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XIX საუკუნის უცხოელი ავტორები საკუთარ თხზულებებში 
დიდ ადგილს უთმობდნენ რუსეთის იმპერიის მიერ წარმოებულ 
ყველაზე სისხლიან და ხანგრძლივ კავკასიურ ომს. ამ წიგნების 
ზოგი ავტორი რუსეთის მხარეს იბრძოდა, ზოგი კი გვერდით 
ედგა კავკასიელ მთიელებს. აღსანიშნავია, რომ ორივე პოზი-
ციაზე მყოფი უცხოელები თავდაუზოგავად იბრძოდნენ 
ამა თუ იმ მხარეს. ნაშრომებიდან აშკარად იკვეთება მა-
თი პოლიტიკური შეხედულებები, სუბიექტური მიდგომა ომი-
სა თუ მშვიდობიანი თანაარსებობის საკითხებისადმი. უცხო-
ე  ლი ავტორები მოვლენების შეფასებისას ხშირად ტენ-
დენციურები არიან, საკითხებს მათთვის სასურველი ინტერ-
პრეტაციით განიხილავენ, თუმცა მათი ნაშრომები მნიშვ-
ნელოვან პირველწყაროებს წარმოადგენს კავკასიური ომის 
შესწავლისათვის. 

სტატიაში განხილულია რუსეთის პოლიტიკის მხარდამჭერი, 
მათ მხარეს მებრძოლი ორი გერმანელის – პრუსიის მეფის, 
ვილჰელმ I-ის ძმის, პრინც ალბრეხტის (1809-1872) ნაშრომი 
„კავკასიაში. 1862“ და მხატვარ თეოდორ ჰორშელტის ჩა-
ნაწერები კავკასიური ომის შესახებ, რომელიც 1880 წელს 
გამოიცა მიუნხენში – „თეოდორ ჰორშელტი. მისი ცხოვრება და 
მისი ნაწარმოებები. ესპანეთი, ალჟირი, კავკასია“ (Horschelt, 
1880).

მრავლისმომცველ ინფორმაციას შეიცავს პრუსიის პრინც 
ალბრეხტის თხზულება, რომელშიც თითქმის ას გვერდზე 
(Albrecht, 1865: 339-457) მეტს კავკასიელების წინაღმდეგ 
ბრძოლის ამბებს უთმობს. ის პირადად მონაწილეობდა ადი-
ღელების წინააღმდეგ მოწყობილ 7-დღიან (1862 წლის 4-10 
ნოემბერი) სამხედრო ექსპედიციაში. რუსების მიერ ბრძოლის 
წარმატებით დასრულების და რაზმის ყოფილ ბანაკში დაბ-
რუნების შემდეგ, უაღრესად კმაყოფილმა პრინცმა რუსის 
ჯარის მიმართ სიტყვიერი და წერილობითი ქება გამოხატა და 
რაზმისადმი თავისი მიმართვა შემდეგი სიტყვებით დაასრულა: 
„გაუმარჯოს რუსეთს და ღმერთო, დაიფარე მეფე!” (Милютин, 
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1999: 416). გერმანელი პრინცი ნაშრომში ხაზგასმით აღნიშნავს 
რუსეთისა და პრუსიის მეფეების, ალექსანდრ II-ის და ვილჰელმ 
I-ის, მეგობრულ დამოკიდებულებას.

რამდენადაც გასაგებია პრინც ალბრეხტის ვიზიტის მიზანი, 
ერთკვირიანი ბრძოლა რუსეთის დამპყრობლურ სამხედრო 
ექსპედიციებში, იმდენად გაურკვეველია მხატვარ თეოდორ 
ჰორშელტის თავგანწირული და შეუპოვარი ბრძოლა, 1858-1862 
წლებში კავკასიელი მთიელების წინააღმდეგ. გერმანელმა 
მხატვარმა საკუთარ ჩანაწერებში ქრონოლოგიური თანმიმ-
დევრობით და დაწვრილებით აღწერა ჩრდილო კავკასიაში 
მიმდინარე საომარი მოქმედებები და ბრძოლის დეტალები 
(კანდელაკი, 2019: 68-88). 

აღსანიშნავია, რომ 1862 წლის 10 სექტემბრიდან, 21 დღის 
განმავლობაში, თეოდორ ჰორშელტმა ბაქოსა და ერევანში 
პრუსიის პრინც ალბრეხტთან ერთად იმოგზაურა. ორივე გერ-
მანელი ავტორი თავიანთ ნაშრომებში გულთბილად მოი-
ხსენიებენ ერთმანეთს. რუსეთის იმპერატორმა კავკასიაში 
გამოჩენილი მამაცობისათვის ორივე გერმანელს არაერთი 
ჯილდო მიანიჭა. 
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Foreign authors of the 19th century devoted a signifi cant part 
of their work to the bloodiest and longest-running Caucasian war 
waged by the Russian Empire. Some of the authors of these books 
fought on the Russian side, while others sided with the Caucasian 
mountaineers. It is noteworthy that the foreigners in both positions 
fought selfl essly on the side of their choice. The works clearly ex-
press their political views, subjective approach to issues of war or 
peaceful coexistence. Foreign authors are often biased in their as-
sessment of events, analyzing issues in their preferred way of inter-
pretation, although their works remain as important primary sources 
for the researching purposes of the Caucasian war.

The article discusses the works of two Russian supporters who 
fought on their side, Prince Albrecht’s (1809-1872), brother of King 
Wilhelm I of Prussia, work “In Caucasus. 1862” and the notes of paint-
er Theodor Horschelt about the Caucasus War, published in Munich 
in 1880 – “Theodor Horschelt. His life and his works. Spain, Algeria, 
Caucasus” (Horschelt 1880).

Extensive information is contained in the works of Prince Al-
brecht of Prussia, where he devotes almost a hundred pages (Al-
brecht 1865: 339 – 457) to the stories of battles against the Cauca-
sians. He personally participated in a seven day military expedition 
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(November 4-10, 1862) against the Adyghei. After the successful com-
pletion of the battle by the Russians and the return of the detach-
ment to the former camp, the highly contented prince expressed his 
praise to the Russian army orally and in a written form, concluding 
with the following words: “Long live Russia and God, please protect 
the king!” (Milyatin 1999: 416). The German prince in his work empha-
sizes the friendly attitude of the kings of Russia and Prussia, Alexan-
der II and Wilhelm I.

As the purpose of Prince Albrecht’s visit is clearly understand-
able, as vague as it stays the reason behind the selfl ess and relent-
less fi ght of the painter Theodor Horschelt against the Caucasian 
mountaineers in 1858-1862. The German artist described the ongo-
ing hostilities and details of battles in the Northern Caucasus in a 
chronological order and very specifi cally (Kandelaki 2019: 68 – 88).

It is noteworthy that from September 10, 1862 onwards, for 21 
days, Theodore Horschelt traveled to Baku and Yerevan with Prince 
Albrecht of Prussia. Both German authors warmly mention each oth-
er in their works. The Russian emperor awarded numerous awards to 
both Germans for outstanding bravery in the Caucasus.
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