 

 15. ზედა თმოგვი, 40 კომ, მართლ-მადიდ., ქართულად 

 მოლაპარაკენი; 

 16. ზურზელი, 40 კომლი, მართლ-წადიდ. ქართ., მო- 

 ლაპარაკენი; 

 17. ქვაბის-ხევი, 29 კომლი მართლ-მადიდ., ქართ. მოლაპ. 

 17. კუცნა, 15 კოლი, მართლ-მადიდ., ქართ. მოლაპ. 

 18. მიქელ-წმინდა, 2 კომლი, მართლ-მადიდ., ქართ. მოლაპ. 

 19. სოკეთი, 16 კომლი, მართლ-მადიდ., ქართ. მოლაპ. 

 20. საკირეთი, 50 კომლი, მართლ-მადიდ., ქართ. მოლაპ. 

 21. ტაძრის, 30 კომლი, მართლ-მადიდ., ქართ. მოლაპ. 

 22. ტატანისი, 11 კომლი მართლ-მადიდ., ქარით. მოლაპ. 

 23. ტყემლანა 4 კომლი, მართლ-მადიდ, ქართ. მოლაპ. 

 24. ტობა, 9 კომლი, მართლ-მადიდ., ქართ. მოლაპ. 

 25. ტოლოში 24 კომლი, მართლ-მადიდ., ქართ. მოლაპ. 

 26. უდე, 200 კომლი ქართველი კათოლიკენი, ქართ. 

მოლაპ. 

 27. წნისი, 2 კომლი, მართლ-მადიდ., ქართ. მოლაპ. 

 28. ქობარეთი, 36 კომლი, მართლ-მადიდ., ქართ. მოლაპ. 

 29. ერკოტა, 40 კომლი, მართლ-მადიდ., ქართ. მოლაპ. 

 ამ სოფლით თავდება ახალცის სოფლები და დაიწყება 

ახალქალაქის მაზრის სოფლები მაგალითებრ: 

 30. სარო, 65 კომლი, მართლ-მადიდ., ქართ. მოლაპ. 

 31,ხიზაბავრა, 220 კომლი, ქართველ კათოლიკენი, ქარ- 

თულად მოლაპარიკენი. 

 32. ვარგავი 825 კომლი, კათოლიკე და მართლ-მადიდ., 

ქართულად მოლაპარიკენი; 

 33. თოკი, 41 კომლი, მართლ-მადიდ. ქართ. მოლაპ. 

 34. ვარევანი 20 კომლი, მართლ-მად., ქართ. მოლაპ. 

 35. ლოთელია 85 კომ., მართლ-მად., ქართ. მოლაპ. 

 36. ბარალეთი, 60 კომლი, მართლ-მად., ქართ. მოლაპ. 

 37. აზავრეთი, 2 კომლი, მართლ-მად., ქართ. მოლაპ. 

 38. ბალანთა, 3 კომლი, მართლ-მად., ქართ. მოლაპ. 

 39. ქიხარულა, 4 კომლი, მართლ-მად., ქართ. მოლაპ. 

 40. ხუმვრისი, 4 კომლი, ახალი მონათლულები, მართლ- 

მადიდებელნი. ქართულ მოლაპარაკენი. 

 41. მურჯახეთი, 14 კომ., მართლ-მად., ქართ. მოლაპ. 

 42. ახალქალაქში 10 კომლი, მართლ-მად., ქართ. მოლაპ. 

 43. ბრეტენა, 40 კომლი, მართლ-მად., ქართ. მოლაპ. 

 44. ჩუნჩხა, 45 კომლი, მართლ-მად., ქართ. მოლაპ. 



 45. ქილდა, 65 ქუელი, მართლ-მად., ქართ. მოლაპ. 

 46. გოგაშენი. 60 კომლი, მართლ-მად., ქართ. მოლაპ. 

 47. აფნია, 25 კომლი, მართლ-მად., ქართ. მოლაპ. 

 48. მუსხი, 70 კომლი, მართლ-მად., ქართ. მოლაპ. 

 49. რაბათი, ახალციხის ძველი ნაწილი, 65 კომლი, 

მართლ-მად., ქართ- კათ: 400 კომლი. 

 50. აბასთუმანი, 20 კომ., ქართ. მართლ-მად., და ქართ. 

 კათოლიკენი, ქართ. მოლაპ. 

 51. კარტიკანი, 150 კომლი ქართველი კათოლიკენი, 

 ქართულა ენა დაკარგეს;  

 52. ხულგუმო, 25 კომლი, ქართ. კათოლიკენი, ქართუ- 

 ლი ენა დაკარგეს. 

 53. ბავრა, 20 კომლი, ქართ. კათოლ., ქართული ენა 

 დაჰკარგეს; 

 54. ეშტია, 200 კომლი, ქართვ. კათოლიკენი, ქართუ- 

 ლი ენა დაჰკარგეს; 

 55. ტურცხა, 40 კომლი, ქართ. კათ., ქართული ენა 

 დაჰკარგეს, ძლიერ მცირე რიცხვს-კი ისევ ახსოვს ქართული  

 ენა. 

     ეს კათოლიკენი არტაანის ხეობიდან არიან აქ მოსულ- 

ნი და დასახლებულნი. ქართული ენა ამათ იქვე დავიწყე- 

ბიათ, რადგანაც ოსმალთა მეფობის დროს იქით ქართული 

ენა დევნილი იყო, ამიტომ დღემდე ამ ქართველ გვარის კა- 

თოლიკებში ქართული ენა არ გავრცელებულა. დღეის შემ- 

დეგ თუ გავრცელდა ეს მათში, ამაზედ ჩვენ ვერას ვიტყვით. 

     აი სულ ეს სოფლები და მასში მცხოვრები ქართველები 

გახლავან დღეს იმ ქართველთა შთამომავალნი, რომელთა 

წინაპარნიც ადრე ოსმალეთის მთავრობამ ძალით გაათათრა. 

ამათში არსებობს ქართული ენა. 350 სოფელში უმეტესად 

ქართველთა გვარის მაჰმადიანები სცხოვრობდნენ. მათში ქარ- 

თული ენა დამხობილია. ქალი, კაცი თუ ბავშვი სულ თათ- 

რულად ლაპარაკობენ. ზოგს სოფელში-კი იციან ქართული, 

მაგრამ იქაც მოსპობის გზაზეა დამდგარი თათრის სოხტებისა, 

ხაფიზებისა და მოლების მეოხებით, 

     ზემოდ ჩამომავალი ქართველთა მებატონეებად უცხო კა- 

ცნი ირიცხებიან, გვარ-ტომობითი გარჩევა აქვთ. ამის გამო 

ქართველებს სდევნიან, ერეკებიან, საჩივარს უტეხენ და უფ- 

რო იაფ ფასად თავიანთ მონათესავე და მერჯულეებს ასახე- 

ლებენ. რამდენიმე ქართველი სოფელი ასეთს ბრძოლას უკვე 

გადაჰყვა თან და მთლად გაღატაკდა. ასეთია სოფ. არალი, 

ხიზაბავრა და სხვანი. 

 

 

 



მოხუცებულთაგანმოხუცებულთაგანმოხუცებულთაგანმოხუცებულთაგან    ნაანაანაანაამმმმბობიბობიბობიბობი    ამბამბამბამბებიებიებიები....    
 

        ქაროველი კათოლიკენი არტაანის ხეობაში. 

 

     ჟამთა ვითარების მეოხებით ძველად ქართველნი კათო- 

ლიკების შესახებ არაფერს სწერდნენ. ქართველ კათოლიკეთა 

გვაროვნების შესახებ ჩვენში ძალიან ცოტა ცნობებია დაშთე- 

ნილი. თუ რამ იკრიბება დღეს და იწერება, უმეტესი ნაწი- 

ლიც ქართველ კათოლიკეთაგან ნაამბობია, ხალხში ზეპირ- 

სიტყვაობად დაშთენილი. რა გაეწყობა, ჩვენც უნდა ვისარ- 

გებლოთ იმით, რაც-კი ამ საგნის შესახებ ზეპირ ან მწერლო- 

ბით დაშთენილა. საუბედუროდ, ამ ნაკლს არც თვით ქარ- 

თველი კათოლიკენი იპყრობდნენ ყურადღებას. 

     ჩვენ, ქართველნი, მარტო ამ სარბიელზედ არ გახლავართ 

უკან ვრდომილნი, სხვა ასპარესზედაც უფრო დიდი ნაკლი 

გვაქვს,მაგალითად, აქამომდის ქართველ კათოლიკენი კი არა 

და თვით ქართველ მაჰმადიანთ გადაბირების, სჯულისა და 

გვარ-ტომობიდგან განდრეკის ცნობებიც არ ვიცოდით. ნახევარ 

საქართველოზედ მეტი გამაჰმადიანდა, გამაჰმადიანებულ ქარ- 

თველთა ოცდა-ორმა ნაწილმა თავისი დედა-ენა დაჰკარგა, იგი 

თავის მოძმის დაუძინებელ მტრად შეიქმნა! ჩვენმა ძველებმა 

კი ამ ქართველთ განდრეკის, სჯულიდგან განსვლის და გვარ- 

 ტომობის უარის-ყოფის მიზეზები და ცნობებიც კი არ აგვი- 

წერეს. ამდენის ხალხის შესახებ თუ რომ დაიწერა და ითქვა, 

ისიც მხოლოდ ამ ბოლოს დროს. 

     დღეს როგორც ქართველ კათოლიკეთა მდგომარეობა 

ძარის ჩვენთვის საყურადღებო და გამოსარკვევი, ამაზედ მეტად 

ქართველ მაჰმადიანთა მდგომარეობაც გვაწუხებს. მაშ ჩვენ 

აქედგან დავიწყებთ ქართველ კათოლიკების შესახებ წერას და 

დრო და დრო ჩვენს მწერლობაში აღვინიშნავთ ყველა იმ 

ცნობას, რაც კი ამათ შესახებ ზეპირ ან ძველ მწერლობით 

სადმე რამე მოიპოვება.  

     დასავლეთ-სამხრეთ საქართველოში არტაანი შესანიშნავს 

კუთხეს წარმოადგენდა. ძველად მას ერუშეთი ეწოდებოდა. 

შემდეგ დროებში ოსმალთაგან მთელს ამ ვრცელ კუთხეს „ზარუ- 

შეთი"ეწოდა, თვით ერუშეთის ქალაქ არტაანის-კი არდაგანი. 

ძველად ერუშეთი ქართველის ტომით იყო დასახლებული, აქ 

ერთი მტკაველი ალაგიც არ იყო უხალხოდ დატოვებული. 

იგი ქართველებით ისევე იყო დასახლებული, როგორც იმე- 

რეთი, ქართლი და კახეთი. ოსმალთაგან დამორჩილების შემ- 

დეგ არტაანის ქართველთ შემცირება იწყეს: ზოგნი ქართველთ 

მეფეთა სამფლობელოში გადმოდიოდნენ და ზოგნიც სხვაგან. 

ვინც იქ დაშთნენ, იმათ დევნა დაუწყეს ოსმალებმა სჯულის 

გამო და უკანასკნელ გაამაჰმადიანეს კიდეც. ასე და ამ გვა- 



რად მთელს ერუშეთში მოისპო ქართველთ გვარის ხსენება და 

ქრისტიანობაც. 

     ვიდრე ქართველნი გამაჰმადიანდებოდნენ, მათ დიდი ტან- 

ჯვები გამოიარეს. ზოგმა სოფელმა დიდი საშინელი სისხლის- 

ღვრაც ნახა. მაგრამ საბოლოოდ კი მაინც ვერ დარჩნენ. ყვე- 

ლა გამაჰმადიანდა, დარჩა მხოლოდ რამდენიმე სოფლის ხალხი 

ქართველთა, რომელთაც არ მიიღეს მუსლიმანობა, ყველაფე- 

რი ტანჯვა აიტანეს, დასთმეს ყველაფერი და არ გამაჰმადიან- 

დნენ კი. ზოგნი ამათგანნი გაფრანგდნენ და მით გადაირჩინეს 

თავი, მაგრამ საბოლავოდ არც ეს ქართველი კათოლიკენი 

დაშთნენ ქართველის გვაროვნობით. 

     იმ დროს არტაანს ფაშად ვიღაც გათათრებული ქართვე- 

ლი მჯდარა. 

     შავშელთა და იმერხევლთა გარდმოცემით, არტაანის პირ- 

ველ ფაშად მიქელაძე იყოვო, რადგანაც პირველად აქედ მი- 

ქელაძეები გამაჰმადიანდნენო. ერთ დროს ეს ფაშა ავად გამ- 

ხდარა, სენი ძრიელი „გასძალუანებია". აქეთ-იქით უვლიათ, 

მკურნალები უძებნიათ, მაგრამ მკურნალთ განკურნება კი ვერ 

მოუხერხებიათ. ამ დროს ბატონთან მოსულა ერთი გამაჰმა- 

დიანებული ქართველი და მოუხსენებია ფაშისთვის.. 

     — ფაშავ! ახალციხის ფაშის კარზედ სცხოვრებს ერთი  

ექიმი პატრი, რომელიც ხალხს ძრიელ ადვილად არჩენს. მის- 

წერეთ ფაშას წერილი და სთხოვეთ იმ პატრ ექიმის აქ გამო- 

გზავნა; ის უსათუოდ მოგარჩენსო თქვენ. ფაშას მოხსენება 

მოუსმენია და მერე ახალციხის ფაშისთვის წერილი გაუგზავ- 

ნია და იმ ექიმ პატრის გამოგზავნა დაუვალებია. 

     ფაშას მალე მიუხმია პატრი და უამბნია თხოვნა. პატრი 

ფაშის ბრძანებით წასულა არდაგანში და სნეული ფაშა მოურ- 

ჩენია ავადმყოფისაგან. მორჩენის შემდეგ პატრს ახალციხეში 

წასვლა განუზრახავს, მაგრამ ფაშას არ გაუშვია. უთქვამს: 

     — პატრო, მოიცადე, სრულიად კარგად გავხდე, ფეხზე 

ამდგე და მერე წადი, რა გეჩქარება? 

     — მე, ბატონო, ექიმად არ გახლავართ რომიდგან დანიშ- 

ნული; მე მქადაგებელი ვარ. ექიმობაც ვიცი, რადგანაც ქა- 

დაგების დროს ეს ჩვენთვის საჭირო არის. ჩემი საქმე ის გახ- 

ლავსთ, რომ ხალხში კათოლიკობა განვავრცო. 

     — კეთილი. აი რას გეტყვი, პატრო, მთელი არტაანის 

ქართველნი გავათათრეთ, მხოლოთ ვერ გავათათრეთ სამი სოფ- 

ლის ხალხი, დღევანდლამდის იგინი გაუთათრებლად არიან 

დაშთენილნი. წადი იქ, ისინი გააფრანგე და მე ამისთვის დახ- 

მარებასაც მოგცემ, — ესეც ხომ საქმე გახლავსთ. შორს რა- 

ღას მიხვალ, აქვე აგიჩენ ასეთ საქმეებს. 

     პატრი დასთანხმებია და იქ დარჩენილა. ფაშა კარგად 

გახდა, ფეხზე ადგა და სიარული დაიწყო. ამ დროს კი პატ- 



რი გაემგზავრა აღნიშნული სოფლის ხალხისკენ და მცხოვრებ- 

ნი გაიცნო კარგად. ქრისტიან ქართველთა პატრი დიდის პა- 

ტივით მიიღეს და თანაგრძნობაც აღმოუჩინეს. 

     პატრი დასახლდა იქ და დაიწყო ხალხში მოქმედება, 

სიტყვების წარმოთქმა და ქადაგება, თუ ქრისტიანი ქართვე- 

ლები როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ, რომ მათ ქრისტიანო- 

ბა არ დაეკარგათ და შეენახათ. ამიტომ პატრი ეუბნებოდა 

მცხოვრებთ: 

     — შვილებო და ძმებო, მთელი არტაან-ერუშეთის ქართ- 

ველნი გათათრდნენ. ოსმალთ სასტიკათ სძულთ ქართველნი. 

ესენი თქვენი რჯულით არ დაგტოვებენ; უსათუოდ, როცა 

იქნება, დღეს თუ ხვალ, თქვენ სჯულს დაჰკარგავთ. ამიტომ 

მე გირჩევთ, რომ თქვენ წმიდა პეტრეს ბჭეს, კათოლიკობას, 

რომის ტახტს შეუერთდეთ; მერე თქვენ ვერავინ რას დაგა- 

კლებთ. პაპასა და სულთანს შორის ხელშეკრულება არის და- 

დგენილი, კათოლიკების დევნა და გათათრება ოსმალებს არ 

შეუძლიანთ. თქვენ ამით ისარგებლეთ და ქრისტიანობა დაი- 

ფარეთ. 

     ქართველნი დაფიქრდნენ. პატრის რჩევა სიამოვნებით მი- 

იღეს და მალე გაფრანგების სურვილიც განაცხადეს. რამდე- 

ნიმე ხნის განმავლობაში ეს სოფლის ხალხი პატრმა შეუკავ- 

შირა კათოლიკობას და ამის შესახებ მოხსენებაც გაგზავნა 

რომში. რომში ეს ახლად შეძენილნი კათოლიკენი ქართველის 

გვარ-ტომობით იქმნენ ცნობილ-მიღებულნი. სამღვდელ მოქ- 

მედო პირად აქ იქმნენ განწესებულ ლათინო წესის რიგის 

პატრები; რომიდგან მოსული პატრები ყოველთვის ქართულს 

ენას სწავლობდნენ და ამ ენით ესაუბრებოდნენ მრევლს. მა- 

თში ქართულ ენას და გვარ-ტომობას თავის სრული უფლება 

და პატივისცემა ჰქონდა მინიჭებული. 

     განვლო დრო-ჟამმან, საქართველოს ერის საქმეებს ცუდი 

დარები უდგებოდა; ოსმალნი ძლიერდებოდნენ. ამათ აზრად 

ჰქონდათ, რომ ტასისკარიდგან და გურიიდგან მთელს იმე- 

რეთს და ქართლს ავიღებთო, დაღისტანს შევუერთებთ და მე- 

რე თბილისში ჩვენს ფაშას, ლეკთა ბელადს დავსვამთო. ეს 

იყო მათი პოლიტიკა, მათი სარწმუნოებრივი ქადილი. ამიტომ 

ამათ ლეკებს დიდი ძალა და დახმარება მისცეს; ლეკებთან 

ათასობით გადადიოდნენ ჩუმად ახალციხეში და იქ დიდს და- 

ხმარებას აძლევდნენ ქართველთ დასაღუპად. ლეკებმა და ოს- 

მალთა უსამართლო კაცებმა მთელი დასავლეთი საქართველოს 

ქართველნი დაარბიეს, საქმე გაუჭირეს ერთის სიტყვით, ყვე- 

ლა შეაწუხეს და ტანჯვას მისცეს. 

     ამ შავსა და ბნელს დღეებში, ვერც კათოლიკენი გა- 

დარჩნენ უდეველნი და ვერც ლათინთ პატრები. პატრებს 

ხშირად ეცემოდნენ და სცარცვავდენ. პატრები ყოველთვის შიშ- 



ში იყვნენ. მთავრობა თუმც მომხრეობას უწევდა, მაგრამ უფ-  

რო ცალ მხრივ, თორემ იმავე დროს მათ გამცარცვავ ლეკს 

და თათრებს კიდეც ჰფარველობდა. ოსმალენი ამას იმიტომ 

ჩადიოდნენ, რადგანაც, უკანასკნელ, მათ შეიტყეს პატრების 

ჭკიანი მოქმედება ქრისტიანობის სასარგებლოდ, ქრისტიანების- 

თვის კეთილად შრომა კი მათთვის დაუძინებელი მტრობა 

იყო. 

     უკანასკნელ პატრებს მობეზრდათ წვალება, ოსმალეთის 

ყაჩაღ მოსულებთან კამათი, ბრძოლა და დავიდარაბა. ამის შე- 

სახებ მათ ბევრ-გზის გზავნეს რომში მოხსენება, მაგრამ მათ 

თხოვნას და გარემოებას არა ეშველა-რა. ამიტომ პატრებმა 

გადასწყვიტეს თავიანთ სამწყსოს დატოვება და რომში გადა- 

სახლება. ეს მალე ასეც იქმნა, მეტი გზა არ ჰქონდათ, პატ- 

რების შემდეგ ყველა ეს ქართველ გვარის კათოლიკენი ჩაბარ- 

დენ სომეხთ კათოლიკეთა სამღვდელოების უფროსს ებისკო- 

ბოზს, რომელიც მაშინ უკვე სტამბოლში იჯდა. იქ სა- 

ეპისკოპოზო კათედრა უკვე არსებობდა. სომეხთ კათო- 

ლიკეთა სამღვდმლოებამ ყურადღება მიაქცია ამ ხალხს და დაუ- 

წყეს პატრონობა. იმ დროში რა ენაზე სრულდებოდა ამ კა- 

თოლიკეებში წირვა-ლოცვა, ეს ჩვენ არ ვიცით. 

     რაც დრო მიდიოდა, მითი ქართველთ გვარ-ტომობის 

ხსოვნა მკვიდრთ შორის მცირდებოდა; ნელ-ნელა საქმე ისე 

მოეწყო ოსმალთა მეოხებით, რომ აქაურ ქართველ მაჰმადიანე- 

ბმა დაივიწყეს თავიანთი გვარ ტომობა, დაჰკარგეს ქართული 

ენა, მთლად გადაგვარდნენ. ამ უძლურებას ვერც ქართველი 

კათოლიკენი ასცდნენ, ამათაც დაჰკარგეს ქართული ენა და 

მთლად ოსმალურად იწყეს უბნობა; დროის მეოხებით სრუ 

ლიად გაოსმალდნენ, ყველაფერი დაჰკარგეს, გარდა ქრისტია- 

ნობის-კათოლიკობის... 

     გავიდა რავდენიმე ხანი, დრონი იცვალნენ. ამ საუკუნე- 

ში რუსებმა ახალციხე აიღეს და მერე არზრუმს მიადგნენ. 

ამ დროს მთავარ-მმართებელთან გამოცხადდნენ ზემოხსენებული 

სოფლის კათოლიკენი და ითხოვეს მფარველობა, რომ თქვენს 

საბრძანებელში მიგვიღეთო. თხოვნა შეწყნარებულ იქმნა. იგინი 

გადმოსახლდნენ და ახალციხის მაზრაში დასახლდნენ სამს 

სოფელში. დღევანდლამდე ეს ხალხი ამ სოფლებში სცხოვრობს. 

     დღესე ეს ქართველ ტომის შთამომავალნი რასაკვირვე- 

ლია თავიანთ თავს ქართველად უნდა სცნობდნენ, რადგა- 

ნაც იგინი ქართველები არიან, დღეს ესენი სახლში და გა- 

რედ დედა-ენად ოსმალურ ენას ხმარობენ, ქართულისა აღა- 

რავინ-რა იცის. თუმცა ის კი იციან, რომ იმათი წინაპრები 

ქართველები ყოფილან. ეს ხალხნი გვარტომობის შთამომავ- 

ლობით ქართველია, სამშობლო ენად თათრულ ენას ხმარობს 

და სარწმუნოებით კათოლიკეა. ასე რომ დღეს ამ ხალხთა ძვე- 



ლის გვარტომობის ხსოვნის და ნატამლობის აღარაფერია და- 

ცული. დღეს ეს ხალხი მიწერილია სომეხ კათოლიკეთა სამ- 

ღვდელოების კონსისტორიაზე; იგინი იგულისხმებიან სომხად 

„არმიანე კათოლიკად"; მათ ენიშნებათ სომხის რიგის მღვდელ- 

ნი. ესენი მღვდელ მოქმედებას სომხურს ენაზე ასრულებენ, 

შემდგომ ამას თათრულის ენით უხსნიან და უთარგმნიან. თან 

აუწყებენ, რომ იგინი სომხის გვარის შთამომავალნი არიან. 

მათი დედა-ენა სომხურია. მათ საეკკლესიო ენად ეს ენა უნდა 

მიიღონ. მათმა მომავლებმაც ეს ენა უნდა შეისწავლონ, რად- 

განაც იგინი შთამომავლობით სომხები არიანო. საქმე ისეა 

მოხერხებულ-მოწყობილი, რომ ამ ხალხის ძირეულ გვარებსაც 

კი ასხვაფერებენ, მაგალითებრ: მიქელაშვილი — მიქელიანცი, 

ნიკოლაშვილი — ნიკოღოსოვი, მამულაშვილი — მამულოვი, თუ- 

რმანიძე — თურვანდოვი, ზაქარიაშვილი — ზაქარიანი და ათასიც 

სხვა ამ გვარები. 

     ეხლა ჩვენ ვიკითხავთ, თუ ეს ხალხი რა ტომის ხალხად 

უნდა ვიწამოთ ჩვენ, და ან მომავალში რა მოელის ამათ, რანი 

იქნებიან ესენი, თუ ქართველ კათოლიკეთაგან მათ არაფერი 

მხარის მიცემა არ აღმოუჩნდათ? — რასაკვირველია, ჩანთქმა, 

თათრულის ენიდგან სომხურზე გადასვლა და გაქრობა!.. 

     ასეთია ბატონებო, ჩვენი გვარტომობის ვითარება!.. 

  

ქართვქართვქართვქართვეეეელლლლ    კათოლიკენიკათოლიკენიკათოლიკენიკათოლიკენი    ლაზისტანისლაზისტანისლაზისტანისლაზისტანის    კუთხისკუთხისკუთხისკუთხის    ჩხალისჩხალისჩხალისჩხალის    ხეოხეოხეოხეო----    

ბაშიბაშიბაშიბაში....    
  

     ჭოროხის ხეობაში, ბორჩხას ახლოს, დასავლეთად მიდის 

ერთი ხეობა, რომელსაც ჩხალის ხეობა ეწოდება. ეს ხეობა 

მიემართება ლაზისტანში. ლაზისტანის სოფლების რუსეთს სულ 

რამდენიმე სოფელი უჭირავს — ერთი სამამასახლისოა, დანარ- 

ჩენი ადგილები მთლად ოსმალეთს ეკუთვნის. ლაზების რიც-  

ხვი დღეს 20,000-დე ირიცხება. ყველა ესენი ადრე ძალით 

გაუმაჰმადიანებიათ, ზოგნი კი გაფრანგებულან, ნამეტნავად 

ჩხალის ხეობის ლაა-ქართველნი. 

     ჩხალის ხეობის შესახებ ჩვენში ბევრნაირი ამბებია დაშ- 

თენილი. ლაზისტანის გამაჰმადიანების შემდეგ ოსმალთ ლი- 

ვანას ჩხალის ხეობიდან დაუწყეს გამაჰმადიანება. მთელმა ხეო- 

ბამ იუკადრისა გამაჰმადიანება. აქეთ-იქით კაცები დაჰგზავნეს 

და ოსმალეთს ემუდარებოდნენ, რომ სჯულის გამო დევნისა- 

გან ხელი აეღო. ოსმალთ არ შეისმინეს მოციქულთა მუდა- 

რება და ჩხალელებს სასტიკის ბრძოლით აუწყეს ქრისტიანო- 

ბის დატოვება. მეტი გზა აღარა ჰქონდათ, ქრისტიაიობა უნ 

და ეგმოთ, მაჰმადიანობა მიეღოთ. ზოგმა ადვილათ დასთმო 

სჯული და ზოგმა არა, — დღეს-ხვალობით ატყუებდნენ მტერს. 

     ამ დროს ქალაქ ართვინის (ართვანი) ქართველნი უკვე 



გაფრანგებულნი იყვნენ. იგინი ადრევე იქმნენ მაჰმადიანობიდ- 

გან გადაყვანილნი კათოლიკობაზედ; იმათ კათოლიკობასთან 

დაკავშირების მიზეზად რომიდგან მოსულნი ლათინთა მოძღვ- 

რები არიან. მაშინდელ ქართველთ გვარის კათოლიკეთა ეკ- 

კლესიებში წირვა-ლოცვა ლათინურს ენაზედ სრულდება. სა- 

ხარება, „წმიდაო ღმერთო", ზოგიერთი ლოცვები და ქადა- 

გება კი ქართულად იცოდნენ. რომიდგან მოსული მოძღვრე- 

ბი დიდს მფარველობას უწევდნენ დევნილ ქართველებს; ქართ- 

ველ კათოლიკების დევნა ოსმალეთსაც აღკრძალული ჰქონდა, 

რადგანაც პაპისა და ოსმალთ შორის ამისთვის ხელშეკრუ- 

ლობა იყო დადგენილი და კათოლიკეს დევნა არავის შეეძლო.  

     ჩვენ კარგათ ვიცით, რომ ართვინს კათოლიკების მოძღვ- 

რებმა დიდი გავლენა იქონიეს ჩხალის ხეობის გასამაჰმადიანე- 

ბელს ქართველებზედ. ქართველნი მალე წავიდნენ ართვინში 

და ლათინო მოძღვრებს მოახსენეს: 

     — ქებულის იესო ქრისტესთვის ჩვენ ვიხოცავთ თავებსა 

და შველა არსაიდგან გვეძლევა. ჩხალის ხეობის უმეტესი სოფ- 

ლები გამაჰმადიანდა, ქრისტიანობა მოისპო. ახლა მოგმარ- 

თავთ თქვენ და გთხოვთ, რომ ჩვენ მაინც გვიშველოთ რამე, 

გამაჰმადიანებისაგან დაგვიხსნათ.  

     მოძღვართ მოისმინეს დევნილთა მედარი და აუწყეს 

შემდეგი: 

     — აბა, რა გიყოთ, შვილო, ჩვენ კათოლიკენი ვართ, 

მფარველობას გაგიწევთ; მაგრამ როდემდის? ხომ ხედავთ, რომ 

ოსმალნი ქართველთა სისხლსა სმენ, იგინი თავიანთ საბრძანე- 

ბელში ქართველს აღარ სტოვებენ. ოსმალნი ამბობენ, რომ 

ჩვენს სამეფოში ქართველის ხსენებას არ დავტოვებთო. ბერძ- 

ნებისაც დიდი ჯავრი სჭირთ და რადგანაც თქვენ იმათი მერ- 

ჯულნი ხართ, ამიტომ უფრო გდევნიან. ცხადი საქმეა, რომ 

დღეს თუ ხვალ თქვენც მიგაღებინებენ მაჰმადის სარწმუნოე- 

ბას. 

     — კათოლიკობას მივიღებთ, — მოახსენეს ჩხალის ხეობის 

ზოგიერთ სოფლის ქართველთა. 

     — კეთილი! თქვენ კათოლიკობა მიიღეთ, ჩვენ ამ საქმეს 

პაპსაც ვაცნობებთ და მთავრობასაც, მერე თქვენ აღარავინ 

რას გიზამთა, ქრისტიანობა თქვენში მტკიცედ დაშთება. 

     ჩხალელებმა მოიწონეს მოძღვართ რჩევა, საჩქაროდ წა- 

ვიდნენ და ყოველისფერი დარიგება შინაურებს და ჩუმ ქრის- 

ტიან ქართველებს აცნობეს. რჩევა ყველას მოეწონა და რამ- 

დენისამე ხნის განმავლობაში ყველა ესენი საიდუმლოდ გა- 

ფრანგებულ იქმნენ. რამდენსამე ხნის შემდეგ ამათ ოსმალოსაც 

აუწყეს: 

     — ჩვენ სჯულს არ გამოვიცვლით, ჩვენ ამის ამბავს პაპს 

ვაცნობებთ და რასაც ის გვიბრძანებს, ჩვენც იმ ბრძანების 



კვალად მოვიქცევით, რადგანაც ჩვენ კათოლიკენი ვართ სარ- 

წმუნოებითაო.  

     ოსმალთა ჯავარი მოუვიდათ და ჩხალელებს დევნა დაუ- 

წყეს, რადგანაც იცოდნენ, რომ ეს ქართველი წინად სხვა 

სჯულისანი იყვნენ, ქართულის ეკკლესიის აღმსარებელნი, რა- 

საც თვითონ მალავდენ. დიდი აურზაური ასტყდა და გაკა- 

თოლიკებულ ქართველებსაც სასტიკად დაუწყეს დევნა, სი- 

ცოცხლეს უმწარებდნენ და ძალას ატანდნენ კათოლიკობა 

უარ ეყოთ. ამ სასტიკობის გამო პატრებმა დავა დაიწყეს, მა- 

გრამ ოსმალთა მახვილი მაინც ვერ შეაჩერეს. გაფრანგებულთ 

ისე გაუჭირდათ საქმე, რომ თავიანთ სოფლებიდგან აიყარნენ, 

ზოგი ართვინში გადასახლდა, ზოგი სხვა დაშორებულ ქალა- 

ქებში, სადაც კი კათოლიკის სარწმუნოების ხალხი ეგულე- 

ბოდათ. უმეტესი ნაწილი ართვინში წავიდა, ტრაპიზონს, 

სტამბოლს და არზრუმს, სადაც მათ კათოლიკენიც ეგულე- 

ბოდათ. 

     დროის განმავლობის მეოხებით დასავლეთ საქართველო- 

ში რომის ლათინთა მოძღვართ გავლენა შესუსტდა შიშისა და 

უგზო-უკვლობის გამო. ამიტომაც მაშინდელს ქართველ კათო- 

ლიკეთ პატრონად სომეხ გვარის კათოლიკე მოძღვარნი აღმო- 

უჩნდნენ, რომელნიც ლათინთ პატრებზედ არა ნაკლებ ჰფარ- 

ველობდნენ ამ ახალ და ძველ გაფრანგებულ ქართველთ. 

     ეკკლესიებში ლათინურ ენის მაგიერ სომხურ ენაზედ და- 

იწყეს წირვა-ლოცვა. ხალხსაც უხაროდა ეს ცვლილება, რად- 

განაც ქართველ კაცთან სომხურ ენას უფრო მჭიდრო კავშირი 

ჰქონდა, ვიდე ლათინურს. ქართველნი ადვილად სწავლობ- 

დნენ სომხურს ენას და ამ ენაზედ ლოცვებიც კარგათ ესმო- 

დათ. დროის განმავლობის მეოხებით ქართველებმა ისე შეის- 

წავლეს სომხური ენა, როგორც თავიანთი ეკკლესიის ენა, 

როგორც თავიანთ სამშობლო ენა. მაშინ მათგან უამისობა 

არც შეიძლებოდა. ასეთი მოსავალი საშიში არ იყო, რად- 

განაც იმ დროის ქართველთა და სომეხთ შორის სადავო და 

სადავიდარაბო არ იყო რა, ხოლო იმ ცვლილებებმა და წესების 

შეტანამ ქართველებში რა გავლენა იქონია და მერმისისათვის 

რა ცვლილება მოახდინა, ამისას ჩვენ არას ვიტყვით. ამისი 

დასკვნა იმათთვის მიგვინდვია, ვინც ხსენებულ კუთხეში და- 

სახლებულ კათოლიკეთა აწინდელი ცხოვრება-ვითარები კარ- 

გად და მიუფერებლად იცის... 

     ჩვენი ამბები რომ ყოველივე მართალია, ამას დაასაბუ- 

თებს შემდეგი მაგალითიც! 

     აჭარაში მგზავრობის დროს დაბა ქედაში გავიცანი ერთი 

ართვინელი სომეხ-კათოლიკეთაგანი — აშტრაკიანცი, ყმაწვილი 

კაცი. ერთმანეთს ვინაობა ვკითხეთ. მან სთქვა: 

     — მე აქეტკენ ვმგზავრობ, აქა-იქ მთებში მადნებს ვეძებ, 



მერე ამ მადნების ცნობებს ევროპის ზოგიერთ მდიდარ მემა- 

დნე ვაჭრებს ვატყობინებ, ისინი მომყავს აქ და იჯარით იღე- 

ბენ. ამის შემდეგ ართვინელ კათოლიკების შესახებ ჩამოვარ- 

და სიტვა და მან განაგრძნო: 

     — „უნდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენი ძველები ამბობდნენ, 

რომ ჩვენ გვარ-ტომობით ადრე ქართველნი ვყოფილვართო, 

ჩვენ თურმე ჩხალის ხეობაზედ ვსცხოვრებდით ერთს სოფელში, 

იქ გავფრანგულვართ და მერე იქიდგან გადავსახლებულვართ 

ართვინში. ართვინში დაგგვიწყებია ქართული ენა და ჩვენი 

გვარიც იქ გამოგცვლია, — დღეს აშტრაკიანცად ვიწოდებით. 

საკვირველია, ასე როგორ შევიცვალეთ, ასე როგორ გადავ- 

სხვაფერდით ყოველივეთი, რომ ქართველობის აღარაფერი შე- 

გვრჩა, არც ენა, ვინაობას გარდა ძველი გვარის გაგებაც არ 

გვაქვს, ძალიან გვიკვირს ჩვენი ასე დავიწყება და გადაგვა- 

რება... ამბობენ რომ სხვა ქართველ კათოლიკებსაც ჩვენსავებ 

დავიწყებიათ ყველაფერი. 

