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Pvodn bylo ustanoveno,
však

Dílo

píin

rozmanitých

z
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mnohých initelích
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„Mea mihi conscientia magis
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závisí na

neáalo se ani pro-
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sledovati všeliké ony denní zvsti, jak

to

se vyskytnou

inil jsem,

Matice v.íjnu konaném.

byla pokroila,

pílohy

nejnovjších zpráv, možno, že nan^.
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i

'n^ozhodnútí o nich se stalo
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Ježto

roku, což
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kavkazských;
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to
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jmenovit, jak první pokus bude
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Fysikální zempis.
Hranice Kavkazu.

Rozloha.

Kavkazským územím rozumí se rozsáhlé prostranství, rozerným, Azovským a Kaspickým moem. Pvod
slova Kavkaz zstává temným, jakkoli uinny pokusy výsledky
kládající se mezi

srovnávacího jazykozpytu je objasniti. První slabika jeví znanou
píbuznost s iránským kuch ili koch^ osetinským choch, jež se vyslovuje v horském náeí jako gaug. nkdy jako chof. Správn není
ani možno oznaiti naší abecedou slova tato, ponvadž obsahují
zvuky nám úpln cizí, ale všechna znamenají horu. Druhá slabika
dle jednch znla kasp^ tudíž by celek znamenal honj Kaspické.
Jiní však domnívají se, že druhá ástka jména vznikla z názvu
národa Az, Jass ili Oss. Tomuto výkladu kloní se též vynikající badatel jazyk kavkazských Uslar.^)

Hranice Kavkazska na severu dotýká se gubernie x\strachanské a oblasti donských kozák; ára pomezní postupuje od Azovského moe podél eky Jeji k jezeru Manyi, od nho k ekám
Západnímu a Východnímu Manyi a podél eky Gejduku, jenž
pi svém ústí spojuje své vlny s ekou Kumou. Na jihu hranií
krajina s Tureckem a Persií; mez státní postupuje od erného
moe u mysu Kopmušu jihozápadn od ústí eky orocha, jižn
vine se po hbetu Pontského pohoí a jeho odnož. Pestupuje
eku oroch blíže msta Artvina, pechází na západní svah Soganlužských hor, petíná v horním toku eku Arax, a za ním znovu
zdvihá se na mohutný horský etz, tvoící vodní pedl mezi
Araxem a Murad ajem (Vých. Eufratem) až k biblickému Araratu,
který jako obrovský milník nám naznauje bod dotyku tí íší. Odtud
mní hranice smr svj v severovýchodní táhnouc se podél Dolního
Karas až k ústí jeho do Araxu. Tento oddluje obé mocnáství

k dolnímu toku svému k strážnici Karadulinské; u jmenované
vojenské stanice opouští hraQice beh íní, zamíí rovn pes

až

')

^peBHtiuiifl cKasania o KaBKast, ConnHenie
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Em.
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Muganskou step na jihovýchod, pimyká se k ece Bolgaru, pejde temeno hor Talyšinskych, posléze provází koryto eky Astary
až k Chvalinskému nooi.
mil, tedy pouze
Prostor takto oznaený zaujímá 8436
než má republika írancouzská, ale obývá
mil
o 1100
sotva 7,284547 lidí, tudíž ani ne tolik, jako v echách a
v
na Morav. (V tchto dle sítání r. 1890 8,065617 duší.) Hlavní
horstvo rozdluje území ve dv ásti a to v Severní Kavkaz a Zakavkazí; první díl zahrnuje v sob gubernii Stavropolskou a dv
oblasti (Kubánskou a Terskou). Zakavkazí obsahuje i)t gubernií
(Tiílisskou a Kutaiskou, Erivanskou, Jelisavetpolskou a Bakinskou).
mimo to dv oblasti, Dagestanskou a Karsskou a dva okruhy
Úernoraoský a Zakatalský.

nm

G

mn,

n

—

Hor opis.
Pehled.

Západní a Stední Kavkaz.

Kavkazské hory rozpadají se ve dv skupiny, totiž Veliký a
Malý Kavkaz, prvním rozumí se pásmo od poloostrova Tamanského
k Apšeronskému.
Malý Kavkaz ili také Anti -Kavkaz zahrnuje v sob západní
polovici Zakavkazí a oddlen jest od hlavního hbetu dolinami ek
Rionu a Kury obé horské skupiny spojeny jsou pevlakou Suramskou, kterou poslední dobou dokonen prkop pro zakavkazskou
dráhu. Malý Kavkaz pedstavuje nám rozsáhlé vysoiny, ohraniené vzájemn se protínajícími hbety, jež mají smr všech svto;

vých stran.

H

Kavkaz zaujímá prostor pibližn 2600
n^il' severní sklon
delší a volnjší než jižní. Nejmenší šíka jest tém
ve stedu délky, od Vladikavkazu do Kížového pevalu (64 km.).
Opaný zjev i)ozoraje se u jižního úboí, které práv v stední své
ásti nejsilnji se vyvinulo. Hlavní hbet, poítá- li se vzdálenost
od Anapy až do Ilchi-dagu v pímé áe,
na 1067 km., ale
máme-li na zeteli etné okliky záhyby, dostaneme íslo mnohem
vtší, totiž 1515 km. a tudíž daleko delší než prahor-^ké Alpy
(tyto 1111 km.). Jmenovit blíže Elbrusu tvoí hbet centrální nV.

jest

mnohem

mí

i

kolik ostrých úhlft.

tém

U hory Adaj-chochu, jež leží
uprosted pásma hlavního,
pijmjuje se k tomuto tak zvaný poboní hbet. Tento táhne se
smrem východním až ku Kaspickému moi,
vzdálen od
hlavního pohoí 20 km., ale není to nepetržité pohoí, nýbrž nkolikráte jest perváno, a pod rozmanitými názvy místními i vdeckými známo.

prmrn

Horopis.

—

Dagestan.
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Oba hebeny spojeny mezi sebou nemén než sedmi pínými
ímž se vytvoilo tolikéž skupin rzné rozlohy. Vody na
nich se hromadící s velikým úsilím a lomozem prorývají si cestu
pásmy,

poboným hbetem

a vinou se k severu a severovýchodu. Poítáme-li
od Adaj-cbochu k moi Chvalinskému, tyi první skupiny vesms
náležejí k poíí Tereku, ti následující zásobují pebytenou svojí
vláhou Andijský a Avarský Kojsu. Východní výbžek poboního
hbetu provází levý beh podélné roviny eky Samuru. Oblasti
obou Kojsu i Samuru zahrnují v sob území Dagestanu (odvozeno
od tureckého slova dag
hora a stan
kraj, srov. Turkestan,
Kurdistan). S jedné strany omezena krajina zmínná hlavním pásmem a s druhé dosahuje až k pedlu mezi ekami Terekem a
Sulakem.
Západní Kavkaz poíná u Anapy i táhne se smrem jihovýchodním
rovnobžn s pobežím moským až k prsmyku
Nacharskému ili ku 42" vých. délky od Greenwichu. Jakkoli tato
&'isf nevystupuje nad áru vného snhu, pece jest málo schdnou pro rozsáhlé lesy, jež na obou úboích se rozkládají a na
mnohých místech neproniknutelné houštiny tvoí. Celá tato krajina
zdivoela hlavn po vysthování jednotlivých kmen erkeských.
Severovýchodn od Gelendžiku strmí hora Popaj, od Jekaterinodaru k Veljaminovsku vede prsmyk Goiský ve výši 409 metr.
Severnji od Gagry zdvihá se Šugus (3244 m.), kdežto u vrchoviska Bzybu do oblak trící Bzyš výškou svojí se rovná
Glockneru (3788 m.). Od prsmyku Nacharského až k tsnin Darjalské vyvinuje se Stední a nejvyšší
celého horstva, hojn
pokrytá ledovci a obsahující adu málo pístupných prsmyku.
Z údolí Inguru, který provází jižní strán na sever, blíže známo
šest takovýchto pechod, totiž Dongusorum neb Nakra, popsaný
r.
1868 Freshfieldem, Beo. použitý r. 1884 od Déchy-ho, týž badatel uherský prohledl roku následujícího mezi údolím Neskry a
Nakry Džiper a Išuat, posléze Thuber-egemský.

=

=

tém

tém

ás

Dagestan.
Hlavní útvar zastoupený v této východní ásti hornatiny kavkazské jest kídový a jurský. V ohledu vodopisném vnitrozemí
dagestanské jest rozlenno mezi tyi eky Kojsu, jež protékají
krajinou hlubokými prrvami, až sluují se v jediný proud Sulaku,
13000 km. Tato eka, jež
jehož oblast pokrývá povrch
jediná odvoduje náhorní Dagestan, proklesuje si ke Kaspickému
moi cestu památnou tsninou, která náleží k nejvtším znamenitostem pírodním v Kavkazu vbec.
V horním toku bystiny Kojsu inou se vrstvami liasovými
s jinými staršími útvary, jež jim na cest nezpsobují žádných pe-

tém

kážek.

;

A

Fysikální zempis.

Prinórná vvška planiny jest na 1900 ra., kdežto hladina stedního toku rek jest sotva 000 m. a pod Girari, kde splývají všechny
v jediný jjioud. ve výši :-540 m. Pásmo horské, které oddéiuje Sulak
od moe Kaspického', zdvihá se prinérné na '2000 ni. Musí tudiž
bystina adou vodopádu prodrati si cestu v obrovské trhliné. která
24 km. jest dlouhá a pohoí skoro pod pravým úhlem pmhluboká prrva dle mínní Sjogrenova povstala toliko
Tato
tíná.
tím, že béhem doby i)da byla proudem prohloubena a tím vznikl

tém

úkaz, který nás uponiíná na kalifornská hluboká koryta.
Vnitní Dagestan vyvýšil se z okolního moe, jak se pravd
podobá za útvaru tetihorského. Veškerý svah jest k severu a severovýchodu a v této dob tertierní tvoila se údolí, jimiž se Kojsu
a snadno lze si pedstaviti, jak na hladkém povrchu
krajiny mohla se vyvinouti koryta úpln neodvislá od složení okolních hornatin. Jakkoli od tohoto asu mnohé geologické zmény

prodírají,

v krajin se pihodily, pece eky nezmnily svého smru.
Stejn se vykládají i píná údolí, jimiž si proklestil
kjihu Gerdimanaj, proraziv pohoí Lagi.*)

cestu

Nejnovjší výzkumy.

len

klub
Poslední dobou neobyejn vnuje se pozornost od
alpských Stednímu Kavkazu a Dagestan u.
Skutené obohacení literatury o Kavkaze uinil svým spisem
„Z dagestanských vysokých Alp'' neúmorný ve svém oboru Dr. Gust.
Radde; tím prohloubeny jsou znamenit naše vdomosti o oné ásti
hlavního hbetu, který se táhne mezi Šachdagera a Bogosem. Radde
prozkoumal již roku 1864— (55 jižní úboí od prsmyku Mamisonského až k vrchovisku Kodoru. Také stejnou dobou prohledl a popsal prusmyk Nacharský. Na každé své cest nejen sledoval svj
zvláštní úel, totiž pírodovdecký výzkum území, ale též dopliioval
pi tom vzácné sbírky, aby jimi obohatil obsáhlé museum v Titlise,
jeho péi svené.
Zajímavé líení své cesty do neschdných stedních hor Kavkazu r. 1887 podal v Alpíne Journalu D. W. Freshfield, tajemník
v Royal Geographical Society v Londýn, jenž zvnil své jméno
vystoupením na Elbrus a Kasbek.
R. 1886 s Freshíieldem spolu cestoval Dechy z Budapešti
picházejíce od severu, i)oužili ku pechodu na jižní sklon prsmyku Adyrsu, který poprvé byl blíže prohlednut. Nao{)ak pi návratu klestili si dráhu novým smrem, totiž z údolí Inguru i)r()nikli krajem Bezingi.
Pi tom vytrvalý Anglian inil drobné
výlety do Svanecie i vystoupil na temeno Tetnuldu.
') H. Sjgren Transverse Valleys in the Eastern Oaucasus (Geolog. Mag.
1S91) Petermanns Mitteiiungen. 1892
229.

.
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V pojednáních královského uher. geologického ústavu r. 1887
uveejnil Dr. Frt. Šafaík (Schafarzik) geologické popisné poznámky
o krajinách kavkazskych, jež roku pedchozího ve spolku s Déchym
navštívil. Jmenovité z horské krajiny Teberdy až ku prsmyku
Kluchorskému a soutkám, které vedou do nejvýchodnjšiho cípu
poíí kubánského totiž do Ukulanu, které potud žádným geologem nebyly prozkoumány. Týž badatel podnikal etné vycházky
do okolí Elbrusu a dále na sever.
V zápiskách uherské zempisné
pomry Svanecie. Správn udána tu

spolenosti z r. 1886 vylíeny
poloha Elbrusu, hbetu, který
spojuje tohoto velikána s hlavním horstvem, a rozloha blízkých
ledovc. Poukázáno tu na nesprávné mínní, které dosud ve všech
knihách o Kavkazu pojednávajících se vyškytalo, jako by kolem
Elbrusu a Kasbeku nejrozlehlejší ledovce se smýkaly. Naopak vylíeno,
jsou mohutnjší ony ledové spousty, jež se posouvají
s hlavního pásma do údolí Inguru.
K tomu pipojena podrobná

o

mapa na základ vykonaného

mení

,

fotografických

snímk

a

nárt.
Freshfield uveejnil v „Proceediugs of Royal Geographical
Society" orografické pojednání o centrálním Kavkaze, které
rozmnožilo v nejednom ohledu odborné známosti horstva. Spojeny
tu výzkumy vlastní pisatelovy s onmi Déchyovými.

znan

Žádné pohoí na svt nebylo . 1888 tak všestranným útokm
badatel podrobeno jako šije mezi erným a Kaspickým moem, a
mnohé vzácné výšiny, o nichž není pamti, že by kdy na temen
svém hostily lidského smrtelníka, k tomu donuceny.
V ervenci Mummery se svým švýcarským prvodce^ vystoupil
na Koštantau, vyšetil rozhraní mezi ledovci Bezingim a Dychsuem
a pekroil dvakráte hlavní pásmo a to prsmykem Thuberským
a Cannerským s nkolika menšími oklikami, jmenovaný horský
obr uvítal na svém vrcholu ješt v srpnu celou spolenost, totiž
Cockina, Holdera a Hermanna Woolleye s prvodci Almerem a
Rothem. Podailo se jim slézti nejmenovaný dosud vrch mezi GeTetnuldem, pešli prsmykem Škarou, jenž pipravuje
nepíjemnosti každému, kdo s ním bližší známost míní
uiniti. Marné plýtvali svými silami, aby pinutili Miširgitau, by
jim vykázal cestu ku svým zasnženým skráním, za to však dobyli
úplného vítzství nad vrchem Salananerou, do té doby neznámým
severovýchodn od Canneru.
Nejvytrvalejší byl Cockin, když jeho druhové z rozmanitých
pohnutek odhodlali se k návratu do vzdálené otiny, zstal na
míst s obma prvodími Grindelvaldany, a ježto poasí nad
oekávání podporovalo vycházky do nejvyšších pater, bylo mu dopáno, že zamával jako vítz kloboukem s temene Škary. dostoupil
nejvyššího bodu Džangy, a posléze nedovedla jeho nábhu odolati
stolou

a

všeliké

ani severní

kupa Ušby.

!
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V^iatká a vrtošivá

štstna

odvrátila

svdné

své

líce

od jiné

podnikavé družiny, jež se skládala z Cl. Denta, presidenta anglického alpského klubu, W. F. Donkina, sekretáe téhož spolku, a
Harry Foxe, kteí si pibrali za prvodce J. Fischera a Kašpara
Streicha z Meiringenu. President Dent byl hned na poátku chorobou donucen zíci se všelikého úastenství a vyhledati lékaské
porady. Druzí dvakráte proniarnili drahý as i peníze nezdaeným
slézáním Ušby, za to mohli se honositi prvním vystoupením na Dongusorum, který tak dlouho dovedl uchrániti svého neporušeného
panictví.

Po té volili cestovatelé nový smr pes snžná pole z údolí
Baksanského mezi Adyrsu-em a egemskou úžlabinou do liezingi.
Koncem srpna dostihli Angliané se švýcarskými rodáky doliny
Dumaly, na severním úboí Dychtaua. Zamýšlelo se vystoupiti na
tuto horu a dle okolnosti na druhou stranu na ledovec Dychsu
•

oklikou se dostati. Zavazadla byla za tou píinou naped poslána
do Halkaru, jenž se rozkládá ve vrchovisku ereku. Od té doby
všichni mužové zmizeli.
Doiikin byl v odborných kruzích
krajin velehorských, i hodlal svým

znám jako výtený

umním

fotograf

pisi)éti k dalšímu vý-

zkumu málo pístupných a tudíž povrchn toliko známých konin.
Fox zase byl vycvien podrobn ped svým odchodem v zacházení
a zásobil se také jimi mrou více než dotakovíto nadšenci pro dobro a krásno zahynuli
v ušlechtilém zápase!
Stejnou dobou co energití synové Albionu picházeli z daleka.
aby prozkoumali krásy pírodní ukryté v pohoí, jež odvnými
silami vytyeno na rozhraní mezi dvma moi starého svta, také

s nástroji

mickými

statenou.

A pece

tm

požadavkm,
vláda ruská nezstávala naprosto neinnou vni
které na ni inily prospch státu a nutkavá poteba, aby se vyhovlo

žádosti

mnohých uených kruh domácích

Praktická mysl nejvtšího národa slovanského to sama sebou
nesla, že pi tak nákladném díle. jako bjlo zhotovení podrobné
mapy ptiverstové území kavkazského v rozmru 1 210.000. jež
provedeno bylo i)éí generálního štábu, nebyl vzat takový zetel ku
:

prostírajícím se v pásmu nad arou vného snhu.
Domníváno se, že tyto koniny pro obranu kraje nemají žádného
významu a proto jednotlivosti byly na takovémto prostoe naznaovány toliko povrchn a nkde chybn. V práci bylo pokraováno

koninám

postupné, jak výbojné pluky ruské pronikaly do vnitra zem a
zabezpeovaly tam panství carovo. Triangulace všeho Kavkazska
byla provedena pod vrchním velitelstvím generála Chodžka.
Nikdo se netajil s tmito nedostatky; jednotlivé výpravy, které
byly podnikány do oblasti ledovc z roznumitých popud asto

písn

vojenských, i)osléze upevnily v rozhodujících kruzích peže se musí vyplniti mezery, které z poátku byly podceovány. Pípravy k tmto doplovacím pracím v oboru horoi

svdení,
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pisném uinily generál Stebnický a po
úlohu tuto milerád
pevzal gen. Zdanov.
Od roku 1886 zamstnáni kartografové v severních píních
údolích stedního Kavkazu a zdárn pekonali všeliké obtíže* jež
jim nehostinné podnebí a divoká rozervauost pdy v mnohem vtší
míe pipravují než v Alpách lze znamenati. Mítko jest ptkráte
vtší než na generálních mapách, poítá se totiž na verstu palec
mapy ili 1:42.000.
Do roku 1891 bylo
hotovo prostranství rozkládající se
mezi Elbrusem a Kazbekem. Pisatel tohoto obrátil se zvláštním
dopisem téhož roku na náelníka generálního štábu ruského v Petrohrad gen. Tilla s otázkou, chystali se nové vydání mapy celého
Kavkazu. Bylo mu však odpovdno, že na ten as se na nco podobného nepomýšlí.
Snímky svojí mathematickou pesností a technickou dokonalostí
v provedení vzbuzují pímo obdiv. Velikou obtíží bylo pipojiti k map

tém

pimené

názvosloví, ponvadž etné jazyky domorodc mají tak
rozmanité hlásky, že pro
ruská abeceda naprosto nestaila a
jazykozpytci ješt se nedovedli sjednotiti, jakých znaek mají v podobných pípadech užívati.
Namáhavá práce topografická svena tem osvdeným odborníkm Džukovu, Golombvskému a Bogdanovu.
Na mezinárodním zempisném kongresu v Paíži r. 1889 vykládal také v plném zasedání Dechy o horopise a ledovcích Stedního Kavkazu na základ vlastního badání z r. 1884 87. *)
Nemalých zásluh dobyl si dvma cestami r. 1889 a 1890
Vittorio Sella o nejvyšší díl všeho pohoí. Výtžek prací obou let
jsou výtené fotografie bohatých na rzné dojmy obou svah stedního pásma. K tomu také pipojen podrobný výklad uveejnný
ve zprávách vlašského alpského družstva, ^)
Na obrazích mohou býti podrobn studovány ledovce, snžná
pole, jak uloženy rozmanit vrstvy jednotlivých skalních druh,
pokocháme se pekrásnými vyhlídkami s rzných temen do
dálných úžlabin, roklin, údolí až v mlhavé dálce se ztrácející roviny,
též všeliké útvary mraen a mlžin mohou se z blízka a pohodln
pozorovati. Zvlášt vyznauje se vrností panorama, které se nám
rozkládá na rzných stranách Elbrusu, tak že tento výrobek dlužno
pokládati za pravý úspch svtlotiskového umní.
R. 1889 vypravena byla nová spolenost ze len alpského
klubu, aby vypátrala píinu neštstí Donkinova a Fo.\ova, ponvadž na podzim pedcházejícího roku podniknutá vycházka do velehor úpln se minula cílem.

n

—

M. de Dechy: Recherches sur Torographie et la glaciologie du Caucase
Extrait abrégé
lecture donée a la seance générale du 9 aoflt.
*) Vittorio Sella: Nel Caucaso Centrále. Not di Esciiraioni colla Camera
oscura. Bolletino del Club Alpino Italiano. Vol. XXIII. 1890. Nel Caucaso
Centrále Revista mensile del Club Alpino Italiano. Vol. IX. Nov. 1890.
')
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V ele hledajících nalézal Fe tehdejší pedseda alpského klubu
Clinton Dciit, který byl zdržen od postupu do hor pi nešfastuém
podniku pouze chorobou svojí. Obsáhlými svými vdomostmi o celém
území hledl dobré vci prospch pinésti Douglas W. Freshíield,
kdežto kapitán Powell nabízel své služby druhm jako výborný
ruské ei. Jejich vedení se svili uitel Fischer, bratr
zahynulého i)rvodího Fischera, a horolezec Karel Maurer z Meiringenu, jehož bratr nabyl slávy v kruzích alpských cestovatel
jako prvodce Déchyho v Himalájích. Dále se dostavil na místo
Hermann Woolley, jenž r. 1888 docílil svými pochody v Kavkazu
tak skvlcýh úspch, s najatými nosii Jossim a Kaufmannem
z (irindelwaldu. Vysoko mezi skalami pod prsmykem Ulnamem
(l)umalouj na stran k Balkaru vypátrán poslední tábor nešastník, zavazadla, pytle ku spaní, kuchyské náiní, revolver
na dkaz, že
vše bylo pokryto béloskvoucí pokrývkou snhovou
pedmty zstaly netknuty od okamžiku, když neštastní majitelé
zniitel

—

—

svým lžkem se rozlouili. *)
Ze všech okolností, které pi nálezu byly vypozorovány, bylo
patrno, že hodlali cestovatelé se do táboišt navrátiti a že za-

se

pi

vystupování, sítivše se do propasti; utržený kámen by
sraziti a zniiti. Tímto vyšetením
byl také ukonen vlastní úkol výpravy, nebot hledati mrtvoly neštastník pod kupami snhu a jarními závaly bylo by pošetilostí
bývalo. Obyvatelé okolních horských aulu zbaveni tžké obžaloby,
že by snad úklad cizincm nastrojili. Nejskvlejší vrchol kavkazský
zstane
pomníkem odvážným bojovníkm za krásno.
V srpnu 1888 vystoupil Hermann Woolley s Jossim na Dychtau,
svého cíle dosáhli od ledovce Tutuinu; tento úspch poítá se
k nejvtším toho roku.
Také roku 1889 docíleno bylo neoekávaných výsledk temi
výpravami. Západní temeno Elbrusu dosaženo po tetí 19. srpna
Sellou a deset dní pozdji Woolleyem, tentokráte od severovýchodu
roklinou Kirtikem. Freshíield pešel prsmykem Cejem pes skupinu Adaj Choch a popsal spletitý místopis tohoto zastreného
kouta. Mapka, která na základ tohoto studia byla zhotovena, již
r. 1890 novými dodatky a opravami opatena. ^)
Týž neúmorný badatel dokázal, že možno soumary udržovati
hynuli

nemohl tak etnou spolenost

vným

pímé

spojení mezi údolím Ingurským a Kodorským v bývalém
území Abchazc, ohromnými pralesy, které v onch koninách bují.^)
')
Cl. Dent. The Search Expedition to the Caucasus in 1889. Alpine
Journal Vol. XIV. Nr. 106. Nov.
D. W. Freshfield, Search and Travel in
the Caucasus. Proceedings of the Koyal Geographical Society, Vol. XIl. Nr.

—

5.

Mni.

Explorations and Ascents in the Caucasus in 1889. By D. W. Freshand II. Woolley. Alpine Journal, Vol. XIV. Nr. 106. Nov.; Explorations
and AscentH in the Caucasus in 1889, Proceedings of the Koyal Geographical
Society Vol. XI. Nr. 11. Nov., Bolletino del Club Alpino Italiano.
^) D.
W. Freshfield, The Solitude of Abkhasia. Alpine Journal Vol.
'^)

field
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Mohutná kupa horská Burdžula byla
Anglian Cockina a Holdera, le
Seily, o nichž již na jiném místé zmínka
nejen od

9

r.

též

1890 vzata útokem
od ueného Vlacha

jest

uinna. Ve

sku-

pin

Adaj-Chochské vyšplhali se první dva na Skatikom-Choch.
nenarazivše pi tom na žádné mimoádné pekážky.
Též na jihovýchodní výbžek Dagestanu nebylo nikterak zapomínáno, obrátili k nmu svoji pozornost Yeld a Baker a podailo
se jim vystoupiti na Basardjusi. který uznáván za krále mezi vrchy
v této ásti horstva (4489 wj. I etné fotografie byly jako výtžek
z tohoto výletu pineseny.
Dlouho to bude trvati a mnohých oprav a prací kulturních
bude potebí, aby se Kavkaz stal pístupnjším ve svém nitru
také širším kruhm obecenstva, jako se to mže dnes íci o Alpách. Nejen povaha podnebí jest rzná, ale i naprostý nedostatek cest. pechod, ukazovatel. vycviených prvodc, tlumoník, malá bezpenost osobní, náhlé pechody povétrnosti, obasné mlhy i bouky, které neoekávan se snášejí nad krajinou,
prudké vichry, jež skuí ve vyšších polohách, ne-polehlivé podrobné
mapy
to všechno zvyšuje nepíjemnosti cestování v nevzdlaných
krajinách. Mnoho vody uplyne v divokém Tereku i Kubáni, než
hory, které jej napájejí ze svých ledovc, budou se moci bráti
zvykem i u nejvyšších temen
útokem, jak nyní se stalo již
alpských. Jakkoli mnohá díla byla poslední dobou vydána, jež po-

—

tém

uují jednotlivce, jak si má pi návštv Kavkazu vésti, pece zstaveno ješt tak široké pole psobnosti jednotlivc, že nutno nabyti
na samém míst náležité praxe, než se nkdo mže nadíti pravého
trvalého úspchu. U nás až dosud se málo vyvinulo pravých alpinist, totiž turist, jejichž vlactní živel jsou velehory a kteí pímo
])ohrdají obyejnými smrtelníky, jimž dostaují výlety na Šumavu,
Krkonoše, do Karpat neb již se nanejvýš spokojují ušlapanými
cestikami v Solné komoe. Ale co není, bhem doby se stane, klub
eských turist jest nám nepopiratelnou toho zárukou. Nemžeme
tudíž tuto dležitou ást našeho tenástva nechati nepovšimnutou
a poskytnouti mu rozmanité pokyny. V pední rad každý, kdo
by zatoužil, aby se pokochal pímým názorem velikoleposti pírody
kavkazské, musí se zásobiti náležitou dávkou penz. Na šesti- až
osrainedlní pobyt v horách s píjezdem i odjezdem není nic mnoho
poítáno tisíc zlatých. Cesta po parníku z Odésy do Batumu
v 11. tíd stojí na 31 rubl, na první se poítá o polovici více;
trvá to tyi dni po dráze s Batumu do Tiílisu aneb do Kutaisu
spraví také nkolik rubl. Z hlavního msta Zakavkazí do Vladikavkazu poštovními dostavníky se platí 9—12 rubl. To až dosud
jest velmi pohodlné a nemusíte se lekati njakých pílišných obtíží.
Jinak jest. chcete-li se podívati také trochu stranou do vnit.
Všeobecn se pedpokládá, že našinec, hodlá-li se do tchto
konin podívati, aspo potud se piuí ruštin, aby se doveJl s rozmanitými úedníky dohodnouti, a vedle toho, aby si opatil od:

Fysikální zempis.

IQ

krytý list, totiž (loj)oruení na jednotlivé samosprávné úady, by
mu byly na ruku pi vyhledávání spolehlivých prdvodí a po
pípade i njakého kozáka mu daly k osobní ochran. Ale s ruštinou samou nevystaíte, abyste se dostal do odlehlých aulii pohorských a mohl se dorozumti s uzavenými, ne[)ístupnými domorodci, a tudíž nutno vám i na tlumoníka ve všelikých pípadech poítati, jemuž arci dle jeho zvláštních schopností více se musí
Za pípravu doporuiti lze adu knih, ovšem pi tom
zaplatiti.
musí se nejvíce každý spoléhati na životní zkušenosti jinde nabyté
a nesmí se dáti zastrašiti okamžitým neúspchem. Rozmanité pokyny pro cestu lze nabyti ze spis: M. a Dechy Das freie Swanetien,
Budapest 1886, Abich Reisen in Transkaukasien, Moscau 1865,
D. G. Radde Drei Lángenhochtháler Imeretietis Tiflis 1867, Freshfield, Souanetie libe, London, tentýž znamenitý cestovatel a badatel vydal Central Caucasus, Londýn 1869, -M. Bérnouvelle Souanetie libe, Thielemann Reisen im Kaukasus, také Baedecker již
zpracoval prvodce pro tuto zajímavou zemi.

1891 podnikl G. Merzbacher z Mnichova a L. Purtscheller
alpskými J. Kehrerem a J. Unters prvodími
wegerem výpravu, aby se pokusili o prozkoumání nejvyšších vrchol
v pohoí. Podailo se jim to na Elbrusu, Kazbeku a nkterých
jiných velikánech, akoli ani zdaleka nevyplnily se ony pedstavy,
R.

ze Solnohradu

které

si

pi odchodu

z

otiny

inili.

První pokus uinn na jižní vrchol Ušby, který marn se namáhali slézti nejvybranjší alpští lezci se svými anglickými veliteli.
Sráz hory vtšinou jest na 55 60", v nkterých místech se
mní mezi 60—70" a vystupování se stžuje ješt svislými ledovými úlomky. Mocný vichr, jenž vzdouvá se na hladkou plochu u
metá do tváe drobounké jehlií snhové a rozmlnný led, zabrauje volný rozhled po okolí, aby píhodné místo bylo vyhlédnuto,
kde by se mohla pevná noha vetknouti. Ušba se skládá v hoejší
své ásti výlun z velmi jasné žuly a tudíž pronesl Merzbacher
domnnku, že jenom tehdy by se podailo nkomu na temeno se
dostati, kdyby se vyskytla njaká trhlina ve skále, kterou by jako
v komín se mohlo vzhru šplhati. V opaném pípad by asi ve
škeré útoky na tuto obrovskou pevnost skonily smutným ústupem
útoících odvážlivc.

—

Štstna mnohem byla píznivjší pi vystupování na Lejlu
Goru. Její snhová pole se lesknou z dálky v podob mohutných
stíbrných háv, které dole ovrubují štavnatá údolí s kyprou zelení strom. Celé toto |)ásmo se táhne rovnobžn s hlavním a oddluje údolí Inguru od roklinatého koryta Cchenis-Ckalia. Ve
výši 2500 m naskýtá se rozkošná vyhlídka z rhododendrových
kovisk. jež pokrývala horskou luinu, na kupy Elbrusu, Donguso
rumu, Ušby a celého stedního pásma. Lejla Gora vykazuje ti
vrcholky, nestejné výšky, první byl nejdíve Freshtieldem pro-
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blednut 1889, na prostední vystoupil první V. Sella;') rozdíly nejsou však znané, první trí do výšky 4010 m, za ním jde jihoa severní 3976 m. Vystupování z údolí Inguru
východní s 3994
doporuuje se od dédinky Cchmari, ponvadž odtamtud se rozvírá
poboné údolí, které upravuje cestu do oblasti ledovcové. Tyto
svými rozmry a na díle i pololíiou nemálo upomínají na ledovce skupiny Ortlerské, jmenovit u samého prsniyku Mestie tato shoda
zdá se býti až nápadná.
Z vesnice Sam uše v údolí Mulachu, dle nhož nkdy krátce
ddina bývá oznaována, poíná se vystupování na Tetnuld. Na
i
cest svažuje se hluboko do údolí ledovec ildar, Tetnuld zdvihá
a pekonán jest toliko t\mi metry
své tém do výšky 4853
blízkou homolí Gestoly, akoli anglití spisovatelé proti tomuto
údaji nových ruských map se ohrazovali. est, že první zarazil

m

m

svj horský bodec na temenu Tetnuldu, náleží rovnž Freshíieldovi.
Vyhlídka na nebetyné velikány, kteí v bezprostední blízkosti
svá ramena do ídkého ovzduší rozpínají, jest pímo velikolepá.
Oko naše mže pozorovati obrysy nejen blizouké Gestoly, ale
Katuintauu. Džangy, Skary, jakož i opodál svým obrovským tlem
i
Dychtau a Koštantau. Slova naše jsou mdlá, aby vystihla
pibližn ony nesmazatelné dojmy, jež se ozývají
v pamti pi pohledu na tuto mohutnost výtvor pírody, jež pece
jsou slabým, le neoblomným lovkem pekonávány. Ledovce Canneru, Nagebu, Adiše a Chalde jako ramena bájeného polypa, jenž
z trestu bohy byl z hlubin vod vyvržen na temena hor a tam
v sníh a led své tlo promnil, zasahují do hloubky až 2500 m
chtj íce snad ssáti z okolních bujných kovin a luin nové síly,
by se z mrákot smrti probudily.
Na pochodu z údolí Inguru na severní sklon hlavního pásma
do poboného úžlabí horního Bakranu pes prsmyk Adyr-su ili
Mestii lze pozorovati etné ledovce i snžná pole, jmenovité Leksuir vysýlá zkalené vody své do údolí Tinibri a hlubokými trhlinami rozsekaný alát vytvoil se z podivuhodných skalních rozervanc východnji od Ušby. Také svými rozmry i bohatou lenitostí dovede delší dobu zraky naše upoutati heben Kvalda. jenž
nám oznauje smr jihovýchodní. Prsmyk Adyr-su ili Mestia rozložen ve výši 3662 m, tak že daleko pedí svojí polohou ony
pechody, které nám otvírá centrální pásmo Alp i v nejvyšších
svých hbetech. Vedle nho však na sever i na jih od obrovských
jisnžných polí, jež v tomto zákoutí se u^^azují, mohlo by se
ných pechod užiti, známých dosud hlavn dle vypravování domose pyšnící

teba

toliko

i

rodého obyvatelstva.
Mezi velikány, jež se postavily na stráž ledových plání k stran
plnoní, nejhrdji si vede Džuilik-Baš s dvojit rozeklaným temenem, vykazuje 4533 m nad hladinou moe erného.
')
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Za Dejl)Iižší cíl po zdaeném výstupu na Elbrus vyvolil si
Merzbacher Dongusoruni, jehož táhly heben se skládá ze tí vrcholk.
Nižší jižnjší byl pinucen na svém omezeném prostoru pohostiti
nešastné obu badatele Donkina a ^oxe, krátce ped jejich záhubou,
prostední nejvyšší nikým nebyl do té doby ohledán a tetí také
ješté nevyšeten. Od Elbrusu k Dongusorumu musí se proklestiti
cesta pralesem jehlinatým, jehož nitro ješté toporem devorubc
nebylo zasaženo, na mnohých místech nutno káceti stromy, aby
byly položeny pes šumící dravé horské bystiny, by se po nich
dále mohlo proniknouti do hluchých samot. Za úplné jasné tiché
noci postupování po skalním hebenu poskytuje neobyejný pvab;
do temné modi nebeského blankytu majestátn zdvihá své postíbené jehlany Elbrus. Na jeho bocích splývají bohaté ledové asy.
jim vtiskuje své omrazné polibky bledý svit msíní, kdežto v hlubin v neproniknutelných mrákotách se halí údolí, svatocudné ukrývající našemu toužnému zraku svoji lepotu. Tajemné ticho podporované neuritým leskem paprsk luny pedvádí nám píke se
jako zamlklé bytosti z jiných svt, jež
promluvily o osudech svých divokých
se prostírajících. V údivu obracejí nám své

zdvihající ledové balvany
se tuto shromáždily,

aby

si

kraj, hluboce dole
líce, jako by chtly vyzvdti píinu, pro rušíme jejich odvký pokoj, vyhosujíce se ze stedu svých druh. A pece lidé
vypoítavého denního ruchu nedovedou pochopiti, jak mže lovk
snášeti zimu, hlad, vydávati se stálému nebezpeenství, že rozdrtí
své údy v zející propasti, aby po dlouhých útrapách se pokochal
jako milenec v objetí milenky
pírody, jejíž krása není rušena
nižádnými cetkami dlané vzdlanosti.
Severní tém strmí do výše 4437 w, kdežto nejvyšší Osengi
Cat Caši eený, oznaen na ruské verstové map íslem 4452 w;
kolem Dongusorumu rozvírající se panorama chlubí se zvlášt ozdobami skupiny Ušba, Šichildi, a kolem Elbrusu se kupí jako
k svému písnému panovníku Ukulan a Karaaj. V údolí Dongusorumském vítají výletníka z nebetynýeh výšin útulná pohorská
jezírka, jako drahokamy zasazené do tmavozelené obruby alpských
luin a kvtin.
Nepístupný Sulukol baš vypíná se na nejzazším severním
výbžku rozlehlé snžné pánve Adyr-su dosahuje výšky 42(50 m.
Jmenovaná náhorní prohlube adí se k nejvtším nádržkám snhu
a ledu v celém Kavkazu, prmrná její délka obnáší 15 verst,
bledé

—

i

kdežto šíka dosahuje 10 verst, tudíž svojí plochou ustupuje toliko

Thuber-Canneru a Dych-su, tak že se nám zdá, jako by mocným
pokynem ne/námého arodje celé rozbouené moe v led a sníh
utuhlo. Kada hor s údy rovnž ledem
snhem obloženými naznauje nám behy, na nž druhdy pohyblivé vlny dorážely. V dáli
i

ve tvrtin volného obzoru rozkláílají se rovnobžn usazené
pahorky nánosu horského a za nimi v mlhavém závoji prokmitá
step, ztrácejíc se v neuritých obrysech.
asi
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Aby mohla býti navštívena Džanga, nutno zamiti pes staré
morény na západním úpatí. Dychtauu. Lesklá ledová stna Gestoly,
Katuintauu, Džangy, jež se zdvihají na 2000 m nad ledovec Bezingi, poskytuje tak velikolepý pohled, jaký bychom v jiných
pohoích marn vyhledávali. Hoejší ást vrchu se skládá z velmi
tmavé ruly, která na mnohých místech se nápadnou drobivostí
vyznauje. Hrdé cimbuí Džangy poprvé bylo slezeno od M. Cockina roku 1888, tento východní cíp dosahuje 5038 m, západní
druh jeho zstává dosud netknutý. Merzbacherovi podailo se stejného úspchu dosíci jako zmínný Anglian provedl, ale špatná
povtrnost a hrozící noc zabránila mu, aby se mohl honositi pedností, že druhý díl temene prozkoumal.
Což nebývají okolnosti
mocnjší než naše nejlepší vle? Hrozný vichr i spousty lavin zpsobené erstv napadlým snhem ohrožovaly život vytrvalých horolezc tou mrou, že musili po;nýšleti na návrat.
Západnji od Kasbeku vypíná se Gimaraj-Choch, od prvního
oddlen dvma nepojmenovanými kupami, jež ob pesahují pes
4500 m. Po mnohých obtížích a dlouhých oklikách dosaženo ledového pole, nad nímž trí do oblak dv skalní vže, jako by je
horští bžkové postavili tuto na obranu nejvyššího hbetu. S to
hoto povýšeného místa lze patiti na Vladikavkaz, který ozáen
sluneními paprsky vítá nás z úrodné roviny. Jakkoli vystupování
bylo zdárn provedeno, pece námaha nepinesla žádaného užitku,
nebot sotva se pipravil Merzbacher, aby okolí rozmanitými pístroji zkoumal, když náhle boue i chumelice s takovou rozezleností poaly biovati vetelce, aby nemohli v odmnu za své útrapy
pokochati se vyhlídkou, která do té doby nikým nebyla znesvcena.
A které jsou nejvyšší štíty v celém Kavkazu dle nejnovjších

odhad?
Na prvním míst

stojí

5630
5594

Elbrus, západní vrchol
„

za

východní

„

„

ním pokraují
5198
5185
5145
5050
5044
4968
4859
4853

Dychtau
Škara
Koštantau

Džanga
Kazbek
Katuintau
Gestola

Tetnuld

nco

m

Elbrus, tato obrovská homole,
severnji od hlavního pásma,

pvodu
s

nímž

„
„

„
„
,
„
„

„

vulkanického, vyrazila
jest spojena

vysokým,
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a

toliko

úzkým

lieboiiem, který oddluje prameny

Kubán

a Bak-

sana, jenž spchá k Tereku. Ledovcové tém sluje nkdy horou
Šat; Kíiraajevci, kteí od nho západnji sídlí, nazývají jej Mingistau. Vrchol rozdluje se ve dva jícny, z nichž západnjší jest

m

nad hladinu more, pekonává
o nco vyšší a dosahuje 5630
tudíž
o tisíc metr Mont Blanc, první horu evropskou.
Dlouho byl považován Elbrus za íipln nepístupný. Horalé
kabardinští vypravovali, že u jeho podnoží prostírají se rozsáhlé
bainy, v nichž utone, kdo by se osmlil pibližovati se k posvátnému velikánu. Kdyl)y však njakou kouzelnou silou nkomu se
jK)dailo pes klamivé slatiny se dostati, a. vystoupiti i)0 úboí
k temeni, tohoto jist by nedosáhl, nebo by byl sražen kyjem
obra, jenž obývá rozsáhlou jeskyni, kdež jest etzem })ikován.

tém

Ovšem dlouhý as nepekonatelnou pekážkou, aby prozkoumána
byla hora, jevili se sami obyvatelé, ponvadž násilím bránili, aby
cizinec se k ní piblížil. Když však divocí Karaajevci k i)anství
ruskému byli pipojeni, vyzval tehdejší velitel kavkazský Emanuel
akademii vd v Petrohrad, aby vyslala své zástui)ce, kteí by pod
ochranou vojenskou zemi probádali.

a

Elbrus zstává carem mezi všemi velikány i)ohoí,
nei)0skytuje tolik obtíží pro navštvovatele jako celá ada jiných vrch.')
R. 1829—30 podnikl cestu na Krym a Kavkaz J. Kar. Besse.
aby seznámil se blíže s jednotlivými tamjšími národnostmi, ponvadž mnozí kmenové mezi nimi zachovávají povst píbuzenstva
s i\Iadary. Tento badatel dostal se do severních konin kavkazských
práv v dob, když generál Emanuel se svojí uenou výpravou
stanul u paty Elbrusu, S nejvtší ochotou bylo dovoleno uherskému cestovateli, aby se pipojil k družin generálov a provázel
ji až k pramenisku Málky do výše 8000'.
O svých zkušenostech
vypravuje v knize uveejnné teprve r. 1838, tedy po devíti letech

v Paíži. 2)
Velicí generál a

stupování

zárove J, Besse pozorovali dalekohledy vysmlých lezc po snžných úboích a srázných skalinách

Náhle bylo rozeznati, jak ti lenov si)olenosti zstájediný však že opatrn vyhledává místa, kde by se
zachytil, aby dále mohl se vyšplhati. Po mnohých oklikách a nkterých zmaených pokusech zetelné bylo rozeznati, jak odvážlivec
velikána.

vají j)Ozadu,

dosáhl

cíle.

domorodec, obdržel cenu 400 rubl za svj
nyní tžko rozhodnouti, jestli skuten to byl
nejvyšší bod vrchu, na kterém stanul vytrvalý Kabardinec, nebot
pozorujeme-li z dálky pohyb na temeno, tu nemžeme pesn rozeKillar,

jak

slul

smlý in. Ovšem

Voyage dans

les environs dn Mont Ell)()ru9, dans le Caucase,
ende Sa Majeaté TEmpereur en 1829. Kapport fait í\ TAcadeniie
des Sciences de St. PiHersbourg:.
Voyage en Crimée, au Caucase, en Gt^orgie, cn Arménie.
')

trepris par ordre
Irap.

'^)
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znáti menší odstíny výšky. Nade vši pochybnost však zjištno, že
horal daleko pedstihl ostatní druhy a také odmny vy-

zmínný

nebo v tch dobách umní
si zasloužil,
vrcholky zasnžených obr bylo
v plenkách, zvlášt
íci o Kavkaze.
se to
Dlouhý as minul, než byl obnoven pokus vystoupiti na temeno
velikánovo, až neúmorný badatel Dr. Gust. Radde odhodlal se krátce
po ukonení války i v krajinách abchazských a na bezích erného
moe, prozkoumati horu podrobnji, než se dosud dalo. Vypravil
se se strany západní z vesnice Ukulanu *) v území Karaajevc,
blíže ddiny Chursuku pekroili Ulikam a podél potoku Chursuku
stoupali až k prameniskm Minitausu. Pi stoku obou ve výši
2151 m penocováno, aby z rána se v další cest pokraovalo.
Ustanoveno vystoupiti na žulový výbžek, který se od severní
homole Elbrusu oddluje. Jakkoli z poátku se krásný as ukazoval,
pece již o druhé hodin po polednách dostavila se mlha, která
pinutila cestovatele k rychlému návratu. Dosaženo bylo výšky
4360 m. Ti léta pozdji dostavila se anglická spolenost,
aby se znovu o slezeni pokoušela, skládala se z vycviených alpských lezc D. W. Freshíielda, A. W. Moore-a a C. C. Tukera,
již si najali obratného prvodího Fr. Devouassouda z údolí Chamounixu. Zkusili ped tím již své štstí na Kazbeku, který musil
se jim vzdáti jako pemožený nepítel, a koncem ervence dostavili
se do obce Urusbie, aby z ní se vypravili na prvního bohatýra
mezi kavkazskými obry. V roklin Terskolu, do níž se pehýbají
rozložen
výbžky ledovc, tvoících se kolem hory, ve výši 2400
noní tábor, druhá noc pekána mezi skalními balvany 3629 m
nad hladinou moskou. Vystupující trpli následujícího dne velice
prudkým vichrem a zimou, ale nikde nenalézali mimoádných
obtíží. Nicmén ped 11. hod. dopoledne dosažen byl nejvyšší hbet
se svými temi hluboce rozeklanými hroty.
kázané plným právem

tém

slézati

mže

tém

m

let, když se vypravila nová anglická spolenost
Gardinera. J. C. Grovea, A. H. Walkera a A. W.
Moora, který již prvního podniku se úastnil, a zárove byl zjednán
otužilý horolezec P. Knubel. I tentokráte byla vyvolena Baksanská
údolí, aby chránila návštvníky ped noními vichry, trochu níže
od Terskolské rokle, druhé noci zstali nco pozadu, než se po prvé
podailo. Moore pi této píležitosti setrval v táboe oekávaje dva
ruské dstojníky, kteí mli dle úmluvy druhého dne vystoupiti.
Zamíilo se k sedlu, jež oddluje oba vrcholky
postupovalo se
po umrzlém snhu výborn, toliko zima pronikala údy. Podrobnjší
prozkoumání místa dokázalo, že r. 1874 byl dosažen vyšší hrot
než r. 1868, totiž se jedná o 95 stop, ale rozdíl tento jest tak
nepatrný, že sami úastníci druhé cesty uznávají, že est prvního
dostoupení nejvyšší hory Kavkazu písluší Freshfieldovi a jeho

Uplynulo šest

skládající se z

F

;

')

Mittheilungen der Wiener Geographischen Gesellschaft.

J. 1865.
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druhm. Ruským dstojníkm

štstí svoji

tvá

zakrylo;

byli

to

Kvitka a Bernov,
jitra se

kteí úžasnou nepohodou, která již"^ za asného
dostavila, jsou donuceni, aby se pro návrat do
údolí roz-

hodli.')

Opt uplynulo celé desítiletí, než pivítal Elbrus na svém
temeni nové hosty, byli to Dechy z Pešti s prvodími AI
Bur^enerem a Petr Josef Rupi)en. Všickni se pibližovali k hoe
kdvž
byh se zdarem zkusili své štstí na Adaj - Chochu, jehožto'
tén^^ié
nohami jejich bylo zdeptáno. Dostali se k velikolepé své
met

z údolí Ardonu, adou neschdných
prsmvk až k Baksanu "}
Spatné poasí zdržovalo je nkolik dní, jichž bylo
použito abv
blíže pozorovali ledovce v údolí Baksanu, dílem
aby se uinily píhodné fotograíické snímky. Ješt z rána, než vystoupení
provedeno
sužovala nepohoda cestovatele a obtíže jejich bvly
zvvšeny erstvé
napadlým snhem. Když sešplhali pes sedlo a zaboili
na severo
zapadni vrchol, pituhlo znovu neobyejné a vichr
burácel jako bv
je chtl všechny smésti do prohlubn. Teprve
o šesté hodiné veerní
mohli ztrmáceni stanouti na nejvyšším bodu. Ješt
nebezpenjší
byl návrat. Zastihla výpravu irá noc, a
ponvadž nedovedli písné
se zachovati dle pvodního smru, musili od
desíti hodin do plnoci prosekávati ve skále snhu prosté stupn,
aby bez úrazu se
mohli sesmeknouti do schdnjšího pásma. Za nevýslovných
útrap
dosáhli teprve ke tetí hodin ranní svého
tábora mezi útesv
•

skalními.

-^

Pokud se týe obtíží, možno pirovnati Elbrus nejvyšší hoe
evropské Mont Blanku. Na obou vyžaduje se
neochabujícího úsilí,
hodiny trvající šplhání po vice mén srázných
snžnvch polích'
ale nikde nevystupují ony vžovité
hradbv ze skal á ledu, jež
mimoádné smlosti, obratnosti a napjetí tlesnvch sil vvžadují.
Jenom teskutý mráz a skuivý vichr zstanou vždy
neúprosnými
protivníky pro ony, již chtjí svojí
pítomností znesvtiti výšinv
které se snoubí s nebeskými oblaky.
z

Rozložitá hmota horského cara z okolí pozorována
neposkytuje
poátku žádného úchvatného dojmu. ím výše však na jeho
úboí

stoupáme, tím velikolepjší zraí se nám rozmry
a temena jeho,
jako by kouzelnou mocí byla do závratu
vch výšek vyzdvihována,
az konené strmí tu sám ve svém
vkovitém klidu, nikým do
nedozírna nepekonán, jen oblaka a mlhy
mu ve vroucím^ objetí
tisknou polibek. I v okolí nalézáme
mnoho lepých obrazu neposkvrnné tvoivosti pramáti pírody, ^j

•)

p
"}

Alpíne Journal Vol. VII a Grove The frosty
Caucasus.
Alpíne Jonrnal 1884 Vol. XII. . 86.
Mittlieilungen des deutschen und oesterreichischen
Alpenvereins 1885.
^^ "^'^''^ ^^' Ersteignngen des Elbrus. Von M. v. Dechy ia
""
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1890 len zempisné spolenosti kavkazské provázen
na cest ochuravla, zmil hlavní
jícen vyhaslé sopky, vzdálenost obou homolí a provedl podrobná
barometrická pozorování. Pravideln vystupuje se od pramen eky
Baksanu z vesnice Urusbijeva po jihovýchodním úboí hory. Samo
jméno Elbrus jest u domorodc neznámo, vykládají je ze zendského koene a oznauje vbec horu vysokou. Otázka nyní, jak
mohlo zendské slovo se všeobecn rozšíiti, aby v cizin oznaovalo prvního kavkazského velikána
Druhou nejznámjší horou v Kavkazu jest Kazhek. Tento
jest vzdálen od údolí Darialského pes 19 hm. Trek poíná na
jižní stran hory a obíhá jeho úboí na východ. Ponvadž úzká
pyramida Kazbeka vypíná se poblíže samé silnice velmi hojn
navštvované, byl dlouho tento velikán pokládán za nejmohutnjší kupu v celém horstvu. akoli ve skutenosti musí ustoupiti Elbrusu, Dychtauu a jiným. Skládá se z trachytu a porfýru;
Posléze

r.

desíti vojíny, z nichž polovice

ára snhová

dle pozorování, která inil Kolenatý a Parroth, jest
ve výšce 10.500', ledovce však se smýkají

na východním úboí

dol

až 7500', všech se poítá sedm. Gezalský ledovec dává zdrojnou
vodu Gezaldonu, levému to pítoku Tereku, spouští se na severním

sklonu hory.
Ciklurcký ledovec dává prameny sedmi potokm, které se
vrhají do Kabacha, spouští se do úžlabiny na jižní stran vrchu
a oddluje se od jiných svých druh vysokým skalním odnožem.
Na tomto postaven proslulý kíž ninocmindský, dle nhož slují ti
úzké ledové proudy^na jihovýchod se spouštjící. chariský ledovec
napájí svojí vodou Cchari, malý pítok Tereku. posunuje se smrem
jjz. a poíná se rozpouštti nad vesnicí Gereti, odkud pravideln
se vystupuje na temeno, a tím lze si vysvtliti, že bývá toto pásmo
ledu mnohem astji jmenováno než jiná.
Ptostlinstvo jest výlun alpské; bízy a stromoví jehlinaté
ztrácejí se ve výši 6700' až poblíže malé ddinky Abany.
První pokusil se vystoupiti na vrchol Kazbeka Fr. Parroth
r, 1811, dosáhnuv výšky 13.863 stop, byl pinucen vrátiti se. ponvadž nastala veliká nepohoda.
Prvodími mu pi tom neoyli místní horalé, nýbrž prostí
ruští vojíni, kteí sice neumli lézti po píkrých skalách s onou
lehkostí, jako se vyznaovali Osetini a Gruzini, za to však byli
poslušní a nieho se nebáli. Teprve Anglianm Freshfieldovi,
Tewkerovi a Moorovi se poštstilo r. 1868, že v prvodu osvdeného lezce rodilého Švýcara stanuli na samém vrcholu. Penocovali pod skalistým hbetem, na nmž vztýen kamenný kíž, a ješt
ped úsvitem následujícího dne poali vystupovati na snžnou
homoli s jihovýchodní strany. Po nesmírném namáhání po píkrém
úboí o polednách dosáhli nejvyššího místa 46.546 stop. K veeru
druhého dne pišli již do stanice Kazbeku, aby se dali odtamtud
dovézti k Elbrusu. Rozsáhlá ledová pole vkol mohutného velikána
Prof.

Em.

Fait: Kavkaz.
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vdecky až dosud nejsou prozkoumána, abezprostední blízkosti hlavní silnice vedoucí

se prostírající, bohužel
koli se rozkládají

v

pes pohoí.
Adaj Choch patí k nejznamenitjším skupinám Stedního
Kavkazu, východn tvoí obrubu její stední tok Ardonu, na jih
prodírá se rovnž tato eka a k tomu se pipojují prameniska
Rionu. Severní hranici iní postranní údolí potoka Zadonu a vodní
pedl až k východnímu zídlu Uruchu. Na západ pidružuje se
k Adaj Chochu skuj)ina Burdžula.
Poblíže stoku Ardonu do Tereku nedaleko vesnice Alagiru zízena ped nkolika roky huf, aby se v ní zpracoval leštnec olovnatý u místa dolovaný.

Prúsmyk Mamison tvoí hlavní vodní pedl Kavkazu, mezi
Ardonem a Rionem i nalézá se ve výši 2862 m. Odtud stední
pásmo až k pramenm Kubanu na vzdálenost 150 km nemá žádného
3000 m.. tak že nutno tu pecházeti í)es rozlehlá pole
snžná. Jakkoli jest i)rsmyk ve znané výši, pece za doby letní
se zbavuje snhových závj ii.
S temene hory, která u prsmyku asi na 200 m se vypíná,
možno pehlednouti dobe obrovské pásmo horské v rozmanitých
jeho záhybech a pedhory, které se k tomu pipojují, jakož i píná
snížení pod

pásma, jež dále do nížin zabíhají.
Adaj Choch odtud lze dobe v uritých

píke

stny

jsou obrnny lesklými
úpatí táhne se krásný ledovec.
spadající

obrysech

snžnými

sledovati;

poli a podél

smrem

Od Adaj Chochu vybíhá
Skatikom-Choch, pokrytý

severozápadním dvojitý vrch
z nhož posouvá se na
úboí ledovec, který se rozpouští v údolí náležející k nejhoejšímu
toku Rionu. Na západ od^ Mamisonu o nco výše dohlédneme moenové výbžky ledovce amachi, jenž také se poítá k vodním
zásobárnám Rionu.
V postranním údolí Zadonu v pusté, úlomky žuly a ruly naplnné roklin, oteveny jsou doly na galenit obsahující stíbro.
Jižní stny jmenovaného potoku skládají se vtšinou z žuly

vným

a ruly, kdežto

bžné

opané utvoeny

snhem,

z hlinité bidlice.

K

severu rovno-

hlavním pásmem postupuje na behu Zadonu hbet jurského vápence. Tento prohlubuje se v sedlo Kamintc, jež ve výši
2525 m oddluje poíí Ardonu a Uruchu. Žula ústedního pohoí
odlouena od vápencového útvaru v tchto místech širokým pruhem
s

bidlic.

Údolí Ceja otvírá se u

sv.

Mikuláše do údolí Ardonu, jehož

tsné strán jsou hustým lesem listnatým pokryty. Ledovec Cejský
posouvá se mezi nahými stnami, akoli opodál již lze se i)0tšiti
sytou zelení lesního stromoví. Adaj Choch sám strmí úžasn píke
z

okolních

z

les

údolí jako

pyramida.

Ledovíte jeho pozadí a obruba
malá políka s roztroušenými chaloupkami poskytují obraz, který nemálo upomíná na evropské Alpy.
se skládající,

luiny

i
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Na Úpatí hory na zeleném pažitu, vroubeném bujným lesem,
usmívá se na unaveného poutníka malá kaplika osetinská Rekom,
bohat ozdobená parohy a lebkami kavkazské divoké ovce a kozorožce. Stejnojmenný ledovec ástené poslední dobou ustupuje,
nebot morény, které až na dno údolí se táhnou, jsou znané od
ného vzdáleny.
Cejský ledovec náleží k nejkrásnjším zjevm toho druhu,
vypluje veškeru šíku údolí, tak že na svém spodním konci
asi 300 m.
Témé uprosted své délky rozšiuje se na pl kilometru. Postranní morény táhnou se daleko ješt za nynjší nejspodnjší cíp
ledovce. Povrch dolejší ásti ledového proudu jest pouze málu pokryt štrkem a proto navštévovatel mže obdivovati modravou jeho
barvu. Pesným mením, které provedl M. z Dechy za posledních

mí

pomrn

zjištno, že ledovec na jednotlivých místech v
krátké
jednoho roku ustoupil 6 95, 4 65, a 660 w.
Pohled z dálky na etz hor, jež obkliují temennou nádržku
ledovce Cejského, upomíná dosti živ na Aiguilles nejvyšší hory
let,

dob

evropské Montblanku.

Po mnohých útrapách, které musili na cest pekonati, dosáhli
])Osléze

vrcholu 25. ervence 1884.

Zárove

s

Déchym

úastnili se

Burgener a Petr Ruppen.
Také H. W. Holder mohl se pochlubiti znanými úspchy.
Stanul na temeni Cforgy, Burduilu, jež poprvé ucítily na sob
tíži lidské nohy.
Zárove vypoítává ve své zpráv adu onch
velikán kavkazských, kteí na své hlav dosud žádných lidských
dva

alpští lezci Alex.

bytostí nehostili. (Alpine Journal

November 1891,

str.

513.)

Jako k Alpám rovnž i ke Kavkazu pidružují se k plnoci
i k poledni
pedhory, vtšinou rovnobžné, nestejné délky i výšky.
Nejvýznanjší svými rozmry jsou pedhory, skládající se
z jurského vápence, pojmenované erné vrchy, táhnou se k severu
od hlavního pásma ve vzdálenosti, která kolísá mezi 17 60 km.
Název svj obdržely od bohatých les, jež pokrývají jejich strán;
kdežto k jihu spadají píke, jest plnoní jejich sklon nenáhlý a
takto pecházejí v úplnou rovinu. Potoky, vyvrající v centrálních
horách, probrázdily si v lepotvárných úžlabinách koryta; pírodními
krásami proslulými se staly v pední
hluboké prrvy ereka
a egem, jež i)edí v tom ohledu Engadin i Arvu.
Z poledníkových vypnulin, jež se odluují od hlavního pásma
na sever, dležitá ona, která oddluje od sebe poíí Kubán a
Málky a tím též oznauje rozvodí mezi
Chvalinským, erným
a Azovským.
Východišt odnože jest hora Tašla-syrt, pimykající se k výbžku Elbrusu.
Postupn vzdalující se od velikána
vypnulina se snižuje a stejnomrn na vtší prostor se rozšiuje
a sluje Stavropolskou hornatinou, ponvadž až za toto msto se
táhne. Mezi Západním a Východním Manyem splývá vyvýšenina
s jinou pahorkovinou, známou pod jménem Jergení neb Sarpinské;

ad

moem
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tam, kde se stýkají

moskou. Též

ob, vykazují

sotva 26

m

výšky nad hladinou
množství rozsoch,

Jižní svah hlavního horstva vysýlá

které od Novorossijska až do Abcházie kolmo smují k svému
ústedí, ím dále však toto odstupuje od erného moe, tím více
méní se výbžky v podélné.
Mezi jednotlivými pohoími rozkládají se údolí potok i ek,
jež vtšinou dkují za svj vznik stednímu pásmu.
Ve východní polovici tohoto zasluhují zmínky dva odnože, jež
odluují se v krajin Chevsurii od hory Barbala; výbžky tyto oddlují
Od posledn
od sebe podélná údolí ek Aragvy, Jory a Alazané.
jmenované eky východnji jižní úboí nepatrn se vyvíjí v šíku,
za to vyznauje se astými záhyby.

Malý Kavkaz.
Hory, jež zahrnujeme pod jménem Malého Kavkazu, vypínají
na prostoe asi 500 hn délky a 200 hm šíky. Hranice jeho
jsou pirozen vymezeny, na severu údolím eky Rionu a Kury,
na jihu pak kotlinou Araxu. Malý Kavkaz podstatn liší se od
Velkého, nebof nepedstavuje nám pohoí pásmové jako toto, nýbrž
hmotnaté, jednotlivé etzy hor zdvihají se na vysoin rozmanipi tom ony, od severu k jihu postupující, pevlátými smry,
dají. V uzlech horských strmí pední homole Alagez, Agmangan a
se

a

za

Araxem

Ararat.

Nejsevernjší oddíl M. Kavkazu tvoí široké pásmo, jež táhne
se od erného moe k Tiílisu. Rozkošné úžlabí Boržomské plí je.
První polovina ohraniuje rovinu Rionskou a sluje obyejn Aclialcišsko-imeretinským hebenem; druhá ást omezuje s jihu stední
tok Kury a nazývá se hory Trialetské. Východní cíp Achalcišskoimeretinských hor splývá s pevaleni Suramským, který v podob
obrovského pouta víže Malý a Veliký Kavkaz.
Od Achalcišsko-imeretinského pohoí odluuje se Arsianské,
jež postupuje k jihu a oddluje vrchovisko Kury od pítoku Corocha
se strany i)ravé.
Za Arsianským horstvem pejímá úkol rozvodí
hbet Soganlužský a po
Taurus, jež vysýlají vody spadlé na
jejich stráních dílem do orochu, dílem též do Eufrata.
V území Zakavkazska náleží ješt tré pohoí, totiž Pontské
neb Lazistanské, Agridagské a Talyšinské.
Pontské Jiory provázejí beh erného moe od Ješil-Irmaku
až k ústí orocha u Batumu; z celého pásma náleží pouze nepatrný východní cíp Rusku. Po Agridagu, jenž zárove oddluje
poíí Araxu od Murad aje (Vých. Eufratu), vedena pohraniná
ára mezi carskou íší a tureckým sultanatem. Východní výbžek
horstva souvisí s nebetynou homolí Araratu. Odnože vrch Talijšinshých vyplují kraj Lenkoranský; jižnji od ústí Araxu patí
k soustav Elbrusského horstva, jež vroubí na jihu moe Chva-

nm

linské.

Malý Kavkaz.

—

ára vného

ledu.

—
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ára Tného snhu.
ára vného snhu

na Kavkaze jeví veliké odchylky. Kdežto

v Alpách na severním svahu jejich
netaje, stoupá tato ára na jižním

prmrn

ve výši

2600

m

sníh

až na 2-00 m.
V Kavkaze musíme initi rozdíl na jižním sklonu v oblasti ernomoské
zstává sníh ležeti ve výši pes 2900 m,
dále postupujeme

úboí

;

ím

do vnitra smrem k moi Kaspickému, tím více se zvyšuje snhová
mez až k 3720 m, tak že rozdíl obnáší na 800 m. Rovnž jest nápadno, že na severních stráních hlavního pohoí vnosnžná ára
500 m proti jižním krajm zvyšuje, tedy práv naopak,
se o oOO
než se shledává v evropských Alpách. Tyto zdánlivé neshody vysvtlíme si pirozen z
klimatických. V údolí Rionu následkem
pevahy západních vtr spadne do roka tikráte více pršek než
východnji od hbetu Suramského, jenž zadržuje vlahonosné mraky.
Vzduch nad stepními kraji u dolního toku Kury a Araxu se pro-

—

pomr

stírajícími nepomrn rychleji a silnji se otepluje a tudíž vystupuje v horách, piinuje se k tomu, aby padlý sníh mnohem hojnji
a výše se rozhával než v dešovitém poíí Rionu. Stejné obdoby
shledáváme na severní stran, kde daleko rozlehlejší stepní útvary
ješt dále k vrcholm zapuzují ložiska ledová i snžná. Podobné
pomry rozhodují i v Himalájí, že na úboí k Tybetu obráceném
sníh znan výše setrvává nepohnutý než na stráních nahýbajících
se k nížin Hindostánské.

Ledovce.
Z veškeré délky hlavního pohoí sotva pátý díl jest zahalen
ledovitou pokrývkou; snhová pole poínají v stejné zempisné
délce, jako leží Suchm kale a nepetržit sahají až ku Kazbeku.
Východnji od vojensko-gruzinské silnice pouze osamlé štíty dona nich sníh po celý rok ležeti;
sahují takové výšky, že
poíná ára
jmenovité zasluhuje zmínky Šach-dag, na
v 3789 m.
V poboném hbetu vynikají nad jiné hory Gimaraj-choch a
Kazbek, ledovce vytvoily se též v Dagestanu arci v omezeném

mže

nmž

potu, jest to skupina velikán Bogozského pásma. Na Araratu,
jak uril Abich, ára vného snhu na severním úboí jeví se pi
4179-8 m, na jihu však pi 3942 m. Ledovce kavkazské jsou až dosavade málo prozkoumány; nemalou závadou pi tom jest povrivost
domorodc, kteí domnívají se, že pední štíty jsou pod ochranou
zvláštních bytostí, jež nedopouštjí, aby se kdo na temena jejich
mohl dostati. Proto nevypstovala se také v Kavkaze až po tuto
chvíli žádná tída lidí, již by sloužili za spolehlivé prvodí, v té
prostí ruští vojíni, kteí nikdy nemli zvláštní píležitosti,
aby se cviili od malikosti v horolezectví,
prokázali vtší

píin

vd
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a

tmto nelze nikterak upíti hbitost a vyV. Kavka/u nejdležitjší Baksanský na východním svahu Elbrusu, v ledových zásobách tohoto nalézá nepebrané zdroje svých vod eka Baksan. Nejníže spouští se do kotlin
pramení se . Uruch, nebot posouvá
ledovec Kalidonský, v
služby než

trvalost.

horalé,

Z ledovc

nmž

1738 w, pi tom honosí se šíkou na 500 w; toliko ledovec
Aleský jižnéji od Panny a Mnicha v horách Bernských, o néco
jej svými rozmry pedí. Devdoracký svažuje se na stráních Kazbeku; jakkoli jest vbec nejpístupnjší mezi svými soudruhy, pece
až dosud není pesné vdecky probadán, jmenovit není zjištno,
na
závisí obasné, nepravidelné hromadní spoust ledových,
jež jsou píinou, že se perušuje jízda na hlavní silnici vedoucí
pes pohoí.
Na jižním svahu ledovce vyvinuly se pouze západnji od Suramského rozvodí; nejrozsáhlejší jest onen,, jenž zásobuje pebytkem své vody Ingur a jeho poboky. Na hoe Araratu jest nejdležitjší ledovec posouvající se na severním svahu jeho a zvaný
obyejn sv. Jakuba, táhne se na pl hodiny cesty, i tento, jako
pipomenuto o Devdorackém, zpsobuje okolnímu obyvatelstvu ob
as veliké škody na polnostech i obydlích. O jiných ledovcích byla
již nahoe píležitostn zmínka uinna.
se až k

em

Pechody

a

prsmyky.

Pechody a prsmyky pes Kavkaz jsou obtížné a málo z nich
i)ístupno i pro povozy v té
není možno provésti njaké
pirovnání k Alpám, které oplývají nejen jízdnými výbornými silnicemi, ale celou železniní sítí. Kavkaz dosud není ani jedinými kolejemi
pekroen inny pípravy, aby byla vedena železniní trat podél
vojensko-gruzinské silnice, ale jakkoli práce dosti pokroily, pece
rozhodnuto obejíti horstvo a zíditi pravidelné spojení železniní
dílem podél behu erného moe a pozdji také Chvalinského. ')
Hladu, který tak krut stihl Rusko r. 1891, použito, aby se provádly
silnice podél erného moe, zamstnáno pi tom pes 5000 lidí.
Vbec nepímý následek hrozného neštstí jest, že v celém témé
Kavkaze bezdnými vysthovalci ruský živel se sesílil. Poátkem
kvtna r. 1893 jela po nov upravené silnici první oddlení délostelectva z Novorossijska do Suchm Kale.
Hlavní pohnutkou, by se otázka tato se zdarem rozešila, jsou
požadavky vojenské, které nepipouštjí, aby na dloulio kraj tak
dležitý, jako jest bez odporu Kavkazsko, neml žádného styku se
sítí evropských drah.

jest

;

píin

;

')

Dle nejnovéjšich zpráv

vymena tra o nco

gruziiiské trati, náklad rozpoten na 28 milí.
tebiti strojrt, jiciiž bylo užíváno pi prkopu

na nkolik

let.

rubl

východnji od vojensko
a

pi

má se upoPráce rozpotena

pracích

Suramském.
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hlavního hbetu hojn užíváno prsmyku Najehož nejvyšší bod jest 2932 m nad hladinou moe, tedy
znané pedí Stilfské sedlo, jemuž v tomto ohledu v Alpách pední
místo písluší. Mezi Elbrusem a Kazbekem horalé rzných obcí
na obou stranách hlavního pásma docházejí k sob po stezkách
vyšlapaných po srázích a snžných polích ve výši
4000 m.
Prsmyk Mamisonshý vedoucí z vrchoviska Rionu do kotliny Ardona jest ve výši 2862
a užito ho, aby provedena byla vojensko- osetinská cesta mezi Kutaisem a Vladikavkazem. Bez odporu nejdležitjší cestou, spojující ob strany Kavkazu, jest peval
Kížový, jehož se užívá již od nepamtných
a rovna se svým

V západní ásti

cJiarskéJio,

tém

m

as

významem Brennerskému prsmyku (1350 m) neb

sv. Gotharda
(2114 m), pi tom sám není píliš vysoký (2432 m). Východnji
od Kazbeku není sice dkladn upravených silnic, ale v dobu
letní není žádných pekážek, aby se ve výši 3350 m. pešlo
do nížin; toho bylo druhdy vydatnou mrou používáno od horal,
aby pepadávali tiché obyvatelstvo rovin a bohatou koist válených zajatc a uloupených stád odvlekli s sebou do nepístupných
aui. Neblahé slávy v té píin nabyly pechody Kodorshj a Saccheniský. Obyvatelstvo msta Nuchy udržuje spojení s dolinou Samuru pes prsmyk Salavatshý, jímž vedena vojensko- ach tinská

silnice.

Sopky.
Na mnohých

místech Velkého i Malého Kavkazu lze pozoroVýsledky tohoto podzemního
síly vulkanické.
hnutí jeví se nám práv nejmocnjší velikáni krajiny, nejen Elbrus
a Kazbek dkují za své obrovské tém nakupeným vy velým hmotám, ale rovnž Ararat a Alagez takto povstaly, ada vyhaslých
sopek táhne se na západním behu jezera Goka a Taparavanu.
vati

stopy

mocné

Sopená innost projevuje se v území kavkazském etnými zemteseními, prameny naftovými, blatnými sopkami a vystupováním
ze zem rozmanitých plynových výpar. Za stedišt mocných náraz zemtesení uznává se msto Šemacha západn od Baku a
Ararat.

Blatné sopky
otvorem,

mají

tvar

naplnným tekutým

homolí

s

nepatrným

nálevkovitým

jílem a naftou.

Nerostné bohatství.
Prameny minerálních vod vyskytují se v rozmanitých skupinách a to v takovém množství, že v celé Evrop nenalezneme
k tomu žádné obdoby. Bohatá vídla objevují se mezi horním
tokem Tereku a jeho poboky Sunže, dále v Boržora. Tiflise.
Derbendu a zvlášt na sever od Elbrusu v Pjatigorsku. Kyslovodsku a Železnovodsku, jež pouze nkolik kilometr od sebe jsou
vzdáleny.

Fysikální zempis.
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Naftová zídla vysk3'tají se v hojnosti jmenovité na obou
koncích hlavního pohoí na poloostrov Apíeronském a Tamanském, teprve však v posledním desítiletí chopila se jich prmyslová podnikavost, aby jich náležit využitkovala. Tamtéž vystupují
nkdy ze dna moského holavé plyny v té
ze štrbin zem
j)roslula vesnice Surachane jižnji od Baku.
V Kavkaze uloženy jsou vzácné poklady nerostové, avšak až
dosaváde nepatrnou mrou je možno zpracovati. Mimo svtoznámá
naftová zídla v okolí Baku, jsou jiná v okresu Zakubanském,
táhnoucí se od msta Anapy až k Majkopu, tudíž na délku 200 verst,
i

;

píin

pi šíce pl versty. Poítáme-li na
verstu 50 mil. pud. dostaneme pibližné na 4 miliardy pud ili Vl^ miliardy cent
nafty.
Rovnž i na poloostrov Tamanském vyškytají se prameny
petrolejové.

