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ილია და უორდროპები 

კონკურსი „ბრიტანეთი და საქართველო“ 

ნარკვევი 

,,ილია და უორდროპები“ 

 

  შუა საუკუნეების ეპოქის ინგლისში, ისევე როგორც დასავლეთ ევროპის ბევრ სხვა ქვეყანაში, 

საქართველოზე წარმოდგენა მეტწილად ანტიკური წყაროების მიხედვით ჰქონდათ, რადგან ის 

სახელგანთქმული ბერძენი და რომაელი ავტორები, რომლებიც თავიანთ კლასიკურ 

თხზულებებში საქართველოს არაერთხელ მოიხსენიებენ, ინგლისურ ენაზეც იყვნენ 

გადათარგმნილი. 

ჯვაროსანთა ლაშქრობების მონაწილენი, სახელდობრ რიჩარდ ლომგულის რაინდები, იმ 

დროინდელი აღმოსავლეთის უძლიერესი ქრისტიანული სახელმწიფოსა და მის შემქმნელთა - 

დავით აღმაშენებლისა და თამარ მეფის სახელების მიმართაც არ უნდა დარჩენილიყვნენ 

გულგრილნი. 

1611 წელს ლონდონში პირველად დაიდგა მე-17 საუკუნის დასაწყისის ინგლისური 

დრამატურგიის თვალსაჩინო წარმომადგენლების - ფრანსის ბომონტისა და ჯონ ფლეჩერის 

პიესა „მეფე და არამეფე“, რომლის მოქმედება გადატანილია აღმოსავლეთში, ხოლო 

ნაწარმოების მთავარი გმირი არბასისი - იბერიის მეფეა. 

შექსპიროლოგიურ ლიტერატურაში (ვ.დიბელიუსი და სხვა) იყო ცდა შექსპირის „ტიტუს 

ანდრონიკუსის“ ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟის - გუთების დედოფლის - ტამორას თამარ 

მეფესთან იდენტიფიკაციისა, თუმცა, მას სავსებით არ იზიარებენ ქართველი მკვლევარები. 

 

უილიამ შექსპირი 

 

საქართველოსადმი ინგლისის საზოგადოებრიობის ცხოველი ინტერესის დამადასტურებელი 

ფაქტია: ქეთევან დედოფლის წამებაზე 1633 წ. ოქსფორდში ინგლისურ ენაზე დაბეჭდილი წიგმი, 

რომელსაც ჩვენშე პირველად ა.გაწერელიამ მიაქცია ყურადღება, ხოლო შემდეგ ქართულადაც 

ითარგმნა, აგრეთვე ტავერნიეს „ექვსი მოგზაურობისა“ და ჟან შარდენის სახელგანთქმული 

„მოგზაურობის“ წიგნის ზედიზედ რამდენიმე ინგლისური -თარგმანის გამოცემა. 
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საქართველოსა და ქართველებზე გარკვეული წარმოდგენა და საკუთარი შეხედულებანი ჰქონია 

დიდ ინგლისელ პოეტს ჯორჯ გორდონ ბაირონს (1788-1824) რომლის „დონ-ჟუანშიც“ ნახსენებია 

კავკასიონის ყინულოვანი მწვერვალები, სტამბულის ტყვეთა ბაზარზე გასაყიდი ქართველი... 

 

ჯორჯ გორდონ ბაირონი 

 

XIX საუკუნის საქართველოში ქართულ ენაზე ითარგმნებოდა ინგლისური ლიტერატურის 

საუკეთესო ქმნილებანი თომას მურის, ვალტერ სკოტის, ჯონათან სვიფტის, რობერტ ბერნსის, 

დიკენსის, შელის, ჯერობ ჯერომის, დანიელ დეფოსი, მარკ ტვენისა და სხვ. რომელთა 

მთარგმნელებად გვევლინებიან ი. ჭავჭავაძე, ნიკო ნიკოლაძე, მამია გურიელი, გიორგი 

ჭალადიდელი... , ასევე დიდი ინტერესით ადევნებდა თვალყურს ქართველი საზოგადოება 

ჟურნა-გაზეთებში ( „ცისკარი“, „დროება“, „ივერია“...) გამოქვეყნებული ი. ჭავჭავაძის, ნ. 

ნიკოლაძის, გ. წერეთლის, ს. მესხის, დ. მიქელაძისა (მეველის) და სხვათა წერილებსა თუ 

კორესპონდენციებს ინგლისის მიმდინარე ლიტერატურულ-კულტურულსა თუ სოციალურ-

ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. 

აი, ასეთ ორმხრივ, ინგლისურ-ქართულ და ქართულ-ინგლისურ გაცხოველებულ კულტურულ-

ისტორიულ ურთიერთობათა პირობებში XIX საუკუნის შუა ხანებიდან ინგლისში თანდათან 

აღმოცენდა და განვითარდა ქართველოლოგია, როგორც მეცნიერული დისციპლინა. 

ოლივერ უორდროპმა საუნივერსიტეტო განათლება ოქსფორდში მიიღო და იგი ჭაბუკობიდანვე 

მოგზაურობით ყოფილა გატაცებული. 1887 წ. აპრილში, 22 წლის ოლივერ უორდროპმა 

პირველად დადგა ფეხი საქართველოს მიწაზე და მოიარა ჩვენი ქვეყანა. ჭაბუკ ინგლისელს 

მასპინძლობას ილია ჭავჭავაძე და ივანე მაჩაბელი უწევდნენ. სამშობლოში დაბრუნებისთანავე 

დაწერა შესანიშნავი წიგნი - „საქართველოს სამეფო“, რომელიც 1888 წ. შემოდგომაზე უკვე 

დაიბეჭდა ლონდონში. 
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ოლივერ უორდროპის უმცროსი დ - მარჯორ უორდროპი, 1894 წ. ლონდონში გამოცემულ თავის 

„ქართულ ხალხური ზღაპრების“ ინგლისური თარგმანის წინასიტყვაობაში გულახდილად 

წერდა: „ჩემი ძმის მიერ დაწერილმა წიგნმა რამდენიმე წლის წინათ პირველად მიიზიდა ჩემი 

ცნობისმოყვარეობა და აღმიძრა გულში ინტერესი საქართველოს და მისი მხნე და მშვენიერი 

ერისა“. 