     ახლა აქ მე ამაზე მეტს არას ვიტყვი, ვიმოწმებ თვით სო- 

მეხთ კათოლიკეთა ყოფილს გვამს და მან დააჭეშმარიტოს 

იმის შესახებ ცნობები, რომ ჩხალის ხეობის ქართველთ ძვე- 

ლად კათოლიკობა მიიღეს თუ არა და თუ მიიღეს, მაშინ ეს 

ქართველთ კათოლიკენი რა იქმნენ, სად წავიდნენ და სად 

სცხოვრობენ დღეს მათი მომდევარნი? ამიტომ მე ჩვენის სა-  

ბუთების დასატმკიცებლად თვით სომეხ კათოლიკებს ვასახე- 

ლებ, რომელთაც მრავალი რამ ცნობები იციან თავიანთ 

ვინაობის შესახებ. ამის ცოდნა ართვინელებს კარგათ აქვთ 

დაშთენილი, ხოლო იგინი დღეს ამ ცნობებს აღარ აშკარა- 

ვებენ, მალავენ, სომხობენ. 

  

ართვინისართვინისართვინისართვინის    ქართველქართველქართველქართველ----კათოლკათოლკათოლკათოლიკენიიკენიიკენიიკენი    
  

     ნაამბობი ართვინის კათოლიკეთ ეპისკოპოზის ზაქარია- 

ნის და იოან საფარიანისა. მოხუცებულთაგან გამიგონია, 

რომ ერთ დროს აჭარაში ქართველ ქრისტიანებს ოსმალთა- 

გან ძლიერ გაუჭირებიათ საქმე, ოსმალები ქართველთ გაუ- 

თათრებლად არ სტოვებდნენ. გაჭირდა საქმე, თათრობისათ- 

ვის დიდი ძალი ქართველობა გამწყდარა. რაღაც შემთხვევით, 

ერთ დროს, ევროპის კათოლიკის ერთი მოგზაური პატრი ბა- 

თუმში მოსულა, იქ კარგა ხანს დარჩენილა, იქ იგი კათო- 

ლიკებს ერთ სახლში ალოცებდა, შემდეგ ევროპაში დაბრუ- 

რებულა, მაგრამ ზღვითკი არა, არამედ ხმელეთით, ლივანის 

გზით. მგზავრობა მაჭახლის პირისკენაც მოხდენია; რამდენ- 

სამე დღეს აქა-იქ ქართველებში რჩებოდა და ცნობებს სწერ- 

და. სხვათა შორის იგი მაჭახელშიაც დარჩენილა. ამ დროს იქ 

ქართველთ დიდი დევნა ყოფილა, მაჭახლის ნახევარი გათათ- 



რებული ყოფილა, ნახევარსაც ათათრებდნენ. ამ გათათრებუ- 

ლებს პატრმა მიმართა და უთხრა: 

     — „შვილებო, რა გაწუხებთ, რად თათრდებით, კათო- 

ლიკობა მიიღეთ, ქრისტიანებად დაშთებით და ოსმალნიც ვე- 

რას გიზამენ. ტანჯულ ქართველთ შეუსმენიათ და ერთ დღეს 

სამ სოფელს განუცხადებიათ ოსმალთათვის, რომ ჩვენ კათო- 

ლიკები ვართ და არა ქართველებიო. ოსმალთ გაუნთავისუფ- 

ლებიათ ესენი დევნისაგან. 

     რამდენიმე დღის შემდეგ ხსენებულის პატრისაგან სამ 

სოფლისაგან ხალხს მიუღია კათოლიკობა. ამ სამ სოფლის 

ხალხში 90 მეტი კომლი ზაქარიაძეები და საფარაძეებ ყოფი-  

ლან. დღეს ზაქარიაძეები სომეხ-კათოლიკეთ ირიცხებიან და 

ზაქარიანცათ იწოდებიან და საფარაშვილები — საფარიანცებათ. 

ყველა ესენი და ჩვენც ქართველთ გვარისანი ვართ, მაგრა 

დროის და სომეხ-კათოლიკეთ მეოხებით ჩვენ ჩვენი გვარი დაგ- 

ვიტოვებია და სომხებს მივკედლებივართ, გავსომხებულვართ. 

დღესაც მაჭახელში რამდენსამე სოფელში სცხოვრებენ ზაქარია- 

ძეები და საფარაშვილები. ყველა იგინი მაჰმადიანები არიან. 

რაც ართვინში და ასეთ დაშორებულ კუთხეებში სომეხ კა- 

თოლიკენი არიან, მათი რიცხვის ნახევარი ქართველ-გვარისა- 

გან შესდგება. ასეთ კათოლიკებს თავიანთ გვარები ძველად- 

განვე გადუკეთებიათ სომხურათ, მაგალითებრ, დღევანდელი 

სომეხთ კათოლიკეთ მოძღვრის — ლაზიანი ძველი გვარი ლაზი- 

შვილია, ქართველი მალხასაშვილი — მალხასიანი, ჭონიშვილი —  

ჭონიევი, აჭარელი — აჭარიანცი, ჭანიშვილი — ჭანიევი. ჭანი 

ხომ ვიცით, რაც არის და მრავალიც სხვანი ამგვარნი. 

     მე ვკითხე: 

     — საკვირველია, რომ ეს ქართველნი ისე გადაგვარდნენ, 

რომ ქართველობის აღარაფერი შერჩათ, ნეტა როგორ მოხდა? 

     — გადაგვარება ერისა ადვილია, თუ ეს სადმე დაიწყო 

და მას ხელის შემშველი არავინ გამოუჩნდა! ქართველთ გა- 

დაგვარებას ოსმალეთის საქართველოში ვეღარაფერი შეაჩე- 

რებდა. ოსმალთ დევნა და სომეხთ კათოლიკეთ ოსტატური მოქ- 

მედება აძლიერებდა. მაგრამ მაინც ქართველთ გვარის დამ- 

კარგავ კათოლიკებთ შორის ცნობები არის დაშთენილი, რომ 

ისინი ოდესმე ქართველ გვარს ეკუთნოდნენ და ქართულადაც 

ლაპარაკობდნენ. — განაგრძო კვალად: 

     — მაგალითებრ: მცენარეებს, პირუტყვებს და ბევრს კი- 

დევ ასეთ არსებათა დღევანდლამდე ართვინის გასომხებულ 

ქართველ კათოლიკენი ქართულ სახელებს უწოდებდენ. მაგა- 

ლითებრ, ქართული ქინძი დღესაც ასე იწოდება მათში, ქონ- 

დარი, ნიახური, რეჰანი, ბადრიჯანი, ცერცვი, წიწმატი, 

პილპილი, ბევრიც სხვა, ნამეტურ სახლის ავეჯეულობის; 

დედა, მამა, ბიძა, დეიდა, მამიდა და სხვა ასეთ სახელწოდე- 



ბანიც ხშირია მათში დღევანდლამდე დაშთენილი. საუბრის 

დროს ზოგჯერ მთელს წინადადებას ამბობენ ქართული სიტ- 

ყვებით. დღეს რაც ართვინის სომეხ-კათოლიკენი არიან, იგი- 

ნი მთლად ქართველ გვარის კათოლიკებისაგან შესდგებიან, 

ხოლო დროის მეოხებით გასომხებულან, ქართული ენა დაუ- 

კარგავთ დ მის მეოხებით გვარ-ტომობაც დაჰვიწყებიათ. თუმ- 

ცა ამბები ამის შესახებ აქ ბევრმა მოხუც სომეხ კათოლიკემ 

იცის, რომ ისინი ქართველთ შთამამავალნი არიან. ეს რომ 

მართალია, ამას ცხადათ ამტკიცებს შემდეგი გარემოებაც: 

ქართველები ისე სომეხ-კათოლიკებს არ სძულთ და ეჯავრე-  

ბათ, როგორც სომეხ გრიგორიანებს. 

     ნეტავი შემატყობინა, თუ ამ მღვდელ-მთავრის ცნობებს 

როგორ მზერენ დღევანდელი გასომხებული ზაქარიანები და 

საფარიანები, რომელთაც თავიანთი გვარი ჭირივით სძულთ, 

ე. ი. ქართველობა და ქართული ენაც დავიწყებული აქვსთ. 

ერთმა მოხუცმა კათოლიკმა შემდეგი გადმომცა: — „დღევან- 

დელ სომეხ-კათოლიკის მოძღვრის პუჩინიანის ძველი გვარი 

პუჭპუჭაშვილია, რადგანაც იგინი ძველად ქართველნი იყვნენ 

და ახალ-ციხეს სცხოვრობდნენ, კათოლიკობის შემდეგ ართ- 

ვინში გადმოსახლდნენ, აქ ენით და გვარ-ტომობით გასომხდ- 

ნენ, ყოველივე დაივიწყეს თავიანთი, დღეს ამას ვინ სჩივის, 

მათ ქართველობაც-კი სძულთ სასტიკათ. მაშინ ამათთან ერ- 

თად ახალ-ციხიდამ რამდენიმე კომლი გადმოსახლებულან. 

ყველას მათ აქ ართვინში დაუკარგავთ ქართული ენა და გვარ- 

ტომობაც ისევე, როგორც მთელ ართვინის ქართველ-კათო- 

ლიკობამ დაკარგა ქართული ენა და გვარ-ტომობა. 

     მთელის ართვინის სომეხ კათრლიკენი შთამომავლობით 

ქართველნი არიან. მათში ქართული ენა ძირიანად შეირყა 

1780 წლებში, შემდეგ 1800 წლებამდე ყველგან ამოვარდა, 

დიდმა, პატარამ ყველამ დაივიწყეს, მხოლოდ შიგა და შიგ 

მრავლად მაინც დარჩა ქართული სიტყვები, რომელსაც კა- 

თოლიკენი დღევანდლამდე ხმარობენ და არ ივიწყებენ. XVIII 

საუკ. გასვლამდე ამათში ქართული წერა-კითხვაც არსებობ-  

და, სიმღერები, ხატობა, ღამის-თევა, ჭიდაობა, ფერხული, 

თამაში და მრავალიც სხვა და სხვა წეს-ჩვეულებანი. თამარ 

მეფის და ერეკლე მეფის ამბებიც მრავლად იცოდნენ. 

     ასეთი კათოლიკები ართვინიდამ მოყოლებული სტამბო- 

ლამდის ძლიერ მრავლად ყოფილან. XVIII საუკ. მარტოდ 

სტამბოლში 1500 კომლი ქართველი კათოლიკე ყოფილა. 

დღეს იგინი სულ სომეხ-კათოლიკეთ ირიცხებიან, რადგანაც 

მათ სომეხთ-კათოლიკეთ სიმძლავრით ქართველობა დაკარგეს, 

ქართული ენა დაივიწყეს, სომხურად იწყეს საუბარი და გვა- 

რებიც სომხურის სიტყვების რიგით გადააკეთეს. ეს რომ ჭეშ- 

მარიტია, ამას ასაბუთებს შემდეგი მაგალითი: 1860 წლამდე 



კოსტანტინეპოლის კათოლიკეთა სასაფლაოზედ მიცვალებულთ 

ქვების უმეტესს ნაწილზედ ქართული წარწერები იყო. ასეთი 

ქვების უმეტესი ნაწილი შემდეგ სულ გაქრა. იქ დღესაც შე- 

ხვდება კაცი ასეთს ქვებს ხსენებულ სასაფლაოზედ აქა-იქ. შავ- 

შეთის კათოლიკენიც ქართველ გვარის შთამომავალნი არიან. 

იქ მათში სომხის გვარის არავინ ურევია. ჩვენ ყველანი ქარ- 

თველთ შთამომავალნი ვართ დ ძველ საქართველოშიაც ვსცხოვ- 

რობთ. ჩვენი ძველებისაგანაც ასე გაგვიგონიაო. 

  

პატრისპატრისპატრისპატრის    პეტრეპეტრეპეტრეპეტრე    აღუშოვისაღუშოვისაღუშოვისაღუშოვის    ნაამბობინაამბობინაამბობინაამბობი....    
  

     პ. შაჰყულიანი იტყოდა ხოლმე შემდეგს: „მე როცა რო- 

მში წავედი, ართვინზედ მომიხდა გავლა და მაშინ კორძულის 

ეკკლესიაში ზოგიერთ მოხუცებულებს ქართული ხელთნაწერი 

ლოცვები ეკავათ და კითხულობდნენო. მაშინდელ კორძულს 

ართვინელ ქართველ კათოლიკეთ მოხუცებულს უთქვამსთ, რომ 

XVII საუკ. ნახევრამდე აქაური ქართველ კათოლიკენი სულ 

ქართულ ლოცვის წიგნებს კითხულობდნენო. მას შემდეგ-კი 

შემცირება იწყო; რადგანაც წიგნები ცოტავდებოდა, გადაწერას 

აღარ ასწავლიდნენ სტამბოლიდამ მოსული სომეხ-კათოლიკის 

ხუცები და აბა სხვას საიდამ რას იშოვნიდნენ, ისევ ლოცვის 

წიგნებს ეწყობოდნენ და 1800 წლამდე მთელი ართვინის 

ქართველ-კათოლიკობა კარგად შეეჩვია სომხურ ლოცვების კი-  

თხვას, სომხურ ენის და სომხობის დაჩემებას. შემდეგ ამ ცნო- 

ბას პატივცემულმა პატრმა აღუშოვმა დაუმატა: შეიძლებოდა 

ეს გარემოება ქართველ კათოლიკეთ არ მოსვლოდათ, რომ 

მათ ერთგული პატრონი და ქართული წიგნები ჰქონიყოთ. 

მაგრამ საიდამ, იმ დროის ქართველთ ამის დრო არ ჰქონდათ 

XVIII საუკუნეში, სომეხ-კათოლიკეთ მრავლად იწყეს კათო- 

ლიკეთათვის საჭირო ლოცვის და საღმთო შინარსის წიგნების 

ბეჭდვა. ამ წიგნებს იგინი ყველგან ავრცელებდნენ, ქართველ 

კათოლიკენიც სიამოვნებით ეწაფებოდნენ ამ წიგნებს, რადგა- 

ნაც ოსმალეთის ქართველ კათოლიკეთ ქართულს ენაზედ და- 

ბეჭდილი წიგნები სულ არ ჰქონდათ. მაშ რას იზავდნენ, ლა- 

თინურს ხომ ვერ შეისწავლიდნენ, ისევ სომხურს დაუახლოვ- 

დნენ. ეს ენა მათთან ახლო იყო და მის შესწავლა სიადვი- 

ლეს გარდა ესიამოვნებოდათ კიდეც. ესეც ჭეშმარიტება გახ- 

ლავსთ. 

  

სოფსოფსოფსოფ....    კორძულისკორძულისკორძულისკორძულის    სომეხსომეხსომეხსომეხ    კათოლიკეთკათოლიკეთკათოლიკეთკათოლიკეთ    ეკკლესიისეკკლესიისეკკლესიისეკკლესიის    მოხუციმოხუციმოხუციმოხუცი    

მნათესმნათესმნათესმნათეს    ნაამბობინაამბობინაამბობინაამბობი    1901 1901 1901 1901 წწწწ....    დადადადა    სხვათაგანსხვათაგანსხვათაგანსხვათაგან....    
  

     ჩვენ ე. ი. კორძულელები ძველად სოფ. სვეტს ვცხოვ- 

რობდით. კათოლიკობაც იქ მიგვიღია. იქ კათოლიკები გამ- 



რავლებულან. ალაგი არა ჰქონიათ. მაშინ დიდი ვიწროობა 

ყოფილა. აქ, ამ სოფელს, კორძულს მაშინ ხუთიოდ მოსახ- 

ლე ყოფილან.  ჯერეთ თათრობა არ ყოფილა აქეთ შემოსუ- 

ლი. ართვინი, კორძული და სვეტშიკი კათოლიკენი ყო- 

ფილან. მაშინ ჩვენც ქართველ კათოლიკენი ვიყავით. ამ 

სოფელში კათოლიკენი უფრო სვეტიდგან გადმოსულან. კორ- 

ძულიც მიტომ დარქმევია, რადგანაც როცა აქ კათოლიკენი 

მოსულან, მათ ეკკლესია არ ჰქონიათ. შემდეგ ერთობ მალე 

დაუწყვიათ ეკკლესიის შენება და ამ ეკკლესიაში ძველი კა- 

რი ჩაუტანებიათ და მიტომ დარქმევია კორძული, ანუ კარ- 

ძველი. ჩვენც სულ ქართველ გვარის კათოლიკენი ვიყავით და 

ადრე სულ ქართულად ვლაპარაკობდით. 

     ბევრნი სრულიად უარს ჰყოფენ, რომ ვითომც ქართველთ 

შორის კათოლიკობის ხსენება ნატამლათაც არ იყოვო, ვი- 

თომც ეს მოგონილი ოცნება არის, თავის დღეში კათოლი- 

კეთ ეკკლესიაშიაც ქართულს ენას ჭაჭანებათაც არ გაუვ- 

ლიაო. ეს მტკნარი სიცრუეა. ამას ცხადათ ასაბუთებს ის 

გარემოებაც, რომ ძველად ქართველ გვარის კათოლიკენი 

თავიანთ ეკკლესიებს ხშირად შესწირავდნენ ქართულს სახა- 

რებებს, მხედრულ ნაწერს გარდა ხუცურად დაბეჭდილ-და- 

წერილიც-კი შეუწირავთ ხოლმე. ასეთია მაგალითებრ 1744 

წ. შეწირული ხუცური სახარების ცნობა: — „ეს წმიდა სახა- 

რება შესწირა იაკობ საბაოვმა წმ. იოანეს ეკკლესიას 1744 

წ. თებერვლის 22-სა.“ სახარებას ქართულად აქვს მიწერილი. 

ასეთ შეწირულ სახარებებით და სხვა საეკლესიო წიგნებით 

სავსე ყოფილან ადრინდელი ძველი ეკკლესიები. ქართველ 

კათოლიკებს რომ თავიანთის გვაროვნობის მიმზიდველობით 

ეკკლესიის წინაშეც არ ჰქონიყოთ ხმა, გავლენა და მის სი- 

ყვარული, უმისოდ იგინი ვერც ქართულად წააწერდნენ ზე- 

და და ცხადი საქმეა, რომ ეკკლესიაშიაც სახარების კითხვა- 

საც ვერ მოახერხებდნენ, რადგანაც ტერ-პოღოსებისაგან ქა- 

რთველთ გადაგვარების ტრფობა ადრიდგანვე გავრცელდა 

ქართველთა წინაშე. ქართულს ენაზე სახარების კითხვა წინ- 

წასული ყოფილა თვით ისეთ დროსაც როცა მთელი წირ- 

ვა ლათინურად სრულდებოდა, ხოლო სახარებას-კი ქართუ- 

ლად კითხულობდნენ. სახარების ქართულად კითხვა თვით 

ოსმალეთის საქართველოშიაც სწარმოებდა, სადაც სომეხთ 

კათოლიკეთ ძრიელება წინ იყო წასული. იქ ქართველნი გა- 

დაგვარებას ეძლეოდნენ. 

     ქართველთ კათოლიკეთ რიცხვი ძველად იქამდე ყოფილა 

გამრავლებული, რომ მათს რიცხვს თვით შუა გულს ქარ- 

თლის ქალაქებს გარდა კავკავს, მოზდოკს და ყიზლარშიაც- 

კი უჩენია თავი. ამ ქალაქებში ქართველ გვარის კათოლიკე- 

ნი ძველადვე გაჩენილან, მაგრამ აქ მათ გვარტომობას ცნო- 



ბილი ხიფათი მოვლენია და მათ ქართული ენა მთლად და-  

ვიწყებიათ. კათოლიკებში მოიპოვებიან რამდენიმე გვარი 

ქართველთ ძველის აზნაურებისა და თავადებისაც, მაგალი- 

თებრ: იმერეთის თავად  ჩხეიძეების გვარის წევრნი დღეს მო- 

ზდოკში კათოლიკეთ ირიცხებინ, ქართული ენა დავიწყე- 

ბიათ, სომხურს და რუსულს ენაზედ ლაპარაკობენ. ამ თავა- 

დის გვართა წევრთა იმერეთის მეფის დავითისაგან წერილიც 

აქვსთ მიღებული შესახებ მის, რომ იგინი ნამდვილად თავადი- 

შვილები არიან, იგინი რუსეთის იმპერატორების მფარველო- 

ბის ქვეშ სცხოვრობენ რუსეთსაო და ამიტომ ეს თავადის 

შვილობის მოწმობაც ეძლევათ, რომ იგინი რუსეთშიაც თა- 

ვადის შვილობის ხარისხით იქმნენ ცნობილნიო; აი თვით ეს 

წერილიც: 

     „წყალობითა ღვთისათა ჩვენ მეფე დავით სრულიად იმე- 

რეთისა ვაძლევთ ამას სამეფოს ფურცელსა სიმონსა და პეტ- 

რესა სამყოფისა ჩვენისა. თავადის შვილთა და ერთგულთ 

ყრმათა ჩვენთა ჩხეიძეთა და ამით განუცხადებთ, ყოველთა 

ერთგულთა ყმათა ჩვენთა, რათა ამათ თავადათ სიმონსა და 

პეტრესა აქვნდესთ პატივი მათ და ყოველთა მათგან შთამო- 

მავალთა თავადობისა ჩვენისა და რადგან სვიმონ და პეტრე 

მისის იმპერატორობის დიდებულობის საფარველის ქვეშ ცხო- 

ვრებენ იქაც აქვნდესთ (იქაც) ღირსება სამეფოსა თავადო- 

ბისა ჩვენისა, მიეცათ ფურცელი ესე სამეფო, და დამტკიცე- 

ბული იქმნა სამეფოთა ბეჭდითა ჩვენითა სამეფოსა, ქალაქსა 

შინა ჩვენსა ქუთაისს“. 

წელსა განხორციელებიდგან სიტყვისა.  

ღვთისასა ივნის 13 დღესა მეფეობისა ჩვენისა 

მესამესა წელსა 1782 ს. 

  

     ეს კოპიო გადმოწერილ იქმნა ნამდვილ ფურცელიდგან 

დ. გაბ. ასლანიშვილს მიერ 1893 წ. მოზდოკსა. ჩხეიძეებს 

გარდა სხვებსაც დავიწყებიათ ქართული ენა, თუმცა მათ კარ- 

გად იციან, რომ იგინი ქართველის ტომის შთამომავალი 

არიან. ძველად მოზდოკის და ყიზლარის ქართველ კათოლი- 

კენი ქართულად ლაპარაკობდნენ, მაგრამ დროების მეოხებამ 

და ბედმა მათ ქართული ენა დაავიწყა და სხვა შეათვისა. 

ასეთია მოზდოკის და ყიზლარის ქართველთ კათოლიკეთ გვა- 

როვნობის საქმე. მაგრამ მათ რა დაეძრახებათ, რუსეთში-კი 

არა და თვით შავშეთშიაც ასევე მოხდა იქ ქართველ კა- 

თოლიკებმა ქართული ენის აღარაფერი იციან. 

     ჩვენის მაგალითების თანახმა ცნობებს წარმოადგენს პა- 

ტივცემულის პატრის გაბრიელ ასლანიშვილის ცნობა*) შესა- 

ხებ მის, როდესაც ერთ ქართულ გაზეთში მოზდოკის კათო- 

ლიკენი სომხის გვარის კათოლიკეთ იყვნენ დასახელებულნი, 



ამაზე აი რას მოგვითხრობს პატივცემული პატრი: 

     „გთხოვ უმორჩილესად თქვენ პატივცემულ გაზეთში 

დაუთმოთ რამდენიმე პწკარი შემდეგ განმარტებას. № 358 

„ცნობის ფურცლის" ფელეტონში ყოვლად მშვენიერად აღწე- 

რილი იყო უფ. კახაბერისაგან ღვთის მშობლის სასწაულთ 

მოქმედ ხატის მოსვენება მოზდოკიდგან კავკავში; მხო- 

ლოდ ავტორს მცირე შეცილება მოსვლია, რომელიც მოკ- 

ლებულია სინამდვილეს. 

     კახაბერი ამბობს: „მოზდოკში ყოველ წლობით ჩვეუ- 

ლებისამებრ 15 აგვისტოს დღესასწაულობენ ღვთის მშობ- 

ლის მიძინებას და მლოცველნი არა მხოლოდ არიან მართლ 

მადიდებელნი, არამედ მათთან ერთად შეერთებულნი სომეხთ 

კათოლიკენი და სომეხთ გრიგორიანნიო...“ 

     დარწმუნებული ვარ, რომ კახაბერი არ მიიღებს საწყე- 

ნად ამ ჩემს განმარტებას, ვინაიდგან 1893 წელს მე თვითონ 

გახლდი განწესებული მოძღვრად თვით მოზდოკში შემლე- 

ლად იმ რომის კათოლიკეთა მრევლისა, რომელნიც შესდგე- 

ბიან ქართველთ ტომთაგან და ლათინის წესის კათოლიკეთა- 

გან და არა სომეხ კათოლიკეთაგან. თვით მათი გვარტომო- 

ბა დაუმტკიცებენ მოზდოკის კათოლიკეთა, რომ იგინი არიან 

ნამდვილად გვარით ქართველნი და სარწმუნოებით რომის 

______________________  
*) იხ. „ცნობის ფურცელი". 

  

კათოლიკენი. მაგალითად ჩხეიძეები, მაისურაძე, მამულიშვი- 

ლი და საყვარელიძეები და სხ. 

     თუმც მართალია მოზდოკის კათოლიკეთა მცირედ იციან 

ქართული ენა, ესეც უნდა მივაწეროთ ჩვენი ქართველ კაცის 

გულგრილობას, რომ არ ვიქცევით, როგორათაც გვასწავლის 

მაცხოვარი თვის სახარებაში: „კაცს თუ ვისმე ედგას ასი ცხო- 

ვარი და შესცდეს ერთი მათგანი, არამე დაუტევნესა ოთხმოც 

და ათ ცხრამეტნი იგი მთათ ზედა და წარვიდეს და მოიძი- 

ოს შეცთომილი იგი.“ 

     ჩვენ,ქართველნი არა თუ ვცდილობთ ჩვენ გვარ-ტომნი 

განვამრავლოთ და უკეთუ საითმე კიდეთი ქვეყანისათა ჰგიე- 

ბენ სამკალობა აღმოუჩინოთ და შევკრიბოთ ერთად, არამედ 

ჩვენის უზრუნველობით რაიც-კი შუა თვით საქართველოში 

ქართველ-კათოლიკენი მოიპოვებიან, იმათაც კი სხვა და სხვა 

გვაროვნობას ვაკუთნებთ. მიკვირს მართლად, რა მიზეზისა 

გამო ზოგიერთნი ვერ მიმხვდარან ამ სიბრძნის მოყვარეობის 

ანდაზას: „სახე არ შესცვლის არსებას“. რასაკვირველია ეს 

ასეც უნდა იყოს. რა დააშავეს ერთ მუჭა ქართველთ კათო- 

ლიკეთა, რომ ხან სომხებათ და ხან ფრანგებათ უწოდებენ? 

დრო არს მერწმუნეთ გამოვიღვიძოთ და პირველად განვარ- 



ჩიოთ ჩვენ ნათელი ბნელისაგან, რათა შემდეგ სხვათაც შეი- 

ძლონ ჩვენი გვარტომობის გარჩევა." 

     ჩვენ, აქ ქართველ კათოლიკეთა თავადაზნაურთა გვა- 

რების ცნობების მოყვანას რომ გავყვეთ, ეს ერთობ შორს 

წავა. ეს აქ მხოლოდ მაგალითად მოვიყვანეთ, რომ ქართველ 

კათოლიკეთ რიცხვი არამც თუ მარტოდ საქართველოში ყო- 

ფილა, არამედ ქართველ თავად აზნაურთ რიცხვი საქართვე- 

ლოს გარეშე ისეთ უცხო ადგილებსა და ქალაქებშიაც ყო- 

ფილა XVIII საუკუნიდამვე გამრავლებულა, როგორც იმ 

დროს ქართველთათვის მოზდოკი იყო. საქართველოში ხომ 

ძველადგანვე მრავლად იყვნენ ქართველ კათოლიკე თავადის 

შვილის გვარები. 

  

ახალციხისახალციხისახალციხისახალციხის    ქართველქართველქართველქართველ    კათოლიკენიკათოლიკენიკათოლიკენიკათოლიკენი....    
  

     ახალციხის დაარსება მეტად ძველ დროს ეკუთვნის. ძვე- 

ლად მას ლომსია ერქვა. საქართველოს სამ სამეფოდ და 5 სამ. 

გაყოფის შემდეგ ახალციხე ათაბეგების (ჯაყელი) პორველ 

ქალაქათ ითვლებოდა. მაშინ ახალციხეს მთლად ქართველნი 

სცხოვრებდენ. 1629 წ. ახალციხე ოსმალებმა დაიჭირეს იქით 

მუსულმანობის ვრცელება ადრევე დაიწყეს, ქართველებს ძა- 

ლათ ათათრებდენ. ამ დროს ქართველთ შორის კათოლიკო- 

ბაც წინ იყო წასული.XVII საუკუნოდამ უფრო წინ წავი- 

და. ახალციხის მცხოვრებთ რიცხვი მთლათ ქართველ გვარის 

კათოლიკეთაგან შესდგებოდა. ოსმალის ხელში მყოფ ქართ- 

ველ კათოლიკენი ვაჭრობას და აღებ-მიცემას შეეჩვივნენ. 

მათი სამთავრო ანუ სამეფო აღარ იყო, რომ მის არსებობის 

მეოხებით ხელში ხმალი და ხანჯალი სჭეროდათ, კულანდე- 

ბურათ მტერი ეგერებინათ. ამის დრო და საჭიროება აღარ 

იყო, ამას მათს სამშობლოში ოსმალნი ასრულებდნენ. ამი- 

ტომ ქართველთ ხელში არშინი და დავთარი დაიჭირეს, ვაჭ- 

რობა დაიწყეს, ამისთვის აქეთ იქით მგზავრობაც. ძველად 

ახალციხეში ქართველ კათოლიკეთ რიცხვი დიდი იყო. იგი- 

ნი ესახლნენ ახალციხიდამ ვიდრე ივლიტამდე. მათ სულ სა- 

ხლები და დუქან ბაზარი ჰქონიათ. ყველა ეს სხვა და სხვა 

დროის ომებს და თავდასხმას მოუსპია. დღეს ახალციხის და 

ივლიტის შუა ამისი არაფერი ნიშანია დაშთენილი. ძველად 

ქართველ კათოლიკენი ვაჭრობას გარდა ხვნა თესვასაც მის- 

დევდნენ. დროის კვალად, მათ კაი შეძლება ეკავათ ოსმალ- 

თა დროს. ახალციხეში იგინი უპირველეს ხალხათ ითვლე- 

ბოდნენ, თათრის ფაშები მათ პატივს უაღრესობით აპყრობ- 

დენ. 

     დღეს კათოლიკენი ახალციხეს სცხოვრებენ ქალაქის 

იმ ნაწილში, რომელსაც ძველი ქალაქი ეწოდება. კათოლი- 



კეთ რიცხვი იქ 4000 სულამდე არის. ყველანი ქართველ 

გვარისანი არიან. მათში კათოლიკეთ სარწმუნოების გავრცე-  

ლების დასაწყისი XIII საუკუნიდამ იწყება. დღევანდელ კა- 

თოლიკეთ მდგომარეობა მეტად უნუგეშოა. იგინი სცხოვრე- 

ბენ ახალციხის ძველს ნაწილში, მაღლა, აღმართზედ, სადაც 

მხოლოდ ჰაერია კარგი, თორემ სხვა რამ წარმოება ხელოს- 

ნობა და ვაჭრობა იქ სულ დაცემულია, თითქმის არც კი 

არსებობს. რაც არსებობს, იგიც მხოლოდ მათთვის, ე. ი. 

ქართველ კათოლიკეთათვის. მათი სამწუხარო ასეთი გარემოე- 

ბა დაბადა იმ პირობებმა, რომ 1829 წ. რუსებმა ახალციხე 

აიღეს. მას შემდეგ ქალაქი ძირს, ვაკეზედ გააშენეს. გარდა 

ამისა აქ გადმოასახლეს არზრუმელი სომხები და საუკეთესო 

ადგილები მათ დაურიგეს. 

     დღეს მთელი ახალციხის მოძრაობა ამ ახალ მოსულს 

სომხებს უკავიათ ხელში, მთელი ქალაქის ავი და კარგი მხო- 

ლოდ მათ ეკუთვნისთ, ვაჭრობა, ქარხნები, სახელოსნო დუ- 

ქნები, ეტლები, სახლებ, დუქნის შენობანი, სხვა და სხვა 

საქმეები, მრეწვალობანი. ერთის სიტყვით დღეს ახალციხის მე- 

ბატონე წარმომადგენლად მხოლოდ ეს მოსული სომხები 

გახლავან. საცა რამ ბაღებია, ან სახნავი მიწები, ტყეები და 

ჭალები, სულ ამათ ეკუთვნისთ. აქაური ძირეული ქართველნი 

კი ახალციხის მაღლა ძველს ქალაქში არიან შეკუნტული, 

სადაც ჟამთა ვითარების მეოხებით დაძველებულ და განიერ 

დაქცეულ ქოხმახების მეტი სხვა აღარაფერია დაშთენილი. 

ძირს ახალს ნაწილში მშვენიერი შენობებია, რომლებიც 

სხვებს ეკუთვნისთ და მაღლა კი უბრალო ქოხმახებია. 

     როგორც ვსთქვით, დღევანდელ ქართველ კათოლიკეთ 

მდგომარეობა და მათთან ყველა იმათი, ვინც კი ამ ძველს 

ნაწილში სცხოვრობენ, თითქმის წყალწაღებული კაცის სუ- 

რათს ჰგავს. ეს გარემოება ქართველ კათოლიკებმა ადრევე 

შეიგნეს. მათ კარგათ ნახეს თავიანთი დაქვეითება და ამი- 

ტომ ახალციხიდგან აქეთ იქით სხვა ქალაქებში იწყეს გარ- 

დასახლება, მაგალითებრ იმერეთში გადასახლებას იგინი XVIII 

საუკუნიდანვე იყვნენ შეჩვეულნი, ხოლო 1827 წლის შემ- 

დეგიდამ უფრო მრავლად დაიწყეს. მას შემდეგ ტფილისშიაც 

გადმოდიოდნენ და სხვაგანაც მიდიოდნენ. უკანასკნელ ბა- 

თუმშიაც იწყეს გარდასახლება და დღეს ქუთაისს, ბათუმს და 

სხვა კუთხის ქალაქებშიაც სადმე თუ ქართველ გვარის კათო- 

ლიკენი სცხოვრობენ, მათი უმეტესი ნაწილი სულ ახალცი- 

ხელები არიან. დაქვეითებულმა ცხოვრებამ დაფანტა იგინი 

და ახალციხეს მოაცილა, თორემ დღეს ახალციხეს მარტოდ 

ქართველ კათოლიკეთ რიცხვი 10000 სულზედ მეტს თუ 

არა, ნაკლები არ იქნებოდნენ. ერთის სიტყვით დღესაც კი 

ვისაც შეძლება აქვსთ მათში, ისინიც კი ამისთვის იღწვიან, 



რომ ძირეულს მამაპაპეულს კუთხეს მოსცილდენ და იქ გადა- 

სახლდნენ, სადაც მათ აღებ-მიცემა და საქმიანობა ექნებათ. 

     თუმცა ესეთი ზნე და ჩვეულება ქართველის დარგს არ 

შეადგენს, თუმცა ქართველი ფრთხილია ძრიელ თავის სამ- 

შობლოდგან სხვაგან გადასახლებასა და დაფანტვაზედ, მაგ- 

რამ ისიც უნდა ითქვას, რომ ქართველ კათოლიკეთ ისეთი 

ვითარება სულაც არ ეწინააღმდეგება ჩვენს საზოგადო მიზანს. 

ქართველი კათოლიკე ახალციხიდამ სხვა ტომის ქვეყანაში 

დროებით მიდის. იგი არას შემთხვევაში სომეხი კაცივით 

სხვის ქვეყანაში არ დარჩება, ახალციხეს თუ არა საქართვე- 

ლოში მაინც დასახლდება. ამით ისე ფრთხილნი არიან, რომ 

ქართველთ უცხოეთში არც თუ ცოცხალი რჩება, არამედ 

მკვდარსაც კი არ სტოვებენ, იქ დროებით მარხავენ და მერე 

საქართველოში მოაქვთ. ამის ნიშნები ჩვენში ათასია და მას- 

თან ცხადიც, რაც ჩვენი ტომის დარგათ უნდა ჩაითვალოს. 

რაჭველები, მეგრელები და გურულები თავიანთ მიცვალე- 

ბულებს საქართველოშიაც კი მძიმეს გრძნობით სტოვებენ. 

ასევე ქართველ კათოლიკებმა იციან და მათ განსვლა ახალ- 

ციხიდამ ჩვენ არ მიგვაჩნია ქართველი ტომის დასაღუპათ და 

დასაქსაქსად, არამედ მათი განსვლა დროებითია. სწორედ 

ეს დარგია ჩვენს ქვა კუთხე ძალათ და ამან მოგვაღწევინა 

ჩვენს ქვეყანაში დღემდე ფეხ უცვლელად. 

     თვით კათოლიკენი არიან მეამიტი ხალხი, უეშმაკო, ისე 

როგორც ქართველ კაცს შეჰფერის. ქალაქური ხრიკები და 

შარები და მითქმა მოთქმა მათში სულ არ არსებობს. მთელს 

ძველს ქალაქში მხოლოდ ერთი ყავხანა არის და ოთხიც პა- 

ტარა სასმელების დუქანი. საზოგადოთ კათოლიკები აქ თავ- 

შენახული ხალხია. შედარებით იგინი სიღნაღელებს, თელა- 

ველებს და გორელებზედ ათასჯერ მაღლა დგანან ყველაფრით. 