Výroba petroleje patí k novjším prmyslovým

podnikm

a rozšíila se ze Severní Ameriky. A pece tomu není tak dávno,
co byla z domácnosti naší vytlaena lojová svíka, draka neb ka-

epkovým olejem. Vstoupíme-li nyní do njaké pohorské
kde se náhodou takovéto osvtlení dosud udržuje, zdá se
nám to býti nejasné pítmí, oko naše uvyklo si na pronikavjší
svtelné paprsky. Ovšem ve vtších mstech ani petrolejové osvtlení
již nevystauje, jest tu plyn a proud elektrický, který neodolateln si
klestí (Irahu do ulic, továren, salon i píbytk. Jak rychle proniká i do odlehlých konin, pesvdil jsem se na svých potulkách
v Marokku roku 1892., kde v pístavním
Tangeru zavedeno
elektrické osvtlení, kdežto my se považujeme za zvlášt pokroilé,
když se teprve rokuje o tom, aby hlavní msto království eského
stejným zpsobem tmu noní zapuzovalo.
Bylo to 12. srpna r. 1859.. kdy byl objeven u Titusvillu ve
Spojených státech severoamerických mocný pramen zemského oleje
a odtud také zvolna poalo jeho zpracování a klestil si cestu do
širého svta Praktití Ameriané dovedli rozmanitými vynálezy
hanec

s

chýše,

mst

svítivo zdokonalovati
a zjednávati
mu jak nejširší polié
odbytu.
Ale možno-li souditi dle vývoje vcí za posledního ptiletí,
není nejmenší pochyby, že americký výrobek záhy bude zatlaen
na druhé místo a že aspo ve starém svt opanuje trh kavkazský.
'lak neobyejn aspo stoupá jeho výroba a odbyt se zvyšuje.
O pvodu petroleje vbec ve
ueném není ješt mínní
^
ustáleno.
soudili badatelé, že se vytvoil podobnvm zpsobem jako kamenné uhlí. že totiž se usazovaly látky rostlinné
v ohromném množství, a holavé prvky že se za vhodných okolností promovaly v kapalnou hmotu." Ale toto stanovišt dávno

své

Pvodn

svt

se již opustilo.

Druhá domnnka pronesená a dosud mnohvrai zastávaná jest,
dkuje svj pvod odumelým živoichm. Nebot veliké

že petrolej

množství

moského

tvorstva nuisilo vyhvnouti, hnijící tla jejich se
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hromadila v zálivech a rozkladem jejich se tvoící látky zhustovaly
se v novou tekutinu známou nyní pode jménem^ nafty. Tomu by
ásten nasvdovala i povaha hlubin moe erného, jak výzkumy r. 1890 a 1891 bylo ukázáno.

Tetí domnnka, jíž se pidržuje také znamenitý ruský luebník Mendlejev, pedpokládá, že se v hlubinách zem vniknutím
vody a psobením velikého tepla tvoí uhlovodíky, které pronikajíce korou pevniny se ochlazují, srážejí a v podob petroleje picházejí na povrch. Že nebyl postup vývoje naší zápalné kapaliny
ve všech nalezištích stejný, tomu nasvdují rozmanité okolnosti,
za kterých se prameny petrolejové objevují, a také rozdílná povaha
luebného slouení.
Dr.

Hugo Erdmann

vydal

„asopisu pro pírodní vdy"

roku 1892 v Hallu v 65. svazku

(Zeitschrift

fiir

Naturwissenschaften),

vydává Dr. P. Liidecke, znamenitou práci o kavkazském
petroleji; z níž tuto aspo nejnutnjší doklady uvádíme.
který

Prmrná

pramen

jest 13" C, jednotlivá
do výšky 200 m. a dávají
na 9 milí. kgr.
Jediný vývrt poskytne patnáctkráte více petroleje než americké, a teplota, pi které se nafta
zapaluje, jest znan vyšší než u oné v novém svt erpané. istý
petrolej se vssává do knotu mnohem snadnji než u amerického
pozorováno a také svítivost jest asi o 10% vtší. S prospchem
se ho mže užívati rovnž pi umlé výrob ledu.

teplota naftových

zídla (fontány) vyrážejí

ron

zem

ze
suroviny.

až

Vedle kerosinu nebo svítivého petroleje zhotovuje se mnoho
mazavého ,masutu", jehož se užívá pro parní stroje, hut,
pece, dále benzinu a jiných látek v obchod hledaných. Plyny,
které stále ze zem vystupují a jež druhdy hrály tak dležitou
úlohu pi bohoslužb ctitel ohn, nyní nechávají voln unikati,
toliko domorodí Tatai ásten jich upotebují k pálení vápna.
oleje

Tuna petrolejových odpadk stojí 3—4 franky, tudíž desetkráte
než kamenné uhlí, pi tom dvakrát
zaujímá
prostoru, akoli vyvinuje tikrát tolik výhevné síly. Všechny tyto
okolnosti jsou neocenitelnými výhodami pro parníky na šírém moi,
na nichž se musí s každým prostorem tak velice šetiti. Kavkazská
nafta dává pouze 30% kerosinu, kdežto u severoamerické jest to
pravý opak. Z uvedeného práv vysvítá, jakou budoucnost mají
ložiska ruská a že daleko ješt nenadešla doba, kdy se bude moci
íci, že jsou všestrann národohospodásky zpenženy.

mén

mén

Na celém poloostrov Apšeranském r. 1889 bylo 44 dr navrtáno, naproti tomu v severní Americe toliko ve státech Pennsylvanii a New Yorku 5489.
Výroba
pehledu

petroleje

na povrchu zemském

jeví se v následujícím

-
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1885 barell

r.

Spojené státy severoamerické

.

Baku
Ostatní

Rusko

r.

1889

barellft

27,346.018
20,925.238

21,842.041
13,056.021
142.262

150 000
600.000
530.000

Rakousko- Uhersko

500.000

Rumunsko

350000

Kanada

51.000
300.000
50,152.256

j.

.

250.000
41.329
354.177

.

.

36.535.830

Nmecko
India,

ína, Japan, Peru a

Úhrnem

250 000

Tudíž pipadá na Spojené státy severoamerické a Baku 96"

„

veškeré svtové výroby.')

V Rusku

bylo dobyto petroleje:

>ki]1

n
»
n
w

Máme
jeví

li

pírostek

1886
1887
1888
1889
1890

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

22-1 milí. metr. cent,

.27
.

31-6

.33-7
39 3
.

fi

„

»

,

„

n

—
—

na mysli celou periodu od r. 1870 90, tedy se nám
90 zvýšena výo 23"610 pro, za desítiletí 1880

roba o 15í;6 pro.

Na poloostrov Apšeronském vyrobeno
surové nafty

1886
1890

24-6
39:1

petroleje

5 7
11

bylo:

mazavých olej
0-28
0-75

petroleje,

1-15
6-1

mazav,

8-2

15-9

do Ruska:

Vyvezeno bylo do ciziny:
1886
1890

odpadk

mazav. olej

ol.

petroleje

0-2
0-57

3-9

7-4

4-4

144.

D. Mendlejev poukazuje k tomu, že sice vývoz istého petrohranice neobyejné za poslední ptiletí se rozmnožil, ale za
to do Ruska evropského nejvíce po Volze stoupá doprava odpadkl
naftových. Ruský uenec nazývá to pímo plýtváním národního
jmní, nebot by se z tchto odpadku mohlo pipraviti nejenom
mnoho vaseliuu, ale i jiných olej, jež v prmyslu jsou hledány.
Za topivo mlo by se upotebiti ohromných zásob uhelných, jež
uloženy v pánvi donecké a uralské.
leje za

') A.
Veith: Das ErdOl Petroleum
schweig 1892.

und seine Verarbeitung.

Braun
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Horní inženýr A. M. Konšin ve zprávách kavkazského oddílu
rus. zemép. spolenosti popisuje území zakubánské, pokud
obsahuje v sob prameny nafty. Podélná osa tohoto kraje postupuje rovnobžné s arou vodorozdélnou hlavního pásma od severozápadu na jihovýchod, podél poledníku Anapy a Majkopu. Prmrná výška pedhor, v nichž se nafta objevuje, obnáší toliko
nkolik set stop. Konšin rozeznává v tetihorském útvaru taméjším
a) spodní neplodnou vrstvu; b) spodnjší z pískovc se skládající
naftové pásmo; c) stední asi 100 m. tlustou vrstvu z tmavozelených bidlinatých hlin; d) nejhoejší adu vrstev, které se skládají z tvrdého dolomitového vápence a shromažují v sob tžkou
naftu. Zevnjší vrstvy obsahují hojn mollusk, jako: Cardium,
Mactra, Mytilus, Cerithium a j.
Konšin svým badáním dospívá k následujícím závrkm
Zemský olej vyškytá se výhradn v útvaru tetihorském.
1.
2. Spodní vrstvy se skládají z pískovce a pískových usazenin a
obsahují lehkou naftu, kdežto dolomitový vápenec zadržuje tžkou.
Výtžek petroleje jest v tomto obvodu velice málo uspokojivý
píiny tohoto úkazu jsou bud rázu isté jenom technického (úzká
potrubí, malá hloubka jejich, zanesení a p.) aneb, že prameny se
ztrácejí. V innosti zstává sotva 35"/o vývrt.
Ješt smutnji znjí zprávy z poloostrova Tamanského, kde
zdají se býti hlavními initeli sopky bahno vyvrhující. Velikou závadou jakéhokoli podniku na poloostrov jest silný píliv vody.
Z tohoto dvodu se zmaily poátení práce na šestnácti místech zapoaté. Nicmén petrolej tam dobývaný vyznaoval se svojí výbornou
imp.

jakostí.

^)

Dle zprávy horního inženýra Konšina nalézají se vydatné prameny naftové u Grozného, kdež by se mohlo vytžiti milliony pud
svítiva ron. Nkteí anglití penžníci hodlají využitkovati naftová zídla v okolí Batumu, kdežto hojnjší u Majkopu míní zpracovati podnikatelé francouzští. Tito dokonce zamýšlejí vésti potrubí až
k moi u Novorossijska. ímž by Baku utrpl nebezpenou soutží.

Glauherova sl dobývá se z Batalpašinských hokoslaných
zásoby tamtéž odhadují se inženýrem Konšiným na
40 million pud, pece nepatrná ást nerostu vyváží se do skláren
rostovských, charkovských a moskevských.
Veliká ložiska kamenné soli vyškytají se v Zakavkazsku u Kulpinska, Erivanské gubernie, skládají se z pti oddlených vrstev,
jež mají hloubku 170 metrv. Arci, sl neobjevuje se tuto úpln
istá, nýbrž prostoupena hojn jílem a blinou.
Kamenné tíhli zjištno sice na mnohých místech, nicmén dobývá se vydatn toliko ve Tkvibuli, východnji od Kutaisu, kamž
vedena nedávno odboka zakavkazské dráhy.

jezer, jakkoli

str.

S HaB-fecTÍa
413 - 43.

krbk.

ot^.

nainep.

pycc. reorpa*.

OómeeiBa

IX.
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Z jiných užitených nerost pipomeneme hlavní pouze v peDobývá se méd bud istá neb s malou pímsí stíbra a

hledu.

stíbrné rudy, rovnéž s drobnými zlatými vložkami, železné
rudy, burel, olovo, zinek, lignit, mramor, alabastr, kišál, rozmanité hlíny, grafit, a j. Zlato zrnité, arci v malém množství, nalézá
se v ece Dambludu, Mašavee, Baškyšetce, Pinazaue a Kazretce
místech, zrna jsou malá,
i na jiných
také nahodile vyškytají
se tžší. Víme, že ve starovku krajina kolem eky Fasisu byla
proslulá svými zlatými rýžovnami.')
zlata,

a

V O d O p

i

S.

Kavka/, se rozkládá mezi temi moi: Azovským
Maeotis), erným (st. Pontus Euxinus) a Chvalinským.

(st.

Palus

erné moe. Na pobeží erného moe od úžiny Kerské až
do Batumu, který byl teprve za poslední války rusko-turecké
k íši carské pivtlen, jest pouze pt vtších chobot: Novorossijský, Gelendžický,
Suchumský. Potisky pi ústí Rionu a
Batumský.
První pístav trpí mnoho vtry severovýchodními
(bórou), v druhém teprve rozdlena zem na stavby a konají
se pípravy, aby tam bylo založeno
msto. Suchumkale trpí
zimnicí, jež hojn živena a podporována okolními moály. Hloubka
moe je u samého behu dosti znaná, tak že nikde v onch
koninách nehrozí lodím nebezpeí, že by mohly uváznouti.
ení hloubky erného moe, které bylo provedeno na rozkaz
ruské vlády roku 18ltO. týkalo se také znanou mrou Kavkazu
Ustanovena byla k tomu dlová lodice .eruomorec" a velitelem
vdecké výpravy jmenován kapitán poruík J. B. Spindler a carská ruská zempisná spolenost v Petrohrad ustanovila dva své
leny barona F. F. Vrangella a dr. N. J. Andrusova, aby se úastnili výzkumu pi této píležitosti.
Prvnímu bylo uloženo, aby si
vzal na starost hydrografické a meteorologické práce, druhému
sveno bádání biologické a nerostopisné. Bylo užito teplomru
Negrettiho a Zambry, aby se teplota každé vrstvy vodní mohla
miti. Jako novinky bylo upotebeno elektrických lamp. aby se
stanovila prhlednost vody.
Parník uinil okružnou cestu z Odssy na Krym do Sevastopolu, k pobeží kavkazskému k Picundé, Batumu, odtud odebral
se k Malé Asii a kižoval delší dobu ve stedních a severozápadních
vodách. Objevilo se, že jest erné moe hluboká nádržka, nebo
více než polovice jeho dna klesá do hloubky pes 2000 m. Spád

M-

')

Kdo by

„Maxepia.ibi

si

fljin

pál b'íže se pouiti o geologii Kavkazu, tomu doporuujeme
reo.iorin KanKaaa. Il3e.iÍ3;íonaiiÍH 3a 1879, 1880. 1881 h"1883

Toí\u.

H;^/^,•lHie ynpaH.ieniH ropiiuio »i;icTbK) n.i KaBKaat ii aa KacKaaoM 1885.
TH^.iHct. Pipoinináme všnk, že to neiii žádný celek, nýbrž jednotlivé od-

díly.

Veškeré území

vdecky po

této stránce zpracováno není."
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v celku vzato velice píkrý; jmenovité byl nápadný sráz do
hlubiny seznán u Gelendžiku. Nejhlubší místo více než 2600 m.
nebylo s náležitou zevrubností prozkoumáno. Neukázala se pravdivou theorie, že by se nalézala njaká obdoba mezi Kaspickým
moem a erným, ježto první rozdéluje se na mlkou ást severní
a hlubší jižní.
Teplota vody jeví dvojí vrstvy, až k 30 uzlm (55 m.) jí
z poátku rychle, pozdji zvolna ubývá, na to ve vtších hloubkách lze znamenati pírstek. Na povrchu jest v lét voda 23'1" C,
v hloubi 31 uzl klesá na 674'' C, dále zvolna se otepluje až
k 60 uzlm na 9"15" C. Vtší teplota v hlubin vysvtluje se spodním proudem, který proniká z moe Marmarského.
Voda obsahuje prmrné nejvíce soli ve své stední ásti,
k východu a též k západu hutnoty znan ubývá. Dle pedbžného
výzkumu obsahuje voda ve hloubi již 360 m. tolik sirovodíku, že
veškerý život organický tím se nií a skuten také ukázky ze
dna moského dokázaly, že není tam ani rostlinstva ani živoišstva.
Dosud nebyly známy lithomnie, nkteré druhy hub, holothurie
a množství moských hvzdic. V hloubkách mezi 55
280 m. vytáhly pístroje malé jemné mollusky (Modiola phaseolina, Scrophicularia alba, Trophon Ceritium), drobné Ophiuridy a jiné. Na
velikých hlubin usazen temný, šedomodrý nános s bílými zbytky
organickými.
Mrtvá zvíata klesají ké dnu a nejsou požírána jako v oteveném okeánu od jiných, nýbrž uhnívají v propasti. Dívjší
živoišstvo doplováno novými pisthovalci z moe Stedozemního;
ale to platí pouze o tch druzích, jež se vyskytují v mírných
hloubkách. Fauna moských velikých hlubin nemohla býti doplována, dílem že jest úžina Bosporská píliš mlká, dílem že se
usadilo veliké množství sirovodíku.
Výmna vody spodním proudem bosporským odhaduje se Makarovým na 200.000 krychlových
anglickýcii stop za vteinu, tedy sotva více než polovice onoho
množství, které valí Volha u Sysranu. Povrch moe obnáší
381.500 hm'^, vezme-li se prmrná hloubka 1500 m., mohl by
tento spodní pítok Bosporem prostor erstvou kapalinou zaplniti
za 3080 let. Nicmén daleko vtší ást spodních vrstev moských
není tímto zasažena. Severozápadní mlký cíp erného moe
býti považován za pokraování nížiny jihoruské a na dolním Dunaji, nebot leží severnji od pímky, která spojuje pohoí krymské
a Balkán. Na severovýchod rozkládá se moe Azovské stejného
rázu. Obé tyto moské ástky ukazují i v tom ohledu shodu, že
jejich voda jest
slanou následkem znaného doplku, který
jest zpsoben mocnými ekami.
Úžinou Kerskou vylévá se pebytek vody do východní polovice moe erného a tím podmínna
menší slanost vrchních vrstev u pobeží kavkazského. Práv
i
veliká hustota vodní na
mezi Krymem a protjším mysem
Burunem u Malé Asie nám jest svdectvím, že z tohoto pírstku
jest

—

dn

mže

mén

áe
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sladkovodiíího
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moe

neztrácí

vrchním

odlivem

úžinou Cai-

hradskou.

Mlina azovská opt se nám ukazuje býti pokraováním seKaspického a jezera Aralského. I v píverní plytké polovice
hutnosti tato obdoba se dopluje.
Vezmeine-li v úvahu prmrnou teplotu celého sloupu vody
až k 2(X)() m. pod hladinou, shledáme, že jsou to toliko ti jiná
stojí
moe, jež v tomto ohledu vynikají nad erné V pední
tu Rudé moe, za ním následuje Stedozemní s Adriatickým a po-

moe

in

ad

Teba nebyla podrobná pozorování provedena
také v jiných moích, pece dá se mysliti, že oznaené práv poadí
v podstat se již nezmní, nebot jsou ostatní uzavená moe bud
od rovníku vzdálenjší aneb daleko mlí.
Mnohé okolnosti tomu nasvdují, že teplota vody bhem
roku v erném moi se mní asi do hloubky 00 m.
Jakkoli pipomenutou výpravou etné záhady o erném moi
byly rozluštny, pece VAskýtala se celá ada otázek, o kterých lze
si páti, aby nás jiné výzkumy pouily. Nejen zvíena, ale i rostlinstvo vyžadují ješt bedlivjších studií; podobn i pechod od pobeží
sléze stojí Suluské.

dále do vnitra hlubin nutno pesnji a obsáhleji vyšetiti.
Proto vypraveny r. 1891 dva parníky „Donc" a ,Zaporožec"
pro moe erné a nad to „Kazbek" i)ro Azovské; náklad na to vedlo

zempisná spolenost
novoruská pírodovdecká spolenost v Odse
rovnž k znanému píspvku se zavázala. Andrusov se výpravy
1891 odekl, nebot vznikly mezi ním a zempisnou spoleností
r.
rozmíšky za píinou pístroj vdeckých. Za to se úastnili r. 1891.
Art. Lebedincev a Markovuikov jako luebníci, zoologii obstarával
Ostromirov a bakteriologie se odkázala Zeliskému. Více již ani
ministerstvo ani spolenost zempisná nechtí k tomuto úelu pispívati, a toliko má býti v nejbližší dob zaízeno museum v Sevastopolu, pi nmž by byla otevena pozorovací stanice, jež by
rybáské výzkumy provádti.*)
mla na starosti v pední

dílem ministerstvo námonictví, dílem carská
v

Petrohrad

a posléze

i

ad

Viz prof. A. Vojejkov: Die Tief8eefo^.'^chllngen im Schwarzen Meere
1890 v Petormanuvých Mitteil. 1891. str. ;^3— 37. N. .T. Aiidrnsov:
npe;íu;ipino.Ti.iii.i (>TieTT> oótj yMacTÍii bT> 'lopnosiopcKo r.iyóomtpHoíi 3Kcne1890.
HaB-fecTiji
ILMiiep.iTopcKaro PyccKaro rctirpa<ii40CKHro 06fliiniii
im'CTi!ii. Dii XXVI. 8tr. 399—40'. J. B. Spincrier: IlpcAnapiiTCibHu otict-b
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lU) rii,iporpa'i>iii II. 1890; V. F. Vran<?elJH:
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bylo ješt

do nedávná

polomoem, jako nynjší Kaspické. Nebo dno jeho jest pokryto
skoápkami zvíeny brakické a tyto nejsou ješt ani obaleny usazeninami. Toto živoišstvo vyhynulé, jehož zbytky výlovu jí se s hlenem z hlubiny, jeví neobyejnou shodu s oním moe Kaspického
Hustota vody tohoto bývalého úpln uzaveného jezera kolísala
mezi 1"05 r477oj uebot pouze v takovéto smsi udržuji se zvlášt
Dreisseuy. jejichž skoápky v pekvapujícím množství se v tních
objevují. Hlubiny moe erného z toho dvodu, že se v nich nejeví
ani proudní, ani kolmý pohyb, možno správn nazvati stojatou bainou, v níž veškeren život jest znien.
Nadobyejná hojnost sirovodíku, jenž byl i v jiných moích
arci ne v té míe pozorován, vysvtluje se rozkladem látek ústrojných.
K tomu nutno bylo, by se pidružil též nedostatek kyslíku. Andrusov míní, že poátek tohoto úkazu dlužno hledati v okamžiku,
když se prolomila úžina Caihradská a brakická zvíena nemohouc
žíti ve vod pro ni píliš slané hynula a ke dnu klesala.
Tento
postup se dopluje novými obtmi živoišstva, jež se tam dostávají
od ústí velikých ek jihoruských, jakož i spodním proudem slané
vody, jež se ine Bosporem do Pontu.

—

Hlen až do hloubky 20 uzl jest písitý, od 20 do 100 uzl
již modiolovy.
Kdežto se z poátku jeví sklon do hlubiny
dosti mírným, místy sotva pod 1", jakmile olovnice dopadá pod
100 uzly, sezná sráz píkrý pod 10" až 25". Usazenina v tchto
místech jest velice jemná, erná, ale na vzduchu ihned nabývá
barvy šedé. Nebof železité sirníky, jež jsou tam zastoupeny, na
volném vzduchu rychle se okysliují. Mezi 600 900 uzl vytažen
ze dna modrý hlen, který má mnohdy bílé skvrny, ano tu i tam
bývá tém bílý. Jest barvy šedomodré, mimo hlinité ástice chová
v sob uhliitan vápenatý, který jest pvodcem blavých skvrn.
jest

—

Bouky.
Prmrn

a Azovské ron 37 bouek.
odkud vane vítr; vtšinou
totiž od východu, jenom západní pobeží Krymu a beh kavkazský
iní tuto odchylku, nebot v tchto místech boulivá mrana bývají
zanášena od západu. Nejmenší poet jich se vyškytá v letních
msících a v tomto pípad od námoník na jih plujících jest hlavn
obávaný ervenec. Nejvíce hromobitných srážek pipadá na severní
pobeží na podzim a to v íjnu. Za to ve východní polovici bývají lodi nejvíce vystaveny nebezpeí, s nímž spojena bouka
v dob zimní, a to na severu mívá pevahu prosinec, kdežto v lednu
se posouvají vichry bleskové mraky pinášející spíše na stranu polední. Pozoruhodná a pro vnitrozemskou polohu zajisté jest význaná
okolnost, že mezi 182 pípady bouek, jež na veliký prostor byly

Obyejn

pipadá na

dostavují

se

z

moe erné

tch

stran,
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rozíírcny, vzniklo 79 pod vlivem cyklon, za to Gl psobením
anticyklona a 42 mezi obvody nejastjších a nejidAích srážek.
Boui podncující anticyklony postupují namnoze smrem vychodojihovychodním stedním a jižním Kuskem. naproti tomu cyklony
snážejí se nad hladinou vodní od severozápadu aneb pímo od
záj)atlu.

')

Kaspické moe pokrývá plochu 396.404 km^ a leží mezi 47" 2^)'
a 36" 30' s. š. a mezi 46« 30' a 54" 40' v. d. od (ireeuwiche.
Behy kavkazské mnohem sráznji spadají do moe než na
jiných stranách lze znamenati Smér pobeží v tomto obvodu jest
celkem od severozápadu na jihovýchod, iní pi tom pevnina toliko
ti poloostrovy. Proti ústí Tercku táhne se poloostrov Aj^rachan
v podob k severu položeného pravítka, nejdále k východu zai)íhá
poloostr. Apšeron a posléze pi ústí Kury rovnž vznikl poloostrov,
jenž namíen k jihu. Menší kosy vyvinuly se toliko dvé na severu
proti ústí Talovky Brjanskaja a Apšeron vybíhá na stranu polední
v kosu Šachovou.
Kdežto širá hladina moe erného na pobeží kavkazském
není pervána žádnými ostrovy, shledáváme v Chvalinském jezee
v tomto ohledu daleko vtší rozmanitost. Východn od knsy Brjanské
vynívá ostrov Tulení; pokraováním p. Agrachanu jest skupina
o. Uonok, Jajnyj, Lopatin, Piugin, een, z nichž poslední jest
nejrozsáhlejší. Kolem pol. Ai)šeronu seskupila se rovnž celá ada
drobných výsp na východ, nejrozlehlejší z nich jest Svjatoj. Zátoku
Bakinskou uzavírají ti ostrvky, uvedeme jménem z nich toliko
Nargin. K jihu poadím se zdvihají nad hladinou Duvannyj a Bulla
a osamle nad ústím Kury ze dna moského se vynoil Oblivnoj.
V zátoce Kysyl Agaské nánosem Kury vytvoily se rovnž drobná
ostrvky, z nichž nejdležitjší jest ívulagin, o nco jižnji položeny o. Kurinskij a Sari.
i

;

Nejdležitjší z pístav mlmokavkazských jsou Astrachaii, na
pobeží turkmenském Krasnovodsk; pi poátku zakaspické dráhy
Michajlovsk a Uzun Ada, na behu perském En/el, i)ístavišt velikého obchoilního msta líeštu, Amol a Balferuš.
Nejpíhodnjší místo pro parníky s hlubokým ponorem jest
na jih od poloostrova Ašperonského; nicmén všeobecné pro plavbu
západní i)obeží obtížným, ponvadž roztroušeny u nho ostrovy
a út(!sy rozmanité velikosti, zvlášt nebezpeny jsou skály, jež
hladiny se dotýkají, luid ni však nevynívají.
Plavba na moi musí býti v severní mlké ásti pravidelné
až na ti msíce zastavena, což jest nemalou závadou obchodu.
Za to v jižní ásti možno udržovati styky po vod po celý rok.
Velikou obtíží jsou jmenovit pro parníky etné méliny, které

jest

tém

') B. Sreznevekij. Die Stiimu' aul
dem Schwarzea und
1880. Repertorium fiir Meteorologie Sv. XII. 0. 7.
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však na strané kavkazské mén se vyškytají. Severnji od ostrova
Tuleního jsou dvé mliny Stanová a istá. K tmto zvláštnostem
moe se musí pihlížeti i pi stavb parník a nákladních lodí,
které mají mnohem menší nor než ony na moi erném udržující
spojení.

Vtšina malých útes

pouze vodnímu ptactvu, aby na
zpsobila tolik pevrat
v Kavkazsku, jest innou i v moských tních: zvlášt zajímavý
zjev utvoil se r. 1861 pi ústí eky Kury na mlin, která se
tam rozkládá; v kvtnu téhož roku zdvihl se ostrov Kumaíí v podob homole, jež se skládala hlavn z porfyru a trachytu ale již
v listopadu byl úpln vodou spláchnut a r. 1863 na jeho míst
dno moské snížilo se pes tyry m. Jiný ostrvek vznikl nkolik
kilometr východnéji od Ašperonského poloostrova v kvtnu r. 1892.
Výška jeho jest pes 6 m, pda tvrdý jíl: opodál ine se ze dna
moského ze štrbiny pes '/« ^* široké sirnatá tekutina. \)
Válené lodstvo ruské na tomto vnitrozemském moi bylo
zízeno již Petrem Velikým, který ho užil proti Chiv r. 1716,
rozmnoženo bylo znanou mrou za potomní války rusko-perské.
Za dlouholetého boje s horaly kavkazskými udržována flotilla
v dobrém stavu a konala výborné služby, že dopravovala do pístavu
blízkých všeliké zásoby vojenské i spíži. R. 1859 ítala 17 parník. Pozdji se jednalo o to, aby byla úplné zrušena; ale námoní
lupiství, které bylo provozováno dílem na pobeží turkestanském.
dílem i na perském, pinutilo vládu petrohradskou, aby opt dala
ve vodách kaspických váleným lodím kižovati, arci poet takovýchto koráb znan jest zmenšen.

um

Vulkanická
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rubl, akoli i v tomto ohledu
úbytek, jako na všech ekách do

milí.

Toto platí

v

pední

ad

i

o

nejvtší

Volze.

Chvalinského jest o 26 w níže položena než
se mezi obma na severní stran Kavkazu prostírá, jest stejného útvaru jako dno kaspické, obsahujíc
i
tytéž naplaveniny a potvrzuje staré, od Pallasa, Humboldta,
Eichwalda a nejnovji od Vojejkova zastávané mínní, že nynjší
nížiny jihoruské, severokavkazské až za Aral na východ tvoily
druhdy jediné veliké moe, z nhož vybíhaly na jih dva ohromné
zálivy, totiž nynjší erné a Chvalinské moe. Vyslovena též domnnka, že ob tyto pánve podzemními prchody jsou mezi sebou
spojeny. Toto by bylo také toliko dokladem pro jinou hypothesu,

Hladina

moe

erného. Proláklina, která

')
Podobný úkaz pozorován r. 1831 u Sicílie. Nedaleko ostrvku Pantelsopený ostrov Nerita. který však záhy opót
vyzdvižen byl na
do vln mdských se propadl. Též n Kj'klad jinde takové obasné zdviženi
pdy bylo zaznamenáno.
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pro vznik zídel petrolejových, jalt na jiném míst pimená
zmínka uinna. Ostatn l)ylo pozorováno v severní polovici i vyna jezee Aralvyšování pobeží a úbytek vody, kteréžto zjevy
ském shledány.
Jako moe Adriatické rozdluje se podvodní vypnuliuou,
která se táhne od pedhoí Garganského k ostrovu Pelagose a na
východ k zátoce Kotorské ve dv ásti, severní mlkou a jižní hlubší,
rovnž shledáváme u moe Chvalinského. Podvodní hbet postupuje
od poloostrova Apšeronského k zálivu Krasnovodskému.
Nejvtší hlubina vymena v jižní polovin na 1000 m nad
zmínným podmoským horstvem sotva 200 m.
totiž

i

Severní mlká ást moe vznikla, že se prolomil povrch zem
hladinu na severním úboí Kopet dagu, Malého a Velkého
IJalchanu na východním behu až ke Kavkazu a za ním hor krymských a evropského Balkánu. Zdvižení jmenované ady horstev
protáhlo se od doby útvaru jurského až k miocánu. Území, jež na
sever se rozkládá, bylo rozdleno v rozsáhlé mlké pánve, v nichž
se usazoval nános moí rozmanitou rozlohu po sob majících.
Kraje k jihu se prostírající byly vtšinou pevninou a teprve pozdji mocnými prlomy sklesly pod hladinu vodní. Výzkum rozI)od

moe

iní pravdpodobným, že
Kaspické pozdji
sarinatské dob nebylo spojeno s erným, nýbrž v pliocánu již
jižní polovice Chvalinského m. byla samostatnou, tak že se mohla
svérázná fauna vyvinouti. Spojení s Pontem zstává dosud neobjasnné, nebo v severní ásti pánve kaspické usazeniny pliocánové
úpln scházejí. Po útvaru tetihorském rozšíily se vody v tchto
koninách daleko na sever a slouila se
Chvalinské. erné
a Stedozemní a
vymovala si rzné druhy živoišstva.
Arci etní jedinci na severovýchod nemohli se udržeti, ježto tam
byla voda jtílivem mocných ek stala se více sladkou.^)
manité zvíeny
})0

moe

ásten

Azovské more.
Tohoto velikého zálivu

moe erného

se dotýká gubernie tau-

a ernomoských. Pokrývá plochu o7.49ii km\ Nejvtší délka jeho jest S&2 Jem
a šíka 116 km. Beh jeho jest vtšinou nízký; hloubka jest tak
nepatrná, že ne bez dvodu
toto ve starovku slulo „bažinou
Maeotskou" (Palus Maeotis). Stední hloubka jest vymena na &b
až 13 w, nejvtší IG m. Proudní vody jest
výhradn závislé
rická. jekaterinoslavská,

i

krajiny

kozák donských

moe

tém

od
jest

smru vtr. Ponvadž

se vlévají

o tohoto chobotu etné eky,

voda málo slaná a tudíž snadno zamrzá, tak že pravideln od
bezna plavba se zastavuje. Nejvíce stoupá hladina na

prosince do
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až do kvtna. Hlavní ekou jest Don, podízené místo zaujímají Mius, Kalmius, Jeja a j. Ježto pítoky tyto pinášejí s sebou
množství nánosu, stále se stává
a nutno pístup pro lodi
k jednotlivým pístavištím stroji prohlubovati. Hladina jeho jest
nad onou moe erného 1'45 m vyvýšena a tím se vysvtluje i stálý
proud k jihu úžinou Kerskou. Práv mlké pobeží jest podmínkou

jae

mlím

znané

rybnatosti

udržuje se na

nm

moe

Azovského a za píznivého
ilé spojení paroplavební.

stavu

vodv

Jezera.
Ve

V. Kavkaze nevznikla žádná vtší jezera,
horstva, za to Malý Kavkaz jimi

veškeren ústroj

píin

nápadnou shodu

píí

se

oplývá.

tomu

V

té

hornatinou makedonskou.
Nejrozlehlejší jezero v ruské Arménii jest Goka ili Sevanga
ve starovku Gegame neb Gegarkuui, zaujímá kotlinu obklíenou
se všech stran horami; položeno nad moem ve výši 1932 w, tak
že v této píin daleko pedí alpská jezera v Evrop, z nichž
jm. Bílé v Korutansku má úrove 890*7 m, Oževanské -487 -7 m,
Brienzské ve Švýcarsku 565 m, Vierwaldstádtské 437 m, Wallenské
425 m. xAno v ohledu na svoji nadmoskou výšku mže Goka
dobe se pirovnati i dležitým prsmykm v prahorských Alpách,
kdež má sv. Gotthard 2106 m, Splúgen 2115 m, Rescheú-Scheideck
1524 m a Brenner 1350. Stední výška heben okolních pohoí
jest 2650 m a temena jednotlivých štít strmí do výšky pes
3500 w. Délka od sz. na jv. obnáší 71 5 ^-m. Dva mysy z protivných stran Adatapinský a Naroduzský postupují proti sob až na
vzdálenost 7^4 ^ni, tvoíce takto úžinu, kterou rozdlena hladina
ve dv nestejné ásti, severozápadní díl pi délce 26*5 hm a šíce
12 14 km pokrývá plochu 3877 km^, kdežto opaný jest mnohem
rozlehlejší,
na šíku 26*5 km a v délce má 42"7 km a prostor
zaujatý vypoten na 984-73. Nejvtší hlubina podél hlavní osy
zjištna na 50 74 m, ano opodál mysu Ada-tapinského 100-5 m.
Z hlubiny jezerní blíže západního behu vystupuje malý
ostrvek Sevanga, což jest zkaženo z arménského sev-vank^ erný
klášter, nebo na výsp vystaveno starobylé obydlí pro mnichy a
dle toho pezváno i celé jezero. Voda této veliké nádržky není
zdravá, zvlášt na východní stran, kde není tak znaná hloubka.
Dle akademika Beera vedle sumc, kapr, štik a jiných obyejných ryb žijí v tních jezerních jednotlivé druhy pstruh, jež se
liší od onch, zdržujících se v horských ekách a potocích. Arméni
jmenují je gegarkuni. Kladou-li jikry, v tlupách plují k ústí íek
do jezera se vlévajících a v tuto dobu se také do sítí a eenu
loví.
Rybolov se prodává
za 7400 rubl; vzácnjší druhy
šupinatc nejen se dovážejí do blízkého kláštera v Emiadzinu.
ale též do Erivan i Tiflisu, kde bývá po nich ilá poptávka. Pro
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umlý

chov

kvétAi jeho
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i)Osk}tuje

(ioka muohých výhod,

a

vhida k roz-

málo pispívá.

Do Sevaiigy vlévá se na 28 íek a potok, nepoítaje v to
etné drobné strže, vtšina jich sbírá své vodstvo v sopených
horách, které na jihu a západ kotlinu obkliují. Diležitéjší z pí-

tok

jsou: Kakanian, Ardanis, Tubukal, Tošlulja, Kavar, Datilitaš
a jiné; všechny oplývají hojností vody, jejíž })rn)rná teplota pi
8" R. Z jezera smrem severozápadním odvádí
vtoku jest 5 (i
j)ebytenou zásobu vláhy eka Zanga do Araxu. Na jižním behu
množství doleritových a trach}tových lav zachovává dosud podobu
ztuhlých potok. Behy jsou vbec nízké a písené, na jižní stran
dokonce moálovité a toliko na nkterých místech skalnaté,
v neveliké vzdálenosti vypínají se nebetyné hory. Z bain vystupují otravné výpary, jež zpsobují elné nemoci, zvlášt zimnice,
a proto obyvatelstvo se tam neusazuje. Na jezee bývají obasné vtry, které poínají po j)oledni a koní až k plnoci,
zpsobeny jsou nestejnomrným oteplováním okolních krajin. Pevládá sv. proud vzduchový. Jezero nezamrzá nikdy, toliko za
tuhých mraz podél behu tvoí se slabý led.^)
Na vysoin mezi pevností Karskou a Tiíiisem na pravém
poíí Kury rozkládá se nkolik jezer, z nich dležitjší jsou
aldyr-gól, jehož hladina vyvýšena nad úrovní erného

—

a

moe

1988 m; na západ od nho vypíná se mohutná kupa Beš[k-taš, na
jihu strmí Kysyr-dag, na jehož úpatí vine se odtok Caldyr-su.
jenž po nkolika kilometrech vrhá své vlny do Kars-aje. Behy
jezera jsou mnohými zátokami rozlenny; nejdležitjší osada
Cala se rozkládá na východní stran u malého pítoku. Jezero
jest dosti rozlehlé, pokrývá plochu ISl km'^.
Tabicchuri (zkaženo z gruzinského Tbis-kuri) rozkládá se
30 km v objemu s })lochou
v Újezd Achalcišském, má
.37 km";
na severu zdvihají se znané vrchy, na západ a jihu
behy pokryty jsou hustým lesem, vyniká hojností ryb rzných
druh, jež se vyvážejí dílem do výletního místa Boržomu, dílem

tém

do Achalcichu.
Statnými homolemi Samšarem (307 Im) a Godorebim (olVKiw),
jež své tém na jihovýchod od Tabicchuri do výše povznášejí,
oddleno toto jezero od Toporovanského (slovo vzniklo, z gruzinského Tba-paravani) pouze 7 metr níže položeného než aldyrské
délka jeho jest 14 A-m, šíka iy„ km, obvod jeho odhaduje se za
rzného stavu vody 38—45 hm, plocha na 80 km^. Bedy jsou
vroubeny sice mohutnými horami, které však zbaveny jsou les,
založeny na nich dv vesnice duchoborc Tambovka a Badionovka,
v nichž žije na 1000 duší. Dle vypravování místního obyvatelstva
v jezee nalézají se staré nákolné stavby, jejichž výzkum by za-

i

')
Noschel, Bcmerkuiigen uber den
Minerál. Gesellschaft 1854, 67. 104.
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pedhistorické osudy tchto ododtéká pode jménem Toporovanaje smrem západním, prochází jez. Tumatiským, spojuje se s íkou Kyrchbulagem a tvoí s touto Achalkalak-aj, pítok Kury.
v objemu sotva 12 km a vž vystaZmínné jez. Tumanské
vná na píkré skále u hladiny trící k nebesm vyvýšena nad
hladinu moe 2545 m. I v hlubinách této vodní nádržky dorstají
velice chutné ryby. Chozapinské jezero leží v témž Újezd poblíže
pravého behu Kury, kde tato mní svj smr v severní, ára obvodová má 30 km délky i pokrývá plochu na 25 km'^. Behy jsou
vtšinou nízké, voda slaná a tato okolnost asi jest píinou, že
není žádnými rybami oživena.
Na nízkém pobeží, hlavn pi ústí vtších ek vznikla nánosem bhem staletí pobežní jezera, naplnná dílem sladkou, dílem
slanou vodou.
Y moi Azovském jsou takové limany pi vtoku Jeji a Kubáni, ponvadž jsou spojeny s moem úzkými prtoky, mají vesms
slanou vodu. Paleostom (staré hrdlo) pi ústí Rionu jest útvar
ist íní, jak nejen jméno, nýbrž i nedostatek solné pímsi dokazují. Z etných liman nejen u Pontu, nýbrž i Kaspije, dobývá
se kuchyská sl.

jisté v

lehlých konin.

ohledu

objasnil

Pebytená voda

mí

eky.
eky a potoky vznikající na V. Kavkaze jsou vesms bystiny,
šumotem a hukotem valí své kalné vlny po píkrých roklích
a umirují se ve svém bhu, teprve když dosáhly roviny. Jiným
rázem vyznauje se tekoucí vodstvo pramenící se v Malém Kavkaze, voln plynou po vysoin, protože vesms mají nepatrný
spád, ale jakmile se piblíží k úboí hornatiny, sebhnou v hlubokém koryt do nížiny a tam opt voln ubírají se k moi.

jež

Moe erné a Kaspické rovnomrn rozdlila se o poíí zásobovaná z obou Kavkaz, k prvnímu zamily eky Kubá, Piion
a oroch, k druhému valí své mutné vlny Trek, Sulak a Kúra
s Araxem. Podízenou úlohu mají Many, Jej, Ingur, Kuma a Samur. Jediný oroch výhradn se zásobuje z pršek, jež spadnou
v M. Kavkaze, Rion a Kúra patí obma horským soustavám, ostatní
odkázány na V. Kavkaz.
Západní Many náleží k poíí Donu, shromažuje menší poboky, jež sbíhají s pahorkoviny Jergene; prochází dlouhým, trochu
slaným jezerem a pímo obrací se k ústí Donu. Východní Many
23 m a mezi obma nebývá
oddlen od prvního vypnulinou
žádného spojení. Východní M. v dob letního suchopáru úpln vysýchá a dosahuje behu moského pouze na jae, když tají v horách spousty snhu, jež se tam v zim nakupily. Jenom povrchní
mohla zavdati podnt k smyšlence, že
znalost místních
mezi obma ekami jest pirozená bifurkace a vlny jejich po trvá-

tém

pomr

^ysikálni zeinpis.
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Ivch deštích a na
/e by

jae

splývají v jediuy proud.

Píesnym

mením

by korytem zmínénych ek se
vedl, nebyl tak levným a snadným, jak se z poátku tvrdilo.

se ukázalo,

i

príiplav,

jenž

jest ekou nížiny, vzniká v pahorkovin Stavroi)olské a
vlee po klikatém svém koryt.
Kuha, hlavní pítok východního behu erného moe. U Tatar
a u Nohajcft nazývá se Kuma. u Abchazc Kubin, u erkes Psi-še
(stará voda), v starém vku u Herodota a Strabona uvádí se pod
jménem Hypanis, u Ptolemaia Vardanes. Tvoí se soutokem rano-

Jeja

lín

se

horských pramen tekoucích od jihozápadního svahu hory
Klbrusu a Bee. Od zídla až k ústí Vel. Zelenuka má Kubá
smr severní, na to obrací se na severozápad až k stanici Temižbecké, dále zatáí se pímo k západu a setrvává v tomto eišti
až do Umanu Kyzyltasského. tento pomocí Bugaza (turecky prliv,
rameno) spojen s moem Oerným. Nad stanicí Trojickou eka se
rozdluje ve dv ramena, pravé zvané Protoka vlévá se do moe
Azovského; jižnjší tee dále a u stanice Varenikovské oddluje
se opt Perevoloka od hlavního proudu a blíže Temrjuka sluují
se její vlny s moem Azovským, prostednictvím limanu Achtanizovského a Kuranského.
Kubá od pramene do opevnní Kamenného mostu tee mezi
lesnatými sráznymi behy, na to prorývá se neobyejnou silou
skrze úžlabinu a u Batalpašinské stanice vychází do roviny, levý
beh zstává vysokým, naopak pravý jest otevený, pozdji i pahorky po levici se ztrácejí. Od Jekaterinodaru poínají se plavní,
totiž nížina moálovitá porostlá rákosím, pi veliké vod Kubanm
zatopená. Tok Kubán vyvíjí se na 879 km a oblast jeho pokrývá
55.057 km-, šíka v horním oddíle na 40 m, do Barsukovské stanice 100 m a v dolní ásti 200 m. Za povodní rozlévá se proud
na 1 km v nížin, rozliv bývá tikráte do roka na jae. v lét
táním horských
a ledovc a na podzim za trvalých dešf.
Zátopami trpí jmenovit okruh Jekaterinodarský a Tamanský.
Hloubka jest rozliná 1 3 m, v lét jest mnoho brod; u Koiiých

snh

—

l)yla

tém úpln

v sri)nu

které však

vysýchá. V nížin tvoí se
povrch.

mní svj
uinn pokus

asto

hojn

ostrovu,

plouti, vybrán k tomu
avšak shledány tak rozmanité obtíže, že se vbec od té doby myšlénka neobnovovala. Plulo
se z Temrjuku do stanice Tiíliské. nicmén
uznává se, že by
pravidelné s])ojení malými i)arníky od Temrjuku až do Ust"labinska
dalo se provésti, arci když by náležité prohlubovací práce dno

R. 185Í)

úelu parník délky 33 m.

eky

s

proti

norem

proudu
1

wi,

vyistily.

Plavba z Temrjuku do Azovského
erného moe pro vtší
nákladní lodi jest obtížná a také nutno tu umle napomáhati.
Nicmén parníky plují nyní až do Temrjuku. Koryto Kubane
v horním toku jest kamenité, v stedním písité a v nižším vtšinou
i
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proto bývá voda kalná zvlášt za povodní. Vyjma nkterá
místa hladina eky zamrzá v prosinci a sprošfuje se ledu
v únoru.

jílovité,

Rybolov

jmenovit

znaný

jest

prinus vimba)

i

nho patí kozáckému vojsku:
bluhy, sevrjuhy, stfledi, hustery (Cy-

a výtžek z

chytají se jeseti,

jiné druhy.

Kubai pijímá pítoky

toliko

s

levé

strany.

Vznikají bud

pásm

aneb na pedhorách, které rovnobžn se stedním
Kavkazem postupují a vyšedše z úžlabin tekou po rozlehlé úrodné
rovin, známé pod jménem Zakubanského kraje. Dležitjší z nich
Teberda, dostihuje Kubán blíže bývalého Chumarinského
jsou
opevnní, Malý Zelenuk (slovo zkažené z erkesského Indžik)
u stanice Blomeetské, Vel. Zelenuk o nco severnji se vlévající, Urup jižnji od Armanu splývající s Kubanm. Laha jest nejmocnjší poboka a na znanou vzdálenost od ústí splavná; Blaja
v jejím poíí leží msto Majkop, Psektip, u jehož horního toku
prýští ze zem bohaté velé prameny.
v hlavním

:

Kuma

pítok Podkumok poínají na východním
které se táhne od Elbrusu k Stavropolu a oddluje horní tok Kubán od pramen Kumy, Podkumka
a Málky. Velkou ást svého bhu ine se údolím Pjatigorským a
a pravý její

úboí poledníkového pohoí,

v dolním toku tvoí hranici gubernie Astrachanské a Kyzljarského
Újezdu. Kuma ve starovku u Ptolemaia uvádí se pode jménem

Udon, erkesové je zvali Kum-iš. Zídla jsou v horním Kubánském
pristavstvu na úboí hor Tami, Tamojugu a západním svahu Kumbaši. Hlavní smr Kumy od pramene až k hranicím Astrachanské
g. sv., odtud obrací se na východ a ve vzdálenosti 68 km od Kaspického moe ztrácí se v písku zarostlém rákosím a tvoí ped tím
adu malých jezer. Ostatn za jarního tání snhu pibírá tolik
vody. že vystaí s ní až k pobeží moskému do zálivu (kultuk,
chuduk, proran Kumský). Dolina eky v horním toku pedstavuje
hlubokou rokli, šíky 200—300 m: pi Achanducké stanici proud
stísnn horami Vorovskoleskými a Krugloleskými. "Níže ústí Podkumka až do vesnice Praskoveji dolina má šíku 2 5 km, dále

—

posléze mní se v holou písitou step. Celý tok
Kumy se vyvíjí v 635 km a oblast její zaujímá plochu 38.624 km^.
Blíže stanice Alexandrijské a vesnice Praskovej rozdluje se v ramena, tvoí nkolik ostrov a znovu se spojuje v jediný proud.
Hloubka pod ústím Podkumka pes 3 m, na stepi stává se tak
mlkou, že možno ji na mnohých místech pebroditi bez jakékoli
obtíže. Dno eišt až do stanice Suvorovské vtšinou kamenité,
písité. Ptyb
se chytá v
níže jílovité, hlinité,
málo z
plují na jae za veliké vody sumci, vedle toho jsou
tam kapi, štiky a líni: rybolov není tudíž vydatný a také se tam
jako stálé emeslo neprovozuje. Z pítoku jsou dležité s pravé
strany Podkumok, Zolka, s levé Bujvola a Karamyky, tyto pose rozšiuje a

ásten

:

moe

pomrn

Kum
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slední za letního parna vysýchají.

Behy eky

jsou pokryty

hojn

stanicemi a vesnicemi, 'j
Trek, arménsky Terch, j^ruzinsky

Teri nebo Lomechi. jedna
nejdležitjších ek Kavkazu, jež se vlévají do Chvalinského
moe. Od i)ramene svého až k Darialské velikolepé tsni né naleží
Tiíiiské gubernii a dále až k ústí k Terské oblasti.
Horní tok
nazývá se Aragvou. íleka tvoí se ze tí pramen které vznikají
na ledovcích Sogrchu-Iiarzomu, Siver-Uté a Zilga Chochu. Každý
z nich má zvláštní jméno, nejdležitjší jest Res-don, tekoucí po
úžlabin Trysovské v oklikách zatáí se ke Kobi ve vzdálenosti 20A:m,
z

—

spojuje s Malým Terekem (osetinsky Urs-donem
bílá
Ukat douem. Odtud obrací se na sever, prorývá v Darialské
tsnin Poboné pásmo a u Vladikavkazu pechází do roviny a

tam

se

eka)

a

mní

tok

svj v severozápadní, provázen pedhorami kavkazskými.

ekou Málkou náhle obrací se na východ a tímto smrem
postupuje až k moi; ped ústím rozdluje se v ramena, ze kterých
Sesílen

jsou hlavní Prorva, Talovka, Starý a Nový Trek, Délka reky obnáší
615 km a oblast její 59.707 hm'^.
Až do Vladikavkazu má ráz horské bystiny, po obou stranách
sevené horami, jichž výbžky nkde se pibližují až na 12 m
s hrozným šumotem peskakuje pes balvany, tvoe adu drobných
vodopád a vír. Spád jest neobyejn srázný do stanice Kasbecké,
na 1 km pipadá 165 w, od jmenované stanice do Darialu na vzdálenost 10 km, svah mnohem více než 29
na 1 km, vbec až do
Baltinské strážnice na délku 60 km prmrný spád 3-3 m na km.
Od Vladikavkazu rychlost se
zmenšuje a pi rozdlení v ramena blíže Kyzljaru jest úpln tichý. Povrch vody u téhož msta
jest 93
pod hladinou erného moe a sklon eišt až k ústí
jest sotva OS
na km.

m

znan

m

m

Za

domk

Šedrinskou hladina Tereku pevyšuje stechy
píležících stanic, proto obyvatelé, aby se ubránili ped povodní,
nuceni jsou chrániti beh mohutnými hrázemi, nicmén asto tyto
bývají protrženy a veliká škoda se zpsobuje okolním hospodám,
kteí nemálo jsou petíženi opravnými pracemi na tchto vodních
stavbách.
Podobné pomry jak známo bhem staletí se vyvinuly
u dolního toku Pádu v sev. Itálii a u eky Hoangha v nížin ínské.
Pi delt se rozkládají etné moály, které jsou za doby letní i)aeništm mnohých nemocí.
Šíka eky v horním toku jest nepatrná, od Vladikavkazu do ústí
Málky 24— 30 m, blíže Mozdoku 134
a níže až 500 m; hloubka
až do Jekaterinogradské stanice 1
2 m, níže až 2'3
Na
i více.
mnohých místech vedou pes eku brody, které však v horním
toku i)ro dravost proudu jsou velice nebezpeny. Trek ])ravideln
nezamrzá, nýbrž v zimních msících pluje po
drobná tíšf.
stanicí

—

m

m

nm

*)

16. 40.

Kupffer: Rapnort sur un voyage daná

les

environs

dii

Mont Elbrouz
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Plavba po ece se neprovozuje, nebot vchod z more pro pílišnou
mlkost ramen není pro vtší nákladní lodi možný. Zboží po par-

dovážené se skládá v malých pístavech Brjanském
drjukovském mezi deltem.
nících

a San-

Voda bývá toliko na jae kalná, jindy istá a przraná, pi
tom chutná a zdravá. V horním toku se udržuje ve znaném množjiné drobné ryby.
ství pstruh a dále až k ústí Málky chramule
V zim proti proudu pluje losos. Od pipomenuté poboky až tém
do Kyzljaru bohatství ryb se rozmnožuje; k vzácnjším rybám
v této ásti eky žijícím patí sumec, štika, za píznivého stavu
vody na jae pluje proti proudu jeseter, loch (losos jezerníj, šemaja
Hlavní rybolov se provozuje pi vtoku, kde
a sled kyzljarská.
mají své sídlo také spolky rybáské (vatagy). Iv zavodnní blízkých
písitých stepí od Tereku vedeno nkolik prplav, ze kterých jednotlivé mají znanou délku; Eristovský prplav (Nevolka), poínající od levého behu Málky a konící se u Savelevského chutoru
na Tereku má délku pes 220 km.
i

^

Od svého vrchoviska až k stanici Jekaterinogradské má Trek
znanjší poboky jenom po levé stran, naopak po ohbí na východ
pítoky pivádjí vodu výlun od pravé strany. Z leva uvádíme
zbsilá eka] vodnatá eka. jejímž údolím
tuto: Ardou (osetinky

—

vede vojensko-osetinská silnice, vrchní tok její sluje Nar don (Xarská
eka), Durdur, Šugulja, Zmjka, Uruch, erek, Baksan, egem a
Málka. erek a egem spojují se v nížin Kabardinské s Baksanem
a spolený proud u stanice Prochladne sdružuje se s Málkou a tato
Na pravé
v Trek svádí své vlny u stanice Jekaterinogradské.
Sol);
stran zasluhují povšimnutí Kambilej, Sunža (u
mocná eka poíná v hlavním pásm, vine se k severu, mimo bý-

een

opevnní, obrací se k východu a sesílena rozmanitými potoky spojuje se s Terekem u stanice Sredinské. S pravé
strany v Sunžu se vlévají xissa a Argun a Chulchulan ili Bla,
jejímž úžlabím jde silnice z msta Grozného pes vesnici Vedeno
do stedu Dagestanu (v Andiju), Aksaj, Jarak-sa, Aktaš a ada
jiných, jež od rozvodí Tersko-Sulackého, jakkoli smují k Tereku
valé Nazranovské

a do tohoto také díve se vrhaly, nyní mizejí ve vzdálenosti
kolika kilometr od nho, nebo vláha jejich se rozptyluje
okolních polích stokami a struhami za píinou zavodiiováuí.

npo

Sulak^ jemuž pipadla úloha, aby zúrodoval nejvtší ást
ek, jež vesms slují Kojsu, nejDagestanu, skládá se ze
dležitjší jsou Andijský, Avarský a Kazikumušský. Koryta jejich
jsou skalnaté úžlabiny.
Od Andijského Kojsu vede prsmyk Kodorský z Dagestanu v požehnanou Kachecii. Až na rovin obrací
se Sulak na východ, aby se vlil v Chvalinské moe, toliko nkolik kilometr jižnji od Agrachanského chobotu. Sulak, od pramene
Kazikumušského Kojsu až k zmínnému ohbí, postupuje rovnobžn s behem moským, provázen nevysokým hor-

ty
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stveiii

;

ú/ciní

mezi tímto

hebenem

a

moem

zove

se

Pikaspij-

skym krajem.
Sumar nevyniká délkou, není též sesílen znanjšími pobokami, nicmén znám jest svou vodnatostí a v dob deštíi astéji
ani není možno pes nj se pepraviti. Obrame se již na jižní
úboí hlavního pásma.
Incfur pramení se v Svanecii z ledovc a vine se hlubokou
úžlabinou rovnobžnou s hlavním pásmem, mní tok svj v jz.
a týmž smOrem prostupuje nížinu min^relskou a pináší své tmavé
vlny v hlubinu erného moe. Vrchovisko jeho poítá se k nejmén pístupným ve veškerém Kavkaze, tak že i hbití a vytrvalí
horalé asto k úrazu picházejí.
starovký Fasis, proslulý z výpravy Ar^^onaut, vzniká
pramenu, jež se živí vodou ledovc západnéji od Kazbeka
pokrývajících horské plán; z poátku provází horský heben, pozdji 0(íbi)uje k jihu. u Kutaisu pivádí své proudy do nížiny,
po nedlouhém chodu obrací se k západu a rozdluje se ped
ústím ve dv ramena. Moály a bujné lesy provázejí dolní tok
jeho; i)arníky s malým norem od Poti až k Orpiri eí žlutavou
hladinu. Pístup od moe zahrazuje se širokou ralinou, pes
kterou mohou lodi s nepatrným nákladem. Množství jílu i kamení,
jež s sebou z hor pináší proud, stále rozšiuje i zvyšuje deltu
jeho. Pístav Poti založen severnji od pravého ramene, kam náplav v té míe není zanášen. V ohbí svém jižnji od Kutaisu pijímá i)oboku Kvirili. jež stéká se Suramského hbetu, jejím
údolím položeny koleje zakavkazské dráhy. Pravým pítokem jest
Kekové ji znali pod
Cchenis-ckali (gruzinsky koská voda),
jménem Hippos (k), patrn dali se dobe pouiti o místním
Rion,

ze dvou

náeí.

O Corochu byla zmínka uinna pi popise hranic; vine se
hlubokou, úzkou úžlabinou. kterou Gruzini pezdéli Liganis-chevi.
po celé ásti, náležející Rusku, plovou nákladní lodky (kajiky) s nepatrným norem.
Kúra s Araxem jsou nejvtší eky vbec v územi kavkazském; pokrývají svojí oblastí nejobsáhlejší díl Zakavkazí s jihu
i
severu jej obkliujíce. Kúra se všemi svými pobokami náleží
Rusku a zavoduje gubernii Kutaiskou, Titiiskou a Bakinskou.
vyvíjí se v délku 1327 km s oblastí lóó. 178 knj'^, tudíž o nco
vtší, nežli jest Polabí. U starých zemi)isc uvádí se pode jménem
Cyrus, Koros, jíruzinsky Utkvary, arménsky Gur, Peršané a Arabové
ji zovou Kur, Turci Ardagan aj. l*ranuMiy její jsou v kotlin, která
utvoena hebenem Kysyr dajíu a prodlouženým pásmem Saizanlužským; vnitní svahy kotliny tvoí tak zvané Mokré hory. hlavní
pramen sluje Onlanyk. Vtší ást úžlabiny na jae za roztávání
snhu se zatopuje a i)odobá se jezeru, odtud vznikl i název turecký (lolský pašalik. Z poátku Kúra na vzdálenost iH) km. tee
na západ i)0 rovin, na to náhlým ohbím horami tlaena obrací
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na východ, mimo Ardagan pokrauje v horské úžlabiu Újezdem
Achalcišskýra, 5 hn západnji od jezera Chozapin gelu. iní náhlou okliku na západ k Achalcichu, kde od levé strany pijímá
se

Paschov aj.
Dále opt raéuí smr v sv., prodírá se tsninou Boržomskou
na délku 20 hn provázena malebnými píkrými behy, až vstupuje
do roviny Kartalinské, kdež nabývá smru témé východního, u starobylé gruzinské obce Mcchet znovu stlaena horami a sesiluje se
Aragvou ze stední ásti Kavkazu pitékající, která jí pivádí
témé takové množství vody, jako sama mla. Od tohoto místa zahýbá se na nepatrnou vzdálenost na jih, protéká Tillisem a za
mstem zatáí se k jv. a pechází do široké, horami obklíené nížiny. U vesnice Dževata Kúra spojuje se s Araxem a obrací se na
jih až k msteku Saljany, kde se rozdluje ve dv ramena; levé
z nich podržuje pvodní název a vlévá se do moe za Božím Promyslem. Pravé rameno sluje Akuša a opt se rozdrobuje v mnohé
podízené proudy, jež se vrhají do zálivu Kyzyl-agae. Mezi obma
hlavními rameny rozkládá se ostrov Saljanský. Mimo pipomenuté
poboky pijímá Kúra etné jiné; ped Mechety sdružují se s ní
od levé strany Lijachva, Rechula a Ksan. Za Tiílisem od jihozápadu pivádjí své vlny Algetka a Chrám u Krásného (erveného) Mostu, dále Hasanaj a Akstafa. S levé strany vyprahlou
nížinou se vine Jora, jež krátce ped svým tokem se sluuje
mocnou Alazaní. Kúra svým tokem oddluje Malý a Veliký
s
Kavkaz a u hbetu Suramského nejvíce se pibližuje Puonu, jenž
se opaným smrem ubírá. Šíka ve stedním toku jest 120 m,
v dolním u Saljan 240 w a u Božího Promyslu obou ramen

340 m.
roku 1722 poslal Sojmonova do Giljan a nazaložena byla pevnost u níž by se soustedoval
obchod okolních bohatých území. Krajina však teprve roku 1813
trvale byla pro carskou íši získána a ihned velitel Pitišev obrátil
pozornost svou k plavb. Již roku následujícího plul setník Veselý
až k pívozu Mingaaurskému a shledal, že eka jest až k tomuto
místu vtším lodím pístupna. Pioku 1846 na rozkaz knížete Voroncova plul na parníku proti proudu za týmž úelem setník
Zelený a ve své správ pipomenul, že plavba až k vesnici Zardob
(340 km. od ústí) jest píhodná, do ddiny Pirazy (465 km od
ústí) není nebezpena a do pívozu Mingaaurského možná. Pi
podrobném vymování- r. 1875 shledáno, že prmrná hloubka
ve stedním a dolním toku jest pes dva metry, ale nkterá místa
sotva pes metr. Plavba, která s velikými nadjemi byla zapoata,
úpln zastavena r. 1863; nejvíce jí byly na závadu etné mliny,
které se každého roku mní.
V horním toku dopravuje se mnoho díví, jmenovit od Boržomu do Tiílisu. Rybolov jest vydatný, výtžek z nho se odhaduje na 130 t. rubl, r. 1854 vyloveno blug 3371, jesetr 19.193,
Již Petr Veliký

ídil, aby na

Kue

Fysikiilní

Aj^

zempis.

14.825 vyz. 375.5ÍI7 sevrjuli, í)b.&2\^ siimcíi, 8807 losos, 42.335 kapr,
šeraaj, hlavn se ryby chytají u Saljana a odtud k sa-

70.'J'.)5

mému

ústí.

Dle zpráv Strabonovych Kúra a Araxes ve starovku vlévaly
se oddlen do moe.') Toto se potvrzuje i podrobnjšími studiemi
na míst i zmnami, které v našem století pi ústí Kury se pozorovaly.

moe

eky pi

pravý
vtoku tak silný, že posunut do
levý o 9 km. 2. Ostrov Lopatin který se mohl na
malých lodicích obeplouti, promnil se úplné v poloostrov, tak že
tím pevnina velice rozšíena. Proto lze správn pedpokládati, že
inilo ve starovku hluboký chobot, do kterého samostatn
1.

Nános

l)eh o 1

km

2i

moe

proudy Araxu a Kury. Pirovnáme-li Kuru k našemu
svojí oblastí a vývojem nejvíce se pibližuje.
kterému
Labi,
uznáme, že pro Zakavkazí vláda málo i)odniká. Kdežto na hlavní
ece ech na milliony zboží, zvlášt však uhlí a díví se vyváží,
po Kue mimo plt a menší lodice, které udržují styky toliko
by
mezi bližšími obcemi, žádný ruch dopravní se nevyvinuje,
s nevelikým nákladem, i»rohloubením na nkterých místech mlin
700 km mohla se j)ropravidelná paroplavba na vzdálenost

se valily

a

tém

vozovati.

Arax u Armén znám pod jménem Erachs, kdežto turetí
si slovo v Aras, vyvrá na plnoním svahu

kmenové pizpsobili

Erzerumu; již v horním toku pestupuje
i)du, vine se rozlehlou rovinou, jež se táhne mezi
Alagezem a Araratem, zahýbá na jv. blíže msta Ordubadu, klestí
si cestu tsninou a brzo oÍ3rací se v tupém úhlu na sv. spchaje
ke Kue. Veškerý bh jeho pedstavuje nám ttivu obrovského
luku zamíeného k jihu; u pirovnání s hlavní ekou Arax jest
mlký a na mnohých místech lze jej pohodln pejíti, z toho džádná plavba s vtšími lodmi.
vodu také neprovozuje se na
Na behu Araxu dobyl mladistvý generál Kotljarevský roku 1812
skvlého vítzství nad patnáctkrát silnjším
s hrstkou 2000
nepítelem, totiž Peršany, které vedl princ Abbas Mirza.
l>ing()l-dagu jižnji od

na

ruskou

nm

muž

Do Araxu

s

leva

pitéká Arimaj, jenž až do

r.

1878 tvoil

hranici tureckou.

Zavodováni.
dv

krajiny KavNadbytkem vody mohou se honositi pouze
kazska, jest to údolí Kionu s okolními pínými kotlinami, s pruhem
Oernomoí na sever a Lenkoran na jih od dolního toku Kury jii

a

3.

') Kaspisohe
Stndien VU.
K. J. Beer.

l>er

alte

Luiif des armenischen

Araxes

i}.

2.

Zavodovali].

—

Podnebí.

•
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behu Chvalinského moe; ostatní níže položené krajiny, nejvtší
ást poíí Kury, Araxu, Sulaku, Tereku, Kumy, Kubán i Many
trpívá nedostatkem vláhy a odkázána na umlé zavodnní, které
v Asii od nedozírných dob s velikým úspchem bylo provozováno.
Pipomínáme tu Akkady a Chaldejce, jež ve 4. tisíciletí ped
naším letopotem umli již zúrodovati svá pole prplavy vedenými

z Eufratu a Tigridu.
právo, aby každý majetník

Z toho vyvinulo

pdy ml

jenom

se

též zvláštní

tolik vody, co

íní

na

nj

pipadalo, ano ustanoveni i zvláštní dozorci, jež peovali o „aryky"
(prplavy) a pesn urovali as, kdy a kterou stranou stavidla
mají býti vytažena, aby sousedm se nekivdilo.

Vedle zavodovacích stok, které byly v innosti pi píchodu
do tchto konin, na pohádání etných odborník vykopány
nákladem dílem soukromým, dílem zemským úpln nové prplavy
zcela dle požadavk nové vdy irriganí zaízené.

Rus

mí

Délka jednotlivých tchto prplav
se na desítky i sta
kilometr, tak že v nich uložena znaná ást národního jmní.
Pece však nemže se íci, že se dosáhlo úpln cíle, ano mnohé
z tchto podnik lze pokládati za polovic pochybené, neboC vyskytly se na nich rzné nedostatky. Jedeme-li po dráze z Baku
do Tiflisu aneb z Vladikavkazu k Rostovu, mžeme pozorovati
hojn prkop a stok. rozmanité hloubky v letních msících pravideln vyschlých, jimiž se má poli poskytnouti náhrada za déš.

K pedním

pracím toho druhu patí prplav MariinsJcý, veKury východnji od Tiflisu na stepi Karasice pouze 16 hm^ ale napouští se z ní

levého boku
jazské, hlavní stoka

dený

z

13.000 desjatin

mí

zem.

Na levém behu Araxu
janskou

step

pozemk;

z

v gub. Erivanské zízen pro Arazda-

prplav Kochanovský, jenž zasáhne 8385 desjatin
Tereka zásobuje se Sedrinská stoka v délce 415 /«;;»,

Sulacký kanál veden od eky stejnojmenné k Petrovsku,
tému pístavu chvalinskému na vzdálenost 63 km.
Nejdelší vodní stavba toho druhu provedena od levého

behu

Išorské na Tereku, táhne se na 2134 hn a
zavodniti krajiny prostírající se kolem mst Mozdoku a Jeka-

Málky až k

má

dleži-

stanici

terinogradu.

Podnebí.
Až dosud není možno podati plný obraz podnebí, jaké vládne
v mnohých jeho krajinách
vbec nejsou pozorovací stanice zízeny a nkteré jsou v innosti
toliko nkolik let; tudíž není po ruce dostatené množství látky,
jež by vdecky se mohla zpracovati.
v

rzných ástech Kavkazska, ponvadž

AR

Fyeikální zeinépis.

Celkem nejvíce srážek pipadá na dobu zimní a uejméné se
jich zaznamenává v lété. V studených msících roku v západní
])olovici území pevládají vtry východní a severovýchodní a v lété
západní a severozápadní. Ve východním díle lze pozorovati poádek
obrácený, v ase zimním dostávají pevahu vtry od západu vanoucí a v letním období od východu.

Ovšem

toto

rozdlení

platí o koncích

šíje

kavkazské,

koninách takového rozdílu pesné stanoviti
tam vyvinují volné pechody. V hlavním mst

ve stedních

nebot se

jeví se nejvíce

kdežto
nelze,
Titiise

vládnoucím severozápadní proud vzduchový,

V Novorossijsku a na blízkém pobeží duje v zim až k 44°
zlopovstná bóra, která má mnoho píznak podobných s vtrem
téhož názvu psobícím asto veliké škody v zemích krasových,
zvlášt v Dalmácii a Pímoí. Vznik tohoto vichru vysvtluje se
nápadnou rozdílností teploty vzduchu nad moem a nad stepí se
s. š.

vznášejícího.

Na pobeží Abcházie a Mingrelie ob as dává cítiti jiný proud
vzduchový svou zhoubnou moc. Severovýchodní vítr podobn jako
žhavým svým dechem vysušuje

vlašský široko

stromoví jím dotknuto ztrácí

prmrná

vše,

a zdravé jinak

listí.

se po úboí horském
moi, údolím obou Many stejnou dobou pra4" R. Na behu od Suchuma do Davideln ukazuje teplomr
tumu zaznamenáno v lednu +6° R., naopak vysoina mezi Karsem

V

lednu

teplota 0° R. táhne

až k Chvalinskému

a Erivaném

V

má

—

— 4° R.

ervenci kolísá teplota mezi 23—30" a práv nejnižší íslo
ernomoí a nejvyšším se honosí arménská vysoina.

vykazuje

Vidti

z

toho,

jak

blahodárn psobí na

teplo krajiny

blízkost

moe.
Nápadné })rotivy, jaké na nevelikém prostoe se jeví, lze vyrznou nadmoskou výškou a z toho plynoupední
cími dsledky. Páry pinášené od západu vtrem srážejí se na
úboí hor hlavn v údoli liionu v podob dešt neb snhu: dále
pomrn málo zalétá mraen dešfodárných. Rovnž
pí-es Suram

svtliti v

i

ad

Talyšské hory v

vypaené

vody, jež

zadržují jako veliký chladi vtšinu
vystupuje z hladiny Kaspického moe a tam

Lenkoran

Pozoruhodno též, že na mnohých pedhoích Pedkavkazska spadají dešt v takovém nadbytku, že obyvatelstvo nkterých vesnic bylo tím donuceno se pesthovati, naopak dále ve
velehorách i v nížinách citelný nedostatek pravidelné vláhy se
se zanáší.

dostavuje.

Podnebí.

Prmi-né
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množství srážek

Pedkavkazsko.

Msta

-o
O.

Q
Stavropol
PJatigorsk

Vladikavkaz

llil

53
22
29

Alagir

.

.

.

lOj!

29!

Tiflis

.

.

.

.

IGjl

.

18'

o o

itiá

tSJ

42 37 31 70 88103 78! 56 66 61 32 717
16, 17, 22 54, 82, 93' 86' 52 61 80 17 552
31| 25 49, 71 134; 160: 122, 74i 95 51 28 869
23' 29j 371 82 143!l48|l4l!l23| 99^ 61 34 949
Údolí Kury a Arménie.

I

Jelisavetpol

Alexaudropol

21
15
22

161

32:

35 23

10
19

19
12
18

29 511 72 70; 56 41 53 341
34 26! 488
18 24l 36 33 20 20 32 26 13 259
22 39 67| 54| 47| 24 26 21 22 381
I

Jižní

Bakii

35||

.

.

beh

l(aspický.

71
6
7 201 321 30;i 258
68| 38| 221 29. 49i207l22l|l69]|ll90

23! 221

16!

Lenkoran

18|illl|lll

Novorossijsk

78 53 65 72{ 69 62; 56 41! 60, 849
12 275 218 174 148:il4 129:108:170 179 228|168| 157 2068
18 153 133 111 82| 82 60155,154 242 2311481 117 1668!
14 187 1341124 1361 71! 78 165J102 107104 104|105Sll417|

72;

73;

Cernomoskó pobeží.
10!105|123

....
....

Soí
Fotí

Kutaís

.

.

.

65;

Pravdpodobnost, že bude padati sníh v krajinách kavkazských.
jest následující

•

Místa

Kutaís
Tiflis

.

.

.

....

Ašur Ade

.

.

Alaxandropol

'O

O o

pq

't3

27 0-44 0-42 0-38 0-07

—
b-04 p-19;0-27,0-07i — —
|0-46!0-77!0.73'0-30 0-05'
i

0-91 0-98 0-99 0-71 'O-2710-Ol

c»

tS3

>«
0-01 0-15
0-01 0-06 0-15
0-06
0-04 0-31 0-32

íslo pravdpodobnosti, že bude snžiti, dostaneme, dlíme-li
poet snžných dní potem všech dní srážek. Padá-li vbec vý-

hradn

sníh,

obdržíme =:

1

;

pi'ipadá-li

na tuhé pršky polovic dní

Fysikálni zempis.