   ოლივერ უორდროპი თავის ,,საქართველოს სამეფოში”, ცალკე თავს უძღვნის ქართულ 

მწერლობას ,სადაც განსაკუთრებულ ყურადღებას იჩენს ,,ვეფხისტყაოსანის” მიმართ. ოლივერ 

უორდროპი გვაწვდის ძირითადად ხალხურ გადმოცემებზე დამყარებულ ბიოგრაფიულ ვერსიებს 

შოთა რუსთაველის შესახებ გვაძლევს ,,ვეფხისტყაოსნის“ იდეურ-მხატვრულ ანალიზს და 

მოქმედ გმირთა დახასიათებას ,გვიხატავს პოემის ეროვნულ ფესვებზე აღმოცენებულ 

ისტორიულ გარემოს.უორდროპი მოკლედ გადმოსცემს ,,ვეფხისტყაოსნის“ შინაარსს და ავლებს 

რა პარალელს ,,ვეფხისტყაოსნისა” და შუა საუკუნეების დასავლეთ ევროპულ სარაინდო რომანს 

შორის, ამბობს: ,,ავთანდილი წარმოგვიდგენს აღმოსავლეთის ქრისტიან რაინდს, რომელიც 

ჰგავს ჩვენსა როლანდს და რაინდებს წითელი ჯვრისას, ხოლო ტარიელი წარმოგვიდგენს 

ნამდვილ მუსლიმანს ,რომელიც სრულიად შეუბოჭავ გეძნობას… კითხვის ინტერესი 

საკვირველად არის დაცული მთელ პოემაში და მიდი დრამატული ერთიანობა არ გეკარგებათ 

თვალიდან. ხოლო რაც არ უნდა საინტერესო იყოს ამბავი, ,,ვეფხისტყაოსანი“ უმთავრესად 

იმითთა ძვირფასი, რომ იგი წარმოგვიდგენს სურათს, თუ როგორ ცხოვრობდნენ ქართველები 

თამარ დედოფლის დროს. ო.უორდროპი განსაკუთრებით ხაზს უსვამს იმას, რომ რუსთაველის 

დროში მოსაწონი გმირი უნდა ყოფილიყო განთქმული მამაცობით, სიუხვითა და ცხოველი 

სიყვარულით: 

False hod’s the root… (,,რადგან თავია სიცრუე …”) უფრო შესანიშნავი სტრიქონი მთელ ამ 

პოემისა მგონი ის უნდა იყოს რომელშიც გამოთქმულია ,,A glorious death is better than a life of 

shame “. (,,სჯობს სიცოცხლესა ნაძრახსა სიკვდილი სახელივანი”.) ოლივერ უორდროპის 

,,საქართველოს სამეფოს“ იმთავითვე დიდი ყურადღებითა და მოწონებით შეხვდა როგორც 

ინგლისელი, ისე ქართველი საზოგადოებრიობა. ი.ჭავჭავაძის ,,ივერია” უკვე 1888 წ. 20 

ნოემბერს აუწყებდა მკითხველს ო.უორდროპის მიერ ინგლისში გამოცემული ამ თხზულების 

შესახებ. ,,ივერიამ“ თავისი რამდენიმე ნომერი მიუძღვნა სანოს ფსევდონიმით ხელმოწერილ 

სტეფანე ჭრელაშვილის წერილს, რომელშიც ვრცლად იყო გადმოცემული ოლივერ 
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უორდროპის ,,საქართველოს სამეფოს“ შინაარსი. ასე გაიცნო ქართველმა ხალხმა უორდროპის 