მთელი თვე რომ იცხოვროთ ამ ძველს ნაწილში, თქვენ ერთ- 

ხელაც ვერ ნახავთ მთვრალ ხალხს, ჩხუბს, ან გინებას, რამე 

ცუდი სახლების შენახვა ხომ აქ ჭაჭანებაც არ ყოფილა. ყო- 

ველი ოჯახი სიწყნარის და მშვიდობის წარმომადგენია, ურთი- 

ერთ შორის მათში არც დავი დარაბა იციან, არც მტრობა 

და განხეთქილება ისე, როგორც ეს სხვაგან არის ქართველთ 

შორის. ნათესავურ მიმართულების აზროვნებას მათში დიდი 

ადგილი უკავია. მოკლეთ უნდა ვსთქვათ, რომ ახალციხელ 

ქართველ კათოლიკეთ ყოფა ქცევა ათასჯერ სჯობია იქვე 

სწორე ალაგას მცხოვრებ ახალციხის სომხებისას, სადაც მტრო- 

ბა, კონკურენცია, დავა, დარაბა, მეძავობა, ლოთობა, ქურ- 

დობა და ბევრიც სხვა რამ ფართოთ არის გავრცელებული. 

ვინც კი იცხოვრებს ახალციხეს, ის ამას ორივე ტომის ერს 

მალე შეამჩნევს.  

     ასეთი საქებ თვისების არიან ახალციხელი ქართველ კათო- 



ლიქენი, სანაქებო მეპურ მარილენი, ჭირსა და ლხინში მოყვ- 

რის და მეგობრის გამტანი და ბევრს საქმეში ადამიანობის 

ღირსებით საკმარისად დაჯილდოებულნი, ხოლო მათდა საუ- 

ბედუროთ ბევრი კეთილის საქმისთვის ხელმოკლენი და ღარიბ 

ღატაკნი, რომელსაც არც დასასრული ეძლევა საიდამე და არც 

შველა, იგინი რჩებიან ჩვეულებრივ ღატაკს მდგომარეობაში 

და საბრალოთ სწუხან დროსა და გარემოებაზედ, რომ ბევრი 

დღეს თავის ქონებით ისიც აღარ არის, რაც ამ 100 წლის 

წინეთ ყოფილა. დრომა და მომავალმა, ჩვენდა საუბედუროდ, 

მცხოვრებთ შორის ბევრი ძველი წარჩინებული გვარის მოქა- 

ლაქენი დააუძლურა და გააწყალა. ასეთ დაქვეითებულ შთა- 

მომავალთა რიცხვს თითო ოროლა წევრთ კიდევ ნახავთ აქა 

იქ, მაგრამ ერთობ უღონოს, უსახსროს. ვის ოჯახშიაც ადრე  

ღამეში ხუთი სამთელი აინთებოდა, დღეს იმ ოჯახში ერთ, 

ნავთის ბოლიანი თუნუქა ღა ბჟუტავს. ვინც ადრე მზიანს, 

კარგს ოთახებში იდგნენ, ისინი დღეს ერთს პატარა მიწურს, 

ძველს ქოხში არიან მოთავსებულნი, რომელთაც ესეც ლა- 

მის თავზედ დაექცესთ. 

     თვით ძველი ქალაქის ნაწილი ისეთის ქოხმახებისაგან შეს- 

დგება, რომლის სურათიც უფრო ძველებურს სოროებსა ჰგავს, 

ვიდრე კაცის სადგომს-საცხოვრებელს. ყველას სახლები მი- 

წაშია მოთავსებულნი, კედლები მიწისა, ჭერიც მიწის პირას, 

სინათლე მეტათ ძვირია, ზოგი მეტად ძველიც არის, ნესტი-' 

ანი, შმორისა და ზინტლის სულიც უხვათ იცის, სიცივეც 

შესაფერი აქვს. შუა გულს ზაფხულში ერთ სახლში ნესტი- 

ანის მიწის კედლებისაგან ისე ცივოდა, რომ თითო პირმა ორ- 

ორი საბანი დაიხურა. ქუჩებიც არის ერთობ ვიწრო, ოღრო 

ჩოღრო, აღმართ-დაღმართი და დაუგველიც. აქ ჰაერი, წვიმა 

და ქარი თუ გაწმენდს ქუჩებს, თორემ მცხოვრებნი არა დროს 

არ დაჰგვიან. ერთის სიტყვით სახლებისა და ქუჩების მხრივ 

ახალციხელნი უბედურნი არიან. ეს კიდევ არაფერი, ამათი 

უბედურებაზედ უბედურება წყალია-წყალი. მთელს ძველს ნა- 

წილში ერთი კარგი წყაროც არ არის. მართალია ორი წყა- 

როა, მაგრამ ორივე უვარგისნი, რადგანაც იგინი მრავალ უწ- 

მინდურ ადგილების გვერდით უბრალო თიხის მილებით არის 

გამოყვანილი. წყაროებიც მეტათ პატარებია, თითის ტოლაც 

არ არის. ზამთარში წყალი აქ ისე ძვირობს, რომ თითო ლი- 

ტრას ერთ-მანეთს მუდარებით ესესხებიან. ამის მხრით დიდს 

უბედურებაშია ჩავარდნილი ეს ძველი ნაწილი ახალციხის 

მცხოვრებთა. 

     როგორც კაცები, ისევე ახალციხელი ქართველ დედა- 

კაცობაც მეტად წყნარის თვისების არიან, კეთილნი, ქმარ- 

შვილში პატიოსნები, მაღალ სათნოების მექონნი, ჭრა-კერვის 

მიმდევარნი, მღვთის მოსავნი, მორიდებულნი, მუშაკნი ყველა 



საქმეში და ქებულნი ოჯახობაში. მთელს ძველს ნაწილის 

დედაკაცებთ შორის ერთსაც ვერ ნახავთ, რომ იგი ასეთი 

მეჭორე, კაპასი, ან მოურიდალი იყოს, როგორც ჩვენდა სა- 

უბედუროთ ეს სხვაგან სჩნდება ეხლა და ფეხსაც იდგამს. 

რაც შეეხება ამათ ჩაცმა, დახურვას და ჭამა-სმას, ამაშიაც მე- 

ტად ზომიერნი არიან და ოჯახის და თავის შემნახავნი. ერ- 

თი უძლურება ამათი ის არის, რომ მეტის მეტი ღატაკნი 

არიან და შემბრალ-დამხმარე არავინა ჰყავთ. ისევ ურთიერთ- 

შორის თუ დაეხმარებიან რამეს, თორემ სხვებისაგან მათ არა 

მოელისთ რა. ქალის გათხოვების წესები ისეთივეა, როგორც 

ჩვენში. ქორწილობა, ლხინი, ნათლობა და სხვაც ისე იციან, 

დასაფლავება, მგლოვიარობა და წირვის წესის გარდახდაც 

ჩვენებურად იციან, ქართულის სახით,ხოლო მცირედ უფრო 

იაფად რჩებიან, უფრო ადვილათ. რაც აქ ჩვენ ვსთქვით 

ახალციხის კათოლიკებზედ, იგივე ითქმის მთელს მესხეთის და 

ჯავახეთის ქართველ კათოლიკებზედაც. 

     ქართველ კათოლიკებში როგორც ძველად, ისე შემდე- 

გაც, ქართული წერა-კითხვა მრავალად იყო გავრცელებული. 

ქალმა თუ კაცმა თითქმის ყველამ იცოდა ქართული წერა-კით- 

ხვა, უამისობა მათში ძრიელ ძნელი იყო. კათოლიკე მაშინ 

უფრო წმინდა კათოლიკედ ითვლებოდა, როცა ის თვით შეი- 

ძლებდა ზოგიერთი ლოცვების წაკითხვას. ამ გარემოებას სამ- 

ღვდელოებაც უწყობდა ხელს და ეხმარებოდა. იგინი დიდის 

ხალისით და სასოებით მოსავდენ კათოლიკეთ კაცსა და ქალ- 

სა, ყოველთვის დაუზარებლივ ასწავლიდნენ წერა-კითხვას. ამ 

მოძღვართა მეოხებით მრევლში წერა-კითხვის გარდა მკურნა- 

ლობაც იფინებოდა და შემდეგ დროებში, მკურნალობასა და 

წერა-კითხვაში მომზადებულ გლეხთაგან სხვა და სხვა სამკუ- 

რნალო წიგნებიც გადიწერებოდა და იწერებოდა კიდევაც. 

ახალციხელები საეკლესიო საქმეთა პატივცემაში პირველნი 

ყოფილან. მიტომაც იყო ძველადგანვე მარტოდ ახალციხის 

ძველს ნაწილში სამი ეკლესია ჰქონდათ და მეოთხეც სოფ. 

ივლიტას, რომელიც დღეს ახალციხეზედვეა მოწერილი და 

იგიც ახალციხის ნაწილად ითვლება. ძველად ახალციხის კა- 

თოლიკეთ შორის ქალებს წერაკითხვას თვით ქალებივე ასწა- 

ვლიდენ ოჯახებში და ვაჟებს ეკლესიის მოძღვარნი. 

     რაც შეეხება ქართველ კათოლიკეთ ვინაობას და მათ 

გვარის ისტორიას, ესეც როგორც ქართველის ერის სულ 

ქართული გვარი და სახელებია, ხოლო დრო და დრო უცხო 

გვარად გადაკეთებულან. ზოგ გვარს ოსმალური წოდება მიუ- 

ღია, ზოგს თავის ფორმა შესცვლია, ზოგი სომხურათ გადა- 

კეთებულა, მაინც ყოველ შემთხვევაში ზოგიერთ გვარს ქარ- 

თული სახელწოდების ნიშნები მაინც შერჩენია, ზოგს კი ნა- 

ხევრადაც ეტყობა, ზოგს არაფერი დასტყობია, როგორც ძველი 



გვარი ყოფილა, ისევე იხმარება, ზოგს კი მაგალითებრ ისე 

შესცვლიათ, რომ ძველ სამცხის აზნაურის გვარის ხურსიძეებს 

XVII საუკუნის შემდეგიდამ ისრალოვი ანუ ისარლი აღასი 

სწოდებიათ. ისარელი ოსმალური სიტყვა არის, ასევე სხვებსაც 

გარდაკეთებიათ ძველი გვარები ქართველთა. მათ მაგიერ სულ 

სხვა ნაირის ფორმით სწოდებიათ. აი ესეც ზოგიერთი გვარები 

ახალციხის ქართველ კათოლიკეთა, რომელიც გამოვკრიფეთ 

ერთის ძველის ხელთნაწერის კონდაკიდამ. 

     დოვანანთი, სართალათი, მელიქანთი, თათულათი, ამრე- 

ხიანთი, ყანდინათი, ნიჯორელი, კლდიელი, ლაქაანთი, პაპი- 

დათი, ხიზანათი, გულასპათი, კრუხათი, გორელი, ნანუათი, 

გულხუღანთი, ბერბელათი, ბეროთი, ნარიბეგათი, ნასყიდათი, 

აწყვერელი, ტრაპიზონელი, ხიზაბარველი, კრუხიჭამიათ, უდე- 

ლი, მარჯალათი, ნავროზათი, ტყიხათი, მალხაზათი, ლოკო- 

რათი, ჭიჭიკათი, ფარუათი, ქუთათელი, ქათამათი, სხარელი, 

არლელი, სათლელი, კბიელი, დოდორელათი, ქოცეცათი, მე- 

სარკიანთ, სოლომანთი,ბაბუნათი, ოცხელი, ჩიტანთი, კენჭია- 

თი, ხირინეთი, რუათი, თაყიანთი, მებამბიანთი, ბობელათი. 

ტეტიათი, ნარუანთი, მალაქათი, ნინიათ, ჭოჭუათი, დედე- 

ათი, მებოხჩიანთი, კანდელაკიანთი, გლახათი, გლოროთი, 

ჯაქიათი, მელქიანთი, ბეჟათი, გულიათი, გობერდათი, თუმ- 

ბელათი, ფისირათი, ბერომელათი, მურვანათი, ჯარჯაფათი. 

ქვიკენტათი, ნანათი, ტიტინათი, ბაგელათი, კორთამათი, ბეშ- 

ქენათი, ნადირათი, გედათი, ელიოზათი, კოკათი, სრაბოლა- 

თი, კიკინათი, სადარათი, ნებიერათი, ტოლათი, მამაჯანთი,  

კოჭოთი, ხოშათი, მადრაბეთი, ფათარათი, ოქრაუთი, ღანჯუ- 

ათი, ავთანდილათი, გარსევანათი, ჭრელათი, ლიფსიათი, კი- 

ჭიათი, აბესალათი, ბაქათი, ჭუჭულათი, ნამლიათი, კაკუათი, 

კუჭათი, მელარათი, ბოსტიათი, ტლიჭუათი, წვენითი, აბა- 

საძე, მელჩუნათი, ჩინტათი, ჩაქელათი, პურდათი, კაკანათი, 

მეყარათი, ყრუათი, გაგინათი, ყაყათი; მოცათი, დარბანათი, 

ნაზვრეტათი, კენჭიხაშათი, კიკინათი, ხორველათი, ვოცეცა- 

თი, ჭოჭუათი, ყვარყვარათი, კოპინათი, შერგილანთი, გელ- 

გელჭარათი, მეხრიანთი, ვეცათი, რომანათი, მწარეპანტათი, 

ფარემუზათი, მახარაბლიანთი, ფახათი, ფუშრუქათი, რატიათი, 

რამაზათი, ჭიაბურათი, ჩიტირეკათი, პურდათი, პრიათი, ოთა-  

რათი.  

     ქვემო ეკლესის: ოქრობაგეთელი, მანან-ელი, სათლელი, 

არტაანელი, არტანუჯელი, არსიანელი, ხეველი, კოლელი, 

ირიზელი, შავშელი. 

     ამ გვარების გარდაკეთების ხანათ ჩვენ მიგვაჩნია XVIII  

საუკუნე, როცა ახალციხეში კათოლიკენი ლათინის წესრიგს 

ეკუთვნოდენ და მათს საეკლესიო საქმეებს პატრები განაგებ- 

დნენ. ამ გვარების ასე გადაკეთება მხოლოთ ლათინის პატ- 



რებმა იცოდნენ, რომელნიც ევროპიდგან მოდიოდნენ საქარ- 

თველოში. მათვე ასე გადააკეთეს გორის და თბილისის ქარ- 

თველ კათოლიკეთ გვარებიც. მაგალითებრ თვით დღესაც კი 

რომში ცნობილი მიხეილ თამარაშვილი — თამარათათ იწოდება. 

ასე გვარის წოდება ვგონები იტალიის ენის ფორმასაც ძრიელ 

უახლოვდება, მიტომაც უყვარდათ პატრებს ასე გადაკეთება. 

შემდეგ დროებშიკი, როცა პატრების გავლენა შესუსტდა და 

ლათინის ტიბოკონზედ მდგარი ქართველ გვარის კათოლიკენი 

სომხის კათოლიკის ტიბიკონზედ იქმნენ გადაყვანილი, მაშინ 

კი ახალციხელთ შორისაც გაჩდენ სომხური გვარები, რასა- 

კვირველია იანცების თანადართვით. ასეთ გარდასხვაფერე- 

ბულ გვარის წევრთა ჩვენ დრომდისაც მრავლად მოაღწიე. აი 

ესეც სახელები იმ ქართველ კათოლიკეთა, რომელთაც ძველა- 

დგანვე სწოდებოდათ:  

     როსტომი, ზურაბი, საბა, დალა, ელისაბარი, ბეჟანი, 

შალვა, გურგენი, ქაიხოსრო, ბერუვა, ამირანა, დარჩია, სფ- 

ლია, ილოვათა, ნანო, ფარსადანი, ქრისტესია, ავთანდილი, 

მალხაზო, ბატონა, მზა, ჭარო, ვარდო, ზენო, ნაგულა, ბე- 

ჟუა, გოდერძა, რევაზი, მაჭა, ძაჯა, გლახა, აღდგომელა,მა- 

მუჩარა, ბაქარა, ვარძიგულა, მიგიტა, ლამაზა, მამგლა, კაკოი, 

შაქარა, ბატუ, პაატა, ნონო, ერეკლე, სარარა, სუპ, ხარა, 

შტოპი, მზეჭაბუკი, ოქროპირა. 

     ეს სახელები მამაკაცებთ შორის ქართველ კათოლიკებში 

ძველადგანვე იხმარება, ხოლო XVIII საუკუნის ნახევრიდგან 

კი ისპობა. აი ესეც ქალლების სახელები: 

     რუსუდანა, ასთანდარა, მზისანდარა, მზექალა, გულუხ- 

ჩა, გულქანა, იაგუნდა, ლალება, თინათითინა, თუთუშა, მანი- 

ჟავა, თურვანდა, დულო, დარეჯანა, ხორეშანა, თინა, აფე- 

ლა,ქეთევანა, ნათელა, ხვარამზე, ანაქალა, თუთა, ლალისხა- 

ნა, გულახარა, დედაქალა, თამარი, ვარდა, მანია, მარინე, 

გუგუნა, კაკლო, გუნდო, ფოფალა, და მრავალიც სხვანი. აქ 

თქვენ შეამცნევთ, რომ ესევე სახელები გორშიაც იხმარებოდა 

და მესხეთის და ჯავახეთის ყველა ქართველთ კათოლიკებში- 

აცა, ამიტომ ამ სახელებს სხვაგან აღარ ვახსენებთ, რადგანაც 

ეს ერთი და იგივეობა გამოვა. ხოლო ისკი უნდა ითქვას, რომ 

როგორც მამაკაცებთ შორის, ისე დედაკაცებთ შორის ამ სახე- 

ლებმა XVIII საუკუნის შემდეგიდამ მოსპობა იწყო. დღეს 

მათში ეს ნატამალობს. ქართველ კათოლიკებს, ახალციხეში 

მრავალი მტერი ჰყავდა. ერთის მხრით ოსმალეთის მთავრობა 

მტრობდა, მეორეს მხრით აჭარელები და მესამეს მხრითა დრო- 

თა მიერ მონარუქებული გარემოება. მაინც ახალციხელნი ყვე- 

ლა ამ მტრებს წინ უხვდებოდენ და მათ მუცელს აოკებდნენ, 

ხან მკლავით და ხან ფულით აწყნარებდნენ მათ. ასე იყო მა- 

შინ ახალციხელთ საქმე. ხომ მოგეხსენებათ, „ხე რომ წაიქ- 



ცევა, ცულიანი და უცულო ზედ მიადგებოდაო". ახალცი- 

ხელ ქართველ კათოლიკებსაც ასე მოუვიდათ. მას შემდეგ რაც 

სამცხე ოსმალმა დაიკავა, კათოლიკეთ საქმეც ძრიელ ცუდათ  

წავიდა, ხალხს ცალკე ცხოვრება უჭირდებოდა მათგან და კა- 

თოლიკის მღვდლებსაც ძრიელ გაუჭირდათ საქმე. რაც ახალ- 

ციხეს და მთელს სამცხე-საათაბაგოში ქართველი გვარის კათო- 

ლიკენი არიან, ყველა იგინი კათოლიკობასთან დაკავშირებულ 

იქმნენ მხოლოდ მაშინ, როცა სამცხე საათაბაგო ათაბაგ ჯა- 

ყელებს ექვემდებარებოდა. უნდა მოგახსენოთ, რომ ჯაყე- 

ლების გვარიდამ კათოლიკობას ყველა უაღრესად სცემდა პა- 

ტივს. ახალციხის კათოლიკობას მეტად დიდი ღვაწლი მიუძ- 

ღვის ქართველთ წინაშე. იგინი იყვნენ ფარი და ხმალი ყვე- 

ლა ქართველთ ტყვეებისა, რომელთაც კი ოსმალნი იტაცავდენ, 

ან ქართველთ მებატონენი ჰყიდნენ თათრებზედ, მერე ამათ 

ახალციხელნი იხსნიდნენ. ახალციხელნივე იყვნენ მფარველნი 

მთელს მესხეთის კათოლიკობის, ქართველ მართლმადიდებლე- 

ბის და მრავალიც სხვების, მათი ძალა და ქონება სულ ქარ- 

თველთ ტყვეთა და დევნილთ საჭიროებას ხმარდებოდა, იგინი 

ყველას მალამონი იყვნენ. ამას გარდა იგინივე დიდათ ეხმარე- 

ბოდნენ ქართველთ მეფეებს და ოსმალთა ფაშების ცნობებს, 

რაც კი საქართველოს დაღუპვას შეეხებოდა ყველაფერს სის- 

წორით ატყობინებდნენ. 

     ასეთ უტყუარ ჭეშმარიტების ფაქტს წარმოგვიდგენა 

ხურსიძეების (ისარლოვები) ამბავი, რომელნიც ქართველ მეფე- 

ებს სულით და გულით ევედრებოდნენ, რომ ამათ ოსმალ- 

თათვის ომი დაეწყოთ და ახალციხე და მის კუთხეები წაერ- 

თმიათ, რაშიაც თვითაც იღებდნენ მონაწილებას. ასეთი ღვაწ- 

ლი მიუძღვით ახალციხელთ ქართველთ წინაშე და დღეს კი 

იმ ღვაწლდებულ შთამომავალთ საქმე ისეა დაქვეითებული, 

რომ ახალციხეში კათოლიკებს არა აქვსთ ერთი სახალხო 

სკოლა, რასაკვირველია შეუძლებლობის გამო, არა ჰყავთ ერ- 

თი მოწაფე თფილისის ალექსანდროვის ინსტიტუტში, ან სხვა- 

გან სადმე ასეთ სასწავლებელში, არა აქვსთ სხვა რამ საქველ- 

მოქმედო წრეები. ერთის სიტყვით, სიღარიბის მეოხებით ლა- 

მის სახლ-კარი თავზედ დაექცეთ, ლამის სულ ახალციხის სომ- 

ხების მონებათ გახდენ სიღარიბის გამო. ამ დროს კი, ქართ-  

ველთ კათოლიკეთ მდიდრები თფილისის სამოქალაქო გამგე- 

ობას ნახევარ მილიონობით სწირვენ. მერე ისიც ვისთვის, 

უწყის ღმერთმან, ჩვენ აქ მტრობით არას ვამბობთ, გვენატ- 

რება მხოლოდ ის, რომ ვინც უფრო ღარიბია, დახმარებაც 

იმას უნდა მიეცეს, სომეხია, ქართველი, თუ თათარი ეს ორივ 

ერთია, ხოლო ჩვენ შორის ჭეშმარიტი შეხედულება და გარ- 

ჩევა უნდა იქმნეს სახეში მიღებული. რაც შეეხება კათოლი- 

კეთ სამღვდელოებას, მათს შუა გულ ადგილათაც მარტოდ  



ეს ახალციხე ითვლებოდა. ყველა საეკკლესიო კითხვები აქ 

სწარმოებდა, აქ იყო სამღვდელუფროსო კრება და მის გამ- 

გე, აქ განიბჭებოდა ყველა სასულიერო საქმე და მერე თუ 

ვერ მორიგდებოდა, კონსტანტინეპოლს კათოლიკეთ ეპის- 

კოპოსის გამგეობას გადაეცემოდა. ახალციხეში ძველადგანვე 

შესანიშნავი ქართველ კათოლიკეთ მღვდელნი ყოფილან, ბევრს 

უმწყესია ახალციხის ეკკლესიაში ნათლად და კარგათ. ნამე- 

ტურ ივანე ნათლის ცემელის ეკკლესიაში. აქ იყვნენ დეკანო- 

ზებათ ისეთი მოძღვარნი, ისეთი შემძლე პირნი, რომელთაც 

თავიანთ სახლში სამღვდელო სასწავლებელიც ჰქონდათ და 

ქართველ კათოლიკეთათვის მღვდლებსაც ამზადებდენ. ასეთ 

შემძლე მოძღვრათ ითვლებიან პავლე შაჰყულიანი, გრ. მე- 

ფისოვი, ანტონ ხუცისშვილი, და მრავალიც სხვანი. ჩვენ 

ბევრს აღარას ვიტყვით, გავიხსენებთ მხოლოთ იმას, რომ 

ახალციხის ქართველ კათოლიკეთ მდგომარეობა ძრიელ სამ- 

წუხარო პირობებშია მოთავსებული. მათ თუ განათლების, 

ვაჭრობის და ხელოსნობის მხრით არა ეშველათრა, დროის 

განმავლობაში სულ ნელნელა წავლენ აქეთ იქით ისე, რომ 

უკანასკნელ იქ აღარავინ დაშთება. ამის ნიშნები უკვე ჩვენ 

კარგათ ვიცით და ამიტომ აქ ასე თამამათ ვსჯით. 

  

ქართლისქართლისქართლისქართლის    ((((გორისგორისგორისგორის) ) ) ) ქართველქართველქართველქართველ    კათოლიკენიკათოლიკენიკათოლიკენიკათოლიკენი....    
  

     ქართლში კათოლიკობა ყველაზედ წინეთ გორში აღორ- 

ძინდა. გორის ქართველთ კათოლიკეთ რიცხვის გაჩენა თით-  

ქმის იმ დროს ეკუთვნის, როცა კათოლიკობამ ქართველთ 

შორის, სამცხე საათაბაგოშიაც იჩინა თავი და წარმატებას 

მიეცა. პირველ დროის შემდეგ კათოლიკობამ გორში ისე- 

თი წარმატებითი მსვლელობა არ მიიღო, როგორც სამცხე- 

სათაბაგოს. ამას რასაკვირველია თავის განკერძოებული მიზე- 

ზი აქვს. თუმცა ისიც კი უნდა ითქვას, რომ მაინცა და მა- 

ინც ეს არც გორში იქმნა შეზღუდვილი. დროის და გარე- 

მოების კვალად აქაც იდგამდა ფეხს და ნელ-ნელა გორიდამ 

სხვა და სხვა სოფლებშიაც იდგამდა ფეხს. მაგალითებრ გორს 

გარდა ქართველ კათოლიკეთ რიცხვი არსებობდა ცხინვალს, 

ატენს, შინდისს, არაშენდას, ხელთუბანს, ხანდაკს, მუხრანს, 

კარალეთს, ტყვიავს, რუისს, დუშეთს და სხვაგანაც. მართა- 

ლია რიცხვით ესენი მრავლად არ ყოფილან, მაგრამ ცხინ- 

ვალს გარდა ყველა სოფელში ოროლ-სამი კომლი მაინც 

ყოფილან. ამის უმთავრეს საფუძვლათ ჩვენ მიგვაჩნია გორელ 

კათოლიკების ნათესავური, ანუ მეგობრული კავშირი სოფ- 

ლის ხალხთან, ურომლისობა რაც არც შეიძლებოდა. ვფიქ- 

რობთ, რომ იმ დროს კათოლიკებში დიდი სიმტკიცისა ქსელი 

იქნებოდა გავლებული. 



     როგორც შევამჩნევთ, გორის კათოლიკეთ გარეშე სხვა 

და სხვა სოფლებში კათოლიკობა უფრო ისეთ ოჯახობაში 

იფინებოდა, რომელნიც უფრო წარმატებით იყვნენ შემოსილ- 

ნი, ანუ შეძლება და ცხოვრების სახსარი უფრო მეტი ჰქონ- 

დათ, უმრავლესობასაგანაც თვალთ საჩინოდ განირჩეოდნენ. სწო- 

რეთ ამის მიზეზებათ და საფუძვლათაც უნდა ჩაითვალოს ის 

გარემოება, რომ ყველგან, სადაც კი ასეთი ქართველობა სჩნდე-  

ბოდა და იგინი სარწმუნოებას იცვლიდნენ, ყველა იგინი სჩნდე- 

ბოდენ უფრო მიხვედრილ ხალხად, მათ სრული წარმოდგენა 

ჰქონდათ არა მარტო თავიანთ შინაურს საქმეებზედ და ცხო- 

ვრებაზედ, არამედ საზოგადო კითხვებზედ, სარწმუნოებრივ 

კითხვებზედაც და უკეთუ რომ ვსთქვათ საერთოდ ყველაფერ- 

ზედ. ეს რომ ასე არ ყოფილიყოს, მაშინ უბირი ტეტია კაცი 

ისეთ ცვლილებას ვერ გაბედავდა, რადგანაც მის გაგებაც არ  

ექნებოდა. აქ კი ჩვენ სულ წინაღმდეგს ვხედავთ. კათოლიკენი 

ახალ სარწმუნოების მიღების შემდეგ სხვებთან ბევრათ მაღლა 

მდგარათ სჩანან. იგინი თავიანთ ცხოვრებას სამაგალითოდ 

ბრწყენენ და ამ გაბრწყენას, როგორც ეს ჩვენ სხვაგანაცა 

გვითქვამს, მათი მოძღვარნიც უწყობდნენ ხელს და აძლიერე- 

ბდნენ წარმატების მოძრაობით. ამას ეჭვი არ უნდა, რადგა- 

ნაც კარგათ ვიცით, რომ თვით სამღვდელოების მოქმედების 

წესდების უპირველეს მუხლს ეს შეადგენდა. გორის კათოლი- 

კენი მაღლა დადგნენ სხვათა მცხოვრებლებზედ. ესენი სხვების 

წინაშე სამაგალითოდ გახდენ და მისაბაძათ. ამათში ძველად- 

განვე იჩინა თავი ხელოსნობის და ვაჭრობის აღორძინების 

დასაწყისმა. მათში გაჩდენ ისეთი ვაჭრებიც, რომელნიც სხვა 

და სხვა ქვეყნებშიაც მოგზაურობდენ და ვაჭრობდნენ. რაც 

შეეხება ხვნა თესვას, ანუ მეურნეობას, არც ამაში ყოფილან 

უკან ჩამორჩენილნი, ამის ნიჭიერება მათი ძველი მემკვიდრეო- 

ბა ყოფილა, ძველი ნარუქი, შემდეგ-კი, ანუ ევროპის სამღვდე- 

ლოთა მეოხებით მათში სხვაც ბევრი რამ საქმეთა პატივის- 

ცემის მიმდევრობა აღორძინებულა. ამიტომაც გორელებში, 

ქართველ კათოლიკობაში, ძველადგანვე სჩანან ხარაზი, ჭონი, 

მეშანდლე, მესამთლე, ოქრომჭედელი, ქურქჩი, დალაქი, კა- 

ლატოზი, დურგალი, მერკინე, მექვაბე. ვაჭრებთ შორის 

მეჩითე, მეწვრიმალე, ალაფი, მებამბე და სხვანი. რომელთ 

ვაჭართათვის საჭირო ყოფილა ზარაფნიც და თვით XVIII 

საუკუნის ნახევარს გორში ორი ზარაფი ყოფილა. ორი ზა- 

რაფი, ჩვენ უნდა მოგახსენოთ რომ მეტად დიდ საქმეთ მიგვა- 

ჩნია და მასთან საყურადღებოა ზარაფთა არსებობის ვითა- 

რების გაცნობა. უნდა ვსთქვათ, რომ გორს გარდა, კათო- 

ლიკენი სხვაგანაც სადაც-კი ყოფილან ქართულს სოფ- 

ლებში, ყველგან იგინი ვაჭრობის, ხელოსნობის, მეურნეობის 

გზაზედ დამდგარან და ამ საქმეთა ასპარეზედ ფეხიც კარგათ 



გაუმაგრებიათ. 

     ძველად გორში თუ რამოდოლად ყოფილა კათოლიკეთ 

რიცხვი გამრავლებული, ეს სჩანს შემდეგის გვარებიდამაც,  

რომელ გვარის ქართველ კათოლიკენი გორში XVIII საუ- 

კუნის დამლევამდისაც-კი სცხოვრებდენ. შემდეგ-კი, სხვა და 

სხვა პირობების მეოხებით აქ ბევრმა იწყო მოსპობა და უკა- 

ნასკნელ სულაც მოისპენ ქ. გორს. მიზეზი ამის მრავალნაირია. 

აქ ჩვენ ამას არ შევეხებით, მარტოდ გვარებს დავასახე- 

ლებთ. სამაგალითოდ აი ესეც ძველი გვარები ქართველ კა- 

თოლიკეთა: 

     ხოსრუაშვილი (დღეს ხოსროევი), ანდრონიკაშვილი, ჯუ- 

ლაბაშვილი, ბეზირგანისშვილი, ყანდინაშვილი, დავრისაშვილი, 

მებურნუთეშვილი (პატრების ყმა), ღარიბაშვილი, კასკანაშვი- 

ლი, მეშანდლესშვილი, ბაქრაძე (კარალეთელი), ალპაპაშვილი, 

მეჯანიკაშვილი, ამირაღაშვილი, ქამბურნათისშვილი, ჩილბაჩი- 

შვილი, შაუაშვილი, შიმშიაშვილი, ნაცვლიშვილი, ზუბალა- 

შვილები, ზუბაანთი, მამულაშვილი, შიხინაშვილი, გალუსტა- 

შვილი, სააკაშვილი, ბიბუაშვილი, აფრიაშვილი, ჯიქშიაშვილი, 

არჩილაშვილი, თარალაშვილი, დავითაშვილი, შეშაბურელი, 

ფარემუზაშვილი, ყულუმბიაშვილი, გოგიაშვილი, ჯაფარაშვილი, 

ულუმიაშვილი, ბაქრაძე, პოღოსაშვილი, მესარკოვი, ჩიქოვა- 

ნი, მაკარაშვილი, ბეჟანოვი, ყორხმაზიშვილი, ანტონაშვი- 

ლი, მალხაზაშვილი, ერეკლეშვილი, გერასიმეშვილი, ჩოლო- 

ყაშვილი, მისდურაშვილი, გოგილაშვილი, მამასახლისიშვილი, 

ადუკაშვილი, თუთულაშვილი, ურუაშვილი, შავრაშიძე, სამუ- 

ელაშვილი, ჯიკაშვილი, გიორგობიანი, ამრივაანთ, გოდერძია- 

ანი, ხუდადელი, როსტევანიშვილი. მკერვაშვილი (სტე- 

ანი, ხუდადელი, როსტევანიშვილი, მკერვაშვილი, (სტე- 

ფანე 1780 წ.), დიარაშვილი (1780 წ.), დათუაშვილი, ჩარჩი- 

შვილი (ჩარჩიევი), ყანწიშვილი, ზაალიშვილი, ლალმისაშვი- 

ლი, პაატაშვილი, ფისუდურაშვილი, პაპუნანი, მამუჩარაშვილი, 

გაბოაანთ მღვდლისასშვილი, ფირუმაშვილი, ზარაფიშვილი, 

ყირმიზაშვილი, ოჰანჯანაშვილი, სტეფანეიშვილი, (ზარაფი 

1788 წ.), ბერბუკაშვილი, ხითარაშვილი, თემურაშვილი, ტუ- 

ლუკაშვილი, ამსუაშვილი, ადიბეგაშვილი, ტერუაშვილი (მე- 

ზარ ნიშე), ქურქჩიშვილი, მემანდარბაშიშვილი, ყორღანაშვი- 

ლი, მურადაშვილი, თავლიდარაშვილი, ჭოჭუაშვილი, ჭარა-  

შვილი (აზნაური), ჯაშნიაშვილი, დადანაშვილი, ლელაშვილი, 

ჭანჭუაშვილი. (მოსდოკელი) ტიღაშვილი, მოქალაქე იავრინო- 

ვი, გვარამდინისშვილი, ფიბუაშვილი, იექაშვილი და მრავა- 

ლიც სხვანი ენით მოუთვლელნი. 

     ყველა ესენი თავიანთ დროის კვალად პირველ ოჯახის- 

შვილებათ ითვლებოდენ ყველგან, მემამულებათ გორსა და აქა 

იქ სოფლებშიაც. გარდა ამის სულ მეურნე, ხელოსნები და 



ვაჭრებიც ყოფილან. ამათ წარმატებას მათი მღვდლები უფრო 

აფართოვებდნენ. მათში სჩანან ისეთ იშვიათ ხელობის კაცნიც, 

როგორიც ყოფილა ხელობა მეზარნიშე, თავლიდარი და ზო- 

გიც სხვანი. აღსანიშნავია, რომ ბევრნი ამათში გაკეთებული 

კაცნიც ყოფილან. ამათის მეოხებით გორში ქართველი მოქა- 

ლაქობა ძველადგანვე დაარსებულა, გორის მოქალაქეთა შო- 

რის ძველადგანვე სჩანან მრავალნი. მოქალაქეთ გარდა აზნაუ- 

რისშვილებიც ურევიან და თავადნიც. თავადნი არიან ხელთ- 

უბნელი თუმანისშვილები, რომელთა კათოლიკობასთან დაკავ- 

შირების ხანა 1650 წლებს უნდა ეკუთვნოდეს. კათოლიკის 

სარწმუნოების მაღიარებელი თავადის თუმანიშვილების რამ- 

დენიმე ოჯახი სჩანს XVIII საუკუნის ნახევრამდე. ჰაზრი არის 

დაშთენილი, რომ ოზურგეთელ თუმანიშვილები ძველად ხელთ- 

უბნიდან უნდა იყვნენ გასულნი იმერეთს, შემდგომ სამცხეს 

და გურიას გადასულნი, რაის გამო მათ თავიანთი წოდების 

ცნობაც დაუკარგავსთ, 1815 წლებს, გურიელი დავითი ჰპირ- 

დებოდა მათ აღდგენას. ამ გვარის გარდა კათოლიკ თავადის- 

შვილების გორში ყოფილან ანდრონიკაშვილები, ვგონებთ 

კახეთიდგან გადმოსულნი ძველადგანვე, XVIII საუკ. ჩიქუანი 

და ორბელიანი (თფილისელი) და აზნაურისშვილების ბაქრაძე, 

ყანდინაშვილი, ჭარაშვილი, გაბუნია, გოდერძიშვილი, გიორ- 

გობიანი, გოგილაშვილი, ავთანდილისშვილი, ბეზირგანისშვილი 

და მრავალიც სხვანი, რომელთაც ჩვენ აქ არ ვახსენებთ. 

