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სა ქარ თვე ლო დი დი ტრა დი ცი ე ბის მქო ნე ქვე ყა ნა ა. თა ვი სი 
ხან გრძლი ვი ის ტო რი უ ლი ცხოვ რე ბის გან მავ ლო ბა ში ქარ თველ მა 
ხალ ხმა შე ი მუ შა ვა ცხოვ რე ბი სა და ურ თი ერ თო ბის თა ვი სე ბუ რი სტი
ლი. ეპის ტო ლუ რი ჟან რი ძა ლი ან ახ ლოს დგას ყო ველ დღი ურ ყო ფა 
ცხოვ რე ბას თან, ამი ტომ, ბუ ნებ რი ვი ა, მას ში ნათ ლად აი სა ხე ბა ის 
წეს ჩვე უ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც ხალ ხშია გავ რცე ლე ბუ ლი. 

ნი კო ლოზ ბა რა თაშ ვი ლის წე რი ლე ბი გვაძ ლევს ძა ლი ან სა ინ
ტე რე სო ცნო ბებს ძვე ლი ქარ თუ ლი ტრა დი ცი უ ლი ქორ წი ლის, სტუ
მარ მას პინ ძლო ბი სა და წმინ და ად გი ლე ბის მო ლოც ვის რი ტუ ა ლე
ბის შე სა ხებ. 

1844 წლის 15 აპ რილ სა და 10 მა ისს თა ვის ბი ძას, ზა ქა რია ორ ბე
ლი ანს, ნი კო ლო ზი სწერს: „დავით ერის თავ მა, სი ძის ძმამ, სა მა ჭან
კლო ში ქო რი გთხო ვა. ზა ქა რი ავ, ხომ იცი, ამათ მა გის თა ნე ბი დი დად 
მიაჩნიათ“ (XIXXX სა უ კუ ნე ე ბის ქარ თველ მწე რალ თა ეპის ტო ლუ რი 
მემ კვიდ რე ო ბა. ტ. I; 2011; 151). ძვე ლი ქარ თუ ლი ტრა დი ცი ით, სა მა ჭან
კლო ფუ ლა დი სა ხის იყო და მა შინ დე ლი სა ზო გა დო ე ბის თვის არც 
ისე მცი რე თან ხას შე ად გენ და. რო გორც ჩანს, ეს ტრა დი ცია მე19 სა
უ კუ ნის სა ქარ თვე ლო ში ჯერ კი დევ ახ სოვთ, თუმ ცა მას კა ტოს შემ
თხვე ვა ში შე და რე ბით სიმ ბო ლუ რი ხა სი ა თი აქვს და პა ტარ ძლის ბი
ძას მხო ლოდ ქორს სთხო ვენ. 

 ქორ წი ლის შემ დეგ, 1844 წლის აგ ვის ტო ში, გაგ ზავ ნილ ბა რათ ში 
ნი კო ლოზ ბა რა თაშ ვი ლი ზა ქა რია ორ ბე ლი ანს დე ტა ლუ რად აღუ წერს 
კა ტოს ქორ წი ლის ამ ბებს. ბა რა თაშ ვი ლი აღ ფრთო ვა ნე ბა ში მო უყ ვა
ნია ამ დე ნი თო ფის სრო ლას, ხალ ხის სიმ რავ ლე სა და შე ძა ხი ლებს. 
ამ გვა რი მას შტა ბუ რი ქორ წი ლე ბი მა შინ დე ლი სა ქარ თვე ლოს თვის 
ბუ ნებ რი ვი მოვ ლე ნა იყო და ოჯა ხის კარგ მა ტე რი ა ლურ მდგო მა რე
ო ბა სა და სტუ მარ თმოყ ვა რე ო ბას უს ვამ და ხაზს (XIXXX სა უ კუ ნე ე ბის 
ქარ თველ მწე რალ თა ეპის ტო ლუ რი მემ კვიდ რე ო ბა. ტ. I; 2011; 158). 

იმ პე რი ოდ ში, რო ცა ნი კო ლოზ ბა რა თაშ ვილს მო უ წია მოღ ვა წე
ო ბა, სა ქარ თვე ლო მძი მე პო ლი ტი კურ მდგო მა რე ო ბა ში იმ ყო ფე ბო და. 
ქარ თვე ლი მო აზ როვ ნე ფე ნის გა და სახ ლე ბამ თბი ლი სის ინ ტე ლექ
ტუ ა ლუ რი ცხოვ რე ბა ჩაკ ლა. ბა რა თაშ ვი ლის დრო ინ დელ თბი ლის
ში არ არ სე ბობ და ნამ დვი ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბა. ამ გვარ 
„უსარგებლო“ ცხოვ რე ბას პო ე ტი აღ წერს 1841 წლის 28 მა ი სი თა და 18 
ოქ ტომ ბრით და თა რი ღე ბულ გრი გოლ ორ ბე ლი ა ნი სად მი მიძღ ვნილ 
წე რი ლებ ში: „თუ ქალაქის ამბავი გინდა, სწორე გითხრა, ბევრი ჭო
რიანობაა და ჭირიანობა“; „ტფილისი ისევ ის ქალაქია უსარგებლო 
გონებისა და გულისათვის“. უფ რო ად რე, 1838 წლის 6 აგ ვის ტოს მი
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ხე ილ თუ მა ნიშ ვი ლი სად მი მი წე რილ წე რილ ში კი ვკითხ უ ლობთ: „ნუ 
გა მი ჯავ რდე ბი დუ მი ლი სათ ვის, ხო ლო მტვრი სა გან – სუ ლის შემ ხუთ
ველ თბი ლის ში სა ყუ რადღ ე ბო არაფერია“ (XIXXX სა უ კუ ნე ე ბის ქარ
თველ მწე რალ თა ეპის ტო ლუ რი მემ კვიდ რე ო ბა. ტ. I; 2011; 159).

