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მივლინების ანგარიში


ამა წლის 1 ივლისიდან 30 სექტემბრამდე გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურის (DAAD) მხარდაჭერით კვლევით სამუშაოს ვაწარმოებდი გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიაში. პროგრამა ორი თემის შესახებ მასალების მოძიებას და დამუშავებას ითვალისწინებდა: 1. გერმანიის ქართველთა სათვისტომოს წერილობითი მემკვიდრეობა და 2. ქართულ-გერმანული საეკლესი-პოლიტიკური ურთიერთობები გვიან შუასაუკუნეებში. გეგმის შესაბამისად ვმუშაობდი სხვადასხვა სამეცნიერო ცენტრსა და ქართველთა დიასპორაში. 
გაირკვა, რომ ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის წარმომადგენელთა მემკვიდრეები ბავარიაში პრივატულად ისეთ წერილობით დოკუმენტებსს ინახავენ, რომელთა მეცნიერული მნიშვნელობა თვალსაჩინოა. ასეთია, მაგალითად, მე-20 საუკუნის 40-50-იანი წლების გერმანიის ქართველთა სათვისტომოს თავმჯდომარის გიორგი მაღალოვის (მაღალაშვილის) არქივი, რომელიც მისი ვაჟის, კონსტანტინე მაღალოვის, სახლში ინახება (Gut Ising, ბავარია). იქ თავმოყრილია სხვადასხვა ფორმისა და შინაარსის ხელნაწერები ქართულ, გერმანულ და რუსულ ენებზე. ამ არქივის ქართულენოვანი ნაწილის ფოტოგრაფირება, მფლობელის სურვილისა და თანხმობის საფუძველზე, მოახდინა აიხშტეტ-ინგოლშტატის უნივერსიტეტის მაგისტრანტმა ირაკლი ჯინჯოლავამ. მან ამ დოკუმენტაციის ელექტრონული ვერსია თავაზიანად დაუთმო ხეც-ს. ამავე არქივში ცალკე ერთეულად წარმოგვიდგება ხელნაწერი ფურცლები, რომლებშიც მოცემულია მიმოწერა გიორგი მაღალოვსა და იმ დროს მიუნხენში მცხოვრებ მღვდლეს (დეკანოზს) ალექსანდრე დემეტრაშვილს შორის. ამ დოკუმენტაციის ქსეროასლები მე მოვიპოვე მიუნხენში მცხოვრები ქართველის, ნატა რუსიაშვილის, დახმარებით. სპეციალურ ლიტერატურაში არაფერია ცნობილი არც აღნიშნული სასულიერო პირისა და არც მაღალოვის საარქივო ფონდის შესახებ. ამიტომ ამ ფონდის საიმედოდ დაცვა, აღნუსხვა და დამუშავება საშური საქმეა. 
მე მქონდა შემთხვევა (ათი წლის წინათ), შევხვედროდი და გავცნობოდი ცნობილი ქართველი ემიგრანტების, ალშიბაიების, რძალს - ივლიტა მამულაიშვილ-ალშიბაიას, რომელიც 102 წლის ასაკში გარდაიცვალა (2016 წელს). გაირკვა, რომ მისი მოგონებები ჩაიწერა მისმა შვილიშვილმა ტეზა (ელა) ალშიბაიამ და ჩართო თავის სასკოლო თხზულებაში. მე გავეცანი ამ თხზულებას (ტეზას დედისაგან, ნინო ალშიბაიასაგან, მოწოდებული ელექტრონული ვერსიის მეშვეობით) და შემიძლია დავადასტურო, რომ ის ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის ისტორიისათვის ბევრ საყურადღებო ცნობას შეიცავს. ამ თხზულების ეგზემპლარი, ჩემი რჩევის თანახმად, ავტორმა ხეც-ს გადასცა.