     ზოგი გვარის წევრთა რიცხვი სამი და ოთხის მოსახლი- 

სგან შესდგება, მაგალითებრ ასეთია ზუბალაშვილი, სააკაშვი- 

ლები, დავრიშაშვილი, შიიხნაშვილი, ყლუბაშვილი, ანდრო-  

ნიკაშვილი, ბაქრაძე და მრავალიც სხვანი. დღეს კი ამ ძველი 

გვარების მეოცე ნაწილიც აღარ სცხოვრობენ გორში. ხსე- 

ნებული გვარები-კი გორში XVIII საუკუნემდე მრავალობდენ, 

მას შემდეგ მათ აქეთ იქით იწყეს განსვლა, ზოგი ვაჭრობის 

მხრით, ზოგი სხვა და სხვა საქმეების მეოხებით, ისე რომ დღეს 

გორში სულ ხუთ ექვს გვარსღა ჰპოვებთ ქართველ კათოლი- 

კეთ. აქ საოცრება ერთი ის არის, რომ ყველა ამ პირებმა აქეთ 

იქით გასვლის შემდეგ თავისი გვარებიც გადაიკეთეს. მათში 

გვარების გადაკეთება 1829 წლიდგან შემოდის. იჩების მიმა- 

ტების ხანაც იმავე დროს ეკუთვნის. უნდა მოგახსენოთ, რომ 

რა გარემოებაც გორის კათოლიკებთ შორის დატრიალდა და 

იქ ამან მათ რიცხვი მოსპო, შეამცირა, სწორეთ იგივე გარე- 

მოება დატრიალდა გორის ახლო მახლო მდებარე სოფლის 

ქართველ კათოლიკებშიაცა და აქაც ისევე იწყეს შემცირება, 

როგორც გორს. მაგალითებრ, დღეს გორის მაზრის სოფ- 

ლებში თქვენ ერთ მოსახლესაც ვეღარ ნახავთ, რომ ის კათო- 

ლიკობას ეკუთვნოდეს. საით წავიდენ და გაქრენ ყველა ესე- 

ნი, ამისი კაცმა არა იცის რა. ქართველ კათოლიკეთ სახლი- 



კაცთ მართლმადიდებელთ რიცხვს კი აქა იქ მრავლად ჰპო- 

ვებთ და მათში ზოგნი გრიგორიანებიც არიან. ზემოთ მოყვა- 

ნილის გარემოებიდამ სცნავთ, რომ უმეტესი ნაწილი კათო- 

ლიკებისა ნამდვილს ქართულის გვარისანი არიან. 

     შეიძლება ბევრისთვის ეს ქართული გვარებიც არ იქმნეს 

საკმარისად და მათ რამე ეჭვი აღიარონ კათოლიკეთ ქართვე- 

ლობაზედ, ამიტომ ახლა ჩვენ აქედგან მოვიყვანთ თვით კა- 

თოლიკეთა სახელებსაც, რომელნიც უფრო კარგათ დაასაბუ- 

თებენ. ეს სახელები ჩვენ გამოვკრიბეთ გორის ეკლესიის ძვე- 

ლის წიგნებიდგან. მაგალითებრ ქალის სახელები: 

     რუსუდანი, იაგუნდა, ნათელა, ქალება, მარეხა, თამარი, 

ხორეშანა, ეფემია, დარეჯანა, თინათინი, ელისუა, მაია, ფა- 

შახათუნ, ანახანუმ, ისმინა, ნენია, და სხვაც მრავალნი. კა- 

ცის სახელები: 

     შიხი, ზალი, ბეჟანი, როსტევანი, იასე, ავთანდილი, პაატა, 

დათუნა, ფარსადანი, ხოშია, ნონია, გლახა, გოგია, მიქელა, 

და სხვაც მრავალნი ენით მოუთვლელნი. საინტერესოა აქ გო- 

რის კათოლიკეთა შორის ეს გარემოებაც, რომ გორში სცხო- 

ვრობენ ყიზლარიდგან მოსული ქართველი კათოლიკენი, მოს- 

დოკიდამ, ახალციხიდგან, ქუთაისიდამ და თვით ივლიტიდა- 

მაც, სადაც დღეს ხუთი კომლიღა სცხოვრებს. საყურადღებოა  

აგრეთვე ისიც რომ 1810 წ. გორში მოიხსენება ერთი კათო- 

ლიკის დედაკაცი, ასული. „წმინდა სარწმუნოებისათვის დევ- 

ნილი ანასტასია" (!) მეორე ქალი არს სოფ. ველელი. ველი 

არდაჰანის ხეობაში სძევს. დღეს იქ ქართული ენის აღარავინ 

რა იცის. სჩანს 1800 წლებში. ველელებმა ქართული ენა 

კარგათ იცოდენ და თავიანთ თანამორწმუნე ქართველ კათო- 

ლიკეთ ხსოვნაც კარგი ჰქონდათ, რომ ქართლშიაც მოდიოდ- 

ნენ. 

     გორელ კათოლიკებს მაინც ჩვეულებათ ჰქონდათ ყველა 

დევნილ და ღარიბთ მიკედლება და ხელის გამართვა. ეს ცხა- 

დათ მტკიცდება იმ გარემოებიდამაც, რომ გორის პატრებს 

XVIII საუკუნეში გორსა და სხვა და სხვა სოფლებში მრა- 

ვალი ყმები ჰყვანდათ და იგინი იმ ყმებს კარგათაც ჰპატ- 

რონობდნენ. მათვე გორის კათოლიკეთ მცხოვრებნიც ეხმა- 

რებოდნენ. მაინც გორელ კათოლიკებს ჩვეულებათ დაჰყვათ 

მხნეთ ყოფნა და მოქმედება. აი კიდევ მაგალითი, 1701 წ. 

თფილისს, ქართველ კათოლიკეთ შეუდგენიათ და დაუარსე- 

ბიათ, „სავარდისის" ძმობა. ამათისავე მიბაძვით დაუარსებიათ 

გორელ კათოლიკებსაც. მოგვითხრობენ, რომ 1755 წ. რად- 

განაც ფრანგის პატრებს საქართველოდამ ექსორია უყვეს, 

ამიტომ გორის კათოლიკეთ ძმობაც დაიხურაო. შემდგომ 1755 

წ. ეს ძმობა აღარ ყოფილა ქ გორს. 1760 წ. პატრებს კვა- 

ლად მიეცათ ნება საქართველოში ყოფნის, მაგრამ ძმობა კი 



ვეღარ განახლეს. 1780 წ. დანიშნულ იქმნა პატრი ანდრია 

პალერმელი, რომელმაც მართლაც და კვალად განაახლა ხსე- 

ნებული ძმობა. უნდა მოგახსენით, რომ ასეთი ძმობის დაარსება 

იმ დროის ქართველთაგან და ისიც დევნილ კათოლიკეთაგან 

ჩვენ ერთობ დიდს საყურადღებო საქმეთ მიგვაჩნია. შემდგომ 

ამის ეს ძმობა აღარ მოსპობილა და დღემდეც არსებობს ქ. 

გორს, კათოლიკეთ ეკლესიის მახლობლივ. 

     ძველად ამ ძმობას ეკუთვნოდენ ყველა ის კათოლიკენი, 

რომელნიც-კი ქართლის სოფლებში სცხოვრებდენ. მაგალი- 

თებრ ცხინვალს, ალს, ალელათ ბეჟან ამირაღაშვილია მოხსე- 

ნებული 1788 წ. გორელი ჭონბერუაშვილი, მოსდოკს მოვა- 

ჭრე, ხელთუბნელი თავადი თუმანიშვილი, რუისელი ორმოსიძე 

და სხვა. ატენელი ნერსესა მიც. 1780 წ. შინდისელი ალუ- 

ყაშვილი, არაშინდელი 1803 წ. ხანდაკელით ჩიხარელი მეჩი- 

თე თამაზა 1785 წ. ცნობა სჩანს, რომ კეთილ ვაჭრობის მო- 

წყობის გულისთვის გორის კათოლიკებს გორისავე გრიგორია- 

ნები დიდათ ემტერებოდნენ. მათში ვაჭრობის საქმე განხეთქი- 

ლებას სთესდა. კათოლიკენი ყოველთვის სჯობნიდენ სინდისიე- 

რის ვაჭრობით. საქმე ისე მოაწყეს გრიგორიანებმა, რომ თვი- 

სკენ გადიბირეს ერთი კათოლიკის მღებრიშვილის მეუღლე 

თინათინი, მაგრამ ეს დიდ ხანს არ დაშთა. 1821 კვალად დაუ- 

ბრუნდა თავის ძველს სჯულს, კათოლიკობას. ამ გარემოება- 

მაც დიდი უკმაყოფილება დასთესა მცხოვრებთ შორის. გორის 

კათოლიკებს ძველადგანვე დიდათ უყვარდათ გლახაკთ შემწე- 

ობა, გაკითხვა, იგინი ვაჭრობის დროს არც ისე სჩაგრავდენ 

ხალხს, როგორც სხვან., ესენი დიდის სიბრალულით პატრო- 

ნობდენ მოხუცებულთ, უძლურთ, ვრდომილთ, ღატაკთა და 

სნეულთა. ერთის სიტყვით გორის კათოლიკებს ცალი ხელი 

ღარიბებისაკენ ჰქონდათ გაწვდილი და მათ შველოდნენ უან- 

გარიშოთ. რაც შეეხება გორის კათოლიკეთ მოძღვართა, ესე- 

ნიც ხომ მალამოები ყოფილან თავიანთ მრევლისა. 

     საკუთარ მრევლს გარდა იგინი სხვათა სარწმუნოების 

ხალხსაც ჰპატრონობდნენ. მათ საერთოთ მიაჩნდათ ყველას 

გაჭირება. ამას გარდა მათ ჰქონდათ გახსნილი საექიმო და 

წამალხანა, სადაც საწყალი ხალხი დადიოდა და მუქთად სწა- 

მლობდნენ. ექიმობა და წამლები მათ ყოველთვის უშურვე- 

ლად ეკავათ ხელში. ბატრებთ შორის ყველაზედ უფრო შე-  

სამჩნევი ყოფილან შემდეგი პირნი: პატრი ანდრია პალერმე- 

ლი, პატრი ბერნარდინე აქვოლელი 1780, პატრი პავლე ქა-  

მოისრელი, ბონვინთურა თავრინელი, პატრი კარლო ონქო- 

ელი, პატრი ანტონიო პადუელი, პატრი მარიას ტულაპტე- 

ლი, პატრი ფილიპე რომაელი, ფრა კარლო რომაელი, პატრი 

ემიდო მორაველი, პატრი დამიან ვიაჯელი, პატრი ანსელმო  

მღებრიშვილი, პატრი გაბრიელ ასლანიშვილი. ყველა ამათ 



თავთავიანდ წილად საკმარისი შრომა და ღვაწლი მიუძღვისთ 

კერძოთ გორის კათოლიკებზედ და საზოგადოთ ყველაზედ, 

ვინც კი გორში სცხოვრობდენ და გაჭირებაში იყვნენ. პატ- 

რების ერთ უმთავრეს სანაქებო საქმეს ის გარემოებაც შეად- 

გენდა, რომ მათ გორში ძველადგანვე დაარსეს საეროდ სას- 

წავლებელი, სადაც კათოლიკეთ ბავშვებს გარდა სხვა სარ- 

წმუნოების ყმაწვილებსაც ასწავლიდნენ. ასეთი შრომის მფა- 

რველობა პატრებს თვით ისეთ დროსაც-კი არ დაუტოვე- 

ბიათ, როცა იგინი დევნას იყვნენ უმეცართაგან მიცემულნი. 

     დღევანღელ გორის ქართველთ კათოლიკენი მისდევენ 

აღებ-მიცემას და ხვნა-თესვას. ძველის გვარებისა აქ მთლათ 

შემცირებულ არიან და ვინც დარჩენილან, ისინიც აქა იქ, 

სხვა ქალაქებში გადადიან, რადგანაც შვილების სწავლა მათ 

საქმეს უჭირებს. რაც შეეხება ამათ ქონებრივ ძალას, ამითიც 

თუ არიან მაინც და მაინც შესანიშნავი, მათში საერთოდ 

ყველა საშუალ შეძლების პატრონათ ითვლებოდა. აქვსთ ერ- 

თი ეკლესია და ჰყავსთ მოძღვარი. მოძღვარი ერთგული თავის 

მრევლისა და მრავალ ნაირად დაჯილდოვებული და პატივ- 

საცემი პირი ადგილობრივ კათოლიკეთ და ქართველთ წინა- 

შეც. გორის კათოლიკენი ვაჭრობით ძველიდგანვე წასულან 

წინ, მათგანნი ხშირად მგზავრობდენ ევროპის და აზიის 

ქალაქებს, ნამეტურ თვით რომში შვილების გზავნა XVII 

საუკუნიდამ დაუწყვიათ, რასაც ცხადათ ამტკიცებს პატრი 

მიხეილ თამარაშვილის პატივ საცემი შრომანიც. ისიც უნ- 

და მოვიხსენოთ, რომ გორის ქართველ კათოლიკეთაგანმა 

პირველად რომში სწავლა მიიღო დავით ტულუკაშვილმა,  

რომელმაც იქ 1733 წ. ქართულს ენაზედ წიგნების ბეჭ- 

დვაც მოაწყო. 1675 წ. რომის ქართული დაძინებული 

სტამბა 1733 წ. მან განაახლა. პატრი დავითი რომშივე დაშ- 

თენილა სიკვდილამდე. ასეთი პირები გორელებში ძველად 

მრავლად ყოფილან. ბევრს ვაჭრობის და მეურნეობის ასპა- 

რეზედაც გამოუჩენიათ შესამჩნევად შემძლებლობა. 

 

                    სამოსამართლოსამოსამართლოსამოსამართლოსამოსამართლო    მხარემხარემხარემხარე    ქართველქართველქართველქართველ    კათოლიკეთაკათოლიკეთაკათოლიკეთაკათოლიკეთა....    
  

     ქართველ კათოლიკებს ძველგანვე წეს ჩვეულებათ და- 

შთენიათ, რომ ოსმალეთის ხელში მრავალს თავიანთ სადა-  

ვო და საკამათო საქმეს თვითონ აბჭობდნენ და ასამართლე- 

ბდენ. ეს მიმართულება მათში ისე ყოფილა წინ წასული, 

რომ იგინი ერთმანერთში მორიგებით სახლებსაც კი მიჰყიდ- 

დნენ, მათის ბარათების ძალა დღეინდელ საბუთის ქაღალდები- 

ვით შთებოდენ, მამულის გაყიდვას, ან საქმის გათავების შე- 

მდეგ ყოველივე პირობის ქაღალდი იმ ძალით შთებოდა, 

როგორც ერთი რთული ხელთ უხლებელი და დაურღვეველი 



საბუთი. ასეთ საქმეთა გარდა რაც შეეხება თამასუქების წე- 

რას და ესეც ხომ სულ ერთმანეთში სცოდნიათ, იშვიათად, 

რომ რომელიმე პირის თამასუქი გაბათილებულიყოს. რაც 

შეეხება დღეინდელს, „ატკაზებს“ და სხვა ასეთ ხრიკებს, მა- 

შინ ეს ჭაჭანებათაც არ ყოფილა. კათოლიკენი თვით იყვნენ 

მსაჯულნი თავიანთ საქმეების, ვექილნი, ბოქაულნი, მოურავ- 

ნი და სხვა. ერთის სიტყვით, იშვიათი საქმე იყო, რომ კა- 

თოლიკე თავისავე ძმაზედ საჩივლელად თათრის სამართალში 

წასულიყო. გინდა რომ წასულიყო, მაინც თათრის გამგეო- 

ბაში ქართველ კათოლიკეთათვის სამართლის გზა და კვალი 

დახშული იყო, მათში ქრთამი და სულ ქრთამით კეთდებოდა 

ყველაფერი და ხშირათ ქრთამსაც ართმევდენ, მაგრამ მაინც 

ქრისტიანებს ამტყუნებდენ. იშვიათად, რომ თათრის სამარ- 

თალში ქრისტიანი გაემართლებინათ და მის მოკამათე მტყუა- 

ნი თათარი კი გაემტყუნებინათ, ეს შეუძლებელი იყო. ქარ- 

თველი რაც გინდ მართალი ყოფილიყოს თათრის წინაშე,  

მაინც მას გამტყუნება ელოდა და თათარს კი გამართლება. 

ამიტომ ქართველ კათოლიკენი ძველიდგანვე თათრებთან რა- 

მე საქმის დაჭერას და ჩივილს დიდათ ერიდებოდენ. ზოგი- 

ერთი კაცი თათრისაგან რომ დაჩაგრულიყო, იგი მაინც თათ- 

რის სამართალში საჩივლელად არ წავიდოდა, რადგანაც მან 

იცოდა, რომ იქ მათთვის სამართალი არ ქნებოდა. მართა- 

ლი გამტყუნდებოდა მხოლოდ მიტომ, რომ იგი ქრისტიანი 

იყო. ამიტომ ქართველ კათოლიკებს ურთიერთ შორის წე- 

რილების, თამასუქების, ნასყიდობის და პირობების წერა 

არამც თუ მარტო საქართველოში სცოდნიათ, არამედ საქა- 

რთველოს გარეშე უცხო სახელმწიფოთა ქალაქებშიაც, თვით 

კონსტანტინეპოლსაც კი,სადაც ევროპიელთ ძალა დიდი იყო, 

მაგრამ მაინც ქართველ კათოლიკებს ჩვეულება არ ჰქონიათ 

რამე საქმეების გამო სამართველოებში სიარული და დავა. 

ასეთ მიმართულებას მათი მოძღვრებიც აფართოვებდენ. ძვე- 

ლათ რომ კათოლიკებს ურთიერთ შორის დავა ძრიელ ეჯა- 

ვრებოდათ და ყოველი მათი საქმე მშვიდობით თავდებოდა, 

ეს დღესაც ბევრს მოხუცებულს ეხსომება და ის სიამოვნებით 

მოიგონებს. უნდა ვსთქვათ, რომ არამც თუ მარტოდ ოსმა- 

ლეთის ქართველ კათოლიკებში ყოფილა ასე, არამედ ქუ- 

თაისს, გორს და თფილისშიაც. უდავობის გამო აქაური ქარ- 

თველ კათოლიკენი ძველადგანვე ქებულან. ყველანი კი 

იმათ ასეთ ღირსებას სულ პატრებს აწერდენ, რომ პატრები 

ასწავლიან და ამზადებენ ამ მშვიდობიანი მხრის ნიადაგს მათ- 

შიო. აი ესეც ერთი წერილი, რომელიც მომყავს აქ და რო- 

მელიც ცხადათ ასაბუთებს აღნიშნულ ბაასის სინამდვილეს. 

იქონიეთ სახეში, რომ ეს წერილი დაწერილია კონსტანტი- 

ნეპოლს 1823 წ. 



  

        პირობისპირობისპირობისპირობის    წერილიწერილიწერილიწერილი    ((((სტამბოლსსტამბოლსსტამბოლსსტამბოლს) ) ) ) დაწერილიდაწერილიდაწერილიდაწერილი....    
  

     „1823 წელსა, ღვინობისთვის პირველსა, ძველისა წიგნი 

დაგიწერე და მოგეცი მე სარიანთ შენდობილ არუთინას შვილმა უსტა 

აკოფამ ამ ჯაცეზე, რომ ქამარ აღოში, ახორ უსტი ვეზირი ხანში 

რვა ოდის მუჰლი იყიდეს ახალციხის იშხნებმა და ივლიტის იშხნებმა 

ახალციხის ეკლესიის ფასითა და ივლიტის ეკკლესიის ფულითა ექვსი 

ოდა ზედა ზედა ყათში და ორი ოდა ქვეშა ყათში ამა რვა ოდის 

მულქი ძმებმა ჩემზე დაწერეს, მაგრამ მე ლახ არა მაქვს და არა 

ჩემს ჩამომავალსა, ამის ქვემოთ ხელის მამწერელი ძმა კაცების მო- 

წმობითა აკოფას ხელის მოცემით და მისი თხოვნით მე პო- 

ღოს ოსეფიჩ ფროვს (!) დამიწერია და მოწამეც ვარ". 

     წერილი კარგა ბნელად არის დაწერილი, ჩვენთვის გაუ- 

გებარის სიტყვებით. ამისიც ხანა იყო იმ დროის ქართველ- 

თათვის ოსმალოს ხელში. 

     ქართველ კათოლიკობის არსებობის სიმტკიცეს ის გარე- 

მოებაც ასაბუთებს კარგათ, რომ სულ ძველის ძველად კათო- 

ლიკეთ ეკკლესიის ქვებზე ქართული წარწერები მოიპოვება, 

მაგალითებრ ეკკლესიის მახლობლივ მიცვალებულთ საფლავის 

ქვებზე ყველგან ქართული წარწერაა, მიცვალებული იხსენება 

რომის კათოლიკეთ, და არა სომხის კათოლიკეთ. საფლავის 

ქვებს გარდა ქართული წარწერანი მოიპოვებიან ეკკლესიის 

კედლების თლილ ქვებზედაც, სადაც მოიხსენება ეკკლესიის 

მაშენებელის გვარი და სახელი, ან განმაახლებელის. მაგალი- 

თად: ახალციხის იოანე ნათლის მცემლის ეკკლესია განუახ- 

ლებიათ 1753 წელსა. ერთს ქვაზე ასე აწერია: — „წელსა უფ- 

ლისა 1753-სა განახლდა ეკკლესია წმ. იოანე ნათლის მცემლის 

ხარჯითა და წარსაგებითა საზოგადო ერთა ქალთა და კაცთა შემდ- 

გომ განახლებისა ეკკლესიისა შემკობისათვის წმ. იოანეს ტაძრისა 

რომელთამე შესწირეს რამეები და არიან ესენი". აქ შემდეგ ქარ- 

თველი გვარებია ჩამოთვლილნი. ესევე წარწერა ამ ეკკლესიის 

კონდაკშიაც მოიპოვება. კონდაკის მოხსენებაში სხვათა შო- 

რის არის: — „ღმერთმან განაძლიეროს სტამბოლს მყოფი ახალცი- 

ხის კათოლიკე ერნი". მეორე ალაგას:- — „ღმერთმან განაძრიელოს 

სტამბოლში მყოფნი ახალციხის კათოლიკე ვაჭარნი". არსად ამ 

მოხსენებაში სიტყვა სომეხი სრულიათ არ მოიხსენება.  

     ამიტომ ჩვენ აქ მოგვყავს თვით კონდაკის ზოგიერთი ად- 

გილები, რომელნიც ცხადათ ამტკიცებს ჩვენის საუბრის დედა 

ჰაზრებს. დარწმუნებით ვიტყვი, რომ ახალციხის კათოლიკენი 

ქართველის გვარის არ ყოფილიყვენ, უამისოთ ისინი ქართულს 

ენაზედ კონდაკის წერას არ განიძრახავდენ. გინდ რომ მრევლს 

განეძრახა, მათი სამღვდელოება მანც არ მისცემდა ნებას, 

რადგანაც 1720 წლიდან სომეხთ კათოლიკეთ ხუცების გავ- 



ლენა ქართველთ კათოლიკებზედ სასტიკათ გავრცელდა, მღვდ- 

ლებმა გულღიათ იწყეს მოქმედება და მეტადრე ოსმალეთის 

საქართველოში ესენი თავიანთ ნებისათ მოქმედებდენ. კონდა- 

კის ცნობათ დაწერის დრო 1720 წლიდან იწყება და გრძელ- 

დება იგი დღემდე. პირველ წლებს აღწერას, ანუ მოხსენებაში, 

სომხური სახელების ხსენება სულ არ არის, შემდეგ კი ანუ 1760 

წლიდან კი სომხური სახელებიც სჩნდება. მათში მიზეზი ამისი 

მრავალ ნაირია და ერთ უმთავრეს მიზეზათ ჩვენ ის გარემოე- 

ბაც მიგვაჩნია, რომ 1755 წ. მოუფიქრებელიის მეფის თეიმუ- 

რაზის წყალობით თფილისიდამა და გორიდამ კათოლიკის პა- 

ტრები განდევნეს, პატრები ახალციხეს გადავიდენ; იქ დაისა- 

დგურეს. ამ გარემოებამ ცუდი გავლენა იქონია ქართველ კათო- 

ლიკებზედ და ქართველი კათოლიკენი ძლიერ გაგულისდენ 

ქართველებზედ. ახალციხელ კათოლიკებს და ქართველთ შუა 

დიდი მტრობა დათესეს. მტრობა მათში შემცირდა 1760 წლი- 

დგან, რადგანაც ახალციხის მეფე ერეკლემ თავის და და თან- 

სხვა კაცები გაგზავნა პატრებთან. ესენი პატრებს ბო- 

დიშს სთხოვდენ და თფილისში დაბრუნებას ავედრებდენ, კათო- 

ლიკეთა მშვიდობით ყოფნას, თავისუფლებას და სხვანი, რაც 

მართლაცა მოხდა კიდეც. 

     1760 წლიდამ საქართველოში კათოლიკეთ ყვავილოვანი 

ხანა დაიწყო, ხოლო სომეხთ კათოლიკეთგან გავრცელებულს 

ძლიერებას კი თავისი გზა და კვალი მიეცა. შემდეგისათვის იგი 

უფრო გაფართოვდა. უკანასკნელ ისე დაუტრიალდა საქმე, რომ 

სომხური სახელები ქართველ გვარის კათოლიკეთათვის სანუ- 

კვარიც კი გახდა. ამ გარემოებას აღარც პატრები ეწინააღმ-  

დეგებოდნენ. ისიც კი კარგად სჩანს, რომ პირველ წლებს  

მღვდლებს მრევლის ნებას და კვალზედ უწერიათ ყოველივე; 

შემდეგ კი ნელნელა თვისი გავლენაც უვრცელებიათ მათზედ. 

უნდა შეინიშნოს, რომ ამ სახელებში ზოგი ისეთი გვარებიც 

არის მოხსენებული, რომელიც ოსმალეთის ძლიერების მეო- 

ხებით მათებურ ენის წესზედ არის გადაკეთებული. ზოგიერთ 

კათოლიკეთ ისეთი გვარი ეწოდება, რა ხელობის კაციც თვი- 

თონ ყოფილა. ხელობის სახელი მის გვარად მოიხსენება, რო- 

გორც ყაუხჩი, მანქანდორი და სხ. აი ესეც თვით კონდაკის 

ადგილები. 

     1. ღმერთმა შეიწყალოს ბეშქენათ ასთანდარაი, რომელ- 

მან შესწირა წმიდა იოანეს საყდარსა ერთი სპილენძის ფახ- 

რაჭი. 

     2. ღმერთმა შეიწყალოს ბალას შვილი ზაქანდარა და მი- 

სი მეუღლე თურვანდა, რომელთა შესწირეს ორი ხალიჩა. 

     3. ღმერთმა ადღეგრძელოს როსტომას მეუღლე მანიჟა- 

ვა, რომელმაც შესწირა ერთი ხელი შესამოსი. 

     4. ღმერთმა მაგიერი მიაგოს ქვიანთ სკანდარას მეუღლე 



ხამბეგას, რომელმან შესწირა ერთი ვერცხლის ბარძიმი 1747 წ. 

     5. ღმერთმა შეიწყალოს აღოშაანთ ავთანდილა და მათი 

რძლები: ფერიხან, დარეჯანა და მანიჟავა, რომელთა შესწი- 

რეს ერთი ვერცხლის ვაკასი და ვერცხლის ქამარი. 

     6. ღმერთმა შეუწიროს ბეჟუანთ გოზალას, მეუღლე თი- 

ნათინას, რომელმა შესწირა ამავე ეკლესიას ერთი ვერცხლის 

ბარძიმი, რომლის წონა არის 244 დრამა.  

     7. ღმერთმა შეიწყალოს ხოჯა ამირა და მისა შვილები: 

მელქი, ელისბარი და შვილის-შვილი ბატონჯანა, რომელ- 

თაც შესწირეს იოანეს ეკლესიას ოთხი ხატი, ერთი ჯვარი და 

ერთიც საათი.  

     8. ღმერთმა შეიწყალოს აღოშაანთ დავითას მეუღლე 

დარეჯანა, რომელმაც შესწირა ერთი სახარება.  

     ღმერთმა ადღეგრძელოს გურგენას ქალი შუშანა, რო- 

მელმაც შესწირა ერთი ბოხჩა. 

     ღმერთმა შეიწყალოს ნადირაანთ ავთანდილა, რომელმა 

შესწირა შავი ფილონი. 

     ღმერთმა შეიწყალოს ხიზანანთ თამაზას მეუღლე თინა- 

თინა, რომელმაც შესწირა ერთი დიდი ფიჩიღ. 

     ღმერთმა შეიწყალოს ჩილათ ელისბარას მეუღლე მარია- 

მი, რომელმა შესწირა ერთი დუქანი და ერთიც ხელთ ნაწე- 

რი სახარება. 

     ღმერთმა შეიწყალოს ბარაქჩიანთ ელისბარას მეუღლე 

მზისანდარა, რომელმა შესწირა ერთი ჩით-მანდილი. 

     1752-გან იწყობა სომხური სახელები სომხების გავლე- 

ნით. ღმერთმა შეიწყალოს ქრისტესას იმვილი გრიქორა, რო- 

მელმა შესწირა ერთი ფარდაგი, ხალიჩა და ბემაბის საბურავი. 

     ღმერთმა შეიწყალოს აბინაანთ ოესაი, რომელმაც შესწირა 

ერთი ჯვარი. 

     ღმერთმა შეიწყალოს ფრუსტუნათ ბაღდასარა და მისი 

მეუღლე თურვანდა, რომელთაც შესწირეს ერთი შურჩალი, 

ხალიჩა და ვერცხლის ვაკასი (?) 

     ღმერთმა შეიწყალოს განგელას შვილი არუთინა, რო- 

მელმა შესწირა ერთი ქვაბი თავისი ქაფჩითა. 

     ღმერთმა შეიწყალოს აღოშაანთ ავთანდილას ქალი გასა- 

ნა, რომელმა შესწირა ერთი ვერცხლის ქამარი, წონით არის 

80 დრამი. 

     ღმერთმა შეიწყალოს ხუციანთ იოვანეს მეუღლე, ელე- 

ნა, რომელმა შესწირა ერთი წითელი დიბის სურჩალი. 

     ღმერთმა შეიწყალოს კრუხი ჭამიაანთ (ისარლოვი) პეტ- 

რისა და მისი მეუღლე ჰარუნა, რომელმა შესწირა ორი წირ- 

ვის პერანგი. 

     ღმერთმა შეიწყალოს ზოზოთ აწყურელ პატარა იოანესა, 

(გვარამაძე), რომელმა შესწირა ერთი ნარევის წიგნი და ორიც 



შანდალი. 

     ღმერთმა შეიწყალოს ხუციაანთ სკანდარაშვილი ტერე ან- 

ტონი, რომელმა იოვანე ნათლის მცემელის საყდარს ერთი 

ხელი წირვის შესამოსი და ასი ყურუში თეთრი და სხვა ამის- 

თანები მრავალი შესწირა. 

      „კონდაკი" იწყება 1720 წლიდგან. წინა ფურცლები 

დაკარგულია; სჩანს, რომ ეს კონდაკი 1720 წელზე ბევრად 

წინა უნდა შეედგინათ. რასაკვირველია, შიგ ძველი ცნობე- 

ბიც იქნებოდა მოყვანილი და ეს ცნობები ჩვენს გვარის ის- 

სტორიის შესახებ ბევრს რამე ცნობებს მოგვცემდა; მაგრამ ჩვენ- 

და საუბედუროდ, ეს წინა ფურცლები ვიღაცას უნდა ამოეხი- 

ოს. ამის მოხევა რაიმე განძრახვით მოხდებოდა და ისიც უნდა 

ითქვას, რომ იგი ძველათვე უნდა იქმნეს მოხეული. მაინც 

ჩვენთვის ესეც კმარა, ვგონებთ, აქედანაც ცხადი იქნება მრა- 

ვალთათვის, რომ ახალციხის ძველ მკვიდრნი ქართველის გვა- 

რისა არ ყოფილიყვნენ, უამისოდ მათი მოძღვარნი ამ კონ- 

დაკის მოხსენებათ ქართულად არ დასწერდენ. XVIII საუკუ- 

ნის ნახევარს ახალციხეს სომხების რიცხვი ძლიერ მცირე იყო; 

იგი აღსანიშნავადაც არ ღირს. საზოგადოდ უნდა ითქვას, რომ 

სომხები ახალციხეს არ ეტანებოდენ; იქ იყვნენ მხოლოდ რა- 

მდენიმე კომლი ქართველ გრიგორიანებისა, რომელნიც მართლ- 

მადიდებლობიდგან გრიგორიანებზედ იქნენ გადასულნი, ხოლო 

ძირეული სომხები კი იქ არავინ ყოფილა ძველადგანვე; იქ 

მხოლოდ სომეხთ კათოლიკეთ და გრიგორიანთ მღვდლები 

იყვნენ, რომელნიც მათი ენის და გვარის სასარგებლოთ მოქ- 

მედებდენ ქართველთ კათოლიკებში. 

     ქართველ კათოლიკეთ სამღვდელო პირთათვის ახალციხე 

ძველადგანვე ისეთს ცენტრს შეადგენდა, როგორც ქართველ- 

თათვის ტფილისი. მესხეთსა დ ჯავახეთში ახალციხე ითვლებოდა 

უმთავრეს ქალაქად და ლავონაში ართვინი. ახალციხის ივა- 

ნე ნათლის მცემლის ეკკლესიაში ინიშნებოდნენ ახალ- 

გაზდა მღვდლები, რომელთაც იქ სწურთვნიდნენ. გაწურთვნა- 

ში მიღებული ჰქონდათ ქართული ენა, ქადაგებასაც ქართული 

ენით ასწავლიდნენ. სახელმძღვანელოების ხმარება კი სომხუ- 

რათ ჰქონდათ მიღებული. წინეთკი, როგორც ვიცით ქართუ- 

ლათაც ჰქონიათ სახელმძღვანელოების ხმარება. XVIII საუკუ- 

ნის 30 წლებში ქართულის მაგიერ სომხური წიგნები მიუღიათ. 

XIX საუკუნის დამდეგს სახელმძღვანელოების საჭიროება 

პავლე შაჰყულიანს შეუგნია და ამის სხვა და სხვა საჭირო სახელ- 

მძღვანელო წიგნების თარგმნაც დაუწყია. რამდენიმე უთარგმნია. 

თარგმანებისზოგმა ჩვენ დრომდისაც მოაღწიეს, უმეტეს ნაწილი 

კი დაკარგულან. საზოგადოთ შენიშნულია, რომ ახალციხეში 

ქართველ კათოლიკეთ შორის სამღვდელო პირთათვის სახელ- 

მძღვანელოდ თუმც სომხური ენა ყოფილა მიღებული, მათ 



შორის მაინც ყოფილან ისეთი მოძღვარნიც, რომელთაც ქარ- 

თულნი ენის ხელმძღვანელობაც კარგათ ჰქონიათ. 

     ქართული ენის საჭიროება სამღვდელოთ შორის ისე ყო- 

ფილა აღორძინებული და საჭიროთ მიჩნეული, რომ ქართულ 

ენას სწავლობდენ თვით ნამდვილ სომხის გვარის კათოლიკეთ 

მღვდელნიც, რასაკვირველია უმეტეს თავიანთ მიზნის მისაღ- 

წევათ. ახალციხეში არ ყოფილა დღე, კვირა, თვე და წელი- 

წადი, რომ თითო ეკკლესიაში რამდენ რამდენიმე მღვდელი არ 

ყოფილიყოს. ძველად ახალციხის ეკკლესიებში სიებიც კი 

ყოფილა შედგენილი, სადაც ანუსხულ ყოფილან ქართველ 

კათოლიკეთ მოძღვარნი. დღეს ასეთი სიების აღარაფერია დაშ- 

თენილი, დაკარგულან. მათში ბევრი ძველი ქართული გვარის 

მოძღვარნი იქმნებოდენ მოხსენებულნი, ბევრნი რომიდამ მო- 

სული პატრებიც. დღეს ჩვენ ასეთის სიებით ბევრს რამე სა- 

ყურადღებო ცნობებს შევადგენდით, მოძღვართ შორის ბევ- 

რი შესანიშნავი პირის სახელი და მოქმედების ცნობები აღ- 

სდგებოდა, ბევრის მოძღვრის ქართულ ენით მოქმედებას მიე- 

ცემოდა შესაფერი გზა და კვალი, ბევრი შეიმოსებოდა ნათ- 

ლის სხივით, ეს მომავლის თავობისათვისაც კარგი იქნებოდა. 

ეხლა აქ მოვიყვან ერთ სიას, რომელიც გამოკრებილია ახალ- 

ციხის ივანე ნათლის მცემლის „კონდაკიდამ". ამ ცნობები- 

დგან გამოსჩნდება, თუ ძველად რა მრავლად ყოფილან ქარ- 

თველ კათოლიკეთ გვარის მოძღვარნი და ან მათ რა გვარ 

ჰყვარებიათ ქართული ენა და ან ეს მოძღვარნი სიკვდილის 

 შემდეგ როგორ აუნუსხავთ ივანე ნათლის მცემლის „კონდა- 

კში“ ქართულად. აი ეს სიაც: ამათი ცნობა როგორც „კონ-  

დაკებშია", ისევე საფლავის ქვებზედ სულ ქართულად მოიპოვე- 

ბიან.  