გვარი პირველად, ოლივერ უორდროპმა კი ასე გააცნო ქართველი ხალხი და ქართული 

კულტურა ინგლისელ მკითხველს და უწინარეს ყოვლისა, თავის უმცროსსა და უსაყვარლეს 

დას-მარჯორი უორდროპს. უკვე გასაკვირი აღარ არის ამ წიგნის გაცნობის შემდეგ მარჯორი 

უორდროპი რომ დაინტერესებულიყო საქართველოთი, მითუმეტეს, წიგნის ავტორი იყო მისი 

სათაყვანო უფროსი ძმა, რომელიც, ბუნებრივია, პირად საუბრებშიც არა ერთ ახალ და 

საინტერესო დეტალით შეავსებდა თავის წიგნში მონათხრობს კავკასიის ამ ულამაზესსა და 

საოცნებო ქვეყნის შესახებ. მარჯორიმ მიზნად დაისახა ესწავლა და საკუთარი ხელით 

გამოეყვანა უცნობი ლამაზი, ქართული ასოები, ენა გაეტეხა და ესაუბრა მისთვის უცნობი 

ხალხის ენაზე, საკუთარი თვალით ენახა ზღაპრული მხარე-საქართველო და აქ მცხოვრები 

სტუმართმოყვარე და გულღია ქართველი ხალხი, საკუთარი ყურით მოესმინა ცოცხალი 

ქართული მეტყველება. უორდროპების ის დიდი ამბავი, რომელიც მათ ქართულ კულტურას 

დადეს, მარტო ამით როდი ამოიწურება: წლების მანძილზე მათ თავი მოუყარეს ძველი 

ქართული ხელნაწერი თუ ნაბეჭდი წიგნების შესანიშნავ კოლექციას, აგრეთვე ქართველ 

მწერლებთან და საზოგადო მოღვაწეებთან ხანგრძლივი მიმოწერით დაგროვილ მდიდარ 

ეპისტოლარულ მემკვიდრეობას, რომელიც დღეს ოქსფორდის უნივერსიტეტის ბიდლის 

სახელობის ბიბლიოთეკაშია დაცული, რომლებიც ახალ შუქს ჰფენენ ინგლისურ-ქართულ 

კულტურულ-ლიტერატურულ ურთიერთობათა მდიდარ მატიანეს. 

rogorc viciT, marjori sargeblobda mari broses qarTuli enis 
TviTmaswavlebliT, saxarebis qarTuli TargmaniTa da daviT CubinaSvilis 
leqsikoniT, rac gaxda safuZveli mis mier Sedgenili inglisur qarTuli 

leqsikonisa: Georgian-English Wordlist. (MS. Wardr. c. 1 (10) orasi sityvisagan Sedgenili 

leqsikoni upirvelesia inglisur-qarTul leqsikonebs Soris. 

qarTveli sazogadoeba yovelTvis exmaureboda marjoris mier wamowyebul 
nebismier qarTvelologiur saqmianobas, rac mudam irekleboda qarTul Jurnal 
- gazeTebSi. mis mier qarTul-inglisuri literaturuli urTierTobis 
gaRrmavebis saqmeSi gadadgmuli yoveli nabiji detalurad aRiwereboda da 
qveyndeboda. pirveli statia da-Zmis qarTvelologiuri moRvaweobis Sesaxeb 
gvatyobinebs informacias qarTuli xalxuri zraprebisa da `vefxistyaosnis~ 
Targmnis dawyebis 

Sesaxeb. (Литературные новости 1894) am gazeTSi moyvanilia oliveris mier ivane 

maCabelTan gagzavnili werili, romelic amJamad xelnawerTa mouzeumSia daculi. 
(lit. muzeumi #14219) 

b) igive informaciaa mocemuli aseve gazeT `iveriaSi~. (iveria 1894: #11) 

`gaz. `kavkazs~ cnoba mosvlia inglisidgan, rom saqarTvelos cnobili mcodnis 
oliver uordropis dai q-ni vardropi, Tavis ZamasaviT, Seudga qarTulis enis 
Seswavlas, raTa inglisis sazogadoebas gaacnos saqarTvelos istoria da 
literatura, romelsac dasavleT evropa, metadre inglisi, kargad ver icnobs... 
es qali ise gulmodgined Sromobs da SedarebiT mcire xanSi imdenad SeiTvisa 
qarTuli ena, romelsac evropielebi advilad ver swaloben, rom ukve gadaTargmna 
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qarTul enazed `qarTuli saxalxo arakebi”. v. aRniaSvilisa, calke wignad 
gamocemuli 1891 wels.” (iveria 1894, #11) qarTveli Jurnalisti varlam 
CerqeziSvili londonidan wers: 

`am tanads, narnars, moxdenils, wynarsa da morcxv ymawvil qals, didi codna 
aqvs. sakuTari SromiTa, surviliTa da mowadinebiT SeZenili. warmoidgineT 
ramdeni mecadineoba da gulmodgineba unda gamoeCina, rodesac mas axalgazrdobis 
saukeTeso dro udgia, roca gars aTasi gasarTobi, 

TavSesaqcevi da gasamxiarulebeli axvevia...~ (vaziani 1894, #162) qarTvelma 
sazogadoebam kargad icoda marjori uordropis moRvaweobasTan dakavSirebuli 
nebismieri siaxle gazeTis, Jurnalisa, Tu piradi mimowerebis saSualebebiT.  
rogorc marjoris Zmisadmi miwerili werilebidan vigebT, marjoris marTlac 
didi Sroma dasWirvebia qarTulis Sesaswavlad. igi Tavadve swerda Zmas, rom 
qarTulis swavla nela miiwevs win da sityvebis umravlesoba male aviwydeba. am 
enis SeswavlisaTvis didi Seupovrobaa saWiro. man erTxans qarTulis swavlis 
Sewyvetac ki gadawyvita janmrTelobis gauaresebisa da mxedvelobasTan 
dakavSirebuli problemebis gamo. 

1892 wels oliveris britaneTis elCis pirvel mdivnad daniSvnis Semdeg, ojaxi 
peterburgSi gadavida da marjorisac SesaZlebloba mieca, rom qarTulis codna 
aleqsandre cagarelTan gaeRrmavebina. mas ukve SeeZlo qarTulidan inglisurad 
Targmna, magram Targmnis dros xSirad mimarTavda igi qarTvel moZvaweebs 
garkveuli sityvebisa Tu terminebis gansamartad. bodlis biblioTekaSi daculia 

aseve ramodenime Tabaxis furceli, sadac mocemulia ilias `gandegilis~ 
rusulad ganmartebuli qarTuli sityvebi. 