43

pravdpodobnost 05. Kladné znamení f ukazuje, že
íslo snéhopadu jest menší než 0*01, nicmén že
pece v oznaeném msíci sníh nkdy byl pozorován.')
Nejvýše položená ves v Kavkazu jest Kuruš v Dagestané,
nacházející se v 2548 m nad hladinou moe, kdežto oetzthalská
vesnice Fend v Tyrolsku, jež osobí si slávu, že její píbytky jsou
nejvyššími v Rakouských Alpách, vykazuje polohu pouze 1965 m
Veliký žár, jaký panuje v lét v rovinách kolem eky Kury a
Araxu, nutí až dosud tamjší Tatary, aby dle píkladu svých
mnili ásten svá sídla. Jakmile udeí vedra, složí všechen svj
srážek, jest

sice

prmrné

dd

nábytek a seženou skot, brav, kon i velbloudy, aby se s tím vyim pastviny do hor. Teprve na podzim, kdy dešt znovu probouzejí vyprahlou pdu, aby oživila oslabené rostlinstvo, vracejí
se do svých dívjších cliýší. Obdobu, arci ve smysle opaném, lze
sledovati u horal, již, když udeí tuiié mrazy, sestupují se svých
strmých výšin, aby si pro svá stáda vyhledali svahy, na nž bílý
snhový píkrov se nerozšíil. Vesnou po zpsobu alpských a karpatských salašník se zálibou ubírají se ku svým zamlklým
samotám.

dali

N

e

111

o c

i.

ad

K místním nemocem dlužno v první
poítati zimnici,
která nejvíce ádí v krajích, etnými dešti obdaených. Zimnice
ovládá také krajiny umle zavlažované, když napuštná voda zstane na parném slunci delší dobu státi. Nejvíce trpí obyvatelstvo
touto endemickou nemocí v Suchumu a Soci, ponvadž v nich
mimo všeobecné píiny také místní pomry pispívají k rozvoji
jejímu. Vláda
málo dbá, aby šeteno bylo nutných zdravotních pedpis a proto nemže se íci, že se rychle zlepší stav
obyvatelstva.

pomrn

Rostlinstvo.
Za posledních desítiletí kvtena všeho území kavkazského jest
mnohých uenc prozkoumána, že stží lze nalézti
njaký nový druh neb odrdu, ale pece se pocituje pi tom znaný
nedostatek. Není totiž pesn stanovena oblast jednotlivých bylin,
tak že v té i)íin odborníky oekává ješt hojná práce. Zjištno
dosud, že v západní ásti severního úboí Velkého Kavkazu prámrná ára, kam až udržuje se život rostlinný, o 000 m výše se
l)otud úsilím

vine,

než

vného

na jižním svahu.

snhu,

sledují za ní

Dále k východu,
i

kvtiny

jak

ustupuje

ára

dle své povahy.

')
Die Niederschlajísverlialtnisse des Russischen Reiche.s.
Dr. A. Snpan, Petermanns-Mitteilungen 1888, sv. 3 i str. 74—82.

Von

Prof.
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Rostlinstvo.

Dalo by se oekávati, že na pobeží eruomoském, jmenovit
v údolí Rionu, proslulém bujností kvteny, zastoupeny jsou hlavn
druhy stedomoské flory, ve skutenosti však nalézají se tam
druhy stedoevropské s nepatrnými odchylkami, jako zimostráze,
tak zvané kavkazské palmy (Buxus sempervirens), višn bobkové
(Prunus laurocerasus) a cesminy (Ilex aquifolium). Naopak kvtena
v kraji Lenkoranském, nepatrné jižnji položeném, prozrazuje ne-

pochybný ráz jihoasijský. Roviny pedkavkazské vyznaují se stejnou povahou rostlinstva jako jihoruské stepi, ano mnohé druhy
odtamtud rozšíily se až na vysoinu arménskou. Ovšem na téže
vysoin shledáváme se s ráznými zástupci rostlinného života
stedoasijských stepí a pouští.

Za to lze íci, že vysoký hbet kavkazský jeví se nám jako
samostatný celek, který honosí se etnými odrdami jinde se nevyskýtajícími.
se koviny díšfálu
mišpule (Cornus mascula).
krušina (Ramnus cathartica), rhododendrony, z travin jmenovit
(Xanthium spinosum), nkolik
leknín (Lotus corniculatus),
druh Salira, tolita obecná (Vincetoxicum officinale), Vintetoxicura
medium, velice bodlavý kozinec (Astragalus pseudotragacenta Pall).
Campanula, jetel prostený (Trifolium procumbens), ožanka (Tencrium Chamaedrys) i j. v.

Tam, kde pestává stromoví, vyškytají

(Berberis),

hojn

se

udržuje

jalovec,

epe

Na nkterých vyšších i)olohách se objevují astji rozrazil (Veronica putrea), jinde rožec (Cerastium Kasbec), Gnaphalium dioicum, lomikamen (Saxifraga laevis, S. exarata, S. cartilaginea) pekrásné gentiany (Gentiana pyrenaica), rmen (Anthemis Marschalcelý stvol v zemi ukrytý
liana). Nkteré z tchto kvtin mají
Mnohé rostou
a toliko osamlý,
veliký^ kvt vynívá.
v skupinách na sto i tisíc kus.
asto lze spatiti na skále pokryté vrstvou prsti nkolik millimetr, na prostoe dvou, tí stop
na tisíce exemplá Draba scraba, Saxifraga laevis, Draba imbricata. Zdá se, jako by schváln tlaily se druh k druhu, aby se
zahály. Mnohé z nich mají zvláštní píkro v v podob hustých,

tém

pomrn

dlouhých chloupk.

Na píhodných

místech vyškytají se na Kavkaze jednotlivé
v obvodu vného snhu a ledu. Vyvtralé
trachyty a porovité lávy bhem dne pohlcují neobyejn mnoho
tepla a toto zase bhem noci vyzaují. Proto mezi ledem za tmy
noní na skalách bývá tepleji než nkolik stop hloubji na tráv-

druhy rostlinstva

i

níku.')
')
Takto mže se zabezpeiti vývoj následujících bylin: Raniinculus
arachnoideus až do výše 6tí0 m, Arabis Albida Lev. (36t0) ??í.Lisyuibriuin Hueti
Boin (37,00 m\ Pseudoresicaria digitafa C A .M. (3660 tn), Draba biuniaefolia
Stev. (37.00 ni), Draba supranivaiis Rupr (2400 m), Draba araratiea Rupr.
(4330 m nejvyšší viíbec místo, kde rostlini se udržuje). D aba siliqaosa

Prof.

Em.

Fait

:

Kavkaz.

a

Fysikální zempis.
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Na Kazbeku

až

do

výšky 8300'

vyskytují se

kee:

Azalea

pontica, Rhododendron caucasicum, Vaccinium niyrtillus, Vaccinium
vitis idaea, Cotoneaster vulgaris, Rubus idaeus. Empetrum nigrm,
nkteré nalezeny až ve výši 0300'. Za tmito udržují se
galix

—

Anemone narcissiíiora, Cerastium
trigynum, Cerastium Kasbek, Sibbaldia semigiabra, Alchemilla
sericea, Saxifraga ve tyech druzích, Chaerophylum humile, Scabiosa caucasica, Senecio pyroglossus, Senecio Kolenatianus, Pyrethrum caucasicum, Achillea grandiílora, Aster alpinus, Taraxacum
Steveni, Campanula Biebersteiniana, Lamium tormentosum, Ziziphora dasyantha, Pedicularis zastoupen dvma druhy, Veronica
gentianoides, Scrophularia minima, Carex atrofusca, Phleum ali)inum, Alopecurus vaginatus.

traviny: Delphinium caucasicum,

V okolí prsmyku Mamisonu a na cest ke Gurševi Dechy
sebral následující zástupce alpskho rostlinstva: Siebaldia paritiora,
Dryas petala L., Poa alpina L., Carex tristis M. B., Galanthus nivalis v. Redoutei, Plantago saxitilis M. B., 8cabiosa caucasica M.
B., Anth. Biebersteiniana, Gentiana aestiva R. Sch.. (rentiana pyreneica, Myosotis alpestris, Macrotomia echioides, Pedicularis coudensata, Pedicularis atropurpurea, Veronica Beccaburga, Veronica
gentianoides, Androsace albana, Primula algida, Primula auriculata
Lam., Thlaspi pumilum Stev., Draba siliguosa M. B., Draba tridentata D. C., Ranunculus suaveticus, Saxifraga exarata Wul.,
Saxifraga airoides L Saxifraga íiagellaris W., Saxifraga cartilagiuea
tenellum M. B., Alopecurus angustifolius Boiss.,
Willd..
Ornithogalum oligophyllum Clada, Daphne caucasica Pallas, Valeriana saxicola C. A., Erigeron caucasicus Stev., Campanula trjdentata Schreib., Ajuga orientalis L., Trollius patulus Salisb., Anemone
speciosa Rupr., Heracleuui villosum Fisch., Polygala anatolica. Cerastium purpurascens Adam., Potentilla Ruprechtii Boiss., AUium
,

Sedm

Victoralis L., Orchis latifolia L., Lilium monadelphum M. B., Valeriana allioriaeflora. Aster caucasicus M., lnula grandiílora W.,
Telekia ovata, Chrysanthemum roseum M. B., Pyrethrum macrophylum, Senecio nemorensis L., Senecio stenocephalus, Phyteuma

campenuloida, Campanula latifolia L., Asperula taurina, Nonnea
pulla, Centaurea fenzliane Reich., Mulgedium cacaliactifolium, Pedicularis atropurpurea, Primula auriculata Lam., Vaccin arctostaphylos L., Aconitum orientale Mali., Delphinium phlexuosum, Silene
íimbriata M. B., Silene compacta Han., Diamthus montanus M. B.,
Potentilla elatior Schl., Galega orientalis L., Hedysarum obscurum.

CAM

(3660 /«), Vio!;i luinutíi M. B.
(3770 m), Eunonia rotundifolia
(3660 m), Alsine recurva A M. (4230 inetr), Cerastinm purpurascens Adams
(3660 m), Petermanns Mitteilungen r. 1889 str. 07. Pflanzen in der Schneeregion des Kaukasus.
')
Occtíh h BcpBxoBLH Piona. 3anHCKH KaBK. OT^ít.ia iiMii. pyccK. reorp,

oóinecTBa KH. XIII. Tim-.ihci. 1884
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v údolí Ceje až ku ledovému spádu stejnoznaného ledovce
týž badatel natrhal druhy: Poa nemoralis Ehrh., Veratrum album
Juniperus communis
Erigeron caucasicus Stev.,

Juniperus sabina, Aster alpinus L.,
Anth. Bibersteiniana, Chamaemelum
Cauc, Pyrethrum parthenifolium, Centaurea ochrolenea. Taraxacum
crepldiforme, Cirsium obvallatum. Crucianella moUigniodes, Asperula alpina M. B., Linea borealis, Gentiana caucasica, Th\mus
nummdarius M.. Lamium maculatum. Betonica grandiflora, Echium.
Salix slesiaca, Willd., Centaurea avifolia, Calamentha, Tragopon
granimfolium, Mulgedium prenanthoides, Pivnchocoris orientalis,
Pihinantus alpinus Baum.. Pedicularis condensata, Yeronica gentiopides, Perophularia variegata, Primula nivalis, Pr. amoene. Pr.
Pallasii,
Pr. elatior, Pihododendron caucasicum, Rh. ponticum,
Azalea pontica, Fumaria Schleicheri, Corydalis pauciflora, Papaver miniatum, Rehb. Delphium caucasicum. Delphium flexuosum,
Aquileja olympica Boiss., Thalictrum foetidum L., Saxifraga muxoides Wolf., Saxifraga juniperina, S. cartilaginea, S. sibirica L.,
Geranium silvaticum, Geranium ibericum, Siiene pygmaea Ad.,
Silene compacta Horn., Alsine imbricata M. B., Diamthus Carthusianirum, Silene saxatilis Sinco, Silene dagestanica Rup., Alchenulla serica Willd., Alchenulla vulgaris, Rosa oxyodon Boiss.,
Oxitropis cyonea, Oxitropis Samarensis Bge., Trifolium canesceus
Willd., Trifolium ochroleneum L., Hedysarum obscurum, Astragallus
galegiformis L., Myosotis alpestris.^)
Boiss.,

L.,

Živoišstvo.
Zempisné rozšíení zvíeny ješt

mén

vdecky propracováno
nebo byla

ptactvo iní estnou výjimku,
vydána v tomto oboru cenná pojednání.

než rostlinstvo;

toliko

V

jihovýchodní ásti vyškytají se
tam asto do
chová hrbatý zebu ÍBos indicus).

nepochybní zástupci jihotigr. v domácnosti se

moál

asijské fauny. Zabloudí

Zubr až dosud udržel se v rozsáhlých lesích kolem Urupa.
a Laby, ale všeobecn se pozoruje, že ho rychle ubývá
a není pochyby, že asem vyhyne jako v Evrop. Kamzík (Capella
rupicapra) vyškytá se. velmi asto, tak že jest šastnjší než jeho

Zelenuka

soudruh v Alpách, jenž

každoron ideji

nemilosrdn pronásledován.

se objevuje,

mnoho

ponvadž

v lesích
severu horstva; kavkazský jelen spíše podoben asijskému
(Cervus maral) než obyejnému (ervus Elaphus).

jest

na jihu

Jelen, také

žije

i

') Das
Massiv des Adaj Choch im centralen Kaukasus. Von Moriz von
Dechy. Petermarins Mittheilungen 35. sv. 18^9. sfr. 209., 217.
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Kozorožec zastoupen temi diuhy lliícus aegagrus, Aegoceros
obyejný na vrchoviskách Ardona, na Kazbeku
a j., kdežto v západních koninách se neobjevuje; pedstavuje
pechodní tvar od kozoro/ce k beranm. V horách v poíí Kubané
naoi)ak lovci ast ji zastelí Capra Caucasica. V nižších polohách
Pallasii, teato jest

obyejný

jest

Veiice

medvd.

vzácným

jest

bobr,

jenž

se

udržel

dle

vypravování

Zagdan, daleko etnjší jsou vydry, rysi, divoké koky, pardáii jsou po rznu, hojn však kuny.
Ve vyšších pohoích sezná chodec hojn dle i)ronikavého hlasu

domorodc

v lesích

blízkost svišt (Spermophilus niusicusj.
Z íše ptactva ') všude se objevují hrdliky, skalní holubi (Columbia livia), kepelky, ideji koroptve a dropové (Otis tetrax).

tém

ve
Krásné horské kury (Perdix Chucar Gray) vyškytají se
všech úžlabinách, jmenovit kovinauii porostlých. Kavkazský tetev
(Tetrao Mlocosyewitzii) také všude hnizdívá. Ješt výše se usazuje
horská krta (Megaloperdix caucasica). I chástal (Rallus crex)
bývá znané rozšíen po skalních stráních. Kepelka zalétá až do
výšky daleko pes 2000 m, kdežto chástal zstává o nco níže.
li behu potok a íek lze zahlédnouti kulíka íního (Aegialites
luinor). V lesích vydlabuje si díry pro svá hnízda datel, podobný
obyejnému (Picus major), dílem též perskému (Picus Pelzamii.
i bažin vídati ápa erného (Ciconia nigra). Z dravc
Na behu
nejsou píliš vzácnými supové (Gyps fulvus, Vultur cinereus. Niojthron percuopterns), jehntník (Gypaetus barbatus), rovnž orlové
(Aquila naevia, Aquila imperialis, Aquila fulva), mnohem spoeji
pozorováni orlové íní (Haliaetus albicilla a Pandion íluviatilis).
možno že nenalézají s dostatek potravy. Rovnž nepekvapují znalce
svým zjevem kavkazské kán (Buteo Menétries). jestáb kepelá
a velojed. Pes samé nejvyšší hbety horské zalétají sokolové
(Falco sulbuteo). Totéž platí o poštolce (Cerchneis tiununculus).
V znané výšce, jmenovit na severním sklonu usazuje se ervený
vrabec (Erythrotorax erythrinus, Pirgula erythrina); zalétá až do
2500—3000 m; není pochyby, že na výslunných místech této polohy i hnízdo si upravuje. Ovšem na jae, kdy se sthují, zabloudí
i
do míst nepomrn nižších. V horách vyškytá se v malých hejnech f)
10 kus. Do stejných výšin vznáší se alpský vrabec (Passer
alpicola, Monti-fringilla nivalis) vyhledává se zálibou horské luiny
a rád si usedá na kameny a holou zemi. Brhel (vlha, Oriolus gall)ula) objevuje se v pedhoí a tamtéž
vychovává svá mládata.
Dlask dle neurité zprávy domácích lovc také v lesích kavkazských trvale se zdržuje. Dudek zstává v nižších horách, tamtéž
najdete havrana, ernohlavá sojka objevuje se v listnatých lesích
nížiny i hor, drozd
strakapoun v nižších polohách, výše u ddin
se zdržují skorci (Cynclus aquaticus).
Z drobných o])(M'enc kav-

íek

—

i

')

Srovnej M. Bor^íaHoin..

IIthui.i

K';iiiKa;<a

str.
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kazskych pipomínáme stízlíka (Troglodytes parvulus), sýkoru (Parus
major) a malou pnici, jež asto dává se slyšeti. V znany^^h výšinách obyejnými zjevy jsou alpské kavky (Pyrrhocorax al]. us),
a kavky skalní (Fregilus graculus). I z rorejsovitých lze suc Jno
zastihnouti Cypselus apus
vlaštovky (Chelidon urbica a Hirundo
rustica) stavjí si hnízda ve všech aulech a obcích, Cotyle rupestris
libuje si na vysokých píkrých skalách. V níže položených místech
usazují se konipásci. pnice a j. v hojném potu. Na stedním a
dolním toku Kury a Araxu po obou stranách ve vzdálenosti 3U
mil udržuje se tura, o nco vtší než koroptev, samec má na
hrdle krásn erná péra s bílými skvrnami. Maso jest chutné a
nemilosrdn se loví od domácích tatarských beg, kteí k tomu
užívají vycviených jestáb neb sokol. Ponvadž vbec rozmanité
užitené ptactvo od domorodc nerozumn bylo hubeno a loveno,
vydala vláda ruská na ochranu opeenc zákon, který vejde r. 1891
v platnost. Jediné tím tura i jiní ptáci budou ped záhubou
;

zabezpeeni.

V horním pásm ve velikém potu zastoupena malá, krásná
ještrka Lacerta muralis, ráda se vysluhujíc na holém úskalí. Jiný
druh Lacerta viridis dává pednost pedhoím. do chladnjších
poloh neleze, Lacerta agilis ideji se dává vidti V hojnosti rozmnožil se v poíí Kury a dále na jih Stello caucasicus, ale v západních hornatých koninách se nevyskýrá.
Též užovku možno snadno lapiti, ani slepýš (Coronella austriaca)
rosnika (Hýla arborea) udržuje
není ídkostí. Z obojživelník
se pouze v pedhoí, mnohem výše žába zelená (Raná esculenta),
jiný druh žába hndá (Raná temporaria) žije na bažinatých místech
severního sklonu Kavkazu až pes 2000 m nad hladinou moskou
ano ropucha (Bufo variabilis) zachovává úplnou ilost životní pi
:

2500 m.

^)

erné moe

honosí se daleko etnjšími druhy ryb než Kaspické,
okolnosti tomu nasvdují, že nevzniklo teprve v novjší
dob snížením pdy, nýbrž že jest staré a ukazuje svoje zvláštnosti mezi šupinatci. Ponvadž úžina Caihradská, kterou udržuje
se spojení s ostatním
Stedozemním, jest mlká, nemže
ve vtších hloubkách vznikati žádný proud a proto stojící voda
v znanjších tních umrtvuje všechen organický život.
Uvedeme tuto seznam ryb dle monografie Dra. J. Palackého.*)
Serranus scriba, Ecabrilla, Dente vulgaris. Smaris chryselis, Sargus
annularis, Pagellus erythrinus, Charax puntazzo. Scorpaena porcus,
Trigla hirundo, poealophera, cuculus, Uranoscopus scaber, Trachinus
Draco, Umbrina cirrhosa, Corvina nigra, makrela (Scomber), tuák,
(blatník, Thynus), Pelarays sarda, Zeus pungio, Trachurus, Temnodon

mnohé

moem

')

')

OceTÍfl H BepxoBbfl Piona. H. H ^iiHHHKa str. 86, a 87.
Die Verbreitung der Fische. Monographie von Pruf. Dr.

Prag. J. Otto 1891

str.

119

J.

Palacký.
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saltator.
(Ijotiiis

irieroun (Xifias gladius), Callionyinus festivus, tlas iiioákv
piscatorius), Bleniiius, Athorina, Mugil, Lepadogaster, Heli-

astes chiomis (U druh), Labridy 2, (ladudy Oidiidy, Pleiironectidy
Engraulis encrasicholus,
(4), IJelone acus, sledi 6 druhá (Clupea),

Conger vulgaris, Syngnathidy (7 druha), ílippocaiupus antiquoruin.
K vzácným rybám patí Scyllium cauicula, Acanthias, Kaja
clavata, Trygon pastinaca a celá ada jiných z moe Stedozemního.
Trigla pauciradiata.
28 druh (Gobii) také okouni
Pi ústí ek a v limanech
(Perca fluviatilis), štiky (v moi Azovském) fEsox lucius), úhoi,
sumci, renanky, bluhy, jeseti.
Pravé moské ryby dávají pednost skalnatému pobeží Malé
Asie, u Kavkazu a na jihu Krymu.

menk

Rybái Cernomoského okruhu roku 1886

nalovili toliko na
vydatnjší byla koist pi ústí Kubáni
a v moi Azovském, kde v témže roce vyloveno pes 11 milí. kusu
v cen
millionu rubl. Práva k tomu uhájili si kozáci.
Kaspiclié moe jeví se nám jako jezero s vodou poloslanou a nemá žádných pravých moských ryb, za to jest v
mnoho druh, vtšina bentofilus,
množství sladkovodních.
I '/,,

tisíc kusíi sledí.

Mnohem

tém

nm

Menk

ídké jsou

pontica),
caspia,
atherina, pontica, sledi (Clupea,
Clupeonella Grimi, Syngnathus bunulentus, bluhy (Accipenser
huso), jeseti (Accipenser sturio). sevrjuhy (Accipenser stellatus),
okouni (Perca fluviatilis), candati (Lucioperca wolgensis, sandra,
marina), lososi (Salmo caspius), Luciotrutta leucichthys, štiky,
kapi, parmy (Barba bulatum, brachycephalus), Abramus ballerus,
sapa, persa, Aspius rapax, blice (Alburnus chalcoides), Pelecus

mihule (Petromyzon Planeri), vranky (Cottus gobio).
jezerech lenkoranskych pipomínají se: Gasterosteus platygaster. okoun, (iobius lencoranicus. sumec, štika, kapr,
Leuciscus frisii, lín, podoustev (Abramos brania), sevrjuha (Accipenser stellatus. V Talyšinském zálivu so loví candát, losos (Salmo
caspius), pstruh, men ((jobio fluviatilis), Leucaspius delineatus.
Pi ústí Kury se chytá sumec, parma (ti druhy), Bliccabjorkna,
Aspius erythrostomus, blice (2 druhy), jesetrovité (4 dr.) a Petromyzon AVagneri. Abychom si mohli uiniti pontí, jaké ohromné
množství ryb se každoron vyloví na pobeží Kaspického moe
od ústí Samuru až k pohranin ece Astae a v ece Kue, uvádíme tu pehled z ,.Kavkazského kalendáe na rok 1888". Uloveno:
cultratus,

V pobežních

r.

bluh

(Accipenser huso)
jesetru (Accipenser sturio)
sevrjuh
stellatus)
„

losos (Salmo

.

cas|iius)

.

.

.

.

sumc

(Silurus)
rznvch druliu rvb

.

.

.

28ó
23.G9ti

.

šemaj

1885

553. (i74

r.

kus
,

8(>.(wl

,
,

181.009
1,530.889

28Vt

28.17()

.

150.4SÍ)

„
„

1886

1

551.881
36.121
28.922
127.177
168.482

kus
„

.
„
.
,
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Za celou tuto koist se utržilo pes IVo milí. rubl.
Na poátku našeho století byl lov ve správé státní, která se
však špatn osvdovala, nebot z istého píjmu sotva se uhrazovaly výlohy. Od roku 1847 pronajímal se rybolov jedinému pod170 393 tisíc
nikateli až do roku 1880 a tu vynášel státu

ron

—

rubl. Pozdji pipadlo se na nový zpsob, rozdlovati totiž celý
rozsáhlý prostor pobeží nahoe uvedený na menší díly a tu se
nikterak novota nechtla osvdovati,
nebot nabídky dokonce
klesaly (314
3161 rub.), až r. 1886 náhle vystoupily na 5601
rubl a r. 1888 dokonce pes 700 tisíc rubl. Píinu toho nutno
hledati v tom, že rybái si získali stavbou dráhy nové dležité
trhy pro své zboží, které tudíž stalo se hledanjším.
Pirovnáváme-li výtžky obou let 1885 a 1886, nápadno nám
musí býti, že velice klesl poet losos, o padesát tisíc kus, ješt
více semaj. o 121 tisíc kus a tudíž se tu optuje zjev, který na
Volze, Dnpru i na jiných ruských ekách dávno se pozoruje.

—

Pomry

národohospodáské.
Zeindélství.

pdy

na Kavkaze jest nápadn rozdílná dle podnebí
Dle toho možno rozdliti krajiny kavkazské
na nkolik pásem. Ve výši áry vného snhu (2500 3400 m)
jsou toliko horské luiny velice dležité jako letní pastviny pro
okolní obyvatelstvo. Obilí se poíná daiti níže od 2500 m, nejvýše
se udržuje jemen, za ním postupuje žito a horský oves, níže (do
2000 m) jarní pšenice. Ve výši 1400 750 m sázejí se jablon,
hrušky a švestky; za nimi sestupuje vina réva. po ní se objevují

Povaha

a

uadmoké

výšky.

—

—

broskve, fíky a v nejteplejším a nejnižším pásm seje se
bavlník, rýže, kukuice i p.
Nejvíce rozšíeno obilí všech druh, takže od jeho zdaru zánejvíce dává se pednost pšenici a
visí blahobyt obyvatelstva:

meruky,

Pšenice kavkazská má mnoho odrd, hlavn tvrdá i
mkká, gjuigeui a každá z nich má ješt své odstíny.
Podobné se vc má s jemenem a dle povahy pdy vybírá se zrno,
které tam prospívá. ý^e seje se v nížinách s hojnou vlahou, jmenovité v guberniích Erivanské, Jelisavetpolské, Bakinské a v okruhu
Zakatalském. Též u ní hospodái rozeznávají hojnost druh, za
nejlepší se prohlašuje akiilja. jež se daí v Lenkoranském Újezd.
Hojn odmuje rolníka za jeho práci a lid si pipravuje z ní obKukuice nejastji se vyškytá na polích
líbené své jídlo plov.
v Kutaiské gubernii a Cernomoí. mén k ní sáhne majetník pdy
v Gorijském Újezd a oblasti Kubánské a Terské. V okolí Kutaisu
pstuje se druh domácí a americký a znaný pebytek pi sklizni

jemenu.

arnautka a

Pomry

5()

se

vyváží

za

iiraiiice.

V

národohospodáské.

téže

gul)eiiiii

ruzsííeQ

liojiié

zvláštní

druh \)roBA gomi (panicm stalicum). jež se s kukuicí doplují téméí^
na výhradnou potravu gruzinského obyvatelstva.
Abychom podali obraz zemdlství kavkazského. uvedeme tuto
nkterá ísla z r. 188(). Toho roku zaseto všech druh obilí
474 milí- cetveití a sklizeno 28 millionu etv. Odeteme-ii semeno
potebné na rok následující, zstane 18'V3 "^'^l- etvertí ili více
než 167 milí. pud, totiž '244 pudu na každého lovka. Poítá-li
se primrn na jednoho obyvatele 12 pudu objeví se nám pebytek
83 milí. pud, který by za jediný rok mohl býti vyvážen.
Zídka se pole hnojí neb posypává popelem, za to asto užívá
se úhoru, jmenovit v krajinách, kde se zavoduje pda umlými
prplavy z ek. Nkde se seje, jak dlouho zem plodí, a na to ji
nechají odpoinouti, jinde zaveden zpsob obroního neb tíroního úhoru.

Hlavním náadím pi zemdlství u prostých rolník zstává
pluh primitivního rázu; jest píliš tžký a neobratný, tak že nutno
zai)ahnouti sedm i osm spežení vol neb buvol. Ponvadž venkované drží nepatrný poet skotu, jsou nuceni se k orb sdružovati.
Pluh staré podoby všeobecn rozšíen v Zakavkazí hlavn
pro svoji láci, nicmén poslední dobou poaly se ujímati nové,
železný dle zpsobu Ransonova, anglický i jiné. Na píliš vysokých
místech i v nížinách v gubernii Jelisavetpolské a Bakinské užívá
se tak zvaného utu (džjut), který toliko na povrchu pdu zkypuje.
stejného rázu jest „kavi" rozšíený v gub. Kutaiské.
Aby se semeno zatlailo a hroudy rozdrobily, k tomu slouží svlak
(volokuša) a brány. Bujné osení požíná se srpem nebo kosou; když
se obilí s polí svezlo, mlátí se starým zpsobem, silná deska na
spodní stran pobitá ostrými kameny, na níž stojí pohán a nakladeny k zatížení tžké balvany, vláí se komi neb i skotem
po snopech dokola rozházených. Stejné náadí rozšíeno velice
i
na poloostrov Balkánském a v severní Africe. Jinde se zrno
toliko komi vyšlapává.
Co 86 týe semen, lze íci, že nejmén zrna se spotebuje
na pedhoích a mírných svazích, nejvíce na vysokých horách a

Tém

v nížinách.^)

Že

obilí jest velice rozdílná dle i)Ovahy pozemku i v obvodu
jedné a téže gubernie.
Y Újezdu Tionetském a Dušetském
za
dobré úrody nestaí obilí pro domácí spotebu obyvatelstva a musí
tudíž toto si pikupovati z kraj plodnjších.
Prmrné se sklidí s desjatiny kukuice v nížinách 80 120
pud, na zvlášt úrodných pruzích 270 pud. fasolí 10(5 p., na
'.t3
horách ó:) ])., pšenice 45
prosa 45,
p., jemene až lOO p..
gomi 2S p. Zajíniavo sledovati, jaký jest stední výtžek obilí dle
jednotlivých gubernií a oblastí (r. Í8SG).
i

—

—
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Zemdlství.

Kubánská

57
5"6
6-0

oblast

Terská oblast
Stavropolská gubernie
Severní Kavkaz vobec
Tifliská gubernie
Kutaiská gubernie
Jelisavetpolská gubernie
Bakinská gubernie
Erivanská gubernie

2-1

45
4-g
11*5
6"3
8'3
4'1

:

.5-4
47
41

Karská oblast
Dagestan
Zakatalskv okruh
ernomoský okruh
V Zakavkazí vfibec
v celém území

7-7

6'1

Prmrn

5*4^)

Zakavkazí jest mnohem úrodnjší než
hodí k rolnictví Stavropolská gub. pro
rozlehlé vyprahlé své stepi. V Zakavkazí nejmén odmují úsilnou
Za to
práci rolníkovu Erivanská gubernie a Zakatalskv okruh.
nejplodivjší ornicí
se honositi gubernie Kutaiská, která jest

Všeobecn

Pedkavkazí

;

lze íci, že

nejmén

se

mže

také nejhustji zalidnna.

Z prmyslových

rostlin

nejvážnjší jsou

pro výtžek

sesam

(kunžut, sesamum orientale) len, konopí, havlntk a tabák. Nejvíce
užívá se sesamového oleje do postních jídel; pstuje se v gubernii
Erivanské a Bakinské, kde se poítá na desjatinu pdy IV2 Pudu
semene a sklízí se až 82 p. Len seje se na obou sklonech hlavního
horstva, konopí nejhojnji v Kubánské oblasti a gubernii Bakinské,
kdežto však domorodci pouze ze semene vymakávají olej a stonky

astji vbec nechávají na poli, Rusové naopak v pední
tchto si všímají, aby z nich pízi neb provazy zhotovovali.
Bavlník patí k nejpednjším prmyslovým rostlinám a

ad
nej-

Erivanské gub. a Bakinské, vedle toho zdomácnl
v Újezdu Kutaiském a Saropanském. Rozšíeny dva druhy, americký lepší a špatnjší domácí, pvodu egyptského. Zasévá se 6 až
12 pud na desjatinu na jae od bezna do kvtna a uzrává až
v záí. Z desjatiny výsevu se sklízí 16 pud bavlny a 55—60 pud
semene.
více

ujal se v

Roku 1886 sklize

se jevila

Erivanský Újezd

Nachievanskv Újezd
Surmalinský Újezd
Šaruro-daralagezský

Emiadzinský Újezd
')

Kavkazský kalendá

r.

1888,

následovn:

....
....
Újezd
....
.

.

40.600
20.024

pud
,,

20 000

,

42.000
45.000

,
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Ron

se utrží okrouhlou sumou a/ 3 miU, rubla za bavlnu.
Poslední dobou iieiiialou soutéž iní v tomto oboru kavkazskym
hospodám dovoz bavlny z území Zakaspického a ze Stední Asie,
který nad oekávání se zvelebil stavbou taméjší dráhy.
Tahák turecký osívá se hlavn v Újezd SigUíišském, Zakatalském okruhu, Ozurgetském, Zugdidském új. a v ernomoí v Kuv jiných obvodech. Nejlepší
bánské oblasti a v menších dávkácii
<lruli sluje „keobek*, druhé místo zaujímá „samson" a „trapizond".
Nižší druhy, zvlášt „machorka" pstují se od venkovan v omezeném množství, nebot se tím pda siln vyssává.
Setba poíná v beznu a odmuje se pl libry semene na
desjatinu, listí se otrhává v záí.
se sebere 40 pud tui

Prmrn

—

Ron

reckého tabáku z desjatiny, machorky však 40 80 pud.
se získá listí okolo 300.000 pud, z ehož polovice pipadá na
Signašskv új. a Zakatalský okruh. Roku 1885 sklizeno tabáku
v Zakavkazí 117.202 a Sev. Kavkazu 283.020 pud. eští vesniané v ernomoí mnoho pée vnovali tai)áku, ale stžovali si pisateli jednotlivci z nich. že jsou od ])ekuj)ník tísnni, tak že
nemají
žádného zisku pi vší své piinil vosti. Po mnohých
osamlých pokusech, které se dlouhá léta provádly, má se nyní
pikroiti k pstování ínského ajovníku a to ve znaných rozmrech. K tomu cíli sestoui)ila se již spolenost zámožných podnikatel, kteí svým nákladem povolají nkolik ínských odborník,
aby pouovali lid, jak se má rostlina ošetovati, listí trhati a sušiti. K rozhodnému jednání byli povzbuzeni Rusové hlavn stkvlými úspchy plantážnictví ajového v Pední Indii a na ostrov

tém

jav.
Zelináství rozšíeno znanou mrou a provozuje se pod rozmanitými názvy. „Plodové sady" rozkládají se v dolinách a nížinách poblíž mst a umle se zavodují, obyejn bývají spojeny
s ovocnými zahradami a vinicemi. Takové to podniky vyškytají se
v mnohých Újezdech TiHiské gubernie a pstují se v nich boby.
hrách, cvikhi, mrkev, perské citrony, okurky, dýn, tykve, arbuzy
a j., vedle toho ro/.šíena zelenina: cibule, esnek, koziandr (kindzi),
estragon (Artemisia dracuuculus), eicha (Lepidlm sativum), máta
(Mentha) a j.
Provozuje-li se zelináství ve velikých rozmrech, v i)ední
na odprodej, sluje bostan, tyto jsou upraveny v horkých nížinách a stepích s dostatenými stokami k zavodnní. Založeno

ad
jich

hojn

v guberniích Tiíiiské, Jelisavetpolské. Bakinské, Stavro-

Kubánské a Terské. Nejvíce arci rozšíeno v Erivansku, kde bostan v pokrývají plochu 57 7G desjatiu.
Malými zelináskými zahradami (ogorody) se spokojují vesniané ve vyšších polohách žijící, kde panují dlouhé zimy. Nejvíce
sázejí brambory, kapustu, okurky i jiné.
polské, v oblasti

Ovocnáství
Michajlovce, v

víc(í

st»

ujalo ve vesnicích

Újezdu Signašském,

dále

Lagodechách a Nové
Dušetském

v liorijském,

Zemdlství,
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a Achalcišskéra, odkud se pebytek vyváží do hlavního msta i do
pístav. Sázejí se jablon v etných druzích, akoli mnoho trpívají ervenými mšicemi (Aphis), hrušky, švestky, z nichž výborné
se vypstovaly jmenovit v Achalcišském Újezde. Též v Dagestané
jednotlivé obce nabyly zvuného jména svým ovocem ígimrské
broskve). V
Jelisavetpolu daí se znamenitá granátová jablka,
broskve, kdoule a tešn.

mst

Vinice rozšíeny v új. Telavském, Signašském, dále ve vtšin
gubernie, ale mohamedánské obyvatelstvo málo
lisuje z nho víno, pipravuje spíše syrop, kišmiš (izjum, hrozinky
bez peciek), urcheli a jiné nápoje místní. Arab prodává hrozny
Arménm, aby ti se o úpravu vína postarali.

Újezd Bakinské

V Erivanské gubernii vinic a ovocnáských zahrad r. 188-4 bylo
24.000 a zaujímaly prostor 12.000 desjatin; z výtžku zstává sotva
ptina doma, ostatek se oddluje pro vývoz v stavu bud erstvém
aneb sušeném.

mže

se vykázati výhodnými podmínkami v gubernii
není píliš rozšíeno. Svými dobrými vlastnostmi se
chválí zvlášt broskve, granátová jablka, kdoule, višn, švestky,
oechy, strbouleh (Conocarpus), moruše. Také vinaství v jmenované gubernii hojné se provozuje, akoli réva daleko není tak proslulá jako v Kachecii. Mimo domácí odrdy zavádjí se poslední
dobou též mnohé cizí, le s nevalným úspchem. Isabelka ujala se
toliko z toho dvodu, že dobe odolává chorob „nacari" (oidium
Tuckeri). Ovšem trpívá réva také filoxerou, která se objevila poprvé
zpoust nadlala majitelm:
r. 1881 v okolí Suchuma a hrozných
poslední dobou vyskytla se nová nemoc mildin.

Sadaství

Kutaiské,

le

Výhodné podmínky pro zakládání vinic shledávají se také
a v okresu Batumském, ídké obyvatelstvo a neupravené místní pomry jsou píinou, že ušlechtilý mok Bacchv nenabyl tam vtší platnosti.
Na severu Kavkazu zahradnictví nápadn dosud zanedbáno,
v

ernomoí

trochu se ovocnáství rozmnožilo poblíž Alagiru a v okolí msta
Vladikavkazu, nestaí to však ani i)ro skromnou domácí spotebu.

Rozloha všech les až dosud není

pesn vymena,

nejvíce

okrese Kutaisu, v poíí Tereku a Kubán,
Na pobeží
státních les se poítalo na 4'/4 millionu desjatin
erného moe prodává se na stojato stavební díví velmi lacino,
dubiny a buiny, kus ke kusu mnohdy se poítají 30 kopejek,
i s dovozem do pístavu pijde zrostlý krásný kmen za rubl. Z té
píiny práv v okolí mst ernomoských lesy dosti již proídly,
kdežto v jiných stranách zstávají sekerou netknuty. Za vzácnjší
deva se považují zimostráz ili kavkazská palma, oechový náplav a
Taxusbaccata. Z okolí Batumu i z jiných pístav hojn vyváží
buk a zimostráz vídenská firma bratí Thonet.

jich jest v

ernomoí,

Pomry
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dobytka.

Skot i brav chová se v nížinách, kdež vtšinou se považuje
za vedlejší zamstnání rolníkovo, jinak se však vc má v hornavýhradným pramenem
tých krajinách, kde bývá chov dobytka
výživy obyvatelstva.

tém

V obvodu Tifliské gubernie provozuje se dobytkáství v Tionetském a Dušetském Újezd od Tušin, Osetincíl a v Signašskm
Ješt hojnji se rozprostranilo v jižním a jihoúj. od Tatari.
východním obvodu území mezi Tatary, Kurdy, Kurtinci a jinými
kmeny; stejné lze íci o Dagestan, kdež horalé nejvíce na tento
výtžek jsou odkázáni. Možno initi pi tom dležité rozdíly, nebo
chovem dobytka se zabývají obyvatelé 1. trvale usedlí, 2. Kurdové
a píslušníci Mugau, kteí koují po „ejlagách" (letních pastvinách), o. kmenové polokoovní, již mají své ejlagy, na zimu však
podobn jako se dje též v jednotlivých ástech Makedonie.
Skot se chová pro mléko, maso, hnojivo i práci. Mlékaské
výrobky na Kavkaze jsou velice rozmanité nejvíce užívá se mléka
ovího a kravského. Z ])rvního se vyrábí sýr, jmenovit chválí se
osetinský, a z druhého tlue se máslo. O kefiru promluveno na jiném míst vedle smetany se syrového sbírá se „kajmag" i s vaeného mléka. Kyselé mléko pipravuje se kvašením ustálého, sbíraného neb smetany, nejlepší bývá buvolí. Máslo se tlue obyejn
z kyselého mléka, ásten i smetany, zvláštní druh nazývá se
„haraki". Sýr se rozeznává nkolik druh tuný (smetanový), polotuný (z obyejného mléka) a hubený (ze sbíraného). Nkteré se
pipravují ze smsi kravského a ovího mléka. Vedle osetinského
bývá hledán erivanský, eenský „nachi", zvláštní úpravou se liší
od jiných „motali" (karabašský). K specialitám mléným patí ješt
„tan", „oratan". „pachty šor" (sýr) i jiné. Mimo domácí sýry na
nkterých statcích se zhotovují švýcarský, hollandský, limburský
po zpsobu evropském, nicmén nemají daleko takové poptávky
jako první.
Podrobná ísla o chovu dobytka a jeho potu nebyla dosud sestavena, tolik jisto, že daleko ostatní domácí zvíata pedí ovce. Píinu
toho hledati dlužno nejen v tom, že poskytuje hojné užitku, nýbrž i že
netrpívá morovou nákazou a není potebí pro ni tolik sušené píce. Jakkoli jsou etné odrdy domácích ovec, jež vesms mají své místní
názvy, pece až dosud nejsou vdecky prozkoumány a seadny.
I cizí druhy se v menším potu dovážejí.
Všeobecn lze íci, že ješt racioneln chov dobytka na Kavkaze se neprovozuje a vtšinou, jmenovit ováství, spoívá v rukách polodivokých koovník.
Kon se druhdy daleko hojnji drželi na odprodej, a zkušeností v tomto
oboru se honosili obyvatelé Újezdu Kazašského

se uchylují do stálých sídel,

;

;

i

—

Chov dobytka

Kumys

a kefir.

—

Výroba

vina.

(31

a Sušinského, uyní tam nastal úplný úpadek tohoto odvtví národohospodáského. Rovnž na severu Kavkazu kozáci a Kabardinci
díve si pelivji hledli ušlechtilých
poet „tabun* (stád)
každým rokem se omezuje a idne.

o:

tém

Kuniys

kefir.

a

Všeobecn rozšíenými nápoji na Kavkaze jsou kumys a kefir.
První výborn dovedou pipravovati Nohajci a Tatai na stepích.
Kobylí mléko k tomu cíli musí se dáti kysati a proto se nazývá
též mléným vínem. Obsahuje v sobe tuk. mléný cukr a jiné
živné látky. Za nejlepší pastviny pro kobyly považují se stepi
porostlé kovylem a pýavkou. mimo to pozorováno, že hodnota
mléka se zvyšuje, když zvíata mají pístup ke kuchyské soli,
za tou píinou stáda as po ase se zahánjí k vysýchajícím sol-

ným

jezertim.

Nejpimenjším

zákvasem uznává se starý kumys a dle doby,
jak se dlouho nechá kysati, rozdluje se na jedno-, dvou- a tídenní,
poslední jest nejsilnjší. Kyselina uhliitá podporuje hojný vývoj
žaludeQÍ šCávy a povzbuzuje chut k jídlu. Doporuuje se tento
nápoj
pi plicních chorobách, chudokrevnosti a žaludeních
nemocech.
Kefir jest umle pipravovaný nápoj, jenž nahrazuje kumys
v studených roních msících
První se jej nauili zhotovovati
kavkazští horalé pvodu tatarského
berou k tomu úelu kravské
;

mléko, jež srážejí pomocí
prorokova"',

jež

híbku syišt.

— blahodárného

to ,.zrna

vdecky není pesn prozkoumáno. Má podobu

malé kapustové hlávky. V mléce roste houba a rozpadá se v drobná
množí a rozdlují, tak že bhem msíce se poet
híbk zdvojnásobí. Pronesena domnnka, že kefir se utvoil z kumysu, jenž náhodou padl do kravského mléka. Tatai z poátku
nechtli prodávati oblíbený svj nápoj z njaké povry, ale nyní
možno kefirové syišt koupiti v každé slušnjší lékárn nejen na
Kavkaze, ale i v Krymu. Pi zhotovování kefiru nutno každodenn
mniti erstvé mléko, syišt mže zstati však celý týden nutno
udržovati stále stejnou teplotu (12" R.), volný pístup vzduchu, ale
nedostatek svtla*. Nádobou musí se ob as lehce zatásti, aby kysání snad proniklo všemi smry. Kefir má
stejné vlastnosti
jako kumys a tudíž se v stejných pípadech chorob doporuuje.
zrna, jež se dále

;

tém

Výroba

vína.

Tato velice rozšíena mezi pvodním obyvatelstvem na obou
stranách hlavního pohoí. Jakkoli jest mnoho krajin, kde se horliv jím zabývají, pece bez odporu nejlepší se pipravuje v Ka-

Pomry
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cbecii (Újezd Telavský a Signašský). Pro vinice vzdláno 90.00(J
desjatin pdy, a vytží se
10 milí. vder vína, z ehož

prmrné

l)ipadá na Zakavkazí 8 mill. (V Rakousku vylisuje se primérné
8-4 mill. hl.) Na jedinou Kachecii pipadá 2 /j mill. a utrží
se za nápoj G
7 mill. rubl.
Nicmén víno kavkazské nemá onéch pedností, jaké by pi
rozumném zpracování obdrželo. Píiny toho jsou rozmanité; rolníci záhy sbírají hrozny, vymlouvajíce se tu na asté krupobití,
jež jim potlue vinice, jinde že nemají pastvišt pro dobytek, jinde
že není úvru a potebují penz na berné. Po našem soud dalo
by se vše shrnouti ve vtu, že nejsou dobrými hospodái. Y posledních letech na nkterých velkostatcích zavádí se vzorná výroba
vína dle vzoru francouzského, akoli to jsou zjevy sporadické a na
široké vrstvy výrobník se oprava nevztahuje.
Nejlepší druh jest ervené víno „sapefavi*'. jež obsahuje na
297o cukru; mnohem méné oblíbeno bílé. Nkteré zásoby posýlají
se do sklad krátce po vykvasení a slují ,.madíari". Chválí se též
mok z vesnice Muchrani. Dušetského Újezdu, kde zaízeny výborné
sklepy; z dobré povsti se tší odžalešské víno ze statk kn. Min!];relského. asto picházejí na trh pode jménem kachetinských též
nápoje kartalinské z Újezdu Gorijského a od jinud. Nejnovjší podrobnou prohlídkou cla za zboží vyvezené z krajin zakavkazských
se dokázalo, že nejvtší ást vína, jež v evropském Rusku pode
jménem kachetinského a jiných druh se prodává, ani tchto
konin nespatila, naopak, že picházejí na trh ze zemí, kde se
vbec ani žádná réva nemže pstovati.

ron

—

Hedbávnictví a velaství.
Jako v jiných odborech jsme pozorovali, i v hedvábnictví lze
znamenati za
našich úpadek kdežto díve se pracovalo mnoho
pro vývoz, spokojuje se lid nyní vtšinou, aby kryl svoji vlastní
potebu. Hedbávnictví rozšíeno
po všech krajinách kavkazských, nejvíce v Újezd Nuchinském, Geokajském a Semachinském.
Za domácí druh bourc se považuje chorasanský, le nyní dává se
pednost francouzskému, italskému a jmenovit japonskému. Zámotky od pstovatel prodávají se nejhojnji v
Nše. kdež
jest sted hedbávnického prmyslu, ást se dopravuje do Marseillu.
Poet zámotk nebývá každoron stejný, dle Kavkazského kalendáe r. 1886 v Jelísavetpolské gub. získáno 102 t. pud a v Zakatalskému okruhu 5300. ('elkem erstvých kokon se sbírá 140
až IO, a istého hedbáví, pipote-li se k tomu Turkestan, Chiva
a Bucliara, 40 t. pud.
Málo jest milovníka velaství; více úl vystaveno v Újezd
Achalcišském, Achalkalackém, Jekaterinodarském, Batalpašinském
a Majkopském. Jako ošetovatelé velek proslulí jsou Kabardinciv

dn

;

tém

mst

dobe

se platí

bílý lipový

med

z

okolí Pjatigorska.

Drobný prmysl.

—

Tovární prmysl.
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Drobný prmysl.

a

Prmysl,
málo vyvinutý, provozuje se zvlášt u horalu rzných okres. Zhotovují se hrubá sukna, burky, ponochy, koherce,^
džedžimy (druh koberc), churdžiny (brašny) i jiné. Nejvíce výroba
urena pro domácí potebu, nepatrná ást dopravuje se do blízkých
mst; toliko nkteré druhy koberc nalézají odbyt i za hranicemi.
Jinde vysvtleno, že tyto látky zhotovují výluné ženy. emeslníci
shromaždují se nejhojnji v Tiflisu a Achalcichu
mezi nimi zastoupeni tesai, truhlái, kamenníci, soustružníci, pekai, ševci,
krejí, zbrojíi, kožešníci. V Achalcichu kvete vyšívání zlatem a vý;

rotia filigráuových

v cechy,

žují se

pedmt.
o jichž

Píslušníci jednotlivých emesel sdruspráv promluvili jsme pi popise hlav-

ního msta.
Lesní prmysl provozuje se v Újezd Achalcišském, Achalkalackém, Ozurgetskéra a na severním úboí pohoí v Argunském
a Vedenském okruhu. Splavem díví v znaných rozmrech se zabývá obyvatelstvo Gorijského Újezdu.
Vývozem živí se mnoho rodin, jmenovit podél gruzinské
silnice. Zvláštní zpsob vývozu jest tak zvané ervodarstvo,
totiž zbytek smnného obchodu, který byl poátkem všeho styku
obchodního mezi sousedními kmeny, provozuje se v Újezdech Achalcišském a Achalkalackém, jakož i na jihovýchodním pomezí, tudíž
blíže hranic tureckých a perských.

Tovární prmysl.
Tento ve svém potu a odborech velice kolísá, r. 1886 bylo
tkalcovna na bavlnu (v Tiíiise) s výrobou t. 1 milí. 200 t. rubl;
výr. 331 t. rub.
svijáren na hedbáví 8, nejvtší v hlavním
mdolijen 6,
továren na tabák 8, nejrozsáhlejší v Jelisavetpolu
nejrozlehlejší v témž mst; vinopalen 31 s výrobou 1,669.000 r.,
továren na limonády a sodovky 143 s výrobou 103 t. rub., pivovar a na medovinu 24 záv. s dchodem na 200 t. rub., parních
mlýn 12 s obratem 3,104.000 rub., vodních mlýn 3597 s vý-

mst

;

robou
v

1

milí.

Kubánské

vod

663

vtrných mlýn 1773
hrubým výtžkem 8881. r.

tém

rub.,

t.

oblasti

s

:

777

výhradn

vinaských zájinde na 431 t.

s obratem pouze v Tiflise 4.235.000 rub.,
petrolejových v Bakinské gubernii 90 s výrobou 4.949.000 r.
(r. 1885), 3 závody na 40 t. rub. v Terské oblasti a 4 závody na
19 t. rub. v Kubánské oblasti; mechanických továren (v Bakinské
gub.) 5 s výtžkem 978 t. rub., mydláren a na sádlo pes 60 s vý-

rub.

;

robou
1

milí.

235

t.

pes 728
344
rub.,

t.

rub.,

koželuháren

cihelen
z jiných krajin

t.

rub.,

Hrníských podnik

pes 200

v Tifliské

nemáme

v Terské a

s

hrubým ziskem

gubernii 230 s obratem
spolehlivých dat po ruce.

Kubánské

oblasti

341

s

výrobou

Pomry
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522

t.

národohospodáské.

rub. R. 1888 za pobytu našeho v Kavkaze vystavna jediná
pro celé území v Tiflise; majitelem jest rodák náš prof.

sirkárna

Rakušan.
Dle gubernií dostaneme následující pehled továren
ností roku 1886:

V

Tiflisské gubernii

.

.

.

Jelisavetpolské gubernii
Erivanské gubernii

„

„

.

„
,

Kubánské

„

.

....
....

„

„

Terské
„
Stavropulské gubernii

„

ernomorském

„

Karské oblasti

„

.

.

...
...

Bakinské
„
Kutaiské
„
Dagestanské obi

„

.4061

okr.

.

.

„

„
„

„
.

,.

400.000

,.

3030
10

„

1,227.000
705.000

17"

.

40.000

...

Úhrnem

„

—

.18154

vyrob-

15,372.000 rub. výr.
2,000.000
.
1,650.000
„
„
15,869.000 .
9,845.000
„
2,000.000 ^
6,434.000

tov.

1724
389
1182
313
1724
5594

s

„

,.

.
.

.

44,087.000 rub. výr.

tov.

Hodnota zboží vyrobeného r. 1886 ve všech továrních závodech
dosáhla ceny 44 milí. rubl. Více než polovina z toho pipadá na
Batum a Baku, kdež mnoho velikých závod zízeno pro poteby
prmyslu petrolejového, na tetím míst stojí Tiílis a tvrté zaujal
Novorossijsk. Mimo tato prmyslová stediska ostatní ruch prmyslový se omezuje na mlynáství, cihelny a trochu hedbávnictví.
Nejmén jakékoli innosti výrobn jeví se v oblasti Karské, Terské
a ernomorském okruhu; i pi slabém zalidnní tchto kraj jest
ochablost tam panující nápadnou.

Hornictví
Nafty bylo dobyto

V Bakinské gub.*)
V Kubánské obi.
V

Terské

„

.

.

.

.

.

.

r.

^

1886.

:

123,500.000
1,070.000
89.086

pud
„
„

34

milí.

p.

122 tisíc
23.380

„

cistvch vvr.

„

V Tiflisské, Jelisavetpolské gubernii a Dagestanské oblasti
nafta se dobývá v tak nepatrném množství, že ísel ani neuvádíme'.
Burelu u vesnice Ciaturi, v

pud

pud

Následkem
J)

na místé se

objovii

6—7

Šaropanském získáno 4.235.500

vystoupil.

vytženo 83

tisíc

nových pramonri naffy r. 1892 sklesla cena její
'a— '« kopejky za pud, tak že práp tímto
i
nkteré konkursy majitel závod, akoli

kopejek na
suroviny ohlášeny

pebytkem
neobyejn

odbyt

új.

rudy.
Uhlí v Chumarinském dolu (Kubánská obi.)
a v Petropavlovskéin 50 tisíc pud.

Obchod a míry

místní.
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Soli získáno v lomech Kulpinskych 624.734 p., v Nachievanských 295.661 p.. v Sustinských 140.657 p., v Kagyzinanskych
710.225 p., z jezer Bakinské gubernie 333,587 p. a agestanské
oblasti 119.330 p.

Glaiiherovy soli v Tiflisské gub., 35 verst od hlavního msta
na cest do Telavu, 72.200 pud.
3Idi v dolech Alaverdskych z 21.150 p. rudy vyplaveno
2318 p., v Kedabeckvch a Kalakentských (gub. Jelisavetpolské)
z 1,068.210 p. rudy 85.000 p., v Ugurajských z 43.600 p. rudy
3660 p., v Katarských 1987 p., v Lazarevských 818 p., v Galizurských 583 pud mdi.
Zinku vyrobeno u vesnice Chotu^ íArtvinský okr., Kutaiské
gub.) 1000 p., síry v Dagestané u Cirkatu 72 tisíc p., hohaltu
leštnce stíbrnatého u ddiny Cholstu,
u Daškesanu 116 p.,
(v Terské oblasti) 777 p. a u Baja, Artvinský okr. 100 pud.

Obchod a míry

místní.

Za posledních dvacet let obchod kavkazský neobyejn se
zmnil svj ráz ped dvaceti roky kolísal obrat za rok
mezi 10 15 milí. rubl, a pívoz pevyšoval vývoz až dvojnásobn.
Nyní ron obchodní závrky pesahují 40 million rubl a vývoz
trojnásobn pedí dovoz. Hlavní píinu tohoto náhlého pevratu
dlužno hledati nejen ve stavb dráhy z Batumu do Baku. le
rozšíil a

;

—

i

Zakaspické do Saraarkandu.

Nejvíce se pro cizinu zakupuje obilí a suroviny r. 1886 vyvezeno pšenice za 7 Vo milí. rubl, kukuice za 3-/3 miH- rubl, jemene
Vi^ milí. rubl, cukru 2'/,^ milí. rubl, petroleje za 8 milí. rubl,
burelu a jiných rud za 1^4 miH- rubl, vlny za 1 milí. rubl.
Téhož roku pivezeno bylo životních poteb za 4 milí. rubl (datle,
ovoce a j.), suroviny za 4 raill. rubl (kže, vlDa, hedvábí a p.),
výrobky za 3 milí. rubl (kovové zboží, hedvábné, bavlnné látky)
;

a jiné.

Hlavními odbrateli domácího zboží a surovin jsou Francie,
Persie a Britanie. Nejvíce se objednává zboží z Persie
milí. rubl) a Anglie (pes 2 milí. rubl]. Z evropského Ruska
(.7
dopravuje se v území dvojnásobn výrobk i plodin než z ciziny,
totiž za rok na 20 milí. rubl, v tom r. 1886 zahrnuto 7 milí. r.
za cukr, 2 milí. r. za- aj, rukodílného zboží za 6 milí. rubl.
Za to evropské gubernie obstarávají si z kavkazských kraj rozmanitých poteb za 13 milí. rubl. Podrobné údaje tžko z místních
Turecko,

zpráv erpati.

Nejilejšími tržišti jsou: Batum (r. 1886 pívoz 227, milí.
vývoz za 4 milí.). Baku (pívoz 6'2 milí., vývoz 19 milí.
pud), Poti (pívoz 9 milí. pud, vývoz 3 milí. pud), Tiflis (pívoz

pud,
Prof.

Em.

Fait

:
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vyvoz za 2Va milí. pudíi). K rychlému rozkvetu
železniním spojením Novorossijsk.
Nepopiratelným dkazem, že dosud ruská nadvláda v zemích
kavkazských nezdomácnéla, slouží okolnost, že ani ruské niíry a
váhy nejsou pijaty, v tomto ohledu každý okres má své zvláštnosti.
Nejvíce užívaná váha jest libra pod místním názvem ,gir-

OV^

pudil,

niill.

se povznesl

vanka",

neustálenou jednotkou jest

„stil",

který

má

V,

—

1

libry.

Mezi mohamedány v Zakavkazí „batman" váží 9—46 liber; Rruzinská „litra" poítá se 8—12 lib., „oko" 3 lib., „anach" •.»— 12 lib.
Pud jmenuje se v Gorijském Újezd ,kasri", v gub. Kutaisské
„kilo", gruzinské „koda" ítá IVa ^^ -^Vs P-» „sapalne" 8— 25 p.,
tatarské „chalvar" váží 15— 26 p., „tagar" e*'^— ^^Va P- Nejmenší
váhou jest hrachové neb j)šenicné zrno a slepií vejce. „Mischali"
obsahuje 24 zrn, 12—24 mischali rovná se vejci, 4 vejce „stilu".
„Dramma" (imeretinsky „ksani") rozumí se- tetina lotu; nejvtší
váhou jest arba zrní 40—60 pud.
,.Arba" vína u Gruzín má 76—80 pud neb dva buvolí mchy
(bur.ljiik) ili o „sapalne" neb 6 „cali", „cali" obsahuje 30U lahví,
„sackavi".
„tung.i" tetinu vdra, „koka" IVo pudu, stejn
„doki" Vi pudu. „ápi" pud.

mí

Loket v západních koninách Zakavkazí sluje „alebi". v okolí
sáh,
hlavního msta ,adli", v Batumskéni okruhu „donuni" 177
sáh, „dgjuri" pl desjatiny, „aga" (v Eri„kceva" má 900
vanské gubernii) obnáší 7 verst, „saat" pes 5 Jem.
Peníze.
„raanati"

1

„Turaan" poítá 10 rubl, „okro" u Gruzin 3 ruble,
„abaz" 20 kopejek, „šaur" 5 kopejek.

rubl,

II.

Nái^odové Kavkazska.
Kavkaz, již od doby bájeslovné poutající pozornost okolních
a mezi jinými také Rek, byl znám rozmanitostí svých
jazyk. Jak vypravuje nám Strabo ve mésté Dioskuriích, jež
dlužno hledati na pobeží nynjší Abcházie, scházívali se na trhu
kupci nemén než sedmdesáti rznými jazyky mluvící; jiní to
stupovali až na ti sta. Každý z tchto nároci užíval svého náeí, ponvadž vrozená mu pýcha a touha po samostatnosti mu
bránila, aby snad se piuoval
svých nejbližších soused. Pliiiius k tomu pipojuje, že vyvinula se tída tlumoník, již umožovali styky mezi píslušníky tak pestrých kmen. Zmínný ecký

národ

ei

spisovatel podotýká, že ve východním Kavkaze v jediné Albánii
vyvinulo se 26 samostatných eí. Když píboj mohutné náboženské
záplavy jal se dorážeti k vkopamátným horám, badatelé arabští
obrátili pozornost svoji k zajímavým zprávám.
AI Azizi, zau jímající mezi zempisci arabskými místo ne poslední, tvrdí, že v horách
(v Kavkaze) plných ti sta
rzných mluv bylo bžných.

jazyk

Všeobecné mínní

o pestrosti

kmenové,

jež

se

po

tisíciletí

udržela na Kavkaze, zachovalo se až do konce pedešlého století.
Ovšem nesmíme bráti ísla 70 neb 300 pesn, nýbrž trochu básnicky a v prosté výrazy uvedena by znamenala, že v horách velmi
mnoho rozmanitostí jazykových se vyvinulo a ustálilo.
První pokusy, aby se rozluštila záhada jazyková o Kavkaze,
uinny koncem pedešlého století jednotlivými leny akademie,
kteí byli sice vysláni do krajin tch, aby prozkoumali pírodní
pomry tam panující, ale mimochodem zetel svj obrátili také
k ei. Nmetí uenci, kteí zastupovali eenou akademii, vydali
též po svém návrate slovník horských jazyk, psaný švabachem,
jenž arci nemá nyní žádného vdeckého významu a pipomíná se
v literatue pouze jako zvláštnost. První tyto sbírky slov nevztahovaly se ovšem na jazyk arménský a gruzinský, nebot oba byly
již podrobnji vyšeteny od misioná, kteí vysýláni jsou do odlehlých konin, aby tam šíili vrouku Kristovu. Antonín Giildenstádt první pokusil se roztíditi horaly kavkazské dle jejich ja-

:
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píbuznosti, což se imi také aspo ástené podaila.
Klaproth, svéiio asu všeobecné uznávaný orientalista, dokázal,
že jazyk osetinský náleží k veliké skupiné arijských národ, což
ostatn jiní ped tím tušili a naznaili.
Védecky ])Oalo se na tomto širokém prostoe pracovati teprve
v letech šedesátýcb, kdy akademik Chagrin jal se badati v ústrojí
Díigestanské
poal vyšetovali akad. Schiffher
osetinštiny.
pokusy jeho vztahovaly se na jazyk tušinský, udinský a Avarcíi
staveb mluvy
a otevel takto bránu do tajemných do tch
horal. To všechno byly toliko pedbžné práce, jimž se asto nepravým badatelem, jenž vrhl jasné
dostávalo jistoty a uritosti
svtlo, kdež panovalo stálé vdecké jiološero, byl baron P. K. Vsiar
(nar. r, 1816 a zemel r. 1875). Jeho neúmorné píli a ostrovtipu
podailo se, že v úžlabinách Kavkazu objevil neznámý dosud svt
jazyk, které nemají sob píbuzných na zemském povrchu a mohly
jenom v tak nepístupných hose uchrániti z dávno zašlých
rách. Tím byla však také na vždy pítrž uinna domyslm o ohromném potu jazyk, jež dle eckých a arabských zpráv byly na Kavkaze bžnými. Mnohé jsou zde záhady, které zstávají posud nerozešeny a nkteré z nich snad nikdy nebudou dostatenou mrou
objasnny. Až posud dobrá tetina
kavkazských nemže se
vykázati ani pokusy grammatickými, o písn vdeckém zpracování látky ani nemluvíme.
Dle fysických vlastností národové obývající Kavkaz náležejí

zykové
J.

ei

as

;

vk

eí

dvma plemenm

:

stedozeraskému

neb

bílému

(kavkazskému)

mongolskému (žlutému.) Zástupci prvního plemene obývají obé
úboí pohoí a západní polovici Zakavkazí. Mongolští kmenové
obklopují úpatí Kavkazu a zaujali nejvíce roviny a vysoiny;
jenom pi pramenech Kubáni a nkterých pítok Tereku pronikli hloubji do hor. Nejvíce soustedili se u pobeží Chvaliuského
moe na rovin Kury a Araxu na vysoin arménské kmenové
obou plemen znan pomícháni. Již z toho vidti, že národové
mongolští dle své pirozené povahy vyhledávali pedevším roviny,
z nichž vytlaovali násilím pvodní obyvatelstvo, aby se sami na
a

;

uprázdnném prostranství trvale usazovali a nerušené chovu
dobytka se vnovali.
Nápadno, že všechny lebky, jež byly po tu dobu vykopány
v rozmanitých mohylách, velice liší se útvarem od lebek nynjších
obyvatel území. Trvní památky zašlých kmen náležejí k dlouholebým (dolichokefaloi). Naopak všichni nynjší Kavkazané poítají
se ku krátkolebým. Z toho lze souditi, že v ase pedhistorickém
mli svá sídla v krajinách tchto újjln jiní i)íslušníci, jejichž
potomci novými útoníky jsou dávno úpln vyhubeni.
Dle jazykové stránky rozdluje se lid kavkazský na nkolik
skupin. I\.ei národ mongolských (Nohajc. Kumyk, Turkmen,
Tatar a Turk) náležejí k píbuzenstvu uralo-altajskému. Zástupci
isté mongolské vtve jsou na Kavkaze jenom Kalmykové.
takto

Národopia.

eled

arijsJcá

manitými perskými

zastoupena
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Armény, KurJy a

roz-

náeími

(tatským a talyšinským). Jazykové
gruzinský, lazský, mingrelský a svanetský dohromady tvoí tak
;ivanou skupinu iberskou ili kartvelskou. Rovnž
horal
kavkazských, mimo již pipomenuté, nemají jinde žádných píbuzných a shrnují se obyejn pod názvem vlastních kavkazských jazyk. Jakkoli uznána skupina iberská za jednotný celek,
pece až dosud není možno pesn stanoviti, v jakém stupni píbuzenství jednotliví lenové její k sob stojí.

ei

Horalé rozvrhují se ve dv tídy: západohorskou, k níž se
poítají jazyky abchazský, ubyšský a erkeský, a východohorskou,
obsahující v sob ei, jimiž mluví domorodci v Dagestanu. Tito
také rozumjí se u Rus pode jménem Lezginc.
Dle nynjšího stavu jazykozpytu není nám možno íci, v jakém asi pomru jsou k sob všechny tyto ti skupiny jazykové,
ano mnozí uenci ve svých pochybnostech zacházejí tak daleko, že
nechtjí uznávati a.ni píslušenství kmen nkterých ve skupin.

Na Kavkaze možno považovati za obecné pravidlo, že žádný
národ není znám svým sousedm pod tím jménem, které sám si
pikládá a z toho vznikají etné zmatky zpsobované hlavn osobami, které nejsou do
kavkazských dkladn zasvceny,
nebo se pihodí, že se hledají v kraji nkterém ti kmenové,
akoli ve skutenosti žije tam toliko jeden. Pi tom nemálo jest
na závadu, že i dkladní badatelé nedovedou pvod rozmanitých
jmen náležit vysvtliti. Jako u všech nevzdlaných a surových ná-

pomr

rod i tu velmi zhusta se stává, že sousedm pikládají se pezdívky
žertovné neb urážlivé, ponižující, jež mají pvod bud ve skutených
píhodách neb domnlých vlastnostech toho, na kterého se vztahují.
Dagestanští Avarové obdrželi jméno své od soused Kumyk, v jejichž jazyce avar neb auar znaí lovka nestálého, nesnášenlivého
a pobudu. Avar znamená pobudu též v jazyce tureckém a tatarském. Obyvatelé Didojské kotliny u kachetinských Gruzin jinak
neslují než cunta, t. j. otrhánkové.')
Lid jmenuje se též dle povahy území, v nmž žije
horalé
severního Dagestana u Rus byli známi pod jménem Tavlinc,
což vzniklo od kumyckého slova tau (hora) a tauli (horalé). Stejného pvodu jest pojmenování Chevsur&, již obývají ve stedním
Kavkaze východn od Aragvy a jsou proslulí svou neohrožeností
a vytrvalostí; gruzinsk slovo chevi oznauje úžlabiuy, v jakých
seskupeny jsou sakly (cliýže) málo pístupné koniny.
Rznost náboženská rovnž bývá píinou vzniku zempisných,
teba nesprávných pojm. Rusové všechny mohamedány kavkazské
;

'; Podobné posmšné výrazy s patinými dvody jsou i
mezi rznými
národy balkánskými rozšíeny, ano i píslušníci jediného národa dráždí se
vzájemn pezdívkami, pipomínáme tu, jaký rozdíl stále se udržuje mezi

Sop)',

Pomáky, Mrváky a jinými zástupci krajinských

zvláštnosti.
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pod slovem Tatar, podobné jako náš lid asto rozšiuje význam Turk týmž zpsobem. V Zakatalském kraji žijí
neetní mohamedánští (iruzini, kteí u okolního tatarského lidu
mnozí domnívali se, že tím má se rozumti
šlovou „jenyiloj"
zvláštní kmen, zatím však slovo znaí „nov obrácené" a vztahuje
se k asu, kdy byli získáni pro víru prorokovu.
Nezídka prohlašován za národ název rodu, neb i mocného
aulu, jenž podnikal asté nábhy do sousednícii konin. Nejvtší
matenice povstala, když Rusové pivedli obyvatelstvo ve svou závislost, ale ješt nedospli k tomu, aby vdecky nápadné protivy
a neshody odstraniti mohli. V letech šedesátých mluvilo a psalo
se, že jsou usazeni jihovýchodn od Vladikavkazu: Kistové, eenci, Calgajové, Gligvové, Ingušové, Karabulakové, Nazranovci,
Ikerinci, Auchovci a ješt mnoho jiných. Když však jazykozpyt
podjal se svého úkolu, tu se ukázalo, že celá rada jmen jsou toliko podružné pojmy jediného národa, jenž u Rus slov Ceenci,
ale sám sebe nazývá „Nachij".
Nejsprávnjší by arci bylo, kdyby se zavedlo dsledn názvosloví, jaké jest obvyklé u samých národ, to se však setkává s nepekonatelnými obtížemi, ponvadž tato jména píliš pozd byla
seznána, když jiná teba úpln nesprávná mezi obecenstvem a ve
spisech nabyla domácího práva.
zahrnovali

,

Bílé plémé.

Husové zaujímají úhrnem znaná prostranství v severním
Kavkaze, totiž v gubernii Stavropolské, v jtoíí Tereku a Kubán
a na pobeží ernomoském. akoli v druhdy husté zalidnných
krajinách erkeských zapoatá ruská kolonisace nemalou vinou
samých
uvázla a teprve se opt oživila zakládáním msta
Gelendžiku. V Zakavkazí sporé ruské ddiny roztroušeny mezi
jinorodými živly, jež mají nepomrnou íselnou pevahu. První
historicky zaruená osada slovanská vznikla na rozkaz Ivana
Hrozného roku 15GS pi ústí Tjunieni, jednoho z ramen Tereka,
aby chránila erkesy ped jejich mocnými nepátely ve východním
Dagestan. Od tohoto asu se postui)n množilo obyvatelstvo,
jednotlivci bud dobrovoln vyhledávali vzdálené koniny, aneb tam

úad

byli posýláni

vládou

i

soukromníky nevolníci.

Pi kolonisaci Pedkavkazí
všech konc evropského Ruska,

úastnili se jednotlivé rodiny ze
tak že z toho vznikla smsice, jež

až dosavad úpln se neslila v celek. Nejlépe cizích pímsí dovedlo
uchrániti kozácké obyvatelstvo v ernomoí. jež pochází od

se

Záporožc, kteí na rozkaz Kateiny

II.

byli

svých výsad zbaveni

a oddíly, které se i)rotivily, násilím rozehnány. Tento mocný maloruský živci dovedl po tu dobu zachovati si jazyk i obyeje svých
bojovných pedk. Není pochyby, že ony vojenské stanice, které
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vznikly již v 16. století, siln podléhaly i styku s horaly, ponvadž
tmito byly satky uzavírány, a tím si vysvtlíme, že práv v takovýchto osadách ráz venkovského lidu již na první pohled se rzní
od lidu, s jakým se setkáváme ve vnitních guberniích, jejichž
slovanská ryzost nepodléhá žádné pochybnosti.

s

tém

výlun rozmanití sektái
V Zakavkazí usazovali se
(molokáni. duchoborci i jiní), již se tam pesídlili v polovici let
tyicátých. Vyškytají se v guberniích Titlisské. Erivanské, Jelisavetrozmnožil
polské a Bakinské. Poet jejich se za pl století
a celkem žijí v slušném blahobytu. Když po poslední válce turecké
postoupeno bylo okolí Karsu panství carskému, i)estéhovali se
i tam nkteí rozkolníci a utvoili nkolik ddin. Mimo to ve všech
mstech kavkazských usadilo se mnoho obchodník a emeslník,
již vydatnou mrou k tomu pispívají, že ruština mezi domorodci
stále se zmáhá a všude zapouští hlubší koeny. Všech Rus poítá
se v zemi na 1,915.614 d.

znan

Literatura

o

Kavkaze.

Belletristika ruská.

Možno

íci, že

nejpednjší spisovatelé

ruští stali se

za hra-

nicemi proslulými hla\né svými plody, k nimž byla látka vzata
z upomínek kavkazských. Již JDeršavin a ŽuJcovsl-ý, akoli vlastním zrakem nikdy nemohli se kochati v pírodních krásách tohoto
dálného kraje, pece nedovedli odolati citu, aby dle vypravování
jiných svj hold jim nevzdali a tím mezi svým tenástvem obdivovatele luzných i divokých konin kavkazských pstovali.