     1764 წ. 21 აპრილს, ლაზარე (ივლიტას მიიცვ) 

     1764 წ. 29 აპრ. დონ სტეფანე ბავთიტელი (ივლიტა 

მიიცვ). 

     1764 წ. 23 მაისს, აწყვერელი იოანე (ივლიტას მიიცვ). 

     1767 წ. 20 მკათათ. დონ ანტონი. 

     1771 წ. ვაჰრამ სტეფანე. 

     1773 წ. 25 ქრისტ. იაკობი საბაშვილი ბაროხი. 

     1774 წ. 19 მკათათვეს. პატრი გიორგი. 

     1779 წ. 5 თებერვალს ტერ იოანე გარსევანაშვილი. 

მოწამლული სოფ. ოქრობაგეთს, შავშეთს, სომხე- 

ბისგან, მარხია მარცხენა ტაძრის შესავალში. 

     1779 წ. 16 მკათათვეს ჩიგიაანთ იოანე ვართაპეტი პრო- 

ვიქრი (ივლიტას მიიცვ). 

     1783 წ.19 მარიამთვეს არაქელი. 

     1786 წ. 4 თიბათვეს. გრიგოლ კრუხიჭამიანთი. 

     1786 წ. 21 მკათათვეს დიდი იოანე აივაზიანი. 



      1797 წ. 4 თებერვალს მაქანდარაანთ იოანე. 

      1795 წ. გოძელი ტირაცუა ბატონ ჯანამ 

      1798 წ. 25 მარიამობისთვეს. ნარუაანთ გრიგოლ. 

      1800 წ. 6 იანვარს პროვიქარი ანტონ ქოჩოხათი. 

      1800 წ. 21 მკათათვეს მიიცვალა ჟამით პატრი ბონვემ- 

  თურა. 

     1800 წ. 15 ენკენისთვეს მიიცვალა ჟამით. აღამალაანთ 

ტერ სტეფანე. 

     1805 წ. 31 დეკენბერს. ისკანდერაანთ ბოღოსი. 

     1809 წ. 13 თიბათვეს. ხოჯივანანთ იოანე. 

     1810 წ. 28 მაისს. მიიცვალა მეხით ვართანანთ ხეჩატუ- 

რა, საღამოს ჟამს, ლოცვა სახარებას რომ კითხუ- 

ლობდა, ტაძარს კაწრშუა ფანჯარიდგან დაეცა მეხი 

ნახევარი საათი იცოცხლა. მარხია წმ. გიორგის 

ტრაპეზის წინ. 

     1814 წ. 23 თიბათვეს მიცვალა გორელი ფრანჩისკე. 

     1818 წ. 6 მაისს ხუციაანთ უდელი ტერ პოღოსი .  

     1819 წ. 15 დეკემბერს, ორთავათ დიდი იოსები(?) 

     1824 წ. 10 თებერვალს, სათლელი გაბრიელი. 

     1828 წ. 18 გიორგობისთვეს, სილაჯიანთ იოანე. 

     1828 წ. 31 გიორგობისთვეს, მეფისაანთ გრძელწვერა 

სტეფანე. 

     1829 წ. 7 ქრისტიშობისთვეს მღებრიაანთ სტეფანე. 

     1835 წ. 14 მარიამობისთვეს პატრი ფილიპე. 

     1837 წ. 30 იანვარს ოცხელი იოანე (უფროსი). 

     1838 წ. 4 მაის ეფრემ სეთიანი. 

     1838 წ. 11 მაის ჟამით პატრი თომა ქაფუჩინი. 

     1839 წ. 17 იანვარს ნავროზაანთ სტეფანე. 

     1841 წ. 2 თებერვალს ანტონი ოჰონაანთ ქარელა- 

შვილი. 

     1842 წ. 12 თიბათვის აღოშაანთ ტერ სტეფანე. 

     1854 წ. 14 იანვარს ტერ პოღოს ხარისჭირაშვილი. 

     1855 წ. 23 თიბათვეს დავით პავლე არქიმნდსტ შაჰყუ- 

ლიანი. 

     1858 წ. 7 მაის, გრიგოლ ვართაპეტ ზარაფიანი. 

     1856 წ. ხუციაანთ ანტონი. 

     1862 წ. 22 ქრისტიშობისთვეს არზრუმელი გაბრიელი. 

     1864 წ. 23 მაისს, იაკობ ფეიქაროვი. 

     1870 წ. 22 ქრისტიშობისთვეს სარქის მხითარიანი. 

     1873 წ. 2 აპრილს მეფისაანთ გრიგორი. 

     1873 წ. 2 მკათათვეს მურადაანთ იაკობი. 

     1871 მიც. მღვდელი პავლე ლაზარეშვილი, ვარგაკელი 

ახლო ასაფლეია. 

     1883 წ. 7 თებერვალს გალუსტაანთ იოსები. 



     1890 წ. 17 თებერვალს ხიზაბავრელი ხუციაანთ იოსები. 

     1890 წ. 28 ენკენისთვეს ხარისჭირაშვილი აბბა, პეტრე, 

კონსტანტინეპოლს. 

     1892 წ. 22 მარ. სიმონ ასლანოვი წევრი. 

     1892 წ. 13 მაისს არალის პოღოს ბალახოვი.  

     1894 წ. 22 იანვარს არალს ელაზარანთ პოღოსი.  

     1895 წ. 9 მარტს ვალელი გოზალაანთ სტეფანე. 

     1899 წ. 25 იანვარს აღოშაანთ მამა პეტროსი 27 დასაფ. 

     1899 წ. 8 მკათათვეს უდეს ბალახათი სიმონი. 

     1900 წ. 8 აპრილს იაკობ აბკაროვი ჩითიანი. 

     გოგელი, მღვდელი ბატონჯონა 1795 წ. 

     ლაზარე ივლიტე 1764 წ. 31 აპრილს. 

     დონ სტებანე ბავთიტელი 1764 წ. 29 აპრილს 

     აწყვერელი იოანე 1763 წ. 23 მაისს. 

     ჩიგიაანთ მღვდელი იოანე პროვიქატორი. 1779 წ. 16 

მკათათვეს. უნდა შევნიშნოთ, რომ აქ ყველგან მამის მაგიერ 

ტერ იხმარება. ასე ჰქონდათ ძველათ ქართველთ კათოლიკეთ 

მიღებული. ეს რასაკვირველია სომეხ კათოლიკეთ გავლენისა- 

გან აიხსნება. ჩვენ აქ ყველგან ტერის მაგიერ მამა ვიხმარეთ, 

რადგანაც სომხურათ მამა — ტერს ნიშნავს. 

     ყველამ კარგად ვიცით, რომ საქართველოს ერი ოსმა- 

ლეთის ხელში საკმარისად იდევნებოდა, იდევნებოდა სარწმუ- 

ნოებით, ენით, მწიგნობრობით და სხ. იდევნებოდენ. არა მარ- 

ტო ქართველ ქრისტიანები, არამედ თვით კათოლიკენიც. რომ 

ყოველივე ეს მართალია, ამას ამტკიცებს ის გარემოებაც, რომ 

ოსმალეთის საქართველოში ქართველთა დაჰკარგეს თავისი სჯუ- 

ლი, მწიგნობრობა და ენა: სჯული იდევნებოდა, ძველი წიგნე- 

ბი ისევ იფხრიწებოდა მტრისაგან და ქართულ ენასაც საერ- 

თოდ ავიწყებდენ აქა იქ ძალით. ბევრს ალგას დაავიწყეს ქარ- 

თველებს დედა ენა, ბევრს სოფელში და ხეობაში მოისპო ქარ- 

თული ენა, არა მარტო ქართველ მაჰმადიანთ შორის, არა- 

მედ ქართველ ქრისტიანების და კათოლიკებისაც, მაგრამ მაინც 

ყოფილა ისეთ კათოლიკეთ სოფლები, სადაც ქართველ კა- 

თოლიკენი ქართულის ენის ხსოვნით თვით XVIII საუკუნის 

დამლევამდისინაც სჩანან. ეს ადგილებია შემდეგი: 

     ყიზლარს, XVIII საუკუნის დამლევამდე მოსახლებდენ 

ქართველ კათოლიკენი, რომელთაც ქართული ენა კიდევ 

იცოდენ. 

     მოზდოკს XVIII საუკ. იქ ქართველ კათოლიკენი მრავ-  

ლად იყვნენ და ქართული ენაც კარგათ იცოდნენ. 

     ატოცელთა იცოდენ ქართული XVIII საუკუნის შემდეგაც. 

     ტატანისელთა იცოდენ ქართული და იქაური კათოლი- 

კენი ქართულათ მოლაპარაკენი. 1788 წ. მოიხსენებიან. 

     კლდიელნი ქართული ენით მოსაუბრე კათოლიკენი მოიხ- 



სენბიან XVIII საუკ. 

     ვარძიელნი, ასევე ყოფილან ძველად ქართულ ენაზედ 

მოსაუბრენი. 

     აბაზთუმნელი იყვნენ მთლად ქაროველ გვარის კათოლი- 

კენი, ქართულად მოსაუბრენი. 

     ახალქალაქელნი, ქართული ენის მცოდნეთ მოხსენებულია 

თომა ახალქალაქელი და სხვანიც მრავალნი. 

     კორძელელნი ქართული ენის ცოდნით მოხსენებულ არიან 

1790 წლებში.  

     პხიკურელნი, აწყევრელნი და სხვანიც XVIII საუკ. ბო- 

ლომდე. კბიელთა სცოდნიათ XVIII საუკუნომდე. ასევე გო- 

კიელებს, ჩხარელთ, ოცხელთ, არსნელთ, ხეველთ, არტანელთ, 

კოლელთ, შაშველთ, და ხერთვისელთაც. დღეს ამ სოფლებ- 

ში ქართული ენა დამხობილია. აქ საკვირველება ის არის, 

რომ ქართულ ენას რამდენსამე სოფლებში ქართველ მაჰმა- 

დიანებთან ერთად ქართველ კათოლიკენიც ჰკარგავენ. სჩანს, 

როგორც მუსულმან ქართველთ, ისე ქრისტიანებს ქართული 

ენის დავიწყებისათვის ერთნაირი ჭირი ჰქონიათ კარს მომდგა- 

რი. ჩვენ ასე ვფიქრობთ და ეს მართლაც ასე უნდა იყოს. 

ზემო ხსენებულ სოფლის მცხოვრებთ კათოლიკეთ დედა ენათ 

რომ ქართული ენა ყოფილა XVIII საუკუნის გასვლამდე, ეს 

მოხსენებულია სხვა და სხვა ძველს „კონდაკებში" რითაც 

უტყუარათაც მტკიცდება. 

  

ქართველქართველქართველქართველ    კათოლიკეთკათოლიკეთკათოლიკეთკათოლიკეთ    სასწავლებლებისასწავლებლებისასწავლებლებისასწავლებლები    1624162416241624    წლიდგანწლიდგანწლიდგანწლიდგან....    
  

     ქართველ კათოლიკეთ სასწავლებლების დახსნა საქართვე- 

ლოში ისეთ დროს შეეხება, როცა საქართველოში ქართველთ 

შორის კათოლიკობა აღორძინდა. საუბედუროთ ამ პირველ  

დროის სკოლების არსებობის შესახებ დაწვრილებითი ცნო- 

ბები ჩვენ ბევრი არა გვიქმს რა. მხოლოდ XVII საუკუნის 

დამდეგიდამ კი იწყება აქა იქ ცნობები. მაგალითებრ კარგათ 

სჩანს, რომ იმ დროის კათოლიკე მოძღვართ 1624 წ. თფი- 

ლისში, კათოლიკების ეკკლესიის გვერდით, გაუხსნიათ საერო 

სასწავლებელი, სადაც კათოლიკეთ ბავშვებს გარდა სხვა სარ- 

წმუნოების ყმაწვილებსაც ასწავლიდენ. სწორედ ამ სასწავლე- 

ბლის შთამომავალია დღეინდელი თფილისის ქართველთ სასწა- 

ვლებელი. ასე და ამ გვარად თფილისში ქართველ კათოლი- 

კეთ დღეინდელი სკოლის დარსება ეკუთვნის 1624 წელს. 

     თფილისის კათოლიკეთ სკოლა დაარსებულ იქმნა ქ. თფი- 

ლისის ქართველთ კათოლიკეთ ეკკლესიის გალავანში, რა- 

საკვიელია ქართველთ მთავრობის ნებართვით. მასწავლებე- 

ლათ და მფარველათ ყოველთვის ფრანგის პატრები ითვლებო- 

დენ. მათი დამხმარე რავინ იყო. იგინი ინახავდენ თავიანთის 



სრულის საფასით, ბავშვებს ასწავლიდენ ქართულ და ევროპი- 

ულს ენებსაც, ზოგიერთ ევროპიულს სამეცნიერო საგნებსაც. 

ამით მათ ქართველობაში დიდი ამაგი მიუძღვისთ, დიდი შრო- 

მა. მათ ბევრი რამ შემოიტანეს და განავრცეს და ყველაზედ 

უფრო მათგან საყურადღებოა საექიმო ხელოსნობის განვითა- 

რება. ამით იგინი იყვნენ ხელოვანნი მკურნალნი, ნამეტურ 

ჯარა ექიმობაში. ამიტომ მოზარდ მოწაფეს მკურნალობასაც 

ასწავლიდნენ. მოწაფეთა გარდა არც სხვებისათვის იშურვებდენ 

ექიმობის სწავლობას. ესეთი მიმართვა და ექიმობის ვრცელე- 

ბის პატივის ცემა მათში თვით XVIII საუკუნის დამლე- 

ვამდე არსებობდა. საქართველოს დედა ქალაქ თფილისში მათ 

ყოველთვის ჰქონდათ საექიმო სასწავლებელი და მახთან აფთი- 

აქი-წამალხანაც. 

     ამ ძველი სასწავლებლის არსებობას მრავალი ცნობები 

ამტკიცებენ. სასწავლებელში სწავლება ყოველთვის სწარმოებ- 

და გარდა უქმე დღეების და ზაფხულის, ეს როგორც დღესაც 

არის. მოსწავლეებს ფასათ არაფერი ერთმევოდათ. ობოლ ბავ- 

შვებს და უპატრონოებს პატრები ფარველობდნენ. იგინი სზდი- 

დენ და ჰპატრონობდნენ, ბინასაც ეკკლესიის ახლოს აძლევ- 

დნენ, იქვე ტანთ აცმევდნენ, და ზდიდენ დროის შესა- 

ფერისათ. ეკკლესიის გვერდით მათ ჰქონდათ სამადლო სახ- 

ლიც, სადაც ფარველობდნენ მოხუცთ ღატაკთ და უპატრო- 

ნოებს. სახელძღვანელო წიგნებათ აქ დიდხანს ხმარობდნენ 

რომში დაბეჭდილ ქართულ ანბანს, ქართულ იტალიურს გრა- 

მატიკას, ლექსიკონს, ლოცვის წიგნს და ზოგთაც სხვებს ხელთ- 

ნაწერებს. სასწავლებელს პატრებს გარდა ქართველთ ბატონი- 

შვილი და შეძლებულნი გვამნიც აძლევდენ დახმარებას, რად- 

განაც მათ იცოდნენ პატრების მნიშვნელობა და ის საქმე, 

რომ მათ სკოლის არსებობით და მოქმედობით დიდი სარგებ- 

ლობა მოჰქონდათ ქართველთათვის. ამ სასწავლებლიდამ ბევ- 

რი მწიგნობარი პირი გამოსულა. საინტერესოა ამ სკოლის 

ისტორია და მასთან ერთობ ვრცელი და მდიდარი. როგორც 

იქმნა ავათ თუ კარგათ ამ სკოლამ 1624 წლიდან 1890 წლამ- 

დე მოაღწია, მაგრამ ვაი მის მოღწევას. უკანასკნელ წლებს 

სკოლაში მოწაფეთა რიცხვი გამრავლდა, სწავლის საჭიროება 

ყველამ შეიგნო, ხოლო სკოლა კი შეუძლოთ შთებოდა და 

სწავლაც ძველებურათ მიდიოდა. ეს გარემოება ძრიელ ბევრს 

აწუხებდა, დროც ისეთი იყო, რომ სკოლის გარემოება აღარ 

ითმენდა. უსათუოთ იგი შინაგან და გარეგან უნდა შეცვლი- 

ლიყო. სწორეთ ამ დროს შეესწრა პატრი დიმიტრი თუმანი- 

შვილი, რომელმაც სხვათა დახმარებით თავს იდვა სკოლის გადა- 

კეთების და სრულიად განახლების შრომა. საქმეს მალეც შე- 

უდგა და მოკლეს დროის განმავლობაში პატარა სამრევლო 

სკოლის შენობის მაგიერ გააკეთა მშვენიერი შენობა. მთავრო- 



ბისგან ნებართვა აიღო ორ კლასიან სასწავლებლათ გადაკეთე- 

ბაზე. მასწავლებლებთაც უკეთესი პირები მოიწვია. ასე რომ 

დღეს სკოლის საქმე ფეხზედ დგას. იმედია მომავალში იგი უფ- 

რო წინ წავა და ამ სკოლიდამ გამოსული ძენი სხვა და სხვა 

სასწავლებლებშიაც განაგრძობენ სწავლას და მით შესცვლიან 

მათში არსებულ წესებს, რომ დღეს მთელს თფილისის სასწა- 

ვლებელში ერთი კათოლიკის შვილიც არ სწავლობს, ნამეტურ  

ალექსანდროვის ინსტეტუტში, სადაც ხუთ წელიწადში ერთხელ 

მაინც უნდა შედიოდეს მოწაფეთ თითო ქართველ კათოლიკეთ 

ძენი. აი ასეთი იყო წინანდელი მდგომარეობა სკოლისა და 

ასეთი გახლავსთ დღეს. სკოლის შესანახი ფული საეკლესიოს 

ძმობიდამ იფარება. მე ვფიქრობ, რომ ბევრმა იქნება არც კი 

იცის, რომ ეს სკოლა ასეთი ძველი სკოლა არის და მისი მომ- 

დინარეობა 1624 წლიდამ იწყება. ეს საზოგადოთ კი არა და 

ბევრს თვით ქართველ კათოლიკეთაც არ ეცოდინებათ. ამ სკო- 

ლას შარდენიც მოიხსენებს. მის დროს, ე. ი. 1670 წ. სკო- 

ლაში რამდენიმე მოსწავლე ყოფილა. ისიც კი უნდა ითქვას, 

რომ ხანდისხან სკოლა დაკეტილა კიდეც, მაგრამ დროებით. 

მიზეზი ქალაქზედ მუსულმანთ თავდასხმა ყოფილა, ომები და 

სხვა. მაგრამ ასეთი დახურვა მხოლოდ დროებითი ყოფილა. 

რაც უნდა უმნიშვნელო ვიქონიოთ სახეში ამ სასწავლებლის 

დიდი ხნის განმავლობაში არსებობის შესახებ, მას მაინც თავი- 

სებური მაღალი მნიშვნელობა არ მოაკლდება. ამ სკოლიდამ 

ბევრს ქართველს შეუსწავლია წერა-კითხვა. ყოფილა ისეთი 

დღეები, რომ მთელს თფილისის ქართველებში ერთი სკოლაც 

არ ყოფილა, სხვა და სხვა მიზეზებისაგან მთლად მოსპობილან, 

ხოლო კათოლიკებს კი რამე უბედურების განვლის უმალვე 

გაუხსნით და ბავშვებისათვის განურჩევლად უსწავლებიათ. ძვე- 

ლათ თფილისში ვაჭრებში თუ იყო გავრცელებული ქართუ- 

ლი წერა-კითხვა, სულ ამ სკოლიდამა. ვაჭრებს გარდა სხვა 

წოდების შვილებიც სწავლობდენ და ნამეტურ ქართველ გლე- 

ხების. ამიტომ ამ სასწავლებლის არსებობა ჩვენ საპატიო მოსა- 

გონრათ მიგვაჩნია. 

     1670 წლებში, გორს კათოლიკეთ ეკკლესიის გვერდით 

გაიხსნა სამრევლო სკოლა, რომლის არსებობაც 1755 წლამდე 

გაგრძელდა, ამ წლის შემდეგ კი იგი დახურულ იქმნა, რა- 

დგანაც მათს მოძღვართ ექსორია უყვეს. შემდეგ თუმც მობ- 

რუნდნენ მოძღვარნი, მაგრამ სკოლა კი ვეღარ გახსნეს, ბავ- 

შვებს შინაურულათ ასწავლიდენ. ასევე მოხდა თფილისში. 

თფილისიდამ პატრების განდევნის შემდეგ სკოლაც დაიხურა.  

მაგრამ როცა პატრები მობრუნდნენ ე. ი. 1762 წ. მათ მაში- 

ნათვე გახსნეს ხსენებული სასწავლებელი. ისიც უნდა ითქვას, 

რომ თუმცა 1755 წ. თფილისის სასწავლებელი დაიკეტა, მა- 

გრამ მოსიარულე მოწაფეთა რიცხვი მაინც არ მოსპობილა. 



ბავშვები მაინც დაიარებოდენ. მათში ვინც უფროსი იყო, ის 

ასრულებდა მასწავლებლობას, ეკკლესიასაც ის აღებდა, რჩე- 

ული მოწაფენი გალობდენ და ჰპატრონობდენ ყველა საქმეს. 

ქუთაისის კათოლიკეთ სასწავლებლის მოწყობის, ანუ შინაუ- 

რულად, ეკკლესიის გვერდით გახსნა ეკუთვნის 1740 წლებს. 

შემდეგაც აქ ეს სასწავლებელი არ მოსპობილა, იმერთა მე- 

ფე და ბატონიშვილებიც საკმარის დახმარებას უჩენდნენ. 

ერთხელ მოხდა, რომ სოლომონ დიდმა იმერთ კათალიკოზის 

მეოხებით სდევნა, თორემ სხვა დროს მაგალითიც არ ყოფი- 

ლა. როგორც თფილისში მეფე ერეკლე ჰფარველობდა პატ- 

რებს და ფრანგებს, ისევ სოლომონ დიდი ქუთაისის და სხვა 

კუთხის ქართველ კათოლიკებს ანიჭებდა პატივს. მან ზოგი- 

ერთი პირნი კათოლიკეთა გააზნაურა კიდევაც, ორს ოჯახს 

თავადიშვილობაც მიანიჭა და სამცხელ აზნაურ ხურსიძეებს, 

ისარლოვებს, აზნაურიშვილობაც აღუდგინა. ასე რომ იმე- 

რეთში კათოლიკენი ყოველთვის სამეფოს მფარველობის ქვეშ 

იყვნენ. ამათ სასწავლებელსაც რაკი მეფე პატივს ანიჭებდა, 

ამიტომ სხვანიც მეფის მაგალითს ჰბაძავდნენ. 1810 წ. რომ 

რუსეთმა იმერეთი დაიჭირა, მაშინ მათ იქ კათოლიკეთ ეკკ- 

ლესიის გვერდით სამრევლო სასწავლებელიც დახვდათ. 1820 

წლებს ეს სასწავლებელი მოისპო. მის შემდეგ ეს სკოლა კვა- 

ლად აღორძინდა შემწირელობით და დღეინდელი საეკკლესიო 

სკოლა 1850 წ. იქმნა განახლებული, ხოლო ქუთაისის კა- 

თოლიკეთ სკოლის დაარსების პირველ დროთ კი 1735 წ. 

უნდა მივიღოთ. 

     ახალციხის კათოლიკეთათვის წიგნის საკითხი, სასწავლებ- 

ლის დაარსება ძველადგანვე იწყება, თითქმის იმ დროიდამ, 

როცა იქ კათოლიკობა აღორძინდა. ხოლო სკოლის არსე- 

ბობის ცნობები XVII საუკუნის ნახევრიდამ სჩანს. ეს სამ-  

რევლო საეკკლესიო სასწავლებელი XVIII საუკუნეში გა- 

ფართოვდა. ხსენებულისავე საუკუნის დამლევს პავლე შაჰ- 

ყულიანის მეთაურობით ევროპიულათ გადაკეთდა. მისი არსე- 

ბობა გაუმჯობესდა. პატარა ბავშვების გარდა იქ სამღვდელო 

პირთაც ამზადებდენ. ახალციხის ძველს სასწავლებელს მდი- 

დარი ისტორია აქვს, თფილისის სკოლაზედ გაცილებით წინ- 

წასული, ხოლო ამ მდიდარი ისტორიის ცნობები ჩვენ არ 

გვაქვს, ხოლო ის კი უნდა ითქვას, რომ ვინც კი ძველად- 

განვე სამცხე-საათაბაგოში ქართველთ გვარის კათოლიკეთ 

შორის ქართველ მოძღვარნი გამოსულან, ყველა ესენი ამ 

სკოლიდამ ყოფილან, პირველათ აქ უსწავლიათ და მერე 

აქედამ სხვაგან წასულან. აქ ყოფილთ პირებს შესახებ ჩვენ 

დაწვრილებით ვერ ვისაუბრებთ, ეს ერთობ შორს წავა, ზო- 

გიერთ პირთა ბიოგრაფიებიც გაუწყებთ ამას, რადგანაც თავ- 

თავის ალაგას მოხსენებულია ისიც, თუ სად ვინ სწავლობდა. 



ვინც კი ჩვენ აგვიწერია, იქ მოგვიხსენებია აღნიშნულ პირის 

პირველ დაწყებითი სწავლა და სასწავლებელიც. იქ თქვენ 

ნახავთ, რომ ახალციხეს ასეთ საქმეთა ასპარეზზედ ქართველ- 

თა წინაშე პირველი ადგილი უნდა დაეთმოს. თფილისის 

სკოლიდამ გასულთ და რომში მოსწავლეთ რამდენსამე პირთ 

ვხედავთ, ასე 4-5, გორიდამ მხოლოდ ერთს, პატრს დავი- 

თა ტულუკაშვილს და ახალციხიდამ კი ყოველთვის რამდენი- 

მე პირს, მასთან ისეთებსაც, რომელთაც ჩვენი მწერლობის 

და საზოგადო საქმეთა ასპარეზზედ ბრწყინვალე პირებათაც 

აღმოსჩნდენ. კმარა თუნდა დავასახელოთ ის გარემოება, რომ 

ამ სასწავლებლიდამ არის პ. შაჰყულიანი, პ. ხარისჭირაშვი- 

ლი, ივანე გვარამაძე, ანტონ ხუციშვილი, გრიგოლ მამულა- 

შვილი, და მრავალიც სხვანი მოქართულე მოძღვარნი და სა- 

ქართველოსთვის დიდათ გულშემატკივარნი. 

     დღეს კი ასეთ პირთა პირველ აღმზრდელ სკოლის საქ- 

მე სამწუხარო მდგომარეობაშია მოთავსებული და სკოლა 

თითქმის გაუქმებულია შეუძლებლობის გამო. ჩვენ კანონიერს 

მოვალეობათ მიგვაჩნია, რომ ასეთ სასწავლებელს ყურადღება 

მიექცეს და შეძლების და გვარად დახმარება აღმოუჩინოს, 

რათა ძველის დროიდგან დაარსებული შთენი არ მოისპოს 

საყოველთაოვოდ და მისი ძველი ღირსებისა და ამაგის ცნო- 

ბაც არ გაუქმდეს. ამ საქმისთვის დიდათ იღწვის პატივცემუ- 

ლი მოძღვარი ივანე გვარამაძე და ვნახოთ, იქნება ბედმა გა- 

უღიმოს და ეს მიმტკნარებული ძველი სასწავლებელი ისევ 

ფეხზედ დადგეს. ასეთია დღეს ახალციხის ძველი ბრწყინვალე 

სკოლის შთამომავლის მდგომარეობა. XIX საუკუნეში, პ. 

შაჰყულიანს სურდა, რომ ეს ძველი სამრევლო სკოლა სასუ- 

ლიერო სემენარიად გადაკეთებულიყო. ამისთვის მთავრობასაც 

სთხოვდა, მაგრამ სხვადასხვა მტრების მეოხებით საქმე ვერ 

მოხერხდა. ძველი სკოლა ისევ ისე დაშთა. ხოლო 1820 

წლებიდამ კი სკოლის სწავლის საქმე ისე მოაწყო პ. შაჰყუ- 

ლიანმა, რომ იქ სწავლობდენ და ემზადებოდენ თვით სოფ- 

ლის მღვდელნიც, რომელთაც აქ სწავლის მიღების შემდეგ 

პირდაპირ მღვდლათ აკურთხებდენ. მარტოდ ამ სკოლაში ყო- 

ფილთ მოწაფეთ, წასწავლთ და მერე მღვდლათ კურთხეულთ 

რიცხვი დღესაც არს ჯავახეთში აქა იქ სოფლებში. მე თვით 

ვიცნობ ისეთ მოძღვართა, რომელთაც ხსენებული სკოლის 

კარის გარდა სხვა არ უნახავთ-რა. ყველა ამ მოძღვართ სა- 

ეკკლესიო სახელმძღვანელო წიგნებს სომხურს ენაზედ ასწავ- 

ლიდნენ. ხოლო ქადაგებისა და ბევრს სხვა რამ სასწავლო 

წიგნების კითხვაში ქართულად, ქართულს კანონიერს წერა- 

კითხვას და სჯას კანონიერად ასწავლიდენ. ამას ცხადათ ამტ- 

კიცებს ზოგიერთი აქ ნასწავლ მღვდელთაგან ნაწერი ქართული 

წიგნებიც. დღეს სკოლას რამდენიმე მოწაფე ჰყავს, უბ- 



რალო სამრევლოო სკოლათ არის გადაქცეული და ერთი 

მასწავლებელი ჰყავსთ. ძველათ კი აქ ყოველთვის მღვდლე- 

ბი და პატრები ასწავლიდნენ და ყოველს დროს რამდენიმე 

მასწავლებელი იყო. 
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ბოლოსბოლოსბოლოსბოლოს    დადადადა    X IX IX IX IX X X X საუკუნსაუკუნსაუკუნსაუკუნ....    
 

     ქართველ კათოლიკეთ რიცხვი თფილისში XVIII საუ- 

კუნეში არ იყო მცირე. ქართველ კათოლიკეთა რიცხვში 

იყვნენ ქართველი გლეხ-კაცნი, ყმანი თფილისის კათოლიკის 

ეკკლესიისა და თავისუფალნი, რომელნიც თფილისში თავს 

ირჩენდნენ ხვნა თესვით, ღვინის მოსავლით, სხვადასხვა სა- 

ხელოსნოს მუშაობით, მუშაკობით და სხვანი. თფილისის კა- 

თოლიკეთ გლეხნი ყოველთვის მაღლა იდგნენ სხვა სარწმუ- 

ნოების გლეხებზედ. ცოდნა და გამოცდილებაც მეტი ჰქონ- 

დათ, ცხოვრებითაც სჯობდენ. კათოლიკეთ გლეხებში მოს- 

პობილი იყო ჩხუბი, გმობა და ერთმანერთის მტრობა ისე, 

როგორც ეს სხვა გლეხებმა იცოდნენ. კათოლიკეთ გლეხნი 

სამაგალითონი იყვნენ და ყველასაგან მისაბაძნი. 

     თფილისის მოქალაქეთა რიცხვშიაც ქართველ კათოლი- 

კებს საპატიო ადგილი ეკავათ, იგინი როგორც მოქალაქენი 

დაწინაურებული იყვნენ სხვა მოქალაქებზედ მრავალნაირად. 

როგორც გლეხნი, ისევე მოქალაქენიც ექვემდებარებოდენ 

თფილისის კათოლოკეთ ეკკლესიას. მოქალაქენი ყოველთვის 

ერთგულნი იყვნენ პაპისა და რომისა. იგინი ხშირად რომ- 

შიაც მოგზაურობდენ, პაპისაგან ლოცვა-კურთხევას იღებდნენ 

და მერე იქიდან ნავაჭრნი საქართველოში ბრუნდებოდნენ. 

თფილისის და გორის ქართველ კათოლიკეთა საქართველო- 

დამ ევროპაში საქონლის გატანა და ვაჭრობა ერთობ ადრი- 

დგან დაიწყეს. როგორც გვითქვემს, ასეთ სანაქებო საქმეში 

დიდს ხელმძღვანელობას უჩენდნენ ლათინის პატრები. რო- 

გორც თფილისის კათოლიკეთ გლეხნი, ისევე მოქალაქენიც 

სხვათა მოქალაქებზედ ერთობ მაღლა იდგნენ. შედარება რომ 

ყოფილიყო, მაშინ კათოლიკებს ცხადათ შენიშნავდით წარ- 

მატებას. უნდა აღინიშნოს, რომ თფილისში ძველად კათო- 

ლიკეთ ვაჭართაგან ბევრი რამ ძვირფასი საქმეები გაკეთებულა 

და თან საქებიც. ამიტომ ამ მოქალაქებს საკმარისს პატივს 

სცემდნენ თვით მეფენი და მათი ძენი, ნათესავები და სხვა- 

ნიც. რიცხვი მოქალაქეთა არა მცირე იყო. მათში იყვნენ 

მრავალნი ისეთის გვარისანი, რომელთა შთამომავალთა ძენი 

დღეს აღარ სცხოვრებენ. მაგალითებრ ძველად კათოლიკენი 

იყვნენ ყალამქრიშვილი, ფინთუაშვილი, გულგულაშვილი, 

აბესალამისშვილი, ყუზანაშვილი და ბევრიც სხვანი მრავალ- 



ნი ენით მოუთვლელნი. დღეს ძველ მოქალაქეთაგან მხო- 

ლოდ მელიქიშვილების ძენი არიან დაშთენილი. ამ ქართველ 

კათოლიკეთ მოქალაქეთაგანია ოდესის უნივერსიტეტის პრო- 

ფესორი მელიქიშვილი, უმიაკაშვილი, თამაზაშვილი, კობია- 

შვილი და სხ. იკითხავთ, თუ ყველა ესენი რა იქმნენ. უნდა 

მოგახსენოთ,რომ ზოგი გვარის წევრნი მოისპენ. მიზეზი მოს- 

პობის ოჯახის წევრთა სიმცირე უნდა ჩაითვალოს, მეორეს 

მხრით უცხო სახელმწიფოებში მოქალაქეთ მგზავრობა. ხში- 

რად იგინი აღარც კი ბრუნდებოდნენ, რადგანაც აქ მათ სხვა 

სარწმუნოების მექონ ერთაგან დევნა ელოდათ. მიტომ თავს 

აფარებდნენ უცხო სახელმწიფოთა ქალაქებში, სადაც გადა- 

გვარდებოდენ კიდევაც.  

     თავადაზნაურთა რიცხვიც არ იყო თფილისში მცირე. 

მაგალითებრ XVIII საუკუნის დამლევს ქართველ კათოლი- 

კე აზნაურისშვილობით არიან ცნობილნი შემდეგნი გვარნი: 

ხურსიძენი (ისარლოვები) ვითარცა სამცხის ძველი აზნაურის 

შთამომავალნი, ნებიერიძენი. დღეს ამათი შთამომალნი თფი- 

ლისში კი აღარ სცხოვრობენ და სამცხეს კი არიან. ყარა- 

შვილები, მეფის ექიმბაშნი და დოსტაქრები, თავიანთ დროის 

კვალად მრავალნი და მეფეთგან პატივცემულნი. უკანასკნელ 

ექიმბაშათ ირიცხებოდენ ექიმი ანტონა, თათულა, იოსების 

და სხვანიც მათის გვარის წევრნი, ხოლო უაღრესის დროის 

გვამნი და მიტომ დროთა უბედურებისა გამო ისტორიაში არ 

ჩენილნი, მივიწყებულნი. შთამომავალნი ამ ძველი ქართველ 

კათოლიკეთ აზნაურთა გვარების დღესაც არიან. ჩიგიანები 

იყვნენ მრავლად, დღესაც არიან მცირედ, იყვნენ დავითაშვი- 

ლენი, დღეს აღარ არის ამ გვარის წევრნი. იყვნენ კიდევ 

ბეზირგნისშვილი, ნაზარბეგისშვილი, დანიბეგისშვილი, შე-  

რიმანისშვილი, დღეს შერიმანოვი, ყაითმაზიშვილი, დღეს ყა- 

ითმაზოვი, ბასტამისშვილი, დღეს ბასტამოვი, და მრავალიც 

სხვანი. ამ გვარებში ბევრი აღარ მოიპოვებიან კათოლიკის 

სარწმუნოს წევრნი, მოისპენ. ყველა აქ მოხსენებულნი გვარის 

წევრნი ძველად აზნაურებათაც იყვნენ წოდებულნი. დანიბე- 

გისშვილის ოჯახის წევრთაგანია რაფიელ დანიბეგოვი, რო- 

მელიც მეფე ერეკლის ბრძანებით ინგლისის ინდოეთის ქა- 

ლაქ მადრასეში იქმნა გაგზავნილი შესახებ საქართველოს ინ- 

გლისის მთავრობასთან მოსალაპარაკებლად. დღეს აღარც ეს 

გვარია დაშთენილი და რამდენი კიდევ სხვა ამისთანანი. 