 

saqarTveloSi Camosvlisas igi ukve sakmaod kargad saubrobda qarTulad. akaki 
wereTeli gaocebulia ingliseli qalis qarTuliT. igi Tavis krebulSi wers: 

“amas winaT erTi axalgazrda, cqriala, ingliseli qali gamacvnes, romelic 
kargaT laparakobda qarTulaT, mxolod guruliT ki uqcevda kilos”. (krebuli 
1898: 28) 
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da-Zmis qarTvelologiuri miRwevebis Sesaxeb informaciis mopoveba SesaZlebelia 
gazeTebisa Tu Jurnalebis saSualebiT. 1894 wels ukve gazeTi “iveria” qarTvel 
sazogadoebas amcnobs, rom londonSi gamoica marjoris Targmani “qarTuli 

xalxuri zRaprebi” (Wardrop 1894) sadac Sesulia kaxuri, guruli da megruli 

zRaprebi da ocdarva andazaa moyvanili. 

wignis gamocemis Semdeg anre karbelaSvili da varlam CerqeziSvili iveriis 
londoneli korespondenti erTad stumrebian uordropebs londonis gareubanSi, 
CizlexotSi. marjoris Tavadve uCvenebia oqsfordis universitetis slavistikisa 
da folkloristikis profesoris morfiliseuli Sefasebebi. man mTargmnels 
warmateba usurva da Targmanis ena moxdenilad CaTvala: 

“daiwyo grammis biblioTekis seriis beWdva da pirvel wignad gamovida qarTuli 
erovnuli zRaprebis krebuli, mSvenieria da gulwrfelad vusirvebT krebuls 
aRiarebas. es zRaprebi wavikiTxeT, maTSi Cvens megobrebs vxedavT qarTul, megrul 
da gurul tansacmlebSi. inglisuri ena Targmanisa didad sadaa, ukrimanWulo da 
Zalian uxdeba Sinaarss“. (karbelaSvili, 1987) 

(bodlis biblioTekis sacavSi vixileT marjoris saqarTveloSi 1895 wels vizitis 
dros ilia Wyonias meuRlis, aneta Wyonias mier naCuqari qarTuli xalxuri 
zRaprebis xelnaweri. (ixileT danarTi #1) esaa bodlis biblioTekaSi arsebuli, 
kidev erTi gaCuqebuli qarTuli saganZuri, iseve rogorc wminda giorgi 
meTormetis uZvirfasesi gulsakidi, meCvidmete saukuniT daTariRebuli 

`vefxistyaosani,~ 1712 wliT daTariRebuli `vefxistyaosani~ da sxvani.) 
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qarTuli presa mudam adevnebda Tvalyurs uordropTa mier Targmanze muSaobis 
process da „vefxistyaosnis“ 1912 wels londonSi gamoqveynebis faqtsac didi 
sixaruliT Sexvda. qarTuli literaturisa da kulturisadmi didi pativiscema 

da siyvaruli oliverma marjoris mier naTargmn `vefxistyaosnis~ (Wardrop 1912) 

SesavalSi gamoavlina. qarTul literaturul tradiciebs gacnobili oliveri 
mkiTxvels uxsnis rusTavelis msoflmxedvelobas, ZiriTad motivebs, awvdis 
informacais avtorsa Tu mis saxelTan dakavSirebul legendebze, poemis uZveles 
xelnawerebsa da mis saleqso sazomze. igi iuwyeba: 

`qristianobidan moyolebuli, qarTuli kargadganviTarebuli saliteraturo enaa. 
iseTi mdidari leqsika aqvs, rom is metafizikuri teqstebis ara mxolod 
sityvasityviT aramed marcval marcval Targmnis SesaZleblobasac iZleva~. 
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marjori daaxloebiT Tvrameti weli Targmnida poemas. ramdenjerme mibrunebia 
xelaxla, Tvlida, rom Targmani xarvezebiT iyo savse da mis gasworebas kidev 
aTi weli sWirdeboda. amis miuxedavad, uordropiseuli naSromi inglisur 
TargmanebSi saukeTesod iTvleba. igi pirveli mecnierulad Seswavlili Targmania 
oliveriseuli winasityvaobiTa da komentarebiT. mTargmneli teqsts kritikulad 
miudga guldasmiT Seiswavla da swori gezi misca evropel mTargmnelebs poemis 
Targmnis dros. man inglisurenovan samyaros gaacno poema, Semdeg Suamavlis 
roli iTamaSa mis sxva enaze Targmnis saqmeSi. 

marjori orjer estumra saqarTvelos. pirvelad 1894 wlis dekembers, rodesac 
mas Tan axlda deda da Zma – oliveri, xolo meored – 1896 wels gazafxuls, ded-
mama da ZmasTan erTad. saqarTveloSi mogzaurobis STabeWdilebani aRwerilia 
marjoris mier daweril narkvevebSi `SeniSvnebi 1894-95 w.w. saqarTveloSi 
mogzaurobis Sesaxeb.~ (uordropi 1958) Salva gozaliSvilis TqmiT `ucxoel 
megobarTa Soris marjori uordropi erTi pirvelTagani iyo, visac TiTqmis mTeli 
saqarTvelo hqonda Semovlili... yvelgan sixaruliTa da saxalxo zeimiT 
xvdebodnen. saqarTveloze Seyvarebul inglisel sapatio stumarsa da megobar 
mwerals...~ 

ilia pirveli maspinZeli iyo yvela ucxoeli mecnierisa da mwerlis, romelic 
saqarTveloSi keTili ganzraxviT Camodioda. `movidoda Tu ara CvenSi romelime 
evropeli da qarTvelebs hkiTxavda, hyavT qarTvelebs didi adamianio, yvela 
erTsa da imave pasuxs aZlevda: rogor ara didi ilia WavWavaZeo.~ (gozaliSvili 
1972 : 110) 
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1894 wels ilia WavWavaZes miswera werili da `gandegilis~ Tagmnis nebarTva 
sTxova. 

