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ცნობილმა მეცნიერმა, დიმიტრი ბაქარძემ, სვანეთში 1860 წელს 
იმოგზაურა. ამ დროს ის მსახურობდა ქუთაისის გუბერნატორის 
კანცელარიაში. ამ მოგზაურობისაკენ მეცნიერს უბიძგა ორმა გარე-
მოებამ: ინტერესმა სვანეთის როლისადმი საქართველოს ისტორიაში 
და გეოგრაფიული საზოგადოებისაგან მიღებულმა დავალებამ – 
შეესწავლა სვანეთის ჯვარ-ხატებზე შესრულებული წარწერები. 

დიმიტრი ბაქრაძემ მოგზაურობა დაიწყო ქუთაისიადან 8 სექ-
ტემბერს და ის სვანეთში ავიდა სამეგრელოდან, სოფელ ჯვარიდან, 
მდინარე ენგურის ხეობით, ანუ ლენხერის გზით. 

დიმიტრი ბაქრაძის მოგზაურობის ამსახველი მასლა გამოქ-
ვეყნდა 1864 წელს (Бакрадзе Д., Сванетия, ЗКОИРГО, кн. V, Тифл., 1864.). 
დიმიტრი ბაქრაძის მოგზაურობის ამსხველი ტექსტი რუსულადაა 
დაწერილი, ეკლესიათა და ჯვარ-ხატთა წარწერები კი დედნის ენაზე, 
ანუ ქართულადაა წარმოდგენილი. ზუსტადაა დაფიქისრებული 
ტოპონიმთა ტრანსკრიფციაც. 

დიმიტრი ბაქრაძის ნაშრომი უმნიშვნელოვანესია სვანეთის 
ისტორიისა და კულტურის შესწავლისათვის, რადგანაც დიმიტრი ბაქ-
რაძე XIX საუკუნის პირველი ქართველი სწავლულია, რომელიც უშუალო 
დაკვირვებით აღწერს სვანეთის სიძველეებსა და ყოფას. ცნობილია, 
რომ მის მოგზაურობას უსწრებდა რუსეთის იმპერიის რამდენიმე 
მოხელის აღწერილობანი ზემო სავნეთისა, მაგრამ მათგან დიმიტრი 
ბაქრაძეს გამოარჩევს დიდი ცოდნა საქართველოოს წასრულისა, 
სიყვარული შესასწავლი რეგიონისადმი და ობიექტურობა, რაც სძენს 
განსაკუთრებულ ფასს მის ნაშრომს. 

დიმიტრი ბაქრაძე ვრცლად მიმოიხილავს სავნეთის შესახებ 
არსებულ ბერძნულ და ქართულ წყაროებს, წარმოაჩენს სვანეთის 
საერისთავოსა და შემდგომ სამთავროს როლს შუა საუკუნეების 
სვანეთის ყოფაში.

ნაშრომის მეორე ნაწილში აღწერს სვანეთის გზებს, სოფლებს, 
გეოგრაფიულ ლანდშაფტს, ეკლესიებს. მოგვითხრობს გელოვანთა 
და დადეშქელიანთა ისტორიებს. ეკელსიათა აღწერილობის დროს 
ყურადღებას ამხვილებს ტოპონიმზე, ეკლესიის არქიტექტურულ 
იერზე, მასში დაცულ სიწმინდეებზე, გადმოწერს წარწერებს. იხსე-
ნიებს ხელნაწერებს. მოგვითხრობს იმ დროისათვის სავნეთში 
მოღვაწე მღვდლებზე.
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გარდა არქეოგრაფიული მასალისა, უძვირფასესია დიმიტრი 
ბაქრაძის მიერ აღწერილი ეთნოგრაფიული ვითარებაც. ფრიად მნი-
შვნელოვანია, რომ თანამედროვე ვითარების აღწერისას მეცნიერი 
ეყრდნობა ადგილობრივთა მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას და 
წარმოგვიჩენს მთხრობელთა მსოფლხედვას. 