     თავადისშვილებთაგანი იყვნენ ორბელიანები, საბა ორ- 

ბელიანის ძმა ვახტანგი, ივანე, ბიძაშვილები და მრავალიც 

სხვანი, მიტომაც XVIII საუკ. პაპთან სწერს ერთი ორბელი- 

ანი და აღიარებს, რომ კათოლიკობას და პაპის პატივისმცემ- 

ლად „მთელი ჩვენი გვარი" არისო *). 

     ორბელიანთ გარდა იყვნენ ერისთვისშვილები, თუმანის- 



შვილები, ვგონებთ სოფელ ხელთუბნელები უნდა ყოფილიყ- 

ვნენ, შეიძლება თფილისელებიც იყვნენ. გარდა ამათის თით- 

ქმის ფორმალურად აღიარებდენ კათოლიკობას ციცისშვილე- 

ბის გვარის წევრნი, ბარათაშვილების და კახელთაგანაც რამ- 

დენიმე გვარი. ესენი'ხშირად დაიარებოდნეს თფილისის კა- 

თოლიკეთ ეკკლესიაში და დიდის სიამოვნებით ისმენდნენ 

ლათინურს და ქართულს წირვას და პატრების მჭევრმეტყვე- 

ლებით სავსე ქადაგებას. 

     ჩვენგან უფრო უკეთესი იქნება, რომ აქ მოვიყვანოთ 

წცნობები იმ ძველის კათოლიკეთ გვარების, რომელნიც XVIII 

საუკუნის დამლევამდე სცხოვრებდენ. 

     ანდრონიკაშვილები, თავადისშვილის გვარის წარმომადგენ- 

ნია. ამათი ძველები სპარსეთში დაკავშირებიან კათოლიკო- 

ბას. ანდრონიკაშვილების შთამომავალნი უნდა იყვნენ დღე- 

ინდელი კათოლიკ ანდრონიკაშვილები, ხოლო ამათ თავა- 

________________  
*) Propaganda Eide პაპის არქივის ცნობა. 

 

დისშვილობა დაკარგული აქვსთ და არ უწყით რათა? თუმც 

ეჭვი არავის შეუძლიან იქონიოს ამაზედ. რაც შეეხება რუ- 

სეთის მთავრობისათვისაც ეს ეჭვ მიუკარებელი უნდა იქმნეს 

და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თვით ანდრონიკაშვილების 

ოჯახშიაც იქმნება დაცული ბევრი რამ საინტერესო სიგელ 

გუჯრები, ქართველთ მეფეთაგან ბოძებული, რომელნიც ამას 

ცხადათ დაამტკიცებენ. დაბეჯითებით ვიტყვით, რომ ანდ- 

რონიკაშვილების წევრნი თუ არ თავიანთ დროის კვალად 

წარჩინებულ და დაწინარებულ ოჯახის შვილები, უამისოდ 

ისინი საქართველოს რუსეთთან დაკავშირების შემდეგ იმ სა- 

ხელოვნებით და შეძლებით არ აღმოსჩნდებოდენ, როგორა- 

თაც ქართველ კათოლიკე ანდრონიკაშვილები აღმოჩნდნენ. 

დღეს ამ გვარის მნიშვნელობა ჩვენში იმ პატივისცემით და 

ღირსებით არის გარემოცული, როგორც ერთი და ორის 

ქართველ კათოლიკეთ უპირველეს ოჯახის შვილებისა. 

     ეს გვარი მეტად ძველისძველია, ამ გვარის ისტორიას 

ბიზანტიის მწერლებიც აღგვიწერენ. სხვათა შორის ამ გვარს 

მოიხსენებს X საუკუნის ბიზანტიის მწერალი ალექსანდრე 

პორფიროგენტიც. 

     უძველესი გვარია და უძველეს დროსვე აღორძინებული 

საქართველოში, მხოლოდ ისიც უნდა ითქვას, რომ იმ თა- 

ვიდგანვე ამ გვარის წევრებათ სულ წარჩინებული პირები 

სჩანან. მდაბიოთაგანი, ანუ შეუძლონი და გლეხნი ამ გვა- 

რის წევრნი ჩვენ საქართველოში ძველადგანვე დღემდე არ 

გვინახავს და ეს არის უფრო რომ გვაფიქრებინებს ქართველ 

კათოლიკ ანდრონიკაშვილების გვარის ისტორიას და კავშირს 



ქართველ თავადისშვილს ანდრონიკაშვილებთან. არავინ იფი- 

ქროს, რომ ჩვენ რამე წოდებრივი ოცნებების პატივისმცემე- 

ლი ვიყოთ და ან მას რამე განსაკუთრებით მნიშვნელობას 

ვაძლევდეთ, არა, რა დროს ამის ხანა არის, აქ ჩვენ მარტო 

გარემოება გვალაპარაკებს. გარდა ამის მთელს საქართველო- 

ში ცნობილია საერთოდ ხალხში, რომ ქართველ კათოლიკ 

ანდრონიკაშვილები თავადები არიანო. ხომ მოგეხსენებათ, 

რაც კი ერთხელ რამე დაინერგება ხალხში, ის სამერმისოდ 

მათ ცხოვლათ დააჩნდებათ გონებაზედ. ასევე ემჩნეოდათ 

ხალხს ამ გვარის ცნობები და მიტომაც აღიარებდნენ ამათ 

თავადობას, თორემ უამისოდ იგინი რამე მოგონების საჭი- 

როებას სულ არ ინდომებდნენ და ეს მათთვის არც საჭი- 

რო იყო. 

     ყყყყაააარრრრააააშვილებიშვილებიშვილებიშვილები (ყარაევი) ოსეთიდგან გადმოსულნი საქართ- 

ქველოს სამეფოს წინაშე, სახელგანთქმულნი და შემდეგ დროს 

კათოლიკობასთან დაკავშირებული. ყარაევები, კარაევები და 

ყარაშვილები დღეს ოსეთშიაც არიან მრავლად. 

     სადაც ქართველ კათოლიკეთ ერთი და ორი წარჩინებუ- 

ლი გვარი მოიხსენება, იქვე უნდა აღინიშნონ ყარაშვილე- 

ბიც, ანუ დღეს ყარაევებათ წოდებულნი. ყარაევები ძველად- 

განვე გაითქმნენ მკურნალობის მხრით საქართველოს მეფეე- 

ბის წინაშე და ამიტომ დაჯილდოვებულნიც აზნაურისშვი- 

ლობით. ამ გვარის წევრთ საექიმოს მხრით საკმარისი ამაგი 

მიუძღვით თვის თანამედროვე ქართველთ წინაშე. იგინი იქე- 

ბოდნენ მრავალთაგან, მეფიდგან დაწყობილი თითქმის ყვე- 

ლასაგან, რადგანაც ერში, სადაც კი ღატაკს ავადმყოფს ნა- 

ხავდენ, ყველა მათ უფასოდ მკურნალობდნენ. გარდა ამის 

თუ ავადმყოფს სახსარი არ ჰქონდა, ამითიც ეხმარებოდნენ და 

ვიდრე ავადმყოფი ფეხზედ არ დადგებოდა, მანამდის იგინი 

მას თავს არ დაანებებდნენ. ესეთი საქციელი ყარაშვილებისა 

ყველამ იცოდა, დიდმა და პატარამ. მათი სახლის კარი ყო- 

ველთვის ღია იყო. როცა კი მივიდოდა ვინმე, ყოველთვის, 

ღამე, შუაღამისას და გათენებისას, იგინი დაუზარებლივ მი- 

დიოდნენ ავადმყოფებთან. თავიანთ საკუთარს სახლშიაც ინა- 

ხავდნენ ისეთ ავადმყოფებს, რომელთაც რჩენის და წამლო- 

ბის შეძლება არ ჰქონდათ. 

     ასე და ამისთანა საქმეებით ყარაშვილები საკმარისს სამ- 

სახურს უწევდენ ქართველთ, ნამეტურ თფილისის შეუძლო 

ერს. ყარაშვილებში ყოველთვის ყოფილან რამდენიმე ექიმნი 

და დოსტაქრები. ხან მთელის გვარის წევრნი მარტოდ ამ 

შრომას და საერო სამსახურს მისდევდნენ. საუბედუროდ 

ჩვენს ისტორიაში კა მხოლოდ სამი ექიმ ყარაშვილების სახე- 

ლებია მოხსენებული, ისინიც რომელნიც მეფე ერეკლეს 

და გიორგის ემსახურებოდნენ, მოიხსენებიან ვითაარცა მეფის 



ექიმნი. მოკლედ უნდა მოგახსენოთ, რომ XVIII საუკუნეში 

ამ გვარის წევრთ თფილისში საკმარისი მნიშვნელობა და გავ- 

ლენა ჰქონდათ. მათგანო ჩვენ ვიცნობთ: ანტონ ექიმს, თა- 

თულას და იოსებს. მამაკაცებს გარდა ამათ გვარში დედაკა- 

ცებიც მისდევდნენ ექიმობა-ბებიობას. ასეთის თანამდებობის 

გამო ყარაშვილებს როგორც თავადაზნაურობაში ეჭირათ 

პირველი ადგილი, ისევე მოქალაქებში. ასე, რომ თფილისში 

ამათი ოჯახი გამოჩენილ გავლენიან ოჯახათ ითვლებოდა და 

წევრნი ამ ოჯახისა იყვნენ დიდათ საყვარელი მეფე ერეკლესი. 

აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ მეფის საბჭოში, ანუ სა- 

მეფო რამე საქმის განხილვაში ესენიც იღებდენ მონაწილეო- 

ბას და ხშირად განაბჭობდნენ რამე კითხვებს. ხშირათ ამათ 

თვით სამეფოს საყურადღებო საქმეების გარჩევაშიაც მიუღიათ 

მონაწილეობა. იგინი შენიშნულნი იქმნენ მეფეთა და დიდე- 

ბულთაგან, როგორც ჭკვიანი აზნაურისშვილები და საქართ- 

ველოს სამეფოს საქმეების დიდათ გულშემატკივარნი. ყარა- 

შვილები საქართველოს სამეფოს და მის წარმომადგენთ პა- 

ტივისცემა იქამდე განცხოველებული ჰქონდათ, რომ საქართ- 

ველოს რუსეთთან დაკავშირების შემდეგაც კი ქებით მოიგო- 

ნებდიენ იმ გარემოებას, რომ იგინი მეფე ერეკლეს ექიმებათ 

ახლდნენ. მაგალითებრ სოლოლაკის კათოლიკეთ სასაფლა- 

ვოზედ ექიმის იოსებ ყარაევის მეუღლის საფლავის ქვას შემ- 

დეგი წარწერა აქვს:  

     „მეფის ერეკლეს აქიმბაშის ყარაევის მეუღლე ელისაბედი. 

გარდაიცვალა ამიერ სოფლიდგან. გთხოვთ ვინც წაიკითხოთ, შენ- 

დობა მიბძანოთ. წელსბ 1832-სა" და მრავალიც სხვა ამ გვარნი, 

რომელნიც ცხადათ მოწმობენ ყარაშვილების საკმარის შემძ- 

ლებლობას. აღსანიშნავია ის ცნობებიც, რომ ყარაშვილები 

დახელოვნებული ქართული მწიგნობრებიც ყოფილან, კარგნი  

მწერალნი, სიტყვა პასუხის მიმგებნი და თავიანთ დროის 

კვალად ქართული ენის ზედ მიწევნით კარგად მცოდნენი. 

ქალაქის მართვის საქმეებშიაც დახელოვნებულნი ყოფილან 

და ხშირად ქალაქის საქმეებიც უმართავთ უნაკლულოდ. 

     ზუბალაშვილებიზუბალაშვილებიზუბალაშვილებიზუბალაშვილები, ირიცხებოდენ XVIII საუკუნის თფილი- 

სის და გორის წარჩინებულ ქართველ კათოლიკეთ ოჯახებათ. 

ამათზედ იხილეთ მათი გვარის ისტორია. 

     ხხხხუუუურსიძრსიძრსიძრსიძეეეეეეეებბბბიიიი    (ისარლოვი) წარჩინებული ძველი აზნაურის 

გვარი სამცხე საათაბაგოსი, მოხსენებულ არიან X საუკუნის 

წიგნებში. XVIII საუკუნის დამლევამდე ამათ დიდს პატივს 

აპყრობდენ თფილისში, ვითაარცა ქართველთ წარჩინებულს 

უძველეს გვარის ოჯახს. მეფე ერეკლეს დროს თფილისში 

სცხოვრებდა ლუკა ერეკლეს ძე ისარლოვი, რომელმაც მეფე 

ერეკლეს თფილისის კათოლიკეთ სასაფლაოდ აწინდელი სო- 

ლოლაკის სასაფლავოს ადგილი გამოსთხოვა და მეფე ერეკ- 



ლემაც სიამოვნებით დაუთმო. უკეთესად მიგვაჩნია ახლა აქ 

მოვიყვანოთ თვით თფილისის ძველ ქართველ კათოლიკეთ 

ზოგიერთა გვარები. ამ გვარებიდამ მკითხველი კარგად მიხვ- 

დება, რომ ყველა ესენი ქართველ გვარის წევრნი უნდა იყვ- 

ნენ, ქართული ოჯახის შვილები. აქ ამიტომ ვლაპარაკობთ 

ასე, რადგანაც მრავლათ იციან ახირება, რომ ქართველ გვა- 

რის კათოლიკენი სულ არ არსებობენო. აი ესეც ცხადი და- 

სამტკიცებელი საბუთი, რომ ქართველ კათოლიკენი თფი- 

ლისში ძველადგანვე ყოფილან. ვინც ამას არ დასჯერდება, 

მაშინ იმან აგვიხსნას ვითარება ამ ქართულის გვარების ისტო- 

რიის შესახებ და ისიც, თუ ასეთს გვარებს სომხები რათ და- 

ირქმევდენ. ეს რომ ენდომნათ და დაერქმიათ, მაშინ თავიანთ 

გვარებს რაღას უზამდნენ ან რათა და რისთვის და რა მი- 

ზეზით უნდა მომხდარიყოს ეს მათში. ამიტომ მოგვყავს ეს 

გვარები უფრო აქ ასე აღსავსებით. 

     ფითუფითუფითუფითუააააშშშშვვვვილებიილებიილებიილები, ამ ფითუაშვილების შთამომავალნი არი - 

ან დღევანდელი ფითუაშვილები, რომელთა გვარის ისტორია 

ჩვენ კარგათ ვიცით. დღევანდელი მდიდარი ფითუაშვილები 

ამათ შთამომავალნი არიან, ხოლო ზოგი კათოლიკ ფითუა- 

შვილები XVIII საუკუნის ნახევარს ძალით თუ შესყიდვით 

იქმნენ გრიგორიანებთან დაკავშირებულნი. (ნაზირის იოსების- 

შვილი — ზურაბი). 

     ყყყყააააფლფლფლფლაააანისნისნისნის    შვილებიშვილებიშვილებიშვილები,,,, თავადისა, ცნობილნი გვამნი თფი- 

ლისში დღეს ამათ შთამომავალნი აღარავინ არის, კათოლი- 

კეთ ყაფლანისშვილები ძველადვე მოისპენ. 

     ბარათაშვილებიბარათაშვილებიბარათაშვილებიბარათაშვილები, დღეს აღარავინ არის. 

     ჩოლჩოლჩოლჩოლაყააყააყააყაშშშშვვვვილიილიილიილი იოანე რამდენიმე კომლი, დღეს მათი შთა- 

მომავალნი აღარავინ არის. 

     ორბელიანებიორბელიანებიორბელიანებიორბელიანები,,,, მდივნის იოანეს შვილები, დღეს აღარავინ 

არის დაშთენილი. 

     ბეგთბეგთბეგთბეგთააააბბბბეეეეგისგისგისგისშშშშვივივივილლლლიიიი,,,, დღეს აღარავინ არის ამ გვარის წევ- 

რთაგანი კათოლიკის სარწმუნოებისა, გასომხდნენ. 

     იყვნენ კიდევ აზნაურისშვილები: 

მელიქიშვილები, ნებიერიძე, ბეზირგანისშვილები, ბაქ- 

რაძე, მხეიძე, შავერდაშვილი, შარვაშიძე, თუმანიშვილები. 

თუმანიშვილები აზნაურებიც ყოფილან და თავადისშვილე- 

ბიც. დანიბაგასშვილი, — აზნაურად ცნობილი. ყარაევების 

ძლიერ მრავალნი. ზოგის ჩვენ არც გვარი ვიცით და არც 

სახელები, მათ ცნობამ ჩვენ დრომდე ვერ მოაღწიეს, უკეთე- 

სად მიგვაჩნია ახლა აქ თფილისის მცხოვრებთ ქართველ კა- 

თოლიკეთ გვარებიც მოვიყვანოთ. 

     ღარიბაშვილი (დღეს ღარიბოვი), ყამაზიშვილი (ყამაზო- 

ვი), შადინაშვილები — მრავალნი, ჩუთმირზაშვილები, ცოცხა- 

ლაანი, ჭიანურაშვილები, ხოჯა-სიმონაშვილები, ჯანუაშვი- 



ლი, ოქონანთშვილი, კაკულაშვილი, ჯანელაშვილი მრავა- 

ლი. მირაქაშვილი, ხანუმაშვილი, იერიანი, ურიხანასშვილი, 

ვართანაშვილი, შუაშვილები, ტერუაშვილები, ამათი მონათე- 

სავე მართლმადიდებელ ქართველ აზნაურისშვილები დღესაც 

სცხოვრობენ, სომხიაშვილი, იეზოვი, მღებრიშვილი, ოცხე- 

ლი, გიფენოვი, ამათ მეგვარე მართლმადიდებელი ქართველი 

გლეხნი დღესაც სცხოვრებენ პატარძეულს. ბერიკაშვილი,  

მათ მეგვარე იმერეთშიაც სცხოვრებენ. ქართველ მართლმა- 

დიდებელ გლეხნი. ყარაზანაშვილები, ამათ მეგვარე ქართველ 

მართლმადიდებელნი მრავლად სცხოვრებენ თფილისში. ბაბუ- 

ლაშვილი, შიშმანაშვილი, დონიასშვილი, კიშურაშვილი, 

მადათოვი, მამუკაშვილი, საიფოვი, სიმონიშვილი, მართლმა- 

დიდებელნიც არიან დღემდე დაშთენილნი. ყაიბეგოვი, საფა- 

რაშვილი, თავქალაშვილი, იამერანისშვილი, დავიდოვი, კი- 

რაკოზოვი, ბეჟანისშვილი, საინოვი, ბოსთანაშვილი, კწუა- 

შვილები (მრავალნი), თამამშაანი (როსტომა), თუთულაშვი- 

ლები, იავრინასშვილები, კოსტანაშვილი, კუკუჯანაშეილი, 

დოინანანი, ასბარაშვილი, გრიგოლისშვილი, ჩითახაშვილი, 

ალავერდაშვილი, ამირაანი, ამუსაშვილები, (პაპუნბეგი) პაპა- 

ლაშვილი, ბოსტანჩიაანი, ბიცუაანი, მურცკოსიაანი, (?) ქა- 

რუმიშვილი (ქარუმი), თუმანიშვილი, დზანდარაშვილი, ამათ 

მონათესავე მართლმადიდებელნი ქართველნი სოფ. დიღომს 

სცხოვრებენ. ნარიმანაანი, ქოქოვი, ჯიმშერისშვილი, გურგე- 

ნისშვილი, ჯანყულოვი, ჯანაშია, ჩარახჩიანი, (მექალამნე) 

შაკრაბიძე ქუჩუკაშვილი, ყაზმინაანი, ძამიაანი, ყარამდივნის- 

შვილი, ნანეტალაშვილი, წონიაშვილი, ორთაჭალელი ბენია- 

მინე ყალუჭაანი, ბადინაანი, შანდანურაანი, სათუმაშვილი, 

ფაჩიაშვილი, პავლიევი, ქვაბიაშვილი, ქარჩიევი, დაჩინაშვი- 

ლი, მომზიაანი, ტერშმნოვი, ტერ-სააკოვი, კობახიძე, სა- 

პონჯანაშვილი, ალხაზოვი, (მოზდოკელი) ბაინდურასშვილი, 

ჯიმშეროვი, ნალბანდოვი, ყაიბეგაშვილი, იზმიროვი, ყაუხ- 

ბისშვილი, არაქელაშვილი, არუთინასშვილი, გიორგისშვილი, 

აკოფასშვილი, ვარლამასშვილი, ლაზარესშვილი, მესამთლეს- 

შვილი, ფილიპესშვილი, ნონაშვილი, პეჩოაშვილი, შაიშმე- 

ლაშვილი, ონანაშვილი, პეტრიაშვილი, კობალაძე, თორო- 

ზაშვილი, თომასშვილი, თორმანასშვილი, უზბაშისშვილი, 

უზბაშოვი, შერგილაშვილი, ანტონოვი, მიზანდარი, ზაქარია- 

შვილი, მაისურაძე, გორელისშვილი, საფაროვი, ჯანყულოვი, 

მამალაშვილი, ზარაფოვი, (დიდი გვარი) ხანუმაშვილი, ონა- 

ნოვი, ჭარიევი, ამირაღაშვილი, ვართანოვი, კანდელაკი, მი-  

დიდაშვილი, ოქრომჭედლისშვილი, ჯერუნაანი, ხანპატოვი, 

შუაშვილი, ფიბუაშვილი, მადათოვი, ალიბეგისშვილი, 

(დღეს ალიბეგოვი) გოგიასშვილი, მიტუაანი, გალუსტაშვი- 

ლი, მდივნისშვილი, გულამყარისშვილი, კობიაშვილი, გუ- 



ლელმოსესაშვილი, დალაქბესუაშვილი, თავლიდარაშვილი, 

კუნთიაშვილი, გულაშვილი, აღმურაშვილი, ყასპიშვილი, 

არუთინასშვილი, პოღოსოვი, ქურქჩიშვილი, პავლეშვილი, 

დარჩიაშვილი, გვარაუდინასშვილი, თერძისშვილი, ყაზახა- 

შვილი, ყამაზაანი, შარუაშვილი, ჩითახოვი, ჩუჩარმაზისშვი- 

ლი, ჭაუკელი, პეტრუსასშვილი, ხოჯა სიმონაანთ სიმონა- 

შვილი, ბაღდასარაშვილი, ტულუკაშვილი, ფონდუაშვილი, 

(ფონდოევი) ოჰანეზასშვილი, იოსებისშვილი, კაკოლაშვილი, 

მარჯანაშვილი, დოღრელაშვილი, და მრავალიც სხვანი ამ- 

გვარნი.  

     ვგონებთ აქედამ მკითხველი კარგად მიხვდება, რომ ბევ- 

რი რამ გვარის სახე და მოხსენება ნათლად მოწმობს, რომ 

იგი ქართველი კაცის გვარი უნდა იყოს და მას არას დროს 

არავინ არ დაირქმევდა უცხო ტომისა. ზოგს გვარებს კი სო- 

მხური სახელწოდებაც აქვს, მაგრამ ეს მხოლოდ ცარიელი 

ჩონჩხია, იგი სომეხთ კათოლიკეთ მღვდელთა გავლენით 

დარქმევიათ ქართველს კათოლიკებს. როგორც გნებავდეთ 

თქვენ ისე მიიღეთ, ჩვენ კი ეს გვარები გამოვკრიბეთ ძველის 

„კონდაკის" და სხვადასხვა ბარათებიდამ. ამათ გარდა ჩვენ იმ 

კათოლიკეთ კი არ ვახსენებთ, რომელნიც ნამდვილ სომხის 

ჩამომავლობას ეკუთვნიან და იგინი XIX საუკუნის პირველს 

რიცხვებიდგან თფილისში გადმოსახლდნენ და სცხოვრობდ- 

ნენ. ისიც კი უნდა ითქვას, რომ დღეს ჩვენგან მოხსენებულ 

გვარების მეოცე ნაწილიც აღარ სცხოვრებენ თფილისში. 

ქართველ კათოლიკეთ შორის სულ გადაბირდნენ აქეთ იქით 

და სხვებს შეუერთდნენ, რაც აღსანიშნავია ჩვენგან და სა- 

ყურადღებო. აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ თფილისის 

ქართველ კათოლიკებში იყვნენ ისეთნიც, რომელნიც პატრე- 

ბის და კათოლიკეთ ეკკლესიის ყმებათ ითვლებოდენ. ყმებში  

ქალებიც კი ურევიან და სხვა და სხვა დიდ გვარისშვილთა 

გამდლებიც. მამაკაცთ შორის ყმათა სახელებიც კი არის და- 

შთენილი, მაგალითებრ: ქიტუა, ონანა, გიორგი, გოგია, 

პეტრე, როსტომა, თუსა, მიქელა, ბერუა, ანდრია, ივანე, 

ღარიბაშვილა და სხვა. რაც შეეხება ქალთა და კაცთა სახე- 

ლებიც თითქმის სულ ქართულებია. სომხური სახელები მათ- 

ში უკანასკნელ დროებში შემოვიდა. როგორც ვსთქვით, 

ძველადგანვე თფილისის ქართველ კათოლიკენი უმეტესად 

მისდევდნენ ვაჭრობის საქმეს, მათში იყვნენ თითქმის ყველა 

ხელობის და ვაჭრობის ხალხნი, თფილისში თუ კი რამ შე- 

იძლებოდა, რომ ვისმეს რამე ეკითხნა, ეძებნა და ეყიდნა, ის 

ამათში უსათუოდ ნახავდა. აღსანიშნავია ის გარემოებაც, 

რომ ამ ძველ ქართველ კათოლიკეთ სიაში თითქმის ყველა 

დღეინდელ გამოჩენილ მოქალაქეთ გვარებიც მოიხსენებიან, 

რომელთა წინაპარნიც ადრე კათოლიკენი ყოფილან და დღეს 



კი მათი რიცხვი აღარ არის.  

     ქართველ კათოლიკეთ სოფლები საქართველოში ძვე- 

ლად მრავალი იყო. მესხეთსა, ჯავახეთსა, ერუშეთს და ართ- 

ვინისაკენ ვერ ნახავდით ისეთ ქართველთ სოფლებს, რომ იქ 

ქართველ კათოლიკეთ რიცხვი არ ყოფილიყოს და მათ თა- 

ვიანთი ეკკლესია არ ჰქონებოდეთ. დროის მეოხებით ასე 

მრავლად ხსენებულ სოფლებმა ჩვენ დრომდი ვერ მოაღწიეს. 

უმეტესი ნაწილი შემდეგ დროებში მუსულმანთა თავდასხმით 

აღიგავენ ამ ქვეყნის პირიდგან და მათში მცხოვრებნი ზოგი 

ოსმალეთის შუაგულს ქალაქებში გადასახლდნენ და ზოგნიც 

აქეთ იქით წავიდნენ. ვინც ამ დიდ რიცხვს გადარჩნენ, ესე- 

ნი არიან ის პირნი, რომელნიც დღემდე დაშთენილან და  

აქა იქ მესხეთს და ჯავახეთს სცხოვრობენ. თუ რამდენად 

მრავალი უნდა ყოფილიყოს ძველად საქართველოში ქართ- 

ველ კათოლიკეთა რიცხვი, ეს გამოჩნდება შემდეგის ცნობე- 

ბიდგან, რომელიც ჩვენ აქ ძველის წიგნებიდგან მოგვყავს 

ჩვენის აზრების დასამტკიცებლად. 

     მაგალითებრ, ძველად ქართლში გორის და ტფილისის 

გარდა კათოლიკენი სცხოვრობდნენ ცხინვალს, თელავს, კა- 

რალეთს, მეჯვრის ხევს, დუშეთს, მცხეთას და რამდენიმეც 

სხვა სოფელს. ცხინვალის კათოლიკეთ შესახებ ქვემოთ მოყ- 

ვანილი გუჯარი დაამტკიცებს, რომელიც ეკუთვნის მცხეთის 

ძველ მკვიდრთ კათოლიკეთ იზაშვილებს. კათოლიკის შვილე- 

ბი მცხეთის ტაძრის ყმანი ყოფილან. ეს სიგელი მათ XVII 

საუკ. მიუღიათ საქართველოს პატრიარქისაგან. შემდეგ ამავე 

სიგელს მათ უახლებს ანტონ კათოლიკოზი მე- XVIII საუკ. 

იმერეთს ქუთაისს გარდა ქართველ კათოლიკენი ყოფილან 

სამეგრელოს, გურიას, სამტრედიას, ხონს, ფოთს, ყვირილას, 

საჩხერეს და სხვა დიდრონ ქალაქებში. 

     მესხეთს და ჯავახეთს, ანუ სამცხე საათაბაგოს ქართველ 

გვარის კათოლიკენი ახალციხის, ახალქალაქის, არდანუჯს, 

ართვინს და არტააან გარდა შემდეგ სოფლებშიაც სცხოვ- 

რობდნენ, მაგალითებრ: კლდეს, ვარძიას, ოცხეს, აბასთუ- 

მანს, სათლეს, ოქრო ბაგეთს, კორძულას, პხიკიურას, აწ- 

ყურს, უდეს, ვალეს, არალს, ბალაჯურს და ბევრს კიდევ 

სხვა სოფლებში, რის ცნობაც არ გვაქვს. ამათ გარდა სომეხ- 

კათოლიკებთან არევით ქართველ გვარის კათოლიკენი სცოვ- 

რობენ შემდეგ სოფლებში: აბდახევს, სხვილისს, წინუბანს, 

ნაოხრებს, ჯურგას, კულალისს, მუსხს, წყალთბილას, ალას- 

ტანს, ტორიას, კარტიკანს, უჯმანას, ეშტიას, ვარევანს, 

ხოლგუმოს, ბავრას, ვალეს, ბნელას, ტიტო ხარებას (ალექ- 

სანდროპოლის მაზრაში) და სხვაგან. ამათ გარდა კათოლი- 

კეთ რიცხვი ძველადგანვე სხვაგანაც ყოფილა გამრავლებუ- 

ლი, მაგრამ მათი რიცხვი სრულიად გამქრალა. ქართველი 



სომეხ-კათოლიკებს შესთვისებია, მათში ქართული ენა ამო- 

ვარდნილა და სომხური გამეფებულა. ბევრს ალაგას ამის ამ- 

ბებიც იციან ზეპირად, ბევრს ალაგას კი დავიწყებიათ. მაგა- 

ლითები ძლიერ ბევრია, ასეთ გადაგვარებულ ქართველ კა- 

თოლიკეთ ძლიერ ბევრს ნახავთ აზრუმს და ამის მოსაზღვრე 

ქალაქებში, სადაც ქართველნი მრავლად მირბოდნენ ოსმალ-  

თა დევნილობის გამო. თუ მე- XVIII საუკ. კონსტანტინე- 

პოლს 15000 კომლი იყო ქართველ გვარის კათოლიკენი, არ- 

ზრუმსაც არა მასზე ნაკლები იქნებოდა. სხვა ქალაქებთა 

ცნობაზე ხომ არას ვიტყვით. შავი ზღვის ნაპირა ქალაქებში 

ყველაზედ მეტი ქართველთ კათოლიკენი ტრაპიზონს ყოფი- 

ლან, ლაზისტანის დაბა და ქალაქებში და ბათუმსაც, მაგრამ 

ყველგან ერთი და იგივე ხიფათი დახვდა, ენის დაკარგვა, 

გვარტომობის მომდინარეობის დავიწყება. დღეს ტრაპიზონს 

ძლიერ ბევრია ქართველი კათოლიკობა, რომელთაც ქართუ- 

ლი ენა მე- XVIII საუკუნის ბოლოს დაჰკარგეს და დღეს 

ისევე აღარა ახსოვთ რა თავიანთი გვარტომობის, როგორც 

ეს კონსტანტინეპოლის ქართველთ შთამომავალთ გასომხე- 

ბულ კათოლიკებმა აღარა იციან რა. ამის დასამტკიცებელ 

ნიშნებს ისიც წარმოადგენს, რომ სომეხთ კათოლიკებში 

მრავლად მოიპოვებიან ჩერქეზიანი, ლაზიანი, აჭარიანი, ჭანი- 

ანი და მრავალიც სხვა ამ გვარნი. 

     საქართველოში დღეს ქართველ კათოლიკებს სამშობ- 

ლო ენა დაკარგული აქვსთ ართვინს, არდანჟჯს, სათლეს, 

ფხიკიურას, ოქრობაგეთს, მამანელიას, ალასტანს, ვარევანს, 

ტურცხას, ხოლგუმას, კარტიკანს, ტორიას, უჯმანას, ეშტიას, 

ბნელას, ტიტო ხარებას, კულალისს, ჯულგას, ნაოხრებს, 

წინაუბანს, სხვილისს, აბდახევს, წყალთბილას და ბევრსაც 

სხვა ადგილებსა, ყველას ვერ მოვსთვლით, ზოგ სოფელში 

სომხის გვარის კათოლიკებთან არიან არეულნი, რომელთა 

რიცხვი მესამედი იქნება, ზოგში ნახევარზე მეტი ქართველო- 

ბაა არეული და ზოგში მეტ-ნაკლები. ბევრს ალაგას მათში 

ისეა დავიწყებული ქართული ენა და გვარტომობის მომდინა- 

რეობისა, რომ მათ ქართველობისა აღარა ახსოვთ რა, ვინა 

ობას სომხად აღიარებენ. არის ისეთი სოფლებიც, სადაც 

ქართველ გვარის კათოლიკენი სცხოვრობენ, ხოლო მათ 

ქართული ენა დავიწყებული აქვსთ, თათრულად ლაპარაკო- 

ბენ და სომეხ-კათოლიკეთ ტიბიკონზე სდგანან. მღვდელნი 

მათ სომხურად უწირავენ, ქადაგებას კი თათრულს ენაზე წარ-  

მოსთქენ. დღეს თუმცა ასეთ კათოლიკების ზოგმა კარგად 

იცის, რომ ისინი ქართველის შთამომავლლნი არიან, მაგრამ 

ნელ-ნელა ეს მათშიაც ჰქრემა, იგინი ცხადად ივიწყებენ თა- 

ვიანთ ვინაობას და ამ დავიწყებას ეკკლესიაში სომხური ენის 

ხმარებაც უწყობს ხელს და მასთან სომეხ-კათოლიკეთ სამღვ- 



დელოების მხნე მოქმედებაც. 

     თფილისის მოქალაქეთა და მცხეთის საკათალიკოზო ეკ- 

კლესიის ყმათა ქართველ კათოლიკეთ იეზაანთ სიგელი, განახ- 

ლებული ძველის სიგელიდამ ანტონ საქართველოს პირველის 

კათოლიკების მიერ, აი: 
     „ჩვენ, ყოვლისა საქართველოისა დიდმან მამათ მთავარმან ღვ- 

თივ ცხებულთა მეფეთა შარვანდედმან ძემან ქართველთა მეფის იე- 

სემან გათოლიკოზ პატრიარქმან ანტონმა. ესე უკუნისამდე ჟამთა და 

დროთა ცვალებადთა გამოსადეგი და უცვალებელი სამკვიდ- 

რო და საბოლოვო და ყოვლისა კაცის უცვალებელი და შიზეზ შე- 

მოუკლებელი წყალობის წიგნი და სიგელი შეგიწყალეთ და გიბოძეთ 

თქვენ ცათა მობაძავს სვეტის ცხოველისა მკვიდრსა და ყმასა ჩვენ- 

სა მოქალაქესა იეზაანთ ბუჟინაშვილსა ოჰანეზას (?) შვილსა და მო- 

მავალსა სახლსა შენისასა, ასე რომე დიდი ზურაბის სახლი და კარი 

უმკვიდრო შექმნილიყო და პირველთ კათოლიკოზ პატრიარქთან 

პაპას იეზაშვილს ფასინას და იმის ძმას ოჰანეზას ეშოვნა და წყა- 

ლობა ექმნათ, მერმე პაპა  შენი და ბიძა უმკვიდრო შექმნილი- 

ყვნენ ოვანა და ნაფარა და თქვენც გაუყრელი იყავთ, აწე მოხვედით 

კარსა და დარბაზსა პალატისა ჩვენისასა და ოჰანეზა და საფარას 

ექვს წილს სახლ კარს და გვიაჯეთ. ვისმინეთ აქა და გახსენება თქვენი 

და რადგან პირველთ კათ. პატრიარქთაგან წყალობის წიგნი გქონ- 

დათ, ჩვენცა ისევე წყალობა გიყავით და სიგელითა ამით დაგიმტ- 

კიცეთ და ბერძენ მხატვარს აბისტოლესაც ცოტა ხანს ჰქონებოდა 

იასი სახლები და ისიც უმკვიდრო ქმნილიყო, რადგან თქვენსმეტს 

არავის ეხელყოდა ისევ თქვენ წყალობა გიყავით, აწე გქონდესთ, გი- 

ბედნიეროს ღმერთმან. ჩვენსა ერთგულებასა და სვეტიცხოვლის სამ- 

სახურსა შინა არ მოგეშალოს არა, ჩვენგან და არც სხვათა ნეპა- 

ტრონეთაგან, არცა მეფეთა და დედოფალთა და უფლის წულთა და  

მთავართაგან, არცა დიდთა, არცა მცირეთაგან, ხოლო დამტკიცებულნი 

ამისნი ღმერთმან აკურთხნეს აწ შემდგომად ჩვენისა ყოვლად სანა- 

ტრელისა კათოლიკოს პატრიარხს თქვენც ესევე გაურიგეთ და დაუ- 

მტკიცეთ, რათა თქვენი გებებულ და გარიგებულ ღმერთმან მტკიცე 

ჰყოს ამის მოწამენი და ნების დამფარველნი და დამრთველნი დაი- 

წერა ინდიკტონსა ზ. პატრიარქობასა ჩვენის საამის ხელითა მდივან 

ქალამ მაღალაძის ნიკოლოზისათა, თვესა აპრილის 3. ქრისტეს აქეთ 

1749 წ.  