iliam siTboTi da siyvaruliT aRsavse weriliT upasuxa marjoris da igi 
saqarTveloSi moiwvia: `darwmunebuli var Cems nawers Tqvenze ukeTes patrons 
ver avuCendi~. (iveria 1894: #108) igi moxarulia, rom misma nawarmoebebma 
mTargmnelis yuradReba miiqcia. `inglisma cota ram icis Cveni ubeduris qveynisa 
da daoblebulis erisa, romelsac erT dros Tavisi saxelovani warsuli hqonia...~ 
mas surs, rom inglismac icodes, rom am Cvens patara qveyanaSic `saqmobs goneba 
da iZvris guli~. rom aqac aqvT Tavisi natvra da Tavisi imedi, rom aqac aris 
Tavisi `wameba da wvaleba ukeTes dRisTvis~. ilias mizani ucxo qveynisTvis 
sakuTari tkivilis gacnoba, guliscemis, guliTadi natvris, Wirisa da lxinis 
gadatanaa. 

Gmarjorim saqarTveloSi CamosvliT ukeT Seiswavla qarTuli ena da ufro metad 
Seiyvara qarTveli xalxi.  igi mudmiv mimoweras awarmoebda qarTvel megobrebTan 
da mudmivad iRebda qarTul Jurnal-gazeTebs. misi yuradReba arasodes 
Senelebula qarTuli enis, saqarTvelos istoriis, kulturis da qarTvelTa yofa 
– cxovrebis mimarT. 

amis damadasturebelia oliveris mier daarsebul uordropis qarTul 
koleqciaSi mikvleuli, saqarTvelosTan dakavSirebuli uamravi Targmani. 1,454 
erTeulis, 73 seriisa da 74 xelnawerisagan Semdgar koleqcias didi mniSvneloba 
eniWeba qarTul-inglisuri literaturuli kontaqtebis Seswavlis dros. 

 

sayovelTaod cnobili marjoriseuli Targmanebi:   

1. qarTuli xalxuri zRaprebi, Georgiam Folk Tales, London, Published by David Nutt; 

1894 (MS. Wardrop. d. 40/4 (4)  

2. gandegili, The Hermit, Legend by Prince Ilia Chavchavadze, London, published by 

Bernard Quaritch, 1895 (MS.Wardr. e. 4)  

3. vefxistyaosani, The Man in the Panter’s skin, A Romantic Epic by Shota Rustaveli, 

Oriental Translation Fund, London, 1912 

oliverisa da marjoris erToblivi Targmanebi (oliveris aqvs rogorc 
Targmanebi aseve originaluri naSromebi. misi Targmanebi ZiriTadad 
rusulidanaa gadmotanili, nawili ki marjorisTan erTadaa Sesrulebuli): 

wminda ninos cxovreba, Life of St. Nino; Oxford, Clarendon Press 1900;  (MS. Wardr. d. 8); 

wigni sibrZne sicruisa, The Book of Wisdom and Lies, 1894, 

Klemscott  Press; rac aleqsandre cagareliseuli rusuli Targmanidanaa 

oliveris mier Sesrulebuli, marjoris is qarTulTan Seudarebia da 

Causworebia. (MS. Wardr. d. 9); 

visramiani, The story of the loves of Vis and Ramin, London, 1914. (Visramiani 1914). 
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oliveris originaluri naSormebi: 

1. The Kingdom of Georgia, Travel in Land of Women, Wine, and Song, London, 1888, Sampson Low, 

Marston, Searle and Revington, saqarTvelos samefo, gamocemuli 1888 wels da Semdgom 

xelaxla dabeWdili 1977 wels Sps Lucaz da kompany-s mier; 

inglisur-svanuri leqsikoni, ,,English-Svanetian Vocabulary” In Journalof Royal Asiatic 

Sosciety, londoni ,1911; 

britaneTis muzeumis qarTul zenawerTa katalogi, 1913. 

sul esaa nino uordropis mier mowodebuli im TargmanTa CamonaTvali, razec 

uordropebi muSaobdnen. (Wardrop, 1994). 

   1981 wlamde uordropTa gvari mxolod zemoT CamoTvlili TargmanebiT iyo 
cnobili. am wels guram SaraZem oqsfordis inglisur _ qarTuli urTierTobis 
gaRrmaveba dakavSirebulia oliveris transkavkasiis britaneTis pirvel komisrad 
daniSvnasa da am or qveyanas Soris diplomatiuri urTierTobis dawyebasTan. 
(sagareo mdivanma lord kuzonma oliveri britaneTis mTavar komisrad daniSna 
saqarTveloSi. es Tanamdeboba olivers ekava bolSevikebis saqarTveloSi 
Semosvlamde, 1921 wlamde. 1919 wels oliveri TbilisSi dainiSna britaneTis 
mTavar komisrad kavkasiaSi.) oqsfordSi mikvleuli masalebis mixedviT marjoris 
diplomatis Tanamdeboba arasodes sWeria, magram igi mudam exmareboda 
saqarTveloSi SeZenil megobrebs. qarTveli xalxi mas, rogorc mxsnel 
mandilosans mimarTavda gasaWiris dros. isic SeZlebisdagvarad cdilobda maT 
daxmarebas. is iyo ara mxolod mTargmneli da saqarTveloTi aRfrTovanebuli 
pirovneba, aramed egreTwodebuli “diplomati” da am miwis, kulturis da qarTuli 
eklesiis avtokefaliis damcveli. mis Targmanebs da originalur naSromebs, mis 
Suamavlobas da dauRalav Sromas garveuli roli unda eTamaSa saqarTvelos 
istoriaze. 