Nedobrovoln prodléval ve

stínu nebetyných hor na pomezí
který náležel k nejoblíbenjším spisovatelm svého asu. Pod tím jménem ukrýval se, jak známo,
A. Bestužev. Nadání jeho k romantice snadno se za výhodných
podmínek vyvíjelo a tudíž mnohé jeho dílo dkuje svj vznik lepotvárné pírod, v jejímž stedu prodléval, i horalm, s nimiž býval
v astém styku. Nepoítáme-li drobné jeho povídky a cestovní poznámky, nejvíce rozšíily jeho slávu jako prvního romanopisce
svého asu «Amalat bek" a ,Mulba Nur". Oba trpí nedostatky
vlastními jejich pvodci, totiž umélkovaným slohem, hledanými
obraty, jednostranným idealisováním hrdin, pece však pozoruhodný byly tím. že tenástvu otvíraly úpln nový mu svt. Mulla

Evropy a Asie

3IarlinsJ(ý,

A

Nur

jest

východním Karlem

Moorem. známým

výtvorem

mla-

distvých let Schillerových, a Amalat bek jest statený horal. Nyní
chválí se v spisech Marlinského líení pírody a erkeské písué
do vypravování vpletené.
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A. S. PušJcin, ') dosud první ruský básník, prodléval na Kavkaze díve než Bestužev a zasvtil tomuto kraji své básn „Kavkazský zajatec" a ,Galub", „Cesta do Erzerumu' a drobné práce
„Kavkaz", „Klášter na Kazbeku", „Lavina" i jiné. V první báí^ni
líí se zajaty ruský dstojník dle zpsobu Byronova; popisy pírody i hrdinná dívka erkeská ustupují až na druhé místo. V ,Galubu" mistrovsky podáno, jak si horalé pedstavují své spoleenské
povinnosti. „Cesta do Erzerumu" obsahuje adu hbitých, asto
vtipných poznámek o silnici vojensko-gruzinské i okolních obyvatelích, o památnostech Tiflisu i rzných ástí Arménie, tehdy
hrab. Paskviem opanovaných.
Též osudy A. S. Grihojdova úzce spoutány s Kavkazem. Po
tíletém pobytu v Persii jako úedník ruského vyslanectva pidán
byl r. 1824 k služb Jermoiovu v Tiflise. Zde prodlel rok a dokonil v tento as díve již poatou nesmrtelnou veselohru „Béda
z rozumu". Pravé divoká a velikolepá píroda zem a drsná poesie
syn jejích nadchly Gribojdova, že vylíil ve své veselohe celou
známa jest jeho
skupinu karrikatur na pírodu lidskou.
„Gruzinská noc". Krátké psobení v zemi nezstalo bez následku
a velice humánní rady jeho v píin správy byly poslouchány
bedlivé od gen. Jermolova a hr. Paskévie; ovšem nemalou zásluhu
toho dlužno pipoísti
manželce básníkov, dcei gen. a poety
gruzinského A. G. avavadze.
Více než jiní Kavkazu porozuml M. J. Lermontov; prodléval
tam tikráte. Jako desítiletý chlapec pivezen na návštvu babikou
a již tehdy zamiloval se do jakési dívky; pozdji byl poslán do
hor z trestu za báse „Na smrt Puškina" (1837) a po tech letech
pro svj souboj s Barautem, Osud jej stíhal i dále, nebot zahynul

Mén

i

na téže

pd

v souboji

Martinovým (1842). Není tudíž

s

divu, že

mohli pozdjší posuzovatelé Kavkaz nazývati otinou básníka Lermontova. Vtšina jeho dl, jež roznesla slávu jména jeho za hra-

Pipomínáme tuto
erpána z tohoto pebohatého zdroje
„Démona", „Mcyri", „Hrdinu našeho asu", „Izmail beje", „Chadži
Abreka", „Valerika'', „Uprchlíka", mimo to drobnjší: „Dary Tereka", „Kozácké ukolébavky", „Kynžal", „Kazbeku", „Sen". „Tanice,

i
jiné. V „Démone" a „llrdiu našeho
odlesk myšlének slavného anglického básníka
Byrona. Peerin i Démon nosí v sob bezednou propast tužeb a
vášní, které niím se nemohou nasytiti a neciteln nií obti svých
chtí, Tamara, Belu, Vru a knžnu Meri. Názor svtový rychle
se mní a ku podivu místa, která nejvíce jímala mysl vrstevníka
Lermontových, zstavují nás nyní více
bez pohnutí, za to
více si všímáme lyrických výlev, scény ze života a nepopirateln
umleckých líení pírodních krás. Blinský, jeden z nejnadanjších

mara", „Spor", „Shledání"

asu"

jeví se

rovnž

mén

')

Adam

slovanští

Mickiewicz

a

Alexander

Úvaha od Em. Faita

1886.

Seryjvi

Piiškin,

nejvtší básníci
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o Mcyrim
kteréžto slovo gruzinsky znaklášterního novice, v básni pak jest to erkeský sirotek, jenž
praví:
„Lze
za boue zbloudí z kláštera a zatoulá se do stepi
íci bez peháky, že básník vybíral si barvy z duhy, paprsky od
že sama píroda
slunce, blesk a hrom od bouky, hukot od vétr
pinášela a podávala mu látky, když psal svoje dílo. Obrazy pírody dýší velikolepostí a rozkošným leskem fantastického Kavkazu."
Ve Valeriku seznamujeme se s hrzami horských potyek,
pi nichž poeta zvolá: „S tajenou a srdenou teskností myslil

kritik ruských mluve

mená

—

—

jsem: Ubohý lovk! eho si žádá? Nebe jasné, pod ním mnoho
pro?^ ...
místa všem; le bez ustání a marné jediný on nevrazí
V pohorské legend „ Uprchlík'^ v umlecké form opakuje
se myšlénka „Galuba", totiž úzkého rodového svazku horal, pro
který jsou hotovi obtovati sebe i vše, co jim jest milé. V Chadsí
Ahreku nartal pisatel obrázek kmenové msty horal, plnou hlubokého shakespearovského dramatismu. Mén zdailým jest ,,Izmail
bej", který vlastn opakuje „Démona-', jmenovit nemile se dotýká

—

zbytený prtah.
Z drobnjších básní svrchu uvedených jedny pedstavují líení
pírodních krás a života na Kavkaze, jako „Spor", „Dary Tereka",
„Ukolébavky", druhé pak jsou úplné subjektivní, plny oduševnlé
lyriky, jako ,Sen", „Kynžal", „Kazbeku" a j.
Po smrti Lermontov (1841) romantismus a svétobol zpsobu
Byronova v ruské literatue se ztrácejí a na míst se pstuje škola
nicmén
realist, jejíž nejskvlejším pedstavitelem se jeví Gogol
starší vzory nezstávaly nikterak bez následovník. Takovými byli
V. Soiloguh a J. Polonský, byli hostmi prvního kavkazského
lir.
námstka kn. M. S. Yoroncova a úastnili se ile v redakci nov
založeného asopisu „Kavkaz". Kdežto Puškin a Lermontov
výluné vnovali pozornost svou horám a jejich obyvatelm, naopak
Sollogub a Polonský vybírali si látky z nejbližšího svého okolí, totiž
z Gruzie. Hr. Sollogub vedle mnohých básní napsal v tuto dobu
životopis proslulého hrdiny, gen. Kotljarevského. a «Noc v duchan"
a „Gruzie za tisíc let ili noc ped svadbou", a vedle toho cestopisné úryvky ve zpsobe feuilleton, všímaje si hlavn zevnjšku
popisovaných pedmt. J. Polonského nejzdailejším dílem jest
„Satar" (domácí kavkazský pvec).
Hr. L. Tolstoj, patící k onm nemnohým spisovatelm slovanským, kteí dobyli si estného místa ve svtové literatue, poal
svoji innost veejnou na Kavkaze. Roku 1851 a 1852 napsal proslulé povídky „Détství a chlapectví", dále „Nábh", a poal své
povsti „Jitro statkáovo' a „Kozáci". V krátkých rtách „Nábh",
„Rubáni lesa" a „Setkání se v oddíle s moskevským známým" (ze
zápisek Nechljudova) podává nkolik obrázk vojenských, krátce,
le názorn naznauje rozmanité vzory dstojník a vojín. Vtším
Líí
spisem, který dkuje svj vznik Kavkazu, jsou „Kozáci".
v nich nehledanvnii slovv život kozák v území Tereku, kteí dávno

—

tém

asopisy.
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tam se usadili a s horaly ú/.ké styky udržují. Hlavní úloha
zstavena ruskému dstojníku Oleniuu, jakémusi druhu to Jeana
Jaquesa Rousseaua, bohatému lovku, který zamnil rozkošnický

již

život v hlavním msté za venkovský prostého kozáka, aby se více
piblížil pírod a patriarchálnímu stavu jejích dítek. Blouznílek

svého cíle, neporozumjí mu a sám opouští kozáky.
na poátku krymské války i)Ovolán hr. Tolstoj ve vojenské služb k Dunaji a na Krym, nicmén pobyt jeho na východ
hluboké upomínky, ku kterým
z prvních let služby zstavil v
sáhl r. 1870, aby zpracoval povídky i)ro dti. zvlášt „Kavkazského

nedosahuje

Roku

lsb'ó

nm

zajatce".

Pravým opakem hr. L. Tolstého s jeho realismem jest román
lehkým shdiem
A. Dndinina „Lcf/endu o kyselkách* Líí se v
povahy podobn jako Peorin a ideální ženy rázu knžny Meri,
Mnohem umlejším nutno nazvati
divocí horalé a vášniví hrái.
povítlku téhož spisovatele „Mademoiselle Jeanette". podanou dle
vzoru Georg Sandové; hrdinka, dívka erkeská. jakkoli se o ni
ucházejí etní vážení ženichové, nabídne ruku svoji j)rostému dozorci nad dlníky. Možno íci, že Družiniu byl posledním kavkaz.

nm

belletristou v ruské literatue.
Po šastn ukonené válce
ruské obecenstvo odvracelo pozornost od romantického území a
bedlivji si všímalo vlastních svých denních otázek.

ským

konin do údolí Kury i do
aby obdivoval pírodu a seznámil se s pvodním obyvatelstvem, nýbrž aby se pouil o stavu sektár, kteí se
pesthovali tam z vnitních gubernií a alník v Baku a Božím
Promysle. „Svohodmj kozák* (vytištný v asopise „Russkaja Mvsl*'
r. 18«7) dobe líí povahu takových jednotlivc, kteí nechtjí se
spoleenskými svazky dáti upoutati.
Z domorodých básník, kteí seznamují ruskou veejnost s plody
gruzinské literatury, j)ipomeneme Tcho ževského^ jehož peklady
málo ustupují svojí hodnotou pvodním pracím.
Nemalou pozornost v odborných kruzích vzbudily vojenské
povídky mladého belletristy Seglova. Žertovné výstupy téhož spisovatele „V horách kavkazských", v nichž líeny píhody navštvovatel minerálních vod, dosáhly znaného úspchu na divadlech
hlavních ruských mst.
Gl. Uspenskij vyjíždí si do jižních

nitra Arménie, nikoli

asopisy.

tém

Místní asopisy úpravou a obsahem
niím se neliší od
jiných provinciálních v Rusku. V Tiílise vydávají se ruským jazykem ti denní listy: „Kavkaz", ^Novoje Ohozrnic" a ^Tiflisskij
Listok''. První má vládní oddíl, uveejuje v pední
všeliké
výnosy vlády; vedle toho však seznamuje tenástvo s místními
událostmi a s otázkami politickými. Založen byl již roku 1846

ad

Národopis.
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kn. Vooncovým i odkázán na státní podporu. „Novoje Obozrnie"
v redakci N Nikoladze hájí více místních poteb, tak že dává
výraz myšlénkám samosprávy. „Tiílisskij Listok" významem daleko
ustupuje dvéma pedchozím i obsahem za nimi zstává pozadu.

V Baku se vydávají dva denníky: r,^akinsTiij Torgovopromyslenmjj Listok'' pinášející hlavn zprávy o závodech petrolejových a „Kaspij'^.
Ye Yladikavkaze, Jekateriuodaru, Karsu a v Kutaisu se
„TersJcé", „Kuhcmslcé", „Kars" a „Kutaisskija
tisknou noviny
GuhernsTíija

VdomosW^

V

Stavropolu vydává se dvakráte v témdni Severní Kavkaz^
soukromý to podnik, jenž z nedostatku vlastních spolupracovník
vypluje své sloupce výatky z druhých asopis. Vedle toho úední
vyhlášky a oznámení se uveejují v ^Stavropolských Vdomosteclr
Dle vzoru lázeských vstník hojn rozšíených v západní Evrop
i
v Pjatigorsku jednou za týden se tiskne ^Listok dlja postitelfj
kavkazskich mineralnych vo^ urený pro hosti a tudíž toliko v dobé
,,

letní vycházející.

Yšechny

tyto

obasné

tiskopisy

mohou

ným potem pedplatitel, nejhojnji

se vykázati

jenom skrov-

„Kavkaz", jenž se
toho dvodu, že všechny

se odebírá

tiskne asi v 2000 exempláích prost z
vládní úady jsou zavázány jej ku[iovati.
Pro cizinu bez odporu nejdležitjší jsou „Izvstija^ a ,Zapisky"-, které obasn vydává „kavkazský oddíl carské zempisné
spolenosti" a vedle toho „Práce kavkazské spolenosti selského
hospodáství". Spolek technik a lékaský zídka dávají veejnosti
známky o své odborné innosti, jakkoli by práv od nich velice
dležité publikace mohly býti upravovány.

Rada vážných statí obsažena bývá v „Kavkasském kaletidái", který k tisku každoron pichystává kavkazský statistický
komitét.

eská

literatura.

úpln bez
I na vývoj eského písemnictva nezstal Kavkaz
úinku. Jeden z nejpednjších našich básník Svatopluk Cech
podnikl pomocí Svatoboru r. 1876 cestu na Východ a prodlévaje
zvlášt delší dobu na Kavkaze, vydal pak své Kresby z cest (1884)
a Upomínky z Východu (1885), vedle toho pímým plodem pobytu v koninách onch jest obsáhlejší výpravná báse ,erkes"
(uveejnná nejprve v Lumíru roku 1878)
nemalou mrou také
„Kandidát nesmrtelnosti", humoristický román (1884). Ostatn v jiných spisech lze pozorovati, jak mocn psobil na básníka našeho
i

i

názor v krajinách, kde vytvoil se život tak

rzný

od našeho.
Též nemén plodný a osvdený náš básník Adolf Rej duk zatoužil, aby z blízka mohl nahlédnouti do konin ernomoí, kdež

7(3

eská

literatiira.

—

Odborná

literatura.

V Novorossijsku usazeného svého bratra. Jakkoli nebyl píliš
iiiél
spokojen s výsledkem své pouti, pece ovocem jejím byla celá
ada drobných zdailých básní, uveejnných v rozmanitých aso-

pisech, zvlášté v Osvété.

Nesmíme mlením pominouti vynikajícího romanopisce Jayia
Havlasu, tak pedasn zemelého za poslední války rusko-turecké,
od nhož máme nkolik feuilleton a krátkých cestopisných rt
Na
(hl. v „Národních Listech"). Viz k tomu krásnou upomínku
hrob Havlasv od Svat. echa (eská Vela 1878).
K nejpednjším cestovatelfím nažini dlužno aditi Josefa
Wimsche, který seznámiv se z blízkými koninami, nedovedl odolati
touze, aby i do rozkošné Gruzie a zajímavé Arménie se ne|)odíval.
Literární výtžek z toho rozdlil po asopisech Osvt, Kvtech
a Zl. Praze i jinde. Dojmy z píhody i jiných cest shrnul v objemnjší knihu „Mimochodem'^ (1891).
Jako zpvák dostal se na šíji Kavkazskou Lašek, který neopominul seznámiti eské obecenstvo i s jinými zkušenostmi, zasýlaje je v podob feuilleton jmenovit do „Národních Listu".
týchž novin
Ve svží jsou ješt j)amti u mnohých
obratn psané cestovní dojmy z Kavkazu Dra. Ser. llellera, jemuž
dáno k tomu cíli stipendium eské akademie vd.
O drobných jiných ])racích, jež tu a tam v asoi)isech se vyskytly, pro jejich malou objemnost a dosažnost tuto se nezmiujeme,
nechtíce zabíhati do pílišných podrobností.
:

tená

Odborná

literatura.

Zemzpyt a hornictví. Abich, Zpráva o prozkoumání tiflisských minerálních pramenfi (Aóhx-b, Otict-l iio H3C.Tli;íOBaHÍio tu*jinccKUXTj niniiepa.H)Hi,ixT> ncTOMunKOBij). Bajkov, Sborník materiál pro výzkum kavkazských minerálních vod (BaiiKon-b. Cóopiiuktj MaTcpna.iont ji,j\n n^yyeiiÍH KaBKaiJCKnx'L Mnnepa.ibni.ix.^ bo^Ij).
Hojj;aev V., Zaglický závod na kamenec (BoraieBi. B., 3arjinKeKÍíi
icBacnonwií 3aB0,';7>. 1872). (^leologický popis Bakinského Újezdu a
nkterých díl Eiivanské gubernie (rco.ioniyccKoe onncanie 6aKuucKaro y'h3,ia w nhKaT()])i,ixT> MacTeii BpnnancKoii rvepniu). (iilev,
Zprávy o naftovém i)rumyslu Bakinske gubernie a Kajtažskotabasaranského okruhu (Fh.^cb-l, rB'b,'í'bHÍfl o ne^TíinoMt npo>ii.ic.Tb
BaKnncKoíi rvúcpnin n KaíiTaro-TaoacapancKaro OKpyra. 1872).
Kamenev, Psekupské minerální vody (Ka^iencBt, IIceKvncKifl MuneISS,')).
pajibni.iíi Bo;u.i
Kiitler, Sbírka zj)ráv o kavkazskych zemteseních (F. l\n<i><i«epi., Cb(),';t. eBl.,Tl.niii o KaBKa;HM:nx'i> acM.ieTi)íiceniíix'i.. 1S()S).
Kolevskij, Zpráva o výzkumu nalezišt síry
blíže aulu Oirkatu v Dagestan. 1872 (Kojii.mobckííi, OiyerL o paan•b,7^KlJ

MhcTopojKAeniíi

1872). Litevskij.

eb])!.!

6.iu3b ay.ia ^JnpKax-L

Seznam rudných

bt.

a minerálních naleziš

Tlarecianb.

Zakavkaz-

Národopis.
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ského území (JInTeBCKift. nepe^ex-B py^Hyxt ii .Munepa.ib. iitciopo:KjeHÍn 3aKaBKa3CKaro Kpan). A. Moritz, Lenkoranské teplé vody
(A. Mopnq-B, JleHKopaHCPcia xen.iLifl Bo;tbi).
Bostlinopis. Beketov, Pehled tiílisské flory (BeKeiOBi. (npo4».),
OiepKH Tn<i>.iHCCKOii ^.lopti). G. P. Gnilosorov. Poznámky o kutaisském rostlinstvu (F. 11. rim.ioeopoBi., 3a3itTKn o KyiaiiccKon
pocTHie.ibHOCTn). X. Nichaev, Pípravný kurs rosílinopisu se zetelem k jihoruské a kavkazské floe (H. JlnxaHeB-B, npnroTOBnie.iLHBIH KypCB ÓOTaHHKbl Bl} npnMtTeHÍH K1) K)'/KH0pyeCK0ÍÍ H KaB3>.iopa3i-B. 1872).
J. Medvdv.
Stromy a kee Kavkazu
divoce rostoucí a jich upotebení (H. Me;i,B-fe;i;eB'L, /lepeBLfl n kvcíapHHKH CaBKasa ;i,uko pociymiH n iix-b ynoTpeó.ieme. 1883).
A. Overin, Botanické výlety v okolí Tiflisu (A, OBepnHi), BoiairaHecKifl 9KCKypcÍH B-B OcpecTHCCTHx-B Tn3>jiHea. 1874). A. Overin^
Poznámky o rostlinstvu Achalcišského újezda (A. OBepnn-L, 3aMtiKH o pocTUTe.^LHOCTn axa.in;HXCEaro y'fe3;];a. 1871). I. Plutenko.
Pehled kavkazské flory tajnosnubných. Chaluhy. Mechy. fll. ll.iyTCHKO, Oiepicn KaBKasccon 3>.iopi.i ^eanB-feiunKOBt. Bo;topoc.iu.Mxn.).
A. Reinhard, Zpráva o kapradinách Abcházie. 1870 (A. PeHrap^^-L,
3a3ifeTKa o nanopoTHHKax-B Aóxasin. 1870). Seznam rostlin Imeretie
(CnneoK^B pocTeniHM-B Ibiepeiin). N. K. Sredinskij, Pehled rostlinstva Piionského poíí (H, K. Cpe;iHHCKÍii, OiepK-B pocTHTe.i>HOCTH PioHCKaro óacceííHa. 1874). Kn. Pt. Eristov. Botanický slovník. 1884 (Kh. P. SpncTOB-B, BoTanniiecKin: cjiOBapB 1884).
O kulpinských solných závodech (O Ky.i)nHHCK03i'B co.ihhom-b
npoMBic.Tt. 1872). O naftovém prmyslu na Kavkaze (O ne^iííHOM-B
nponiBicjit na KaBKaa-fe. 1872). O tkvibulské kamenouhelné pánvi
(O TKBHÓy.TBCKOsii) KaMeHHoyro.TiHO^ii. 3itcTopo*/i:;íeHÍn. 187 2j. Sorokin, Simonovi a j.. Materiály pro geologii Kavkazu (CopoKUHi.,
Chmohobh^-b h /íp., Maiepia.iBi ^^jih reojiorin KaBKasa, naj;. 1875,
Statistické zprávy o stavu a vý1887), velice cenný sborník.
robe hornických závod a zpracování na Kavkaze r. 1870 (CiaiHCTn^ecKifl CBt;i;'feHÍa o coctohhíh n npon3Bo;i,nTe.'bH0CTn ropHBixt
saBO^íOB-B n paspoóoTOEi. na KaBKast 1870 r.). Statkovský B., Vypátrání píin vzniku kazbecké zácpy ledové (CTaTKOBCEift B., Ilac.Tfe;:íOBaHÍH npn'3nH-B nponcxo:K;i;eHÍa KaaueKCKaro aaBa.ia
1866).
Favre Ptecherches géologiques dans la partie centrále de la chaine
du Caiuase. Genf 1875.
Zempis, národopis a cestopisy. Bakradze a Berzenov, Tiflis
v ohledu národopisném (Tn^.inci. b-b 9TH0rpa4)nqecK0M7> othouieHin). Ad. Berže. Materiály popisu náhorního Dagestanu (Aj;,
Bep/Ke, MaTepia.iBi ;í.iíi oniieanlH naropnaro ^arecTaua. Téhož,
ero:Kej. Téhož, Pikasa eenci C^^einH ii HeHeni^bi
pický kraj (IIpnKacnniícKiii Kpaii. 1856). A. Bernackij, Od Suchurau do pepravy u Dombaj Ulgenu (A. BepnaiíKiii, Ot"b Cyxpia
js,o ncpeBa.ia ^0M6aii-y.T,reH-B. 1879).
Vlády kin, Prvodce po Kavkaze. 1885 (Cestovní poznámky a osobní vzpomínky ze severního
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IIvtchíjIH 3aM'hTi:i!

IíyTeBo;íHT(?.'L

no

n .ihmiilih BociiOMniiaiiifl

Kae-

ctuepiKtM IvaBKa:jy ii cIíh. 'Sukhukíimao). (Icrsevauov, Núéitek vodoI)isu Ivavkazského území (rcpccBaiiom,, Oiepici) niAp<'r|)a«i»ÍH KauDiibois du Montpereiix, Cesta koleiu Kavkazu
j:a3C'Karo KpajiJ.
43). V. Thielemanii, Streif(Voyjige autour du Caucase Paris 1838
ziige (íurch den Kaukasus. Leii)zig 1S74. R. von Erkert, Der Kaukasus und seine Volker. Proskowetz, Vom Newastiand nach Saniarkand.
Danilevskij, Kavkaz a jeho horaló (^anii.ieBCPdii, KaBKa:3i.
Dinnik I., Cesta po Digorii
H ero ropcKic /Khtc.ih. 1840).
ClnnnuK 11.^ llyTcmccTBie no ,í,nropÍH). Zisserinan K. L., Sborník
materiál k popisu Titlisské gubernie. 1871 (C6opHHK'b MflTei)iajiOB^ j^JiH onacaHia Tn<i>.iHccKoii rvocpnin. 1871). Josseliani, (íruKa:n'.

issf).

iio

—

—

rpyjnueKin roi)o,^aj. Téhož, Popis
1866 (OnncaHie /^epenocTen Tu4>Jinca. 1866).
Kanevský, Zajímavé koutky Kavkazu. Batuniská oblast. Svanetije
(ICaneBeiriii, JIioóonuTnwe yrojiKU ICaBKaaa. liarvMCKaíi oójiacTb.
Cnanexií!). Podnebí msta Titlisu (KjiuMaT-B wh ropo;^b Tn^.inct.

zi liská niésta.

1850

(Ilocccjiiani,

starožitností Titlisu.

isso). Kovalevskij I. I., Nártek fysicko-zemépisny doliny Eblarské a Saniucha (PCoBa.TiCBCKiíí H. H., OiepK <O3HK0-reorpa*nqecKÍ
9.i.,';apeKoii

.^o.innbi

n

CaMyxa).

Evg. Markov.

—

Nártkv Kavknzu

Tn^.mccKafl ii KyiancipKOB-B Eer., ()yei)Kn Kaniíaaa 1886.
ryo., 71,arecTam, n OceTÍH). A. Moric, Materiály ])ro sestavení klimatologie Kavkazu 1878 (Mopni^-L A., Maiepia-ibi ^,jih co-

(M

Kaa

KasKaaa. 1878). Týž, O Kaspickém moi,
1868. (O KacniiíCKOM-L Mopt. 1868). Muravv. Gruzie a Arménie
(MypaBbeBTí, Fpyaiíi n Apsicnia). Nadždin, Píroda i lidé na Kavkazu a za Kavkazem, dle vypravování cestovatel, básnických plodu
ueiivch výzkumu (Clirestoiuatie) (lIa,'^e5K,'^nH'b, IIpnpo,-;a n Jiio;i,ii
na IiaBKa;}t h :5a KaBKa30M'i. no pa3CKa3aM'L nyxemecTBennnKOB-B,
nosTnqecKUMt npon3He;^eHÍfl:«'L n yqeHbi.^n> n3C.iijA0B;inÍH:>i'i» (XpeCTOMaiiH). 18t)U). Popka, ernomo.^tí kozáci (IIouKa, ^JepnoMopcKie
Ko;?aKn). Pvadde, Ptactvo Kavkazu (Pa^^-íe, OpnnTO.iornyecKan «i>ayna
KaBi:a3a). Sborník materiál pro popis míst a nároii Kavkazu
(1882
1888) CóopHnivT> MaTei>ia.TOBT> j[jih onncania MbcTnocTeii
craB.icnifl K.iuMaTO.ioriii

—

n n.iCMcm* KiBKa3a (1882

—

Sborník zpráv o kavkazských
1«88)
horalech (CoopnuKb CBb;íbnin o KaBKa3CKnx'b ropnaxi>. 1868
1876).
P. Semenov, Malebné Rusko, d. IX. 1883, (II. CeMcnon-L, jKubonnenan Poccin, t. IX. 1SS3). Statkovskij, Úlohy klimatologie Kavkazu. 1878 (OTaTKoHCKiii, ;ia,'íaMn K.iuMaxo.iorin ICauKaiia. 1878).
Frenkel, Nártky Curuksu
Hatumu (<l^penKe.T>, OMepiai UypyKcy
H BaiyMa). Chudakov, Cesta do Chevsurie (Xy^aKOB-L, llyreniecnnic m. XeHcy])iio).
Z jdzifkospiffu: Zagiirskij, Kavkazskohorská písma (JI. II. 3arypcuiii, IvanKa;i('Koroi)CKÍíi nncb3U'na. 1871). Týž. Poznámka k výzkumu kavkazských jazyk (3a>rbTKa o6b nac.iiuonaniu KanKaai

—

Níirodopis.
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—

ero'/Ke). K. Patkanov, O míst, jež zaujímá
CKHX'B flSbiKOBi). 1880.
arménský jazyk v kruhu iudoevropskych (K. IlaTKaHOBt, O ^i-fecT-fe,
saHHMaeMOM-B apMflHCKiiivii. íisbiKOM-B BT) Kpjry iiH;íoeBponeKuxi..
Bar. Uslar, Abchazský jazyk (Fcjiap-B 6ap., AóxascKm
1879.).
flSbiK-B. 1888).
Chagrin, Osetinská gram matika s krátkým slovníkem (UlerpeHTb, OcexancKafl rpaMMaiiiKa cl KpaiKn^-B c.iOBapeM-L).
Ze statistiky. Lavrentev, Statistický popis Kutaisské gubernie,
1858 (JIaBpeHTbeB'i>, CTaTHCTn^iecfcoe onncaHÍe KyxaiccKaro renep.
ryóepHaTopcTBa). Obzor Stavropolské gubernie r. 1883
1885 (06aopi) CTaBpono.T>c'Koíi rvocpniii 3a 1883
1885). Sborník zpráv
o Kavkaze vydávaný kavkazským statistickým komitétem (CóopHniCL
CB'l3;];'feHÍn[
o KaBKast H3;^aBae>ibiíi EaBKaa. cTaxHCx. Ko.MnxexoMXj.
1871
1880). Seznamy obcí Kavkazu (CnacKH HaceJieHHbixT. M-feext
KaBKaB. Kpafl. 1870 1878). Práce tiflis. statist. komitétu, 1. d.,
o pozemkové otázce. 1886 (Tpy^íbí xn^JinccK. cxaxucx. KOMuxeia,
BbiB 1., no noaeM. Bonpocy. I?s86).
djepisu. Y. A. Abaza, Djiny Arménie. 1888 (Aóasa B.
A., Ilcxopifl Apaiemu. 1888).
Akta kavk. archaeologické komise
redakcí A. Berže, 11 svazku. (Ohromné, krásné a ilustrované toto
dílo obsahuje nejdležitjší úední zprávy ruské vlády za dobu od
poátku našeho století až do píjezdu N. >í. Muravva. 1885.)
(Akxh KaBKascKoií apxeo.xornqecKOii KO^miiein noTh pe;i,aKu;. A.
BepjKe, 11 X. 1885). Baratov kn. S., Djiny Gruzie (BapaxoBii kh.
C, Ilcxopifl rpysin). Borozdin, Zakavkaské upomínky. Mingrelie
a Svanetie (Bopo3;:íHH'L, 3aKaBKa3CKÍfl BOcno^mnaHifl. Mnurpciifl
II
CBaHexifl). Butkov. Materiály k novým djinám Kavkazu (ByxKOBx., Maxepia.ibi ji^Jia. hobo ncxopin KaBKaaa, 3 x. 1869). E. Wilde,
Píhodv s Turky v Dagestan, ernomoí, na lezginské kordonové
(E. Bn.T>;ie, /í-feiicxBifl (1828
1846) npoxHB-B x^-poK^B bi. JI,arecxant, HepnoMopin, na jiesraHCKOii Kop^^oHHofi .innin. 185!^). Vlastov, Válka ve Vel.
(B.xacxoBi., Boima Bt Bo.^moii HenHt.
1856). S. Glinka. Popis sthování Armén aderbeidžanskvch do
Ruska (r.iHHKa C, Onncanie iiepece-ienifl apMAHij a;i;ep6eiíA''KaHCKHX'B B-B Poccík). 1831). N. Dubrovin, Zakavkazí (H. ^yópoBUH-B;,
3aKaBKa3be). Týž, Djiny války a nadvládí Rusu na Kavkaze
(Ilcxopifl BoííHbi n B.ia;íbiyecxBa pyccKHx-b na KaBicaat).
Život
éamyla na Kavkaze ve spojení s djinami a ])opisem Kavkazu a
Zakavkazí. 1860 (VICnsHb IIIaiMn.ifl na KaBKa3t bx. CBflau cb ncxopien H onncanieMt KaBicasa n 3aKaBKa3bfl. 1860). Pl. Zubov,
Podniky ruských vojín v krajinách kavkazských od r. 1800 18,35
(SyóoBX. n.i., IIo^íBnrn pyccKnxi. bouhobt. bX) cxpanaxX) KaBicasCKnxX) cx. 1800 no 1835 r.). Kišmišev S. O., O poslední ruskoturecké válce (Knm>iumeBX) C. O., O noc.Tfe;3;Heii pyccKO-xypei^Kon
BoiiH-fe. 1884). Nevrovskij, O poátku nepokoja v severním a stedním Dagestan (HenipoBCKiií, O Haia.it óeanoKOíícxBx. bx. CiBcpHOM-B n Cpe^H. JíarecxaHt). Potto, Kavkazská válka (Hoxxo, KaBKa3CKafl BoiíHa 1984
1888 r.). Romanovskij, Kavkaz i kavkazská

—

—

—

—
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Osetinci, 'l'aly6inci, Táti a Kurdové.

^Q

KaoKast h KaBKaacKan BoíHa). Riinovskij,
(PynoBCidi, 3aijncKH o IIIa.Mii.it). Sollní,nib
Biorpa'i>ifl
hr. V., Životopis ^a-n. Kotljarevského (Coji.ioryó-L rp. B
ren. KoTJiíipcBCKaro). Bar. Th. Tornau, Upomínky na Kavi<az a
(}ruzii (Topnay Cap. 6., BociiOMiiHanií! o KaBKaat h Fpyain. 1869).
1820
Ušakov, Djiny válených píhod v asijském '^recku r. I828
(YmaKOBT., HcTopifl Bcen. /^Ijííctbííi Bt AalaicKo Typqia b-l
1828—1829 r.
1839). Šerbinin. Životopis kn. M. S. Voroncova
(III,cp6HHHH'L, Biorpa«ia ku. M. C. BopoHUOBa). Janovskij A., O staré
kavkazské Albánii (Hhobckííí A., O flpeBHeii KaBKaacKO Ajióaniii).
li. Fadéjev,
GO let kavkazské války. 18G0 (Ga;^'feeB'L P., 60 Jiti-b
KaKKaSCKOii BOiÍHLI. 1860).
válka

(Po.MaHOBCKÍft,

Zápisky o Samilovi

,

—

—

Rzné lánky

jsou zpracovány v: Semenov, Statisticko zeméslovník ruské íše (Ccmchobtj, CTaTHCTiii.-reorpa*HqecKÍíi
líussische Revue (r. 1872
1891).
cjiOBapb pyccKoíí nmncpiu).
Petermanns Mitteilungen, Ausland. Kavkaz, {tíruní kniha sestavená starousedlým obyvatelem (KaBKa3T>. CopaBOHnaa Kuiira cociaPrvodce po Kavkaze.
BJiCHHaíi CTapo"/Kn.TOivn>. Thíp.iiicb 1887).
Sestavil E. Weidenbaum. Titiis 1888 (nyTeB0AHTe.í. no KaBKaay.
CocTaBn.TB E. Bcíí/^enóayMT,, Th^pjihcb 1888). Nejnovji vydal také
l)isný

—

Baedeker prvodce po Kavkaze (1892).

Osetinci, Talyinci, Tatí a Kiirdové.
Osetinci zaujímají sted kavkazských hor tak zvanou Oseti i,
rozloženou v kotlinách Tereka a jeho pítok Ardona a Urucha
na severním úboí až ku Kabard, ua jihu pak v údolí Ksanu a
Aragvy. Vysoina Vladikavkazská osazena jimi nedávno, již za
ruského nadvládí, v okresích Dušetském, Gorijském a Titlisském
žijí pomíšeni s Gruziny. Všechno obyvatelstvo osetinské rozdluje
se

na nkolik

kmen.

Uruchu obývána Digorci, úžlabina Ardona zaujata
Alafjirci, Osetinci na jižním svahu pohoí zváni jsou od svých
jiní kmenové udržují
severních píbuzných Tuulfn, vedle toho
Kotlina

i

svá jména. Osetinci patí k iránské vtvi eledi arijské; cely národ
nezná však spoleného názvu, nýbrž jmenují se dle náeí Ir ili
Irony, Diííorci a Tualtci. Bžný výraz Osetín jest pvodu jíruzinského, v kteréžto
slují Ossi a zenu^ jejich Osseti. Ve sti-edovku cestovatelé západoevropští uvádjí je jako Alany neb Asy.
Vdecky zabývali se jazykem Ch;igrin. jenž r. 1844 vydal pediv
upravenou mluvnici se slovníkem a v letech osnulesátých uveejnil
petrohradské university Vs. F. Miller „Osetinská studia",
l)rof.
v nichž snesena bohatá látka národního podání, báchorky a p.
Jména krajin a nkteré djepisné zprávy dosvdují, že ješt ped
nkolika stoletími zaujímali Osetinci stepi pedkavkazské až k Donu,

ei

Osetinci, Tališinci, Táti a Kurdové.

jehožto

uenec

název v jejich jazyce znaí
dokázal, jak jest dležitá

jazykozpyt nejen kraj kavkazských,
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prost vodu neb eku.

ele

Týž

osetinská pro srovnávací
i jednotlivých ástí Malé

Asie.

Z tchto konin však

mocnými Kabardinci. Tito
píchodu ruských kozák. Na
poddanými knížat gruzinských, až po-

byli vytlaeni

dovedli je udržeti Vi7lvislosti až do

jižním úboí horském byli
sléze stali se úplnými nevolníky. Náboženství rozštpilo lid. Digorci a Ironci byli získáni pro islám, Tualtci pidržují se kesanství, nicmén u všech zachovaly se po naši dobu hojné stopy pohanství.
Všech Osetin pi posledním sítání se shledalo na
127.430 duší. Z národ iránských pronikli Osetinci nejdále na
sever a mimodk vtírají se v mysl naši pestré otázky, jež po tu
dobu zstávají úpln bez odpovdi. Kdy oddlili se od ostatních
kmenovc, co je pimlo k tomu, že se usadili mezi národy, jež
nemají s nimi nic spoleného? Zvláštní pozornosti badatel tší
se podání lidu o „nartech" (hrdinách), jejichž historický podklad
však zstává temný. Obecné právo osetinské se stálým zetelem
k jiným arijským národm probadal M. M. Kovalevský.
Osetin dle zevnjšku jest spíše blondýn než tmavé pleti a má
dobré tlesné ústrojí, akoli v té píin nedosahuje oné dokonalosti, jakou se druzí horalé mohou honositi.
Mezi obyeji, jichž se pidržují horalé, zmiujeme se o krevní
pomst; vláda marn se snažila dosud, aby úpln vykoenila pradávný zvyk a pimla sporné strany neshody své urovnávati ped
soudem.
Domy své Osetini stavjí obyejn z kamene, pístavky však
bývají devné; kteí obývají v lesnatých krajinách, robí si chatre
pouze devné, kryté šindelem a ploskými kameny, sloužícími za
pítž. Život domácí jeví ráz patriarchálnosti, jako shledává se
v nejstarších dobách u Slovan. V rodinných stycích první místo
zaujímá úcta k starším, tmto vyhrazen zvláštní stl, k nmuž
mladší nesmí se posaditi. V rodin zídka se vyškytají spory. Na
rozdíl od jiných horal žena v rodin požívá všeobecné vážnosti.
Mnohoženství neb dvojženství zídka se pozoruje. Pi svatebních
smlouvách pední místo hraje kalým (dary a výbava), který bud
v pírodninách neb v penzích se poskytuje.
Osetini nikdy nemli písemnictví ani psaných zákon a
jediným vodítkem v život národním byl zddný obyej. Díve
soudcové, nová
bývali svobodn od nich voleni z poestných
vláda však zavedla smírí soudce, kteí nepožívají pravé dvry
lidu, ponvadž neznají práva obyejového.
Život Osetin, jako všech horských kmen, jest bídný, strava
jejich jest prostá, hlavn se skládá z chleba pšeniného a skopového masa, mezi nápoji pední místo zaujímá z chmele a žita

muž

pipravovaný
iíuje
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po všem

dobytka; sýr osetiuský získal
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Tufi oitvvají ve východní ásti Zakavkazí a i>omoe. První zaujímají kraj Leiikoranský. jenž
nskidio
Chval!
beží
dle nich také se nazývá, druzí pedstavují jádro lidu v okolí Baku,
mimo to v severní i)olovici okresu Šemacliy a jižní Kubinského.
1 dále k severu ddiny jejich jsou roztroušeny. Poet Tato se udává
Talf/š/nci a

roku 188(3 na 8'4.3".t9 lidí. TalyAincá na 42.999 dusí.
prohlašuje se za pouhé náeí novoperštiny, užívají jí
mezi sebou také židé usedlí v Dii^íestan a Baku. Oba
shodují se s Peršany též v náboženství, piznávajíce se

dle

sítání

Úe

jejich

ve styku

kmenové

šiittim. Pravd podobno, že slovo tat neoznauje pvodn pojmu
národopisného, nýbrž že sloužilo pouze k vyieuí jisté tídy lidu.
V tureckém náeí Džagatajc v steilní Asii jmt-no toto znamená
lovka poddaného, služebníka: víme, že koovníci s opovržením
Tatartim kryniskym
se vyjadovali o usedlých rodech. Tak sluji
mohamedáni pobežní, kteí se pokládají za potomky eko a

k

i

Vlach.
Kurdové, u X^wo/bwía jmenovaní Karduchové.') astji jmenují
úedních zi)rávách též Kurt/ni. Hlavní ást jich žije podél
hranic persko-tureckých u Jelisavetj)ole, Erivani a Karsu. ovšem
že picházejí mnozí koovníci se s^ymi stády též dále do vnit
se v

krajin hlavn u jezera Goka. Pvodní jejich sídla dlužno hledati
v starovké Medii; odtamtud pronikli do Velké Arménie, jejíž
starší obyvatelstvo vytlaili z dležitých údolí. Až dosud hlavním
zamstnáním jejich jest chov dobytka, nepatrná menšina dala se
získati pro rolnictví, tak že od dob Xenofontových v zpsobu života Ivurdft málo se zmnilo. Vidti, jak j-^ou celí národové zddným mravm po tisíciletí vrni. Pod vládou carskou žije tou
dobou 10.097 Kurd (1886). Statenost, kterou se od
vyznamenávali, velmi zhusta je svádí k loupežím a nájezdm a v té
jsou nenepodobni Albáncm. Ruská vláda nemohla dosud
úpln skrotiti nepokojnou jtovahu koovných pastevc, jionvadž
stane-li se njaký zloin, poštstí se asto pachatelm uniknouti
do Persie neb Turecka, kdež jsou bezpeni ped ])ronásledováním.
Sami rozdlují se na množství rod. mezi nimiž vedou se nekonené krvavé spory, pi emž násilí spáchané vyvolává v odvetu
celou adu jiných. Kurdové mluví jazykem, jenž se jtoítá k iránské
skupin a rozpadá se ve
náeí, totiž knrmantiži a enzá. Jsou
rozhodnými zastavateli sunny, tudíž se shodují v tomto s Turkv.
Mimo to vyvinula se u nich zvláštní sekta jeziil; pravovéící
mohamedáni vyjadují se o nich s volikýin opovržením, nazývajíce
je iruch sondemn, t. j. hasii svtla. Podstata jejich ueni není
po tu dobu dostaten objasnna; ví se. že všichni jezidovci. žijící

vk

píin

dv

r.

') Srovnej
cestopisné éi ty Jos, Wiinsche ..Horami
1890. „Pramcništé vých. Tigridn". Odveta r. 1888.

Kurdskými". Osvéta

Arméni,
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sultánovou, mají dva náelníky, totiž svti
ského a duchovního a mimo to obétuíky, kteí se rozdlují na
tyi tídy. Uznávají vyšší bytost, ale neklnou dáblu (šejtanu), prohlašujíce jej za padlého andla, který po jisté dob pijat bude
optn na milost. Aby neurazili šejtana, ani nepronášejí jeho jména
nýbrž zovou jej insan (lovk), neb rachraau (nejmilostivjší).*)
Nejslavnjším prorokem u kurdských sektái se prohlašuje šejk Adi,
jehož hrob nalézá se blíže Mosulu. Tam vykonávají se hlavní náboženské obady, pi nichž pední úloha vyhrazena melek-tanz-u,
pávu na podstavci, jenž má podobu svícnu. Jezit. j.
dovci tvrdí, že „kníže-páv" jest pouze symbolem jejich svtského
náelníka, zlomyslní však moslimové ujišují, že jest to znázornní
samého šejtana. Jako všichni sektái neradi svují se tito Kurdové

pod vládou carskou

mdnému

svém náboženském pesvdení a obadech: jejich propi slavnostních schzkách zhasínají ohn a
oddávají se výstedním požitkm. Melek-tauz prý se bouil proti
Bohu a když se chtl ukryti ped ohnivým meem andla, uchýlil
se pod salát, ale tento sklonil své listy, aby tam nemohl nalézti

píchozím
tivníci

o

ubezpeují, že

Aby

ohe

neházejí do ného nic špatného.
Baardia nedaleko Mosulu, má podobu
tmavé jeskyn bez ozdob; ve stn upraven jakýs výklenek, v nmž
se nalézá peliv v hedvábné roucho zahalen zmínný páv.

ochrany.

Hlavní chrám

nezneistili,

jest ve vesnici

Jezidové

v

zemdlstvím

a

ruských provinciích usedlí zabývají se nejvíce
nedopouštjí se tak asto loupeží, jako jejich

druzí rodáci.

Arméni.
k

Arméni sami se nazývají Hnji, ili Hajkatii, což se vztahuje
mythickému praotci Hájkovi. Gruzini je všeobecn zovou

jejich

Somechi. Rusové znali je nejdíve prostednictvím spisovatelil
evropských. Již pední logografove etí a otec déjepisectví Herodot
pipomínají je pod jménem vvpjeným. Stídavé arménští historikové svj národ zovou též Torgomosiany^ dle vnuka Jafetova, za
jehož potomky se pokládají.

Arméni jsou živlem velice pohyblivým a innvra, jsou zastoupeni v jižním evropském Rusku, na poloostrov Balkánském (pouze
v Caihrad se jich poítá na 200.000), v Rakousku na 20.000
(v Sibisku, v Uhrách a Halii). V Zakavkazsku jádro arménského
národa zastoupeno v gubernii Erivanské, kde tvoí dobrou polovici
Mezi prostým lidem na Volyni a Podolí zachovala se víra v jakousi
nadpozemskou byto.st rachmana. Bylo by záhodno pokusiti se o vj-klad. nesouvisí -li tento maloruský rachman njak s p^dstavon kurdských jezid.
Ostatn pronesena též domnnka, že rzné mínni o zlých bytostecíí bylo
')

píinou
Arijc.

v šeré dávnovékosti, že se odtrhli národové iránští cd ostatních
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Rolníci urméiiStí usadili se v jednotlivých vesnicícli
iiilu.
jiných kraja. ale daleko dležitjšími jsou emeslníci a obchodníci, již se rozptýlili do všech mést i etných ddin mezi jinými
kmeny. Obasné boue a zloiny, jež se páchají na kesCanském
obyvatelstvu v sousedních krajích tureckých a perských, byly pohnutkou, že mnoho tisíc rodin pronásledovaných Armén pestoui)ilo na pildu ruskou, aby se dožadovali ochrany proti svým
utiskovatelm, a tím si vysvtlíme, že pomrné jich v Zakavka/í
Dle sítání r. 188G
více pibývá než jiných menších kmen.
zdržuje se trvale v kavkaz-ských guberniích Armén 803 696. Arméni jsou výborní obchodníci, dovedou nahromaditi množství penz,
jimiž nejen prmysl si zabezpeují, ale též rolnictvo udržují v závislosti. Ovšem podmínkou tohoto výluného postavení, kterého si
dobyli a také dovedou uhájiti „Hajkani", jest vyšší vzdlanost,
kterou pedí nad píslušníky jiných národ východních.
V ele národní arménské církve stojí patriarcha nebo katholikos. jenž má své sídlo v Emiadzin, západn od Erivan.
Vo
ztráté i)()litické svobody náboženství jest jedinou páskou, která
Armény, podobné jako židy. víže. Jazyk jejich považují novjší
badatelé za jediného pedstavitele arijské vtve, jež zaujímala stední
místo mezi iránskou a slovansko -litevskou; ostatní jejich bližší
ašcharahar^ liší se znané
píbuzní vyhynuli. Novjší obcovací
od staroarménského grahar, jenž jest tžko pochopitelný. Rozptýlenost lidu nemálo pispívala k tomu, že se vyvinula mnohá náa také dva literární jazyky, totiž východoarménský, jenž byl

všeho
i

e

eí

vypstován

z

podeí

astrachanského

v

Moskv

kolem

let

tyicátých,

a záj)a(loarménský, jímž se psalo o nco díve v Cai hrad. Prvním
mluví a tiskne se v Tiílise, druhým píší též mechitaristé ve Vídni.
Dležitým pramenem pro nejstarší osudy Arménie i pední
Asie budou klínové nápisy, jež nalezeny v okolí msta Vanu a
v Erivanské gubernii; bohužel až dosud nepodailo se nalézti klí
se daly.
k tomuto písmu, jakkoli mnohé pokusy v té
Armén jest osmahlý, výrazné tváe, stedního vzrstu vyniká
pracovitostí a vyvinutým smyslem pro praktický život a pi tom
je mírnjší než jiní domorodci kavkazští. Snadno osvojuje si n.ravy
Život rodinný jest patriarchální, akoli
a vzdlanost evropskou.
ne v té míe jako u jiných Asiat. Žena jest vážena a požívá
týchž j)ráv jako muž.
Dívka chodí bez závoje a bez pokrývky
na hlav, jakmile se však vdá, musí choditi hust zastena jako
Turkvnc; nemluví ve spolenosti ani slova a dorozumívá se pouze
posuky teprve když má dítk}, nabývá zvolna práv a stává se
pravou hospodyní. Vdova nastupuje všechna práva po muži; jmní
dítek jest nedélitelno, teprve vnuci mají nároky na podíl. Svazky
rodinné jsou velmi tsné.
Zábavy jsou velice omezeny; zpvy jejich, upraveny pro evropské hudební nástroje, vyznaují se |)v()dností, akoli jsou
jednotvárný a pochmurné. Jako u Rus a Srbo-chorvat vypstovala

píin

;

;
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se též u

Armén

zvláštní

tída národních

85

pvc

pravideln slepých,

N-

lidem veliké vážnosti.
kteí z nich honosí se krásným zvuným hlasem, poádají pedstavení v pedních mstech Zakavkazí, Turecka i Persie. Zpv svj
provázejí na rozmanité, domácí nástroje hudební.

již slují asigi\

požívají mezi prostým

Literatura arménská.
Z prastarých dob pohanských zachovalo se nkolik písní, jež
tisíciletí. Víme aspo, že již
kolovaly od úst k ústm nejméu p
zi Xenofonta v Arménii zpívalo se o carovi Tigranovi a úryvky
z tohoto podání zachránny jsou v historickém spise Mojžíše Chorenského v 5 stol. po Kr. Do asu kestanství byla užívána v zemi
abeceda perská, dílem ecká a syrská. Prvním spisovatelem byl sám
Lusarovi, až dosud jeho
zakladatel církve arménské sv.
modlitby vyškytají se ve všech píruních knihách. Jeden z archimandrit, sv. Mesrop, doplnil a zdokonalil starou abecedu arménskou a tak položil základ k písemnictví. Od té doby vyvinula se
celá ada spisovatel, kteí s vtším neb menším zdarem zkoušeli
své síly ve všech oborech vyjma dramatický. ecké básnické plody
nebyly pekládány, ponvadž pocházejí z doby pohanské. Všechno
poetické nadání národa obrátilo se k skladb náboženských hymn,
jež vyznaují se vysokým nadšením. Agathangelos popsal obrácení
národa k víe Kristov za cara Tiridata koncem tetího a poátkem
tvrtého stol., jeho pokraovatelem byl Faustus z Byzancie, jenž
vyznauje se pesností jazyka a živým líením. Nkteré poznámky
o pohanství staroarménském vpletl do svého díla Zenob Glak, knz
syrský, jenž se stal pedstaveným prvního kláštera v Muše. zasv>

ehoe

Janu Ktiteli.
Vynálezem arménského písma,

ceného
stol.,

sv.

poíná

jež

upraveno poátkem pátého

zlatý vék literatury, kterýž netrval ani plných sto let.

Nejprve peložil katholikos Sahak

Starý zákon; jeho žáci, kteí
Athénách a v Alexandrii, za
pomoci Mesropovy peložili Nový zákon, tím kolem r. 410 Písmo
svaté (Surb girkh) ztlumoeno v krásném ohebném jazyce, jenž
byl uzi)soben, aby vyjadoval pesn všeliké nadsmyslné pojmy.
Mezi žáky Sahakovými Eznik zasvtil svj život písemnému boji
se sektái; velmi písn posoudil uení Zoroastrovo, které Peršané
za jeho života násilnými prostedky v zemi rozšiovali. Koriun,
mimo jiné, vylíil život Mesropv a jeho zásluhy o národní vzdlanost. Nelze upíti, že jazyk ecký znanou mrou k tomu pispl,
ale zárove zavinil
aby se arménština vytíbila v klasickou
brzký její úpadek.

se vrátili z

eckých

I.

škol v Byzancii,

e,

Tento zjev možno pozorovati již ve spisech Mojžíše Chorenského, jenž byl hellenismem celý prosáklý. Jeho znamenité „Djiny
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yg
Arm<''nie'' scjisáDy

dílem dle národního podání u písní, hlavné však

dle i)Qvodních i)iameníi jjsanýcli a dle zpráv oitých svdku.
Jak uznává se dóležitost tohoto díla, vidti z toho, že peloženo

devtkrát do rzných evropských jazyk Z drobných spis uvedeme
pouze onen o zempise. Jemu se významem blíží hlosof David
Nepemo.iteluý (anja/.tii), mnoho pekládal z etiny a sepsal ,Filo-

soHck

definice ili základy tilosoíie", kdež

naznauje ^amostatný

systéní.

Náboženská válka s Peršany mla dva djepisce; Lazar Tlmrpeci pokraoval v práci Mojžíše z Chosrenu; E).išé popisuje první
padl kníže Vardan Mamipolovici zápasu ohou národ, v
konean. Za Sásánovc jeví se rychlý úpadek literatury, ponvadž
vítzové z píin snadno pochopitelných bránili, aby nadaní mladíci
cestovali do eckých mést za píinou dokonení svého studia Jan
Mamikonean vyliuje živé tehdejší neštastné války i)roti Peršanm,

nmž

události v pohnuté dob Herakdy se íše byzantská nalé/.ala již na pokraji záhubv.
V Vlil. stol. literatura arménská opt probouzí se k ilejšímu
životu.
O filosofických záhadách pemítil a psal Jan Oilzumn.
Levond (Leontius) pak nás pouuje, jak postupovali vítzn Arabové do nitra jeho otiny. Za vlády Baj^ratovc nastal obrat k lepšímu, nebot mládeži poskytnuta možnost uiti se ecky, arabsky
a syrsk a seznamovati se takto se zdailými i)lody sousedních kulturních národu. Kathohkos Jan IV. uvázal se v obsáhlé dílo djin
Arménie od potojjy svta až po sv(»u dobu, iloplúuje (^'20) pi
tom práce svých pedchdc doklady z pedních archivu. Tomáš
Arcruni obral si týž pedmt k svému badání a pokraoval v
až do r. D^O. Mezi theologickými spisovateli slavného jména nabyl
Chosrov Veliký a syn jeho llcho z Karcku. Mojžik Kankatrnci sepsal djiny Albánc, již obývali ve východních koninách
Mafjisfros. který
Zakavkazí.
Hrdina a zárove uenec byl
napsal ve verších „Djiny St. rého a Nového zákona" a )teložil
Také syn jeho íicho II.
z etiny nkolik matliematických dl.

Sehéos

nám zaznamenal dležité

kleiové,

nm

ehv

z etiny a syrštiny. U svých vrstevníka
básník Petr II. Getadarz, avšak zachránno bylo za
pozdjších zmatku pouze nkolik hymnu a j»ísní, jež arci se vyznaují vznešeným slohem. K pedním církevním poetm se poítá
Nerses II. Klajeci (Šnorali): obratnými verši vylíil djiny rodné
zem a opéval pád Edessy za kižáckých válek. I hvmny jeho vyznaují se lepotou mluvy a zdailými obrazy. Vedle toho máme
od nho mno/ství jiných spisu náboženského obsahu. Mezi djepisci
XI. stol. vyniká Štpán AsoJik Aristager Sastiverski/, jehož kronika
zasahovala až do r. 1004. Za druhou hvzdu Xll. stol. považuje
se Nerses Lnmhronad., jenž stejn osvdil nadání básnické, jako
hluboké vdomosti a uchvacující výmluvnost na kazateln. Kolem
1180 upravil Mchitar Goš první sbírku arménských bajek, jež
r.

zhotovil

slynul

nkteré pekhuly

jako

pozdji byly dopliiovány.
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Nejlepším spisovatelem v XIII. stol. byl Vardan Veliký pochádjiny od stvoení svta až do r. 1267. mimo
„Kniha lišákova", pod kterýmž
to zasluhuje zmínky též jeho
názvem zahrnuty plynn vypravované bajky. Nástin déjin domácích
od III. stol. až do r. 1264 podal Kiraho-i Gandzakeci. podrobnji
vylíen nájezd mongolský. Lépe vypravováno o nadvlád tatarské
mnichem Malahliiem, jehož dílo jako mnoho jiných peloženo
Patkanovem do ruštiny. Arcibiskup Štpán Orhelean vypravuje nám
o osudech provincie Šijuniká. odkud rod tento pocházel.
Ve XIV. stol. znamenati lze novy obrat v literatue; vzory
ecké, neposkytujíce nic nového, jsou pomíjeny a pozornost vénována bohatšímu písemnictvu latinskému. Staroarménský jazyk stal
se bhem tisíciletí málo srozumitelným prostému lidu a tudíž
jevila se poteba zíci se zastaralých tvar a pidržeti se novjších
obrat. Jaksi na rozhraní mezi obma smry stojí Jan Erznkaci.
jenž bvl náboženským básníkem a zanechal též mnoho spisd filologických a astronomických. Vojevdce Snihat sepsal djiny Kilikie,
ale užíval tak hojn maloasijských provincialism, že tím i jadrzející z Kilikie. psal

nost spisu trpí.

S úpadkem národního života v XV. století stejným krokem
klesala i literatura; Totnáš Metsopský napsal djiny íše Tamerlaaž do roku 1447.
novy a k tomu pipojil i osudy rodné své
XVI. století zpracoval Tadeáš zp Sfhastij elegii, v níž opéval
smutné události, za kterých upevovala se nadvláda turecká.

zem

V

Arméni, rozehnáni ze své otiny, usazovali se v rzných koninách Evropy, pi tom však nikterak nezapomínali na své duševní
poteby, zizujíce na mnohých místech tiskárny. Stepán Lehad,
rodem Polák ze Lvova, dostal se do Emiadzinu. pozdji stal se
biskupem a pekládal rozmanitá díla latinská do arménštiny- Stejnou dobou byly do tisku pipravovány nkteré slovníky arménské.
Nový ruch byl povzbuzen ádem mechitaristu ili mchitarist
v XVIII. st. Zakladatelem jeho byl Mdiitar Sehustaci, jenž vystavl
veliký klášter a tiskárnu v Caihrad, které až po naši dobu
zdárn psobí k rozšíení vd a osvty. Pvodce mnišského ádu
sám sestavil objemný slovník, jenž pozdji byl vydán v Benátkách
po smrti Mchitarové. Z benátské kolleje pocházelo mnoho dokonalých uenc. Lukáš Imdžidzean ui)ravil k tisku „Popis thráckého
Bosporu" a po nkolika letech podal veejnosti „Popis staré Armé-

arménskými starožitnostmi.
nártku patrno. že písemnictví arménské
jednostranné a že celé dležité obory v ní bud vbec

nie", kterýž doplnil

Již z tohoto krátkého

vyvíjelo se

nebyly zastoupeny, aneb se to stalo mrou tak nei)atrnou. že to
nezasiuhuje ani povšimnutí. Všechny obory krásného písemnictví
nalezly své pstitele teprve v dob nejnovjší ])Osobením vzdlanosti západoevropské. V Benátské kolleji se vyvinul jako uenec
a básník Lev Ališan, který vydal již pt svazk vtšinou lyrických
básní, poítaje v to i mnohé zdailé peklady. Osada arménská

Národopis.
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V Benátkách založila koncem minulého století poboní ústav v Terstu
a tento byl ješt za válek Napoleonských peložen do Vidné. Klášter
našeho mocnáství rovnž získaly si nei tiskárna v hlavním
nepatrných zásluh o arménskou literaturu. Dopejeme tuto místa

mst

aspo výteným „Všeobecným djinám" od Katherdžeana, psané
jadrným, vybroušeným jazykem zlatého vku. V Benátkách dostalo
se vzdlání vyššího Gabrielu AjvazovsJcému, gruzinskému arcibiskupu,
jenž byl též vynikajícím filolo,'em.
Nejvíce oblíben v Zakavkazí jest Baffi, jenž užívá též pseudonymu MdikAkopean; ve svých povídkách („Zlatý kohout", „Požár
v závod"), dotýká se temných stránek života bohatých kupc a pr&myshiík. Jako uenec a paedagog proslul ped krátkým asem
v Tiíiise Abovean. Hlavní jeho spis jest „Verk Hajastani" (Rány
Arménie), vyššího vzdlání dostalo se mu na universit v Derpté
a proto také pilnul k nmecké literatue, z. níž polál svým kra-

zdiilé peklady. Život bohatých kupc pedvádí i ve
svých dramatických kusech Simdukeanc, který nerailo.-^rdné biuje
vady a zloády, které zdomácnly ve vyšší spolenosti. V Derpté
také navštvoval vysoké školy nmecké Rafael Patkanean a pi tom
ástené vssál do sebe smýšlení proti ruské, které tu a tam v jeho
spisech se projevuje. Hlavním oborem jeho zstává lyrika, akoli
i
v jiných ne beze zdaru své síly zkoušel. Na Petrohradské universit psobil pipomenutý již K. P. Putkanov, jenž ruské obecenstvo obeznámil s jiedními plody literatury arménské. Všech

janm etné

asopis poítá

se

na 15U, jež vycházejí v rzných mstech Evropy

tikráte v témdui vydává se Mšak (Pracovník),
Nor-Dar (Nový Vk) denn, kdežto Árdzagank (Ozvna) jest týdenník; uitelstvo má svj odborný asoi)is Achpjur (Pramen).
Mimo to hlavn v Tiíiise vydává se mnoho knih a píležitostných
spis rozmanitého obsahu.

a Asie.

V

Tiíiise

Déjepisuý nástin.
Nepístupné hory a prudké bystiny horské jako byly ochranou kmenu kavkazských ped nepítelem, byiy stejným asem
i
i»íinou záhuby jejich, nebot bránily jednot, nutné pri obran
proti

spolenému mocnému

výbojci.

Arméni, jejichž otina vyniká znaným pirozeným bohatstvím,
záhy projevili schopnost k státnímu životu, ale ponvadž nemli i)iv závislost silnjších íší. (iruzie opírajíc
o vysoký Kavkaz, teba oslabena a astokráte zaplavena výbojnými vojsky, pece uchránila se jako samostatný celek až na

rozenýcli hranic, upadli
se

poátek našeho století. Horalé, akoli také nkolikráte napadeni
byli válenou pesilou, udrželi se v ueodvislosti nejdéle.
Pouze však Arméni a (iruzini dospli k domácí djepisné
literatue a proto též nkolika slovy o nich se proneseme.
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Djiny Arméni.
Arméni, vyšedší bezpochyby od vysoiny Pamirii v dobách pedListorickVx-h,

považují

se

za jediné

zástupce

vtve jazykové,

jež

na rozhraní mezi litevsko-slovanskou a iránskou. Zaujali
hornatou krajinu na jihu od Kavkazu, zvanou pozdéji Arménií;
pvodn usadili se u Eufratu a Tigridu a od tamtud teprve posouvali svá sídla k severu a opanovali úžlabiny a náhorní loviuy
kolem Araratu. Pvodními obyvateli krajiny byli kmenové alarodští,
jejichž jazyk uchoval se v tak zvaných vanskych nápisech. Tito
trpli velice nájezdy severních koovník Kimmeri, po nich zaplavili zemi Skythové ze severního ernomoí a dlouho udrželi se
v území, až r. 598 ped Kristem byli zapuzeni vítzným meem
medského krále Kyaxara, pod jehož ochranou obsazena zem vlastními Armény. Nejbližší jejich píbuzné hledají mnozí uenci mezi
zaniklými ve starovku národy maloasijskými.
stojí

národní podání vypravuje nám nco jiného. Praotcem
povsti byl Hajk^ syn Átlusa (Torgamosa), pravnuka
Jafetova (syna Xoeovaj. Nepohodnuv se s assyrským vládcem Belem
(Nimrodem), Hajk prchl do provincie x\raratské, kterou spravoval
jeho otec Atlas. Tento, maje 8 syn, odkázal nejstaršímu z nich
Hájkovi nynjší Arménii, druhému Kartlosu Gruzii a ostatním krajiny rozkládající se podél jižního hbetu Kavkazu. Když Hajk upevnil
se ve svém panství a poddaní jeho silné se rozmnožili, Nimrod
vytrhl proti nmu, ponvadž nechtl dobrovolné uznati jeho nadvlády. Vojska setkala se u jezera Vanu a Nimrod, zasažen stelou
Hájkovou padl a bojovníci jeho byli rozprášeni. Takto Arménie stala
se úpln neodvislou a jeho potomci rozšiovali vytrvale její hranice.
Zvlášt proslavil se svými váleuými skutky u všech sousedních
národ Aram. dle nhož též celá zem byla posléze jmenována.
Pozdji však krajina dostala se pod panství assyrské Semiramidy
a mainé pokoušeli se Arméni z této poroby se vyprostiti. Teprve
spolkem s králem medským Kyaxarem a místodržitelem babylonArci

Armén

dle

ským Nabopalasarem
Puruir vrací

se z

dosáhli kýženého cíle.
výpravy jako samostatný.

Takto král arménský

Z jeho nástupc proslavil se Tigranes, rozšíil hranice své
íše a spojiv se s Kyrem proti Astyagovi. nejvíce pispl k jeho
záhub a odvlekl s sebou do zajetí mnoho Med, které usadil pod
Araratem. Také vítzné pochody hrdinského syna jeho Vachanga
staí národní bardové ve svých písních nadšen opvali. Brzy zem
zachvácena perskými výbojci, ale pi tom se ponechává domácí
rod ve správ krajiny; teprve za Alexandra Vel. poslední potomek
královské rodiny Hajk jménem Valie zahyne násilnou smrtí. Tato
ást djin arménských má ráz více pouhé povsti.

Když Arsakes

Vel. založil íši

Parth, na prosbu samých Armén,

ustanovil jim králem mladšího svého bratra Vahoršaka,

ímž

oba

Xárodopifj.
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národové osvobozeni jsou stejnou dobou od nadvládí syrských Seleukovc Zakladatel nové dynastie peoval nejen o obranu panství
])roti zevnéjsíni ne[>íáteliim. ale též o vnitní správu zem na osnové

písné bierarchické.
I'ozdéji inarné pokoušeli se panovníci arménští, aby zastavili
v Asii vítzný postj) zbraní ímských. Mithridates Pontský i jeho
spojenec Tigrunes ])oraženi, první zbavil se sám života, a území pi
horním toku Eufratu a Tigridu rozdleno. Od té doby nejvétsím
nej)ítelem Arménie byla její rozdrol)enost a nesvornost. Horní i
Veliká Arménie dostala se JFraatu. Malá i Jižní Arzamu. O první
krajinu vedeny krvavé spory mezi ímany a Parthy se stídavým
štstím. Za vlády Ahharovy v M. Arménii bylo zavedeno ástené
uení kestanské, sám panovník na konci života svého je pijal.
polovice byly sloueny teprve r. 78. p. Kr. za Artašesa III.,
ale ])okus jeho, aby se vymanil z podruí' ímského, skonil naprostým nezdarem. Pi tom peoval, aby zvelebil blahobyt lidu,
zavá(Íeje rozmanité opravy v hospodáství. podpor\ije rybáství,
a zaídil též lodstvo na velikých jezerech Urumiji, Vanu a Goke.
Chosru Vel. (198 r. po Kr.) chtje pomstiti smrt svého otce, vytrhl
proti Chazaríím, v boji s nimiž tento zahynul, pešel pes Kavkaz,
na hlavu porazil koovníky a vystavv v jejich zemi na památku
svého vítzství pomník, vrátil se s etnými válenými zajatci. Ale
za krutých bojQ, vzniknuvších mezi Armény a Artaxerxem, zakladatelem nové perské íše na zíceninách parthské, zahynul slaveny vítz
lukou vraha a také všechno jeho píbuzenstvo bvlo vyhubeno až na

Ob

Tiridafa, který byl

zachránn jakýmsi velmožem, dopraven do íma,

kdež vychován a vrátiv se k svým rodákm. zaveiU me/.i nimi mnohé
blahodárné opravy. Do toho asu Arméni až na nepatrné výjimky
a Egyptan. Za Tiridata okolo
pi-idržovali se mnohobožství
veškerý
národ
i
s panovníkem pro kesanzískán
r. 290 po Kr.
ství, což se stalo zásluhou ehoe, jenž byl synem onoho šlechtice,
na Chosrova V.
který tasil
Tato událost mla dalekosáhlé následky i)ro vývoj vcí v Arménii, národ se sblížil náboženstvím velice íši ímské, naopak od Pcrsie
oddlovala jej nepeklenutelná propast. Po smrti Tiridatov stoul)enci i)ohanství, podporováni Peršany, chtli zniiti nový ád, byli
však od Chosrova II. poraženi a rozehnáni. Týž vládce založil
pozdji i)roslulé msto Dvin (Tovin), kamž pesídlil se z Armaviru.
Za tohoto asu však poali se po prvé míchati patriarchové v bh
í)olitických otázek, což nebylo vždy prospšné pro celou zemi. Zástupci národní církve astji obraceli se s prosbou do Ríraa, aby
vyžádali si pomoci vojenské proti Per^anm, ale okamžité úspchy,
jichž dobyli spojenci v boji s Iránem, nemly trvání.
V zápase s Peršany byli p(HÍi)orováni od Gruzin; k tmto
uchýlil se v dob neštstí Arsakes III. a vrátil se s vydatnou po-

ek

me

mocí vojenskou: jakkoli však dosáhl nkolika vítzství, pece nebvly

to

trvalé

úspchy

a protivníci

kesanství

stále v

znaném
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potu mezi národem se udržovali. Za jeho nástupce byla zem
dlena mezi ímany a Peršany tito dostali vtší východní
:

rozdíl,

menší západní pipadl ímu (r. 387). Za asu Vrania Šapuga r. 392
na vyzvání krále a patriarchy Isáka uený mnich Mesrop vymyslil
arménskou abecedu a peložil na rodný jazyk písmo svaté. Ale
blahodárná viáda Vrama Šapuga dlouho nepotrvala; r. 428 po Kr.
Peršané vyvrátili íši a zahubili vládnoucí rod Arsakovcti. Odtud
dokonil se úi)lný úpadek národa a samostatnost jeho byla pohrobena.
Peršané ustanovili v dobUém území své marspany (námstky);
ale kesané bouili se proti nim, když usilovali, aby vzdávali
božskou úctu ohni. Mágové a obtníci, provázeni etným vojskem,

zem, užívajíce lsti, hrozeb i násilí, aby Zoroastrovo uení
bylo uzuáuo, ale marné; lid zstával vren svému pesvdení.
V tomto okamžiku perský vládce Jfzdežerd pod lichými záminkami povolal na dvr svoj pední šlechtice i správce krajin,
kázal je etzy spoutati, pinutil je, aby uznávali dvojbožství Ormuzda a Ahrimana, a vypravil je s erstvým vojskem, v jehož stedu
nalézali se etní mágové, do Arménie. Ale lid na rychlo se shromáždil,
prohlásil za sv( ho vdce Vardana Mamikoneajia, porazil vetelce,
spálil chrámy nedávno vystavné a žádal za pomoc Albánc. I na
bezích Kury provázelo štstí vítzné prapory Vardanovy. Ale
v tomto okamžiku znaný oddíl vojska, sveden sliby na bohatou
odmnu, dopustil se zrady a pustil bojovníky perské volné do
zem. Maraikonean úpln poražen, zahynul se všemi svými vrnými
^soudruhy; neštstí s celou silou dolehlo na asto zkoušenou zemi.
Teprve po 30 letech za prudkých nájezd
na íši perskou
osvobozeni byli Arméni pc d vdcov.-tvím Valiana Mamikoneana;
perský panovník Vaharš uznávaje nutnost zmny, potvrdil svobodu
vyznání a také domácí rod vladaský ponechal.
Velice dležitá zmna stala se r. 598 již díve žehrali Arméni na byzantskou íši^ že jim odpírala jakékoli pomoci a že
spíše byli podporováni v boji svém proti zarputilým nepátelm
kesanství od Gruzin a Albánc než od
Arci, východoímské panství tím asem samo kolísalo mezi životem a smrtí,
aby se ubránilo z poátku rzným národm germánským, pozdji
Slovanm a Avarm. Arméni, naprosto nespokojeni neteností Byzantinc
jejich útrapám, umínili si petrhnouti všeliké styky
se západem a prohlásili samostatnost své církve.
Když Peršané
byli vysíleni v zápase s vytrvalostí kesanskou, vyvstal nový. mnohem
hroznjší nepítel proti obma. Arabové, nadšeni naukou svého
proroka, vyvrátili z koene vládu Sásánov. a podšeni tmito událostmi Arméni nabízeli své poddanství císai HtrakJiovi prosíce, aby
jich neopouštl; všechno bylo mamo. Mohamedáni dobyli útokem
msta Dvinu, popleuili všechnu provincii Araratskou a s mnoha
tisíci otroky obrátili se k pobeží syrskému.
Když odtáhli z krajin vítzní zástupové, objevil se v nich
císa Konstantin s dobe ozbrojeným mužstvem, aby zavedl poádek.
vnikli do

Hunn

;

ek.

vi
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Nešastiiá nesnášelivost v otázkách nábužeiiskycii tentokráte pinesla
smutné ovoce. Císa na radu etnycli duchovních hodnostá ú. již
se nalézali v jeho družin, naídil, aby sesazováni byli knéží rozkolnití a na jejich místo jmenováni stoupenci patriarchy caihradského. Takovéto jednání vzbudilo mezi lidem neoekávaný ruch a

mrou byli podráždni, že povolali dokonce
své bojovníky s jejich vojenskými oddíly.
Oil té doby opakuje se zjev již ped tím v djinách arménských i)Ozorovaný, území stává se jevištm nekonených zuivých
boj mezi moiuunedány a íieky; první posléze podrželi vrch.
Jednotlivé rodiny arménské dovediy se v íši caihradské vyArméni tou

obrat.

Araby a

spojili

k samému trnu. Byly zajisté styky mezi národem arménským a Byzantinci v dob. kdy se jednalo o trvání obou. velice
ilé a mnoho vysthovalc uchylovalo se od horního toku Eufratu
šinouti až

k Zlatému Rohu. by tam

nalezli

písteší.

'Á

tchto mnohým št-

stna pála tou mrou, že rozhodovali o osudech veškerého státu.
Na míst slabého a neschopného Michala Rhangabe r. 813 povolán

Dvra

byl na trn statený vojevdce arménského pvodu Lev V.
v nho kladená se osvdila, nebo již rok po svém nastolení porazil v rozhodné bitv Bulhary, kteí tou dobou nejvíce ohrožovali

ecké

i)anství

panovníka

na poloostrov Balkánském.