     „ეს წიგნი მოგეცი ქალაქის მელიქი გიორგის ძმის პაპის 

ტალაბმა ქეთევანამ შენ იეზაანთ ბეჟანის შვილის ოჰანეზას". 

     ამ იეზაანთ შთამომავალია დღეს ქართველი კათოლიკე 

პავლე იეზოვი, რომელმაც სომეხთ საპასუხოთ დასწერა წე- 

რილი ქართველ კათოლიკეთ შესახებ და რომელიც ჯერეთ 

რუსულათ დაბეჭდა „კავკაზ"-ში და მერე მე დავბეჭდე ცალ- 

კე წიგნად „ივერიიდამ".  

     უნდა მოგახსენოთ რომ აქ მოხსენებული სომხური სა- 

ხელები იზაშვილებში შემოტანილია 1700 წ. შემდეგიდამ. ეს 

არამც თუ მარტოდ ამათ გვარზედ, არამედ სხვა ქართველთ 

კათოლიკებზედაც ასევე იქმნა თბილისში და ბევრს ქართველ 



კათოლიკის ოჯახის წევრთ დაერქვათ სომხური სახელები. ეს 

მანქანება სულ მისი ბრალია, რადგანაც სომეხთ კათოლიკეთ 

ხუცებმა 1700 წლიდგან თფილისის ქართველ კათოლიკებზედაც 

იწყეს დიდი ზედ გავლენა. ამ ზე გავლენისათვის სომეხთ 

კათოლიკეთა დიდი ძალაც შესწევდათ. იგინი ამისთვის მომზადე- 

ბულნიც იყვნენ. ქართველთ უარის ყოფა და ქართული ენის 

ჩაყლაპვა მათ არამც თუ 1700 წ. იწყეს, არამედ ბევრად 

უფრო ადრე, 1650 წლებში, რომში,მათ საქართველოს ხსენე- 

ბაც-კი უარ ჰყვეს პაპის წინაშე და აღიარეს, რომ სწორედ 

ის ადგილები, რომლებიც „კონგრეგაციას" საქართველო 

ჰგონია, ის სომხეთი არისო და ჩვენ ქართველობას არც ვიც- 

ნობთო. ეს განცხადება მერემოგზაურმა დელავალემ დაარღვია. 

ასე, რომ ასეთ ყლაპიობისათვის სომეხნი ადრევე იყვნენ აღ- 

ბორგებულნი. მათ ამის დროც ჰქონდათ და შნოც, ხო- 

ლო რაც 1700 წლიდამ ვენეციას სევასტ მხითარმა კათო 

ლიკეთ კონგრეგაცია დაარსა, იქ სომეხთ გვარის მოწესენი 

შეკრიბა და მათ სომხის გვარის სასარგებლოთ შრომა იწყო, 

მის შემდეგ-კი სომეხთ კათოლიკეთ საქმე მეფურს გარემოებაში 

ჩავარდა და რაც შეეხება ამათ მეზობელ ქართველ კათოლიკეთ 

საქმეს, ესენი მათ მონებათ შთავარდნენ. აბა რათ უნდაგაგვი- 

კვირდეს ეს და ან რათ უნდა გვეუცხოვოს ასეთი ოსტატო- 

ბა, როცა ვენეციის მხითარისტებმა 1700 წლის შემდეგიდამ 

ქართველ კათოლიკობაზედ ოსტატურათ იწყეს მოქმედება და 

მათ ამის ხელის შემშლელიც არავინ უჩნდებოდა. 

     ამიტომ ნურავის გაუკვირდება ესე რომ კათოლიკ ქართ- 

ველთ სომხის სახელები ეწოდებათ. კათოლიკ ქართველთ- 

კი არა და იგინი თვით მართლმადიდებელ ქართველთაც 

როცაკი გადაიყვანდნენ გრიგორანობაზედ ან კათოლიკობა- 

ზედ, მაშინათვე მათ ისეთ სახელებს უწოდებდნენ, რაც მათ 

მკაცრად მოგლიჯავდა თვის თანა მენათესავეებს, მეგვარეებს და 

მერჯულეთ. ეს ოსტატობა მაშინ უფრო წავიდა წინ, როცა 

სომეხთ კათოლიკეთ გარდა მთელს სომხობაზედ ვენეციის მხი- 

თარისტებმა ოსტატურად და მძლავრად იწყეს მოქმედება. 

ერთის სიტყვით, იგინი ქრისტიანობის სწავლის ხსენებით ჩუ- 

მი და ნელი მყლაპავნი იყვნენ სხვა გვარის ერისა. სწორეთ 

ასევე დაგვემართა ჩვენ, ქართველებსაც, რაც პირ და პირ მხი- 

თარისტების ბრჭყალებს და ოსტატურს განკარგულებას უნდა 

მიეწეროს. ასეთ სომხურ სახელებს არამც თუ იზაშვილების 

გვარში ვპოვებთ, არამედ ჯავახეთის ქართველთ ტეტიების გვა- 

რშიაც ვნახათ და თვით ქართველ კათოლიკეთ თავად აზნაუ- 

რებისაშიაც, რომელთაც სომხებთან არც ნათესავობა ჰქონიათ 

ოდესმე და არც აქვსთ და რომელნიც ნამდვილ ქართველთ 

შთამომავლობას ეკუთვნიან, ასეა საქმე, მაგრამ რას ვიზამთ. 

ყველა ეს იმისი ბრალია რომ ქართველთ კათოლიკენი იმდენი 



არ იყო, რამდენიც სომხების და მეორე სომხის გვარი ძველა- 

დგანვე დაიბნენ სომხეთიდგან, იგინი მთელს ევროპას მოედნენ, 

კონსტანტინეპოლს ოსმალების ქვეშ თავი შეიფარეს, იქ დიდი  

ძალა შეიკრიბეს, ოსმალის მთავრობას ბერძნების ჯაშუშებათ 

იყვნენ, არც ქართველებს ზოგავდნენ, საქართველოსთვისაც 

ბასრს კბილებს ლესავდნენ, ათას ნაირს დასაღუპს მანქანებს 

ამზადებდენ, ხოლო ამისთვის-კი ქართველ კათოლიკეთ და 

თვით ქართველთაც არაფერი ძალა შესწევდათ. აი ამის წყა- 

ლობა გახლავთ ეს მოწყალეობა, რომ ქართველ გვარის შვი- 

ლებს ასეთი სახელი და გვარები ეწოდებათ. მხიტარისტების 

ძმობა სომხის გვარის სასარგებლოდ სწორედ ასეთ საქმეთა 

გავრცელების ძმობათ უნდა ითვლებოდეს სხვა და სხვა გვარის 

და ტომის ერში. 

  

ნაამბობინაამბობინაამბობინაამბობი    ახალციხისახალციხისახალციხისახალციხის    ქართველქართველქართველქართველ    მართლმადიდებელმართლმადიდებელმართლმადიდებელმართლმადიდებელ    ბლაბლაბლაბლაღოღოღოღო----    

ჩინისჩინისჩინისჩინის    დიმიტრიდიმიტრიდიმიტრიდიმიტრი    ხახუტაშვილისხახუტაშვილისხახუტაშვილისხახუტაშვილის----მიერმიერმიერმიერ....    
  

     ჯავახეთის და მესხეთის ქართველებში ბევრი რამ ამბებია 

ქართველ კათოლიკეთ შესახებ დაშთენილი. ზოგი მე გამიგო- 

ნია ჩემის ყურით, ზოგი სხვათაგან ნაამბობი შემიტყვია, ზო- 

გიც თვით გადაგვარებულ ქართველ კათოლიკებს უამბნიათ. 

     სოფ. ხულგუმოს, ბავრას და კარტიკამს, რომელნიც 

დღეს ლაპარაკობენ სრულიად თათრულად, ათასში ერთმაღა 

იცის მათში ქართული, სხვებს სულ დავიწყებიათ. არც ის 

ენა იციან, ე. ი. სომხური, რომელსაც სხვები მათ დედაენათ 

ჰგონებენ. ამ სოფლებს გარდა სოფ. ტურცხაშიაც არიან ქარ- 

თველ გვარის კათოლიკენი, სადაც სომხის გვარის კათოლი- 

კენიც ურევიან. ქართველ კათოლიკეთ რიცხვი 40 კომლია. 

ესენიც თათრულად ლაპარაკობენ, ხოლო ამ უკანასკნელ 

დროს მათაც სომხურს ენაზედ დაუწყვიათ სწავლება, რადგა- 

ნაც მათი მოძღვარნი სომეხთ კათოლიკეთ ტიბოკონზედ დგა- 

ნან და მათს დედაენათაც ამ სომხურ ენას ასმენენ. მაგრამ 

არიან ისეთი კათოლიკენიც, რომელნიც ლაპარაკობენ ქარ- 

თულს და თავიც ქართულ მოლაპარაკე კათოლიკეთ მიაჩნიათ. 

     ამათში წინეთ კი ყველამ იცოდა ქარული ენა. სომხის 

კათოლიკეთ მღვდლების მეოხებით დაკარგეს ამათ ქართული 

ენა. ეს კათოლიკენი რომ ქართველის ტომისანი არიან, ამას 

ამტკიცებს ის გარემოებაცა, რომ მათ აქვს ნათესავობა მართლ- 

მადიდებელ ქართველებთან. ამას გარდა მისვლა მოსვლაცა და 

როგორც ნახავთ თქვენ ამ გადაგვარებულ ქართველ კათო- 

ლიკეთ და ქართველ მართლმადიდებელთ, მაშინათვე შეამჩ- 

ნევთ, რომ იგინი ქართველის შთამომავლობის უნდა იყვნენ 

და ორივე ამათგან, ხოლო ერთი ტომის შვილები, ძრიელ 

წაჰგვანან ერთმანეთს. ნამდვილ სომხის გვარის კათოლი- 



კენი კი დიდათ განირჩევიან მათგან არა მარტო სახით, 

არამედ ზნით, ხასიათით და სხვაც ბევრი რამ საგვარტომო ჩვე- 

ულებებითაც. აქ ხსენებულ სოფლებს გარდა ქართველ გვა- 

რის კათოლიკენი სხვაგანაც მრავალად სცხოვრებენ, ხოლო იგი- 

ნიც სომეხ კათოლიკებში არეულები არიან და ამიტომ მათ 

თავიანთი ზნე, ხასიათი და წეს ჩვეულებაც დაუკარგავთ, თვით 

ენით და ხასიათითაც კი ცხადათ დამსგავსებიან სომეხ კათო- 

ლიკებს.აქ შუა გულს ქართლში რომ ეს ასე მომხდარა, ამ 

საქართველოს განაპირა და ოსმალეთში მცხოვრებ ქართველ 

კათოლიკებს რაღა დაემართებოდა, სადაც ძველათ მათი რი- 

ცხვი დიდი ყოფილა და დღეს კი იქ აღარაფერი სჩანს ქარ- 

თველ კათოლიკების. 

  

ქართველქართველქართველქართველ    კათოლიკენიკათოლიკენიკათოლიკენიკათოლიკენი    სოფსოფსოფსოფ....    ხიზაბავრსხიზაბავრსხიზაბავრსხიზაბავრს....    
  

     ხიზაბავრა ახალქალაქის მაზრაში სძევს, ახალციხის და 

ახალქალაქის შუა, მაღლა, რამდენიმე ათასი ფუთის სიმაღ- 

ლეზედ არის. მაინც საზოგადოთ ჯავახეთის სოფლები სულ 

ასე მაღლა ადგილებზედ არიან გაშენებულნი. არის ისეთი 

სოფლები, რომლებიც ხიზაბავრაზედ მაღლა მდებარეობენ. 

ის კი უნდა ითქვას, რომ ჯავახეთის სოფლები თავიანთ სიმაღ- 

ლით და სილამაზით მშვენიერს სანახაობას წარმოადგენენ. 

ჯავახეთში, ანუ ახალქალაქის მაზრაში, სოფ. ხიზაბავრაც 

ისეთივე ვრცელი და გვარიანი სოფელია, როგორც ერთი 

და ორი სოფელიც სხვა არის ამ მაზრის სოფლებში.  

     მოგეხსენებათ რომ ადრე ამ კუთხეში მთლად ქართველი 

ხალხი ესახლა, ყველა სოფელი ქართველის იყო, შიგ ქართ- 

ველი მოსახლობდა. თათრობის მეოხებით დღეს აქ ისე აღარ 

არის, ქართველნი აქა იქ თითო ოროლა სოფლებში სცხოვ- 

რებენ, უმეტეს ნაწილი ქურთები, თათრები და ახლად მოსუ- 

ლი სომხები არიან, მაინც ყოველს შემთხვევაში მესხეთსა და 

ჯავახეთში ქართველთ სოფლები სულ 55 მეტი არ იქნება. რა 

გაეწყობა. ესეც კარგია, კარგი, რომ ოსმალის მონების დროს 

სულაც არმოისპოს იქ. იმ სოფლებს კი, სადაც დღემდე ქართ- 

ველებმა თავი შეინარჩუნეს, უნდა ითქვას, რომ მათ საერ- 

თოდ დიდი შრომა მიუძღვით, როგორც თავიანთ შინაგან 

ცხოვრების წესების დაფარვით და შენახვით, ისევე სარწმუ- 

ნოებით, მტრის მოგერებით და საყოველთავოდ ქართველო- 

ბის დაშთენით. სწორეთ ასეთი სოფელია ხიზაბავრა და 

მის მცხოვრებნი. ადრე ხიზაბავრას ქართველ მართლმადიდე- 

ბელნიც სცხოვრებდენ, აქ მათი ეკკლესიაც არის დღემდე 

დაშთენილი. დღეს კი მთლათ ქართველ გვარის კათოლიკენი 

სცხოვრებენ, ხოლო ეს ქართველ გვარის კათოლიკენი სომ- 

ხის კათოლიკეთ ტიბიკონზედ სდგანან. 



     ხიზაბავრელთა კათოლიკობასთან დაკავშირება ცნობილ 

დროს ეკუთვნის, ზედ მიწევნით ვერ განვსაზღვრავთ, XVII 

საუკუხეზედ უგვიანეს კი აღარ იქნებოდა, ე. ი. ისეთ დროს, 

როცა სამცხე-საათაბაგო ოსმალეთის სახელმწიფოს ფორმა- 

ლურად არ ემორჩილებოდა. წინეთ ხიზაბავრელები კი ლათი- 

ნის წესზედ მდგარან. სომხის კათოლიკეთ ტიბიკონზედ გა- 

დასვლა უნდა ეკუთვნოდეს XVIII საუკ. დასაწყისს. შესანიშ- 

ნავი ისტორია აქვს, ამ სოფელს და მის მცხოვრებ ქართველ კა- 

თოლიკებს მრავალი ტანჯვა უნახავსთ მტერთაგან, მრავალი 

ცარცვა სდა გლეჯა, მაგრამ თავიანთ დღეში სჯულისათვის 

კი არ უღალატნიათ. ნაცვლათ ამისი იგინი მედგრათ ამხნე- 

ვებდნენ თვის ახლო მახლო მდებარე ქართველ მართლმადი- 

დებელთ სოფლელებსაც, რომ ამათაც მათებურათ შეენახათ 

ქრისტიანობა, არ დაკავშირებოდენ ისლამს,მამა პაპის ხსოვნა  

და გვაროვნობა არ გამქრალიყო მათში. ამ სოფლის ახლო- 

მახლო ქართველთ სოფლებში ქართველებს გარდა სხვა ტო- 

მის ხალხიც სცხოვრებს, რომელნიც შემდეგ არიან მოსულნი 

და ზოგიც გადაგვარებულნი ქართველნი, გამაჰმადიანებული. 

     ადრე ხიზაბავრს 30 კომლი იყო. დღეს 200 კომლია. 

ადგილები კი იგივე აქვსთ, რაც 30 კომლს ჰქონდა, საუკე- 

თესო ადგილები აქაურის კუთხისა. როგორც ვსთქვით ზემოთ, 

მოტაცებული აქვსთ სხვა და სხვა ტომის ერთ. ხიზაბავრელი 

ამიტომ მეტის მეტის შეწუხებით სცხოვრობდნენ. იგი- 

ნი თავიანთის ძველის მდგომარეობითაც ვეღარ რჩებიან და 

უფრო დაკნინებას, დაქუცმაცებას ეძლევიან. რჩებიან ისევ ისე 

მამა პაპურს სოროებში, თხრილებში და აქამდინ მათგან ვერც 

ერთი კაცი ვერ გამოვიდა კარში, მაღლა მზეზედ, თავისუფალ 

კედლიანი სახლი არავინ გაიკეთა. მთელი სოფელი როგორც 

იყო ამ 100 წლის წინეთ, თითქმის ისევ ისე არიან. სოფლის 

სახლები თაგვის სოროებსა ჰგავს, სახლს არც ბანი უჩანს 

ბევრს ალაგას და არც სანათურები. გარედამ რომ შეხედავთ, 

სოფელი სოფლებს კი არ ჰგავს, არამედ ქვა ყრილს თათრულ 

ხორხს (აულს), გარედამ ასეა, სადაც სინათლე და ჰაერი 

მუშავობს და შიგ თქვენი მტერი, უცხო კაცი ერთ ღამესაც 

ტანჯვით გაათევს. შეხვალთ შიგა, მაგრამ სიბნელის მეტს ვერას 

ნახავთ. ცუდი სუნი, ზინტლიანი ლოგინი, ჩულები, კონკები, 

დედაკაცების თათრული ტანთ-საცმელის კონკები ლდა ათასიც 

სხვა ამ გვარნი, რომელნიც ქართველ კაცად კაცის გულში 

მაღალს მწუხარებას ბადვენ.  

     თქვენი მტერი, აქ რომ ასეთი მდიდარი ბუნება არ იყოს, 

მაშინ უამისოდ ხიზაბარელნი თავიანთ სოროებში გამრავლების 

მაგიერ სულ ამოიხრჩობოდნენ, მოისპობოდნენ, რადგანაც 

ამათ თავიანთ ოჯახის და ცხოვრების კაი პირობების სახსრათ 

ის ჩვეულებაც დაკარგეს, რაც ძველათ ეპყრათ ხელში. გამრა- 



ვლებულთ და სიღატაკის მეოხებით სხვა ახალი, უკეთესიც ვერა 

შეიძინეს რა. როგორც ხუხულა ქოხებია, ისევე სოფლის 

ოღრო-ჩოღრო გზებიც იგეთივე ბინძურებია, ეზოებიც,  

ბინძურებია. ერთის სიტყვით, ხიზიბავრელთ ცხოვრება, 

რამდენათაც ქართულია და ადამიანური, იმაზედ მეტი თათ- 

რული, აზიური და რაღაც ნარევი ყველაფერში. მამაკაცებს 

თუ შეამჩნევთ, რომ იგინი ქართულები უნდა იყვნენ, თო- 

რემ დედაკაცებს მთლათ თათრული ტანთ-საცმელი აცვიათ, 

წითელ-ყვითელ, ტანზედ სახვევ საკრავები, წინ წითელი ტი- 

ლოს მისაფარებელი და მრავალიც სხვა ამ გვარნი. რაც შეე- 

ხება სახლის ავეჯეულებას და სხვა ასეთ საჭირო ნივთებს, 

ტანთ საცმლის სარეცხს, ჭურჭელს და სხვა ასეთ საჭიროებას, 

ამითიც დაქვეითებულნი არიან. მეურნეობის მხრით მისდევენ 

საქონლის შენახვას. მევენახეობაც იციან. აქეთ მევენახობა 

ხილის ხეთა გამრავლება მოშენებით ოციან. ვაზი ასეთ 

მაღალ ადგილებში არ გვარობს, თუმცა ხიზაბავრელებს მცი- 

რე ვაზის ვენახებიც აქვთ, ხოლო სოფელის შორს, დაბლა 7 

ათსს ფუთს ქვემოთ, სადაც გვარობს ვაზი. აღებ მიცემაში 

უხერხულნი არიან, ამის ეშმაკობას მათ სულ არაფერი მოე- 

ძევებათ, ამით წმინდათ ქართველები არიან. 

     ურთიერთ შორის მეგობრობა და ნათესავობაში ძრიელ 

განწყობილნი და კეთილ თვისებისანი არიან. მათში კაცს და 

ქალს ფლიდობა, მზაკვრობა, მტრობა და შური სულ არა 

აქვსთ. გინება, ლანძღვა, ლოთობა, მეძავობა მთლად მოსპო- 

ბილია. ყოველივე სრულდება ძველ პატიოსნურად, წყნარად 

და კეთილ თვისებიანათ. ლაპარაკში და ზრდილობაშიაც ჩენილ- 

ნი არიან. ბევრი რამ სანაქებო თვისება სჭირთ. ქართლ კახე- 

თის გლეხკაცობაზედ იგინი ბევრის რამით სდგანან მაღლა. 

კათოლიკობას მტკიცეთ იფარვენ. უკანასკნელ წლებს კარგათ 

შეიტყეს, რომ იგინი სარწმუნოებით კათოლიკენი არიან, ხო- 

ლო ტომით ქართველნი, საქართველოს შვილნი. ძრიელ სწყინთ, 

რომ მათს ეკკლესიაში წირვა ლოცვა უმეტესად სომხურს ენა- 

ზედ სწარმოებს, რადგანაც იგინი სომხის კათოლიკის რიგზედ 

სდგანან. ამაზედ-კი ძრიელ უკმაყოფილონი არიან. უკმაყოფი- 

ლონი იყვნენ თვით ისეთ დროსაც, როც მათ გვარტომობის 

შესახებ არაფერი წარმოდგენა ჰქონდათ, მაშინაც-კი ნატრო-  

ბდენ ქართულ ენას ეკკლესიაში სახმარებლად და მოიგონებ- 

დნენ ნატვრით ძველს დროს და პატრებისგან ნახმარ ქართულ 

ენას. 

     ასეთ საქმეთა შემცნებაში მეტად დიდი ამაგი მიუძღვის 

პატივცემულს მოძღვარს ვინმე მესხს. ეს მოძღვარი თუმც სომ- 

ხის ტიბიკონზედ სდგას, მაგრამ უმეტეს სულ ქართულად 

სწირავდა და ქადაგებდა. ამანვე გაუღვიძა მათ ქართველობის 

ჰაზროვნება და სწავლის სიყვარული. ამ მოძღვრის შემდეგ 



იქ დიდის ენერგიით აღმოსჩნდა მღვდელი მიხეილ ვარძელა- 

შვილი. ეს მოძღვარიც თუმცა სომეხ კათოლიკეთ რიგზედ 

სდგას, მაგრამ მღვდელ მოქმედებას უმეტესად ქართულად 

ასრულებს. ამ მოძღვარმა თავის მხნეობით ხიზაბავრელებს 

ისეთი კარგი ეკკლესია გაუკეთა, რაზედაც 30,000 მანეთზე მეტი 

დახარჯა და ამ ფულში ხიზაბავრელ გლეხების სრულებით 

არა რეულა რა. ეს ფული მან ევროპაში მოაგროვა. დიდი 

შრომა მიიღო ამის გამო მან. ახლა ესევე მოძღვარი მათვის 

მეცადინეობს, რომ სოფხის სკოლა გაუსხნას. ამისთვის 

მან 1901 წ. უმაღლესად ხელმწიფე იმპერატორსაც მიმართა 

თხოვნით, დაავალა იქ სკოლის გახსნა, რადგანაც ჩვენ ამის 

მოხერხების შეძლება არა გვაქსო. ამას გარდა ქართული სამ- 

კითხველოს ჰაზრიც განავრცო მცხოვრებლებში და მრავალთ 

იწყეს წერა-კითხვის შესწავლა და ქართული წიგნების კითხვა. 

უკანასკნელ ჟამს თხოვნაც მისცა ამ მოძღვარმა სადაც ჯერ 

იყო სამკითხველოს გახსნის ნებართვის შესახებ. 

     სწავლა განათლების ტრფიალი ხიზაბავრელებში ისეა 

გაღვიძებული, რომ ამ გარემოებას მთავრობამ ადრიდანვე მია- 

ქცია ყურაღდება და იქ სამინისტროს სასოფლო სკოლაც 

გახსნა. სკოლას მოწაფენი მრავლად ჰყვანდენ, საქმეც ყოველ- 

თვის კარგათ მიდიოდა, ხოლო სკოლის შენობა კი ისე დაძ- 

ველდა, რომ დღეს მასში ყმაწვილების სწავლება შეუძლებელი 

გახდა და ამიტომ სკოლაც მოისპო თითქმის დროებით. სანა- 

ტრელი უნდა იყოს უფრო ჩვენ ქართველთათვის, რომ ასეთ 

მიყრუებულს და მიუვალს კუთხის სოფლებში, როგორც არის 

ჯავახეთი და მის სოფლები, რომ სკოლები გვქონდეს დახ- 

სნილი და ხალხი ამით მაინც წაიყვანოთ წინ, თორემ ჩვენდა 

საუბედუროდ ჯავახელი გლეხნი რაღაც ქართლ-კახეთის გლე- 

ხებივით მძიმენი არიან, სახლიდამ კარში არ გადიან, უცხო 

ქვეყნებში მოსამსახურედ წასვლას, ან შვილების ხელობაზედ 

და ვაჭრობაზედ მიბარებას რაღაც ვერ ეწყობიან, ვერ მისდე- 

ვენ. ამის მხრით იგინიც ნამდვილი ტეტიები არიან. რაც შეე- 

ხება ასეთის მდგომარეობიდამ გამოსვლის და თვალის გახილე- 

ბისთვის ეკკლესიაში დიდის გულს მოდგინეობით მღვ. 

მ. ვარძელაშვილიც ჰქადაგებს და ეს თვით ხიზაბავრელ დედა- 

კაცებსაც კი ურჩევს, რომ მათ თათრული ტანისამოსი გადა- 

აგდონ და მის მაგიერ ქართული ტანთსაცმელი ჩაიცონ. ამის 

დრო არის უკვეო. 

     ხიზამბარელთ იგივე წესები აქვსთ მიღებული, რაც სხვა 

იქაურ სოფლის ხალხს. კაცის, დედაკაცის, თუ წვრილფეხო- 

ბის იგივე მხარეებია, იგივე დაწყობილება, რაც სხვაგან არ- 

სებობს მესხეთსა და ჯავახეთში. ამათის წესებისაგან მცირედ 

გაირჩევიან ახლად მოსულ სომხის სოფლის ხალხი და თათ- 

რების. ხიზაბავრა კარგა ვრცელი სოფელია, 200 კომლზედ 



მეტი სცხოვრებს და სულადათ კი 2000 მდე ადის. ეს ცნო- 

ბა ადრინდელია და დღეს ვგონებთ მეტიც იყოს. როგორც 

ვსთქვით, ზემოდ ყველა ესენი არიან ქართველ გვარის კათო- 

ლიკენი. სცხოვრობენ ერთად, მაგრამ დიდის გაჭირებით და 

სიღატაკით, იგინი სახლობენ ვიღაც თათრის და სომხის მება- 

ტონის ადგილზედ. ეს გასაკვირველი არ უნდა იყოს. ხიზაბა- 

ვრელნი, ეს ძირეულნი ქართველნი, თავიანთ სისხლით და 

ცრემლით შენახულს ქვეყანაში სხვის მამულზედ უნდა სცხოვ- 

რებდენ და ისიც ვისზედ, ვიღაც მოსულ მტრებისაზედ. სად 

არის აქ სამართალი, სინიდისი და მართლმსაჯულება. მაგრამ 

ღმერთმა დაღუპოს ათაბაგების გვარი, ამოვარდეს მათი სინ- 

სილა საქართველოში და მათთან ერთად შეიმუსროს და გაწყ- 

დეს ქართველ ბეგების უმეცრული მედიდურობა და თვისე- 

ბა, რომ მათის მეოხებით დღეის შემდეგაც საწყალ ქართ- 

ველ გლეხობას კიდევ არ წაერთვას ხელიდამ მამულები ისევე, 

როგორც ეს ხიზაბავრელებს და მრავალ სხვებსაც წარტაცეს 

ძველათვე მათმა მებატონეებმა. ხიზაბავრელის მცხოვრები ქართ- 

ველთ კათოლიკენი უმამულობისაგან მეტად შევიწროვებით 

სცხოვრებენ. საქმემ იქამდე მიახწია და ესენი უკანასკნელ 

დროს ისე გამრავლდენ, რომ უადგილობის გამო რამდენიმე 

კომლი გუმბრისკენ გარდასახლდნენ, იქ სახლობენ დღესაც 

სხვის მიწაზედ, ხოლო ამ მოკლე დროის განმავლობაში მათ 

თავიანთი დედა ენა კი დაკარგეს. 

     ხიზაბავრელ ქართველ კათოლიკეთ გლეხნი რომ ნამდ- 

ვილად ქართველები არიან, ამას ამტკიცებს თვით მათი ქარ- 

თული გვარები, რომლებიც დღემდე კიდევ შერჩენიათ მათ 

მტერთა ხელშეუხებლად. დღეს მათში არიან ისეთ გლეხის 

შვილნი, რომელთაც ახალციხის სამოქალაქო სკოლაში სწავ- 

ლაც მიუღიათ და იგინი თავიანთ სოფლების ხალხის სიყვა- 

რულის გამო იქიტკენვე სცხოვრებენ. ხიზაბავრელთაგან 

სამღვდელო პირნიც ხშირად გამოსულან. ზოგნი ამისთვის 

რომშიაც წასულან. ერთი დღესაც არის მოძღვარი, ლათინის 

ტიბიკონზედ მდგარი დ. ნუღაშოვი და ცნობილი მქადაგე- 

ბელი პატრი ალფონს ხითარიშვილი. რაც შეეხება ხიზაბავ- 

რელების ხმაურობას, ენას, სიმღერას და სხვა ამ გვარებს, 

ყოველივე ქართულს ენაზედ აქვსთ და ამის მხრით იგინი სა- 

მაგალითონიც არიან. იგინი ამ უკანასკნელ დროს ნატვრით 

ეძიებენ უფლებას, რათა ეკკლესიაში საყოველთავოდ ქართუ- 

ლი ენა ჰქონდესთ მიღებული. 

  

კოსტანტინეპოლისკოსტანტინეპოლისკოსტანტინეპოლისკოსტანტინეპოლის    ქართველქართველქართველქართველ    კათოლიკენიკათოლიკენიკათოლიკენიკათოლიკენი....    
  

     ზოგს ეს სახელი გაუკვირდება კიდეც, მაგრამ აქ გასაკ- 

ვირველი არა არის რა. ჩვენ კარგათ ვიცით და ამას მ. ი. 



გვარამაძეც მოგვითხრობს რომ კონსტანტინეპოლს, XVIII 

საუკუნის ნახევარს ქართველთ რიცხვი 4500 სულზედ მეტი 

ყოფილა. დღეს კი სტამბოლში ამ 4500 სულის შთამომავა-  

ლის აღარავინ სჩანს, მთლად მოსპობილია მათ შორის ქარ- 

თული ხმაურობა. უეჭველია ამაზედ იკითხავთ, რომ ეს ქართ- 

ველ კათოლიკენი იქ ან საიდან გაჩნდნენ და ან თუ გაჩნდ- 

ნენ, მერე სადღა წავიდნენ, სად გაქრნენო. ამაზედ ერთსაც 

მოგახსენებთ და მეორესაც. 

     დასავლეთ საქართველო ოსმალეთმა 1628  წლიდამ აშ- 

კარად დაიმორჩილა. აქამდის მათ ხელქვეშ ყოფილ სამც- 

ხე-საათაბაგოს ავტონომიაც გააუქმეს. ამ დღიდამ მათ სას- 

ტიკათ დევნა დაუწყეს ქრისტიანებს. მკაცრათ სტანჯავდნენ 

მართლმადიდებელთ ქართველთ და საკმარისად ავიწროვებდენ 

ქართველ კათოლიკეთაც. ერთის სიტყვით ერთსაცა და მეო- 

რესაც მათის დესპოტიზმის მეოხებით სიცოცხლე და ცხოვ- 

რების წუთები უბნელდებოდათ. ქართველ ქრისტიანეთათვის 

დამდგარი იყო დიდი ვაების და შეწუხების დღეები. ქართ- 

ველთ ქრისტიანეთათვის დადგა აქეთ იქით გარდასახლების 

და გაქცევის, ან ჩუმათ გაპარვის ხანა. მართლმადიდებელ 

ქართველნი ოსმალოს საქართველოდამ თავიანთ თანამერჯულე 

იმერეთს, ქართლს და კახელებთან გადმოდიოდენ და სახლ- 

დებოდენ და ქართველ კათოლიკენი კი სტამბოლს მიილ- 

ტოდნენ, სადაც მათ მერჯულე სომეხთ კათოლიკეთ რიცხვი 

ერთობ დიდი იყო. რაკი ერთი წყობა დაიძრა ქართველთ 

კათოლიკებისა და წავიდა სტამბოლს სომეხთ კათოლიკებთან, 

მის შემდეგ დაირეკა სომეხთ ქათოლიკეთ ზარი და მთელ 

დასავლეთ საქართველოს ქართველ გვარისკათოლიკებმა სულ 

იქ იწყეს გარდასახლება და ცხოვრება. გარდასახლება ისე წა- 

ვიდა წინა, რომ როგორც ზემოთ ვსთქვით, XVIII საუკუ- 

ნის დამლევს კოსტანტინეპოლს ქართველ კათოლიკეთ რიც- 

ხვი 15000 კომლი იყოვო, ზოგს ოჯახში 10 სული იქნე- 

ბოდა. 

     კოსტანტინეპოლს ქართველნი სახლდებოდენ აჭარიდამ, 

მესხეთიდამ, ჯავახეთიდამ, ლაზისტანიდამაც ძლიერ ბევრი. 

როგორც ვიცით, კათოლიკობას ლაზები ძრიელ მრავლად 

დაკავშირებიან. შავშეთიდამ, ართვინიდამ, არტიაანიდამ, კარი-  

დამ (ყარსი), ოლთისიდამ და სხვანი. კონსტანტინეპოლს ქარ- 

თველთ კათოლიკენი ყოველთვის მიკედლებულ იყვნენ. სომეხთ 

კათოლიკებს დიდი გავლენა ჰქონდათ და 1744 წელი კონსტა- 

ნტინეპოლს მათი საპატრიაქო წესიც განწესდა. ამორჩეულ იქმნა 

სომეხთ კათოლიკეთ პატრიაქიც, რომელიც დიდის დიდებით 

მფარველობდა კათოლიკე სომხებს და მათთან ქართველებსაც 

ერთად. ქართველ კათოლიკებს სომეხ კათოლიკენი, მათი სიმღ- 

ვდელოება და პატრიარქი დიდს ყურადღებას აპყრობდენ, 



ყოველ ნაირის მხრით მფარველობას და მამობას უწევდნენ. 

მაშინ ქართველთ კათოლიკეთ ხსენება გვაროვნობით გარჩევა 

სულ არ არსებობდა. ქართველთ შესახებ არამც თუ რამე 

ჰაზრი, ოცნებაც არავის ჰქონდათ თავში მიღებული და გამო- 

ხატული. 

     ასე და ამგვარად, კონსტანტინეპოლს ქართველ გვარის 

კათოლიკენი წმინდა ქრისტიანობის სიყვარულის მეოხებით 

დაჩრდილებულ იქმნენ სომხის გვარის კათოლიკეთ გავლენის 

ქვეშ. უკანასკნელ სომეხთ კათოლიკეთ ასეთი გავლენა და გან- 

კარგულება კი პირდაპირ ისეთ ძალას შეადგენს და პირობებს, 

რაც ქართველ კათოლიკებში ქართულ ენას სპობდა, მათში 

ქართველობის ხსოვნას უნებლიედ აქარწყლებდა, წირვა, 

ლოცვა, აღსარების თქმა სულ სომხურს ენაზედ უხდებოდათ 

საყოველთაოდ თქმა ამ ქართველთ, ამიტომ მათში ერთმა თაო- 

ბამ თუ იცოდა ქართული ენა, მიტომ მეორე თაობას კი ისე 

აღარ, როგორც პორველს. მესამე თაობასა კი თლად ავიწყდე- 

ბოდა და სომხურს ეთვისებოდა, ამ გარემოებას კონსტანტინე- 

პოლის მოქალაქური მოძრაობა და ხალხის სიმრავლეც უწყო- 

ბდენ ხელს. გარდა ამისა ქართველ კათოლიკეთ შვილების 

სწავლაც სკოლებში სომხურს ენაზედ სწარმოებდა. რაც შეე- 

ხება ამათი გვარების გარდაკეთებას, ესეც იმავე დროს შეეხება. 

ქართული ენის და გვარების დაკარგვა და დავიწყება ერთად 

აღორძინებულა მათში. ასე რომ სულ ერთი საუკუნის განმა- 

ვლობაში კოსტანტინეპოლის ქართველთ დაკარგეს ქართული 

ენა და ქართველობა.  