2008 wels marjori uordropis cxovrebasa da moRvaweobasTan dakavSirebiT, 
aqamde arsebuli masalebis xelaxali gadaxedvisa da oqsfordis biblioTekis 
qarTuli fodis Seswavlis Semdeg, mikvleul iqna mravali saintereso da 
Rirebuli informacia, rasac didi mniSvneloba eniWeba ara mxolod inglisur-
qarTuli urTierTobebis SeswavlisaTvis, aramed aseve saqarTvelos istoriasTan 
dakavSirebuli mravali detalis dadgenisaTvisac. 

amjamad, yuradReba gvinda SevaCeroT erT-erT werilze, rac marjoris aSkarad 
maRali rangis pirTan gasagzavnad unda hqonoda Targmnili. werili 
marjoriseuli xelnaweri versiis saxiTaa Semonaxuli, mis mier Sesrulebuli 
CasworebebiT. Targmani Sedgeba TerTmeti Tabaxis furclisagan da bodlis 

biblioTekaSi MS. Wardr. C26 SifriTaa daculi. 

esaa saqarTvelos ukanaskneli dedoflis, mariamis mier sakuTari xeliT 
dawerili peticia/Txovna, rac dedoflis mierve gagzavnil iqna imperatrica – 
maria Teodores asulTan da sankt peterbugis mitropolitTan. statia 



 

 

1
2

 

   

 

gamoqveynebulia publicistis, zaqaria edilaSvilis qarTul gazeTSi “iveria” 
(edilli 1895, #109). qarTul gazeTSi gamoqveynebul statiaze miTiTebulia, rom 
esaa Targmani, rogorc Cans, mas es informacia 1866 wels gamoqveynebuli 

dubrovinis naSromidan gadmouRia (Дубровин 1866). marjori rusulsa da 

qarTulTan erTad kidev xuT enas flobda. sainteresoa romeli versiidan unda 
eTargmna, rusulidan Tu qarTulidan? 

mocemul TavSi Cvens mier Catarebulia kvleva marjoris mier naTargmni mariam 
dedoflis werilisa, saqarTvelos istoriis, kerZod 1803 wlis movlenebis fonze. 
aRniSnuli Tavis mizania 2008 wels mikvleuli marjoriseuli Targmanis 
Sesabamisi dednis dadgena, masSi aRwerli Sinaarsis dedanTan da aqamde arsebul 
istoriul wyaroebTan Sedareba, amasTan, saqarTvelos istoriasTan 
dakavSirebuli garkveuli sakiTxebis dazusteba. 

ra aerTianebT sxvadasxva qveyanaSi mcxovreb or mandilosans marjori uordropsa 
da mariam saqarTvelos ukanasknel dedofals? maTTvis orivesTvis mniSvnelovania 
usamarTlobis garkveva, simarTlis dadgena da damnaSavis dasja. 

marjoris mier Sesrulebuli werili metad yuradsaRebia, vinaidan man Semogvinaxa 
sakmaod mdidari informacia istorikosebisaTvis, sadac dedofali dawvrilebiT 

aRwers mis gadasaxlebis periods, mizezebsa da Sedegebs. 

mariamis werili pirvelad 1866 wels gamoqveynda wignSi: “zakavkazie” 1803-1806, 

(Дубровин 1866) n. nikolai feodoroviC dubrovinis mier. amis miuxedavad, 1894 wlis 

qarTul Jurnal “moambeSi” dabeWdil polkovnik roiteris werilSi dedofali 
kvlav mkvleladaa miCneuli. 

mariam dedoflis cxovrebisa da moRvaweobis Sesaxeb mravalma mecnierma Tqva 

Tavisi sityva, maT Soris arian: kristofer baiersi (Buyers 2007); devid marSal 

lengi (Lang 1957, Lang 1962); Tamar da akaki papavebi: (papava 1956); es Tema ganxilulia 

k. makfarleinis redaqtorobiT gamocemul “samagido saubrebis CanawerebSi“ 

(Maria... 1847). mariami yvelgan generali lazarevis mkvleladaa miCneuli da es 

faqti gamoyenebulia misi ruseTSi gadasaxlebis sababad. 

devid langi imeorebs ra kolonelis versias, (Colonel B. E. A. Rottiers, in his Itinéraire 

de Tiflis à Constantinople, Brussels 1829, pp. 73-83.) 
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დევიდ ლენგი 

 

moaqvs aqve gamoqveynebuli foto da dasZens: 

“mariam dedoflis rezidenciaSi misvlisas lazarevma igi sakuTar oTaxSi ixila, 
taxtze mjdomare, romelsac gars exvia Svidi mZinare bavSvi. lazarevma gaiwia 
dedoflisaken da uxeSad mimarTa Tarjimnis piriT: adeqi, wasvlis droa. 
dedofalma mSvidad miugo: ra geCqarebaT? ver xedavT rogor mSvidad sZinavT 
bavSvebs Cems garSemo? uceb rom gavaRviZo, vSiSob, es saZiano iqneba maTTvis. vin 
mogcaT amisi brZaneba? generalma upasuxa, rom es iyo Tavad batoni cicianovis 
brZaneba. 

- cicianovi - es giJi ZaRli! -wamoyvira mariamma.    amis Tqmazed, lazarevi daixara 
mis fexiT mosaTrevad. dedofali muxlebiT eyrdnoboda baliSs, romlis qveS 
damaluli hqonda qmris, mefe giorgis kuTvnili xanjali. elvis siswrafiT 
gamoaZro xanjali da lazarevs iseTi ZaliT gauyara, rom misi wveri meore mxares 

gamovida“.  (Lang 1962). 
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dedofali mariami lengis mier daxasiaTebulia rogorc sastiki da pativmoyvare 
pirovneba.  