Jinak získal

si

jméno

v míru písného, který všude se snažil zjednati s()ravedlnosti prchod. Ovšem nedovedl zachovati slušnou nestrannost
v tehdejším smutném rozkolu mezi ctiteli obraz a obrazoborci,
i

kruté ])rvní.
Nicmén nepodailo se Lvovi založiti
nebot byl zavraždn již po sedmi letech a ná-*
stupcem jeho se stal Michal Zajíkavý. (820 po Kr.)
Uplynulo nových sto let, než se j)odailo jiné rodin arménské sáhnouti smlou rukou po císaském (liadému. Konstantin VIL Nachorodý (Porfyrogeneta) vylíil sice ve svém spise znanou ást djin
byzantských, ale, ponoiv se do hloubání historického, o skutenou
vládu j)ramálo se staral, penechávaje takovéto všední vci osobám
jiným (913 945). Z poátku panovala matka jeho Zoe jako porunice. pozdji se zmocnil otží vlády Romanos Lakapenos, Armén,
se svými syny Christoforem. Štpánem a Konstantinem (918
9-45),
dav Konstantinu dceru svou Helenu za manželku. Helena dovedla tou
mrou hovti svému choti v jeho náruživosti po knihách, že penechal jejímu otci správu rozsáhlé íše. Ale ctižádostivost a vládypronásleduje

zvláštní

dynastii,

—

—

chtivost v rodin vzbuzená nepinesla dobrého ovoce.
Romanos
byl svržen od svých vlastních syn; tito po smrti staršího svého
bratra Christofora proti otci se spikli a dojjravili jej tajn na
ostrov nedaleko Caihradu. Ale

vci

se vyvinuly jinak, než si

úsko-

prvním okamžiku pedstavovali. Jejich sestra Helena roznesla po mst povst, že i Konstantinovi, jejímu manželu, hrozí
smrt. Lid, který dosavad k ri>zmanitým dvorským i)letichám dosti
neten se choval, na tyto zvsti, že pravému jejich panovníku
úklady se strojí, pobouil se, oba samozvanci jsou zatknuti a douíci

v
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praveni na tyž ostrov, kde nedávno vznn jejich otec. Takto nesvorností v rodin arménské zamezeno, aby se udržela pi vesle
vlády v Konstantinopoli, v ase. kdy Bulhai a Rusové znepokojovali nejbližší okolí jeho a kdy tudíž pro státní pevraty velice vhodná
píležitost se naskytovala.

Ješt jednou

se

vsunulo

arménské jméno

mezi

panovníky

bylo to v témž století. Císaovna Theofana znelíbila
si
svého milce Nikefora, píjmím Foka, akoli proslavil se ve
válkách v Mesopotamii a Sýrii a dobyl si o íši znaných zásluh.
Aby se zbavila neoblíbeného vojevdce a dvrníka svých zálet,
spikla se s Janem Cimiskem a dala jej zavražditi. Nový povýsenec
byl z krve arménské a na krvavých bojištích osvdil svoji zmužilost a dvtip. Obávaje se, že by se mu mohlo pihoditi néco podobného jako pedchdci, zapudil ošemetnou Theofanu a zasnoubil se
se sestrou Romana II. a bratry její Basileje a Konstantina pijal
za své spoluvladae, aby tím spíše odvodnil svoje nároky na trn.
V tchto dobách zajíždli i)es Bulharsko ustaviné Madai na
plen do krajin byzantských.
Již císa Xikeforos Fokas chtje se
za to pomstiti na Bulhaích, kteí koovníkm dopávali volného
prchodu svým územím, vyzval bojovného ruského knížete Svjatoslava k výprav proti nim (r. 967). Tento udeiv na vojsko bulharské, porazil je a zmocnil se výstavné a krásn ležící Préslav.
V úrodné krajin zalíbilo se tkavému knížeti tou mrou, že si
umínil v bývalém sídle vládc bulharských trvale se svou družinou
pebývati. Dalekosáhlé zámry byly zvráceny Janem Cimiskem.
spojené Bulhary v zaTento porazil Rusy a s nimi
rputilé bitv u Adrianopole, opanoval Prslav, zajal bulharského
vládce Borisa a Svjatoslava pinutil zemi opustiti. Do dležitých
míst východního Bulharska vloženy ecké posádky a samostatnosti
konec uinn. Jan Cimiskes po nkolika letech vrátiv se z výpravy do Sýrie byl otráven.
Po ti století (od r. 702 až do 1021) byli ustanovováni arabští
místodržitelové v Arménii, arci národ jho moslimské nesnášel klidn,

caihradské

;

bezdn

zem

nicmén pokusy

jeho, aby

stav

svj

polepšil,

úpln

selhaly.

Za

nadvládí arabského rodina Bagratovcti nabývá u lidu nejvtší obliby
a dvry, jejich píbuzná vtev v sousední Gruzii dosáhla samé
vlády. Ašot Bagratovec byl se upevnil jako pední mezi údlnými
knížaty, již dosazováni po jisté dob chalify.
Ašot pilné dbal
o blahobyt poddaného lidu a zvelebil zvlášt msto Ani.
Brzo kníže spojil ve svých rukách též správu Gruzie a Kolchidy, a chalif tak mu dvoval, že mu daroval královskou korunu
a vymínil si pouze, aby mu odvádl uritý poplatek (r. 885). Ješt
vtší moci dosáhl nástupce a syn Ašotv, Semhat Z, který k zddným zemím pipojil též Albánii; tím vzbudil žárlivost jiných
poplatných knížat, kteí jej na dvoe chalifov stále oerovali a
když to nic nepomáhalo, kázali jej úskon usmrtiti. Jakkoli z toho
vznikly povážlivé zmatky, syn nešfastného vládce Ašot, dostav posilu
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úpliK' osvobodil zemi od závislosti arabské a za sídlo si vyvolil
Ani. Následující i):inovní(:i snažili se, aby upevnili tento stav. Nový
úpadek pi^ivodn byl seldžui:k\'ini Tur/ci/. Z poátku tito nalézali

ílek,

sice tuhý odpor, ale když z tolio snažili se tžiti ekové a zradou
zmocnili se sídelního msta krála arménských, v b'jji bylo pokraováno. h» néžtastné katasfrofé u M.iuzikertu r. 1071. jež mla
dosah svtové události, posléze (r. 10.^8) Turci oi)anovali nejen
(Iruzii a Albánii.
Arménii, nýbrž
Veliký poet Arména po záhub, která pikvaila na jejich
otinu, sthoval se do mést maloa-^ijskvch, thráckých, makedonských aneb hledali útulek na pobeží krymském, v krajinách vychodníbo Polska, v království uherském a mezi lidem multanským
a valašským. Jiní uchýlili se do hor Kilikie, aby tam založili nové
Zaklaiatelem této íše byl Ruben, blízký píbuzný nel)anství.
štastného Gagika II., posledního panovníka z rodiny Bagratovc,
který v ele bojovníku arménských udeil na slabé j)osádky ecké
v hornaté Kilikii a usadil se se svými družinami na území meem
získaném. V rod Kubenovci\ zachováno bylo panství až do polovice XIV. stol. (r. 1H42). Nemalou posilou pro íši byly kižácké
výpravy, za nichž Arméni z Kilikie hojn podi)orovali Evropany,
dílem brannou svojí mocí, dílem i radami, jež udlovali náelníkm i)rvních válek pi pochodu krajinami jim neznámými. V duchu
šlechty francou/ské a nmecké ustrojila se íše Kubenovc na základech zízení feudalného
Rubena
Iv nejvtšímu rozkvtu byla pivedena za Tóra II.,
II. a Lva II.,
který chtje usnadniti styky s Evropou, rozkázal,
aby všechna pímoská msta lodím kestanskvm byla otevíena.
Zvláštními výsailami byli nadáni obchodníci z Janova a Benátek,
aby udržovali pravidelnou plavbu s jižním i)obežím maloasijským.
Tapež Coelestin III. a císa ímský Jindich III., u/návajíce znaný
rozvoj íše arménské a osobní zásluhy Lva II. o kesanství, udlili mu titul dédinlio krále (1198).
Po zmaru království jerusalemského a jiných knížectví, jež byla od kižáka na
asijské
založena, ukázalo se. že i panství Rubenovci\ v Kilikii zbudováno
na vratkých základech. Seidžukové, Mamlukové i Mongolové stále
doráželi na jejich hranice, niíce svými nájezdy blaliob\t všeho
obyvatelstva. Jenom obratnému vyjednávání krále Hethuma I.
(1224
1270) podailo se na as zjednati snesitelnjší styky s výliojci mongolskými.
Ale bylo to jenoui ticho ped novými zá129S) u I^ev IV.
128'.>
hiibnymi bouemi, marn Ilethum II.
1.'}0S) poali se dovolávati podpory pape/a, aby se uchrá(1299
nili
ped záhubou a nabídli se z tohoto popudu k sjednocení
církve arménské a ímsko-katolické. Francie. Itálie a Nmecko po
trpkých zkušenostech nabytých v práv uplynulých dobách neprojevily nejmenší chuti obtovati tisíce životft svých bojovník a
milliony národního jmní za vc, která l)yla i)okládana za ztracenou. Lev VI., který pocházel z rodu Lusignanskho, vladnoucílio
i
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na ostrjv Cypru, zajat od egvptského panovníka Málika el Ašrafa,
véznn v Kahie až do r. 1382 a za znané výkupné propuštn
byv na svobodu odebral se do Paíže, kdež po jedenácti letech se
svtem se rozžehnal. Kilikie pipojena bezprostedné k íši egyptArménie nenabyla nikdy více svobody a byla podrobena
ské.
stálým nájezdm. Mongolové dobyli jí r. 1242, tudíž rok po svém
vpádu na Moravu a do Uher; co bylo pi této píležitosti ušeteno, to dokonal krvelaný Timur v XIV. stol. Na krátkou dobu
stala se opt provincií perskou (1472); ale již r. 1522 odtržena
od Persie výbojem tureckého sultána Selima II., vyjma východní
cíp, eený „Irvan".
Mocný šach Abbás L, aby zamezil další neplodné boje s Turky, pevedl obyvatelstvo Džulfy, Ordubátu a jiných krajin na rozhraní do Persie, odkud etné rodiny se pesthovaly nejvíce za píinou obchodu do Indie a nkteré blízké
ostrovy. Ale vlastní zámr, aby takto vznikla poušt na pomezí
persko-tureckém, pece dosažen nebyl. Do vylidnných obcí nahrnuli se jiní okolní kmenové. Naj)0sled chopili se zbraní, aby
nabyli kýžené svobody, Arméni na poátku minulého století, když
Petr Veliký chystal se k odvážnému útoku na vysoinu Iránskou.
Le car záhy byl k jiným stranám své rozsáhlé íše upoután a po
jeho smrti nejbližší nástupci nemli smyslu pro výboje na dálném
východ. Sedm let bránili se zoufale povstalci proti pesile, byli
však udoláni a úastníci v odboji

krvav

potrestáni.

Rusko získalo teprve r. 1828 ást Arménie, Erivansko totiž
a Nachievansko a koist válená bvla mu zaruena mírem v Drinopol! (1829). Za poslední války mírem v San Stefanu (1878) rozšíena hranice o Kars, Ardahan a Batum. Tudíž náleží z Arménie
pod vládu carskou gubernie Karská, Jelisavetpolská, Erivanská,
a ást gubernie Tiflisské. Sultanátu osmanskému ponechán zapadni
i jihozái)adní díl
Veliké Arménie i rozdleno toto území ve vilájety Vanský, Bitíiský, Ersingjánský, Erzerúmský s ástí vilájetu
Dijárbekrského a Charpusského. Pi Persii zstal toliko jihozápadní cíp bývalé Arménie a poítá se k provincii Aderbeidžánské
s hlavním mstem Tabrisem.
Tisícileté zápasy, které Arméni
musili vésti o svou domovinu, i v tom ohledu neblahodárné na
úinkovaly, že není
jediného okresu, kde by byli výluným
rolnickým živlem; jsou totiž silné pomícháni s osadami tureckými,
kurdskými, tatarskými, perskými i griizinskými. Zvlášt venkovští
Arméni v Turecku obývající"^ jsou vydáni stálým útiskm svých
cizorodých soused a dovolávají se nezídka ochrany ruské.

n

tém

Kartvelci.
Národové poítaní ke skupin iherské ili kartveJské obsahují
poíí orochu, Riona a horní
Gruzini, Mingrelci, Lazové a

v Zakavkazí znanv díl území, totiž
tok Kury až k Alazani. Sem patí

;

NárodopÍB.
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ty

píbuzenstvo všech
kmen,
dosud se nepodailo stanoviti stupen tohoto svazku, není ani
dostatené látky k tomuto cíli shroináždéno.
Svanetové zaujali nejmén pístupnou ást hlavního horského

Svanetové\ jazykozpytci uznávají
ale

hbetu pi vrchovisku

Ingiiru a Cchenis-ckalia. Již klassití spiho-

pode jménem Svaníi. Nynjší název vypjen
z gruzinštiuy, kdež svan-eti znamená zem Svanú. Osady v horním
toku Cchenis-ckalia byly na dlouhý as podrobeny mingrelskvm
vládcm; malá ást obcí na horním Inguru uhájila své samostatnosti. Až dosud zachovaly se na mnohých místech kesanské pavatelé

znali

je

mátky jako nej)Ochybný dkaz, že lid kdysi hlásil se k této víe.
Také mnohé obyeje s nátrem pohanským k tomu poukazují.
Svanetv se poítá nco pes deset tisíc a krajina jejich jest neblaze proslulá, že se tam nalézá velmi mnoho kreten.
Lazové jenom nepatrným zlomkem náležejí k ruskému panství,
majíce sídla svá rozložena hlavn na levém behu Corochu; o jejich
mluv jsme ješt mén i)Oueni než o svanetské.
Mingrehký jazyk nemaže se uritými hranicemi vykázati
hlavní rysy jeho domoviny by byly na severu Svanetie. na východ
Cchenis-ckali, v jihu Rion, na západ erné moe, v severozápad
se svými souAbcházie. Domácí panovníci nazývali se dadiani
sedy, jmenovit Gruziny a Abchazy vedli nekonené boje se stídavým štstím, v nmž však posléze ocitli se v závislosti od prvních.
Jména místní dokazují, že v mnohých ástech vytlaen byl jazyk
poddaného lidu vítzi. I bohoslužba koná se gruzinsky, nebot
Mingrelci dosud nemají žádného písemnictví. Teprve v posledních
letech vydána jsou „Alingrelská studia" od A. A. Caragelia a roku
188(5 cestoval v krajinách oznaených Gren a zapisoval národní
podání, aby na tomto základ upravilo se prvopoáten uení lidu.
;

Roku

následujícího sestavena byla pro týž jazyk nová abeceda.
Mingrelec bývá pravideln vysokého vzrstu, statný, pi vší
hbitosti samolibý a nezídka mstivý; píbytek jeho jest bídná devná chatr, též šaty asto jjrozrazují chudobu; význaná jest
pokrývka hlavy, tak zvaná, i^apauika, kus to látky, jenž se svazuje
pod l)radou tkanikou. V hospodáství nejvíce pstuje se kukuice,
prozrazují ilost. V dob stedovké upadla
i v drobném obchod
daleká vtšina lidu v tuhé nevolnictví a v tomto stavu úplo
nejen rolnictvo, ale i venkovské duchovenstvo, k emuž nenalézáme
jinde píhodné obdoby a svdí to všeobecn o nízkém vzdláaí
samého knžstva. Mingrelc seteno r. 1S8G 1^00 02;).
Gruzini jsou nejmocnjšími zástupci kartvelské skupiny národ. Jakkoli nco pdy získali na úkor Mingrelc i nkterých
horských plemen, pece na druhé stran mnohem více ztratili
v boji s tureckými kmeny, jmenovit i)0 celém poíí Corochu a
na vrchovisku Kury. Lid tamjší získán pro islám, rychle zapomínal na mluvu otc a osvojil si
vítz. Pouze v okrese Batumském v Adžarii lid projevil
cizímu živlu více houževna-
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pidržuje se jazyka svých pedk. Vlastních Gruzin r. 1886
shledáno 803.696.
Domácí název pro zemi gruzinskou jest SaJcartvelo, lid zove
se Kartu neb Kartveli. Rekové nazývali je Iber. Název Iberia zachoval se od poátku až do konce íše byzantské. V západní
Evrop rozšíilo se jméno Georgie, o jehož pvode se nic uritého
neví; ani však slovo Gruzin nedá se dobe vysvtliti, odvozují
to od tureckého gjurdži, nicmén význam zstává záhadný. Gruzini
rozdlují se na etné kmeny vlastní Gruzimj, Imeretiny (r. 1886
373.UÍ), Gurijce, Adšarce, Chevsury, Pšnvy (r. 1886 13.177),
Tušiny a j., což dá se vysvtliti malou vzdlaností a též rozmanitými djepisnými upomínkami. Poslední ti jsou horalé, jež nepístupností svých hor chránni byli ped nátisky vládc gruzinských.
Vlastní ste tohoto panství byly Mcchety od Tiflisu na sz., území
užší Gruzie sáhalo od Suramského hbetu až nkolik kilometr
východnji od nynjšího sídla guvernéra Zakavkazí. Horští kmenové spoleným jménem slují Pohovli, mohamedánští spisovatelé
o nich se zmiují jako o harakalkanech, t. j. erných štítech.
Horští obyvatelé houževnat pidržovali se víry Kristovy a z toho
dvodu vedli zarputilé boje se svými moslimskými sousedy v
a Dagestan. Pi tom však jest zajímavým zjevem, že vykonávají
pouze nkteré obady pedepsané liturgií kesanskou, jinak názory a pontí divokých horal jsou isté pohanské.
Všeobecn uznává se tlesná krása Gruzin; vtšinou jsou
sndé pleti, tvá okrouhlá, oi veliké, erné, vzrstu jsou vysokého,
silni a svalnatí. Dívky vyznamenávají se úblovou pletí a v pravd
klasickými tahy oblieje. Povahou jsou veselí, pohostinní a upímní;
nad to v ase poteby osvdují se statenými a vrné lnou k zddným obyejm. Arci mnohdy projevují se lehkomyslnými a náklonnost k vojenskému životu bývá závadou, že nedbávají povznésti
hmotný svj blahobyt opravami v hospodáství, obchodem neb
tosti a

cn

prmyslem.
Celý národ dlil se na dv tídy, které dosud od sebe se liší,
tak píke jako druhdy v dob samostatnosti, vyšší totiž
a nižší. K první poítali se panovníci (tavadi). dvoanstvo (aznaury)
& duchovenstvo, do nižší tídy ádni kupci, emeslníci a rolníci.
Až do r. 1867 zachováváno bylo nevolnictví. Když toto bylo zrušeno, vznikly tyi druhy rolnictva: doasn poplatní, kteí odvádjí tvrtinu sklizn, až takto odhadnutou cenu pozemk svých
právem ddiného nájmu,
splatí; chizani žijí nastatkáské
státní rolníci, jež jsou usedlí na státních pozemcích a samostatní,
kterých jest velmi málo.
Píbytky v západních krajích jsou devné, blíže k hlavnímu
mstu zemní chýže, ve mstech kamenné domky, mají rovné stechy
pokryté vrstvou siln upéchované hlíny. Stechy takové zastupují
místo balkon, jež jsou v jižních krajinách tak oblíbeny. Nkdy
nás pekvapují po venkov dkladn stavné vže, v nichž bránilo

teba ne
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se obyvatelstvo za starodávna proti
nikli vpád do zeiné.

nepátelra, kteí nenadále pod-

Obyejný odév <,'ruzinsky skládá se z kvtnaté košile, archaluka (domácí krátký šat) a bílé neb hnédé ochy (trochu
erkesky, dlouhého to šatu, na nmž po obou stranách na prsou
pišity jsou pochvy na náboj). Význanjší ást ženského roucha
tvoí úprava hlavy; tuto zdobí široká, obyejn aksamitová náelenka, na které vyšity rozmanité vzorky, uprosted bývá hvzda,
bohatší mají „tavsakravi" posetou vzácnými drahokamy; od náelenky do týlu pehozena „leaki", mušelínový, hedbávný, neb
jiný šáteek na zpsob francouzského voile, líce vroubeno po obou
stranách ernými, pelivé naechranými kuerami.
Rolníci málo dosud dbali pokroku, užívají prastarého pluhu,
jímž se prst jenom na povrchu trochu zkypí, víno prost vymakávají a chovají je ve džbánech do zem zakopaných a z nich
vlévají nápoj do kožených mclift (burdjuk).
Gruzini velice milují tanec a zpv, celý den asto vydrží
zpívati k zvukm dairy (bubínky) neb onguri (hudební nástroj
na zpíisob kythary neb ruské balalajky o tech strunách). Oblíbeny
jsou zvlášt tance lezginka, perchuli, samaja a j. Pi všech polních
pracích rozléhá se hluný zpv, tak že bývá píjemné poslechnouti.
K národním hudebním nástrojm dlužno pipoísti všeobecn
kavkazské deduki (na zpsob klarinetu) a zurnu (na zpsob trouby).
I u Gruzin podobn jako u Armén byli druhdy hojn zastoupeni národní zpváci, jež ve svých plodech velebili slavné domácí
od domu, nezídka v imi)rovisovaných verších
hrdiny, putujíce
vychvalovali štdrost svých hostitel. Bohužel nyní tito slavení
kdysi bardové až na nepatrné výjimky úpln vymizeli.
Lid rád se dívá na zápas pstní; podobn jako v Anglii boxování, velice oblíbeno jest kížkování a boj pehlivan. jenž bývá
poádán obas v Titlise. Hluný bývá po mstech i po venkov
poslední týden masoj)ustní. Velikým postem oslavuje se každoron
„kejenoba" na památku osvobození (iruzie od Peršan
slavnost
vrcholí v tom, že osoba, která pedstavuje šacha perského, jako
by byla zajata Gruzinci. posadí se na osla a za velikého sbhu a
jásotu všeho obyvatelstva vrhne se do Kury. v pomstu za útrapy,
jež na jeho rozkaz v Gruzii byly páchány. Pi mnohých i)0(lobných
slavnostech znaným ])Otem súastní se též místní Arméni.
Vtev harhctinská obývá podél toku ek Jory a Alazani; pro-

zmnné

dm

;

Horští kmenové gruzinští vynikají neobyejnou
stateností a povérivostí. V mnohých obcích pozorován byl obyej
usmrcovati dítky, zvlášt ženského pohlaví. Úadové ruští snaží se
tento hrozný zvyk odstraniti, ale pi nedostupnosti úžlabin horských a malém styku vzdálených ddin obtížuo zvdti o každém
pípad a peovati, aby byli pvodci vypátráni a soudu odevzdáni.
U Chcvsnrii panují dosud libovolné svazky manželské, tak že
býti žena již druhého dne po svatb z píbytku zapuzena.
slulá jsou jejich vína.

mže
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neobyejnou

chudobou plemen, kdy každé rozmnožení rodiny zvyšuje pouze
obecnou bídu. O njaké mocnjší ústední vlád z dívjších dob
není ani stopy. Každá vesnice vyizuje své otázky vtšinou hlas
svých dosplých mužských píslušníka. Právo odvety a krvavá
msta provozují se dosud, akoli i v této píin posledním asem
lze znamenati jakýsi obrat k lepšímu. Zamstnání jejich jest velice
jednotvárné; zabývají se výhradn chovem dobytka a také vyznamenávají se jako lovci. Ostatn nemže se íci, že by byli piinlivý,
naopak jest u nich znamenati náklonnost k zahálce; o njakém
prmyslu, jaký vyvinul se v etných údolích alpských, není ani
stopy a není se emu diviti, že v dívjších dobách horalé snažili
se doplniti svoje poteby i loupežnými nájezdy, podnikanými do
nížin, kde se vtší blahobyt rozhostil. Horalu chevsurských shledáno r. 1886 6902. Milují šat v kiklavých barvách a s podobnými
ozdobami. Pi výpravách, domácích slavnostech, neb chystají-li se
vykonati krvavou mstu. oblékají se v železnou košili, brnní,
opatí se štítem, hlavu kryjí pílbicí zvláštního rázu, tak že zdá
se nám, jako by zabloudili do nehostinných roklí stedovcí rytíi
a ob as v malém hlouku dávali zprávu o svém život. Chválí se
též jako výborní stelci; vypravováno nám, že pi slavnostech zatknou kinžal do zem rukojetí a z jisté vzdálenosti stelí do ostí
s

takou bezpeností, že kule rozpoltí se ve dva stejné kusy.

Literatura gruzinská.
Gruzini se domnívají, že známost písma poala se u nich
za cara Farnaoza (ve IV. století ped Kr.); ovšem vlastní
abeceda úpln vyhovující jejím zvukm „chucuri" (církevní) zavedena byla v V. stol. po Kr; svtské písemnictví patrn vyvinulo
se mnohem pozdji. Za pvodce písma považuje se Mesrop. který
je také upravil Arménm, ale byl prý mu pi tom svou radou pomoen gruzinský uenec Džag (ili Džakeli).
šíiti

Zlatým vkem literatury pokládá se XII. stol. po výtce doba
panování Tamaina. Car David Obnovitel, aby zabezpeil pirozený
rozvoj umní a písemnictví u svého národa, ustanovil každoron
posýlati do Athén dvacet nadaných mladík. Tito vracejíce se do
otiny šíili mezi svými rodáky vdomosti a zkušenosti
kteí byli tehdy jedinými nositeli staré hellensko-ímské vzdlanosti. Láska k naukám byla povzbuzována a v písemnictví zavládl
vytíbenjší vkus. Za doby Taniaimj, kterážto panovnice vyhledávala slávu ve všech jejích podobách a uence skvle podporovala, v Gruzii žili nemálo zasloužilí spisovatelé, jež v riizných
oborech krásné literatury a vd síly své zkoušeli. V nevázané
ukládali své myšlénky Mosé Choneli^ Sargis Tmogveli a jiní,

ek,

ei
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kdežto veiAuin dávali pednost Šavteli a achmcha. Nade všechny
však vyniká Rustaveli.
Šota Rustaveli se narodil v nnpatrnéin msteku liuslavi v kraji
Achalcišském a dle svého rodiíté také byl nazýván. O osudech jeho
života zachovalo se málo z|)ráv a ty nejsou zaruené, nýbrž zaznamenány byly teprv pozdji dle ústního podání. Vzbudiv i)ozornost svými schopnostmi, poslán byl zárove 8 jinýnii do Athén a
po návratu svém dovedl svýrni plody získati si píze rozhodujících
dvorských kruhti i samé carevny. Tato byla též hlavním pí-edmétem
jeho nadšených veršn. Ne)lej)ším výtvorem jeho jest ^VepchvisTkaosfini'^ ili pardali hiZP\ tímto svým jjlodem tou mrou získal
si píze vznešené své panovnice, že byl jmenován dvorským i»okladníkem. Ke konci svého života, nasytiv se pep\chu, jaký mezi
družinou carskou byl pstován, umínil si vyhledati klášterní zátiší,
aby tam se mohl oddati neruenému klidu a rozjímání. Jako mnich
navštívil pední svatyn v rodné své zemí a konené odebral se
do Jerusalema, kde i vezdejší i>out svou dokonal. Tlesná jeho
oddechu v kláštee sv. Kíže. Metroschránka uložena k
cestopise, že v jmenovaném
polit Timothej pipomíná ve svém
kláštee chová se podobizna Rustavelia.
„Pardalí kíiže" postupem asu stala se pravou národní písní,
mnohá rení z ní kolují v ústech lidu jako písloví. Spisovatelé
pozdjší erpali z ní nejen jednotlivé myšlénky ale i obraty, považovali ji za nedostižný vzor, proto byla též hojn rozšiována
mezi pátely domácího ])ísemnictva pei)isy. Poprvé byla vytištna
r. 1712 na rozkaz cara Vachtanga VI., jenž zavedl první tiskárnu
v Titiise a upravil sbírku zákon, která byla uzn.ána tž za nadvládí ruského.
<^ Proítajíce pední báse Rustavelia, nalézáme v ní mnohá

vnému

nám uvádjí na pamét žalmy Davidovy i písn Šalomounovy, vedle toho však i Homera západní spisovatele evropské;
nkteí filosofové výslovn se uvádjí, jiní se ukrývají v nanížkách,
jež snadno rozluštiti každému, kdo jest náležit s eckými a ímskými klasiky obeznámen. Na druhé stran prohlížeiice verše
„pardalí kftže", v každém odstavci objevíme rysy píbuzenstva a
podoby s východními básníky, v pední
s povídkami „Tisíce
místa, jež

i

ad

Jest tu totéž peliánní v rozpoutaných vášní* h a
hyperbolických výrazech. Hrdinové Rustavelia jako vbec vyt hodní
hrdinové v z;uinutku sypou i)rach na svou hlavu, démant blýská
v temnot, slavik okouzluje doubravy. Podobn epitheta. jiro Evropana neobvyklá, slunce, msíc, lev. uvádjí se jako místní názvy.

a jedné noci".

Nejen však zevnjší j)íznaky prozrazují shodu s východními romány,
ale i obsah k témuž pramenu poukazuje.
Tato podoba tak velice
pi'ekvapuje tenáe, že nkteí projevili domnnku, že hlavní jádro
píhodu Tarijelovu. Rustaveli peložil bud z arab, pardalí kže",
štiny neb perštiny. Sám básník pipomíná, že Tarijel, tato tajemná
perla byla nalezena v Persii. že ji velice cenil, sal s ní perský
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ji úpln dle chuti svého národa.
Arci pvodce
jiný úm\sl, pouuje takto svého tenáe, chtl prost
uiniti SVJ plod vzácnjším; víme, že i u nás všemu, co z ciziny
pichází, pednost se dává ped domácím. Arci rozhodným po
tento okamžik zstává, že pokud známy jsou výtvory perské a
indické literatury, píhoda Tarijelova nikde se v nich nevypravuje,
První vydavatel „pardalí kže" car Vachtang, jenž dlouho žil v Persii,
plynn mluvil tímto jazykem a piln obíral se perskou literaturou
a z ní podal také zdailé gruzinské peklady, pipomíná, že nikde
nenalezl njaké povsti o arijelovi neb jinou píhodu, která by
se jí mohla básnicky pizpsobiti. Akoli tudíž osnova pekrásné

rámec a zpracoval

písn

ml

písn není vypjena od východních spisovatel, pece nemže
býti v tom sporu, že jest dle východních vzor zpracována. Jména
hrdin vtšinou vypjena z arabštiny neb perštiny, jako Kustevan,
Eamaz, Saridan, Fama. Parsadan i jiná. hlavní osoby však Tarijel,
Avtandil, Tinatin jsou názvy ist gruzinské.
Co se týe místa jednajících osob, dovoluje si Rustaveli stejnou
volnost jako všichni básníci a povídkái východních národ. Tito
obyejné posýlají své hrdiny do vzdálených konin, aby tam vyhledávali dobrodružství, ale tyto daleké zem jsou zcela libovoln
líeny, bud oplývajíce všelikými pírodními krásami a dary aneb
jsou to divoké, nepístupné poušt. Rodák rustavský vede sob
nejinak a tžko podati struný pehled píhod, zahrnutých v jeho
díle, nejvíce však odehrávají se v Indii.
Zlatou nitkou, která protkává celé pedivo básn, jest láska^
a rovnž nejzdailejšími místy jsou lyrické výrony srdce. Nadání
spisovatelovo bylo zajisté skvlé a nejlépe i tím se dokázalo, že
jeho práce po dobu sedmi století uhájila si pední místo ve všem
krásném písemnictví Gruzie, akoli tato se
pochlubiti i jinými vynikajícími plody. Jak jest „pardalí kže* oblíbena, nejlépe
vysvítá z toho, že i po tuto dobu mezi staršími Gruziny. zídka
kdy nalezneme osobu, která by neumla z pamti aspo nkolik
stránek z ní.
K vrstevníkm Šoty Rustavelia náleží achrucJiadze, jenž
opval Tamaru v ode „ Tamoriani'^ k níž si vymyslili pvodní
zpsob strof; Sargis Tmogveli napsal velice napínavý román ve
východním vkusu Visraniiani, v níž se líí útrapy i prapodivné
píhody dvou milenc Visa a Raminy. Mose Choneli jest autorem

mže

,

povsti Amiran-I)aredžamani\ dle jména jest nám neznámý pvodce románu Rusudaniani, v nmž se zdaile líí povaha gruzinského lidu.
Po smrti Tamain jako v jiných oborech národního života
i

v literatue lze pozorovati nenáhlý však dlouho trvající úpadek,

nhož se zem poíná probírati tei)rve ve
Pedním zástupcem ruchu písemnictva

osmnáctém.
tomto období jest
kníže Saba Sulchan Orbeliani, jemuž štstna pála, že mohl z vlastního názoru poznati Persii. Rusko a
veškeru západní Evropu.

z

tém

století

v
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spisá piponicneme pouze dva. „I'oliá(iky moudrosti a líi",
vypravovány prostonárodní mluvou, dílem jsou pftvoduí, dílem vybrány z východních a evropských sbírek, (iruzinský slovník Orbelianv jest výsledek více než ticetiletého úsilí i svédí o veliké
pelivosti, s jakou se autor podjal obsáhlé práce. V mnohém ohledu
velikolepý poklad, jejž nám na])ipomíná nám tento slovník
shromáždil ze všech pístupných zdroj Jungmann, teba naše pomry literární pi své omezenosti vedle gruzinských lze nazvati
skvlými.
Ješt pozoruhodnjší v tomto ase jest innost cara Vachtanga V],
Akoli byl život jeho zmítán boulivými událostmi, jak na svém
míst vyloženo, pece podailo se mu založiti v Tiflise první tiskárnu
sebrati do té doby rozptýlené po rozmanitých klášteích staré

Z jeho

i

i

letopisy gruzinské (Kartlis cchovreba) vydati sbírku zákon a za
pobytu svého v Persii i)eložiI proslulou sbírku východních, j)-

vodn indických
zákon zahrnuje

bajek pode jménem , Kalila va Dimnah"'. Sbírka
samého cara. ale též
v sob nejen adu
Mojžíšovy, ecké, arménské, starogruzinské. achalcišské a kathalikoské, t. j. církevní. Syn Vachtangv VacJmšt Bngratovec i)okraoval
v díle svého otce. Jím sestaven velice podrobn djei)is a zempis
Gruzie též s potebnými k tomu mapami. Jenom dchody panovníkovy umožnily rychlé vydání díla. K této period vztahuje se
dležitá výpravná báse „Daviciani", jež vyšla z péra knížete
i
Davida Guramova. Názornými rtami pedstavuje pisatel bídný
stav Gruzin i jejich cara Vachtanga VI., jenž tou dobou, provázen básníkem, jako psanec putoval po rzných mstech ruských
a pece nemohl vyprositi sob i svému národu kýženého míru
a oddechu.
V nynjším století lze znamenati v gruzinské literatue
rozhodnou })evahu evroj)ského vlivu nad východním. Ješt i)0átkem tohoto vku u proslulého knížete AÍ. avavadze možno
nalézti adu písní, jež mají patrné stopy perského zdroje, vedle
Krylo vovy.
toho však se objevují peklady Voltairovy, Puškinovy
Možno íci, že nadaný tento šlechtic rozdlil vnímavého svého ducha
na východ
západ, erpaje osvžení z obou bohatých zídel. Následující dle vku poeta kníže
Orhelvmi^ jenom píležitostné,
jakoby mimochodem, napodobil plody východního básnictví, hlavní
péi vnuje myšlénkám, které v evropské literatue pevládaly.
Stejnou dobou s ním vystoupivší na kolbišt jeho i)íbuzný kníže
N. Bdratov, velice nadaný mladý básník, dal se úplné ovládati
výtvory mohutného ducha liyronova, ixxlobn jako náš Mácha
a ástené 1'uškin a Mickiewic/. V pracích pozdjšího básníka
kn. El. Cavavache shledáváme stopy ozvén z Gogola a Nkrasova,
ponvadž Rusové zstávali s Gruziny v nejužším styku, k emuž
pispívalo nemálo
osobní pátelství pedních zástui)c obou literatur. Nesmíme se však domnívati, že gruzinské básnictví žilo
výhradn nai)odobujíc cizí vzory a otlívajíc je v roucho lidovému

výmr

i

i
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i
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vkusu vyhovující. Naopak mže se písemnictví vykázati etnVmi
zdailými pvodními pracemi, v nichž se zraí osobitá povaha gruzinského národa. Kníže AI. avavadze i É. Orbeliani mají ve svých
sbírkách mnoho pvodních písní, které svojí silou a nadšením málo
ustupují plodm Bérangerovým.

Napodobení Byrona, které jsme shledali u Baratova, nikterak
nezniilo jeho samostatnost, podobn jako neubírá vnitní hodnoty

výtvorm Lermontovým, a smle^ mžeme tuto tvrditi, že vtšina
básnických plod knížete El. avavadze snadno vydrží soutž
s nejlepšími pracemi Nkrasova. Z vrstevník dlužno poukázati
ješt ku kn. Akakiu Cereteliovi a Raf. JEristovu.

Mezi prosaickymi plody poslední doby první místo

dle svého
u tenástva zaujímají povídky knížete El. avavadze,
zvlášt obrázek ze života statkáského „Kacija adamiani". Týž
spisovatel vydává jediný politický a literární denník
,Iverii",
v níž zastoupeny jsou všechny odbory velikých evropských novin
arci v drobném. Jinak asopisy, teba pod rozmanitými názvy poaly se vydávati, dlouho neosvdily schopnost k životu. Již v letech padesátých poala vycházeti
Ciskari" (záe) a dostávalo se
jí též podpory od carského námstka v kraji Zakavkazském knížete Voroncova. Jiný asopis „Droeba" (as) založen za války
prusko rakouské r. 1866. ale také se nedovedl udržeti, nemaje dostatené podpory u tenástva. Týdenníky vydávají se ti. ovšem pro
obmezený kruh odbratel, totiž „Mckemsi" (Pastý), „Meurne"
(Rolník) a „Teatr".

úspchu

Nejvíce pedplatitel dovedla si získati zmínná „Iveria" (860.)
knihkupectvích poaly se vykládati a prodávati gruziiisk knihy
teprve v posledních letech; literárním stediskem zstává Tifl^s,
k
pak se pipojuji Kutais a Poti.

V

nmu

B
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Jedním z nejdkladnjších znatel djin a literatury gruzinsk
nové doby jest Marie Felicité Brosset. Francouz, narozen v Paíži
roku 1802, zemel roku 1880 v Petrohrad. Záhy oddal se studiu
východních jazyk jmenovité ínštiny, tybetštiny a manžuštiny.
Z poátku byl professorem vd humanitních v Petit Montrouge,
ale málo staral se o své zamstnání praktické, stále jsa zahloubán
do svých orientálních studií. Pozdji s veškerou horoucností svého
ducha obrátil se k jazyku arménskému a gruzinskému, v nichž nabyl
takové obratnosti, že po tyech letech plynn mohl se s píchozími
do Paíže z daleké Gruzie dorozumti. Byv vybídnut odebral se do
Petrohradu roku 1830, kde se ucházel o professuru ei arménské
a gruzinsk; brzy stal se ádným lenem tarajší akademie nauk,
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1842 bibliothekáem a r. 1851 kustofleni iniiuí v Krciuitaži v stolici
ruského carství. Záhy vystoupil jako spisovatel. Vedle etných prací
v .Journal asiatique", kdež jsou ohsažeuv cenné jeho stati z choru
djepisu i jazykozpytu, vydal samostatné Chronique gorf<ienne v jtvodním textu i s pipojnym píekludeni francouzským (Paíž 1^30),
Mémoires inedites sur la huigne et Diistoire georgiennes (tamtéž
18l>3) a již roku následujícího Grammaire des langues géorgiennes,
slušný zetel k náeím rozmanitým. Aby
v kterémžto spise brán
z památek archeologických,
své vdomosti na míst samém doplnil
podnikl nákladem akademie vdeckou cestu do úd(dí Kionu i sousedních krajíi a výsledky svého badání uložil v liaport sur un
voyage archeologique eii Géorgie (Petrohrad roku is49
1851), ku
kteréžto zpráv pipojeny rzné mapy a výklad provázen výkresy.
Avšak tím nebyl vdecký výtžek pobytu jeho na jižním úboí
Kavkazu vyerpán, následovala ada lánk ve zjjrávách petroliradské akademie a Monographie des monnais armniennes. v nmž
pedmt tento (o penzích arménských) až na ne|)atrné mezery vyerpán. Aby nezdál se býti jednostranným ve svých studiích, vydal
zempis Gruzie (Description gographique de la Géorgie) a to nejen
pvodním jazykem, nýbrž i s j)ii)0jeným pekladem. (Petrohrad
1842.) Zatím po nkolika letech (1S4'J) následoval djepis téže
zem (Histoire de la (ieorgie, ve dvou svazcích) a k tomu i>ipojeny ješt novjší osudy její (Histoire modern de la Georgie
1858 v Petrohrad v 3 sv.). Podrobn popsány jsou zí(1856
ceniny arménského msta Ani, o kterém na svém míst tená
nalezne i)imený výklad, v monografii: Ruines Ani, caj)itale
rois Bagratides au
X. et XI. sicles
les
del Arménie souš
1860—1851), v knize roztroušeny obrazy všech dležitjších
(t.
budov. Velice dležitou pomckou i)ro poznání djin novjších
Kavkazu jsou dopisy král gruzinských s ruskými cary, jež byly
vydány v djei)isnm pehledu a opateny také pimenými poznámkami (Correspondance des rois de (iéorgie avec les souverains russes. Petrohrad 1861). Poslední léta své literární ini

i

—

—

vnoval Brosset více památkám a djinám arménským,
svj obor gruzinský za vyerpaný. Sem náležejí ro/manité
peklady a sbírky: Histoire de Siounie (1865). Histoire chronologique
(lH()5),Deux historiens arméniens Oukhtaneset Kirakos a Collections
nosti

l)()važuje

—

k jiným
1876 ve dvou dílech). Ale
pracím, jež se týkaly jeho oboru nechoval se neten, jmenovit
úastnil se pi vydávání gruziusko-rusko-francouzského slovníku,
jehož se zdárn podjal ubinov. Ani se svou otinou úpln neperušil všeliké styky; ponvadž seznal veliké nedostatky v díle Lebeauov (Histoire du Has-Empire). ]»epracoval je a doplnil údaji

historiens arméniens (1874

erpanými
íci,

z

pvodních pramen gruzinských a arménských
13—21 jmenovaného spisu úpln se od
jak obsahem svým též i formou.

že svazky

úpravy

liší

i

i

možno

i)voilní

Ukázky

písní,

Ukázky
Podáváme
Již

písní.

nkteré kratiké ukázky

tuto

íš mi

nelij

Vždy,
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z

gruzinské poesie.^)

vína pnivou,
marnou láskou, cítím muku,

zpit jsa

Zrak toužný vpáje ve tvá záivou,
Ji zval jsem kvtem mandlon v rozpuku,
S Tvou lící v dotek pijít cbví se ret.
O vyslyš mne, šílenost mi darem
Krev pní se, jak byl by v žilách jed
Již nelij cíš mi vína
zmírám žárem,

—

—

—

G. Orhéliani.

—
—

Když jsi vera v letu z tanírny ven spchala
Neb se po opojném reji vzmáhá chladu chuf

Zapa snhu
V Tvou

plef

vloek, bílý jak leknínu kvt,
úblovou, jíž se pyšní kyprá hrud,

V mihu zmizel na poiilo/:e snžné hvzdy tpyt.
Pekonán byv nhou, jakou skví se kyprá hrud;
Snžná hvzda v studu rozplývá se v slziku,
S

ní

pak kvapíš ve víný

rej

—

ukojit svou
AI.

Usmívá
Skivan

se
si

slunéka
pje,

již

Skví se

—

na révy stonu

moku

slast,

Kdy se vzbudí z
Milá uaše vlast!

—

skonu

žití

El.

Z n

á

r

avavadze.

jas,

Yše oplývá v radosti zas
Jara dech vje.

Dávno

chu.

o d

ii í

ch p

í

s

avavadze.

ii í.

Jest silné zvíe buvol

pec,
statn kráí pode jhem,
Když nouze k tomu jiudí jej,
I druhé ješt snese tém.
Hle,

8tr.

') Srov.
Vora Newastrand nach Samarkand von Dr.
207 a 208.

—

M^x voo Proskowetz

!
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Ach hledím zde, jak div toku vlna
To tvrdé lno Kavkazu skal zdírá,

Mé

oko poutá nezdolná bystina,
Však srdce hloub se žalem mocn

svírá.

Mn

zdá se, jak bych zel jen starou ránu,
Jež v horském žlebu otvírá se náhle,

Jak ine

Tok

z

nitra horských

velikán

krve, tryskna prudce, neobsáhle.

Muž zemel žen, mladý
Aj, zpíval jako
I

pláe

Což po

Jsem

nyní.

nm

Ach

—

dost,

slavíek
žalost

škoda

!

—

i)ísní

tch

Kavkazu jsem pravý syn,
ti: Vrahu, ekej in!
O radj zhynu sedmkrát,
Než vzdám se tob jedinkrát!
liez

horal,

bázn dím

železo bych drtil hned Vám
jako svými zuby.
Buk vysoký bych lehce rval sám,
Jak slámu k skále sklonil,
I vodu pil bych všechnu s chotí,
Ej,

Sl

Co Jora, Alaza má:
Však lovk pece nedonutí
Zlou ženu k povolnosti!

Divadlo.
Divadlo v Tiflise nejen inoherní, ale i operní po ticet let
bylo považováno za nejlepší po petrohradských a moskevských.
Proto poskytnuta byla výborná píležitost, aby v sídle gubernatorové postupem doby vyvinuly se samostatné stálé gruzinské a ar-

ménské divadelní spolenosti.
Gruzinské divadelní hry byly i)oádány pro milovníky jejich
již na konci minulého století. Stálý sbor však
byl zízen teprve r. 1850 za knížete Voroncova, jenž si vftbec
dobyl velikých zásluh o zem kavkazské. Kníže G. Eristov dostával roné 4—5 tisíc rubla, aby z toho vydržoval stálou gruzinskou divadelní sjjolcnost. Pi mnohých pedsudcích, jaké zakoenily se héliem staletí v rodinných kruzích gruzinských, bylo
z poátku zápasiti s mnohými pekážkami. Nebylo herc a jméno-

pi carském dvoe

Divadlo.

107

vit úpln se nedostávalo hereek, ponvadž divadelní povolání bylo
pokládáno za málo estné. Jiná obtíž spoívala v tom, že nebylo
ani kusá pvodních, ani peklad, aby se vyplniti mohla ada veer. Správce divadla musil v tomto smru nejvíce sám vypomáhati, ovšem že z inoher, na rychlo zpracovaných, málo se udrželo.
Vícekráte dáváno bylo „Rozdlení", v nmž velmi dobe byl líen
život statká. Takto namáhav sice, krok za krokem však, byly
odklizovány nesnáze, obecenstvo pivykalo veerním svým zábavám a všechno poalo se pohybovati v upravených kolejích, když
mimo nadání státní podpora byla zastavena a tím také dosavadní
úsilí uvázlo na písku. Jakmile odjel ze zem kníže Voroncov, gruzinská spolenost pestala hráti a teprve r. 1>579 noví ochotníci
zcela samostatn pi nepatrných podporách od tifliské dvoanské
banky, utvoili nové stálé družstvo, které po tuto dobu ve své
innosti neochablo. Jevišt upraveno v dom zmínné banky. asem
vycviili se dobí herci, jmenovité pro komické úlohy, ale návštva
bývá slabá, ponvadž v hlavním
Zakavkazí poítá se sotva
nco pes 21 tisíc Gruzin a takové obecenstvo brzo se vystídá
a v prostedcích, bez toho skrovných, vyerpá. Nesmí se pomleti,
že závadou ne poslední pro rozvoj gruzinského divadla jest citelný
nedostatek pvodních her. Drobné práce Eristova pro nynjší diváky celkem zastaraly, podobn lze íci i o jeho uapoobitelích.
proto se hledí vypomáhati peklady arménského dramatického básníka Sundukiance.
Látky k svým plodm bere týž uznaný poet pevážn z tifliského života. Nejlepším úspchem mže se vykázati „Pepo" (jméno
to tiliiského rybáe) a .,Chatabala" (Neštstí), podkladem k tomu
slouží upomínky z kupeckých místních kruh. Pvodní inohra
Cagoreliova „Chanuma" byla tž nkolikráte pedvedena a vyvolala
mezi posluchastvem živý potlesk. Z cizích kus nejvíce naplují
prostory malého hledišt veselohry a dramata Sardouova.
Arménská Thalia zídila si samostatný stánek teprve v letech
šedesátých a mezi jejími nadšenými pívrženci a služebníky estného místa se dodlali Amerikian jenž nedávno zemel, aimiškian.
Stálé družstvo arménské se utvoilo
stejným asem jako
gruzinské, ale dlouho se neudrželo. K tomu cíli byli získáni i nkteí osvdení umlci z Caihradu. Tragik Adamia vystoupil jako
host i v jiných mstech ruských a obecenstvo mu neskrblilo svojí
pochvalou. Bhem doby seznámili se diváci s pedními plody dramatického básnictví ruského, anglického, francouzského i nmeckého.
Staré divadlo, krásná to budova arabského slohu provedená
za v pravd pelivé správy knížete Voroncova, vyhoela r. 1874
a pedstavení bývala poádána v letní devné stavb. Teprve
r. 1887 dokoneno nové divadlo, dosti rozsáhlé a úpravné, v nmž
stídav pedvádjí se kusy ruslíé a gruzinské. Pro operu na státní
útraty buduje se na Golovinském námstí velikolepý chrám.
S otevením se odkládá, ponvadž na jeho vnitní výzdobu po od-

mst

tém

iQg
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chodu velkokiií/ete Michala

z

Tiflisu

píspvky

z

rííiské

pokhidny

byly zastaveny, i vyjednává se, jak hy se výlohy z i)rostredkft gubohatého kupce
beiniáiních a mstských mly uhraditi. V
se poádají pedstaJeg Pitojrva zízeno malé jevišt, na
vení výhradn k d<)l)roinnýni úelm.
Gruzinští ochotníci zídili si drobounké divadélko v Kutaisu.
Koující ruské spolenosti poádají adu pedstavení v Baku, Vladikavkazu i Stavropolu, kde mají zvláštní jevišt upraveno se skrov-

dom
nmž

nými dekorativními pomckami.
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pvodu Gruzin nevíme nieho;

dle jisté zprávy

obývali díve na rovinách Araxu a byli vytlaeni odtamtud silnjsvrchu zmínka
šími Armény. Arci dle národního podání,' o
uinna, praotcem jejich byl Kartlos, bratr Hajkuv. Jakkoli v tom
skrývá se upomínka na bývalé hojn styky mezi obma národy,

nmž

a zvyky lidu proti tomu rozhodné svdí.
Prvním panovníkem Gruzie jmenuje se Farnaoz (302

pece jazyk

— 237

Kr.) z rodu Nebrotovcu, jím byli vyj)uzeni z krajiny Rekové,
kteí se taní usadili od asu Alexandra Velkého a položeny základy pro správu zem. Tato rozdlena na devt ástí, jež ídili

ped

kteí mli v ase války shromažovati brann mužstvo,
míru pak vybírati poplatek. Vzorem pro rozmanité opravy byla
v jiném ohledu lid se ídil
sousední 1'ersie, dle níž

eristavové,
v

i

se zavésti dle pání panující rodiny uení Zorogruzinští pohané proti této novot se bouili, vyhnali

mlo

Když
astrovo,

vládce a nejbližší jeho

Aršaka
(až do

(r.
r.

93í

pe

265 po

píbuzné a prohlásili za svého panovníka
Rod tohoto vládl i)es pl tvita století
nicmén po dlouhou tuto dobu nedosedl na

Kr.).

Kr.),

jenž by vynikal osobními svými vlastnostmi;
tží ubránili se bojovným svým sousedm, z nichž nejnebezpenjší byli Peršané.
Za dlouholeté vlády Miriana, prvního Sásánovce na gruzinském stolci (od r. 2t)2—342 po Kr.) zapustilo v národ hluboké
koeny kesanství. Pda k tomu ovšem j)ipravovala se mnohem
díve; za ])rvní vrozvsty v koninách kavkazských považují se
apoštol sv. Ondej a Šimon Kanonii. Oba tito mužové psobili
mezi Abchazci a jinými horaly. Byli
nejen mezi Gruziny. nýbrž
to však pouze jednotlivci, kteí se dali získati pro novou myšlénku
náboženskou; teprve psobnosti sv. Ninu podailo se obrátiti na
víru Kristovu krále Miriana, jehož pikladu následoval veškerý
národ (r. 31S.).
Ale v politickém ohledu tímto obratem lid nieho nezískal;
Peršané vidouce, že jejich poddaní se sblížili s eky, a obávajíce se,
aby se jim nestali neposlušnými, pustošili zemi pi každé píleži-

trn žádný

vládce,

s

i
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nahodilé. To opakovalo se až do Vachtanga I. (roku 456
po Kr.), kterýž peoval o vnitní uspoádání své íše. jako o zevnjší její rozvoj. Za nho bylo oteveno mnoho škol, peklady
písma svatého byly opraveny a doplnny, vystavny na mnohých
místech chrámy, podél hranic na dležitých cestách vyzbrojeny
nákladné pevnosti a založeno pi sirných pramenech mésto Tiflis.
Pi tom nebylo zapomínáno na zevnjší nepátele; odrazil útoky
-Chazar, vnikl v kraje Osetin a odal Rekm nkolik dležitých
okres západní Gruzie. Vachtang uznával vyšší vzdlanost eckou
a zval ke dvoru svému byzantinské duchovenstvo, aby psobili na
školách, a zárove užíval jich k dležitým poselstvím. Takový nevídaný rozkvt íše arci vzbuzoval nedvru Peršan. ponvadž
zdála se jim nebezpenou. Aby si vzali záminku k válce, vinili
Gruziny, že pronásledují stoupence nauky Zoroastrovy. Ale nadje
na úspch zbraní Persii tentokráte sklamala; Vachtang (r. 488.)
pipravil svým protivníkm citelnou porážku, tak že mu od této
doby dáváno píjmení Horg-Aslan (vlk-lev). Král perský nejen
musil uznati nezávislost jeho, nýbrž pozdji se s ním spátelil a
vešel sním v úzké píbuzenské svazky; ale štstí záhy odvrátilo
tvá od konin rionských. Sousedé byli na sebe popuzeni úskoností eckou; r. 499 vojsko gruzinské bylo ve vlastní domovin
rozprášeno od Peršan, kteí do všech dležitých míst položili posádku. Po njakém ase odtáhli sice, ale za nástupc Vachtanga
ztrácela Gruzie na významu politickém, až teprve rod Bagratovc,
dosáhnuv stolce královského, dodal mu bývalého lesku. Arabové
usilovn namáhali se, získati pro své náboženství též kartvelské
kmeny, nepodailo se jim to však, dovedli pouze pleniti, zavlekli
na tisíce válených zajatc do ciziny, lid nicmén zstával vren
svému pesvdení. Za to uení Zoroastrovo až na nepatrné zbytky
tosti

zaniklo v

mohamedánském

nadšení.

Araby oslabený národ stal se koistí seldžuckých Turk, kteí
zaplavili zemi za výbojného Alp Arslana (v 11. slol.) a pivtlili
si ji k íši své. Osvoboditelem uhnteného lidu stal se Bagrat IV.,
jenž, zjednav mu svobodu, peoval o vniní poádek, aby zaceleny
byly rány.^ zasazené mu od sveepých koovník. Styky se vzdlanjšími Reky se utužily a byly pekládány nejen spisy náboženského obsahu, nýbrž i filosofické, i jiné vdy nalezly pro sebe
ochotné pracovníky, nové chrámy, krásy druhdy v zemi nevídané,
jsou zbudovány. Pri tom nikterak nezapomínáno na denní poteby,
upraveny silnice pro obchod, podporován domácí prmysl, zvlášt
hedbávnictví.
Po smrti Bagrata IV. optovali se nájezdy Arab a Turk
do nížiny rionské, le pouze na krátko. Za Davida Obnovitele
(r. 1089
1125) zapuzeni nepátelé za hranice, užito arci vhodného okamžiku kižáckých výprav. Po zarputilém odporu vyhnány
a porubány posádky turecké, až r. 1122 osvobozen i Tiflis. Takto
rozšíeno bylo gruzinské panství od moe erného až do Chvalin-

—
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me

Bagrnt obrátil k jihu; vstupuje též na pdu
ochránce kcstaiiství, (iobyi luésta Ani a odvedl
do zajetí einira dvinského. Arméni od tohoto pevratu hromadné
stehují se do mést gruzinskych, tak že v nich nabývají záhy penad živlem domácím
vahy
Nejvtšího rozkvetu a slávy dosáhla (Jruzie za carevny Tamary
1212). Jméno její nesmazatelné vrylo se v pamét liílu
(od r. 1184
a daleko za hranicemi bylo proslulým. Podrobila si nkteré kmeny
horské a šíila nadvládí své také smrem jižním zámry její byly
podporovány mnohými smlými vojevdci, kteí vstoupili do služeb
velebené carevny. Mezi nimi pední místo náleží rodilému .Vrménu
Zuchariáši Mclmruriizeliovi. Skvlých vítzství nad Peršany dosáhl
nejslavnjšího úspchu však dobylo vojsko
její muž David Soslani
Tamaino nad mohutným sultánun egyptským Nnredinem, jenž,
pchoty a
jak udávají domácí zprávy, sebral na 800.000
jízdy proti (iruzii. Sultán v nkolika srážkách utrpl citelné ztráty,
tak že se musil dáti na zmatený útk, pi tom vítzové uinili si
mnoho tisíc zajatc a pobrali v táboe ohromné poklady. I v zápase
s oslabenou íší eckou Gruzini byli šastnými, nebo zaídili pod
svou ochranou království trapezundské.
Nesmíme se však domnívati, že Tamara jednostrann pomýšlela pouze na výboje, toužíc stále po nových zemích, naopak
v míru dovedla své jméno zvniti. Stavla krásné a nákladné
chrámy, na vojensky dležitých místech zizovala pevnosti a dbala,
aby se vzdlání mezi lidem šíilo. Na dvoe jejím žila celá ada
proslavených básník, z nichž bez odporu náleželo první místo
ského a vítzný
ariiiéiiskou

svfij

jako

i

—

;

;

muž

i

Rustaveliovi.

Štstí zídka bývá všestranné; pozorovali jsme, jak si dobyla
nehynoucích zásluh Tamara o rozkvet své íše, ale v rodin mla
První její manžel, Jií, syn ruského
Ulálo utšených okamžiku.
knížete Ondeje Bogoljui)ského, byl krátce po svatb vyhnán ze
zem a uchýlil se do Caihradu, odkud [)omocí byzantského vojska
u(''inil pokus i)roklestiti si opt dráhu k ztracenému trnu. Z poátku zdálo se, že dosáhne kýženého cíle. nebot se k nmu pidali

iiiístodržitelé

v

(eristavové)

Imerecii,

Mingrelii

i

v jiných

ástech zem, nicmén v hlavní bitv Jií byl poražen a s etnou
svojí družinou zajat. Také v druhém manželství nedopál jí osud
spokojenosti.
(jarevna

Tamara zemela

r.

P212.. ale s uritostí se ani neví,

kde tlesná schránka její odpoívá; nkteí se domnívají, že uložena k vJ-nému odpoinku v kláštee Gelatském severovýchodn
od Kutaisu. jenž byl vystavn na ro/kaz slavného Davida Obnovitele.
Není (hdvladu ve východních djinách, aby panovník tak zvuného jména, jakým se honosila Tamara. slávu svou podržel neposkvrnnu rozmanitými zloiny neb neestmi.
S Tamarou zašla hvzda skvlého rozkvtu všech sil Gruzie,
aby nikdy nad obzor nevystoupila; slabí panovníci nedovedli udržeti
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zemí v závislosti a také správcové krajin vlastních gruzinských odpírali poslušnost. Za takových okolností pikvaily nesetné hordy koovník mongolských, a jakkoli Arméni a Gruzini
staten vzdorovali, podlehli pece ohromné pesile. Také horalé
•vedlejších

marn

odporovali, pes hromady jejich mrtvol, pes rozboené a
spálené vesnice i msta proklestili si Tatai cestu do rovin ruských,
aby tam v díle zhouby pokraovali.
V tom stavu setrvala zemé až do Jiího V. Nádherného (od
1346). tento sjednotil národ v boji proti pohanm, vyr. 1318
pudil je a obecného nadšení vítzného vojska použil k tomu, aby
si podmanil horaly kavkazské. Aby zabezpeil trvalý mír obnovené
íši, vydal pro kmeny podmanné zvláštní zákony, jež byly pozdji
také pojaty do sbírky Vachtanga VI.
Sotva že zaceleny byly rány, zpsobené prvním nájezdem tatarským, objevil se na hranicích se svými nezízenými pluky neodolatelný Tamerlan. Tikráte stižena byla Gruzie jeho návštvou
a etné zíceniny byly výmluvnými svdky jeho innosti. V horách
usadil nkteré kmeny, aby jejich pomocí udržoval v postrachu a
Tmito nedobrovolnými osadníky
závislosti všechno Žakavkazí.
nejvíce oteseno bylo kesanství pvodního obyvatelstva. Úleva na
krátkou dobu byla dopána lidu za Alexandra I. (1414
1442);
po jeho smrti zmatk pibylo, neb íše rozdrobena v adu menších

—

—

knížectví, jež

vzájemn

se oslabovala.

Perský šach Abbas jako vášnivý mohamedán namáhal se poátkem 17. století, aby získal Gruziny pro islám; za tou píinou
nkolikráte vnikl se svými bojovníky v Kachecii a Kartalinii a
matku kázal usmrtiti, že nechtli
vládce této poslední Luarsaba
se zíci víry otcovské. I car v Kachesii Tejmuraz vypuzen ze zem
a po mnohých útrapách zemel v Persii.
R. 1638 všechna gruzinská zem rozdlena mezi Turky a Peršany, první ujali se vlády nad východní polovicí, druzí opanovali
západní ásti. Veliký díl obyvatelstva, pod ochranou sultánovou se
nalézající, byl nejvíce násilím získán pro islám; i panovníci gruzinští, kteí dle jména spravovali krajinu, musili se zíci kesanství.
Aby bída se dovršila, v znaném potu prodávány dívky, násilím
a uskokem z kruhu rodinného vyrvané, aby plnily harémy tureckých velmož.
Vachtang VI., ustanovený r. 1703 perským šachem carem gruzinskýra, použil vhodného okamžiku, když na vysoin Iránské zuila válka mezi Peršany a Afganci, aby zlepšil stav svého lidu.
Když ruská vojska obsadila západní beh Chvalinského moe,
byl obviován vládce gruzinský, že pohádal cara k nepátelství, a
proto byl zbaven na rozkaz perského šacha svého stolce. Vypuzen
ze své otiny odebral se Vachtang s nádhernou družinou do Moskvy,
aby si vyprosil podpory proti Persii, ale marn. Nemoha se navrátiti, zstal v Astrachani. kde byl i pohben. Na krátkou dobu
krajiny rionské obsazeny Turky, ale když v Persii strhl na sebe
i
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vypudil nejprve za hranice Afgance, pak
bojovným mužs^tveni. aby ojjétné získal ztracené provincie gruzinské. Mezi knížaty nové jmenovanými proslavil se

trn

vynikající Nadir,

obrátil se s

zvlášt Tfjtnuraz kachetinský a syn jeho Hcrakles. Oba vynikali
stateností a získali si j)ízei'i NaJirovu vy.latnou posilou, kterou
mu poslali na výj)ravu proti Indii. Pokusy domácích nespokojenc,
pevrat zpsobiti, byly branné potlaeny a skvlých úspchu dosaženo též proti Lezginm a Turkm. Po smrti Nadirové Herakles
nemínil uznávati nadvlády slabého jeho nástupce a když proti neposlušnémn vasalu vypraveno bylo vojsko, rozprášeno, Tiflis byl
zbaven perské i)Osádky a pikroeno dokonce k výbojm, i podailo se Gruzinm vztyiti své prapory na hradbách Erivaué a Gauže

(nynjší Jelisavetpoi).
Turci nepestávali znejjokojovati krajiny gruzinské obasnými
nájezdy, kteréžto okolnosti používali též Le/.ginové k loupežím.
Jakkoli Herakles statené se bránil a téžké rány zpsobil svým
odprcm, pece když vysttiupil proti nmu Affa- Mahomed-chan,
musil ustoupiti nerovné pesile. Hlavní msto Tiflis bylo dob\to
a obráceno v rozvaliny. pi'i této pohrom sama panovnická rodina
jenom s velikými útrapami unikla záhub, ukryvši se v horách.
Aby se míra utrpení národa gruzinského dovršila, pidružili se
vnitní nespokojenci, již podnítili spory
k zevnjším nepí-átelm
mezi etným potomstvem Herakleovým, z ehož hrozila vypuknouti
i

obanská válka.
Chtje tomu pedejíti, staiký vládce i)ísahal vrnost moskevskému caru, by zabezpeil zemi své pevnou ochranu, a syn jeho
vzdal se úpln všech nárok na stolec gruzinský ve prospch mocného svého i)íznivce.
Gruzie i)i pojena byla k velestátu ruskému r. 1801 v dob,
na jiných stranách zbran jeho mnohonásobné zamstnávány.
kdy
1 po
i)ipojení Gruzie k Rusku dovedl si rod Bagratovcú
zjednati úctu a získati zásluh o íši. Jakmile b\la vrchní nadvláda
i

carova uznána, vstoupil do jeho služeb Petr Ivanovic Bagration
r. 1783 a pod dozorem Suvorova, jehož pízn v nejvyšší míe požíval, vycviil se na slavného velitele. Úastnil se rozmanitých výprav na Kavkaze, v Turecku, Polsku, Itálii. Rakousku i Finsku,
jsa pro svoji statenost a bodrou povahu i od prostých vojín
zbožován. Jmenovit jeho rozhodnému a obezetnému vedení byla jiipisována vítzství, jichž doi)yli spojenci za druhé
koalice u Lekka. Cassana, Trebie a Novi. I i)i jiamátné výprav"
do Švýcar a pechodu pes zasnžené hbety alpské, který se od
znatel vojenství výše cení než Hannibalv j)rchod i)es prsmyk
M. sv. Bernharda, bylo mu osvditi v tžkých okamžicích válený
dvtij). Ješt více se proslavil r. 180.") po pádu Ulmu. když Murat
8 vojskem 40.0l>0 chtl Pusy u Schongrabena zaskoiti, jiostavil se
mu kníže Ragration se GOOO m. a zdržel jej tak dlouho, až ústup
hlavního voje pod vedením Kutuzova zdárn i)roveden. I po bitv

tém
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u Slavkova byl mu stejný úkol
cara Alexandra I.

sven
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a ani tenkráte

nesklamal

dvry

Ve válce r. 1806—7, kdy se jednalo o existenci Pruska, nedopál si oddechu a úastnil se v krvavých bitvách u Jilavy a
Friedlandu. Za vlastenecké války r. 1812 jmenován Petr Ivanovic
velitelem druhé západní armády u Slonim odrazil útok Davoustv
u Mohileva. V kruté bitv u Borodina roztíštna Bagrationovi
;

hole nepátelskou
zemel (12. záí r.

kulí,

následkem ehož za hrozných bolestí
Byl pravnukem Vachtanga YL, cara

1812).

kartalinského.

Bagratovci nyní dlí se na ti vtve: Bagrationv bez píjmení,
i Davidových.

B. Muchranských a Imeretinských

Argonaute a Kolchis.
Kolchis! Kdo by si nevzpomnl na báji o Argonautech a jejich pouti po všech moích, která byla starým Hellenm známa!
Dlouho uenci vedli spor, kudy vlastn neohrožení plavci se ubírali a s kterými národy pišli v styk. *)

Nyní uznává se v kruzích, jež otázkou touto se bedlivji zajména Kolchi, Kitea, Fasis. Aia, Médea, Dioskurové byla
pouhé názvy symbolické, vztahující se k vzdáleným koninám, a že
postupn byla dávána rzným krajinám dle toho, jak zempisný
bývaly, že

obzor se rozšioval. Konen byly kladeny až za poloostrov indický,
ne že by to bylo píliš daleko, ale prost proto, že dále na východ
od eené zem nieho neznali.
Lampsaku pi úžin Hellespontské kolovala pradávná
V
povst, že Frixos tam donesl zlaté rouno a proto prý v dívjší
doby obec slula Pitija. což v thráckém jazyce znaí „zlaté rouno".
zpráva, že Frixos usadiv se v Kolchid,
Rozšíena byla u
pojmenoval tuto maloasijskou hornatiuu Frygií. Patrn tato zvst
pochází ješt z as, kdy Hellenové mínili, že Kolchida leží pi
vchodu do Pontu na jihovýchodní stran. Ale když se neúmorní
moeplavci osmlili na hladinu nehostinného Poutu, který se jim
zdál býti nekonen rozsáhlým, nemohli se domnívati, že tajemná
zem nalézá se za jejich zády, posunuli ji opt na konec jim pístupného svta, penesli ji prost na druhou stranu bezostrovné
Tauhlubiny. Vše nasvduje tomu, že bylo díve dosaženo
ridy než východních pístav, nebot plavba podél Malé Asie jest
mnohem obtížnjší a nebezpenjší než podél thráckých a jihoruských stanic. Hesiod nám dosvduje, že Frixos dal se smrem,
jenž mu byl ukázán zkušeným starcem Fineem, pod kterýmžto

mst

ek

beh

') Viz Vater: Argonautenzug a týž Das Verháltniss der Linguístik
Mythologie und Archaeologie.

Prof.

Em.

Fait: Kavkaz.
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úsudku nkterých uceiicá skrývají se neodstrašitelní
dráhu vzdlanosti v asích pedhistorických svým
liellénskýni ddicm Taurové tudíž výslovn uvádjí se jako strážci
zlatého pokladu; Tanais pak se zamuje s Fasisem. o kterém

jméiiciii

ú\o.

FeiiiHiié. klestící

v

o Orfeovi se dí, že

báji

vlévá své vlny v záliv Maeotský. Patrno,
že kdesi daleko na výFrixos vystoupil prý se

ekové slyšeli pouze o obou ekách,
chod pivádjí své vody v moské tQné.

že

svým beranem k Tanaisu u Kriumetopona, ímž rozuml se jižní
výbžek Krymu. A jxtdivno, mezi starobylými osadami téže ohromné
závory moe Azovského uvádí se i msto Kitea, jež leželo mezi
Takilburunem a Opukem! Ovšem se nevyskýtá v Tauridé žádný
kmen Kolch. ale takovv také není popsán ani v atl národu Zakavkazí, když se s ním ekové blíže seznámili, akoli díve o nich
niluvili, jako by tam žili.
Nemajíce žádných mítek spolehlivých, aby urili jimi rozlohu
vtších zempisných prostor, oi)chodníci 'miletští a jiní jejich ná-

mli o erném moi nesprávné pontí. 1'edstavovali si
podob skythického luku, tak že jižní pobeží od Bosporu až
k Dioskurii (Suchm) naznaovalo jim ttivu. Východní pístavy
kladli do neobyejné dálky, míníce, že Médie leží pímo na jih od
nich. Až do asu plavby Nearchovy po Indickém okeanu byl výsledovníci

je v

chodní cíp Pontu oznaován jako krajní mez pístui)ného svta.
Následkem toho peneseny byly i s nápadnou dsledností kraje
Kolchidy, Kiteje od plnoci na východ; po mnoho století pak nehnuly se tyto názvy z nových konin. Až do pochodu Pompejova
k horám kavkazským možno íci. že ímané a ekové neznali než pozahaleno mlhou nevdomosti. Jebeží, nitro krajin zstávalo pro
nom nkterá jména k nim pronikla, s nimi však byly spojovány pojmy
bájené, skutenosti odporující. Teprve v dob Augustov ímané
se pesvdili, že v odlouených koninách žijí Lazové a ne Kolchové a že skutení obyvatelé zem, jež byla cílem neohrožených
Argonaut, vynikají divokostí a surovostí. jaká jinde za stejné
doby nebyla pozorována. A pece praví klasikové mli vysoké pontí o duševní pokroilosti a vzdlanosti domnlých Kolch. kteí
náhle opt zmizeli pod rukama, jakmile nad jejich krajem rozbeskl
první úsvit vdy. Starší název mizí vytlaen Lazikou.
Pokusíme se vysvtliti význam nkterých slov z podání o cest
Argonaut. Aia^ znamenalo prost zemi, výzkum se týkal tudíž
všeobecn vzdálených krajin, .Vietes vládce slul takto dle své íše,
by se mohlo poukázati na ecké aTra, otec, lat. at-avus. Sestra
])anovníkova zove se Kirke, povstná arodjka, která pipomíná
se též v Odyssei a dle ní pojmenován
mys Circei u zálivu Neapolského. Vykládáno, že se kouzelnice tlo z;i})adních moí pesthovala. Nkteí badatelé poukazují na podobnost zvuku Krrkety
pedky nynjších Cerkesa, liitter pak *) jméno dcery slunce uvádí

n

a

i

—
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v souvislost se zbožovaným sluncem Korem i Kirem, po nmž
stopy se zachovaly na ohromném prostranství od Cejlonu až
k Atlantickému okeanu. íieku Fasis shledává Uslar v nynjším
Arpaaji. díve zvaném Arpazos, vykládaje ar hoejší a Paz i
Faz, nebo f se zamuje v armenštiné za p. V slovu Medee

obráží se upomínka Med z dob, kdy ješt ekové mli o národu
tomto jenom matné pontí doslýchajíce o nich od pobežních kmen
maloasijských. Na pedního hrdinu Jasona upomíuají etn svatyn zvan Jasonea, které však vyškytají se nejen na celé prostoe
kavkazské šíje, ale daleko západnji na pobeží Tyrrhenského
moe. Azové se pedstavovali v pedhistorické dob jako hrdinové
a lidé slavného pvodu, ba i jako bohové. Dle nich byla nazvána
též Asie, kterou se rozumla pvodn asi ona ást dílu svta, kde
podobné božnice se ve vtším potu vyškytaly. Teprve vojevdce
Alexandra Makedonského Parmenion naídil, aby stavby tyto byly
všude znieny, nechtl dopustiti, aby na východ bylo njaké
slavnjší jméno než bojovného krále. Gruzinská šlechta odvozuje
svj pvod od druhu Azona který ovšem se líí. jako by býval
velitelem oddílu makedonských bojovník. Patrn starší podání

jenom pizpsobeno.
Kita ili Kiteja znaí pi popisu výpravy lodi Argo bud msto
neb celé území. V. Miiller, jazykozpytec na slovo vzatý, vykládá
to z eckého slova y.ovro^
kže. Jiní objasnní toto zavrhují a
tvrdí, že to vbec znamenalo východ a nemlo nic spoleného
s jazykem eckým. Ukazováno na ruský Kitaj (ínu)^; ale tato íše
byla pojmenována dle stedoasijské krajiny, jež od
pozdji
pipojena k jejich panství.
Kolchové dle slov Herodotových pokládali se za píbuzné
Egypan, prý jsou to potomci vojín Sesostrisových, o nmž bylo
vdomo, že pronikl se svými bojovníky až k pobeží Pontu. Plet
jejich odlišovala se temností od sousedních kmen.
Výklad slova Kolch nijak neuspokojuje, užito k tomu všech
jazyk ve starovku známých, ale závrky z toho odvozené nesnesou písného vdeckého mítka. Novji, když trochu lépe pohnána gruzinská e, ukazováno na chalchi, což znaí „národ*.
Mínní tomu na odpor se staví pouze vysoké ono pontí, jaké
mli Piekové o bohatství a vzdlanosti starých Kolch což se na
pedky nynjších Laz a Miugrelc nedá vztahovati. Mimo to
vysthovale! kolchidští byli známi také v Itálii, na ostrov
Kreté i v Libyi. Mezi potomky Misraimovými uvádjí se v písm
svatém též Kasluchim, dle egyptského pramene byli to Kslchi,
takto bylo

—

ían

pedkové

to vedle jiných

kmen

i

Filištýnských a

Korybant. Po-

dobá se, že Kolchové jako osadníci byli pouze na pobeží usazeni
mezi jinými kmeny za rozkvtu mst foenických. Nkteí jsou
ochotni pedpokládati, že v nedohledné nám dob provozovali
obsáhlý obchod po suché zemi Indové jako dosud v Persii, Afganistanu, Beludžistanu, Buchae, Chiv až do Astrachan, všude

Národopis,

llC)

slynou bohatstvíiu
vají

a

zvláštní tvrti.

v

pedních

tržištích

jmenovaných zemí obý-

Nejradéji se zabývají lichvou.