     პირველ დროებში კი ქართველ კვთოლიკებს ქართუ- 

ლი ენა კარგა ხანს ჰკავებიათ შეურყევლად. საქმე იქამდე 

ყოფილა განცხოვლებული, მათ ისე კარგათ სცოდნიათ თა- 

ვიანთი ვინაობა და ქართული ენა, რომ სიკვდილის შემდე- 

გაც კი მიცვალებულის საფლავის ქვების მოხსენებას მხოლოდ 

ქართულად აწერდნენ. ძველად კონსტანტინეპოლის კათო- 

ლიკეთ ძველს სასაფლაოზედ კაცი ხშირად ნახავდა ქართულ 

წარწერიან ქვებსაო, ზოგიც იქნება დღემდეც არის დარჩენი- 

ლი, უმეტესი ნაწილი კი მოსპობილა. 1860  წლებამდე კი 

მრავლად იყოვო და უმეტესი ნაწილი ქვების წარწერებისა 

XVIII საუკუნის ნახევარს ეკუთვნოდაო. ე. ი. იმ დროს, 

როცა ქართველ კათოლიკებმა ქართული ენა კარგად იცოდ- 

ნენ, როცა ამის ხსოვნა მათ ჰქონდათ. რაც შეეხება კოსტა- 

ნტინეპოლის ქართველთ კათოლიკეთ მოკრებას, ეს შეეხება 

1770 წლამდე. ამ წელს შემდეგ სტამბოლში ქართველ კათო- 

ლიკეთაგანი არავინ გარდასახლებულა, ამ ხნის წინეთ კი 

ძრიელ ბევრი, თითქმის საქართველოს ყველა კუთხიდგან მი- 

დიოდნენ იქ ქართველი კათოლიკენი. ესენი მისვლისთანავე 

ეთვისებოდენ კათოლიკეთ წესებს, ტანთსაცმელს, ზნეს, 



ხასიათს, ლაპარაკს და სხვა. ასე რომ, რაც დღეს კოსტან- 

ტინეპოლში სომეხთ კათოლიკენი არიან, მათი მესამედი ქარ- 

თველ გვარის კათოლიკეთაგან შესდგება. ამას ამტკიცებენ 

თვით კოსტანტინეპოლის სომეხთ კათოლიკეთ უმრავლესო- 

ბის სახის მოყვანილობა. ქართველ შთამომავალთ თქვენ რო- 

გორც შეხედავთ თუ არა, მაშინვე იცნობთ, რომ იგინი სომ- 

ხის ჩამომავალნი არ უნდა იყვნენ, რადგანაც იგინი არ გვა- 

ნან კოსტანტინეპოლის არც გრიგორიან სომხებს და არც 

კათოლიკებს. ერთის სიტყვით, ეს მათში ისე აშკარა არის, 

როგორც დღის ნათელი. ძლიერ ხშირად და მრავლად ნახავთ 

ისეთ სომეხთ კათოლიკეთა, რომელნიც ერთის შეხედვითვე 

გამცნევენ, რომ ის ან ჭანის შთამომავალი უნდა იყოს და ან 

სხვა რომელიმე ასეთის სილამაზით შენიშნულის ტომის. 

     აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ კოსტანტინეპოლში,  

XVIII საუკუნის ნახევარს, ქართველ კათოლიკებიც გარდა, 

ძრიელ მრავლად სცხოვრობდენ ქართველ მაჰმადიანები, რო- 

მლებთაგანი ზოგნი მუშები იყვნენ, მენავენი, ხელოსნები და 

ვაჭრებიც. იყვნენ ფაშები და სხვა ასეთი კაცნი, რომელთაც 

სახელმწიფო სამსახური ეკავათ. იყვნენ თვით ქართველთ ხო- 

ჯები, მოლები, ყადები და სხვა ამ გვარნიც. ქართველ მაჰ- 

მადიანებს გარდა მართლმადიდებელ ქართველნიც მრავლად 

იყვნენ; მართლმადიდებლებში ერივნენ თავადნი და აზნაურ- 

ნიც. ხშირად სამეგრელოს, გურიის და აფხაზეთის მთავრის 

შვილებიც ერივნენ. ქართველი ქალებიც მრავლად სცხოვ- 

რებდნენ. სცხოვრებდნენ აგრეთვე ქართველთ მოძღვარნი, 

ბერნი-არქიმანდრიტნი და ეპისკოპოსნიც. თვით სულთანის 

სახლიც სავსე იყო ქართველის მოსამსახურეებით. ყველა ამა- 

თში მაშინ ქართული ენა შეურყევლად სუფევდა, ყველა ქა- 

რთულად ლაპარაკობდა. დღეს იქ ამ ქართველთ შთამომა- 

ვალთა ცნებაც აღარ იციან მისი, რომ ოდესმე იგინი გურ- 

ჯების შთამომავალნი იყვნენ. ერთის სიტყვით, ერთის საუკუ- 

ნის განმავლობაში ამოდენა ქართველობამ დაკარგა თავისი 

დედა ენა და ვინაობა. ქართველ კათოლიკებმა ქართული ენა 

და გვაროვნება დაკარგეს ოსმალთა ბოროტის მძლავრის გა- 

ვლენის ქვეშ. ქართველ მაჰმდიანებმა ქართული ენა და გვა- 

როვნობა დაკარგეს ოსმალთავე სჯულის ზეგავლენის წყალო- 

ბით, ისლამის და სახელმწიფო ენის საჭიროებით. 

     ქართველ მართლმადიდებელთა ქართველობა და ქარ- 

თული ენა დაკარგეს ბერძნების ზეგავლენით, მათის კავ- 

შირით, ეკკლესიის ენის წყალობით, რადგანაც მათ ბერ- 

ძნების ეკკლესიებში იწყეს სიარული და იქ კი ყოველთვის 

და ყველგან ქართველთათვის სულ ბერძნულს ენაზედ სწარმო- 

ებდა წირვა ლოცვა, აღსარების თქმა, ქორწილი, დასაფლა- 

ვება და მონათვლა. ამას ცხადათ ამტკიცებს დღემდე მათში 



დაშთენილი ქართველი გვარები. XVIII საუკუნეში, გაბერ- 

ძნებული ქართველისშვილი მე თვით ვნახე, რომელმაც ამ სა- 

განზედ ილაპარაკა და ეს გაბრძნებული ქართველი გვარადაც  

ქართველიშვილი იყო. ასე და ამ გვარად კონსტანტინეპოლის 

ქართველებს ისლამმა, კათოლიკობამ და თვით მართლმადიდე- 

ბლობაც ყოველივემ შეჭამა. 

     ერთის სიტყვით, ჩვენი ქართველობის ფარსაგათ არც ერ- 

თი სჯული არ გამოგვადგა, ყველამ ჩვენს ტომს უწყო კბენა 

და ჩაყლაპვა. ამაზედ ითქმის: — „საითაც გავიქეცით, იქით წავიქე- 

ცით", სადაც რა სარწმუნოების ბადეში კი გავყავით თავი, ყვე- 

ლგან მის მეოხებით დავკარგეთ დედა-ენა, გვაროვნობის ცნობა 

და სხვა. კმარა დავასახელოთ თუნდ ის გარემოებაც, რომ კონ- 

სტანტიპოლის სომხებში დ სხვებშიაც ძრიელ მრავლად ნახავს კა- 

ცი თვით საქართველოს სამთავროების მთავრის შვილების მეგვა- 

რეებს, მაგალითებრ როგორც დადიანი, შარვაშიძე, ერისთავებს 

და სხვებს. დადიანებს ოსმალეთში ხომ დღესაც დიდი ადგი- 

ლი უკავიათ და სომხები არიან. ასე და ამ გვარად იქ ერთი 

და ორი მაგალითი არ ყოფილა ამ გვარი. ეს არამც თუ 

XVIII საუკუეში იყო ქართველთ შორის, არამედ ასეა დღე- 

საც და მთელს ოსმალეთში გაფანტულია ქართველები, რომელთა 

რიცხვით 100 ათასამდე ადის. დღეს ყველა ესენი ქართულს 

ენაზედ ლაპარაკობენ, მაგრამ მათი პატარები კი ივიწყებდენ 

ქრთულს ენას და როგორც ძველად, ისე ამათაც ამ რამდენიმე 

ხნის განმავლობაში მთლათ დაავიწყდებათ ქართული ენა, 

ოსმალოს ძლიერება შესჭამს ამას. დღემდე თუ კი არს სადმე 

ქართველებში ქართული ენა, ეს იმის წყალობა არს, რომ 

ესენი ახალი გადასახლებულნი არიან და დედა ენა კიდევ 

ახსოვთ. გავა მცირე დრო, თუნდ 50-60 წელი და ქართუ- 

ლი ენაც მოისპობა მათში, ძირიან ფესვიანად ამოვარდება. 

  

     კათოლიკეთკათოლიკეთკათოლიკეთკათოლიკეთ    ძმობისძმობისძმობისძმობის    ისტორიაისტორიაისტორიაისტორია    საქართსაქართსაქართსაქართვვვველოშიელოშიელოშიელოში....    
  

     ქართველ კათოლიკებს ძველადგანვე შეუგნიათ მნიშვ- 

ნელობა ურთიერთ შორის პატივისცემის და სიყვარულისა. 

ამის მისაბაძს სახელმძღვანელოდ მათ წინ სარკედ ჰქონიად 

ეყროპის ერთა ძმობათა ცნობანი, სადაც და მართლაც კა-  

თოლიკებთ შორის ასეთი ძმობა ძველადგანვე დაარსებულან. 

საქართველოში ქართველ კათოლიკებს პირველად ძმობა 1701 

წელს შეუდგენიათ და დაუარსებიათ ქ. თბილის. ამ ძმობის 

წესდების დასაწყისი აი ასე იწყება: 

     „წესი ძმობისა, რომელი განწესდა საქართველოს შინა, 

წელსა ათას შვადას და ერთსა, პირველად სულიერი ძმობა 

განწესდა ამ ქვეყანასა შინა სამ რიგად, მამა იოსებისა,ზიარე- 

ბისა და სავარდისისა და რამეთუ მცირედ იყვნენ მართლმა- 



დიდებელნი ამა სამთაგან, სავარდისისას ძმობა განწესეს თფი- 

ლისს ქალაქსა და გორსა შინა. და წელსა ათას შვიდას ორ- 

მოცდა ხუთმეტს, ქვეყნისაგან პატრებს ექსორია უყვეს და 

გორსა შინა ძმობა ესე მოიშალა და წელსა ათას შვიდას სამოცს 

პატრი მთავარ უფროსმან პატრი ანდრიამ პალერმელმან მეო- 

რედ განაახლა და პირველს დაუწერა ამ წიგნსა ზედან სამოც- 

ნი ძმანი და დანი დაწერნეს ამ ყოვლად წ~ა სავარდისის ძმობისა 

შინა იესო, მარიამ და იოსების საფარველს ქვეშ და ჯეროვ- 

ნად რამეთუ იესო არს მაცხოვარი ჩვენი ყ~დ წ~მი და მარიამ 

მოწყალების დედა ჩვენი და წმიდა მამა იოსება შუამდგომე- 

ლი ჩვენი. ესენი ამა სიცოცხლეში და საუკუნოდ ჩვენი სა- 

სოება და სიყვარული იყვნენ და პატრონობამან მათმან ჩვენ 

დაგვიფაროს სულთა და ხორცთა ყოვლისა განსაცდელისაგან 

ამინ".  

     შემდეგ, მეორე თავში აწერილია მიზეზი, თუ რისთვის 

განწესდა ძმობა. აი სათაურიც „რომლის მიზეზისათვის გან- 

წესდა ძმობა ესე". მეორე თავი მოგვითხრობს ძმობის წევრთ 

მოვალეობას, ძმობის მნიშვნელობას. ნამეტურ მას, თუ ძმო- 

ბაში ჩაწერის შემდეგ რას უნდა ემსახურებოდეს ყოველი მათ- 

განი. ასეთი ძმობა კათოლიკებს საქართველოში თფილისში 

ჰქონიათ დაარსებული, გორს, ქუთაისს და ახალციხეს. ამ 

ძმობის მომდინარეობა თფილისს, გორს და ქუთაისს დღემდე 

არსებობს და ყველა კათოლიკს სამღრთო ვალად მიაჩნია, 

რომ ამ ძმობაში ჩაეწეროს და ამისთვის მხვედრი ფულიც 

შეიტანოს. ამ საშუალებით შეკრებილი ფული ხმარდება ღა-  

რიბ კაცთა შვილების განათლებას და ღატაკთა და შეუძ- 

ლოთ დასახმარად. აღსანიშნავია ის კეთილი გარემოებაც, რომ 

ძველადგანვე ამ ძმობის საშუალებით ბევრ გაჭირებულს კაცს 

შველებია, ბევრი გვემული და სნეული მორჩენილა, ბევრს 

განწირულს და ყელგამოჭრილ კაცს უხსნია თავი, ბევრი 

ქალწული ქალი დარჩენილა თავის სიღატაკის დროს სუფ- 

თათ, ბევრი ობოლ-ოხერი გამოზრდილა, მოკლედ უნდა მო- 

გახსენოთ, რომ მეტად დიდი, ბევრი სიკეთე დათესილა და 

დაფანტულა ამ ძმობისაგან საწყალ ხალხში. 

     აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ ასეთ დაარსებულ ძმო- 

ბას რატომ ქართველნი კი არ აქცევდნენ ყურადღებას, რა- 

ტომ ქართველთ შორის კი არ იყვნენ ისეთნი, რომ ქართ- 

ველ კათოლიკეთათვის მიებაძნათ და მათაც შეედგინათ ძმო- 

ბა, რათა მით დახმარებოდენ ქართველ ღატაკებს. საოცრება 

არის ჩვენი ძველების ასეთი გულგრილობა, მაგრამ ქართვე- 

ლები აბა რაში არა ვართ გულ-გრილნი, ყველაფერში.  

     „ოღონდ მამათგან დაშთომილი მამული ვჭამოთ 

     და ჩვენთ მოყვასთა, ჩვენთ ნათესავთ ძმათ ცილი ვწამოთ“. 

  



     ეს იყო ჩვენი საქმე, ამას მივსდევდით და ძმობის შესად- 

გენად ვიღას სცალოდა. ძველად კი არა და ასეთი ძმობა 

ჩვენ ქართველებს დღესაც გვენატრება. თვით დღევანდელი 

ძმობა ანუ „კონგრეგაცია“ პ. ხარისჭირასშვილისაგან შედგე- 

ნილი ჩვენში საყურადღებოთ უნდა იყოს გამხდარი, რადგა- 

ნაც ჩვენ ქართველთ მთელს საქართველოში ერთი ასეთი 

ძმობაც არ გვაქვს დაფუძნებული“. 

  

ქარქარქარქართთთთველველველველ    კათოლიკეთკათოლიკეთკათოლიკეთკათოლიკეთ    მოსპობამოსპობამოსპობამოსპობა    სხვასხვასხვასხვა    დადადადა    სხვასხვასხვასხვა    სოფლებშისოფლებშისოფლებშისოფლებში....    
 

     კათოლიკენი მოიხსენებიან შემდეგ ადგილებში, რომელ- 

თა ხსენება და შთამომავალნი ამ ადგილებში დღეს აღარავინ 

სცხოვრებს.  

     თელთელთელთელაააავშვშვშვშიიიი, მოხსენებულ არიან XVIII საუკ. ნახევარს. 

იქ სხვა კუთხიდამ მოსული კი არა, არამედ იქაური მცხოვ- 

რები. 

     აააავჭვჭვჭვჭაააალლლლაააასსსს, მოხსენებული არიან ხსენებულსავე საუკუნის 

ნახევარს. დღეს ავჭალას აღარავინ არის. 

     მცხეთმცხეთმცხეთმცხეთასასასას,,,, მოხსენებულია XVIII საუკ. ამასვე ასაბუთებს 

მცხეთელის იეზაანთ გვარის სიგელი, რომელიც მიუციათ, 

XVIII საუკ. იეზაანი მცხეთის საპატრიარქო ყმანი ყოფილან. 

დღეს აქ აღარვინ არის დაშთენილი. 

     აააახხხხაააალქლქლქლქაააალლლლააააქსქსქსქს, მოხსენებულნი არიან XVIII საუკ. 

     ხხხხაააანდნდნდნდააააკსკსკსკს, მოიხსენებიან აგრეთვე, დღეს აქ აღარავინ 

არიან.  

     კკკკაააარრრრაააალეთსლეთსლეთსლეთს, მოიხსენებენ XVIII საუკ. გორის კათოლიკეთ 

მღვდლები, დღეს აქ აღარავინ არის დაშთენილი. 

     ტყტყტყტყვვვვooooაააავსვსვსვს, მოიხსენებიან ლათინის პატრებისგან, დღეს აქ 

აღარავინ არის დაშთენილი. 

     მეჯვრისმეჯვრისმეჯვრისმეჯვრის    ხევსხევსხევსხევს, მოიხსენებენ აგრეთვე, დღეს იქ აღარავინ 

არის. 

     დუმეთსდუმეთსდუმეთსდუმეთს, მოიხსენებენ აგრეთვე XVIII საუკ. დამდეგს. 

დღეს იქ ძველის მცხოვრებლის არავინ არის. ორ კომლს კი 

ასახლებენ ახალ მისულებს. 

     ცხინცხინცხინცხინვავავავალლლლსსსს, XVIII საუკუნის ნახევარს 25 მოსახლე იყო, 

დღეს კი ერთი მოსახლეც აღარ არის. 

     რუისრუისრუისრუის, მოიხსენებიან რუისელი კათოლიკენი XVIII საუკ. 

დღეს იქ აღარავინ სცხოვრებს. 

     პაპაპაპატრტრტრტრიკიკიკიკეთსეთსეთსეთს, მოიხსენებენ ლ. ისარლოვი, მაგრამ დღეს 

იქ კათოლიკის აღარავინ არის. 

     ზუგდიდზუგდიდზუგდიდზუგდიდსსსს,,,, XVIII საუკუნეში რამდენიმე კომლი სცხოვ- 

რებდა მეგრელ კათოლიკების, რომელნიც კათოლიკობასთან 

XVII საუკუნის დასაწყის იქმნენ დაკავშირებულნი, მათში 

თავად აზნაურებიც ერივნენ. ზედმიწევნით ვიცით, რომ მაშინ 



სამეგრელოში მეგრელებთ შორის 5000-მდე იყო კათოლი- 

კობის პატივის მცემელთ რიცხვი. ხოლო შემდგომ იქ ეს  

ისე შემცირდა და მოისპო, რომ დღესაც ზუგდიდში კათო- 

ლიკის სარწმუნოების აღარვინ უნდა იქმნეს. ამათი ეკლესიაც, 

რომელიც XVIII საუკუნის დამდეგს იქმნა აღგებული, დღეს 

იქ მისი ნიშანიც აღარ არსებობს. სხვა და სხვა ცნობებით 

სჩნდება, რომ სამეგრელოს და აფხაზეთის კათოლიკენი სულ 

ევროპისკენ გაფანტულან, რადგანაც თავიანთ ქვეყანაში იგი- 

ნი უდევნიათ. 

     აწყვერშიაწყვერშიაწყვერშიაწყვერში, კათოლიკენი გამრავლებულ იყვნენ XVII საუკ. 

იქ მათ საკუთარი ეკლესიაც ჰქონიათ, დღეს კი აღარავინ არის 

დაშთენილი. 

     ასპინძასასპინძასასპინძასასპინძას, XVII საუკუნის ნახევარს, მრავლად სცხოვრე- 

ბდენ კათოლიკენი, დღეს იქ აღარავინ არის დაშთენილი. 

     კლდკლდკლდკლდესესესეს, სცხოვრებდენ XVIII საუკუნეში, დღეს აღარა- 

ვინ არის. 

     ოზურგეთსოზურგეთსოზურგეთსოზურგეთს, სცხოვრებდენ XVII საუკნას ნახევარს, გუ- 

რიას კათოლიკეთ რიცხვი 5000-მდე ადიოდა, გურია-სამე- 

გრელოში კი 10.000 მდე იყო. XVII საუკუნის დამლევს 

გურულებმა ოზურგეთიდგან პატრები სდევნეს, მათი ეკლსია 

დააქციეს და კათოლიკებიც სტანჯეს სასტიკათ, რამაც სრუ- 

ლიად მოსპო კათლიკობა გურულებში. შემდეგ, ანუ XIX  

საუკუნის დამდეგ, იქ რამდენიმე კათოლიკეთ ოჯახნი გადა- 

სახლდა მესხეთიდამ და ესენი დღესაც სცხოვრობენ. 

     ატოცსატოცსატოცსატოცს, სცხოვრობდნენ XVIII ს. , დღეს აღარავინ არის. 

                    ხხხხელთუბანიელთუბანიელთუბანიელთუბანი,,,, სცხოვრობდნენ კათოლიკები თვით თავადი 

თუმანიშვილებიც, დღეს ხელთუბანში კათოლიკების გლეხ- 

თაგანი არვინ არის დაშთენილი. 

     ალიალიალიალი, (სოფელი) მოხსენებულ არიან XVIII საუკუნის 

გასვლამდე. აღარავინ არის დღეს.  

     არაშენდაარაშენდაარაშენდაარაშენდა, მოხსენებულ არს XVIII საუკუნეში. აღარავინ 

არის დღეს. 

     ჩიხორიჩიხორიჩიხორიჩიხორი, აგრეთვე მოიხსენიებიან ჩიხორელი ვაჭრები — მე- 

ჩითეც კი. დღეს აღარვინ არის.  

     რუისირუისირუისირუისი, იყვნენ XVII საუკ. დღეს აღარვინ არს.  

     სხვა სოფლებშიაც ყოფილან კათოლიკენი, მაგრამ ჩვენ 

მათი ცნობა არა გვაქვს. აღსანიშნავია რომ ზემო ხსენებულ 

სოფლებში დღეს ქართველ კათოლიკეთ შთამომავალნი აღა- 

რავინ სცხოვრებეს, მოსპობილია ყოველგან ამათი კვალის 

ნიშან წყალიც კი. 

   ______ 

      

     რადგანაც ეს წიგნი ჩვენ „საქართველოს დაკარგულის სო- 

ფლებით" დავასახელეთ, ამიტომ ეხლა აქედამ მოვიყვანთ შემ- 



დეგ სიას. 

     მთელი სამცხე-საათაბაგო 1627 წლამდე შესდგებოდა 

ერთს ვრცელ სამთავროდ, რომელიც თავის საზღვრებით ნა- 

ხევარ საქართველოს უდრიდა. 

     მთელს კუთხეს განაგებდა ათაბაგი. იგი ოსმალეთს ექვე- 

მდებარებოდა და ხარჯს აძლევდა, თავის სრული ავტონომია 

აქვნდა. მისი ავტონომია 1628 წ. გაუქმდა ძირიან-ფესვიანად. 

     მთელი სამცხე-საათაბაგო შესდგებოდა ცამეტის საეპის- 

კოპოზო კათედრისაგან. ცამეტი მღვდელ-მთავარნი განაგებდენ, 

ყველა იგინი მცხეთის კათოლიკოზს ემორჩილებოდნენ. 

     მთელს ამ ვრცელს კუთხეში XVII საუკუნის ნახევრამდე 

იყო 5000-მდე დიდი და პატარა სოფლები. ყველა ამ სოფ- 

ლებში სახლობდა ქართველი ტომის ერი, ქართულს ენაზედ 

მოლაპარაკენი. ყოველივე მთა, ბარი და ნაშთი ქართველების 

საკუთრებას შეადგენდა. იმ დრომდე მარტოდ მესხეთსა და 

ჯავახეთში ჩილდირამდე ერთი მილიონი ქართველობა ესახლა. 

     მთელი ეს ვრცელი კუთხე 1629 წ. ოსმალეთს დაემორ- 

ჩილა სასტიკათ, მოიშალა ათაბეგობა და განწესდა ფაშობა. 

ამ დღედამ მიეცა აქეთ ქართველობა ვრდომილებას, ქრისტი- 

ანობის დაცემა და ისლამის ვრცელება, ქართული ენის მოს- 

პობა და ოსმალური ენის ვრცელება, ქართული ნაშთების 

დაქცევა და ოსმალთა ჯამეების კეთება. ასე რომ 200 წლის 

განმავლობაში ქართველებმა დავკარგეთ ნახევარი საქართვე- 

ლო, მასში მდებარე ქართველთ სოფლები, ქართველთ ხალხი 

და მასთან ქართული ენაც.  

     უნდა მოგახსენოთ, რომ მე მთელი ამ ვრცელი კუთხის 

სოფლები და ხალხი ჩვენთვის დაკარგულად მიმაჩნია. მართა- 

ლია, ზოგს სოფლებში ქართული ენაც არსებობს, მაგრამ მით 

ფარსაგი მაინც არა არს-რა ჩვენთვის, რადგანაც ოსმალთა სა- 

სულიერო წოდების წყალობით თვით ამ ქართული ენის ხალ- 

ხი მათ ისე ეჯავრებათ, ისე სძულთ, რომ მასზედ უსასტიკესი 

აღარა შეიძლება-რა! ასეთ ხალხში რა მნიშვნელობა უნდა 

ჰქონდეს ქართული ენის არსებობას, არაფერი, სულ უბრალო 

მნიშვნელობა, იგი ჩონჩხია უსულო კაცისა. მართალია ენა 

ქართულია, სიტყვებიც ქართულად ისმის, ბევრს ალაგას სუ- 

ფევს მათში ქართული ენა მჭიდროთ და ეს ენა მათში დიდ- 

ხანს არც ამოვარდება, მაგრამ საქმე ეს კი არ არის, საქმე ის 

გახლავსთ, რომ მათში ზიზღი არ არსებობდეს ქართველობის 

და საქართველოსი. ქართულს ენას თუ ხმარობენ იგინი, ხმა- 

რობენ მხოლოდ მიტომ, რომ სხვა ენა არ იციან. ოსმალური 

და ან თათრული რომ იცოდენ, მაშინ იგინი ქართულად ხმა- 

საც არ ამოიღებენ. არ იფიქროთ, რომ ესენი ქართულ ენას 

ინახავდენ, როგორც მამა-პაპურ ენას, ქართულს, არა. ეს რომ 

ასე გახლავსთ, ამას აჩენს ის გარემოებაც, რომ მათში ქარ- 



თული ზოგ ალაგას მთლათ ამოვარდა, სოფლებიც კი დაი- 

კარგა და მათი ქართული სახელებიც. 

     300 სოფელი იყო მესხეთს, ცოტა მეტ-ნაკლები. აქ მო- 

ისპო ქართველობა, მოისპო ქართული ენა, ზოგ სოფლებსაც 

შეეცვალათ სახელები თათრულად. 

     350 სოფ. იყო ჯავახეთს, ასევე მოხდა აქაც — დაიკარგა 

ბევრ ალაგას ქართული ენა, სოფლებსაც შეეცვალათ სახელები. 

     500 სოფელი იყო არტაანს, აქაც ასევე მოხდა, ქართ- 

ველობა გათათრდა, ენა დაეცა, ქართული სახელებიც მოის- 

პო, სოფლის სახელებიც დაიკარგა მთლად. 

     300 სოფელი იყო შავშეთს, მოისპო აქაც ქართველობა, 

ენა, სოფლის სახელებიც და მით დაიკარგა ყოველივე. 

     200 სოფ. იყო ერუშეთს, აქაც მოისპო ყოველივე, და- 

ეცა ენაც, მთლად ამოვარდა ქართული ენის სისინი.  

     300 სოფ. იყო კლარჯეთს, აქაც ასევე მოისპო ქართუ- 

ლი ყოველისფერი. 

     500 სოფ. ლაზისტანს და ჭანეთს, უმეტესად მოისპო 

ქართული სახელები და რაც დარჩა, ისიც მოისპობა. 

     250 სოფ. თორთომისკენ იყო, ადრიდგანვე მოისპო აქ 

ქართული ენა და ქართველობა, დაეცა, დაიკარგა ყოველივე. 

     300 სოფ. იყო კარისკენ, ყოველივე მოისპო და დაი- 

კარგა ქართული ენის, სოფლების სახელები მთლად. 

     500 სოფ. მეტი იყო საბერძნეთის და სომხეთის საზღვ- 

რებამდე, ამ სოფლის ხალხთათვის ორი ეპარქიაც არსებობდა: 

ბანელის სამწყსო და ბანის ეპისკოპოსი და ანელის სამწყსო. 

     სხვა და სხვა კუთხეებიც არის აქ მოხსენებულ კუთხეებს 

გარდა, სადაც ქართველობის ყოველივე მოისპო, დაიკარგა. 

სოფლებს ისე შეენაცვლათ სახელები, რომ ქართულის მათ 

აღარა სცხიათ-რა. ქართული ენა არსებობს მთელს ბათომის 

ოლქში და ართვინისაში კი ნახევარს ნაწილს. მესხეთსა და ჯა- 

ვახეთში 65 სოფელი არსებობს. ამათ გარდა არის ისეთი კუ- 

თხეები ოსმალეთის საქართველოში, სადაც აქა-იქ ქართველ 

მაჰმადიანებს შორის ქართული ხმები გაისმის. ბათუმის და არ- 

თვინის კუთხის სოფლებს აქვე დავასახელებთ, სადაც ქართუ- 

ლი ენა არსებობს: 

     40 სოფ. კინტრიშისა და ქობულეთისაკენ, სადაც ქარ- 

თველი მაჰმადიანები სცხოვრობენ და ქართულად ლაპარაკო- 

ბენ. მე ვიყავ აქ. 

     92 სოფ. აჭარაში არის, სადაც ლაპარაკობენ ქართულ 

ენას, ვიყავ აქაც. 

     120 სოფ. ზეგანს, სადაც ლაპარაკობენ ქართულ ენაზე. 

     42 სოფ. ლივანას (ლიგანის ხევი), ლაპარაკობენ ქარ- 

თულად. 

     35 სოფ. მაჭახელს, ლაპარაკობენ ქართულად. 



     32 სოფ. მურღულის ხეობაში, ართვინის ოლქი. 

     18 სოფელი შავშეთს, სადაც ქართულად ლაპარაკობენ, 

და დანარჩენში კი ამოვარდა ყოველივე ქართველობის.  

     26 სოფ. იმერხევს, სადაც ლაპარაკობენ ქართულად. 

     53 სოფ. მესხეთს და ჯავახეთს, სადაც ქართველი ქრი- 

სტიანები სცხოვრებენ და ქართულად ლაპარაკობენ. 

     20 სოფ. ართვინის ახლომახლო სოფლებიდამ ს. ბნათა 

და ჭილი მთიდამ შეყოლება, ბევრში მოსპობილა მთლად. 

     20 სოფ. ჯავახეთს და მესხეთში, სადაც ქართველ მაჰ- 

მადიანები სცხოვრებენ. 

     25 სოფ. არჯევანიძიაანთ და სხვათა ხეობაში, ოსმა- 

ლეთის სამფლობელოს. 

     26 სოფ. პარხალს და სხვ. ოსმალეთის სამფლობელოს. 

     10 სოფ. ოლთისისკენ ასახელებენ. მე ესენი არ მინახავს. 

     ბევრს კიდევ სხვა სოფლებს ასახელებენ, როგორც რუ- 

სეთის იმპერიის სამფლობელო საქართველოში, ისევე ოსმა- 

ლეთის საქართველოშიაც, რომ იქ თურმე ქართველ მაჰმადი- 

ანთ შორის არის ისეთი ხეობანი და მასში მდებარე სოფლე- 

ბი, სადაც თურმე ქართულად ლაპარაკობენ. ასეთ ქართველთ 

რიცხვი დღეს იქ 300.000 ათასამდე ავა. 150 ათასი 1879- 

80-81 წ. გადასახლებულნი და დანარჩენი იქ მოსახლენი, 

ანუ ძველადგანვე საქართველოს ადგილებზედ მდებარენი, ხო- 

ლო ოსმალეთის ხელში მომწყვდეულნი. 

     დიახ, ეს შეიძლება ასე იყოს; რომ იქ ქართული ენა 

არსებობდეს და ამას ისიც ასაბუთებს, რომ მთელს ჭორო- 

ხის ხეობაში დღემდე ქართველ მაჰმადიანთ შორის ქართუ- 

ლი ენა არსებობს. დიახ, ეს თუმცა ასეა, მაგრამ თვინიერ 

ენის მათში ჩვენ ყოველივე დამხობილად მიგვაჩნია და რო- 

გორც ერთი და ორი კუთხე დავკარგეთ და მასში მცხოვრებ 

ქართველი ხალხი, ენა და სოფლის ქართული სახელები, 

ისევე ამ ხსენებულ კუთხეებს მოევლინებათ და გულ დაწყვე- 

ტით ვიტყვით, რომ — ყოველივე დაკარგულია ჩვენთვის. სა- 

დაც კი დარჩა ქართული ენა, იქ იგი დღეის შემდეგ დაკარ- 

გვას მიეცემა, ყოველივე ამოვარდება ისევე, როგორც ეს 

ამოვარდა ზემოდ მოთვლილ კუთხეებშია. ამის დასაბუთები- 

სათვის ჩვენ შორს არ წავალთ. თვალთ წინ გვაქვს თრიალე-  

თი, ჩილდირი, ჯავახეთი და მესხეთი, რაც შუაგულ ქართლ- 

ზედ ახლოს სძევს, თითქმის ზედ არის მოკრული, მაგრამ 

ჟამთა ვითარებამ და დროის მახვილმა იქ ყველაფერი მოს- 

პო და ამოაგდო ისე, რომ დღეს თვით შოთა რუსთველის სა- 

მშობლო რუსთავშიაც კი მხოლოდ ქურთები სცხოვრობენ. 

მთელს კუთხეში ყოველივე დაკარგულია. ქართველნი არ ქა- 

რთველობენ, ყოვლისფრით გარდაქმნას ეძლევიან, რის მოწ- 

მენიც არიან ადგილობრივ ქართველ გათათრებული თავადის 



შვილებთაგან ფალავანიშვილები, ათაბეგები, ავალიშვილები, 

დიასამიძეები და მრავალიც სხვანი, დღეს თათრის ბეგებათ 

წოდებულნი და სრულიად გათათრებულნი. 

     ამ კუთხეში თუ არის ქართული ენა სადმე დაშთენილი, 

ეს გახლავსთ შრომა და წყალობა მესხეთის და ჯავახეთის 

ქართველ კათოლიკეთა, რომელთაც დიდის შრომით და 

ცდით შეინახეს ეს ენა ამ კუთხეში. აქვე აღსანიშნავია ახალ- 

ციხის ქართველ ებრაელთა მაგალითი და ღვაწლი ქართუ- 

ლი ენის არ დაკარგვის წინაშე. 

  

განცხადება. 
  

     მე შევკრიბე სხვა და სხვა ძველი მასალები საქართვე- 

ლოს ისტორიის და ქართველ კათოლიკების შესახებ. ამ მასა- 

ლებში ბევრი უცხო რამ ცნობებია მოთავსებული. ცნობების 

ზოგი ძველს დროს შეეხება და ზოგი ახალს, ანუ XVIII 

საუკ. და ნამეტურ ანტონ ქათოლიკოზის და მის თანამგრძნობთ 

ქართველ მღვდელ-მთავრებს, რომელთაც გაფრანგება სდომ- 

ნიათ. განვიმეორებთ, რომ ამ წიგნში ბევრი უცხო რამ სა- 

ჭირო მასალებია მოთავსებული. 

     დღემდე ეს მასალები დაუბეჭდავათ არს დაშთენილი, თუმ- 

ცა დაცენზორებულიც არის. თუ ვინმე ისურვებს და გამოს- 

ცემს ამ წიგნს, ეს ერთობ კარგი იქმნება. 800 ცალი წიგნის 

გამოცემა 200 მ. დაჯდება. წიგნი საკმარისად ფართო გამო- 

ვა. თუ ვინმე იკისრებს თავის ხარჯით ამ წიგნის გამოცემას, 

იმას ამ წიგნზედ დახარჯული ფული არ დაეკარგება. 

     მსურველს შეუძლიან მოგვმართოს ჩვენ შემდეგის ადრესით: 

Тифлисъ, Захю Чичинадзе. მეტი არა უნდა რა, ადრესი 

მარტივია. 

  

 

ნაწერენაწერენაწერენაწერებიბიბიბი    ქართქართქართქართველველველველ    კათოლიკეთაკათოლიკეთაკათოლიკეთაკათოლიკეთა    შესახებშესახებშესახებშესახებ::::    
  

საქართველოს დაკარგული სოფლები და ქართველთ 

კათოლიკენი . . . . . 40   კ. 

პატრი ნიკოლა . . . . . 20   „ 

უმთავრეს მიზეზები . . . . . 20   „ 

საქართველოოს შესახებ ევროპიელთ ცნობა  . 20   „ 

პეტრე ხარისჭირაშვილი . . . . 15   „ 

კათოლიკეთ ეკკლესია საქართველოში . . 10   „ 

ზუბალაშვილების გვარის ისტორია . . .       1 მ. 

კათოლიკეთ ეპისკოპოსის მოსვლა . . . 10   „ 

ბათუმის ქართ. კათოლიკეთ ეკკლესია . . 20   „ 

არქიმანდრიტი პავლე შაჰყულიანი . . . 15   „ 



მოძღვარი ივანე გვარამაძე . . . . 15   „ 

ხურსიძეების გვარის ისტორია . . . 30   „ 

ქართველ კათოლიკეთ მოღვაწენი . . . 30   „ 

ისტორია ქართველ კათოლიკეთა . . . 50   „ 

სამაგალითო ადამიანი (სტ. ზუბალაშვილი) . 20   „ 

წარჩინებული გვარის შვილნი, გლეხნი და მოქალაქენი 40   „ 

გრიგოლ ხურსიძე და სტ. ზუბალაშვილი ინდოეთში 15   „ 

პატრი მიხეილ თამარაშვილი . . . 10   „ 

 