________ 

1. “At this, Lazarev bent down to drag her forcibly to her feet. The queen was holding on her knees a pillow, 

beneath which she held concealed the dagger which had belonged to her late husband, King Giorgi. As 

quick as lightning, she drew the dagger and stabbed Lazarev through the body with such force that the tip 

of the weapon emerged through his left side.“ 

misi TqmiT, rodesac dedofals xanjali lazarevis organizmisan gamouZvria, mas 
zed dauyolebia, rom ase mokvdeboda yvela vinc gabedavda masTan upatiosno 
saqciels. 

   oliver uordropic Tavis “saqarTvelos samefoSi” mariams mkvlelad 
moixseniebs. misi TqmiT, samefo ojaxis ruseTSi gadasaxleba batoni ciciSvilis 

brZanebiT moxda. “gadasaxlebis procesi dakavSirebulia erT ubedur 

SemTxvevasTan. dedofalma mariamma uari ganacxada wasvlaze. erT adrian dilas 
lazarevi Sevida dedoflis saZinebelSi jariskacebTan erTad da ZaliT scada 

misi wamoyvana. man igi kabis qveS damaluli xanjliT mokla.”1 (Wardrop 1888: 130) 

Tanamedove rusuli presa mariamis Sesaxeb msgavs informacias avrcelebs: 

“rogorc cnobilia saqarTvelo ruseTis qveS gaerTianda da aqedan Sewyda misi, 
rogorc politikur erTeulad arseboba. amasTan 1803 wels saqarTvelos yofilma 

dedofalma sazareli danaSauli Caidina (совершила страшное преступление), mokla 

generali lazarevi. misma qaliSvilma Tamarma, imis miuxedavad, rom igi sakmaod 
axlagazrdaa, Tbilisis policiis meTauris mokvla scada sakuTari xeliT. man 
Tavs Zlivs uSvela gaqceviT. Amis gamo, imperatorma aleqsandre pirvelma orive 

damnaSave kurskis guberniaSi gadaasaxla – belgorodSi, qalTa monasterSi.” 

(Tankov 1901) yovelgvari gamoZiebis gareSe. 
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marjori uordopi did interess iCenss XIX-XX saukuneebis mijnaze arsebuli 
qarTuli eklesiis mdgomareobisadmi. aRniSnul TavSi ganxilulia qarTuli 
eklesiis dacvis mizniT marjoris mier Sesrulebuli Targmanebi, romelTa 
umTavresi mizani rusul sinodTan Suamdgomlobis miRweva gaxldaT. rusul-
qarTuli saeklesio urTierTobebi am periodSi araerTxel moeqca ucxoeli 
mecnierebisa Tu istorikosebis yuradRebis qveS. erT-erTi aseTi pirovnebaa 
Toedor eduard daulingi (1837-1921). igi iyo anglikani mRvdeli da istorikosi, 
romelic swavlobda antikur orientalistur eklesiebs da publikaciebs 
aqveynebda somxuri, Tu antioqiis eklesiebis, ierusalimis patriarqatisa da 

saqarTvelos Sesaxeb. sakuTar wignSi: Scetches on Georgian Church (Dowling 1912) igi 

mimoixilavs saqarTvelos da qarTuli eklesiis istorias, qarTuli eklesiis 
adreul tradiciebs, saukuneebis mixedviT aRwers mniSvnelovan movlenebs 
saqarTvelos istoriaSi. afiqsirebs Tavis Sexedulebebs mecxramete saukuneSi 

qarTul eklesiaSi ganviTarebul movlenebze. 

bodlis biblioTekis qarTuli koleqciis Seswavlis Sedegad aRmoCndა, rom is 
iyenebda Tavis kavSirebs, privilegiebsa da codnas, rom yvelasaTvis gaecno 
saqarTveloSi arsebuli mdgomareoba. amis damadasturebelia oqsfordis 
biblioTekaSi daculi ruseTis mTavrobisadmi miwerili da sxvadasxva qveynis 
sazogadoebebisa Tu maRali rangis pirebis mier xelmowerili werilebi. 

rogorc Cans, araerTi peticia da mimarTva gagzavnila ruseTSi, gamoricxuli 
araa, rom es marjoris Suamavlobis erT-erTi nayofia da amitomacaa mimarTvebi 
Semonaxuli swored marjori uordropis fondSi. bodlis biblioTekaSi 
SesaZlebloba mogveca gvenaxa erT-erTi aseTi mimarTvis asli. mimarTva 
Sedgenilia britaneTSi arsebuli britanuli sazogadoebebisa da komitetebis 

warmomadgenelTa mier, sadac detaluradaa aRwerili haagis konferenciis 

gadawyvetilebebi. moTxovna dawerilia misi aRmatebulebis mTavrobis mimarT, 
uflebebis sazRvrebis Sexsenebis, usamarTlo tanjvis Tavidan acilebis mizniT. 