— Abchazové

Západní horalé.

')

a Ubychové.

Západn horskou skupinu ])fe(Istavují Abchazové, Ubyrhové a
spolen zaujímají severozápadní ást všeho Kavkazska,
poloostrova Tamanského až za eku Kodor, na východ ke Kumé

erkesové;
od

a Tereku po Mozdok. Ovšem, když nejvtší díl erkes se vysthoval do Malé Asie a do evropského Turecka, zstává zemé jejich
málo obydlena, což se zmnilo podstatnji, teprve od neštastné neúrody r. 1892, nebot nahrnulo se tam mnoho lidu z kraja hladem
stížených.

Abchazové nazývají

se

Apsua, svou krajinu Apsne^ klasití

spisovatelé jmenovali je rozlin: Abuzgy neb Avogary^ Rusové
druhdy je znali jako Olezy. nkteí nynjší uenci dávají jim jméno
Azega, což snad vzniklo z erkeského slova adzecha, bžný název
vypjen z gruzinštiny, v níž zní apchazi.

Kmen tento zaujímá nvní ])ruh zem mezi jižními pedhorami hlavního pásma a erným moem od eky Kodoru až
k mstu Gagrám. I z tohoto malého národa mnohé obce vysthovaly se po r. 1864 do íše sultánovy, zvlášt stalo se to z krajinky
Džegetie a Cebeldy (Zambal). Asi v 17. století znaná ást lidu
pešla na severní úboí pohoí, usadivši se u poboek Kubán
jako Labi a Urupa, avšak i ti následovali píkladu svých soused
a vyhledali si nová sídla, doiiodnuvše se s vládou caihradskou.
Zbytek jejich udržel se u Batalpašinska potem 42.205 duší (r. 1886).
se na nkolik náeí a poítá se
jako baskický v západních Pyrenejích a nkteré
intlianské k pilepavým (agglutinujícím). Dkladnji seznáno bzybské

Jazyk abchazský rozdluje

ei

podobn

náeí.
etné zíceniny chrám,
'^)

nýbrž

vkusnými ozdobami,

i

jež

pekvapují nejen svými rozmry,,
o kesfanství, jež druhdy kvetlo

svdí

koninách a záiove o vysoké vzdlanosti, která záplavou
islámu byla zniena. A pece není tomu tak dávno, co tato pronikavá zmna se sbhla
Teprve v dob nejvtšího rozvoje íše
turecké picházeli hlasatelé víry Mohamedovy do odlehlých údolí
a byli i)ízniv i)ijati. V druhé polovici 16. století založena dležitá pevnost Suchum-kale, odkud jako z ohniska v západním Kavv tchto

')

str.

^peBHMHiijifl CKasaHÍfl o

400 a
^)

KasKast

Co»iHHeHÍe apoHii

IT.

K. Yciapa

n.
11. K. Tojiapi). 9Tiiorpa*i>i KauKaaa. ílauKoananie,
knize uvedena nová abeceda, jež
npii:iio^eHH>iMii.
pro tento jazyk,
se odchylujici od dosavadních, jež.

3alJ:l;^CKi: Bapoii-b

V

A6.\a3CKÍ aauKi. ch
se navrlnije

zavádny mezi

ásten

horaly.

Západuí horalé.
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kaze šíila se sláva Alláhova a moc sultána caihradského. Poslední
léta ást Abchazc pešla opt k víe Kristov, arci spíše dle jména
než dle svého pesvdení a vznikla z toho prapodivná sms, neboC
lid nemže se jinak ješt vyprostiti ze svých pohanských názor,
nco si ponechal od fakir tureckých a na oko vykonává pravoslavné obady. Všech Abchazc v ernomoí v letech ticátých
udávalo se na 128.000. Abchazec tlesn není tak krásný jako
jeho sousedé, jest prostední postavy, obyejn má tmavé vlasy,
plet osmahlou, výraz tváe jest hrubý, též není tak statený a
velkomyslný jak jiní horalé.
jest úpln nezávislou hospodyní,
práce polní musí býti obstarávána nájemným lidem (^tak zv.
Rodinný život velice
achašaly), není-li tohoto, samým mužem.
prostý, asto pojmou manželku bez všelikého náboženského obadu
a takovýto svazek také snadno se peruší. Pi zasnoubení žena
dostává ^mkjach'', jímž se zabezpeuje pro pípad, že by byla
opuštna mužem, nezavdavši k tomu píiny, ale též po smrti
svého muže. Mkjach jest svatební smlouva, dle které vymují

Žena v domácnosti Abchazc

tžká

se urité dchody, arci
tohoto dohodnutí se

odvádné žen platnost
muUou neb soudem. Svatba sama

v pírodninách,

mže

zrušiti

;

dva pozdji po zasnoubení a pi
rozmanité cenné dary. Abchazské
vesnice trochu se podobají jihoruskému selskému dvoru a jsou
velice rozptýleny. Píbytek skládá se z pleteného domku, v nmž
jediná komnata s krbem, ze kterého dým plouží se ven skulinami
stechy, kryté kapradinou a nkdy též osticí. Uvnit svtnice
podél stn rozloženy nízké pryny (palandy), na zpsob jako u nás
ve vojenských strážnicích zízeny, arci ne tak dkladn, na místo
stol rozestaveny nízké dlouhé laviky.

nezídka vykonává

se

rok neb

i

se odevzdávají

této píležitosti

na
Blíže obývané chaty nalézá se pletený saraj pro eládku
vysokých devných sloupech a pokryt kapradím vystaveny jednoduché zásobárny, nejvíce chovající kukuici, jež tvoí podstatnou
:

ást

výživy lidu.

Jako staí Germané upravovali si svj píbytek uprosted
polí svých, též Abchazci kolem chatre vzdlávají „kanašu", kupole a chrání toto ped lesní zví dosti vysokým plotem.
rodin, jež slují „tavadi" a „amista" a zastupují
jakýsi druh domácí šlechty, možno nalézti obydlí zaízené s vtším

kuiné

U

pednjších

pohodlím.

Obyejn

obléká se Abchazec v bešmet (krátký tatarský kas pásem, za pokrývku hlavy
slouží bílý bašlyk, který ped nkolika roky také u našich dam
paížskou módou jako novotina byl zaveden. Vrchní roucho tvoí
„ocha", trochu
erkeska. Ženštiny šijí si cicovou jupku,
dlouhý kabátec z téže látky neb z hedvábí s oteveným límcem,
boty slouží obému pohlaví, jako v rzných ástech Moravy hlava

bátec,

vlnné neb nankýnové spodky

pemnná

;
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biicl prosty zátek neb kus jeninó látky turecké (kyseji),
konce voln splývají po obou stranách.

chrání

V jidle

]<,o\\,

mouky „homi"
rovnž jako Vlaši

z

jejíž

podobné jiným horalfím, stídmi; vaí se kaše
neb kukuice, jež požívají
i)rosa),
svoji polentu též na míst chleba a zapíjí k tomu
(droljného

mléko. liádi namáejí liomi v .socebele", jest to omáka
granátových jablek, švestek neb mišpulí, silné o\)i'\)Ýena.. K obdu
zámožní jjedkládají slepici, skopové maso a j. Oekává-li se vzácný
host, vaí se pro nho hovzí maso, drbež a skopovina upravují
se na rozmanitý zpsob, nabízí se kyselé mléko, med, mezi tím
podává se sýr, asto opíkaný a víno. Znají již užívati nož a lžící,
urobených prosté z rohu neb palmového deva.
kyselé
z

Ve svátek

vesniané o obecných vcech neb jioáaž do soumraku oddávají se tanci (zvlášt

radívají se

dají se zábavy, po

obd

pi tom pjí se jednotvárn písn.
byla po jistou dobu pi vtlena k jianství
Abchazc
Zem
gruzinskérau a obyvatelstvo ástené osvojilo si feudální zízení
V neznámou nám dobu podailo se knížecímu rodu Šervašidze
samostatnou íši založiti, vladaský tento rod slul u Abchazc
oblíbené lezjíince),

„aba".

Národní vsak i)odání nesahá dále než k poátku i)edePed válkou s Napoleonem Paisko pimlo panovníka
abchazského, že uznal jeho ochranu, a když r. 1804 dokázalo se.
že kníže Michajl udržoval tajné styky s tureckým dvorem, vypuzen
šlého století.

ze

zem

a ve správu

její

uvázali se ruští úedníci.

ást ernomoského pobeží mezi
malými íkami Chostou a Šachem.
Sami sebe jmenovali Pech: bžný název Yyj)jéen od erkes:

Uhy chove

zaujímali

kdysi

e

jejich dlužno považovati za samostatnou, arci nelze upíti, že
jsou jakési shody mezi abchazským, erkeským a ubyšskym jazykeu),
ale jakého jsou druhu znaky i)íbuzenství tohoto, tžko a snad
navždy nemožno hvúo rozhodnouti. i)onvadž r. 18()4 vysthovali
se všichni do Malé Asie. kde se rozptýlili mezi jinými národnostmi.
Pouze nkolik rodin setrvalo v Rusku, byly usazeny v erkeských
ddinách, v poíí Kubán, ped sedmi roky napoteno jich všech
80 duší
pirozeno, že rychle zapomínají mateskou svou mluvu.
i

O pvodu

Ubychii druhdy kolovaly rozmanit povsti; vypravováno, že nkteré lodi IJenátian a Janovano, peplnné kižáky
bouí byly zahnány k pobeží kavka/.skému, a když mužstvo vystouj)ilo. aby si oddechlo, lehké j)lachetní koráby znovu jsou vichrem
uchváceny a roztíštny, nezbývalo tudíž bojovníkm nic jiného,
než usaditi se v neznámém kraji.
Jiní tvrdili, že to byla pestrá
sms rzných národností a že mezi nimi byli též etní kozáci, jež
prchli ze své otiny, stíháni jsouce pro nkteré zloiny. Všechny
tyto povsti ukázaly se lichými.
Ubychové byli ])ovažováni za
nejstatenjší horaly západního Kavkazu, ale po pádu erkes neinili plukm ruskýrn žádného odporu.

erkesové.
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é.

erkesové byli ješt v první polovici našeho století mocné a
bohatými krajinami vládnoucí plém, nebot sídla jejich se prostírala od Ubych až na poloostrov Tamanský na východ až k stednímu toku Tereku. Ve století 10. nejen že pásli svá stáda až
v poíí Manyu, ale rozhodovali též o rovin pi dolním Tereku.
Sami se jmenují Adige\ ve stedovku mli více názv. Jazykozpytci marné dosud namáhají svj dmysl, aby vysvtlili slovo
obecn pijaté. Starovcí zemépisci rozumli pode jménem kerket
pímoské kmeny kavkazské; možno, že Jauované udržujíce s krajinami ilé styky, ze starého tvaru pizpsobili si slovo Circassi,
z ehož si udlali Turci, ddici Vlach v onch koninách, Óerkes,
a toto nabylo ve vdeckém svt domácího práva. Pro nás zajímavým jest název Zichy, kterým oznaoval Strabo lid na svrchu
oznaené prostoe. Gelasius Dobner a dle nho i jiní djepisci
prohlašovali je za praotce ech, kteí od nich za nepovédomých
okolností se odtrhli a na západ se vysthovali.')
erkesové rozdlují se na nkolik národ, akoli rozdíl mezi
jednotlivými z nich není tak znaný, aby se takovéto rozlenní
dalo odvodniti.
Tlesn jsou krásn vyvinuti, obliej oblý, vroubený erným
vlasem, oi jiskrné, v chování prozrazuje se nenucená uhlazenost.
Láska k svobod a k horským aulm nejvíce dávaly ráz jeho povaze; arci všeobecné vzdlání není píliš znané, pi jiných svých
dobrých vlastnostech jest velice povrivý a neobmezen oddán
krvavé pomst. Froížmé zachovávají se patriarchální obyeje; otec
provozuje úplnou vládu nad dtmi i ženou, asi jako pater familias
v starém Éim. Staí lidé požívají vbec vážnosti. Chlapci dávají
se na vychování ,atalykum", aby se z nich stali dobí bojovníci
a lovci. Když mladík dle úsudku vychovatelova osvojil si potebný
cvik a spoleenské mravy, vrací se dom. Svazkv píbuzenské
upevovaly a rozšiovaly se satky a doasnou výmnou dtí. Za
každý pestupek proti obecnému ádu jednotlivého svého lena
odpovídal celý rod;*^) když táž osoba optovala zloin, byla vbec
ze svazku rodinného vylouena.
Obyvatelstvo dlilo se na tidi/, v popedí stály rodiny knížecí,
za nimi následovali dvoané (vork) a posléze rolníci (pfokot). Mimo
tyto byli ješt otroci, již se doplovali z válených zajatc a vojenských sbh, bylo jich upotebeno k tžkým polním pracím
a svého asu mnoho Rus mezi nimi se nalézaio. Mezi statkái
a vlastní šlechtou

mohly

býti uzavírány pravoplatné

satky

a z nich

M Viz: „Palacký. Djiny národu eského." I. díl, strana 92. Pózu. 17.
Podobné u starých Slovan udržel se dlouho zvyk, ^poruky", dle
níž ruili za krádež i p, zloiny všichni blízcí píbuzní.
*)
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úedníci, což propuSténcin, i<teí za njakou zábývali voleni
sluhu nabyli osobní svobody, bylo zakazováno.
Oerkesové délili se na ,tleuši", bratrstva, jejichž lenové písahou musili se zavázati k vzájemné oddanosti a podpoe.
i

Mly

tudíž takové spolky
ních Slovan.

mnohem

sirsí

význam než pobratimstvo u

již-

Domácí život národa byl vždy prostý a nehledaný. Svrchní
odv, erkeska. rozšíil se nejen mezi druhými horaly, ale též

nm

židé místní chtjí se v
kozáky,
pyšniti. Obydlí jest
chata se slamnou stechou; vnitek rozdlen na nkolik komnat
s malými okénky, ale bez sklenných tabulí. Nízké dvée
z vnit
opírají se devnými záporami, místo skla dávají se na as poteby okenice. V prostranné svtnici v podlaze z upchované hlíny

mezi

i

stny vykopána malá jáma na ohe, nad ní upevnna trouba,
upletená pouze z proutí a omazaná blinou, ímž arci nebezpeí požáru jenom nepatrnou mrou se zmenšuje. Po obou stranách ohništ
do stny zadláno nkolik lavic i)ro nádoby: po stnách v malebném nepoádku rozvšeny pestré zbran, hlavní bohatství horalovo,
a odv. Dále se tam nalézá nkolik kulatých, nízkých stolka i postel,
pokrytá silnou plstnou látkou. U domku jest špižírna, spoívající
na tyech dosti vysokých sloupech, a k ní se pipojuje chlév pro
domácí dobytek, celý dvorek obehnán plotem. Od jiných díl statku
odlouena Jcunacka, urená pro píchozí hosty a skládá se z domku
a vedlejší konírny. Auly (vesnice) erkeské roztroušeny na velikém
prostranství, kamene užívá se za stavivo jenom na vysokých horách,
jinak v nižších údolích vše jest z trám a pleteno.
Známo, že byzantským knéžím se podailo získati ve stedovku Cerkesy víe kesanské; teprve j)od dlouhovkým tlakem
íše turecké vzdali se pravoslaví^ shledávajíce vtší výhody v islámu.
blíže

Zmna

lato

provedena koncem

17. a

poátkem

18. století.

Kestan-

zanechalo etné stopy bývalého svého rozkvtu v podob zícených chrámu. Ostatn nkteré kmeny udržovaly upomínky dívjšího náboženství až j)o tu dobu. kdy se navždy rozlouily
s rodnými auly. Mnozí rodové, zvlášt na pobeží, klanli se kížm, jež byly postaveny ve stedu posvátných háj, ale pinášeli
tu rozmanité obti k i»octé i)ohanských bžk. Odpor erkeských
národ proti Rusm nikdy neml rázu boje náboženského a nechtli se ani vzdáti ve prospch mohamcdánství obyejového soudu
ství

(adata).^

Z Cerkes zasluhují bMžší zmínky, že vyznamenávali se v boji
kozákm. Kabardinci ili Kaberto), obývající ve Velké a
Malé Kabardé východn od Elbrusu, na levých pobokách Tereku
od Uruclia až k Malce. V dívjších dobách rozšíili nadvládí své
až k moi Clivalinskému a ponvadž byli kesfanv, usilovn dovolávali se podpory moskevských samovládc proti Tatarm krymským a Turkm. Ovšem Krym byl blíže než Moskva a (iirejovci
proti

pozorujíce nebezpeenství, které jim hrozilo

ze spolku, ohlíželi se

erkesové.
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po prostedcích, jak by jej uinili neškodným a to se jim zdailo,
když mullové úspšn šíili mezi kavkazskými kmeny víru v Alláha.
Jak si vážila Kateina II. Kabardincú, nejlépe viduo z toho, že npodobné cti nedostalo se
kolikráte poslala vládcm jejich dopisy
žádnému z jejich soused.
Zízení spoleenské spoívalo na šlechtickém roztídní; bez
odporu byli povinni poslušenstvím svému knížeti (pši) nejen urozenci (vork), nýbrž i poddaní (pšitl). Kníže vyžadoval na prostém
lidu neobmezenou úctu. Ze svého dvorce ubíral se vždy v prvodu
skvlé družiny, z níž každému jednotlivci svován dle ustálených
obyej jistý úkol. kterýmiž obady mla býti dstojnost pední
osoby v aulu i kmeni zvyšována. Kazdy muž z lidu, když se náhodou setkal na cest s knížetem, považoval za svoji povinnost
provázeti jej, dokud tento neuznal za vhodné milostiv jej propustiti. Ubíral-li se náelník toliko pšky, vyžadovala toho slušnost,
aby Kabardinec, který k jeho družiné se ml pipojiti, rovnž s kon
sestoupil. Takovéto pokory bylo vyžadováno i na téch. kteí na voze
njakou cestu podnikali, aby tím lesk „vznešeného" byl ješt zvy;

šován.

\)

Ke

konci samostatnosti v ele Kabardincú byl valí a mechkeme.
První hodností byl vyznamenán nejstarší len rod knížecích a pibíral si k ruce dvrníka, na slovo vzatého muže mezi šlechtici.
Mechkeme (shromáždní) skládalo se z duchovenstva a vork, pedsedou byl váli, tvoili soud a zárove jim píslušelo právo mniti
ústní zákony (adaty).

Ponvadž knížata kabardinská požívala veliké vážnosti, vyvinuly se na jejich dvoe zvláštní uhlazené zpsoby obcovací, tak
že pro ostatní horaly byla tu škola dobrých mrav. Až dosud i kozáci bedliv všímají si všelikých
kabardinské mody, aby dle
toho sami se ídili. U západních Cerkes odstranny byly výsady
šlechtických rodin v pedešlém století vzpourou nižších tíd proti

zmn

nim; u Kabardincú osvobozen byl všechen poddaný lid až r. 1867.,
kdy prohlášena úplná rovnost a ureny podmínky, za jakých skutení vzdlavatelé pdy stali se též jejími majiteli.
Abadzecliové zajímali poíí Bélé, v dob nejurputnjšího boje
Kavkazan s Rusy inilo toto území dležité stedišt odporu, nebo
jinenovauý kmen byl horlivým stoupencem Samylovým. Bžedugové,
Sapsiigové, Notkuadži neb Natchokoudži jsou jména menších kmen,
již se rozptýlili po rozlehlé íši turecké; nyní mžeme s tží pvodní jejich sídla ustanoviti.

—

V ase od roku 185S 1865 vysthovalo se na pl millionu
Cerkes a pda jejich dosud vtšinou nenalezla vzdlavatel: roku
1886. napoítáno bylo v Kubánském území na 57 tisíc jejich pí') Nco podobného lze pozorovati i u Malajc na Jáv:
potká-li jízdecký
domorodec Evropana, který jde pšky, sestoupí sám s kon a nabídne jej

cizinci.

1
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a dosti

slijšníkn

ruch

že

rnožno.

vystéhovalecky

bude se ješté

uj)étovati.

Ješté v srpnu r. Ití02 odebrala se deputace erkeská do Caihradu, žádajíc od sultána nejmilostivjší svolení, aby smli se jejich krajané v hojném potu opt do íše osmanské vysthovati.
Vláda stambulská teprve po dlouhém váhání prosb toliko ástené
vyhovla, nebot Oerkesové nejsou v žádném kraji vítaným pírstkem obyvatelstva i)ro svoji divokou i)Ovahu a tékavost.
Není pochyby, že velmi záhy picházeli zástupci Semit a jmenovit Arábii do Gruzie, rovnž i do Dagestanu a na severní úboí
Kavkazu. Avšak u vlastních horalu kavkazských v severozápadních
krajinách není pozorovati žádné stopy takovéto národní pímsi,
naopak tito kmenové zdají se býti semitské eledi pravou protivou.
Nicmén i mezi erkesy, jako u všech národa, kteí ])ijali islám,
rozšíena povs, že pocházejí od vysthovalých Arab. Náleželi
prý k nejváženjšímu kmeni Korejšovc.

Pi

zápasech, které

byly u Mediny. poátkem 7. stol.
neopatrnosti jinému úastníku vy-

poádány

náelník kmene Benu amír

z

Ponvadž poranný náležel nižšímu stavu, nechtl se
pyšný pvodce nehody podvoliti rozsudku, aby ztratil své oko, a
proto se s celou svojí eledí vysthoval, až po rozmanitých píhodách dostali se do krajin pedkavkazských do údolí eky Kubán.
K nim se pozdji pipojili jiní Arabové, již se vysthovali ze
Sýrie. Král jejich totiž Debala ibn eihem pestoupil k moharaedánství, vykonal i)Out do Mekky. Když obcházel dle obyeje tikráte posvátnou „kábu", šlápl mu njaký prostý moslim na šat.
ímž byl panovník tak uražen, že mu dal políek. Ježto na posvátném míst jsou si všichni rovni, byl odsouzen k stejnému
trestu, jakého pestujjku se dopustil. Necht se tomu podvoliti, radji se vysthoval. Vysthovalci uvádni na to pod spoleným
toto nemá v arabštin žádného významu.
jménem erikes,
S i)ovolením císae Ileraklia pešli prsmykem n Kavkazu a
zaujali poíí Kubán, kteréžto území již Kekm nenáleželo.
razil oko.

a

Tehdy u „Kobanu" obývali
oddíl vytáhl dále na západ pes

erní Bulhai,

kdežto jiný jejich

Dunaj a tetí usadil

se v oblasti

Kubán

usazení se j)ovažují za pedky ,.kozákú"
(Kazoch). akoli byli tito záhy poruštni a })ijímali mezi sebe
hojn pebhl íkfi z Veliké i Malé Rusi. Slovo Bulgar ve staré turetin (turkmenštin) znamená lovka, jenž nosí kožich, nebot
odívali se do ovích kozí.

Kamy. P)ulhai u

Bulhai dílem

byli od

pisthovalých

erkes

porobeni, vtšinou

vysthovali ku svým kmenovcftm na Dunaji. Nápadná jest
slioda ve stavb píbytk a píprav pokrm mezi erkesy a nynjšími Bulhary v knížectví.
se však

Vítzní erkesove zaujali rozsáhlé nížiny od výbžk kavkazských až k ústí dunajskému a založili j)oz(lji erkask. Také malo-

erkesové.
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ruské msto erkassy od nich svj vznik cdvozuje, když jejich
družiny konaly panovníkm moskevským službu pohraniních stráží.

Pozdji tísnni jsouce od Tatar, musili stále ustupovati, až
úpln omezeni byli na levý beh Kubán.

posléze

O rozdlení kmenovém u erkes se zachovala následující
povst. Náelník vysthovalých Arab ml ti syny, nejstarší z nich
slul Abezách, druhý Šapsug a tetí Ubych
proto bylo zabrané
území ve ti díly rozvrženo. Abadzechové zastali v krajin jihovýchodn od Jekaterinodaru až k horám; veškerý pozemek jejich
:

rozdlen v sedm oblastí. Ubychové vyvolili si ernomoské pobeží;
Šapsugové konen se svými stády se rozložili v okolí Azova.
Anapy. Pozdji se odluovali ješt jiní kmenové; jmenovité od
Šapsug se oddlili Nadchoové neb Natukajci. Také osvojovali si
název erkes, akoli nebyli stejného pvodu: Kabartaj (Kabardinci), Besliui. Tjemgni, Bzeduchové, Habjukajové,
Jegirkajové,
Nochošové, Ber-Brakiové. Rovnž se snimi pomísili nkteí Mongo-

lové a

Tatai krymští.

bylo místní názvosloví na levém behu Kubán pvodn úpln erkeské, pece nyní velice rychle se porušfuje.
V druhé polovici 14. stol. syn vynikajícího náelníka erkesského jménem Berkuk po rozmanitých píhodách dosedl na trn

Jakkoli

egyptský a stal se zakladatelem zvláštní dynastie „Chudžumeterakese", kterou Turci nazývali Bacharovcú-Mameluku (1384 až
1401). Za této doby byly styky mezi Egypany a rodáky Berkukovými velmi ilé, mladí muži z Kavkazu picházeli dílem do škol
v údolí nilském, dílem jako zbrojnoši byli vadéni do tlesné
stráže panovníkovy.

Slovo Natukajci (Xadcho. Xachods) znamená pvodn hromasbratel, ponvadž se zabývali mnoho obchodem; Bzeduchové
sluje
najímai vel; Bezlinové
ve velkém lese bydlící, Šapsugové
krotitelé. držitelé koní.
ditel,

—

—

—

Náeí
ubyšské k

abezažské

šapsužské

a

jeví

vtší

píbuznost

než

obma.

Samohláska a vyslovuje se temn jako v mnohých pípadech
v ruštin a rozeznávají se ti odstíny. í" jest dvojí, tvrdší a
trochu na ó upomínající.
zní
jako bg\ v bývá polohláskou m; u naopak zní jako u, o pechází mnohdy v u, i sesiliije se nezídka v e.

tém

B

mkké

Jako v madarštin, jazycích tureckých a mongolských není
v erkesskéra u podstatných a pídavných jmen žádného rodu. Ze
slovesa možno utvoiti jméno podstatné koncovkou ér, ku p.
šefén
koupiti, šefenér
kupec.

—

—

Ye sklonní má
štin

—

koní na

stejnou
er.

dativ

koncovku,

a

—

genitiv
podobn jako v madarem, nominativ a akkusativ se

totiž

Národopis.

124

d—

psáti v

pítomném ase

=
= píšeš
je-ó = píše
ma- = píše
Se-o

se,

o

kom

Minulé
Šel

= píšeme
= píšete
achér-ma óch =
ježiché-ma-och =

šel

píší

šli

jsme

šli

jste

šli

píší.

se mluví.

asy

se rozeznávají dva:

jsem =^ se-kóar
uo-kéar
=: maješ-j koar
arkoar
=: jej koar

šel jsi

asuje:

to-o
šo-o

píši

iiéó

ví-li

se

Byl jsem

=
=

= se-kórár
= ue-kórár
= ma=
= ar- ^^^^^^
=
= (tu)-kórar

šel

byl jsi šel
byl jest šel
byl jest šel

ješ-

byl jest šel

byl jest

= (tu)-kóar
= že-koar
= achér-kóaro

byli

to

byli jste
byli

V budoucím ase zstávají

šli

šli

šli

to

:^ že-kórar

= acher-koraro.
námstky

osobní

sloveso pibírá pro všechny tvary kuešt.

je-

šel-

jsme

V

stejné; kdežto
spojovacím zpsobe pi-

pojuje se huni.

Rozkazovací

zpsob

zní:

=
= nérekó,
jdte =
Jdi

kó,

at jde

šok(o),

at jdou

^= uré-kóch (koch).

=

=
=

Stupování tvoí: krásný
nech (nóch)
daché, krásnjší
docb, nejkrásnjší
anoch-dcché-dedd, velmi krásný
deché-dedd.
Bohatý
baj, bohatší =: nech-baj, nejbohatší
anech (anóch) bajdedd, velmi bohatý
baj- dedd. ^)

=

=
=

=

Pronutheus.

K území erkes poutá se báje o Prométheovi. Jevišt Aischylova Pikovaného Prométhea nebylo pvodn na Kavkaze, ale
ve stedu neznámých hor na pokraji Skythie. daleko od onoho
pohoí. Avšak, jak lze souditi ze zlomku „Osvobozeného Prométhea",
básník zmnil své mínní a penesl místo, kde musil hrdina strádati, na jeden z vrchol Kavkazu. Tato povst všeobecn se ujala
')

34

n.

Uber die Tscherkessen. Von
str. 82—87.

1888,

11.

v.

Erckert Petermanns. Mitteilun^en.

Prométheus.

—

Amazonky.
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a proto heroický pedstavitel iieúmorného, badavého lidského ducha
v brzce byl považován za pední památnos všeho horstva. Domoa
zasnžené tém hor, na
rodci ukazovali
byl odbojný duch daimon pikován.
Když však byly objeveny
obrovské hbety horské v Indii, stejným jménem oznaované, tu
i povst s Prométheem byla tam penesena.
Proto vypravuje Diodor
Sicilský, že ve stedu indického Kavkazu vypíná se hora, mající
10 stadií v objemu a 4 stadia výšky. Na této skále ukazují domorodci jeskyni Prométheovu, zbytky
a hnízdo orla, který mu

Rekm

ímanm

nmž

etz

játra užíral.

Nesmíme

domorodci ochotn pisvdovali všemu,
uení ekové tam nalézati, chtli tak svj kraj
uiniti slavnjším. Nicmén pece lze se domnívati, že u kavkazských horal skuten byly rozšíeny samostatné povry, které
Rekové vztahovali k svému Prométheovi. I nyní ješt na rzných
se diviti, že

co domnívali se

místech ukazují se hory, na kterých prý bývali velikáni spoutáni.
Adygové (erkesové) domnívají se, že obr jest pikován k temenu
Elbrusu, že jeho stenáním jest hrom a že bude osvobozen teprve
tehdy, až budou všechny rodinné svazky pervány. ')
Osetini mají podání, že nkdy z dálky pichází k nim neznámý
lovk, který jim mnoho dobrého prokázal, ale za to, že je osvobodil od vlády zlého ducha, horským bžkem ku skále etzy byl
spjat. Gruzini a Tušini vypravují o obru Amiranovi, který pra
zpupnost proti Nejvyššímu zaven v železných poutech v horské
jeskyni. S ním nalézá se vrný jeho pes, který bez únavy hryže
neb líže etzy, ímž se tyto stále ztenují a prodlužují, tak že
by velikán koncem roku mohl sáhnouti po mei, jenž stranou ve
skalní dutin povšen.
Kdyby se mu to podailo, nic by mu nebránilo, aby užil opt ztracené svobody.
To však vždy pekazí
mohutní kovái, kteí dle úmluvy picházejí v urité dni, aby pouta
znovu upevnili. Úpln shodná legenda koluje u Armén o jejich
carovi Artavazdovi
který zlými duchy pikován na svobodném
Ararat. nebo jej byl vlastní otec proklel na
asy. Mojžíš
Chorenský vypravuje, že Artavazd v návalu šílenství upadl v hlubokou propast a že v ní beze stopy zmizel. K tomuto pípadu,
jak se podobá, povra pipojila starou legendu, jež známa z národního podání gruzinského. Není pochyby, že tyto báje se vztahují
k nejstarším dobám lidstva na Kavkaze, než se s touto zemí ekové
mohli blíže seznámiti.^)
.

vné

Amazonky.
Mezi bájemi, které se dotýkají aspo ástené Kavkazu, neposlední místo zaujímají Amazonky, ozbrojené to ženštiny, jež za*)

K. Koch:

Stuttgart
*)

Reise durch Russland nach

und Tubingcn 1842.

I.

220.

Reineggs Beschreibung des Kaukasus.

dem Kaukasischen Isthmus
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svtily svnj život bohyni Ma na ece Termodonté ve službách téže
bohyn byli obtníci. zbavení svého mužství.
Když ílcllenovó založili v oblasti této eky osady a pesvdili
se, že tam néjaký stát. v némž by ženy vládly, vbec není, proto
ihned byla po ruce povést, že se smlé jezdkyné vystehovaly daleko
na sever za pobeží Tauridy. V stepi kolem Donu nalezli kmeny,
dívky dovedli na koni jezditi a lukem a ožtpem
u nichž ženy
vládnouti se stejnou obratností jako mu/ové. Dále prý žijí národové,
jimž vládnou královny a jež bez pestání bojují s Peršany a Medy.
Tyto temné zvsti dostaily, aby se upevnilo pesvdení, že
Amazonky rozmanitými cestami odebraly se z Malé Asie k Tanaisu,
na Kavkaz a za moe Kaspické. U erkesil dosud se zachoval
obyej, že užívají dívky šnérovaek, kterými se zamezuje vyvinování prsou. Neiní se to proto, aby bylo tlo štíhlejíí. jak nkteí
dívjší cestovatelé pii)omínali, nýbrž z pemrštného pontí
o panenství a stydlivosti dívek. Vyvinutá prsa považují se za píznak provdaných žen a pro dívky by se to pokládalo za neslušné.
Není žádného dvodu pedpokládati, že by tento obyej byl pozdji teprve vznikl a že nebyl rozšíen mezi horaly na východním
behu erného moe již v onch pradávných dobách, kdv ííekové
se poprvé s tmito koninami, teba povrchn, seznámili. Tyto maloprsé horalky mohly se zváti Amazonkami v pravém toho slova
smysle (bezprsé), teba u klassických spisovatel nenalézáme ani
narážky zmínného zvyku. Ostatn u zbytku erkes, jež vytrvali
na ruském území, udržuje se národní i)odání o bojovných ženštinách. V tu dobu, praví lid, když naši pedkové žili ješt na pobeží moském, mli asté boje s Jemeutni. Tak sluly bojovné
ženštiny, jež žily kolem Svanecie a na východ do malé Kabardy.
Nepouštly k sob žádných muž, za to s nejvtší ochotou pijídívky, které si pály bráti iit^astenství ve válených
maly ženy
jejich podnicích. Kdysi po stídavém štstí sešly se ozbrojené ety
k rozhodnému zápasu. Náhle náelnice Jeme, která byla obdaena
od boh duchem prorockým, vyžádala si soukromé rozmluvy s Tulmam, vdcem Cerkes, který tž u svých slynul svým prorockým
nadáním a jako kouzelník. Na rychlo i)0Staven stan, v nuiž sešli
se vdcové zástup. Po nkolika hodinách vystoupila náelnice
Amazonek a oznámila svým družkám, že získána proroctvím Tulmeovým. vstupuje s ním v satek, zíká se nepátelství proti
a že ostatní shromáždní bojovníci a bojovnice mají následovati daného jiikiadu. Tak se i stalo. Jemeanky provdaly se za
erkesy a rozešly se s nimi po ddinách. Povsí tato velice upomíná na vyj)ravování Herodotovo o pvodu Sauromat, jenom nel)atrné podrobnosti se liší od sebe a tž jevišt jest rOzné. Mínní,
ze v horách Kavkazských severn od Svanecie ol)ývají bojovné mužatky bylo rozšíeno také v Mingrelii. Otec Lamberti vypravuje, že
Svanetové a Karaajevci odrazili útok Cerkes a že mezi zabitými
nalezeno byio množství ženštin. l)adianu i)ineseua byla celá vy;

i

i

i

mužm

Prodej

obti

lidí,

a

povry.
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podrobn

je líí. Vládce mingrelský
tomu, kdo by mu njakou z tchto
hrdinek pivedl živou. Mimo to v horských krajinách i v sousedním území perském ukazuje se mnoho hradil a tvrzí zvaných hyshala, ne proto, že by nikdy nebývaly dobyty, nýbrž že bývaly
ozbrojenými ženami hájeny.

zbroj bojovnic a týž spisovatel

velikou penžitou

slíbil

odmnu

Prodej
Ošklivý

lidí,

obtí a povry.

obchod lidmi provozován mezi Abchazci a erkesy

nkolik tisíciletí a udržel se až po naši dobu vzdor všem pronikavým spoleenským i státním pevratm, jež se pihodily v horách a v okolí od prvních djepisných zpráv.
Pochopitelno, že když Turci opanovali Caihrad, snadno mohl
se vyvinouti obchod s pekrásnvmi dívkami kavkazskými a že sami
rodie prodávali své dcery. Témto však dle východního názoru
pipravoval se zákonitý satek a nezídka skvlá budoucnost. Mimo
to styk mezi dívkou a píbuznými mohl býti voln po léta zachováván dílem dopisy, dílem v mimoádných pípadech návštvami
Nápadnjší však musí býti zjev, že takovýto prodej lidí byl obvyklý
v stoletích, kdy o islámu nebylo ješt ani zmínky. Zvykem bylo,

již

;

že válení zajatci byli do otroctví prodáváni a místních vražedných

zápas mezi rznorodým obyvatelstvem kavkazským nikdy nebyl
nedostatek. Avšak krevní msta, která se záhy vyvinula, bránila,
se tohoto práva silnjšího pílišn nezneužívalo. Pravidelný
poplatek lidmi, k nmuž byli zavázáni Kolchové a jejich sousedé,
posýlajíce každoron na dvr perský uritý poet dívek a mladík, nemohl se doplovati jenom nájezdy do blízkých obcí, víme
urit, že abchazští panovníci prodávali i dítky vlastních svých

aby

poddaných.

Patrn již v pradávných dobách vyvinul se tento obchod na
východním pobeží erného moe psobením cizinc, kteí v
shledávali svj prospch a jimž se posléze podailo rozmanitými
vnadidly zniiti veškeren mravní cit u domorodc. Podobn byla
zniena všechna mravnost u pobežních kmen afrických arabskými i jinými lidokupci. Nejstaršími nám známými obchodníky
otroky výslovn se jmenují Foeniané; na pobeží, které navštvovali, udržovali si tajné pomocníky, již jim dopravovali na koráby dti a ženy, jež byly vybírány tém výhradn z pedních

nm

rodin.

Eumeos, jenž pásl vepe na statcích Odysseových, vypravuje,
synem knížete a byl prodán Foeniany. kteí se ho zmocnili zradou chvy (Odyssea XV. 402). Jim asi byli píbuzní i Kolchové. Krvavé a vtšinou naše mravní city urážející obti byly
podstatnou ástí bohoslužby tchto podnikavých prmyslník a ne-

že jest

1
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obady zachovaly se na Kavkaze.
bohoslužb Aniaity v staré Arménii: „Vynikající
rodiny zasvcují jí své dcery, dokud jcAt nejsou dosplé a proohrožených obchodníku. Podobné
Stniboii praví

i

o

as v chrám bohyn v nevázanosti
u horal obyejné, jak lze souditi ze
slov téhož spisovatele (XI. 503). , První knz. z[)ozorovav, ;,e nkterý z obtník\ pichází v nadšení, jtrorokuje a osamle bloudí
po lesích, káže jej zadržeti. Nešfastník spoután jest posvátnými
okovy a po celý rok velkolep jej hostí. V den, kdy pinášejí se
obti bohyni, pivedou jej k oltái, pomazavše jej vonnými mastmi
a usmrtí jej jako jiná obtní zvíata, arci zvláštním zpsobem."
vdávají

je,

prožily."

když byly dlouhý

Obti

lidské byly

Víme, že Foiniané a jiní j)ríbuzní národové snažili se usmíiti
rozmanit své bohy etnými lidskými obtmi. Mojžíš Kagankatvaci.
jenž žil v XI. století, vypravuje, že car Vacahan objevil a vyhubil
v Dagestané hrozné sekty ctitdú hsú\ nkteí z nich, aby se zalíbili dáblu, ezali lidem prsty, jiní za živa deli lapeným kži
s tla, jiní se zavazovali každoron otráviti k poct
po lovku a když se jim to nepixiailo s cizí njakou osobou, zahubili
jedem nkoho
vlastní rodiny. Podobné výstelky povry vymizely
na dobro z krajin kavkazských, jenom i)rodej lidí udržel se až do
upevnní vlády ruské v letech šedesátýcn.

bs

v.

Východní horalé.
Skupina východních horal jest ješt pestejší, než jsme práv
na západe byli seznali; k druhému poadí poítají se eenci,
Udini a horalé Bagestann. (Jeenci jsou usedlí východn od Vladikavkazu u podnoží hory Bardala až k ece Sunže a po obou stranách Argun. Od r. 1840 lze pozorovati, že ztrácejí znané pdu
v rovin a na východ míchají se s Kumyky. na jihu pak stýkají
se s Chevsury. Nepatrný úlomek pesthoval se na jih hlavního
hbetu horského do údolí eky Alazani. kde pijali vtšinou kesanství. R. 1886 napoteno
199.131.
Území, které zaujato národem eenským nemá jednotného
názvu; vlastní cnou rozumí se i)0uze pahorkovina mezi Sunžou
a ernými horami, druhdy zdobily i chránily sídla tato neproniknutelné lesní houštiny, nyní však byly tyto ušeteny pouze ve
vyšších polohách. Mnoho kmen pokáceli ruští vojínové, aby si
proklestili cestu k záskoným nepátelm, a po boji domorodci
sami také vymýtili znané prostory hlubokého lesa, aby rozmnožili
výživnou ornici.

eenc

Nachij neb Nachuoj, což se dovozuje od
Všeobecn užívané jméno dáno mu od velkého aulu na ece Arguni aan neb een, tato ddina však zanikla. Obyejné rozdlují se na obyvatele hor a nížiny ale výskyLid sám se zove

slova nach,

t.

j.

národ.

;

Východní

tají se

horalé.

jiné názvy, jež se vztahují toliko k

i
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menším okresm. Na

u Sunže a jiných íek vzdlávají role a pasou stáda Ingušové neb Galaševci, na nížin mají
svá obydlí Nazranovci. Všichni mluví stejným jazykem, arci s odchylkami podízeného významu. Vdecky snažili se prozkoumati
P. K. Uslar, již
nkolikráte pipomenutý jazvkozpytec a
A. Schiffuer, jenž vydal Tschetschenzische Studien r. 1866, poslední
.dobou vyšly tiskem též malé sbírky eenských písloví a povstí.
Pravk
zstane asi navždy zahalen mlhou tajemnosti
národní podání bylo zmnno pod vlivem islámu, tak že nyní tžko
vlastní podstatu jejich rozluštiti, nebot mullové peovali, aby je
pispusobili koránu
Mezi jiným vybájeno, že prý praotec národa Turpal pocházel
z Arábie jediná vda. která by do tohoto labyrintu trochu své-

vrchovin Arguni

sídlí

Kystové,

e

eenc

;

telnýcli

paprsk mohla

se dosud

v

vrhnouti, jest jazykozpyt, arci tento nalézá

plenkách.

Ani u Ceenc kesanská vrouka nebyla úpln neznáma a
nikterak nemžeme býti pekvapeni, shledávárae-li hlavn mezi
Arguni a Terekem zbytky chrámových staveb. Na podobné zícenin v úžlabiné eky Assy zachoval se z ásti gruzinský nápis, což
nás vede na stopu, odkud vrozvstové do kraje picházeli. V pravd
horalé eenští nemohou býti prohlašováni za rozhodné mohamedány, mnohé povry i obady prozrazují pvod pohanský, na díle
kesanský. Islám postoupil do ddin eenských teprve poátkem
i
minulého století, ale získal tu velmi horliv stoupence. Vycházeli
z lidu etní svtci, jež mocn psobili na své nejbližší okolí; poy.dji zvlášt Šamyl nalézal u nich velého pijetí a obtavé podpory. Ješt r. 1<S77 byl podnícen mezi lehkovrným národem plamen
odboje ku prospchu Turk, ovšem obti pinesené pro vc víry,
nemly žádoucího výsledku.
Podstatný rozdíl mezi eenci a národy západního Kavkazu
spoívá v spoleenských pomrech, u nich nejevil se nikdy njaký
kastovnický duch, všichni byli uzdeni, totiž svobodníci. Ovšem
tomu nebylo nikterak na závadu, že válení zajatci snášeli u nich
jho otrocké a že s tmito ubožáky provozovali ilý obchod do pístav ernomoských, jmenovité do Anapy. Otroci rozdlovali se
na dv skupiny, laj ili doživotn a jasir pouze doasné. Pi tom
zachovali mnohé zvyky patriarchální, teba tyto nezídka odporovaly
samému koránu udržela se adata i odpovdnost rodu za iny
jednotlivce. Obyvatelstva poítá se na 200.000 duší.
eenec mívá pravideln orlí nos, tkavý pohled, jest dobe
rostly, hrdý a všude projevuje patinou sebeúctu
pi tom jest
hbitý, obratný a nkdy obtavý, zvlášt, jedná-li se o náboženství.
Pi satcích dává ženich své vyvolené kalým, aby ji zabezpeil
ped nedostatkem; ovšem cena jest pimena okolnostem místního
života, nejmén se platívá 28 rubl, avšak ástka nepesahuje
;

;

250 rubl.
Prof.

Em.

Fait: Kavkaz.
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0(lepe-li nevsta uchazei, není vylouena možnos, /e dívka
byva ukradena, ale ])ravidelné násilí vyrovnává se niírnou cestou,
že rodie dívky k satku svolí. Ano pi^ihází se, že mladík vyvolenou svou unese, aby ukázal svoji statenost, akoli v rodiné není
proti zasnoubení odporu. ')
spíisob pohbu. Umírajícího dle možZvláštní jest u
náku a pláe ženštin, jakmile
velikého
mulla
za
navštvuje
nosti
však nemocný vypustí ducha, musí pítomné umlknouti a opustiti
svtnici. Zesnulého pohbívají téhož dne, tlo položí na pravý bok
a to hlavou k zái)adu. .lukiiiile ])rsf byla nasypána, mulla pošle
nkterého ze svých ueníku ímutaalim), jenž na hrob [)edítá
V jiných obcích „mutaalim*
z koránu úryvky po ti dni a nuci.
v
smutku.
úkol
dom
svj
vykoná
K Nachijam poítají se tž Inguši, na horním toku Sunže
usedlí, kteí dlouho i)idrzovali se jakéhosi i)ohauského náboženství,
jehož podstata však nám jest neznáma, jiosléze pod nátlakem svých

eenc

souseda prohlásili se pro nauku Mohamedovu.
Na veliké svátky, jako v bajramu neb též pi svatb, lid vychází za ddinu a t^m poádají se džigitovky a závody o cenu.
Díve odmnou vítzi darován byl kíi, výzbroj, šaty a p., nyní
však udlují se vci mnohem menší hodnoty, které se obtují na
zápamátku zesnulých jich píbuznými. Za soudce pi dostizích
i

jiasech vyvoleni bývají vážení starci.
Strava bývá velice skromná a jednotvárná;

obyejn

pekou

s

míchané
vejce neb opíkaný na másle sýr zídka picházejí na still. Za dne

placky

z

kukuiné mouky

a zapíjejí pevaeiié podmáslí

;

se suchými pokrmy a obd chystají si až k veeru.
jsou Tušini^ které dlužno rozeBlízkými píbuznými
viiúvati 0(1 gruzinského kmene stejného jména, jenž bydlí na vrchouisku Andijského Kojsu a ásten na jižním svahu hlavního horstva
z Alazan. Mezi tmito Gruziny ped dávnými asy usadily se nee'u družiny eenské, jež se nazývají Barhia. díve tvoili jediné
rolnické spoleenstvo covslc, jakýsi spfisob zadruhy, nyní se dlí
ve dv. indurtské a ndgirtské, dohromadv však jest jich na iV-j tijejich má nesmazatelné píznaky svého i>usíce duší. Jakkoli
vodu, i)ece za mimoádných okolností, v jakých žije lid a jnienovit píisohením gru/cinštiny. tak se zmnila, že jazyko/pytee
Schitíner, který sejí dlouho zabýval, za samostatnou ji prohlašuje.'')
název covský. Mnoho rodin tohoto
Nyní zavádí sr jiro tuto
chudikého kmene pesthovalo se nedávno do roviny Alazaíiské.
tíi»()kojují

eenc

e

e

Lezf/in//

stauskou

rozumjí

iiornatinu

se

etní

a dílem

horští

kmenové

obývající

DageNe-

hlavního hbetu.

též jižní svah

Vime, že únos novésty druhdy byl zvykem též u latinských kmen
obyej z»kládA se nti kmenových rodových protivách.
Ovšem zmí') Versnch iiber die Thiisch-Sprache St. Petersbnrp: Í856.
nný bad.itel uil se Jazyku v carslíém sídle, R tudiž nemžeme se diviti, že
ninohé zvláštnosti Jeho mu unikly.
')

(Únos

S.ibineíc),

i
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smíme však zapomínati, že jediným slovem zahrnuje se nemén
než šest jazyk samostatných a nad to každý z nich dlí se na
mnohá náeí, z ehož vzniká smsice, ve které nezkušený snadno
na bludnou cestu uveden býti mže. Spolené jméno utvoeno od
jak nazývali se dagestanští horalé sousedící s Kaobé slova odvozují se od Z»a^, tak
totiž sami se zvali Kazikumušci, již nejvíce loupežné nájezdy oznaeným smrem podnikali. Obtíže pi popise krajin východokavkazských se ješt zvyšují okolností, že etné pojmy zempisné
odchylují se od národopisných hranic, dílem že tyž národ drobil
se ve více politických svazk, dílem že v bývalých knížectvích
rozmanité zlomky národnostní byly zastoupeny.
Území avarského jazyka prostírá se od ohbí Sulaku pes celý
Dagestan až do Zakatal na jižním svahu Kavkazu, v poíí dolního toku Andijského Kojsu a celého Avarského a Kára Kojsu.
Ponvadž jest na rozhraní mezi východními a západními jazyky,
nabyla avarština velikého rozšíení a astji jí užíváno jako mezinárodního jazyka, jednalo-li se o smlouvy mezi zástupci rzných
lezginských. Spolky tohoto národa se nazývají obyejn po
svém stedišti na rozdíl od obyvatelstva nížiny jmenují se samy
Diaarulal^ t. j. horalé (maar =r hora.)
Nkterá slova a rení avarská uvádjí jazykozpytce na myšlénku, že Avai vedli kdysi koovnický život na rovinách, roz-

gruzinského
checií,

zem

leki,

jejich slula LeJceti;

kmen

,

kládajících se mezi

erným

a

Chvalinským

moem. Neznámý mocný

pastviny opustiti a brániti se proti pesile
v málo pístupných úžlabinách a dovedli si mezi sousedy získati
takou vážnost, že jim pipadla úloha vládnoucího kmene. V 17.
století za nepoádk, jež se rozšíily v íši gruzinské, pešel znaný
díl Avar na jižní úboí pohoí a podmanil si v okolí Zakatal
usazené tam Gruziny a Turky tito výbojci šlovou džarští Lezgini.
Mnozí uenci pokusili se dokázati, že Avai, známí koovníci, již
založili v 6. století mohutnou íši po obou stranách Dunaje a z jejichž nadvládí Samo osvobodil západní Slovany, jsou stejným národem s kavkazskými jmenovci. Aby podobný dkaz pesné mohl
býti proveden, k tomu nemáme náležitých vdomostí o jazyce evropuznávaných.
ských Avar, vtšinou za pokrevence
Nejvtšího významu nabyl spolek obcí v okolí Chnnzachu;
obyvatelstvo krajiny bylo statené a mlo ve svých rukou pohodlné pechody ke všem dagestanským úžlabinám.
Vdce Chunzašc slul 7tucal. Když Arabové po zarputilém
odporu Dagestan ve svou závislost uvedli, byli pinuceni náelníky
pokoenému obyvatelstvu
potvrditi, akoli jinde takové šetrnosti

nepítel pinutil

je šíré

;

ud

vi

neprojevili.

V

18. století

zamnili

avarští vládci název

svj

za titul chansky

a vítznými nájezdy po dalekém okolí šíili postrach mezi svými
sousedy a pinutili je, že museli jim odvádti znané poplatky.
závislých vládc pipomínají se chán širvanský. šekinský,
V

ad

;

Národopis.

132

bakinsky, deibendský, pasa achalcišský a gruzinský car Herakles II.
Kuské vojsko, vedené generálem Lazarevvm pora/ilo avarské zástupy na ece Joe r. 1H0(J a již roku následujícího Acbiued chán
písalial vrnost caru. Ostatní Avai tvoili nezávislé svobodné spolky
dležité byly z nich ješt Andaljal a spolek Ankratlský.
;

Jazykozpytein avarským zabývali se baron. P. K. Uslar aSchiífner
iiber das Avarische. Petrohrad 18G2."). Gruzini zahrnovali
všechny horaly na severním úboí hlavního pohoí slovem gJuchodar,
totiž lovk s rozhalenýma prsoma, ímž vyjadovali své pohrdání
k nuzným dlníkm, kteí k nim sestupovali na obasný výdlek.

CVersuch

Jazyk kazikumušský neb lacký omezen nejvíce na poíí KojsuKazikumšského; ale ani toto prostranství výhradn mu nenáleží,
nebof tam nalézáme ješt vesnice avarské a turecké ano v ddin
;

e,

která dle
Arci udržela se samostatná
zrazuje jakési píbuzenství s avarštinou.

Kmen

mínní

Uslarova pro-

užívající tohoto jazyka zove se lak a svou zemi lakrnlkanu

kdysi úastnili se hojné loupežných nájezd do
úrodných níže položených krajin. Uení Mohamedovo zdomácnlo
mezi íidem pomrn záhy, totiž v druhé polovici 8. století.
Obyvatelstvo obce Kumuchu vyznamenávalo se takou horlivostí
pro novou víru, již šíilo meem mezi nejbližšími sousedy, že pro
svou snahu od Arab poctno názvem gazi ili kazi t. j. vítzící
od toho asu jméno se rozšíilo po celém Dagestan. Chalifové
uvedše v podruí zemi, ustanovili nad Laky šamchala jako správce

totiž místo Lakft;

a podídili

mu

jako valiovi též okolní obce.

Význam

a

pvod

slova

šamchal vzdor rozmanitému výkladu zstává temným.
Osudy vládc kazikumušských zstávají zahaleny rouškou nejistoty až do 17. století, když uznali svrchovanost car moskevských. Ped tím již za své sídlo vyvolili si na pobeží Kasjjického
moe msto Tarku a sthovali se do hor pouze na dobu letních
msíc, aby unikli obtížnému vedru ovšem tím byla velice otesena pevaha Lak v Dagestan a panovníci odcizili se národu.
Proto Kazikumušci vyvolili si nového náelníka, kterému dán
název chachlavi (odvozuje se od arabského slova chalch- národ a
laského lavaj- nejvyšší, výtený, akoli tento vyklad po našem
rozumu nezdá se býti správným). Hlavním úkolem jeho bylo shromažovati dle poteby okamžité branné mužstvo a vésti je do boje.
Každá vesnice volila si svého starostu, který peoval o místní užitené opravy, otázky náboženské rozhodoval hlavní kádi. Vidti
z toho, jak vohié byly styky mezi bojovným kmenem a vládcem,
který vlastn požíval vtší vážnosti a moci i)Ouze na as výpravy,
jakmile se však bojovníci rozešli po svých ddinách, málo vynikal
nad obyejné starosty. Pomry takové udržují se toliko u kmen
na nízkém stupni vzdlanosti se nalézajících. Volba náelníka dala
se zástupci všech (d)cí, i)edu()st mívali oni lenové šamchalského
rodu, kteí zstávali v Kumuchu.
;

Východní horalé.

Chachlavi v

18. století

že ne bez tuhých
upevniti své panství a také
jenství ve svém rod.
jim,

arci

poali

boj
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chány a podailo se
samosprávy obecní,
zabezpeiti ddinost dsto-

se zváti

se zástupci

ásten

Z panovník kumušských nejvíce slávy si získal chán Stirchaj,
píjmím olak (bezruký), jenž vládl v první polovici 18. století.
Roku 1712. dlouho obléhal a posléze i vyvrátil slavné msto
Šemachu, pi kteréž píležitosti nebylo ušeteno ani života etných
ruských kupc, již tam práv prodlévali. Aby vymohl si náležitého
zadostuinuí, odhodlal se Petr Veliký k povstnému svému pochodu
k hranicím perským. Nejvíce vdnosti zasloužil si Surchaj od svého
lidu, že vítzn odrazil útoky perského panovníka Nadir-šacha. ped
nímž

se

tásla celá pední Asie. Dosud s pýchou pipomínají si
adu porážek, jež pipravil olak-Surchaj v po-

horalé dagestanští

kroilém

již

vku

hroznému

výbojci.

Vnuk

jeho Surchaj II. nastoupil roku 1789. a v pozdjších
letech dostal od lidu píjmení hm-hnttaj (doslovn veliký otec.
t. j. ddeek). Za dlouhé své vlády byl stíhán rozmanitými osudy.
Snažil se k chudikému rodnému kraji pipojiti úrodné území kubinské po urputném odporu pivtlil k íši své horní tok Samuru.
Když se pokusil zadržeti pluky ruské na postupu jejich k per.ským
hranicím, byl úplné poražen pod hradbami msta Kuby a pinucen
;

písahati vrnost caru.
Ale brzy se ukázalo, že není dosti spolehlivým poddaným, neb
ml úastenství ve všech nepátelských podnicích proti Rusm,
se zabezpeiti. Nezízené zástupy
rozhodnuto tudíž proti
Surchajovy poraženy, odaty mu ddiny kiirinské a z nich zaízen
nový chanát, jehož správa pod poruenstvím ruským svena odpovdnému nepíteli Aslan begu, kterémuž k podpoe dána malá
posádka. Surchaj, takto se všech stran stísnn, optn sliboval
poslušenství, ale posléze uprchl do Tabrizu, abv si vyžádal perské
pomoci. Vrátiv se po ase do svého sídla, písahal vrnost caru,
nicmén optné stal se jí nevrným. Na rozkaz proslulého vojevdce Jermolova vypraven roku 1819 proti nepokojnému Kumuchu
oddíl vojska, smlý chán však, chtje se chrániti, sám pešel k útoku
a udeil na malou posádku v Cirachu. Zámr jeho však byl zma-

nmu

en

a bojovní horalé pinuceni odstoupiti se znanými ztrátami.
Následujícího roku v ervnu oddíl ruského vojska znovu wdal se
na pochod do hor, tlupy chánovy rozprášeny v prsmyku za Cirachem a samo sídlo vydalo se bez dalšího zápasu Surchaj sesazen a zem
jeho odevzdána soupei jeho Aslan-chanovi. Starý vypuzeuý vládce
uchýlil se dobrodružn do Persie a úsiln ucházel se o píze
u šacha, aby mu dopomohl k ztracenému trnu. Když roku 1826.
Peršané udeili na Karahach. užil této píležitosti Surchaj a mnohá
nebezpeenství pekonav, vyskytl se náiile v Dagestan, domnívaje
se, že na svou stranu zí>*ká své bývalé stoupence a že též sultán
posily mu neodepe. Ale štstí ani tentokráte nedalo se i)ro zís-
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kuti; o|)U.Un od svých pátel, zemel 831etv starec v nepatrném
aule Sogratle, kdež mu nasypána mohyla, aby po tolika bouích

klidn

si

odpoinul.

Ale nedokali se žádného vdéku Rusové ani na Asianchauu,
nebo uznává se za hlavního i)avodce miridizmu v dagestanských
déilinách. Jsa úlisný a pedstíraje nejvtší pokoru caru, podporoval
pi tom Mahomeda, jenž podncoval nové hnutí v národ. Též popuzoval tajn proti avarskému chánu, domníval se, že takto uskokem
a bez pílišného namáhání sjednotí ve svých rukou tí*i íše. Touha
jeho byla záhubou i)rotivníka splnna, mocny panovník usadil se

Kumuchu

a v druhých zemích ustanovil své námstky ili naiby.
Krajina, v níž usadili se Lakové, nemá žádných les a tudíž
úrodná prst snadno byla smyta pívaly a udržela se v podob dlouv

hých pruhu na dn úžlabin.
Jinde vyskytují se lesy v malém objemu, kde poloha pQdy
chrání plododíirnou zemi ped stržemi. Ovocné stromoví nemaže
se sázeti pro tuhé mrazy, jež nkolik msíc tu panují; ani ovce
se nemohou na rozsáhlých i)astviuách chovati v znanjším potu,
nebo není zimních stanovišt pro
a senose jest sporá. Nezbývá
ludíž horalm nic jiného, než ob as vycházeti po okolí na výdlek.
Díve i)odiiikali asto loupežné výpravy na vlastní úet neb dávali
se najímati jako žoldnéi do cizích služeb, to všechno arci musilo
pestati. Nyní vycházejí v listopadu v etných zástupech do okolních zemí, asto až k Orenburku a Astrachani. do íše sultánovy
a šacliovy, hledajíce výdlek jako i)ocinovai. zbrojíi, nosii
j.
V kvtnu vracejí se, abv svá pole vzdlali a skrovnou že sklidili.
Lze tudíž jakousi shodu nalézti mezi Kazikumušci a syny chudé
Slovae.
Na stedním a dolním toku Samuru obcovací
jest kjurinská,
eka sama zove se v této mluv stední, cvž nejlépe vyjaduje malou oblast jazykovou, která na sever sáhá jtouze ke Kurach-aji.
Jazyk kjuriiisky byl pojat v kruh onch, o nichž odborné bylo
l)ojednáváno. Jmenovit kavkazský oddíl car. ruské zempisné spolenosti uveejnil dležité práce sem spadající.')
Horní tok Samuru obydlen lidem, jehož mluva není ješt žádným badatelem prozkoumána, jest to rutulský ili michctský a cachnrský; domorodci ujistují, že oba jazyky jsou píbuzný kjurinskému, v jakém jest stupni toto píbuzenství, lze oekávati, že
nám objasní nedaleká budoucnost. Cachurci ásten rozšíili se
až do okresu Zakatalského. Na severu Kjurinci dotýkají se jazyka
tabasaranského a v horním toku Kurach aje agulského. který také
jakousi shodu s prvním prozrazuje. Dle potu osob eí mluvících,
zaujímá kjurinská v celém Dagestan tetí místo.

n

i

eí

m

KABKa3rK()-riip(KÍH niichMOiia a iíaMiíTKH o kiojihhckomti flsuivfe
ll3C.n1>,1(>IIHIIIII>]MII KailKa.U-KHMH HOCTOMIIt) ropCKIIMH >i;tbIKaMi(. V oboU
monografiích iiiinny prviii poku.sy, aby se užilo srovnávacího zpAsobu.
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Podivno, že obyvatelstvo tohoto jazyka užívající nemá pro sebe
žádného spoleného názvu, bžné pojmenování zavedeno
Uslarem, dle dležité obce: nkdy si lid osobuje jméno Lezgin,
vypjené od Turk, ale toto má pravidelné mnohem širší význam.
Kjurinci na stedním toku Samuru šlovou dle hlavní obce Achty
také Achtinci: nkteré vesnice jejich byly díve podízeny rutulskému mahalovi, tudíž byly dlouhou dobu sloueny s cizím jim
živlem. Na pravém behu zmínné eky táhne se hranice kjurinské
až k mstu Kub. Nicmén ani v tomto úzkém pásu nejsou
neobmezenými pánv. nýbrž jsou ddiny jejich promíchány osadami
aderbejdžanských Turku. Mnohdy v téže obci jsou ob národnosti
zastoupeny. Druhdy tento kraj byl podízen samostatným kubinským

a svou

e

ei

chánm.
Na levém behu eky

byly vesnice kjurinské v závislosti od
zbytek pak území tvoil vlastní Kjuru.
Jest to kraj velice pístupný se všech stran a proto také byly
o nj vedeny nekonené zápasy, teprve pomocí ruskou roku 1812
utvoen samostatný kjurinský chanát, jak výše povedeno.
Obsáhlá hornatina, rovnobžné s pobežím se táhnoucí, na pravém behu Sulaku, který oddluje od moe Chvalmského, osazena
obcemi Dargincú a Kajtašcu^ na západ s nimi sousedí Avai
a Lakové, na severu, dílem i na východu, Turci, na jihu Tabasaranci a Agulové. Obyvatelstvo oznaeného prostoru mluví etnými náeími, jež však nemají spoleného názvu mezi lidem rozšíeného; v nkterých spisech zahrnují se pod jménem dtirginskokajtasského jazyka. Až dosud tato skupina jazyk pomrn málo
jest prozkoumána, ani není ješt rozhodnuto, jak se mají pestrá
náeí roztíditi, vyskytl se pokus zaaditi je ve ti oddíly akušinské, jež nejvíce jest bžné, chajdacké a hiirkunské náeí.
Uslar
píležitost blíže seznámiti se pouze s náeím chjurkilinským neb chjurkanským. jež se poítá k oddlení chajdackému,
V tomto zákoutí kavkazském dlužno ješt horliv chopiti se vde-

tabasaranského wiasMwa.

ml

ckého

díla.

Krajina mezi Sulakem a moem nikdy nedosáhla politické
jednoty
lid dlí se na pt dargva
význam záhadného tohoto
slova jest temný, tolik však jisto, že se nevztahuje na rznosti
náeí, nýbrž se podobá, že pi rozdlení asi rozhodovaly v pední
místní pomry. Akuša dargva skládá se opt z pti obcí i
tabun, v obvod jejich však druží se též nkolik vesnic avarských
a lackých. Každá obec spravovala se svým ddiným kadim a
vele spolku stál sudí, mající sídlo v hlavním
Akuši. Tento
byl u sousedních kmen velice vážen, zvlášt mu píslušelo právo,
aby nov zvolenému šamchalu tarkovskému posadil na hlavu ozdobnou epici, jako odznak dstojnosti. Kaba dargva náležela až do
poátku našeho století pod vrchní panství kajtašského ucmije.
Ucumi dargva jest krajina podízená pímo práv jmenovanému vládci
se sídlem v Kajtachu (Chojdak); ovšem vyškytají se tam též nkteré
;

;

ad

mst

:
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kumycké a turecké

vesnice.

Chojdacká

náeí

tou

mrou

liší

se

rádn dorozuniti. (rvamur darf/va tvoila údélné knížectví ucíniovo. kam poOvAem znanou ást
svlán býval nkterý len rodiny vládcovy.
liurkun darifva bývala
obyvatelstva v okrese tvoí Kumykov.
0(i

akušiiiských,

vv píslušníci jejich

nemohou

se ani

kdysi nezávislou, ale v minulém století podrobena Surchaj chánem
Mimo uvedené darjivy
v okrese zahrnuty dvé vesnice aííulské.
jsou vsak ojedinlé si)olky a obce, které k nim nikdy neliyly i)ipojeny, akoliv dle jazyka svého obyvatelstva by k nim patily.
Chloubou nemalou Kajtachu jest, že jeho osadníci první v Dagestan uznali víru Mohamedovu; za správce krajiny byl ustanoven
jeden z rodiny Kurejsitíi jménem Emir Gamza a udlen mu titul
ismi (slovutný) a z toho vzniklo nedbalou výslovností nrmi.
Jakými osudy byli stíháni i»o staletí, nemžeme íci, teprve
trochu svtla vrženo na krajinu pochodem Tetra Vel, kdy piAIi
ve styk se severní veleíší. V národním podání velebena i)amátka
ucmia Rustema chána, jenž žil ve dvanáctém století a naídil sebrati ]>rá\ní obyeje (adaty), dle nichž až dosud nkteré sporné
otázky se vyizují. V i)rvní dob mli ucmiov své sídlo v horské
obci Kala-Korejši (pevnost Kurejsit), pozdji se pesthovali na
pímoskou rovinu do Jamii-hentu (nové vesnice), vystavné od
válených zajatc. Patrn slabí vládcové mezi svobody miiovnými
horaly necítili se dosti volnými, a když se jim nepodailo utužiti
svou moc nad domácím lidem, hledli je spravovati od pobeží
pomocí zajatc, kteí byli nástroji ke všemu volnými. \\. 180(5.
když byl obsazen ruskými vojmy Derbend, spchal též kajtaAský
ucmi Adil i)ísahati vrnost caru. ale jako jiní menší vládcové
kavkazští dopustil se zrady a uprchl r. 181*J do nepístupné
Avarie; le generál Jermolov zdrtil všeliký odpor Kajtašcn, dsto
v nižším kraji ustanoveni ruští
jeiiství ucmia bylo odstranno,
úedníci, v horskýcli vesnicích potvrzeni vyvolení starostové, arci
j>od

dozorem posádky v hlavním mst.
V horním kraji kajtašskm astji se pipomíná aul Knhai.

kolují rozmanité povsti. V po{>ise vý|»ravy
Petrovy proti Persii od Herbera tvrdí se. že i)edkové Kubaincn
b>li Frankov, totiž Evropany, kteí se tam usadili již v sedmém
st(detí.
Pozdji ujišovali cestovatelé, již navštívili ony kraje, že
jsou to potomci Janovanú, o nichž známo, že na ernomoí po
staletí i)rovozovali ilý obchod a jiní ubezpeovali, že se do vzdálených konin i)estého7aly mnohé nespokojen rodiny z ech a
Moravy. Poslední j)0vst tak zajímala osadu Ochranovských bratí
v Sarept na Volze, že po
vyslali na vlastní úet dva zástupce r. 1781 do Kubai, aby udržovány byly styky s domnlými
rodáky. Poselstvo vrátilo se se smutnou zprávou, že totiž ro/hlašovaní bratí jsou vyznavai islámu a že ani v národním ohledu
nejsou v nižádném j)ibuzenstvu. Nicmén mínní o evropském
]>Uvodu
v jiných podobách stále se vyskytuje. Vyi)iavuje

o jehož obyvatelstvu

úad
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Mekky na své cest pes Caihrad setkal
benátským námoníkem a že se s ním mohl
v rodném jazyce shodnouti. Cestovatel jakýs, který úmysln až do
zmínné vesnice si zajel, ješt r. 1866 uveejnil svj úsudek, že
fransice lid mluví horským náeím, ale že lze poznati na
se,

že jakýsi poutník do

se v tomto

mést

s

nm

couzské tahy.
Až dosud není jazyk Kubainc podrobn prozkoumán, ale
tolik již nade vši pochybnost zjištno, že v
se nenalézá nijakých stop, jež by poukazovaly na evropský pvod, nýbrž že patí
k východohorské skupin. Tím arci není ješt objasnno, jak mohly
tak rozmanité povsti, a to s podivuhodnou houževnatostí, býti
udržovány. Spisovatelé, jinak úpln spolehliví, poznamenávají, že
sami vesniané sporné obce vypravují, že jsou potomky Frank,
což se mže opét dvojím zpsobem vykládati. Bud jim to bylo
cizinci namluveno, tak že tomu již sami poínají viti, aneb omyl
vznikl z rzného významu téhož slova. Na východ Franky nazývají
se arci všeobecné Evropané, ale zvlášt vztahuje se to na katolíky.

nm

pouhá ozvna válek kižáckých a latinského císaství v Caitom smysle slují též tuzemští Arméni, hlásí-li se k víe
ímsko-katolické, prost Franky. Tudíž mohla by se zmínná povst
o Kubaincích vysvtliti, že v dávných dobách byli stoupenci katolictví. Djepisných ])ísných dokladu k tomu arci není žádných po
ruce, ale víme, že bývali ješt v 15. století papežem jmenováni
biskupové pro krajiny na západním behu Chvalinského moe a
pímo dje se zmínka o šíení katolického náboženství mezi Chajdaky. To potvrzuje též benátský posel pi dvoe perském. I Barbaro
(1471
79), pipomíná ve svých zkušenostech, že mezi Chajdaky
jest mnoho kesan vyznání pravoslavného, arménského i katoJest to

hrad.

V

—

lického.

Podivno, že Kubainci vbec nezabývají se hospodástvím,
nýbrž provozují rozmanitá emesla, zvlášt jsou výbornými zbrojíi, tak že jejich výrobky patí k nejhledanjším v celém Kavkaze.
Vlastní jméno jejich již k tomuto zamstnání poukazuje, nebot
odvozuje se od tureckého slova kube =: pancí, brnní. Též Peršané seznámili se s nimi a zovou je zirechgeran, t. j. hotovitelé brnní; i jiní bližší kmenové dávají jim názvy, vztahující se
k emeslu, jež tak vysoko mezi bojovnými asijskými národy se
cení. Akoli íše ucmiova vkol jejich ddinu obkliovala, pece
dovedli uhájiti své nezávislosti, v emž byli nemálo podporováni
iM'|)ístupnoii polohou své osady.
V poíí malé ]tobežní íky Rusasu zachoval se jazyk tabasaranský; jak svrchu povdno, dotýká se na severu náeí chajdackých, na západ pipojuje se k
jazyk aguUký a úzký
l>iuh pobežní zaujali kmenové turetí. Tabasarauci sami nerozeznávají žádných náeí ve své mluv, ale rychle zapomínají mateskou svou e, dávajíce pednost tureckému náeí aderbejdžanskému. Jedná se práv o vydání posmrtného díla Uslarova o taba-

nmu
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p&vod slova tabasaran jest nejasný. Význaná jest
Uslarova o tomto lidu, „sotva v celém svété," praví
iiu'/i jiným, „íialezne se národ, který by méné znal svQj pirozený
jazyk, než Tabasaranci. Mluví jíní jakoby jazykem cizím a špatné
naueným." Není asi daleká doba, kdy zanikne í-e, srozumitelná
pouze nkolika tisícm lidí.
Arabové, ujjevnivše nadvládí nad územím, ustanovili nad celým
kmenem zvláštního vládce s titulem mojsuma ili niásuma. Jemu
byly podízeny též nékteré vesnice kjurinské; severní kraj pozdji
se odlouil a volil si samostatného kadia. Poslední másum byl odstrann na rozkaz vlády ruské r. 1828
Všeobecné jsou pouze vdomosti, které po tu dobu máme
o jazycích arins/cém, agidském, rutitlském, cachurském, kuhuinsaranštiné;

poznámku

eem

ském a

jiných, o nichž víme, že jsou píbuzný jiným
východokavkazským. Ale jsou dosud krajiny, jež zstávají po stránce
jazykoslovné úpln netknutými. K tém patí v pední
úžlabiny stedního a horního toku Andijského Kojsu; sousedé obyvatelstva v tchto nepístupných roklinách ujistují. že se tam mluví
pti roznumitými jazyky.
Arci dosti možno, že to jsou pouhá náeí jediného jazyka.
R. 188S j)Oal L. P. Zagurskij zabývati se andijským jazykem,
ale vydání jeho spisu zdržuje se palivou v odborných kruzích
otázkou, jak by se mlo upraviti písmo pro všechny horské jazyky
Kavkazu, ponvadž dosavadní pokusy v té píin nebyly schváleuv.
Lid v zmínné oblasti Andijského Kojsu dlí se na nekulili
spolku: Andi. Karata, Achvach, Bagnlal, Ceza neb Dido a jiné.
Hlavním zdrojem výživy jejich jest chov dobytka a mezi samými
nevzdlanými kmeny Dagestanu jsou povstní svojí surovostí

ad

a divokostí.
Na jižním svahu hlavního horstva žije malý národ
ili
Udin, jehož
patí ke skupin východohorské; omezují se
pouze na vesnice Vartašen a Niž. Pravdpodobno, že jsou to poslední zbytky mocného kdysi národa, jenž bhem doby pod cizím
nátlakem ztrácel mluvu a obyeje. Nei)o nkteré okolnosti nasvdují tomu, že pedkové
jsou druhdy etní Albánci neb
Agvani, o nichž jest známo, že i)ijali od Armén kesanství.
Ješt nedávno bylo mnoho udinských vesnic potatarštno, ano
ve Vartašené mnoho rodin zapomíná již rodný jazyk a dává
i
pednost tatarskému, tak že nedaleká jest |)atrné doba. kdy vymizí
úpln, jako jsme .^hledali u Tabasaranc. Udini jsou
kesané, hlásící se dílem k pravoslaví dílem k církvi arménské.
Všech IJdin nai)Oteno roku 188l) 7273. Udinština nejvíce jeví
píbuzenství ku kjurinskéniu jazyku a obsahuje nejenom množství
slov tatarských, nýbrž i arménských. Schiffner ji jirozkoumal. pokud to vbec u vymírající
možno (Versiich iíber die Sprache
der Uden). 1'atrno, že lid sám, jsa chal>y, zíká se svého samostatného národníiio života.