პროგრამის მეორე ნაწილი ითვალისწინებდა იმ წერილობითი წყაროების გამოვლენასა და შესწავლას, რომლებშიც ასახული უნდა ყოფილიყო პროტესტანტული რეფორმაციის კავშირი საქართველოსთან. ამ საკითხზე თანამედროვე სამეცნიერო ლიტერატურაში (როგორც ქართულ, ისე უხცოენოვანში) ძალზე მცირე ინფორმაცია არსებობს. ეს ინფორმაცია სამეცნიერო მიმოქცევაში ჯერჯერობით სრულყოფილად შემოსული არ არის. ლაპარაკია ძმების, ყვარყვარე და მანუჩარ ათაბაგების, ვიზიტზე კონსტანტინოპოლში 1579 წელს. ირკვევა, რომ ამ ვიზიტთან დაკავშირებული ამბები და მისი შედეგები ასახულია იმ პერიოდის გერმანელი თეოლოგების, მისიონერებისა და დიპლომატების ნაწერებში. ესენია: დავით ხიტრეუსი, სტეფან გერლახი, მარტინ კრუსიუსი, სალომონ შვაიგერი და ვენცესლავ ბუდოვიცი. მათი თხზულებებით ჩვენთვის ცნობილი ხდება, თუ როგორ და რა პირობებში მიიღო მანუჩარმა და მისმა ამალამ ისლამი; როგორ დაუკავშირდა ყვარყვარე ევანგელისტებს ჰაბსბურგთა საელჩოში და როგორ შევიდა იგი (თანმხლებ პირებთან ერთად) ეკუმენურ დიალოგში მათთან და როგორ მოხდა ამ დროს აუგსბურგის აღსარების ქართულად თარგმნა; ვინ ჩაუწერა სალომონ შვაიგერს წიგნაკში ქართული ანბანი და ქართული ფსალმუნის პირველი მუხლი, რაც 1608 წელს დაიბეჭდა კიდეც და ქართული ანბანი პირველად ამრიგად ეზიარა სტამბას; რა უამბეს ქართველებმა ლუთერან მისიონერებსა და დიპლომატებს იმდროინდელი საქართველოს სარწმუნოებრივი, პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ; კონკრეტულად როდის და როგორ დაბრუნდნენ ძმები ათაბაგები სულთანის კარიდან სამშობლოში და ბევრი სხვა. ეს და სხვა მასალები, რომელთა მოძიება აღნიშნული მივლინების ფარგლებში გახდა შესაძლებელი, აისახება ნაშრომში ,,ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესიის ისტორიიდან საქართველოში (წინაისტორია და ისტორია)“, რომლის პუბლიკაცია მიეძღვნება გერმანული დასახლებების საქართველოში დაარსების 200 წლისთავს.

აიხშტეტის აღმოსავლურ კოლეგიუმსა და გერმანიის ქართული სათვისტომოს ცენტრში (მიუნხენი) მოეწყო ხეც-ის გამოცემის, საიუბილეო კრებულ ,,კალისტრატე ცინცაძე 150“-ის, პრეზენტაცია, როდესაც მე წავიკითხე მოხსენება: ,,ძველი და ახალი გამოწვევები საქართველოს რელიგიურ-პოლიტიკურ სივრცეში“ (თანამომხსენებელი: მიუნხენის უნივერსიტეტის დოქტორანტი მირიან გამრეკელაშვილი). 
     
საპატიო მოვალეობად ვრაცხ აღვნიშნო: მუშაობაში მეხმარებოდა მიუნხენის ლუდვიგ მაქსიმილიანის უნივერსიტეტის პროფესორი, წელიწდეულ Oriens Christianus-ის რედაქტორი და გამომცემელი, ორგზის დროქტორი ჰუბერტ კაუფჰოლდი. საქმიანი კონტაქტები მქონდა აიხშტეტისა და ტიუბინგენის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრებთანაც. ყველას უღრმეს მადლობას მოვახსენებ. 
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