 

   1921 wlis Tebervlidan, bolSevikTa Semosevis gamo saqarTvelodan iZulebiT 
dabrunebis Semdeg oliverma Seiqmna “qarTuli sazogadoeba,” “londonis qarTuli 
komiteti,” 1930 wlis Sua wlebidan vudi alenTan erTad Camoayaliba 

`saqarTvelos saistorio sazogadoeba~ romelic 1935, 1936, 1937 wlebSi vudi 
alenis redaqtorobiT uSvebda Jurnals `georgika~. qarTveli Tu ucxoeli 
(sazRvargareT Tu saqarTveloSi mcxovrebi) mwerlebi aqveynebdnen kvlevebs 
qarTuli enis, literaturis, kulturis Sesaxeb da a. S. Jurnalis miznebi 
CamoTvlilia Jurnalis Tavfurcelze, sadac umTavresi qarTuli kulturis 
popularizaciaa. marjorim gansakuTrebiT didi xani moandoma „vefxistyaosnis“ 
dednis Seswavlas. igi daaxloebiT Tvrameti weli Targmnida poemas da werilebSi 
mainc ukmayofilebas gamoxatavda mis mimarT, ramdenjerme mibrunebia da xelaxla 
uTargmnia igi. Tavad marjoriseuli Targmani gamogvadgeba imis saCveneblad, Tu 
rogor swavlobda igi TiToeul sityvas, sxvadasxva enebze eZebda nebismier, 
poemasTan dakavSirebul, masalas da iyenebda dedanSi Cadebuli Sinaarsis sworad 
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gagebisaTvis. aRsaniSnia isic, rom mTargmnels sqolioebSi darTuli aqvs 
ganmartebuli adgilebi da miTiTebuli hyavs maTi avtorebi, vinc ki daxamreba 
gauwia mas, qarTvel mecnierTaTvisac ki, saeWvo adgilebis ganmartebaSi. 

poemis TargmanSi kargad Cans mTargmnelis zogadi ganaTleba. „vefxistyaosnis“ 
893-e strofis dasasruls igi paralelebs avlebs mecamete saukunis germanel 
mweralTan volfgagng von aiSenbaxis „parcivalTan“, sadac mas es epozodi 
sxvagvarad aqvs aRwerili; Sarlota brontes „SirlisTan“, sadac Sirlis misi 
Seyvarebuli xSirad uwodebda panteras, leopards. 

aRsaniSnavia marjoris mier mkiTxvelisaTvis ganmartebuli adgilebi, sadac 
kargad Cans qarTuli literaturisa da folkloris safuZvliani codna: “qarTul 

miTologiaSi mze qali RvTaebaa, mTvare ki mamakaci” (Rusthaveli 2005: 24). 

poemas damatebis saxiT darTuli aqvs gamoyenebuli literatura, sadac Sedis: 
Targmani niko maris mier rusulad dawerili „vefxistyaosnis“ kvlevisa, devid 
marSal langi Tavis kvlevaSi `qarTvelologiuri kvelva Zieba oqsfordSi~ 
(lengi 1957) marjoris TiTqmis yvela Targmans CamoTvlis da dasZens, rom 
SesaZloa marjori swerda kidec qarTvel megobrebs amis Sesaxeb, magram aseTi 
masala jerjerobiT araa aRmoCenili. 

oqsfordSi mikvleuli masalebis Sesaxeb informaciis qarTul presaSi Ziebis 
dros vixileT Tedo saxokias mier 1912 wels gamoqveynebuli statia, sadac igi 
TiTqos miniSnebas gvaZlevs 2008 wels mikvleuli Targmanebis Sesaxeb. 

`uordropis asuli ekuTvnis im mcire ricxvs evropielTa, romelTac Seiswavles 
Cveni ena, literatura da istoria, im gansxvavebiT ki, rom gansvenebulma aramc 
Tu Seiswavla ena, litertura da sitoria, aramed yovelsave amasTan erTad 
uangaro siyvaruliT Seiyvara Cveni yvelasgan daviwyebuli cxalxi da qveyanaca. 
uordropis asulma ganaTlebul evropas gaacno `gandegili~, ilia WavWavaZisa, 
`sibrZne sicruve~, sulxansaba orbelianisa, `qarTuli xalxuri zRaprebi~ 
`vefxistyaosani~, mravali sxvaca sTargmna, romelTa dasruleba da gamoqveyneba 
ulmobelma sikvdilma aRar daacala~. 

marjoris Rvawli qarTvelTa mier mis sicocxleSive dafasda. marjori 
qarTvelebis Sesaxeb saubrisas yuradRebas amaxvilebs im faqtze, rom qarTveli 
qali mebrZoli suliTaa aRsavse da did rols asrulebs saqarTvelos sitoriaSi, 
qarTveli sazogadoeba masac im qarTvel mandilosanTa gverdiT axsenebs, 
romlebic wmindanebad arian Seracxulebi. XIX-XX saukuneebis mijnaze mcxovrebi 
qarTveli sazogado moRvaweebi marjoris araerTxel adareben wminda ninosa Tu 
Tamars da masSi did imedsa da nugeSs xedaven. 

marjori uordropis qarTul koleqciaSi sxvadasxva qarTveli moRvawis mier 
aTamde leqsia marjorisadmi miZRvnili, sadac TiTqmis yvelgan marjoris RvTiur 
Zalazea saubari. qarTveli xalxi mas TiTqmis yvelgan uflisgan gamogzavnilad 
miiCnevs. 
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   lado iosebis Ze iaSvili, sofel qalas gamarTul sadilze sadRegrZelod 
Tqmuli leqsi: 

 `ciursa niWsa keTilsa mudam naTeli hfenia, 
 
naTelsa, brolis naTalsa, bage sibrZniTa hSvenia. 
 
misni spetakni saqmeni mnaTobTa gardahfenia! 
 
vardi, zambaxi yovelTvis misgan yovelgan hfenia! 
 
dRes Taiguli Semkuli Cvens Soris gamogvrevia!~ 

 
 

reJisorma giorgi TumaniSvilma filmic ki gadaiRo saxelwodebiT `marjori da 
oliveri~. 
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