Ud
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O osudech horala v dobách dávných víme velmi málo; ústní
pedislaraských
podání jejich nesáhá do
patrn mullahové
peovali, aby všechny upomínky na dívjší události z mysli lidu
byly vymýtny. Arabové rozšíivše nadvládí své až k nebetyným
horám, dosti podrobn vylíili ve svých spisech, jak se jim podailo upevniti se v dobytém území. Jedinou pomckou, aby se
poznaly osudy národ kavkazských v pravku, jsou jejich jazyky
a ásten nálezy archeologické. Bohatá látka sebraná baronem
Uslarem nenalezla dosud svého vzdlavatele, ale pece již z jednotlivých pokus, jež v tomto smru uinny, dosaženy zajímavé výsledky. Pipomenuto na svém míst, že Avai ped staletími jako
koovníci pásli svá stáda na rovinách severn od Kavkazu. L. P.
Zagurshij srovnávaje jazyky východohorské, pesvdil se, že mají
nkteré obecné názvy rostlinstva a zvíat mírného pásma, ale nedostává se jim výraz podobných pro teplé pásmo a slova dle poteby bud si vypjují aneb je opisují. Máme-li také na pamti,
ie horalé kavkazští nemají v celé Evrop ani v Asii žádných
píbuzných, dospjeme k závrku, že mohutné horstvo s branou
derbendskou nesloužilo za prchodišt národ mezi obma díly
svta, nýbrž naopak, že jest to útoišt kmen od jinud vytlaených. Takto jeví se nám horští národové kavkazští jako nepatrné úlomky mocných a etných plemen, jež v nedohledné dob
obývala rozsáhlé stepní prostory na pomezí mezi Evropou a Asií
a zbranmi silných protivník pinucena opustiti výhodué i)astviny
a stísniti se v nehostinných roklinách a úžlabinách. A práv tato
odlouenost pispívala k tomu, že se jazykové r/.nosti nejen udržovaly, ale dokonce stupovaly, že vešly až v písloví u soused.

as

;

Všech horal východo kavkazských poítá se na 498205 (roku
1886), z nich dobrá tvrtina pipadá na Avary, ale
všech
jest 51, z ehož nejlépe lze poznati jinde neslýchanou rozdrobenost.
Lezpjni vyznamenávají se chrabrostí, vytrvalostí, duševním nadáním

kmen

i

náboženskou vášnivostí.

Rodinný život jest jednotvárný a málo utšený; jmenovit žena
postavení velice tžké. Muž hledí na svou družku opovržliv,
jak by na nižšího tvora neb otrokyni a penechává jí nejen všechnu
starost o domácnost a práci v hospodáství, ale asto zapáhá ji
i
do pluhu, užívaje jí místo tažného dobytka. Pi tom chová se
k ní velice surov a neciteln. Za nevru a jiné pestupky
se žena dle místního zvyku usmrtiti, když však nkým jiným byla
zabita, žádá se v náhradu za krevní pomstu dvakráte menší penžitá pokuta než ustanovena na hlavu muže. Dti, jež dosáhly
15. roku vku svého, považují se za plnoleté a vstupují ve satek.
Jakmile nevsta vstoupí v
ženichav, považuje se za pomocnici tchyn, která používá toho, aby na bedra píchozí uvalila
nejtžší práce a sama vykonává, jenom co se jí zlíbí, aby si od-

má

mže

dm

poinula.
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Tím však se neuspokojí tcliyn, nýbrž pupuzuje pi každé
píležitosti svého syna proti nevste, aby s ní zacházel tak. jak
sama ve svém mládí zakoušela. Tento stav potrvá, i>okud vnouata
nedorostou; tu se úlohy zniéní, synové poínají opovržlivé vystujtovati proti stárnoucím rodim, kteí v rodin jsou jenom na
závadu, má- li novy dorost vstouj)iti v satek.
Odmítnutý ženich asto vystopuje vyvolenou svoji dívku a s nkolika svými druhy násilím ji odnese, zavlee ji na místo díve
k tonm cíli upravené a zbaví ji tam cti. To se dje za tím úelem,
že ani dívka, ani rodie nemohou lupii žádosti odepíti. Dle uení
vyklada zákona školy Šafoi. otec niá právo, aby rozhod(»val o osudu
své dcery, pokud tato jest pannou: jakmile však svoji est ztratí,
pozbývá i otec svobody, aby vyvolil pro své dít muže. Zdá se
arci, že tento obyej nezakládá se toliko na šariatu a že jest mnohem starší než islám, a tímto byl toliko schválen následkem zakoenlého zvyku, jenž stal se i)rávem.')
Akoli ranohoženství jest dovoleno, pece zídka se vyškytá
mezi Lezginy, hlavní závadu dlužno hledati ve všeobecné jejich
chudob. Satky uzavírají se za podobných okolností jako bylo i»i-

pomenuto u Abchazc.
Mezi

lioralv

enských tid,
Chánové však

vychodokavkazskými

nevyvinul se rozdíl spoleuzdeni, t. j. svobodní.

honosili se, že jsou všichni
vládli v rzných ástech

zem

despoticky,

jejich

vykonávali begové a starostové obcí. Psaných zákon nebylo
žádných a právo vykonáváno bylo dle obyej (adat), jenom za
náboženského hnutí mirid byl zavádn šariat (právní pedpisy
koránu) a veškeren lid byl vyzýván, aby se úastnil svaté války
(gazavatu) proti Rusm. Ádat jest ovšem pouze ústné prohlašován
když však tohoto nea provádí se za souhlasu sporných stran
docíleno, uražený zjednává si sám zadostuinéní. Odtud také odvozuje vznik svj krevní msta (kaula), jež se zakládá v tom. že
I)íbuzný zabitého mstí se na vrahu neb na jeho krevních pátelích.
Nicmén ne každá vražda vzbuzuje kaulu: vinník, dopadený pi inu.
bývá ubit. aniž mají jeho píbuzní právo náhrady za jeho smrf.
Mimo to msta i)anuje pouze mezi váženými rody. Beg, který zabil
nkoho z prostých lidí, trestán bývá tím, že odejde na ti msíce
do vyhnanství a zaplatí píbuzným zabitého j-eiižitou náhradu.
Otrok, který usmrtil nkterého svobodníka, stal se otrokem jeho
rodiny. Tudíž krevní msta má jilatnost pouze mezi sob rovnými
a ])echázívá s pokolení na pokolení. Za vraždu bývá nkdy stíhán
nejen pvodce její, nýbrž i jeho píbuzní; aby tomu unikli, musí
tito ihned vyplatiti ]»enžitou pokutu, zakláti jim k poct býka
a usmíiti se i)i úastenství kadia neb niully. Dle adatu vrah
odchází do vyhnanství na uritou adu let a po tuto dobu vševdli

;

možné
')

dbá,

aby se nesetkal

M. KoBa.ieBCKi. 3aKoin>

ii

s

žádným píbuzným

oÓMMau na

KauKaa-fe.

I.

srr.

usmrceného.
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Jakmile uplynula Ih&ta, mže prositi za usmíení a dosáhne-li
toho, vyplatí penžitou náhradu. Na oslavu smíru poádá se hluná
hostina,
odvety.

pi

které

za

mnohých

obad

se

prohlašuje

odpuštní

Lezgini vynikají velikým pohostinstvím; dle jejich mínní
host jest posvátná osoba, nedotknutelná, a urazí-li neb usmrtí-li
jej kdo, hospodá musí se za to mstíti.

Dosud soudí se dvojím zpsobem, dle šariatu a adatu. Prvnímu
podízeny jsou spory týkající se náboženství, rodinných pomr,
odkaz, ddictví a nkterých civilních pohledávek, druhému náležejí však hrdelní obžaloby, rozepe o majetek a držebnost, obecná
ustanovení a jiné. Adaty dle pomr a požadavk asových se
mní a doplují; dlužno však pipomenouti, že v rzných ástech
Dagestanu vyškytají se odchylky pi adatech, totiž že pi stejných
zloinech a pestupcích ukládají se nestejné tresty a pokuty. V podstat však právní obyeje projevují shodu. V každém okrese dagestanském nyní zízeny soudy; ustanoven kádi, aby rozhodoval dle
šariatu, a poslanci národní rozhodují

dle adatu Tito voleni jsou
lidem prostou vtšinou hlas po jednom z každého naibstva; pedsedou soudu jest náelník okresu, jenž má rozhodující hlas, vyskytne-li se stejnost hlas. Odvolati se mže nespokojená strana
od okresního soudu k národnímu dagestanskému tomuto soudnímu
sboru pedkládají se též otázky, týkající se celého území, jak za
;

vhodné uzná nejvyšší velitel vojenský.
Vychování mládeže u mohamedán dagestanských úzce souvisí s pomry rodinnými; do školy posýlají se jenom chlapci, aby
si osvojili arabský jazyk a náboženské obady.
Školu navštvuje
hoch 5 8 let, ale výsledek jest nepatrný; mladík, jenž dokoní

—

své vzdlání, umí pouze plynné arabsky ísti a psáti a vykládati
korán, o jiném nemá žádného slušného pontí. Uinny byly vojenskou správou pokusy, aby se rozšíila mezi Lezginy ruskohorská
abeceda Úslarova a to s výborným úspchem; žáci za nkolik
umli dobe psáti i ísti rodným svým jazykem, a pi tom
hrav též mohli se piuiti vládnoucí ei.

msíc

Školy však po mnohoslibném zaátku zaveny, ponvadž vojenské velitelství, na jehož rozkaz zaízeno vyuování, nemlo
k tomu patiných dchod. Nové otevení škol se odkládá, až
bude rozluštna otázka jednotné ruskohorské abecedy, o níž v kavkazském oddílu carské zempisné spolenosti piln se pracuje.

Uený

horal v ase svaté války (gazavatu) zaujímal v Dagevynikající postavení, nyní však bud žije z milodar, neb
provozuje kouzla, tže z hrubé nevdomosti svých rodák a pouze
nemnohým podaí se dosíci místo kadia neb dibira (svdka pi
uzavení satku) a tím si zabezpeiti stálý dchod Uenci rozdlují se na ti skupiny: safy, mully a alimy; poslední tída honosí
se nejobsáhlejšími vdomostmi.

stané
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Auly v Dagestan vyznaují se svým osobitým rázem; ukrýse bud v blubokýcb ú;^l:ibinácb neb roztroubeny na svahu
horském. Domky jsou kamenné, mívají posehodí, stecha jest z upéchované hlíny; v i)ízemí nalézají se konírny, v prvním poschodí
ui)raveno vlastní obydlí. Obyejné zízeny též balkony s písteškem.
vají

V domku (sakle) jsou dv oddlení, jedno pro hosty kuuacka,
druhé pro rodinu. Hostinská ást jest v prvním pate, skládá se
ze dvou neb tí komnat a terasy, která zárove jest stechou
chléva neb jiného dílu hospodáství. Dvée jsou devné, bez
zámku neb závory. Okna jsou malá, tverhranná, bez rámu a tabulí,
v stnách lze pozorovati
ale mohou býti uzavena okenicemi
uzouuké otvory, které díve sloužily pro stelbu z runic i)roti
nepíteli, jenž se až k ddin odvážil. Svtnice má podlahu z upchované hlíny a vytápí se kamny.
Všechno náadí skládá se z nkolika nízkých tí neb ctyrrohých taburet, nejvíce z oechového deva, néky neumlou rezbou
okrášlených, ale bez pokrývky.
Oddlení pro hosty jest isté;
stny komnat omazány blinou a v nich udlány malé výklenky,
v nichž uschovává se kuchyské náadí. Nutnou ozdobou svtnice
jsou koberce, což si mohou dopáti jenom zámožnjší horalé, kteí
kunackou si zaizují. Svtnice, v níž obyejn prodlévá rodina
hospodáova, musí zárove sloužiti za kuchy, špižírnu a v ní se
i spí.
Vytápí se krbem a ne kamny; bývá malá a postrádá se v ní
smysl j)ro istotu. Po stnách rozvšena zbra všeho druhu a odv.
Vsedali odv Lezgina skládá se z archaluka (krátkého domácího kabátce), kalhot, erkesky (dlouhého svrchního kaftauu), burky
(dlouhého plstného })lášté, kterého užívají i kozáci) a beranice,
pes kterou se v as nepohody petáhne bašlyk. V zim se pes
erkesku oblékne ješt kožich s širokým límcem z kožešiny. Zbra
sestává ze zakivené šavle (šašky), runice, kiužalu a pistole; bez
kinžalu nedá se ani pravý horal mysliti. Na erkesce po obou
sti-anách prsou pišity gasyry, pochvy pro náboj, za pasem malé
tobolky s vcmi potebnými pro istní zbran. Ženy nosí široké
šaraváry a košili s nankýnu neb cicové a pes to oblékají archaluk; boty mají stejné jako muži, i)ed zimou se chrání kožichem.
Drobný prmysl domácí nejvíce provozuje se ženami: tyto
zhotovují sukna ze srsti mladých koz, tkají stíbrné ozdoby na
erkesky, šijí odv i boty a stevíce ze safiánu, teletiny a kozinky,
vyrábjí koberce, plstnou látku na burky
všechno to musejí
;

—

obstarati ženštiny doma a k tomu se nepoítají jiné obvyklé práce
v hospodáství, jež vesms na nich spoívají. I^atrno, že slabé
pohlaví jest více než otrokynó.

Horalé jsou v jídle velice stídmí; tomu se piuili na dívjších astých válených výpravách, na nichž museli strádati
v každém ohledu. Každodenní oblíbené jídlo jest chinkal, kousky
to pesného tsta z kukuiné, prosové a zídka i)šeniné mouky,
uvaené v isté vod. Vyaty z vody knedlíky polívají se syro-
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neb octem a promíchají trochu slaným kravím sýrem a
do všeho se rozkrájí nkolik stroužk esneku. Chinkal asto nahrazuje chléb, který se pee v popelu neb na kamenné desce
zídka se nalezne v píbytku horalové pec. Pi zvláštních píležitostech pedkládá se na stl skopová, mléko, sýr, sušená ovesná
"vátkou

mouka
z

(tolokno) a pod.

za

;

lahdku

mouky, másla a medu.
Hry a zábavy horal jsou

slouží chalva,

pipravovaná

prosté; k nim se poítají
a metání kamenem. Nejvíce rázovité u Lezgin jsou tance a zpvy
tanec jejich kars
(neb lezginka) provádí se v rozliných variacích, ídí-li se rychlým
tempem, sluje tabasarani, naopak rej pomalý nazývá se perizadL
Taneníky vybírají si dívky samy, vyzývajíce je k hádce; tato
okolnost pi ponížení, jež musí v každém ohledu ženy snášeti po

koské

velice

dostihy, džigitovka, štvanice

ps

;

celém Dagestané, zajisté jest nápadná. Když mladík je unaven,
dá kiklounu (aušovi, jenž udává tempo) sríbrný peníz, kterýž
týž zaváže do pehozeného do zadu cípu dlouhého šátku, jejž si
tanenice zavazují na hlavu, a tím víivý rej se ukoní. Obyejné
se taní k zvukm zurny (jakýsi druh trouby) a daldama (bubnu).
Zpv bývá doprovázen angurou (druh citery o tech i více strunách) a dalabanem (píšfaly na zpsob klarinetu). Oblíbené jsou
zvlášt u starc hry v šachy a dáma. ovšem figurky jsou domácím
výrobkem. V nkterých vesnicích, jako v Achté, obyvatelstvo slaví
svátek kvtin poádá se, když okolní luiny ozdobeny jsou bujnou
travou a pestrorouchými vonnými kvtinami, pi tom bujná mládež
i muži stílejí z runic, taní se, v bohatém, hluném prvod vede
se šach slavnosti a jiné obady poukazující na pvod pohanský.')
;

Mongolové.
Národové mongolského plemene,

obývající Kavkaz, náležejí
uralsko-altajské eledi jazyk, totiž mongolské a
turecko-tatarské. K první náležejí toliko Kalmykové, k druhé všichni
osratní národové žlutého plemene v území žijící.
Turecko-tatarští národové pedstavují v tuto chvíli pouze

dvma vtvím

zbytky nesíslných asijských hord, jež v 13. a 14. století zachvátily
celou pední Asii a jihovýchodní Evropu. Do kraj kavkazských
dostali se dvma smry, od severovýchodu pes dolní Volhu a
z jihovýchodu pes vysoinu iránskou. Ponvadž nalezli tu roviny,
píhodné pro jejich koovnický život, odhodlali se bez prtahu se
Podobná slavnost od pradávna rozšíena mezi Bulhary v knížectví
obyejn se koná na den sv. Jií, pi tom prozpvují se
„biljarski pjesni'. Viz La Macédoine au point de vue ethnographique, histo')

a y Makedonii,

par Ofeicoíf. Philippopoli 1888., Srbské Novin r. 1878
a sbírky národních písní bulharských od Karavelova str. 165—237

riqiie et phílologique,

.

100.,

a oiakova

str.

36—37.
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V nich trvale usaditi; proto nalézáme je na rozlehlých stepích na
sever od Kavkazu, na pobeží more Chvalinského, v nížin Araxu
a na náhorních rovinách.

Turetí knoenové na stepích mezi Volhou, Kubanem a Terekem
beze
dovedli uchrániti si plemennv ráz a národní osobitost
zinény. Jinak však se véci vyvinuly v jižních koninách, tam výbojci hojné se smíchali s domorodými živly a tudíž v mnohém
ohledu se odchylují od svých národn setrvaných píbuzných. Tuto
okolnost arci lze vysvtliti i tím, že
jenom nepatrný zástup
koovníkft se usadil v kraji jako vládnoucí tída, která násilím pinutila menší domorodé kmeny, aby zekly se svého jazyka a mrav.

tém

pvodn

Tento odnárodfiovací postup lze znamenati dosud; na svém míst
jsme se zmínili, jak rychle zapomínají Udini a Tabasaranci rodnou
svou mluvu a dávají pednost piuené. Obdobu k tomu nalézáme
na jižním pobeží Krymu, kde tatarsky mUivící domácí obyvatelstvo
uznává se za potomky osadník eckých a vlašských, kteí, aby
unikli stálému pronásledování, pijali islám a pizpsobili se též
vládnoucímu živlu a zachovávají vrnost pijatým obyejm
i
pod vládou ruskou.
Osmanští Turci obývají hlavn v nedávno pipojených krajích
v okolí Karsu a Batumu. K nim nkteí ješt pipojují tak zvané
nkolik vesnic
Tatary z okresu Achalcišského a Achalkalackého
tureckých založeno též na pobeží ernomoskéra. Všech Osman
udává se 75.980 (1886); v tomto odhadu zahrnuto mnoho poturených Gruzin a dokonce i Tatar. Po poslední válce z postoul)eného území mohamedánské obyvatelstvo vysthovalo se vtšinou
do vnit Malé Asie. Na jejich místo usadili se dílem ekové, dílem
rozdleny pozemky mezi rodiny ruské, jež patí k rozmanitým

eí

;

sektám.
Od Osman

se

liší

jazykem Tiirkmeni, vysthovali

potu pes tisíc a usadili se v
Známi jsou též pod jménem Tarakamanc.

tánovy

v

V témže
pvodu

okolí

se z

íše

sul-

pevnosti Karské.

s osadami Karapapach, o jepo tu dobu nemámeVdeckýcli zpráv, poítá se jich v zmínném okolí na 24 tisíc. Živí se chovem dobytka
a hospodástvím.

jichž

okrese setkáváme se

a jazyce

Tatai aderhejdžanští

vyšli do svých nynjších sídel z i)roperské od Tabrisu a jezera Vanského a pedstavují jádro
obyvatelstva východního Kavkazska. Náeí jejich prozrazuje stopy
psobnosti perštiny a vyniká neobyejnou prostotou skladby a tudíž

vincie

Od ostatnícli nápadn liší se svým rázem
mravy Mugalové; akoli mluví pouze tatarsky, podrž ují
svj název; ])onvadž však národní jejich podání o dívjších osudech

snadno

je lze osvojiti.

si

tlesným

a

kmene jest nejasné a matné, tžko nám rozhodnouti, jakého by
byli pvodu. Usazeni jsou v okrese Zakatalském na jižním svahu
hlavního pohoí íUijíce nco pes 21 tisíc píslušníku.

Tureti národové

žijící

na Kavkaze.
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Oblast jazyka aderbejdžanského sábá na jihozápad ke Karsu,
s tureckým, podél Kury táhne se až k Tiflisu, jenž
stojí na pomezí mezi gruzinským a tatarským živlem. Na sever
proniká
až k Derbehdu, kde stýká se s Kurayky. Celkem mluví
tímto jazykem 1,027.828(1886) lidí a každoron získává si novou
pdu mezi horaly východokavkazskými, tak že stal se pojítkem
dosud
mezi rznými kmeny. Vzdor tomu však nenalezla tato
svého vdeckého zpracovatele; víme toliko, že vtšina lidu, jenž
užívá jazyka aderbejdžanského, není plemene mongolského, nýbrž
bílého. Dle zpsobu svého života Tatai zakavkazští prozrazují
veliké odchylky, což se vysvtlí ásten místními pomry, nejvíce
však rozmanitým pvodem lidu. Nkteí vesniané jsou úpln usedlí,
živíce se rolnictvím a zahradnictvím, u jiných obcí naopak zachovala se ve vtší neb menší míe touha po život koovnickém.
Jenom podrobnými studiemi jazykozpytnými a starožitnickými lze
rozhodnouti mnohé záhady o kmenovém rozdílu lidu zmínných

kde

se stýká

e

e

konin.
Náboženství jest tu dvoje, jedni se hlásí k šiitm, druzí jsou
stoupenci sunnit, tak že z tchto protiv vznikají nezídka tenice
nepátelství.
i výbuchy zejmého
Druhdy v politickém ohledu drobili se Tatai zakavkazští na
mnoho samostatných chanát, jež vznikly za všeobecného úpadku
íše perské a v nekonené války a potyky mezi sebou byly zapleteny. Nadvládí ruské zbavilo obyvatelstvo tchto útrap.

Turetí národové

žijící

na severním Kavkaze.

Mocný vpád tureckých kmen v území severního Kavkazu
proveden ve 13. století za asu Džingis-chana, Mezi rozmanitými
ordami, jež pronikly do rovin tchto od severozápadu, první místo
zaujímali Nohojei, již zárove s jinými koovníky usadili se mezi
erným a Chvalinským moem. Ale proti tumuto tlaku bylo pozorovati v 14. stol. hnutí mezi erkesy. Kabardinci. vtev jmenovaného národa, odali Nohajcm krajinu, známou nyní pod jménem
Velké Kabardy a oddlili je úpln od kmen, jež pronikly až k praek, jež tu zemi zavlažují. Mimo to Nohajci bvli vytlaeni
k hornímu toku Kubáni v okolí, kde se jich zachránilo dosud na
5 tisíc; jiní zapuzeni na východ od Stavropole, kde jich kouje
na 44 tisíc. Malý zlomek jich na 3V2 tisíce zabývá se rolnictvím
a chovem dobytka u Tereku. Takto rozprášeni jsou na velikém
prostoe a hynou mezi jinými kmeny.
K Rusku pivtleni byli Nohajci pádem Astrachan. ale ponvadž také krymští Girejovci domnívali se míti nároky na jejich
zem, vznikaly z toho ast rozmíšky i mezi koovníky, kteí
z toho dvodu pecházeli od Volhy na Kubá a opan. Po pádu
panství krymského ást národa odvedena do okolí Melitopole, ostat-

menm

Prof.

Em.

Fait

:

Kavkaz.

iq
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ním naízeno, abv se v/dálili od Cernomoí a vyhledali si pastviny
výhodnji, ponvadž byla oprávnná obava, aby turetí náhoní
Na jejich místa pevedeni
lid nepopuzovali proti carské vládé.
ernomoští kozáci. Z koovnických kmen Nohajca nejmocnjší
jsou Bžemhulukovci a Karanohajci. V Pedkavkazí napoteno Noiiajc

r.

1886 49.000.

V. F. Miiller a M. M. Kovalevskij považují za zoytek Bulhar
kteí žijí na severním úboí horstva mezi Uruchem, píereku. Celtu a
tokem Tereka, a Sjaborusem, na vrchovisku
Ilalkary,

íky

Ve svém pojednání „V gorskich obžestvach Kabardy"
tito uenci vyslovili míuní, že název Balkar miiže býti obdobou
slova Bolgar, které dle geografie Mojžíše Choreuského bylo známo
v rzných podobách na severním Kavkazu. Bolcharv uvádjí ruští
vyslanci Nikifor Toloanov a diákon Aleksej Nevlev, kteí byli
Baksanu.

vypraveni od care Alekséje krajinami balkarskými do Imerecie
k tamjšímu vládci Alexandrovi. ')
M. M. Kovalevský v nedávno vydané knize o tomto pedmtu
píše: Professor Miller (Occtuhckíc 9tioah, r. III. str. 60., 61., 104.)
praví, že dle slov Pr()koi)iových jižní hranici Bulhar tvoilo ústí
Kubán. Jornand, vrstevník onoho spisovatele, mluví o sídlech
bulharských nad Pontem a Teoan klade staré ili veliké Bulharsko
mezi jezero Meotské a eku Kufis (Kubá). U Konstantina PorfyroBulharsko zove se erným.
<><;nety a v smlouv Igora s eky,
Lambin a Ilovajský odchylují se od mínní dívjších djepisc,
mezi nimi Karamzina a kladou tuto krajinu ne na pobeží dunajpímo ku Kubáni. V nedávno
ské, nýbrž k Azovskému moi
nalezeném spise arménského zempisu Mojžíše Chorenského rzní
kmenové bulharští rovnž se uvádjí severn od Kubán. Vypoíi

távají se

tyi kmenové

a

jméno

se u skladatele tohoto díla v

rz-

ných formách objevuje: bulgar, bulkar, blhar, bolkar. Na základ
tchto okolností prof. Miller pronáší myšlénku, že v názvu tureckého kmene, jenž žije v dolin ereku. „Balkar" zachovalo se
jedno z i)OJnienování kavkazských Bulhar. Turecká národnost
tchto horal a blízkost jejich jména se skutenými Bulhary utvrzuje v nás domnnku, že asi jsou to poslední potomci jedné z vtví
kavkazských tohoto národa.")

Kumykové

též se vyskytli

na Kavkaze v 13

století.

Jazykem

l)íbuzni jsou Nohajcm a mají ve svém vlastnictví pobeží Kaspického moe oil ústí Tereka k Derbendu. Na západ stýkají se
jižní hranicí považuje se eka Bas eenci
Darginci a Avary
šly-aj. .Ani jejich jazyk není vdecky ocenn.
:

')

BlcTiiHK'L Eupoiihi 1884,

CóopHiiKi 3a

Aiipii.T.,

CTtpcTix) jia napo.iiioTu npociítmoiiHC.
<!>. K. Iío.tkobtj. Cn:i,i6apcKHTt oópc^iii
'-)

str.

J^)lJ)();^llJl yi\i«)TB()}-.ciiHii,

MaKo. Kona.icBCKÍíi, 3aK0Hi>

ii

b^A.

uiiyK.a

ii

Ku. VIJI.

KHii3KiiHiia n3;:iaBa miihh1802. str. 222.

—

Co«i«ii>i

iia cjiaiuiHciciiTlj iiapo;ín.

o6iJ»iaíi

na líauKaat.

I.,

str.

190

— 191.
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Ped píchodem Kumyk

na pobeží Kaspického moe, kraobývány Chamry, kteí vedli po dlouhá století
Araby a Peršany. Hrozný nájezd mongolský zniil
slavnou íši chazarskou a celý národ zmizel beze stopy, a tžko
nyní uriti, jakého byl náboženství a komu byl jazykem svým píbuzným. Nynjší národopisci a djepisci kloní se k mínní, že
patili Chazai k eledi turecké. S tím vtším úastenstvím lze
oekávati výsledky výzkum jazykozpytných i tlesného rázu Kumyk, pímých dédic chazarských kraj. Dle zevnjšku možno je
vaditi k plemeni bílému, akoli nedá se upíti, že jednotlivci

jiny jejich byly
zarputilý zápas s

z

nich prozrazují, že v žilách jejich

koluje krev

rzných kmen,

jmenovit horal.

Kumykové ode dávna

byli podízeni šamchalm. Slyšeli jsme
pehledu djin Lak, že tito panovníci penesli své sídlo
vnitrozemí k pobeží. Odtud záhy udržovali styky s Rusy, již

již

z

v

pevn

pi

Tereku, a uznali za prospšné, již r. 1718
šamchal Adil-Girej
na výprav proti Persii výborné služby, že mu opatoval spíži a
prostedky dopravní. Po odchodu carov zmnil své chování a dokonce odvážil se pímého útoku na ruskou pevnost sv. Kíže, za
zradu svou však byl krut potrestán, zem mu odata a sám poslán
byl až do vzdálené gubernie Archangelské. Za nástupc Petrových
krajina úpln zbavena posádek, až teprve za Kateiny II. šamchal
Murtuzali podrobil se znovu a jeho nástupcové byli nepetržit
potvrzováni ve své hodnosti pozdji jim pidleni ruští dstojníci,
aby vykonávali dozor nad jejich jednáním, a r. 1867 Šamsudin chán
dobrovoln se zekl svého panství.
Pvodn sice obsahovala íše šamchalova veškeré území Kumyk, pozdji však mnoho ástí se odtrhlo a utvoilo samostatná
knížectví, mezi nimiž vznikaly asté rznice, až posléze všechna
slouena pod ochranou ruského orla.
Kumykové. jako horalé dagestanští, nemli stavovského rozdílu,
se

vyžádati

usadili

si

ústí

jejich ochrany. Petru Vel. prokázal

;

vyjma otroky, jež vznikali z neetných válených zajatc a agary,
byli to rolníci na statcích beg, kteí pocházeli z vladaské rodiny
pánm svým odvádli uritý poplatek v pírodninách. Zaznamenáno
jich roku^ 1886 77 tisíc.
K nohajské vtvi patí Karaajevci, žijící na horním toku
Kubán v potu 29000 d.; arci ani jejich ei vdecký výzkum se
dosud nedotekl. Obyeje i odv jejich shodují se úpln s onmi
jejich soused. Dle zddného mravu živí se chovem dobytka, jenž
nalézá výborné pastviny na úboí hlavního hbetu s ním také dle
poteby pecházejí s místa na místo, V závislost ruskou byli uvedeni
roku 1828 po vítzném pochodu generála Emanuela, Do toho asu
platívali knížatm V. Kabardy jakýsi poplatek, aby jim dovolili
pechod jejich územím na zimní pastviny.
Kabardinští horalé, nkdy též zvaní horští Tatai, žijí na pítocích Tereku severn od Svanet, východn od Karaajevc, oby;

Národopis.
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ejn

jmenují

se

kmeny

dle

íek,

v jichž

úžlabiné

se

usadili.

na 3(X)i) d.; zabývají se výhradné chovem
dobytka a byli též díve poplatníky Kabardincíi. Nkteí tvrdí, že
tyto družiny pastuch jsou jazykem svým píbuznými Kumyká
a Nohajc, ale dosud to vdecky nebylo zjištno.
V gubernii Stavropolské u dolní Kumy a Výcbodního Manye
vedou koovnický život Tiirhneni. již obyejn se nazývají Truchmeni,
což jest patrn pouze zkažený tvar pedešlého slova. Pvodn pásli
svá stáda na ])oloostruvé xMangyšlackém, ale v polovici 17. století
byli porobeni Kalmyky a pivedeni do nynjších svých sídel. Zabývají se sice dosud hlavn chovtm skotu a koní, ale lze u nich
znamenati náklonnost k životu usedlému. Seteno jich roku 1886
10.097. S nimi zárove pesthovalo se nepatrné množství Kirgiz,
kteí úpln mravy se pispsobili pedcházejícímu kmenu.
Kalmykové náležejí k isté mongolské skupin jazyk. Byli
vytlaeni nápravy beh dolního toku Volhy bojovnými svými sousedy Kirgizy, pozdji ást lidí se svými stády pesídlila se do stepí
gubernie Stavropolské k Východnímu Manyi, menší oddíl asem
honí své tabuny" k levému behu Tereku. Všech se poítá (r. 1880)
10.707 duší. Chánové jejich prokázali Kusm výborné služby, pomáhajíce jim proti jiným kmenm, kteí se bouili proti jejich
nadvládí, jmenovit proti Nohajcm a horalm zakubanským, když
se spolovali s Tatary krymskými. Hlásí se vesms k vyznání buddhistickému, ímž se podstatn liší od všech svých blízkých soused. Lid byl až do nejnovjšího asu udržován v nevolnictví od
svých ddiných náelník. Teprve carským úkazem roku 1892
prohlášeni jsou všichni za svobodné a tím odstrann poslední zbytek osobní odvislosti etné tídy obyvatelstva v ruské íši.
Bulhar v kraji ernomoském žije nepatrný hlouek.
Zvláštností u vtšiny jazyk kavkazských jest poítání dle
dvacítkového postupu; dkaz to. že pvodn se nauili národové
urovati poet toliko do dvaceti a co nad to jest, se násobilo,
dvakrát, tikrát, tyikrát dvacet a t. d. Lázové udrželi si vedle
dvacítkového druhu také desítkový.
Abychom aspo trochu ukázali, jak zní jednotlivé dležitjší
kavkazské, uvedeme zde peklad dvou slov: jeden den: zní
toto arménsky rai-or^cerek, gruzinsky erthi-dhe, mingrelsky arthidga, lazsky ar- dra, svanetsky ješchu-dešduj, (ladjek), tušinsky

Poet

jejich

udává

se

ei

chav-de,

eensky

ca- den,

osetinsky

ju-bou,

erkesky zeje-mafe,

kabardinsky ce.dže-macho, abchazsky aky (adzgy) - amyš (nii^<^<?K
avai-sky cu (so)-ko (džaka), laksky (kazikumušsky) ca-kini, kajtašsky
ca-varhhi, kurinsky sad-jogh, andijsky ebealjal, uohajsky bir-gun
(gunduz), talyšinsky i (jale, tem)-ruž, udinsky ca-gy, tatarsky birgjundjuz (kun). Ovšem ani latinská abeceda, ani ruská azbuka nevystihují všech zvuk kavkazských jazyk.
V pehledu tomto oznaeni jsou národové, kteí ode dávna
v znanéjším potu v území kavkazském usazeni jsou. Nyní chceme
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o nepatrných zlomcích národnostních, které nejvíce od
doby rusliého nadvládí v krajinách se rozmnožily.
Ze slovanských národ vyškytají se potem nkolika tisíc Poláci^
roztroušeni po venkov i ve mstech, ale nikde nepedstavují samostatné obce; zaznamenáno jich roku 1886 8910. echové poali se
sthovati do kraj kavkazských teprve nedávno, utvoili nkteré
ddiny v okolí Xovorossijska. Y ernomoíí bylo r. 1881 istých
eských osad 5 a dv smíšené rusko-eské. všech rodák našich
v jmenovaném obvodu napoteno 735 d. Za posledních deset rok

se zmíniti

trochu se rozmnožili, nejvíce zabývají se pstováním tabáku.
Jednotlivci roztroušeni jsou po mstech jako úedníci, obchodníci
a prmyslníci a celkem možno íci, že se tší ze slušného
blahobytu.
Též litevských sedlák jenom malá hrstka odhodlala se

domovinu, aby se zakoupili v krajinách od

opustiti svou

erkes

opuštných.

Nmci

mají své osady na obou sklonech mohutného Kavkazu
obec Karras blíže Pjatigorska, založená roku 1803
skotskými missionái, kteí byli vytlaeni Nmci pišedšími z vesnic
saratovských. V okolí Tiflisu vznikly vesnice wurte-nberských rolník r. 1818, všechny ostatní jsou mnohem pozdjší. Též obchodník a prmyslník nmeckých zvlášt v Tiflise, Baku i jiných
mstech dosti znan usazeno. Všech dohromadv udává se na rok
1886 23.613.
Z románských národností zastoupeni pouze Francouzové. a Italové
jako obchodníci v pedních tržištích; zemdlstvím zabývá se na 1000
Moldavancú (Rumun) pišlých z Bessarabie, již mají své stateky
v okrese ernomoském.
eJcové uposlechnuvše vyzvání ruské vlády zaídili mnohé obce
v Pedkavkazí i v Zakavkazí, všech se poítalo r. 1886 42 562 d.
z ehož nejvíce pipadá na okres Karský. kde jich jest pes 23 tisíc.
Výživu svoji hledají nejen v rolnictví a sadaství, ale též v obchodu
a všude osvdují znanou zkušenost života.
Z pokolení iránského mimo nahoe pipomenuté národv Osetiny
Taty, Talyšince a Kurdy dodáváme ješt nco o vlastních Peršanech
jejich íslo stanoveno roku 1886 5394 a polovice z nich obývá
v gubernii Bakinské, ostatní, rozptýleni po pedních mstech, zabývají se emesly,
obchodem, též dlníci na dráze hojn se
z nich doplují.
Cikáni koují v krajinách kavkazských ode dávna a známi
jsou pod místními jmény boša a karai; nemnoho rod dalo výhost
potulnému životu a provozují orbu a emesla. Poslední dobou pesthovaly se do konin kavkazských též nkteré rodiny cikán
bessarabských íslo všech nebylo však nikdy zjištno.
eled semitská zastoupena v pední
židy, jichž vtšina
žije ode dávna v zemi. Jsou to tak zvaní horští židé, mluvící nátatským; zdržují se v rzných mstech, nejvíce v Dagestan
nejstarší jest

mén

;

ad

eím

:

;
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Od

a v kraji Terskéin.
jazyk gruzinský.

nich se

liší

ásten

gru/inští, již

si

osvojil'

Když upevnilo se v území panství ruské, i)Oali se do nho
uchylovati i židé z evropských gubernií a proud tento nijak se
ani v posledních letech neunienšil. Roku 1886 se jich zapsalo
50.01)2. Ajsoi žijí v nkolika vesnicích Erivanské gubernie, na
Zakavkazska. Tiíiise. l)o
stepi Karajazské a též v hlavním
téhož msta docházejí na práci též Chaldeové od stedního Eufratu

mst

a Tigridu; obou se poítá na ti tisíce lidí. Zídka v mstech se
vyškytají Arabové. Jedinými zástupci pokolení finského na Kavkaze
jsouEstonci, poali se tam usazovati až poslední dobou a hlavní
proud jejich obrátil se do okolí Alexandrovského v gubernii Stavropolské a do ernomoského okresu. Všech jest sotva na pldruhého
tisíce.

Úhrnem napoteno obyvatelstva na Kavkaze r. 1886 7,284.547,
pipadá dobrá tvrtina na Rusy, za nimi pijdou Kartvelci

z eliož

(Gruzini, Chevsui, Pšavové, Imeretinci, Mingrelci a Svanetové), dod., na tetím míst stojí Tatai aderbeidžauští
na tvrté pistupují Arméni a páté uhájili si Osetini.

hromady pes 400.000
1,027.828,

Lidnatost.

Lidnatost na Kavkaze dle jednotlivých gubernií a újezdíi
zpracováno dle dat uveejnénvch v ^Kavkazském kalendái" roku
1884 a 1887—88

Jméno gubernii a Újezd,
Kubánská oblasf Újezdy

I.

Poet

i

1.

Majkopský

2.

Batalpašinský

Kavkazský

4.

Jejský
Jekaterinodarský

5.
6.
7.

174.333
158.692
174.949
160.879
212.231
120.540
48.118

....

3.

.......
.

.

.

Temrjucký
Zakubanský

Úhrnem

~
.

obyvatelstva

1,209 046

Na

1~] verstu

11

10
12
14

20
13
6

14

Mámc-li na zeteli všeobecné úrodnost oblasti, která se i)0ítá K onm územím kavkazským, jež mají dostatek vláhy, musíme
uznati, že lidnatost jest malá. Zvlášt to platí o Zakubanském
Újezd, kdež íslo se snižuje o polovici pod prmr beztoho nízký
obvodu; jest to ást bývalého majetku erkes. Pirovn;ime-li
k tomu zem rakouské, tu teprve vystoupí v pravém svtle, jak

Lidnatost.
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ídké jsou osady v Kubánské oblasti; nebot i ve velehorských
zemích. Solnohradsku a Tyrolsku, kde se prostírají rozsáhlé ledovce,
jest prmrná lidnatost na kilometr 24 a 30,
versta o nco
jest vtší (1 versta
1067 m).

a

=

11.

Stavropolská gub., Újezdy

Poet obyvatel

Na 1^ versta

Pristavstva tí plemen
dvou nohajských a Turk-

1.

men
4.

Novogrigorjevsky
Aleksaudrovskv
Stavropolskv

5.

Medvéženskv

6.

Pristavstvo

2.
o.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kalmyk

85.700
165.787
123.335
122.871
153. 145
10 400

.

.

.

Úhrnem

661.745

3
15

4
18

24
2
10

Hustjší osady jsou toliko v Újezd Medvženském, kde jest
nad jiné úrodnjší a podnebí zdravé, ale i toto území zstává za nejídeji obydlenou zemí rakouskou. Za to stepní roviny
koovník, kde bývá pravideln citelný nedostatek vláhy, vykazují
tak nízké íslo, jaké se objevuje toliko v severní Evrop na poloostrov Skandinávském (v území Laponc), v Archangelsku, Kole,
u dolní Peorv.

pda

III.

Terská

okruhy

oblast,

1.

Nalinský

2.

Vladikavkazský

.

.

3.

Groznenský

4.
5.

Kyzljarský
Chasav-jurtovský

6.

Argunský

7.

Pjatigorský

8.

Vedenský

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Úhrnem

Poet

obyvatelstva

Na 1~]

132.474
167.777
161.311
27.171
51.082
28.918
30.650
26.585

20

688.528

13

verstu

7
17

19
11

10
11
13

Nápadn spoe lid se rozmnožil v Kyzljarském okruhu, ehož
hlavní závadu dlužno hledati v moálech, které pi ústí Tereku se
vytvoily, a v zimnici, jež tak nemilosrdné sužuje domorodce.
I asté povodn nemálo k tomu pispívají, že se obyvatelstvo do
jiných kraj obrací, kde není vydáno tak nebezpeným živelním
pohromám.
Nalinský okruh zstává rovnž za ostatními pozadu pro svoji
hornatost, akoli na druhé stran nápadno. že Vedenský stejné
horami prostoupený a v kavkazských válkách hojn pipomínaný,
stojí hustotou lidu svého v popedí veškeré oblasti.

Národopis.
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Poet

IV. Dageetauská oblasf, okruhy
1.

Teiiiirchanšurský

2.

(jiiiiibský

Saiiiurskv
4. Aiulijsky
ó. Kjiirinsky
?}.

.

50

....
....

Kíijtažsko-Tabasaranský

Kazikuniušsky

8.

Dargiiiský
Avíirský

9.

10.

42(3

43850

7.

.

Na

G0.0(;3

6.

.

obyvatelstva
72.:i()8

.

.

....

Derbendský mstský obvod

Úhrnem

.

!

verstn

13
15
18

60.931
(;8>72
44.008
74.809
31.707
16.230

14
23
23
24
51
23
67

521.924

20

iia zeteli pomry, jež se vyvinuly na hornin Dagenutno uznati, že hustota obyvatelstva v neúrodné konin
z výtžku i)Qdy své
jest tak znaná, že domorodci nemohou
píinou dávných loupežných náuživiti. Tento nedostatek býval
jezd do okolních úrodnjí^ích kraj nížin. Lezgini velice utrpli
dlouholetou bezvýslednou válkou s Ruskem a pece tím poet jejich
nikterak se nezmenšil. Muži vycházejí na výdlek, jsou výbornými

Mánie-li

stanii,

s

i

se lacino a vytrvale a s chutí
Ku podivu, že tíž mužové,
vykonávají vše, co jim bylo uloženo.
jakmile se vrátí k domácímu krbu, štítí se i)ímo tžké práce a
uvalují vše na bedra ženy. Dle starodávného zvyku bylo by to považováno za nedstojné, aby pán domu vlastnorun vzdlával roli.

dlníky pi polních pracích, najímají

Poet

V. Bakinská gubernie, Újezdy
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Dževatský
Šemachinský.
Kubinský
Lenkoranský
Hakiuský
lieokajský

.

.

.

.

.

.

.

....

.

.

.

.

Úhrnem

obyvatelstva

Na IQ verstu

77.531
125.750

18

157.554
80.808
100.524
61.090

25
18
29
20

613.111

17

7

Daleko za druhými Újezdy zstává Dževatský se svými sedmi
dušemi na verstu; vinu toho nese nehostinná step Šiin kum.
prostírající se mezi stokem Kury s Araxem a Mugany. jež se na

pravém behu poslední eky táhne.
VI. Kiitaiská gubernie, Újezdy
1.

2.

3.
4.
5.

Suchumský okruh
Batumský okruh
Artvinský okruh
Haiiiský Újezd
Kutaiský Újezd

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Poet obyvatelstva Na 1 verstu
64.788
50.900
45.772
60.858
156.194

10
16
16
13
52

Lidnatost

Poet

VI. Kutaiská gubernie, Újezdy

7.

Šaropanský Újezd
Zugdidskv
^

8.

Legumský

9.

Ozurgetský
Senacký

6.

10.

„

„
„

.

.

15:^

.

...
...
...
...

Úhrnem

.

obyvatelstva

Nal^verstu

147.824
101.395
40.668
64.078
81.080

55
39

813.657

26

20
33
54

se nejvtší lidnatostí na celém Kavkaze
Újezdy jako Kutaiský, Senacký a Šaropanský vydrží
dobe pirovnání k jednotlivým korunním zemím rakouským jako
Krasku (50 d na km^), Štyrsku (57 d na km-)^ Dalmácii (41 d
na Tim")^ Suchumský okres zstává pozadu za jinými, dílem že
patí k onm, z nichž se domorodci vysthovali, dílem též, že jest
hornatý.

Gubernie tato vykazuje

jednotlivé

Poet

VII. Tifliská gubernie, Újezdy

2.

Gorijský
Signašský

3.

Boralinský

4.

Tionetskv

5.

Tifliský

6.

Dušetský
Achalkalacký

1.

7.

8.

.

.

'
.

,

.

Achalcíšskv
Telavskv
".

9.

Úhrnem

.

obyvatelstva

!

Na

122613

21

83.111
96.326
32.376
143.932
58.109

17
17

verstu

7

34
16

59 157
52.224

24
22

56.118

26

707.765

19

Jakkoli gubernie má mnoho plodistvé pdy, lid se málo
rozmnožuje a gubernie v této píin nehostinným Dagestanem
pekonána. Hluboko pod prmr kiesá se svými 7 d na verstu
Tionetskv Újezd, nebof do nho se poítá hornatý svah Barbala
i jižní sklon stedu hlavního pásma.
VIII. Jelisavetpolská gub., Újezdy
1.

Jelisavetpolskv

2.

7.

Zangezurský
Kazašskv
Šušinsky
Dževanširskv
Nuchinsky
Arešskv

8.

Džebrailský

3.

4.
5.
6.

....

.*....

....
';....
Úhrnem

Pomry
dešt v

.

Poet

obyv.

Na

1[^ verstu

99.835
96.221
85.016
114.806
56.152
91.276
38.586
59 333

11

14
13
25
14
27
13

21

651.225

rolnictva nejsou v této gubernii
rovinách, proto nejhustji jsou osazeny

16

utšené pro sporé

výbžky

hornatiu,
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jmenovit u Niichy a uše. Nejidejší jsou ddiny práv v okolí
gubcrniiilního msta, ponvadž tam není dostatek ani umlé, ani
pirozené vláhy.

Poet

XI. Erivanská gub., Újezdy

2.

Novo Bajazetskv
Nachievanský

3.

Alexandropolskv

4.

Emiadzinskv

5.

Surmalinský*
Erivanskv
Šaruro Daralagezský

1.

(').

7.

.

.

...
•

.

•

.

_.
.

verstu

17
18

73000

....

Úhrnem

Na 1[]

74.298

.

.

obyv.

110.084
93.821
70.000
102.754
GO.OuQ

32

593.999

24

29
22
37
22

Mezi druhými guberniemi Kavkazu zaujímá tato bývalá ást
Arménská druhé místo a jednotlivé okresy povyšují se na úrove
našich korunních zemí rakouských. Trochu zanedbán Újezd NovoBajazetský, nebo na západním behu jezera Goke prostírají se nezdravé moály, jež v jeho obvod náležejí.

Poet

X. Karská oblast, okruhy
1.

Karskv

2.

Arda^iUiskv

3.

Kagvzmanskv

4.

Oltinský

verstu

13
8

162.565

9

_^
.

O

70.158
41.429
32.301
18.677

....
Úhrnem

Na

obyv.

11
7

mezi ídce zalidnnými koninami Kavkazu oblast tato se
svojí pustotou, ne že by pda nemohla více vzdlavatel uživiti, nýbrž že pvodní osadníci víry mohamedánské
u valném potu se vysthovali z kraje, jakmile týž l)yl k panství
carovu pipojen. Akoli by za tento citelný úbytek pracovních sil
snadno mohla se dostati náhrada z vnitních gubernií evropských,
pece neuinno žádné opatení, aby se zvolna zanedbané pozemky
piinlivým rodinám rozdlily neb odprodaly.
na
XI. ernomoský okruh má 20.099 d. a pipadají v
verstu 4 obyvatelé; byl to pvodní majetek Cerkes a jim píbuzných horal západokavkazských. Akoli jsou tak sporé osady
I

nápadn vyjímá

nm

v

pece

kraji,

zní

to

tém

neuviteln,

že

se

iní

obtíže

jednotlivým ruským vysthovalcftm, chtjí-li si tu zakoupiti i»ádu.
mnohým nepoádkm, které se v pekrásném tomto
Vláda
vlastní
zákoutí bhem posledních let zakoenily, zstává netenou,
její prospch toho vyžaduje, aby více pée tmto od pírody tak

vi

a

bohat obdaeným koninám vnovala.
obyvatel, pi rozloze
Rozkládá
se mezi dolním
3497G
tokem eky .Mazan a jižním sklonem Kavkiizského hbetu. Zem
jest velice úrodná, vyjma jižní výbžek stepi Adžinnurské.
XII.

Zakaalský

verst,

okruh

ítá

tudíž na F] verst

má

74 283
21

d.

Anthropologické míry,

oi

a vlas)'

Kavkazan.
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Vezraeme-li v úvahu všechny okolnosti, jaké se bhem tisícina Kavkaze vyvinuly, uznáme, že pi rozumných opravách by
v jeho obvod se mohlo dvoj- i trojnásobn tolik obyvatelstva uživiti, než co nyní tam nalézáme. ^)
letí

Anthropologické míry, oi a vlasy Kavkazan.
Podrobné mení kavkazských národ provedeno bylo generálem R. F. von Erkertera a Arn. Chantrem, professorem anthropologie v Lyon, který vykonav vdeckou cestu v severní Sýrii
njakou dobu prodlel na Kavkaze a této píležitosti použil, aby
domorodce. ^)

mil

Výsledek

mení

Erkertových provedených

r.

1881

— 82 shrnut

v tabulce:

Poet

ukazovatel
hlavy

pozorovaných osob

43 Gruzini
22 Arméni
16

30
12
3

.

...

.

....
Osetín ....
erkes ....
eenc ....
Lezgini ....
Ajzor ....

5
4 kavk. židé
14 aderbejdž. Tatar
.

.

5

10

Karaajevc

Kalmyk
Dle výšky

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

prmrný

83.5
85.6
81.4
bl.9
81.9
85.9
85.0
85.3
79.4
81.5
80.9

kolmý

ukazovatel

ukazovatel

nosu

67.9

62.9
64.1
62.5
64.0
63 3
67.8
68.8
62.9
64.5
64.9
75.3

71.1
69.3

68.0
66.7
66.6
69.7
67.9
TO.l
66.6
62.0

vzrst nalezen u

Kalmyk

1639

milli-

metr, u Osetin (6 m.) 1725 mm., Adžar 1665 mm.. Imeretiu
1694, Karaajevc 1654 mm., Kabardinc 1830 mm., Be.vlenejevc
1740 mm., Šapsug 1760 mm., Abadzech 1820 mm. erkesové
tudíž výškou svojí
evropské.

pedí

nejen všechny Kavkazany,

ale

i

národy

Dle Chantra Arméni mají vtšinou vlasy erné, blondýn pozoroval pouze na 207o' oi rovnž temné, modrých na 357o- U Osetin pevládají také oi temné neb hndé (527o)i modré neb zelené proti dívjším zprávám mnohem ideji shledány a nejsou
nijak význaný pro celý národ, rovnž mají pevahu temné vlasy,
kaštanové zaznamenány u 247o- Zvláštní odchylku pozoroval francouzský uenec u Laz, kteí jakkoli jazykem jsou nepopirateln
píbuznými Gruzin, pece od nich se liší, jsouce rozhodn krátko')

MCTO^y.
*;

Viz IIpon,eHKo: KparKaa Teorpa^ia KasKasa, IIo cpaBHHTe:ii&HOMy
Th#.tiiict> 1889, str. 117.
Bulletin de la Société Anthropologie de Lyon, 1

díl,

2. sv.

]

Národopis.

5lí

lebými, proto byl týž malý kmen jako samostatný národ zaadén.
Giirijci mají vesms vlasy erné, podobné i oi, Gruzini z polovice
vyznaují se ernými a z polovice kaštanovými vlasy, tmavé oi
nad modrými potem rozhodují; podobné vlastnosti pleti objevují
se u Imeretin a Mingrelcó.')

Spoleenské pomry.
Historické uázvy kraj.

Mnohé ásti Kavkazského území

zachovávají své místní názvy,
nabyly domovského práva a odvozují se od
zempisných, národopisných neb i ist djepisných vztah. V popise i ve zprávách domácích dává se tmto pojmm pednost ped
ist úedním oznaením, podobn jako ve Francii lid nemže zapomenouti na Bretagne, Champagne, Dauphine a j., aneb v Itálii
dlník odpovídá na otázku, odkud je? z Benátská, Romagne,
Keapolska atd., akoli všechna tato slova jsou pojmy ist dje-

jež od dávných

as

pisnými a náležejí

uiinulosti.

frnomoí jest zem

bývalého ernomoského kozáckého vojska,
zaujímá poloostrov Tamanský a prostor mezi ekami Její a Kubání
až k stanici Ust-Labinské. Nyní rozdlena na Újezdy Temrjucký,
Jekaterinodarský a Jejský.
Karaaj, hornatina pi vrchoví sku Kubán a Teberdy, nyní
tvoí Újezd Batalpašinský.
egem, Bezingi a Balkar, horní doliny ek egema a ereka.
Osetie, hornatina, obsahující na severním úboí hlavního horstva poíí horního toku ek Urucha, Ardona, Fiagdona a Tereka
a na jižním obou Liachev a Ksana. Severní Osetie patí v obvod
Vladikavkazského okruhu a ástí újezda Dušetského, jižní posledního a Gorijského.
Veliká Kaharda mezi ekami Málkou a Terekem na jihu
ohraniena pedhoími hlavního hbetu horského, zvanými ernými horami. Rozdlena v okruhy Nalický a Vladikavkazský.
3Ial(í Kaharda rozkládá se mezi ekami Terekem a Sunží
na úpatí erných hor. Pipojena okruhu Vladikavkazskému a Groznenskému.
zaujímá prostor mezi ekou Sunžou a Poboním hetáhnoucí
benem. Vysoina dlí se ekou Gajtou ve Velikou
se na západ od této íky a Malou k východu se obracející. Krajina
rozdlena v okruhy Grozneuský, Argunský a Vedenský.
Kumycká rovina mezi dolním tokem Tereka a Sulaka, zavlažovaná ekami Aksajem, Jaraksuem a Aktašem.

ea

')

eu,

HsbIjctííi KaBKaa. OT/ttjia

až 1886.

str.

374—381.

hmo. pyccK. reorp. oómecxBa

t.

VIII. 1884

Historické názvy kraj.
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Salatau ili Salatavije. Východní ást Andijskéiio ili TereckoSulackého rozvodí omezena pohoím Salatauem a proto také pezvána Salata, z eho i druhé ruské slovo se odvozuje. K západu
od ní, u ek Aktašu a Jaraksu prostírá se Auch a u eky Aksaje
Ickerie.

Giimhet, jižní úboí Salatavského hbetu mezi rozvodím a
Andijskvm Kojsem.Nad Gumbetem na levém behu zmínného Kojsu
jest Andi a dále Technucal, amalal^ Vnicratl a Dido.
Avarie, náhorní rovina mezi dolním tokem Andijského a Avarského Kojsu. Bývalé to panství avarské. které tak vynikající místo
zaujímalo v Dagestan. Xa vrchovisku Avarského Kojsu, na severním úboí hlavního pásma rozkládá se Ankratl a Džurmut.
Kojsuhii, dolní tok Avarského Kojsu od ústí Kazikumušského
do vtoku Andijského Kojsu.

Andaljaj u dolního toku Kara-Kojsu,
Falyš, bývalý chanát, nyní Lenkoranský Újezd.

rovnž kdysi chanát, rozpadá se na Šemachinský, GekDževadský Újezd.
Šehi^ také druhdy samostatné, rozdleno v Újezd Nuchinský a
Sirvan,

ajský

a

Arešský.

Karabach, dívjší chanát, rozdrobený
Dževanširský, Zangezurský a Džebrailský.
Ganža^ pezvána od

Rus

v

Újezdy

Šušinský,

Jelisavetpolským Újezdem.

Kachecie, území na horním toku Jory a Alazané, kdysi carství
kachetinské, jmenované v listinách z 16. a 17. století Gruzií. Nyní
rozkouskována v Újezdy Telavský, Signašský a ásti okruhu Zakatalského a Újezd Tionetského a Tiliského.
Chevsurije, Pšavije a Tušetije horní kraje východn od Kazbeka. První
zaujímají ob úboí hlavního pásma, zavlažované
výtoky Chevsurské Aragvy, Assy a Argun. Tušetije prostírá se
na vrchovisku Andijského Kojsu; všechny ti krajiny zahrnuty
v Újezd Tionetském.

dv

Kartalinije, údolí Kury od Boržomského úžlabí do Mccheta,
hory obkliující ji na severu náležejí Osetii. Druhdy Kartalinije, rozdlená nyní v Újezd Gorijský a Dušetský náležela spolu s Kachecijí

Gruziji ili gruzinskému carství.

Borala, území pi dolním toku eky Chrama,

U Gruzin

^alinský Újezd.
a Bezobdalským
se Caíka.

hebenem

slulo veškeré prostranství

Somchetije.

sluje nyní

mezi

Bor-

Chrámem

Vrchovina Chrama nazývá

Kazach neb Kazachije na pravém behu Kury pod Boralou,
od níž oddlena výšinami, které provázejí pravý beh eky Debedy
neb Chrama. Východn ohranien Kazach rozvodím eky Akstafy
a Hassan-su.

Spoleenské pomry,
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behu Kury, ní/e od Kazacha, mezi zraía výšinami, které oddlují eku Dzegam od Šarachora. Kazach a Šamšadil spojeny v Újezd Kazašský.
Bambah neb Pambak, údolí eky téhož jména, vadéna v Újezd
Šamšadil na pravém

iinym rozvodím

Alexaiidropolský.
Šuragel^ náhorní rovina, prorvána kotlinou západního Arpaaje. Východní polovice patí Alexandropolskému Újezdu, západní

Karskému okruhu.
Duchoborje, ást Achalkalackého

Újezdu, v níž

si

zídili osady

Duchoborci.
Saathago,

i. j. panství atabekovo, ruský Achalcišský Újezd.
Imerecije. oblasti ek Kvirily a Riona až k . Cchenis- ckali,

náležely casrtvu imeretinskému,
Kutaiský a Rainský.

utvoeny

z

nich Újezdy Šarapanský,

Lechum neb Lecgum zaujímá stední tok eky Cchenisckalia a
pítoku jeho Medžanura. Horní údolí téže eky, obydlené Svanety,
kdysi patící panství dadian v Mingrelii, sluje obyejné Dadianovslcou Švanetijí.

Svanetije zaujímá horní údolíingura; západní jeho polovice býDadiškilion zove se Knížecí a východní Svobodnou
Švanetijí. Z Lechumu i Svanetije utvoen Lechumský Újezd.
valé panství knížat

Mingrelije, druhdy panství dadian, ohranieno Cchenis-ckalim,
Rionem, Ingurem a moem erným. Nížina tohoto kraje nazývá se
Odiši. Z celé Mingrelije vznikly dva Újezdy Zukdidský a Senacký.
Gurije, kdysi území guriel, dotýká se erného moe, pvodn
sahala od Riona až do orocha a pozdji toliko k ece oloku.
Rusové udlali z krajiny Ozurgetský Újezd. Území mezi ekami
Colokem a Kintrišim známo pod jménem Kobuleta a pivtleno
k okruhu Batumskému.
Adžora ili Adžaríje, oblast eky Atlžaris ckali, dlí se na horní
a dolní a patí rovnž k Batumskému okruhu.
Šavšet, poíí Satlelis-ckalia nebo Imer-chevia, pipojeno k Artvinskému okruhu.
Samurzakn. krajina mezi ekami Ingurem, Galizgou, moem
a Švanetijí.

eky Galizgy do tsniny Gagrinské
k hlavnímu hbetu, náležela díve knížatm
Šervašidzm. Kotlina horního a stedního toku eky Kodora se zove
Ccbcldou. Vláda ruská Samurzaka, Abchaziji a Cebeldu shrnula
Abchazije rozkládá se od

a od

v

erného

moe

Suchumský okruh.

Správa ruská.
Rozdlení území na vtší správní obvody vyvinulo

se zvolna

a souvisí úzce s vývojem ruské nadvlády na veškerém Kavkaze. Poátek k pravidelné obanské správ dán již r. 1785 za Kateiny II.,

Správa ruská.
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která jmenovala zvláštního námstka pro oblast Astrachanskou a
gubernii Kavkazskou. Náelníkem byl generální gubernator saratovský a kavkazsky, jemu podízeno bylo též vojsko, které rozestav tchto stranách.
Prvním generálním
veno na pohraniní
gubernatorem v obvodu Pedkavkazí byl Pavel Sergéjevi Potemkin, který zavedl velmi mnoho novot, jež se ukázaly pozdji obyvatelstvu prospšnými.
Když gruzinskému carstvu konec uinn
správy peneseno na jih hlavního pohoí, nebot
(r. 1801), tžišt
velitel v Gruzii jmenován zárove vojenským gubernatorem v Astrachani a dozorcem Kavkazské linie.
Za vrchního velitelství generála Jermolova k zvláštnímu gruzinskému sboru, jenž byl pejmenován kavkazským, pipojeno ernomoské kozácké vojsko, které
po tu dobu náleželo v dosah moci novorossijských gubernator.
Dležitá zmna provedena r. 1<S32, kly Astrachansko bylo vyloueno ze svazku zemí kavkazských a r. 1847 tyto dokonce pojmenovány Stavropolskou gubernií vedle Gruzinské, která rozdlena
ve dv provincie Kartalinskou a Kachetinskou. Velitelem ustanoven
kníže Pavel Dm. Cicianov, jemuž podízeny i severní krajiny. Nové
získané zem upraveny jako oblasti a provincie, pi tom vláda
vedla si tak shovívav, že na mnohých místech jako v Mingrelii,
Abcházii i jinde zastavena vnitní správa domorodým panovníkm,
kteí byli podízeni arci vojenskému veliteli, v druhých však koninách
pokojných rozhodovalo se ve všech otázkách od zástupc branné moci. Poátkem r. 1840 na návrh barona Hahna
uinny první pokusy, aby v Zakavkazí místní úední správa byla
tak upravena, jako v evropském Piusku bylo obyejem. Takto vznikla
Gruzino-imeretinská gubernie a z druhých ástí utvoena Kaspijská
oblast; Mingrelii a Abcházii ponechána dívjší samospráva, aby
zvolna se pipravovaly pro úplné splynutí s íší ostatní. Kaspijské
oblasti pidleny ony ásti Dagestana, které již nadvládu carskou
pijaly
Ale brzy objevily se mnohé nedostatky, plynoucí hlavn
z té okolnosti, že zem mly velmi špatné spojení s Petrohradem
lidovým, které
a že málo byl vzat zetel k místním
hlepece tak podstatn se lišily od ruských. Z tchto
dána odpomoc v tom, že velitel v Gruzii povýšen na carského
námstka a ponechána mu vrchní práva ministerská ve všech
oborech obanského úadnictva. K nové hodnosti byl vyhlédnut
r. 1845 hrab Michail Sem. Voroncov, který zárove zstal novorossijským gen. gubernatorem. Tato pronikavá zmna ukázala se ve
svých následcích velice blahodárnou. Obsáhlá plnomocenství daná
námstkovi umožnila, že jsou odstranny mnohé pehmaty, jichž
se dopustili jednotliví úedníci, kteí nepihlíželi ku skuteným
potebám rznorodého obyvatelstva.
Dstojenství námstkovo zachováno až do r. 1882 a velice
pisplo k tomu. že blahobyt lidu se zvýšil a zvolna pevný obanský
poádek se zakoenil. Pioku 1883 bylo optn pivtleno území pravomoci rzných ministerstev v Petrohrad. Vrchní dozor na správu

áe

mén

pomrm

dvod
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náelníku na Kavkaze, který zárove jest vrchním
a atamanem kavkazských kozák.
ve všech kavkazských guberniích stejné
zavedeny
chvíli
tuto
V
ády. jako v Evrop jsou obvyklé. Kozácké obyvatelstvo v oblasti
Kul»anské a Terské, jakkoli vbec podízeno civilním úadftm, pece

sven obanskému
velitelem vojska

adového

píin

hospod.iských otá/ek závislé jest od vojenského velitelDagestanská a Karská, díl Kutaiské gubernie, totiž
okres Batumský, Artvinský a Suchumský a vedle toho Zakatalský
podr/ují dosud vojensko národní správu. Jmenovit soudnictví provozuje se v nich dle starého zdédéného obyeje. Také ernonioský
okruh ídí se na základ mimoádných opatení, která pro nj
byla vydána.
Administraci Kavkazského území pipojena i rozlehlá Zakaspická oblast, stavbou taméjší dráhy k neobyejnému rozkvtu
pivedená.
v

ství.

Oblast

Soudnictví.
Soud na Kavka/e v onch koninách, které úpln dle evropských gubernií jsou spravovány, má následující prbh. Nejnižší
instancí jsou ..miroví" soudcové ili smírí, jimž náleží právo rozhodovati o podobných sporech, jako našemu okresnímu neb po pípade krajskému soudu. Zemskému soudu pirovnati lze okružný
bez písežných písedících. Vrchnímu zemskému soudu v Praze odpovídá soudní komora v Tiflise (sudebnaja palata). Nejvyšší a kassaní soud ve Vídni má svoje období v kassaních departementech
vládnoucího senátu v Petrohrad. Rozhoduje se dle ruských hrdelních a obanských zákon s nepatrnými odchylkami, jako o pohlavní dosplosti pi povolování satk, servitutech pastvin a les
V krajinách vojensky spravovaných zavedeny zvláštní „horské
i j.).
soudy".
Notáství obstaráno jako jinde, toliko v místech, kde se nehlásí žádní zpsobilí uchazei ministru spravedlnosti, písluší právo
pidliti práce sem spadající mírovému soudci. Témuž náleží též
Soudcové na
starati se o sirotky tam, kde není sirotích soud.
Kavkaze pravideln bývají nepesaditelni, vyjma mimoádné pípady, které jsou vyhrazeny ministru.

Míroví soudcové.
Tito nejsou voleni, ale jmenováni ministrem spravedlnosti
ovšem po pedchozím dorozumní s námstkem. Plat jim vymen
na 2200 rub. Ponvadž nkteré soudní okresy jsou píliš rozsáhlé,
bývají rozdleny na „úastky", v nichž soudní moc svena pomocníkm mírového s platem 1500 rubl.

Okružné soudy a soudní komora.

—

Horské soudy.
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Z obanských vcí pravomoci zakavkazských soudc mírových
Pohledávky závazk a jmní všelikého druhu až do
1.

náležejí:

2. Pohledávky za náhradu škody a ztráty do téže výše.
Osobní urážky. 4. Pohledávky pro porušení vlastnictví, když od
porušení neuplynulo 6 msíc. 5. Pohledávky o právu úastenství
užitku a výhod z cizího majetku, když od porušení neuplynul
více než rok. Témuž soudci písluší právo, aby rozhodoval o peinech a pestupcích, které nezbavují neb neomezují práva stavu.

2000 rub.

3.

Okriižaé soudy a soudní konior.i.
Jakkoli mnohé vci pidlují se mírovým, které se v evropském Rusku dávají okružným soudm, pece tyto jsou petíženy
prací, ponvadž jim pidleno odvolání z rozsudk nižší instance,
které jinde se ponechává

ješt ukoneno

sjezdm mírových soud a nad to není
polností. V hrdelních pích nejsou pí-

vymování

sežní písedící.

Okružní soudy zízeny v Tiíiisu pro gubernii Tifliskou a Zakatalský okruh, v Kutaise pro stejnojmennou gubernii, v Erivani
pro gubernii a Karskou oblast, v Jelisavetpolu pro gubernii, v Baku
pro gubernii a Dagestanskou oblast, v Jekaterinodaru pro Kubánskou oblast a ernomoský okruh, ve Vladikavkaze pro Terskou
oblast a v Stavropolu pro gubernii.
Tifliská soudní komora, jak ve vcech trestních tak i obanských jest appellaní instancí pro všechny okružní soudy a kassaní
pro mirové rozsudky. Téže pidlen dozor nad vymováním po-

zemk.

Horské soudy.
V krajinách obývaných od horal zstaveno náelníku obanské
správy, aby rozhodl o. dob, kdy mají býti zavedeny soudy mirové.
Do té doby všechny spory, které se pedkládají první instanci,
penechávají ústním horským soudm. Pravomoci jejich v obvodu
Terské a Kubánské oblasti pedkládají se i spory vzniklé mezi horaly o pohledávky ne výše 2000 rubl a v Nalickém ústním soud
dokonce až do 4000 rubl. 1. O dlužních pohledávkách, když takové neopírají se o njaký písemní doklad. 2. O ddictví a poslední
vli, dle ob}ej horských ujednané. Pravomoci soud takových
v Terské oblasti náležejí i pe vznikající mezi domorodci o pestupcích, zloinech a peinech. 1. O poranní, zmrzaení a usmrcení
v hádce, která vznikla bez jakéhokoli úmyslu zpsobiti smrt, zmrzaiti neb poraniti. 2. O porušení mezí nutné osobní obrany. 3. O loupežích vylámáním neb zbraní, jestli cena uloupeného nepevyšuje
ti sta rubl a zloin spáchán po prvé neb po druhé. 3. O uloupení a únosu ženštin.
Prof.

Em.

Fait: Kavkaz.
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V Kubánské oblasti horským soudm vyhrazeny pípady uvedené v tetím a tvrtém odstavci. V D.igestanské obhisti zízeny
lidové a okružné soudy, v nichž zasedají hhivné volení starostové
obce; naopak není-li obvinným neb žalujícím horal, tu se spor rozhoduje pod pedsednictvím správce místní policie; rozhoduje se
o otázkách dle ústního

zdédného

podání.

nkteré trestní pe domorodc v Karské oblastí,
okruhu Batumského a Artvinského jsou již podízeny obecným

Obanské

a

soudm.
Pohledávky kmen koovnických gubernie Stavropolské vyiizují se dle zvláštních pedpis o tom vydaných; naopak pestupky jejich rozhodují se policií a zloiny rovnž ádnými soudy.

Selské soudy.
Tyto pronášejí rozsudek o všech sporech a žalobách mezi venkovany cenou do sta rubl, o movitém jmní i pozemcích, pjkách,
koupích, i)rodejích, o závazcích všeho druhu, o náhradách a škodách polním pychem i jinak zpsobených. Selský soud rozhoduje
také o rozei)ích nemovitého jmní, pokud se tyto žádnými i)ísemnými doklady nemoiiou odvodniti. Témuž písluší nepatrné pestupky, pihodily-li se v obvodu obce proti osobám témuž stavu
náležejícím bez úastenství osob jiným stavm patících, když nejsou ve spojení se zloiny, které se vyizují obyejným postupem
práva.

Krádeže dobytka výslovn se vyjímají
soudu.
Tresty, které se
jsou malé; odsouzený
neb k i)okut do tí

z

pravomoci selského

pípadech vymovati
pidržen šest dní k obecným pracím,
rubl aneb nejvýše k sedmidennímu vzení.
horských ddinách mají vymezený týž obor

mohou

mže

v takovýchto

býti

Anlové soudy v
psobnosti s nepatrnými toliko odchylkami.

Zvláštní zpsob soudního postupu jest. chová-li kdo proti nkomu podezení, že se dopustil zloinu. Žaloba považuje se za dokázanou, získán-li jistý poet píbuzných neb vážených osob, aby
odpísahali, že podezení jest odvodnno. Ale takto usvdený
mže proti tomu se ohraditi, když nalezne stejný poet pátel,

kteí by mu jiísahou dosvdili, že podezení jest liché. Soud lidu
pak má na vli, aby se naklonil na onu stranu, kterou uzná za
spravedlivjší. Naše pojmy o písaze arci tím se velice ruší a ješt
více nás uráží dodatek, že obvinný mže tolikrát optovati slavnostní úkon dovolání se Nejvyššího, kolik mu schází svdk, aby

poet vyrovnal protivníkovým.
Ostatn rozeznává se dvojí druh i)ísahy u horal mohamedánského náboženství. Bud se dovolává Boha dle pedpis šarijatu,
se jejich

aneb pronáší slova zaklínai dle chatun-tallachu

(dle

zvyku adatu).