მეცნიერი ადვილად ამოიცნობს სვანურ ყოფაში საერთო ქარ-
თული ვითარების ამსახველ სურათს. ის მიმოიხილავს დასახლების 
ფორმებს, სამეურნეო ყოფას, აღწერს რელიგიურ, საცხოვრებელ და 
თავდაცვით ნაგებობებს, სვანეთის ხალხურ რელიგიურ სისტემას, 
დღესასწაულებს, რწმენა-წარმოდგენებს, ხალხურ სიმღერებსა 
და ფერხულებს, ჩვეულებით სამართალს, სამოსს, სამკაულს, ია-
რაღს, სვანთა ანთროპოლოგიურ ტიპს; წარმოაჩენს ქალთა მა-
ღალ უფლებრივ მდგომარეობას. ყურადღებას ამახვილებს ისტო-
რიული მეხსიერების საკითხებზე და მოგვითხრობს სვანთა დამო-
კიდებულებაზე წმიდა თამარ მეფის ხსოვნისადმი და აღწერს თამარ 
მეფის შესახებ არსებულ ადგილობრივ ლეგენდა-გადმოცემებს. 
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Famous scholar Dimitri Bakradze traveled to Svaneti in 1860. At that 
time he was serving in the Chancellery of the Governor of Kutaisi. The 
scholar was motivated by two circumstances: he was interested in the role 
of Svaneti in the history of Georgia and he received an assignment from the 
Geographical Society to study the inscriptions of the cross-icons of Svaneti.

Dimitri Bakradze started his journey from Kutaisi on September 8 and 
moved to Svaneti through Samegrelo, from the village of Jvari he went up 
the Enguri valley through the way called Lenkheri.
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The data of the travels of Dimitri Bakradze was published in 1864 
(Bakradze D., Svaneti, ZKOIRGO, kn., V, Tifl ., 1864). The text is written in Rus-
sian, the inscriptions from the churches and cross-icons are presented in 
the original language − in Georgian. The transcription of toponyms is also 
accurately recorded.

Dimitri Bakradze’s work has a great importance for the study of the 
history and culture of Svaneti, since Dimitri Bakradze is the fi rst Georgian 
scholar of the XIX century, who describes the antiquities and life of Svaneti 
through direct observation. It is known that his trip was preceded by the 
descriptions of several offi  cials of the Russian Empire in Zemo Savneti, but 
Dimitri Bakradze is distinguished by his great knowledge of Georgia, love 
for the region and objectivity, which adds special value to his work.

Dimitri Bakradze reviews in detail the existing Greek and Georgian 
sources about Savneti, and analyses the role of the Svaneti Saeristavo and 
later Samtavro in the life of medieval Georgia.

The second part of the work describes the roads, villages, geographical 
landscape, churches of Svaneti. Tells the stories of the kin groups of Gelo-
vani and Ddeshkeliani. D. Bakradze pays special attention to the toponym, 
the architectural style of the churches, the sanctuaries preserved there, 
copies the inscriptions, lists the manuscripts and tells the stories of the 
priests working in Svanet at that time.

In addition to the archeographic material, the ethnographic reality 
described by Dimitri Bakradze is also highly valuable. It is important to 
mention, that while describing the current situation, the scholar relies on 
the information provided by the locals and presents the worldviews and 
perceptions of the narrators.

D. Bakradze recognizes the fetures of the common Georgian reality 
in Svan everydaylife. He deiscusses the forms of settlement, agricultural 
activities, describes the religious, residential and defensive buildings, the 
folk religious system of Svaneti, holidays, beliefs, folk songs and folklore, 
traditional law, clothing, jewelry, weapons, Svan physcal anthropologi-
cal types; describes the high legal status of women in the community. D 
Bkradze focuses on the issues of the historical memory and analyses the 
attitude of the Svans to the memory of St. Tamar and describes the local 
legends about King Tamar.
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