სა კუ თარ წე რი ლებ ში ბა რა თაშ ვი ლი საკ მა ოდ დაწ ვრი ლე ბით 
მი მო ი ხი ლავს მა შინ დე ლი თბი ლი სის ში და პო ლი ტი კურ ცხოვ რე
ბას. ახ სე ნებს ბრძო ლებ ში სა ხელ მოხ ვე ჭილ ქარ თველ გმი რებს: მო
სე არ ღუ თინ სკი დოლ გო რუ კოვს, ოფი ცერ გი ორ გი სა გი ნაშ ვილს და 
ხაზს უს ვამს გრი გოლ ორ ბე ლი ა ნის გან სა კუთ რე ბულ დიპ ლო მა ტი ურ 
შე საძ ლებ ლო ბა საც გუ რი ის აჯან ყე ბის ჩამ შვი დე ბა ში. ბა რა თაშ ვი ლი 
ბი ძას თან მი მო წე რი სას იმედს ამ ყა რებს პო ზი ნის სა ქარ თვე ლო ში 
მოღ ვა წე ო ბა ზე და კე თილ გან წყო ბი ლია ამ რუ სი მო ხე ლის მი მართ. 

ასე თი იყო, ზო გა დად, ბა რა თაშ ვი ლის დრო ინ დე ლი სა ზო გა დო
ებ რივ კულ ტუ რუ ლი ატ მოს ფე რო და მო წი ნა ვე ქარ თვე ლი ინ ტე ლი
გენ ცი ის მოღ ვა წე ო ბის ის შე მა ფერ ხე ბე ლი მოვ ლე ნე ბი, რომ ლე ბიც 
მოჰ ყვა 1832 წლის შეთ ქმუ ლე ბის და მარ ცხე ბას. თა მა მად შე იძ ლე ბა 
ით ქვას, რომ ნი კო ლოზ ბა რა თაშ ვი ლის პი რა დი ბა რა თე ბი წარ მო ად
გენს მე19 სა უ კუ ნის პირ ვე ლი მე ოთხ ე დის სა ქარ თვე ლოს პო ლი ტი
კუ რი და სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის მნიშ ვნე ლო ვან ფაქტს, ეპო
ქის მნიშ ვნე ლო ვან დო კუ მენტს.

ლიტერატურა:
1.  XIXXX საუკუნეების ქართველ მწერალთა ეპისტოლური მემკვიდრე

ობა. ტ. I; 2011.

Georgia is a country with great traditions. Throughout the historical 
life, the Georgian people have developed a peculiar style of life and re
lationship. The epistolary genre is very close to everyday life, so it naturally 
reflects the customs that are felt in people.

Nikoloz Baratashvili’s letters give us very interesting information 
about the old Georgian traditional wedding, hospitality and rituals of 
consecration of holy places.

On April 15 and May 10, 1844, Nicholas wrote to his uncle, Zakaria 
Orbeliani: “David Eristavi, the brotherinlaw, asked for a hawk in Sa
machanklo. Zakaria, you know, these people believe in you a lot. ”(Epistolary 
Heritage of Georgian Writers of XIXXX Centuries. Vol. I; 2011; 151). According 
to the old Georgian tradition, matchmaking was a kind of money and was 
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not a small amount for the society of that time. It seems that this tradition 
is still remembered in 19th century Georgia, although it has a relatively 
symbolic character in the case of Kato and the bride’s uncle is only asked 
to choir.

 In the card sent after the wedding in August 1844, Nikoloz Baratashvili 
describes the news of Kato’s wedding in detail to Zakaria Orbeliani. 
Baratashvili admired the shooting of so many guns, the crowd of people 
and their shouts. Such largescale weddings were a natural event for 
Georgia at that time and emphasized the good material condition and 
hospitality of the family ‒ (XIXXX saukuneebis qartvel mweralta epis
toluri memkvidreoba [Epistolary Heritage of Georgian Writers of XIXXX 
Centuries] Vol. I; 2011; 158]).

 At the time when Nikoloz Baratashvili had to work, Georgia was in 
a difficult political situation. The deportation of Georgian thinkers has 
ruined the intellectual life of Tbilisi. There was no real public life in Tbilisi 
during Baratashvili’s time. Such a “useless” life is described by the poet 
in his letters to Grigol Orbeliani dated May 28, 1841 and October 18, 1841: 
“If you want the story of the city, tell me the truth, there is a lot of gossip 
and plague”; “Tbilisi is still a city useless for the mind and heart”. Earlier, 
in a letter to Mikheil Tumanishvili on August 6, 1838, we read: “Do not be 
angry for the silence, and from the dust  there is nothing in Tbilisi that is 
soulstirring.” (Epistolary Heritage of Georgian Writers of XIXXX Centuries. 
Vol. I; 2011; 159).

 In his letters, Baratashvili gives a very detailed overview of the 
internal political life of Tbilisi at that time. He mentions the Georgian 
heroes involved in the battles: Mose ArgutinskyDolgorukov, Officer 
Giorgi Saginashvili and emphasizes Grigol Orbeliani’s special diplomatic 
opportunity in suppressing the Guria uprising. While corresponding with 
his uncle, Baratashvili hopes for Pozin’s work in Georgia and is kind to this 
Russian official.

 Such was, in general, the sociocultural atmosphere of Baratashvili’s 
time and the obstacles to the activities of the advanced Georgian 
intelligentsia that followed the defeat of the 1832 conspiracy. It can be 
boldly said that Nikoloz Baratashvili’s personal cards are an important fact 
of the political and public life of Georgia in the first quarter of the 19th 
century, an important document of the epoch.
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