Uené, dobroinné

i

jiné spolenosti.
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tomto druhém pípad svolává hnv boží na sebe a ujišuje,
nepravdivého cosi, že bude jeho manželství neplatné;
pi tom obadu nutno s uritostí ukázati na ženu, na kterou by
se písaha vztahovala. Dosvdí-li se však pozdji jakýmkoli zpsobem nepravda, ubohá žena musí rodinu opustiti, jako by dobrovoln k rozvodu pistoupila. Aby se tomuto neblahému dsledku
vyvarovali, jednotlivci spíše prohlásí ve veejuém slibu, že nikdy
písahati vbec nehodlají. Na slovo kadiovo, soudc i starších
tak se veliká váha klade, že se od nich ani písaha nevyžaduje.
Tresty vymované dle zvyku (adatu) mohou býti rozmanitého
druhu, arci nutno podotknouti, že vláda ruská snaží se poslední
dobou, aby jednotlivé kruté obyeje byly odstranny neb zamezeny.
všedním rozsudkem lidového soudu bylo, aby provinilec byl
z obce vypuzen, pi tom onen, komu se bezpráví uinilo, ml na
vli, aby vyhnance usmrtil, tak že tento byl pokládán za psance;
nicmén za jistých podmínek se pipouštl i mírnjší nález, aby
byl totiž vinník od nich na milost pijat. Byl-li kdo toliko na njaký as vyhoštn, nemají poškození nijakého nároku, aby se samoinn pi vykonávání rozsudku úastnili, aneb náhrady jakés vymáhali. V nkterých peinech .možno citu spravedlnosti zadost
uiniti penžitou pokutou. Pímý rozsudek smrti obyejn se nepronáší. Arci dle aditu pipouští se volnost zabiti zloince bez

V

mluvil-li

Tém

vdomí

soudu. Zastihne-li nkdo zlodje, který vztáhl svoji ruku
na posvátné véci v mešit, pokládá se to pímo za jeho povinnost,
usmrtiti dopadeného na míst. Stejn má se naložiti s každým,
kdo by úmyslné zapálil most, aneb skolil vraha, kterému jeho provinní bylo již prominuto. I za jiné skutky, jež by byly pohanou
veškerému rodu neb kmenu každý len širšího píbuzenstva jest
svojí ctí vázán pi nejbližší naskytlé píležitosti bez soudu usmrtiti
provinilce.

Ol

správou ádné soudy,
Horalé vymyslí si na protivníka nco a
opatí si také dostatený poet svdk, kteí ze stejného popudu dokazují správnost výpovdi- žalobcovy. Takto bývá nezídka nevinný o všechen svj majetek oloupen. Nebof když dojde
k tomu, aby vc byla skuten dokázána a žalující nemže prkazu
provésti, vymlouvá se jednoduše, že njaká jiná osoba mu to donesla: dle adatu tento vymyšlený pomluva nemusí býti jménem
uvádn. Nicmén dle téhož obyeje žalovaný nucen zapraviti soudní
výlohy s jednáním spojené. (Murray Handbook of Russia.)
objevuje

té

se

doby,

co zavedeny byly ruskou

jiný nešvar.

Uené, dobroinné

i

jiné spolenosti.

Kavkazská spolenost selského Jiospodáství v Tiflise založena
1850 za knížete Voroncova, ítá na 200 len, dostává státní
podporu 10.700 rubl na školky, sady a jiné poteby. Spolek vydává
r.
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svým iiákhidem „Práce"' (trudy) šestkráte do roka a poídil si dosti
slušnou ociboriiou knihovnu.
Kavkazshé oddlení ímperatorshé ruské zempisné spolenosti
v Tiíiise rovnž vzniklo za bývalého námstka kn. Voroncova, vy2()C0 rub. Jeho péí vydávají se
držuje se státní podporou
„Zápisky a „Izvéstie" o nichž jinde zmínka uinna.

ron

Itnperatorský kavkazský medicínský spolek ítá 400 ílen a
o svých schzích a Medicínský sborník".
^ Protokoly
místnostech spolkových zaízeno odborné museum a malá knihoviui
ítárnou.

uveejuje

V
s

flise,

Kavkazský oddíl imperatorské ruské technické spolenosti v Tiodbor jeho zízen nedávno v Baku. o innosti jeho svdí

„Práce", v nichž

mnoho cenných

statí

dostalo se do veejnosti.

Kavkazský djepisný a archaeologický spoUk nedávno teprve
založený ješt neosvdil se žádnými publikacemi, jakkoli si vyvolil
nanejvýš

vdný

úkol.

Spolek })ro rozšiování znalosti literního vzdlání mezi fjruzinskýin ohyvatclstvem vydržuje se soukromnými podporami, nejvíce tiíiiské a kutaiské šlechtické banky, zídil nkolik obecných
škol a mšanskou v Batumé. V spolkové knihovn uloženy etné
rukopisy a spojena s ní i ítárna pro lid.
Spolek pro

vydávání arménských knih obrací

v

pední

ad

a uebné knihy.
Kavkazský spolek k povznesení krásných umní dostává vládní
podporu 550 rubl a vydržuje školu kreslískou, do níž chodí 75 žák.

péi na etbu pro mládež

Tifliské oddlení imperatorské ruské hudební spolenosti, akoli
nedávno vzniklo, i)ece vyvíjí blahodárnou innost, arci dostává bohatou podporu 5000 rubl, zaídilo školu pro zpv a na všechny hudební nástroje, obasn poádají se koncerty, pi nichž úinkují

pední

síly

místního divadla.

Grnzinský dramatický spolek založen r. 1880 a oilkázán na
soukromé píspvky, které se argi píliš hojn nescházejí, tak že pvodní nadje v podnik skládané se nesplnily.
Spolek si poídil
malou bibliothéku a šatnu.
Spolek pro šíení pravoslavného kesanství ítá více než 1000
úd mže se vykázati tak hojnými prostedkv jako žádnv druhý
na Kavkaze. Roku 18h6 dostalVliko od vlády 70" 000 rubl', 30.000
od ád, 20.000 od synodu i j.
penz užívá se k stavb kostel
i

;

a v}drž()vání duchovenstva a škol v horách.

ad

Tifliský dobroinný spolek odká/án v pední
na státní
podporu, divadla a nkteré píspvky, vydržuje sedm obecných škol,
dtskou útulnu a podporuje všelikým zpsobem chudinu v
i
po venkov.

mst

se

Arménský mužský a ženský dobroinný
honositi znanvmi dftchodv dílem

mže

spolek v Tiflisu také
ze

soukromvch dar,

Školství.

dílem i z každoroní loterie a vnuje svoji
obecních farních škol.
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péi

nejvíce vydržování

Kavkazský statistický komitét ídí podobné giibernské odbory,
zpracuje látku od nich podávanou a uspoádá je k tisku.
Tifliská observato vykonává stálá magnetická a meteorologická
pozorování v hlavním mést, rovnž sbírá údaje ku klimatologickému a fysikálnému prozkoumání Kavkazu. Podízena pímo imperatorské akademii nauk v Petrohrad, se kterou udržuje styky
prostednictvím hlavní fysikální obsevatoe.
Vedle toho jsou ješt jiné spolky bud ve hlavním
neb
po venkov, jejichž innost jest píliš omezená, než abychom se

mst

blíže o nich pronášeli.

Školství
V ele
školní rady,

školství postaven „popeitel", asi náš

spolenosti pro šíení
úedníci.

škol

Rada

pedseda zemské

jemu jsou podízeni:

se skládá z

rada, okružní inspektoi, inspektor
pravoslaví na Kavkaze a kanceláští

editel

státních stedních škol v Tiílise.

Jakkoli území kavkazské jest rozsáhlé a ítá pes 7 raill. obyvatelstva, pece není v
žádného vyššího uilišt, nepoítáme-li

nm

duchovní akademii

arci

Armén

v

Emiadzin. Za

to

poet sted-

znan

ních škol za posledních deset rok
se rozmnožil.
Klassických mužských gymnasii jest 8 (z nichž jediné soukromé)
a to dv v Tiflise, dále v Kut;iise, Jelisavetpolu, Vladikavkazu. vedle
toho kubánské vojenské gymnasium.
Nižší gvmnasia státní ti: v Tiflise, Kutaise a Pjatigorsku. Vedle
toho založeno nkolik podobných ústava pro dítky šlechtické.
R-^.alek rovnž 8, ve mstech Tiflise, Baku, Temir chán
Suše, Jejsku, Vladikavkaze a vojenská kubánská.

šue,

Ústavy uitelské jsou toliko tyi, což
pro skrovné pomry
nemže dostaiti: zakavkazský s tatarským oddlením v
(ioži, tifliské gub., v Choni pro Kutaiskou gub., v Erivani a kubánský. V samém Tiflise spojen ústav Alexandrovský s mšanskou
i

nijak

mst

školou.

Duchovní pravoslavné semináe jsou dva v Tiflise a Stavroarménské ti v Tiflise, Erivani a Karabašský.

polu,

Vojenské ústavy jsou tvi. dva v Tiflise, v Stavropole a vojenské ni^.ší gymnasium ve Vladikavkaze.
Hornickijch škol vydržováno pt: suchumská, majkopská, nalická. mozdocká a nazranovská.
Miišikých odborných škol jest hojn: 4 emeslnické, ranhojiské 3,
námonické 3 (v Polti, Anai) a Baku), sadaská 1, hospodáská 1,
železniní, obchodní, pro kreslení a hudbu v hlavním mést.

Spoleenské itonjry.
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Ženské stední ústavy:

díví škola

Vyšíií

v Tifllse,

gymnasia

v Stavropolu, Tiflise, Kutaise, Baku, Vladikavkazu, Jekateriiiodaru.

nižších jest devt.
3IcšfmsJ,(jí:h škol ;34, obecných U2:i.
V to nejsou zahrnuty
školy tatarské pí"i nieetách, židovské a ony spolenosti pro šíení
Všeho žactva r. 1886 bylo 107.758, což jest poiuér
kestanstva.
Vbec velice nepíznivý i nutno by bylo ješt mnohonásobné opravy
zavésti, aby se úrove vzdlanosti trochu zdvihla.
•

Duchovní správa.
Pravoslavné duchovenstvo podízeno ruskému synodu hlavou
správy jest exarch Gruzie, len téhož a zárove jest pedsedou
„spolenosti pro šíení pravoslavného kesfanství na Kavkaze".
Všechno území rozdleno na šest biskupství (eparchii): gruzinské.
inicrctinské, mingrelské, suchumské, stavropolské a vladikavkazsk.
:

Hlavou arménské církve jest ))atriarcha katolikos, sídlící v EJemu dán k ruce synod, který rozhoduje o všech láncích víry, bohoslužb, církevních obadech, satcích a pestupcích
duchovenstva. V jiných otázkách podízen arménský synod senátu
a ministerstvu vnitních záležitostí. Patriarch vykonaná pravomoc
nad ei)archiemi: nachievansko- bessirabskou, astrachanskou, erivanskou, karabašskou a tifliskou.
miad/.iné.

V ele mohamedán siit postaven šeich ul islám jmenovaný
vládou, od nho jsou závislí lenové duchovní správy a guberniálních medžlis (poradní sbor),
Sunnitské duchovenstvo spravováno muftim (též od vlády ustanoveným), jemu k ruce pidána duchovní rada (v Tiflise). v jednotlivých guberniích jsou med/lisy, jejichž lenové dílem jsou od
obyvatelstva svobodn voleni, dílem státem ureni.

Voj

s

k

o.

Vrchním

Kavkazský vojenský okruh zaujímá všechno území.

zárove

ob

hodno-^ti od
tak že se
sebe neodlunjí, jiiko se pravideln u nás dje. K ruce veliteli dán
vedle poboníka okružní štáb s oddlením vojensko-topogiatickým
a rada. v níž zasedá mimo pedsedu a jeho i)omocníka, náelník
okružního štábu i náelníci odbor: inženýrského, dlosteleckého,
intendantského. lékaského, nemocniního, místního vojska a závojenský
stupce vojenského ministerstva. K <^oinu dlužno pipoísti

velitelem jest

si)rávce civilní,

i

okružní soud v

Tiflise.

Všechno kavkazské vojsko

Do prvního

rozdleno na dva armádní sbory.

poítají se divise: granátnická kavk. 38 a 30

pchoty

Vojsko.

a

1.

a

2.

k.

kozák. Do druhého zaadny: kavkazská jízdecká

divi-e, 19., 20.

K

nim
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a 21. pchoty.

však zákopnická brigáda, oddíl vojenskobrigáda kavk. stelc, 1. a 2. zakaspické brigády stelc
a kádr kavk. jízdecké zálohy.
Všeobecná branná povinnost zavedena na Kavkaze roku 1887
s nkterými výjimkami, které byly doasn toliko pipuštny.
Osvobozeni jsou od této povinnosti všichni mohamedáni vyjma
Osetiny, kteí dobrovoln se k tomu pihlásili; za to však ustanovena na sproštiié zvláštní osobní da. dále obyvatelstvo Karské
oblasti, okruhu Batumského, Artvinského, Suchumského a crnomoského, rovnž i Zakatalského, kdež se lid nedávno pihlásil
se nepoítají

telegrafiií.

k víe kesanské.

Novákové kesané roztidují se dle poteby k jednotlivým
plukm, íslo jejich uruje se každoron ministerstvem

místním

vojenství bez ohledu na evropské pluky.
Doba inné služby ustanovena až na další rozhodnutí na
ti léta a k tomu se pipojuje záloha, v níž povinen každý branec

ješt dvanáct

let setrvati.

III.

(Jak
opanován Kavkaz od Rusu.
Rus s krajinami kavkazskýini- velmi záhy se piPrvní djepisec jejich Nestor zmiuje se, že roku 905.
velilvý kníže Sujutoslav vedl tuhé boje s Ja<sy a Kasogy a od té
doby bylj)rý pipojen k íši poloostrov Tamanský (stará Tmutaraka). Údlný vládce tchto konin Mstislav podstoupil souboj
s erkeskym knížetem Rededejem. Zmínný poloostrov setrval ve
svazku íše ruské pouze do poátku 12. století. Pozdji asto podnikány bvly útoky na úrodné kraje pikaspické, aby dosaženo bylo
plenu. Ale i pátelské ])omry byly pstovány, uzavírány satky
mezi leny vládnoucích rodin a podnikaví ruští obchodníci piváželi po ekách a po moi na hojn navštvované domácí trhy
své zboží a pravidelné se jim pi tom dobe vedlo.
Vše to však byly jenom nahodilé a pomíjející události, jež
nemly trvalých následk; obrat nastal, když se Rusko sprostilo
tžkých okov, do nichž je spoutali Mongolové, a opanovalo Kaza
a Astraclia Tím posunulo své hranice až k samým širokým hraStyky

pornínají.

nám kavkazským.
Již Ivan III. pojal za manželku dceru erkeského knížete
Temrjnka Marii; za Ivana Hrozného (Jerkesové z okolí Pjatigorska,
tísnni jsouce Tatary krymskými a šamchalem tarkovským, do-

žadovali se ochrany ruské. Car nejen
aby pijali víru kesanskou, nýbrž
stavl ])evnost Trky, která pozdji
Po vítzném pochodu ruských pluk v

nný

piml

nové své poddané,
behu Tereka vyk ústí jejímu byla peložena.
podobný pomr vstoupil i zmíže

na levém

šanichal.

údolí eky Tereku jali se Rusové zasahovati též do otázek
zakavkazskych, kdež kachetinský vládce Alexandr zvláštním listem,
vydaným 1587, prohlásil se za poddaného cara Fcodora. Ovšem že
neml dosti síly, aby také slibu svému dostál, nebo nebylo zabezpeené cesty, po níž by mohli udržovati mezi sebou styky,
bamchalov, kteí ovládali prsmyky dagestanské, mimo železná
vrata u Derbendu, jež byla v rukou perských, byli velice ne-
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Vysláno proti nim nkolik výprav, jež vsak skonily
nezdarem pro Rusy; zvlášt zajímavá byla ona podnik1605 pod vedením vévody Buhirlina a Plešejeva.
nutá r. 160-1:
Útokem vzato sice sídlo šamchalovo Tarku, ale v nkolika dnech
spolehliví.

vesms
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Jakkoli jim byla slíbena znaná
v rozhodném okamžiku nieho v jejich
I)rospéch nepodniknuto, tak že vdce vojska ruského uznal za výhodné, pímo vyjednávati se šamchalem a vymíniti si se zbývajícím mužstvem svobodný odchod. Žádosti jeho bylo vyhovno, ale
když oddíl vojska pepravil se již pes eku Ože a domníval se,
že mu více nehrozi žádné nebezpeenství a ochranná pravidla na
l)Ochod byla trochu uvolnna, tu zrádný šamchal vykal vhodného
proídlé ady. Nastal zarputilý boj muže
okamžiku a pepadl
proti muži poboní zbraní; napadení bránili se hrdinsky, ale podlehli nepomrné pesile, pouze nkolik kozák a chlapc šlechtických
spasilo se útkem na rychlých koních.
Tento neúspch vyhladil na dlouhou dobu všechny stopy
ruského panství v Dagestau. Teprve Pefr Veliký perušuje ticho,
jež rozhostilo se nad Kavkazem; když mírem v Nystádtu r. 1721.

vítzové v

posila

z

sami obléháni.

Kachecie,

pece

znan

na západ, spchal, aby njakým zpIndii. Pochod pes Chivu se
nepodail, tu umínil si obrátiti zetel svj k Persii, jež tehdy byla
se všech stran stísnna, a žádal zadostuinní, že r. 1712 pi dobytí Šemachy od Surchaj chána bylo mnoho ruských kupc povraždéno. Šach Husejn však pi nejlepší vli nemohl této žádosti
vyhovti; proto nastoupil car cestu k Derbendu, do nhož slavn
vstoupil. Menší oddíly nepátelské, které se mu protivily, rozehnány neb znieny. Další postup byl zamezen bouí, která zniila
koráby, na nichž dovážela se spíže pro vojsko. V zabraném území
položeny posádky do Tarku a Derbendu; na levém behu Siilaku
založena pevnost sv. Kíže. Ale tím celá výprava proti Persii ješt
nebyla ukonena, nebot následujícího roku opanován Baku a provincie Giljany, Mazenderan a Astrabad na jižním pobeží Chvalinského moe i podobalo se, že záhy toto promnno bude ve
vnitní moe ruské.
Dalekosáhlé zámry Petrovy nebyly schvalovány od carevny
Anny Ivanovny, ponvadž nov získané kraje vyžadovaly velikého
nákladu, a tudíž dle smlouvy roku 1735 vráceny všechny zabrané
zem I^ersii; za hranici byla prohlášena eka Sulak a dokonce
zniena i pevnost sv. Kíže a upravena nová Kyzljar na levém
behu Tereku. Také ku prospchu Turecka o nco pozdji zekli
se Rusové všeho nadvládí nad Kabardou, které již od asu Ivana
Hrozného mlo svj poátek.
Z;i podnikavé Kateiny II. provedena úplná zmna v politice
k východním národm. Zniení samostatného krymského chanátii
a vítzné války turecké konen umožnily, že se mohla v skutek
uvésti touha Petra V., aby totiž zaízeno bylo lodstvo válené na

uzaveným
sobem

uvolnil

proklestil

si

si

ruce

cestu

k bohaté
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Kateiiiia prolilásila zvláštním manifestem roku 1783, že vedle Krymu
též j)o!oostrov Tamansky má býti pojat v íši její. Se sultánem
stalo se dohodnutí. al)y za hranici mezi obéma državami usta-

novena eka Kubaíi. Stejným asem poíl ochranu carevny vzato
panství gruzinské; Herakleovi, tehdejšímu vládci, ponechána pouze
vnitní správa zem a vybírání berní, ale styky s cizinou mohl
udržovati jenom v souhlase s ruským generálem, jenž byl ustanoven za velitele v Zakavkazí. Domácí branné mužstvo úplné bylo
podízeno ruským velitelm. Na ochranu zem byla ihned malá
posádka s nkolika dly do ní vložena.
Aby se zamezily stálé nájezdy erkes a Turk na pravý beh
Kubán, zorganisováno bylo r. 17?2. ernomoské kozácké vojsko.
Hrozné spousty, jaké nadlaly v Gruzii a jmenovit v Tiflise
bezuzdné zástupy Agy Mahomeda chána, nutily Rusy k odvet:
hrab Zubov, velitel vojska, pronikl až ke Kue, ale nemohl využitkovati vítzství svého, ponvadž car Pavel vydal rozkaz, aby
se vrátil se svými sbory za pohraniní eku. Této nerozhodnosti
uinil pítrž Alexandr /., naídiv mezi jiným, aby Gruzie jiiI)0jena byla zcela k jeho panství, když hrozily tam vypuknouti
domácí rznice. Pozoruhodno, jak odvodnil velikomyslný car
tento svj in v manifeste, vydaném téhož roku. Praví v nm, že
pipojuje zemi k své íši, ne aby „rozmnožil své síly, ne pro koist
a rozšíení hranic bez toho již nejrozsáhlejšího císaství na svt,
nýbrž jedin z lásky k lovenstvu, jež mu ukládá svatou povinnost, vyslyšeti prosby tri)icích a odvrátiti od nich žal založením
takové vlády, která by mohla upevniti v zemi právo, osobní bezpenost a dáti každému ochranu zákona".
Ovšem dlužno podotknouti, že vykonavatelé carské vle neídili se vždycky tmito velebnými zásadami. Dle jména na východní kavkazské krajiny zdvihali nároky Peršané a na západní
svobodné,
Turci, ve skutenosti malé místní státy byly více
zvlášt vláda sultánova bezprostedné vztahovala se toliko na Anapu
a Poti s nejbližším okolím.
Ruské panství
bylo upevnno za knížete Cicianova,
který odstranil jednotlivé leny carské rodiny gruzinské, aby nemohli ])usobiti ve svj prospch na lid. Pi tom tragicky zahynul
generál Lazarev, jenž byl usmrcen od carevny Marie, když vstoupil
do její komnaty s rozkazem, aby ji zatkl. Carevna byla odsouzena
do žaláe, pozdji dostala milost a zemela u vysokém vku v Moskv.
Za téhož gubernatora rozšíena nadvláda na Imerecii a Mingrelii
a nkteré menší chanátv s nej)atrnými toliko obtmi. Když však
v ele vojska vtáhl do Baku a vyžádal si od tamjšího vládce klíe
na dkaz, že se úpln vzdává, byl úkladn zavraždn. Smrt jeho
byla arci od nástupce pomstna (ISOl)).
Generál Tormasov jjotlail nkteré menší nepokoje a vyhnal
imerefinského vládce Soloinona II.. který zrušiv písahu vrnosti

mén

znan
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na stranu tureckou. Brzy spojeno bylo s carstvm též
Gurie na behu erného moe a vložena posádka do
Suchum-kale, aby chránila taméjšího knížete Jiího Šervašidze

pidal

se

knížectví
proti

stran turecké.
Za vý[)ravy proti

Persii, zvlášt skvlými vítzstvími mladého
generála Kotljarevskcho, dosaženo takých úspch, že hranice ve
východníni Kavkazu zstala nezmnna až po naši dobu. Znaný
tento pírstek byl Rusku potvrzen mírem podepsaným v Gtilistané
roku 1813.
Za vrchního velitelství generála JermoJova zaveden nový zpsob
ve válce proti horalm dagestanským, seznáno totiž, že tak dlouho
i
nejvtší výsledky ruské chrabrosti nenabudou trvalosti, dokud poražení kmenové budou nalézati nové opory v nepístupných lesích,
jež jimi úmysln zachovávány neporušeny. Svými pochody jmenovit proti
stal se Jermolov povstným a horalé hrozili
se již zprávy, že proti nim optn se chystá vytrhnouti. Dosud
udrželo se mnoho povstí o jeho hrdinských skutcích, mezi domácím obyvatelstvem považován za nepemožitelného. Pi tom
dovedl si získati neobyejnou píze prostého lidu svou pímou
povahou, náboženskou snášenlivostí a neoblomnou písností, s jakou stíhal libovli bývalých chán a beg. Stejnou dobou brannou
mocí bylo potlaeno hnutí v Imerecii a Abcházii. Jermolov setrval
na svém míst plných jedenácte let (1816 1827).
Vrchní velitelství v poslední perské výprav sveno generálu
Paskvii. Vojska perská hluboko již pronikla do Gruzie, ale byla
odtamtud vytlaena a brzy peneseno jevišt války na nepátelskou
pdu, kde po tuhém odporu vzdala se též pevnost Eriva. Mírem
odtrženy od Persie chanáty Erivanský a Nachievanský,
r. 1828.
z nichž utvoena ruská Arménie. V boji proti fanatikm mohamedánským obétovností a neohrožeností proslavil se tou dobou
arménský biskup Nerses, ujímaje se svých rodák proti necitelným

eencm

—

utlaovatelm.
Sotva že utichl válený lomoz proti Persii, spchali ruští bopod vedením osvdeného hrdiny Erivanského, na hranice
turecké, kdež vzata útokem celá ada pevností, zvlášt pevný Kars
a Erzerum. V DrivopoU potvrzeno Rusku držení Zakubanska a beh
erného moe od Anapy až jižnéji od Rionu k ece oloku. Tím
bylo zamezeno na píšt, aby se Turci nemíchali do spor s rznými horaly kavkazskými.
Stejným krokem j^ko šíila se nadvláda ruská, postupovali t,éž
osadníci, vzdlávajíce pdu krví svých rodák vykoupenou. Nejdíve se usazovali kozáci v krajinách vydaných stálým nájezdm
bojovných horských kmen. Taková obec vznikla již roku 1577

jovníci,

ím

na behu Tereku a nazvána Trky.
více upevovalo se panství
na severním svahu Kavkazu, tím též rozšiovala se ára, hájená
vojskem kozáckým, až posléze spojovala nepetržitou adou pevností, polních

opevnní

a prostých stanic

moe

Chvalinské a erné.
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touto vojenskou hranicí povstávaly jiné vesnice, jejichž obyvatelstvo skládalo se z prostých venkovana, arci v as i)Oteby se
\' 10. a
17. století
z nich mnoho (h)pl()valy pední obranné cáry.

Za

kozáci v onch vzdálených ki nrinách nejvíce se sesilovali rozmanitými provinilci od Donu a Volhy a byli vítáni jako bojovníci
Znané množství rodin koz:íckých
proti divokým domorodcm.
usadil na behu Tereku Petr V. r. 1724, nebot naídil, aby tam
bylo pevedeno od DoniL jediným rokem tisíc rodin, jimž vykázánv úrodné pozemky severné od Kyzljaru. Dle pání knížete
Potnnkina, aby chránny byly lépe krajinv nové získané, zízena

ada stanic kozáckých od eky Málky pes stepi smrem
severozápadním až k mstu Azovu. K tomu cíli pevedeni kozáci
od Volhy a ástení od Chopru na Ukrajin. Nkolik let pozdji
naízeno, aby pesthovala se valná ást Doncu k ece Kuhani,
pi dolním toku této zavedeni jsou ernom(u\stí kozáci, kteí"í svj
byla nová

odvozují od Záporožc. .\le ponvadž poet jejich byl z pobylo nutno doplniti jejich ady novými píchozími
z gubernie Poltavské a ernigovské.
Poátek pravidelného sthování prostého civilního obyvatelstva
uinn r. 2785, kdy vyzváni venkované po celé íši, aby zaujali
volné prostory získaných krajin na severu od vojenské áry. Dobrovolníci, kteí se k tonni hlásili, dostávali znané údly za sou-

pvod

átku nepatrný

kromý majetek, zárove penžitou podporu ze státní pokladny^
aby si mohli opatiti nutn hospodáské náadí do zaátku. Nejen však na carských pozemcích množilo se obyvatelstvo, ale tímto
majitelé velkostatk, aby získali pro své
píkladem byli pohádáni
nevolníky ve vzdálených koninách novou pdu. Jak upevííovala se
nadvláda ruská, posouvali se zvolna k podnoží horskému stanice
kozácké a za nimi vzdlával pdu a stavl svá bydlišt ostatní lid.
Teprve roku 1832 upraveno vojsko kozácké ve dva oddíly, ernoi

adový (kozácké vojsko), oba mélv svého
pozdji roztídny ])luky dle poíí Kubán
a Tereku. Když dlouholetý zápas s horaly byl vítzn ukonen,
poaly se zavádti mezi kozáky rozmanité opravy, aby se úpln
pizpsobili obanskému životu; dosud však nebylo možno odstraniti všechny rozdíly, jež pravkými obyeji v ])Ovahu lidu se
vžilv. Nedá se upíti, že práv kozákm náleží veliká zásluha, že

moský

a

atamana;

kavkazsky

o ticet

let

Kavkaze po tolika krvavých bojích zavládl pokoj a že rolník
klidn mže obstarávati své polní práce, kde ješt ped padesáti
roky vládlo pouhé násilí a nikdo bez i)alné zbran ani z j)ibytku
se nemohl odvážiti.

v

Kavkazská válka.
Válka tato, jež nemá sob rovné v djinách svtových, byla
vyvolána hnutím náboženským, kteréž známo jest pode jménem
miridismu. ]\Iiri(i v arabštin znaí „hledající", /žádající" (pravdy):
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a vychováván muršidem (uitelem), jímž mCže se
kdo dosáhl požehnání od šejcha, prohlédajícího podVychování vede k turikatn t. j. k cest poznání pra-

pouován

státi pouze,

statu boží.

vého Boha; z tohoto se vyvinulo mystické uení o dosažení možné
mravní dokonalosti. Rozmanití suji (mystikové) založili množství
spoleností, jejichž lenové vzdalovali se svéta, oddávajíce se o samot modlitbám a moíce rozmanitým zpsobem tlo. Nejvíce
v Dagestan byl rozšíen tarikat nakšubandijský, jehož pvodce

Mohamed Nalšhendí žil v 14. století. Na poátku našeho vku
hlasatelem tohoto uení v Dagestan byl šejch Ismail z okolí
Šeraachv, od nho jtrostednictvím jiných za kazatele tarikatu
uznán Džemal eddin Husejn, jenž se stal pozdji zetm a tchánem
áamylovyra.
Samo o sob toto hnutí nebylo by nebezpené, kdyby nebylo zavdalo píinu svým následovníkm k náboženské válce ili gazavatii.
více upevovala se vláda ruská ua
Horalé byli nespokojeni,
Kavkaze, / rozmanitých píin. Nejen že nemohli voln podnikati
loupežné nájezdy do okolí a z nich se obohacovati, ale též rozsáhlé
ztraceny, any v nich pod ochranou pušek kozápastviny byly pro
ckých nové osady vznikaly. Zavedená v nkterých krajinách správa
nesnesitelnou, ponvadž byla složitá
ruská zdála se býti pro
a jejich svobodymilovnost urážela. Turecko asto užívalo kmen bojovností vynikajících ve válkách s Ruskem, a prostedkem, jenž
ie pohádal k obétovnosti, bylo náboženské nadšení ^proti nevícím.
Za generála Jermolova zvlášt byli stísnni eenci, nejen, že
jim byly odaty úrodné pastviny, ale také byl zamezen výnosný
obchod s otroky. Auly, které se odvážily proti tomu se vzepíti,
byly písn potrestány a k tomu cíli byly v mohutných lesích na-

ím

n

n

dlány

široké prseky.
Náboženské hnutí

politickým nátrem stejnou dobou bylo
jenž byl znám též pod jménem
Kasimidla
se nespokojenci opanovati chanát
avarský, nebot odtamtud lze snadno udržovati styky se všemi krajinami dagestanskými. Avšak útok na Chunzach se nepodail, ponvadž bdlá posádka v
plnila svou povinnost. I v dalších svých podnicích osvdil více odvahy než klidného rozmyslu,
pokusil se obléhati nkteré pevnosti, ale všude byl s citelnými
ztrátami zapuzen, jenom Kyzljar se mu poštstilo popleniti. Když
se uchýlil do vesnice Gimry u behu Avarského Kojsu, siln opevnné, byl tam obléhán, po zarputilém boji nejen aul znien, nýbrž
i
sám Kazi muUa s jinými vrnými soudruhy ubit v pevné vži.
Na krátkou dobu nadšený mulla nalezl následovníka v osob
Hamzadhega, který, uznávaje za potebno zmocniti se Avarska,
obrátil se k hlavnímu jeho mstu Chunzachu, kdež hledala útoišt
vdova po chánu PacJm-like. Imam nejprve lstí dostal do svých
rukou její syny, které kázal usmrtiti a po té i samu vdovu po
vládci se svta sprovodil: tak že veškerý rod byl za krátko vy-

hlásáno
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Mahomedem,
Nejdíve snažili

niiridem

mst vrn
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Ale necitelný strjce téchto vražd netšil se dlouho z ovoce
svých skutku, nebot padl j)od ranami mstitele nešastné chanské
rodiny téhož roku (IHIU).
nkterých ddin kojsubulinských vyvolil si za nového
Ale lid
imama Šumyla, spolubojovníka a diulia Kazi-muUy. Šaniyl pocházel
rodem z obce (íimry, kdež narodil se koncem pedešlého století.
V dtských letech l)yl nerozluným mu pítelem zmínný imain
Kazi-mulla, který byl pouze o tyi léta starší. Vychováni araylovo
bylo velice pelivé, nebo mu byla poskytnuta j)íležitost slyšeti
v Da,^eslan. Kdvž bylo útoeno na
výklady nejuenjších
Gimry, nalézal se tehdáž asi pélaticetiletý Šamyl mezi obránci
vže, kam se uchýlil Kazi mulla. Jakkoli byl tžce nkolikráte
ranén, pece se mu podailo nevysvtlitelným zpftsobem uniknouti
bez prtahu na pole válené
zajetí. Jakmile se zotavil, spchal
svováno mu, aby sbíral mužstvo, doi)loval zásoby a ídil menší
výpravy. Po smrti llamzadbeia j)0ctn byl dvrou svých rodáku,
aby se stal jeho nástupcem. Tej)rve nyní naskytla se mu vhodná
doba, dokázati své vynikající poadatelské schopnosti. Zajisté b\la
k tomu neobyejné ráznosti a obezetnosti i)otebí, aby byl spojen
Dagestan a Oeíia pod jediným domácím nátduíkem, vzpomenenie-li
si, jaké i)rotivy a pradávné nepátelství mezi rozmanitými kmeny
téchto konin bylo vypstováno.
Nastal as prudkého vzplanutí boje pod heslem šariutn. Tímto
rozumí se souhrn všech pravidel a pedpis, jimiž má se íditi
pravovrný moslim. Vykladateli šariatu, jenž se zakládá na koránu,
mohou býti j)Ouze osoby duchovní, tudíž jest tím výhradn tiodniínna hierarchie, v jiné arci podob než jaká se vvvinula u Žid.
Chtje upevniti své panství, dsledné a nemilosrdné pronásledoval
všechny volené starosty obcí a s železnou neústupností peoval,
aby veškeren obor jejich plsobnosti byl penesen na duchovní.
Jmenovité dbal, aby se odstranily obyejové soudy, které se zakládají na pradávném národním podání a v mnohých vcech s koraném se neshodují.
Pirozenými od|)iirci nebezpeného hnutí mezi lidem východního Kavkazu byli též rozmanití panovníci, kteí vidli, že vláda
jejich jest v nebezpeí, prospchy jejich takto nepedvídaným
obratem shodovaly se s ruskými, a pochopitelno, pro |)estí ti
chánové za tohoto stavu vcí docházeli podpory u carských úadu.
Šamyl rozdlil všechno území od nho závislé na okresy,

huben

7.

muž

;

jejichž ele stáli nuihov{\ kteí obstarávali obanskou správu
a vojenství. Naibm k ruce dáni byli niiridovr. osvdení to bojovníci, zanícení pro svatou válku, jim byly svovány tžší úkidy,
aby je vyplnili. V otázkách soudních rozhodoval v každém flaibstvu
miifli, který jmenoval
pro obce kadie, jemu poiiízené. Tlesná
pod náelnictvíin juzbaše,
stráž imamova skládala se ze 120
tato družina iu'ovazela svého i)ána na všech pochodech a byla zavázána k slepé poslušnosti. Kdo oilmlouval. nebo v;íhal daný rozkaz
v

muž
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vznn neb trestán holí, z ehož byli pouze naibové
vxati.
Vojínem musil býti každý, kdo mohl zbraní vládnouti mužstva
rozdleno v pluky po tisíci mužích, v setniuy a ety. Ovšem z obecného pravidla pipouštny etné výjimky; služby byli sproštni
mnozí, již dodávali neb zhotovovali a oj)atovali poti^*eby vojenské.
V dob nejvtšího rozkvtu své moci Šamyl byl s to sebrati na
60.000 bojovník. I délostelectvo dovedl si opatiti; k tomu cíli
zízen byl ve Vedené zvláštní závod, avšak sotva tvrtina dél, jež
tam byla ulita, ukázala se zpsobilou k palb. Mnoho kus dostalo
se do rukou imamových váleným plenem. Uiteli horal pi délostelectvu byli zhusta vojenští sbhové, kteí se tšili ze zvláštní
pízn náelníkovy.
Pokladna jeho mla dvojí píjmy, stálé a nahodilé. K prvním
poítal se desátek sklizn a haradž, poplatek to z pastvin, jaký
díve již byl zaveden. Nahodilé dchody plynuly do poklailny
z loupežných nájezdu, které podnikány dílem na jih do krajin
gruzinských, dílem na sever do ruských kraj. Zvláštní pozornost
vykonati,

;

byla

vnována poštám.^ kterým odfíaty znané ástky penz.
Mezi pomocníky Samylovými vyznamenával se nad jiné ráz-

ností a podnikavostí
hrál vynikající roli v

Hadží Murad.

Již

po smrti Hamzada-bega

Avarsku a byl prostedníkem mezi ruskými
úady a svými rodáky. Pozdji byl obžalován, že udržuje tajné
styky s Šamylem, a mél býti zaten ale na cest podailo se mu
smlým skokem s vysoké skály uniknouti. Uzdraviv se z poranní^
jež pi útku utržil, popudil nejprve k vzpoue obyvatelstvo ddiny,
kde byl léen, prohlásil se za stoupence imamova a podnisal od
roku 1843 celou adu smlých výprav do okolí. Po osmi letech

mu

v Tabasarani nepálo a byl se znanými ztrátami zaObávaje se pomsty Samy lovy bžel do ruského tábora^
optn však pokusil se o útk ze Zakatal, pi emž byl ubit.
O jeho smlých výpravách až dosud mezi horaly dagestanskymi

štstí
puzen.

koluje

mnoho povstí.

Vzdlaností a bohatou zkušeností vyznaoval se za války kavkazské Hadži-Jusuf, rodem eenec, který dlouho prodléval v Kaie
a plyne arabsky mluvil. Též se doporuoval jako dobrý znalec
opevnovacích prací, napsal rukovt pro naiby a asto vyhledával
imam jeho rady. Když poal si dopisovati s tureckým pašou v Karsu^
byl dán pod dohlídku ve vesnici Aknad, odkud prchl k Rusm do
Grozného, kdež náhle zemel.
Z poátku ml Šamyl tžké postavení. Citelné porážky, které
utrpli horalé, siln otásly jejich dvrou v úspšnost boje, tak
že

obec za obcí se vzdávala. Tmito ztrátami nedal se zviklati
ve svém pedsevzetí, až nabyl takové moci na Kavkaze, že

imam
se

mu

druhdy o

Když

ní ani nesnilo.

se ukázaly

vojsko bylo rozloženo

mnohé nevhodnosti

ve zpsobe, jakým ruské
ve východním Kavkaze, ustanoveno nejprve

.íak opanovali

]7(i

Rusové Kavka/.

Temirchan-šuru a vložiti tam piinéenoii posádku. Ale
tím iicbvli Avai új»lné pokoeni a znovu chápali se zbraní.
Troto opanováno samo sídlo clianské Cliunzach, vystavena v
citadela a ada menších pevnnstek zízena me/i ot)ma jmenovanými msty. Sám Šamyl obklíen byl ve vesnici Telefli. jež po
krvavém boji byla dobyta, tak že imam písahal, že nebude víre
horaly k odporu podncovati, a dal za rukojm svého píbuzného
llamzada.
Zatím vznikly nepoádky v okolí Kuby a když vojska ruská
byla jimi upoutána, p(m/il vhodného okamžiku poražený mohamedánský vojevdce, aby sbíral erstvé sily. Vedle rozboeného
Achidga vystaveno nové dobe opevnné, odkud otvíraly se mu
cesty nejen do krajin šamchalft a mechtuliuskycli, nýbrž i do
AvarsKa a na silnici, vedoucí z Chunzachu do Temirchan-šury.
Když Rusové jinde byli zamstnáni, namlouval imam tvým horalm,
že se neodvažují jej ani znepokojovati, a tím ijodporoval velice nový
ruch povstalecký v okolních ddinách. Stejným asem pokoušel se
I)0vzbuditi eence a Kuniyky k nepátelství proti úailm carským
jakýs Tašav hadži a nalézal dosti souhlasu.
Husové nejdíve uj)okojili krajiny kolem horního toku Saniiuu
a potom obrátili svoji pozornost k Cené a sídlu S miylovu. Velitelem
oddílu vyslaného tím smrem jnienován generál Gruhhe, který vymsíc. Se svými chrabrými
plnil úkol sob svený ve Ihíit
pluky prodral se do konin, které nikdy ješt evropského vojska
nespatily a jež byly považovány za zcela nepístuiiné. Zdálo se,
že pro hrdinské vojsko kavkazské nic není nemožného.
První zarputilá sráAka svedena u aulu Arpnani, kde bamyl
Opevniti

ani

nm

ty

dvojnásobný

postavil

poet bojovník

útoníkm,

prt)ti

ale

tito

zahnali obránce na útk a proklestili si cestu hromadami jejich
mrtvol. Postoupeno k Achnlgu, obé, staré a nové, zaujímala dva
Ašilty, spoleéné
ohromné útesy, rozdlené hlubokou úžlabinou

íky

obtékány byly Andijským Kojsu cm. Vrchní rovinky tchto
útes, na všechny strany píke spadající, zužují se k jihu a spojeny jsou s okolními horami úzkými šíjemi. Ve stnách obou
skalisk vyhloubeny etné jeskyn. .Mí^^ta pírodou velice nepístupná
l)ak

byla

umle opevnna.
Ariiuh/o bylo deset

nedl obléháno;

jtovstalci.

vidouce, že se

vyjednávati, ale podmínky jejich nebyly
pijaty a iiroveden poslední útok, který se úpln zdail. Na hradlidí,
bách a uvnit oi)evnéní najtoítáno tisíc mrtvol, zajato na
vtšinou žen, dtí a starc. Arci vítzství bylo draze vykoupeno.
mlif Rusové na
zabitých, l^Vu tisíce ranných, pi tom za-

nemohou

poali

udržeti,

WO

OO

Šamyl však tajn uprchl ped posledním
útokem.
Zpráva o pádu Achulga ohromila všechno obyvatcl.^^tvo dagehvnuli

2:\

dstojníci

r/ných konin picházeli

stanské;

z

slušnost,

dávali

v

zástavu

rukojmí.

zástupci obcí,
v\ dávali

slibujíce po-

zbran,

slavnostn

Kavkazská
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177

pijímali ruské úedníky a schvalovali opatení, jež jimi byla naízena. Podobalo se, že rok 1839 znaí úplný obrat v djinách
zeiué a že lid zvolna pizpsobí se spoádanému obanskému
životu.

Zstal však na svobod Šamyl. jeho neobvyklá houževnatost
a mnohé chyby, jichž se dopustili Rusové, rozháraly plamen války
k vtší ješté prudkosti.
První úedníci, již byli posláni do upokojených konin, domnívali se, že mohou tak zaciiázeti s horaly jako s nevolníky
v Evrop, nic nedbajíce na právo obyejové i víru obyvatelstva,
vydávali rozkazy, jimž lid nerozuml a jež byly v pímém odporu
s dosavadním ádem. Svobody milovní Lezgini a eenci považovali
to za kiklavé bezpráví, jež se na nich páše.
Když v následující zim bylo naízeno, aby se poplatky neodvádly v penzích, nýbrž ve zbraních, které mly býti zvlášt
k tomu ustanovenými znalci ocenny všeobecn se tvrdilo, že to
krok k úplné porob kavkazských kmen. Nespokojenci
hlásali:
Nejdíve nás odzbrojí a potom nás uiní nevolníky
:

první

a otroky.

na jae bouili se eenci a válený píboj
a na erné Hory. Osvdený
nkolikaletým zápasem s Piusy imam vyzván povstalci, aby se
postavil v jejich elo. Šamyl ochotn uposlechl tohoto hlasu a odebral
se na místo, kdež chystány byly nové krvavé srážky ady oddaných

Z toho dvodu

rozšíil

se

brzo

i

již

za

eku Sunhi

;

mu bojovník tém každým dnem se množily.
Z Ceuy pokusil se opanovati chanát kazi-kumušský, ale jakkoli lid hromadn k nmu se hlásil a též hlavní msto bez obtíží
pece byl dvakráte mnohem menším oddílem ruským poražen a pinucen ze zabraného kraje se vykliditi. Tento neúspch
Šamylv byl daleko vyvážen ztrátami, jež utrpl generál Grabbe
v
Ješt nikdy nebylo vypraveno do hor a les kavkazských
tolik mužstva jako tentokráte sveno bylo známému vítzi nad
dobyti nového útulku
Šamylem. Úloha jeho spoívala v tom, že
imamova Darga. Ale práv tato vojenská pesila zavinila jeho
porážku. Pro bojovníky musila se vézti spíže a jiné poteby na
ohromné
nákladních zvíat, jež i)OStupovala za sebou na
kolik verst délky.
K ochran zásob bylo nutno rozestaviti po obou stranách
etzy prvodích, tím polovice vojín vytržena z šiku. Z hlubokého lesa, kudy se oddíl ubíral, stále houkaly dobe míené rány
nepátel, ukrytých v houštinách. ady povážliv idly a ješt tetího
dne nepišlo se na
sešikovaného odprce; pi tom mužstvo
hrozn trplo nedostatkem vody, ponvadž se nesmlo uchýliti
stranou s cesty, aby nepadlo do kryté zálohy. Nastoupen zpátený
pochod, ale v trapném stavu dosaženo východišt,
ptina
vojska zahynula neb byla ranna, ztracena skoro všechna zásoba spíže.
obsadil,

en

ml

ad

ádn

tém

Prof.

Em.

Fait: Kavkaz.
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opanován Kavkaz od

Rusii.

Ani v Avarsku Kusové nic nepoídili; toho chopil se Šainyl,
zabezpeil zemi, o jejíž dležitosti již svrchu zmínka byla
uinna. První pokus se nezdail, ale povstalci se v zim vrátili
ze Salatavie, kam se byli uchýlili, a s novou silou oboili se na
posádky osatnéh; rozložené. Po zoufalé obrané dobyto Gergehilshé
pevnfistky, jejíž hajitelé až na nepatrné zbytky klesli se zbraní
v ruce. Následky této ztráty byly smutné; perušeny styky mezi
Chunzacheni a Šurou, severním a jižním Dagestanem. Nejvíce
ohrožena byla posádka v hlavním mésté avarském a proto vydán
rozkaz, aby opustila své stanovišt, ov.šem ped svým odchodem
mla zniiti hradby, nási)y
vnitní tvrz. Velitel posádky podplukovník Pasek vydal se na cestu nemaje ani pl tetího tisíce
mužíi schopných zbrané, ale k tomu mnoho nemocných a ranných.
Náhle obklíen byl ohromnými zástupy horalft, proež nezbývalo,
než oi)evniti se v osad Ziranech. Na rychlo zízeny náspy a píkopy a za velikých útrap ekáno posily. Vojíni trpli jmenovité
tuhými mrazy; konené pišla spása. Generál Gurko, opativ Jle
možnosti Šuru, hnul se, aby podal pomocné ruky Paskovi. což se
aby

si

i

mu pomrné

s

malými ztrátami podailo. Za hluné palby
radostn jsouce tam vítáni.

z dél

všichni dostali se do Šury,

Takto koncem

1843. Avarsko a všechen náhorní Dagestan
povstalci zmocnili se nejen etných
opevnní, nýbrž i dl. jichž brzo nauili se s prospchem užívati.
Koku následujícího málo se polepšilo ve prospch carské vlády ;
nkterá místa opevnna, ale sultán jelisujský prohlásil se za stoupence miridismu a uprchl do hor se všemi svými stoupenci. Zrada
tato nemla dalších nemilých následk, nebot celá zem sultánova
obsazena carskými pluky.
vytrhl se

z

r.

podruí ruského,

Znamenitá darginská výprava^ která proslavila vojska kavkazpodniknutá (r. 1845) se znanými silami, znaí úplný obrat
ve zpilsob války. Za nejvtších svízelú protáhli Rusové až do Andi,
které ješt nehostilo evropského vojína, opanovali Dargo. sídlo

ská,

Šamylovo, jež bylo od vlastních obránc zapáleno, a pece se ukázalo,
že to všechno nemá žádného významu, ponvadž, jakmile vzdálily
se hrdinské zástupy, opevnní, vesnice i cesty znovu zaujaty neI)ítelem. Tento íhal v roklích, tajil se na srázných skalách,
skrýval se v lesní hlubin, vyšplhal se na obrovské stromy, kazil
cesty a zizoval vysoké záseky. Výi)rava vedená hrabtem Voroncovým byla zachránna teprve, když jí pispíšil k j)omoti s erstvými
l)rap()ry generál Freitag.
Na celém pochodu zabiti neb poranni
ti generálov, 18G dstojník a 3321 vojín.

pokus svého druhu, aby se Kavkaz podrobil
i»esily, nebot se ukázalo, že všechny
obti, které byly pineseny v zái)ase proti miridismu, byly marnými.
Šamyl dovedl organisovati odpor domorodých kmen v Dagestan
Byl

to poslední

smlým útokem
a

en,

vojenské

tak že opíraje se o vášnivé

mohamedánské duchovenstvo,

Kavkazská válka.

zaídil

si

samostatný

a musil udržovati

stát,

teba mnohdy
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setlíal se

i

s

odporem

iidu

káze

iírutymi prostedky.
Trpkynii zkušenostmi uznána pravda, projevená nejdíve generálem Veljaminovým. že Kavkaz možno pirovnati silné pevnosti,
neobyejn tvrdé polohou, umle chránné opevnními a bránné

etnou posádkou. Nerozvážnost toliko mže podniknouti útok proti
takovéto tvrzi, rozumný vádce uzná nutným, uchýliti se k umlým
prostedkm, založí náspy, píkopy, za nimiž by se kryl pi volném
postupu, vezme ku pomoci podkopy. aby tvrz opanoval. Dle této
rady bylo též jednáno, postupovalo se dále, když to, co bylo zaujato, též náležitým zpsobem bylo zabezpeeno, že vystavny tvrze
a dle možnosti založeny kozácké stanice. Široké prseky v hlubokých lesích
zvolna ale jisté odkrývaly pístup do samého
nitra zem. Také správa získaných krajin jinak byla spoádána,
než prvotn se zamýšlelo. Seznáno, že svobody milovní horalé nedovedli se vpraviti v ád. jaký panuje na ruských vesnicích. Proto
nejdíve v
uinn pokus, aby se zjednodušilo úadování
vzhledem k místním zvykm a soudy aby se svily vyvoleným
zástupcm národa, kteí pronášeli platné výroky dle práva obye-

euy

ené

jového.

vedeny

Ponvadž lid s tmito opravami velice byl spokojen,
vesms v Dagestan a severním Kavkaze.

za-

j-^ou

V nkolika

letech provedena celá

ada

nových pevností a do-

byto

mnoho siln hrazených

úsilí

uznal vrchní velitel kníže Barjafinský za vhodné, aby zasadil

chrabe bránných aulu, všude provádny široké silnice, aby se udržovati mohl stálý styk mezi
jednotlivými posádkami. ím více se pokraovalo v zdlouhavé,
nicmén vytrvalé práci, tím užší stával se prostor, na nmž ety
horské voln se mohly pohybovati. Po jedenáctiletém neúmorném
a

imamovi a jeho druhm rozhodnou ránu. Pokoena Salatavia.
a pinuceny k poslušnosti svobodné obce dagestanské Dido, Ankratl
a jiné; ást vesnian pinucena pesthovati se do Kachecie. Poátkem roku 1858 podrobila se daleká vtšina Ceny a lid ani se
nezdráhal vystavti si píbytky na nov vykázaných místech Následujícího jara opanováno trvale též Vedeno, kde Šamyl dlouhou
dobu se zdržoval a odkud uchýlil se dále do hor. Pímé jeho
panství vztahovalo se tím asem toliko na dolinu An lijskho Kojsu.
Vypraveny proti nmu v tchto koninách ti oddíly, jež postupovaly
k urenému místu soustediv. Sestárlý již iraam chápal se všech
prostedk, aby zadržel dobe zásobené pluky a zmail jejich
sjednocení. etné auly bylv úpln znieny a vojska ruská vždy
více zužovala kruh kolem Šamyla a etné ztráty, které utrpl,
:

úpln

podlomily

dvru

v jeho panství.

K

velitelm jednotlivých

oddíl picházeli plnomocníci

obcí na horním toku Andijského
a Avarského Kojsu, aby projevily, že se bez podmínky pokoují.
Ano vesniané na mnohých místech sami obraceli zbran proti

vrným stoupencm imamovým.
jenž byl zasvcen

i
nejstarší naib
ve všechny tajnosti rairidismu,

Kibit-Mahoma,
s

veškerou obcí

Jak opanován Kavkaz
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Hiim'i.

tclctliiiskou se poddal a na dkaz své ui)íinuosti zadržel
u sebe
vychovatele Šainylova Džeiiialeddiiia a vynikajícího kazatele Aslana.
Píkladu tohoto následoval též l)vvalý sultán jelisujsky a vydal
uloženými.
ruskému dstojníku Irib se všemi zásobami, v
amyl. když zvdl, že se tí stran vojsko k nému se blíží,
rozhodl se na rychlo opustiti Kiljatl a uchýliti se až do Gunibu,
posledního svého útulku. Za ním následoval syn jeho Kazi Mahoma,
který
krýti ústup. Lid všude zdráhal se poslouchati rozkazft
padlého samovládce, ano vesniané z aulu Kujada, nejen že mu
nechtli dovoliti volného prftchodu pes své pozemky, ale dokonce
zmocnili se jeho vojenské pokladny.
Veškerá branná síla imamova i ozbrojené obyvatelstvo (iunibu
v to jioítaje, skládala se ze400mužft; na náspech postavena tyi
dla. Tato hrstka zmalátnlých bojovníka arci nemohla odolati prudkému útoku Rusfi, již byli tentokráte výborn zásobeni. Šamyl
vzdal se na milost
nemilost vrchnímu veliteli knížeti liarjatinskému 25. srpna 1859.
V pozdjších letech optovány v malých rozmrech pokusy,

nm

ml

i

aliy

lid

byl

popuzen proti vlád, ale nepovedly

Pokoení

kiiieiiii

v

se.

západním Kavkaze.

V západním Kavkaze proti horalm s vtším drazem se
poalo postupovati teprve od let ticátých. Zaveden byl zpsob
boje odvetného, který si)Oíval v tom, že každý náje/d, provedený
byl oplacen vpádem kozák do jejich zem,

kmeny erkeskými
pi emž odhánna
vymniti

stáda koní

a skotu

i

jímán

lid,

aby se mohli

Z dobytka uloupeného dávala se náhrada
j)Oškozeným. Tim však jenom pomstychtivost na obou stranách
zajatci

ruští.

byla dráždna.
Vojenské stanice obkliovaly svobodné kmeny pouze se strany
severní a východní, kdežto beh byl úplné volný a po lodích tureckých dováženy byly erkesni zbran, prach, obilí i jiné poteby,
za to nabízeli oni otroky, otrokyn i domácí skot a brav.

Nkolik let po míru adrianopolském (1829) ustanoveno na
radu knížete Paskévie, prodloužiti vojenské stanice od Kubán až
ku Gelendžiku a mimo to zíditi pevnosti v tch bodech pobežních,
kde pistávaly nepátelské lod. jež podstatn pispívaly k tomu,
aby se nenávist proti íši carské mezi surovými kmeny rozdmychovála. Ale celý tento plán naprosto se neosvdil.
Bylo k tomu potebí nejen mnoho vojska suchozemského,
nýbrž i válených koráb, které kižovaly podél behu, aby zamezily cizím lodím udržovati styk s horaly. Tvrze vystaveny pi
ústí bystin, v poloze vtšinou moálovité: za boulivého poasí,
kdy bývá mnohdy nemožno pistáti lodím s hlubším norem, posádky
bývaly úpln odloueny od ostatního IJuska a nemajíce jiné potravy.
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byli odkázáni vojíni térai^' výhradn na slaninu a suchary. V lété
trpli velice zimnicí, v zim asto se rozmnožily mezi nimi kurdéje.
Když se odvážil nkdo vyjíti si z brány pevnstky, z-ídka se vrátil
zdráv k svým druhm
ano nebyly ídké pípady, že padli na
nádvoí jednotlivci zasaženi kulí erkesa, jenž íhal na vysoké
Horalé nejen že se nebáli posádek,
skále, jsa v úplném bezpeí.
naopak posmívali se jim, vidouce, jak zmalátnly.
;

Ruští kižáci omezili sice trochu styky Turku s pobežním
obyvatelstvem, ale nedovedli je vbec pekaziti. V tomto ohledu
jest zajímavý zpsob, jak až dosud Rekové a Turci, provozující
obchod na ernomoském behu Kavkazu, opodál pístavu za prudkého vlnobití, dopravují k parníkm zboží a cestující. K tomu cíli
vyhlédnou si nepíliš vysoký a zvolna se sklánéjící beh. Na
takovém svahu, až kam sáhají vlny, postaví se na válce kocábka,
rybái s obou stran udržují ji v rovnováze; v této poloze vstoupí
do lodky veslai a cestující i uloží se též náklad. Veslai mají své
nástroje pohotové, aby se pustili v zápas s píbojem. Když se
všechno pichystalo, vdce rybá s vyvýšeného místa pozoruje
adu vln, deroucích se k Jbehu, a jakmile shledá nejvtší z nich,
dá znamení svým lidm, aby v tom okamžiku, kdy se vlna dotkne
zem. ze vší síly odrazili lodku do moe. Jakmile jsou na vod,
napnou veslai všechny svaly, ab} odrazili dále, než nová vlna by
je

zpt zanesla.
Podobn se

také vysazují na beh; v jisté vzdálenosti spustí
u kotevního lana jsou dva veslai, kteí, jakmile zahledne
se vysoká vlna, na daný pokyn spustí provaz, a píboj nese všechny
k pevnin. Tam seskákaji veslai, vynesou cestující na sucho, chopí,
co mohou, zboží a kladou je na bezpené místo. Než pijde vlna,
vyskákají dlníci sami z vody a lodka pitahována od onch dvou
vesla, již na ní zastali, ke kotv. To se' optuje až všechno zboží
složeno, naež kotva se vytáhne a lodka sama pomocí vlny vyšine
se na sucho. M
se kotva,

Nejen sultánova vláda posýlala do západního Kavkazu své
agenty, ale stejn inili i Angliané, aby svému soupei ve svtovlád pipravovali nesnáze.
náležit, udeili r. 1840 na jae
a celou adu z nich vyplenili.
Pevnstky sice byly obnoveny, ale ne všechny, neboC opuštna
Nikolajevská, tak že etz jejich byl petržen a tudíž pozbyl své
síly.
Rozhodn lépe se osvdily kozácké stanice, jež byly upraveny v letech tyicátých podél eky Laby, tak že pozdji práv
tento zpsob boje proti nepokojným
uznán za jedin
správný a vedl k zdárnému cíli.

erkesové pichystavše

na tvrze

podél

se

behu zízené

kmenm
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Porútkin krymské války byly postupné všechny posádky ruské
kavkazském Cernoinon' odvolány, aby se síly vojenské soustedily, a nékterá místa, takto opuštná, obsazena tureckým oddílem,
vedeným Oinerem pašou, jmenovité vložena posádka nizamu do
Snchum-hdfí, do Gurie a Mingrelie.
Po nešastné \)Vi) Ilusko válce, která úplné zniila válené
lostvo ernonioské, od nhož tolik si slibováno, vnována pée
výhradn rozvoji suchozeraského vojska na Kavkaze, Pední stráže
Zelenuku a Adagumské. Tím byli stísnni nejposunuty na
více Ahadzechové a také uznali za výhodné, písahati vrnost carovi; tomuto obratu v prvním okamžiku i)yla piiítána veliká dležitost. Objevilo se však, že to spoívá na osudném omylu.
Mocný a etný kmen považoval písahu pouze za smlouvu
mezi úpln samostatnými íšemi a z toho dvodu nechtli ani pustiti žádného Piusa do svého území a mínili.- že dostáli svým i)0vinnostem, když pouze zastavili nepátelské nájezdy do sou.seduich,
iiii

áe

již

úpln pokoených

okresu.

Turci nepestávali popuzovati bojovné kmeny, tajn jim dovojenské poteby a svými náhoními nedoi)ouštéli, aby se
mysl jejich utišila. Kok i)0 míru Paížském vypravena na Kavkaz
dávali

dokonce zvláštní cizinská legie, skládající se hlavn z jjolských
vystcliovalc pod vedením Tefiku heje (vhistn Teofila Lapinského).
Jakkoli prostedky tchto dobrodruh brzo byly vyerpány a tž
nieho nedocílili, pece jejich podnik byl svdectvím, že nepátelské
Rusku státy považují Cerkesy za vhodný nástroj, aby v píj)ad
nové evropské srážky slovanský velestát oslabily a jeho síly roztíštily.

Takové úvahy o možných budoucích nesnázích, jež by plynuly z nerozešené erk(iské otázky, pimly knížete Barjatinskcho.
aby chopil se díla s železnou rozhodností. Osadníci ruští mli
zaujmouti pedhory kavkazské, lioral však jsou nuceni se pesthovati do rovin severních u Kubán, kde nikdy se nemohli
státi
rebezpenými, jsouce obklíeni klidnými rolníky a pod dozorem etných posádek v mstech a pevnostech. Kteí se nemínili
zachovati dle tohoto rozkazu,
bylo ponecháno na vli, aby se
dali pevézti na pdu tureckou, kdež vláda ochotn slíbila, vykázati jim kraje, kde by se mohli usaditi. Hrab Jevdokimov
]»rovedl plán pesn. V jarních msících roku 18(51. vypraveno
nkolik oddílu vojska, aby káceli les, jímž zizovány široké, pohodlné cesty, stavli stanice, v nichž by kozáci zaídili svou domácnost. Horalé majíce opustiti rodnou svou pdu bránili se se
zoufalou hrdinností a jenom krok za krokem ustupovali pesile,
liyli sice ])ekon:ini, ale nebyli i)okoeni; pouze nepatrný díl jejich
byl srozumn i)ejiti se svými stády za Kubá, vtšina využitkovala
tureckého |)oh()stinství. Když pešli vojíni na jižní úboí Kavkazu
do zem Ubi/chu, oekáván byl tuhý odpor, ale tito vidouce z pí-

tm
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kladu jiných, že by bylo všechno marno. vyklidili se ze své otiny
bez výstelu. tyi oddíly vojska, jež rzným smrem po-

tém

stupovaly, spojily se

v polovici

kvtna

v

údolí

íky

Mázymty na

Tam ped shromáždnými

pluky 21. kvtna
1864 slouženy slavnostní bohoslužby na podkování Nejvyššímu, že
válka zdárn ukonena.
Na ohromuém prostoru Zakubanského kraje vzniklo 111 stanic
kozáckých s 14.233 rodinami, kdežto do rozmanitých tureckých pro-

pozemcích obceAckipsou.

vincií

pesthovalo

na 470.000 duší.

se

Tito cizinci dílem zahynuli hroznými útrapami, jež museli pestáti, dílem smísili se
s domácím lidem. Dnes lze íci, že Cerkesové byli. Smutný to osud, jenž stihl národ, vynikající zmužilostí,

skvlými dary ducha

i

krásou tlesnou.

IV.

Místopis a památnosti
Veliký rozdíl mezi

novit na

poli

Pedkavkazím

starožitniíttví.

a

Zakavkazím

Kdežto na jih od

jeví

inoliiitné

jmehorské

se

hradby celá ada mst mže se vykázati upomínkami ze všech
tí vkíi, jinde nalézáme rozvaliny svdící o zaniklé vzdlanosti
na sever od hor do píchodu Rus jest vtšinou
a blahobytu
prázdná i)locha. Pvodní tamjší obyvatelé nepovznesli se k žádnému písemnictví a též v stavitelství a jiných oborech výtvarného
umní žádných význaných stop po sob nezanechali.

—

Dobil

pdhistoricliá.

O archeologii kavkazské lze íci. že ješt mén bylo v ní
pracováno než v jiných oborech, nicmén neváháme tenái v krátkých rysech nartnouti výsledky výzkum na tomto poli.*)

Nkteí se domnívali, že Kazkaz a Arménie byly v pravku
ohniskem dležité vzdlanosti, která odtud se šíila na západ.
Doba ledovc dle mínní .\bicha byla zastoupena na šíji kavkazské na sever až k podélnému údolí Tereku, na jihu vyškytají
se stopy ryh od ledovc, zanechaných až v údolí Corochu, ale dle
úsudku Poljakova na Araratu není pozorovati žádných podobných
známek oné doby. Dle všeho patrno, že ledovce daleko nedosáhly
onoho rozsahu v tchto koninách Asie, než jak bylo dokázáno
o Alpách a vbec o stední P>rop.
V rozmanitých jeslajnich byly nalezeny etné zbytky pedl)Otoi)ních zvíat mamuta, hrocha (llippopotamus major) a slona
(Klephas antiquus). Jakkoli na nkterých místech v okolí Erivanu
zjištno, že pravký lovk žil u jezera (loke, pece dosavadní výsledky nikterak nepostaují, aby se dokázalo, že njaký
kmen rozptýlen byl v koninách kavkazských již v starší dob
bylo

kamenné.
')

L'arché<)l()gic

|)iil)li»|ne.

Tiflis 1885.

au

L':iucase

par

.1.

Mouiíit,

otHcicr

do

riiistniotion
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jež v jednotlivých sbírkách se vy-

škytají a popsány byly, náležejí novjší period. Nejznámjší ložiska prohlednutá odborníky jsou Mcchety, bývalé sídlo caru gru-

Stepán Cminda. Koban v Osetinsku, Derbend, Redkin,
na cest z Tiflisu do Erivanu a ])roslulá vídla Pjatigorsk a
Kyslovodsk.
Obtní kameny z doby pedhistorické, jaké se vyškytají snad

zinských,

v celé

Evrop, také

v Alžíru,

Tunisu,

Egypt,

objevují

se

Kavkaze u Mcchetu, Bumu. a Derbendu u Kaspického moe.

i

na

Nkde

nazývají je Rusové, jmenovité Kozáci, „koským kamenem", nejspíš
z toho dvodu, jaké byly tam pinášeny obti. Takovéto balvany
mívají vydlabány mísovité jamky rzné velikosti. Arci mnohé takovéto prohlubn povstaly i zpsobem pirozeným, rušivou mocí
vody dešové a zvtráním. Podobné kameny objevují se na místech,
význan položených, tak že nutn musily na sebe obraceti pozornost okolního obyvatelstva Mimo io v jednotlivých pípadech se
udržely názvy, které jsou ozvnou dívjšího jejich urení v dobách pravku. Jmenují se miskovité kameny (nmecky Nápfchenangl. cup stones, rus. ašenyje
Slované však namnoze oznaují je jako ertovy kameny,
což vzniklo tím, že na poátku kesanství knžstvo, aby odvrátilo
lid od obyej pohanských, takto je pojmenovalo, nkde byly
uinny pímo pokusy, takovéto výmluvné svdky pohanství odstraniti, aby obyvatelstvo nebylo uvádno v pokušení setrvávati ve
svých zvycích. Ostatn v Lužici, na Slovensku, v Makedonii i jinde
chodívají vesniané dosud v uritou dobu, zvlášté za asu sucha,
v prvodu a vykonávají tam obady, aneb prosí za odvrácení zla
a hojnou úrodu.
Hojn se vyškytají v území Kavkazu i dolmeny. Jsou to umlé
komnaty z kamen toliko zhruba otesaných, bud voln pod nebem
šírým stojící aneb také zasypané zemí, aby byly lépe proti nepohod asové chránny. Pedstavují obyejn pravidelný tyúhelník, stny utvoeny ze svisle položených balvan a jiné posunuty nahoru na strop. O njaké malt nebo jiném spojovacím
prostedku není ani stopy. Teprve u pozdjších podobných pasteine,

franc. pierres a écuelles,

kamni);

dvma proti sob se opírajícími kameny.
jsou nestejné, mívají délku až 10 m. pi výšce
3 m. a šíce 4 5 m. Vtšina badatel považuje dolmeny za hroby,
jež mly napodobovati obydlí lidská. U mnohých lze znamenati
ve
úmysln udlaný okrouhlý otvor, bylo to pozorováno
nejen u kavkazských památek, než i u evropských, severoafrických,
indických, syrských i j. Proneseno mínní, že touto skulinou býval
zemelým podáván pokrm, jiní však soudí, že tudy mohla duše
zesnulého vraceti se do tla aneb toto opouštti.
sama s sebou také nese, že mohly býti na svrchní ploše
pinášeny obti; bývají totiž na povrchu vydlabány mísy aneb také
strop býval úpln provrtáván. Na poloostrov Skandinávském dosud
mátek utvoen strop

Rozmry dolmen

—

stn

Vc

Místopis a

Jfíg

i)aiiiátrií)Hfi

ku pocté zemelých inilákft. G. Klemm, líe hroby erkeské, j)ii)Oiníi)á, že mul lirobem prostých lidí zizují se obyejné
nenápadné kamenné komnaty. Ale vzncšenéjšim se dopává k tomu
úelu mnohem vtšího nákladu, jmenovité jednotlivým svétcm,
jakých od pijetí islámu hojn se vyškytalo, bjvaly zizovány celé
kaple a prostý lid chodíval nad takovéto hroby pímo obtovat.
Ostatn nad mohylou se pinášejí rzné pokrmy jako obti také
na Litv i v Makedonii, dílem od Bulhara (kurban) dílem od
Cincar a j. Dležité tyto náhrobní stavby vyškytají se hlavn ve
dvou skupinách U eniého moe v zemi bývalých Šapsug a u Kobanu, jmenovit v údolí eky Pšadu. V Újezd majkopském u staChodzy prozkoumána byla
nice Bagovské na obou bezích
celá ada dolmen od ¥. I). Felicyma. Týž badatel starožitností
prohlašuje je za zbytky z doby neolithické. Náhrobky tvoí malé
skupiny na mírných svazích. 12 z nich leží na j)oli Ijubikovském.
11 na sazepinském a otvor vedoucí do nitra smuje kjiliu, tudíž
na stranu slunení. Mrtvoly byly tu upraveny sedíce. Kondakov
a Tolstoj prohlašují, že hroby jsou pvodu j)Ozdéjšího a to že ])0cházejí asi z téhož asu jako ony krymské v rozkošném údolí
Bajdarském. Poslední byly ohledány od J. Filimonova a dle pedkteré se v nich nalezly, kladou se do doby železné.')
se obótuje

:

íky

mt,

Kurgany však nejsou všeobecn uznávány za mohyly, nýbrž

nkteí

je považují za ostatky naplavenin ustupujícího moe. Na
severu Kavkazu lid si vypravuje, že vojevdcové kázali tyto pahorky nasypati, aby s jejich temene mohli svoje vojsko pehlédnouti. Každý muž musil k tomu svým dílem pispti. Dr. O. Heyfelder dokonce vyslovil domnnku, že by tmito nasypanými
homolemi mla býti oznaována cesta, kterou národové picházející
z hor se ubírali, a také oznaovati smr zpáteního jiochodu. Ná]»adno. že kurgany objevují se v doíti pravidelných vzdálenostech
od sebe. Tím není nikterak vylouena
zjištná vlastnost jejich,
že sloužily zárove za pohebišt.
i

ada

jich byla v krajin mezi Pjatigorskem a (ieorgievSamokvasova a dra. lleyfeldra otevena. Znamenitý
doklad k tomu také poskytuje veliký kurgan prozkoumaný r. 1888
hrab. Bobrinským v území kubánském nedaleko Krymské. Obsahoval

Celá

skem od

mrtvoly

prof.

z

krále a královny neb dcery panovníkovy a
dvou klenutí, jež pocházejí dle pibližného odhadu

skytského

skládal se

ze

doby pedkestanské.

Nápadno

jest.

že

nejen i)odél severních

se tém rovnobžná ada kurgan táhne
pedhor kavkazských, ale tyto umlé homole

v území zakaspickém ve smru nynjší
mohou se ])ozorovati
dráhy až k Samarkandu. Že mnohé z nich bhem doby se ztratily,
i

dob

')
Lidstvo v
pío(lhi,storické. Napsal dr. L. Nioderle, docent juithropolojíie a pedíiiatorické archaeologie na c. k. eské universit str. 154.
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bud byly rozneseny na pole. aneb ze msty
když nepítel, který na né se uchýlil, byl porubán. ^)

lze si vysvtliti,

rozmetány,

Na

severu Kavkazu, jakož i na mnohých místech evropského
se etné takovéto kurhany. Slovo toto jest nepopirateln pvodu cizího, tureckého; pipomíná se nejdíve ve
zpráv o bitvé nad ekou Kalkou, v níž poprvé Rusové se setkali
s hordami tatarskými a tmto též podlehli. Poražení uprchlí do
„kurhanu", tudíž z celého vypravování vysvítá, že slovo znamenalo
jakési hradišt. V novém význame jako hrob objevuje se teprve
o ti století pozdji. V perštin vyškytá se slovo grháne a v nádžagatajském týž výraz znaí „náhrobní dra". Náležejí dobám
pozdjším jenom ást jich lze dle píznak rozmanitých zaaditi
do pozdjšího asu kamenného. Arci nezídka nad starými náhrobky
nasypány novjší s bronzovými ozdobami a nástroji.

Ruska objevují

eí

;

Evarnického kurhany v okolí Novorossijska na levém
pední ade ii ddiny Kotovky, lze roztíditi
ve ti skupiny: 1. s jednou kostrou, která uložena v jám v zemi
vykopané, 2. s více kostrami v prohlubni, nad kterou jest v násypu
poheb žárový, 3. hroby nad povrchem úrovn okolní krajiny v jakýchsi devných ohradách. Ve všech tchto mohylách vykopány
byly toliko kamenné pedmty, nádoby, runí mlýnky, amulety
pro ochranu proti zlým silám pírodním
kostry byly položeny
rozmanitým smrem.^)
Dle D.

behu eky

J.

Orely, v

;

Mezi pedmty, které se vyškytají v hrobech z doby neolithické,
zmínky zasluhují sekery z nefritu, jadeitu a odrdy jeho
chloromelanitu. Do nedávná bylo rozšíeno mínní, že jsou tyto
zvláštní

nástroje

pvodu

V

totiž díle

tomto

cizího a že

dostaly se do svých

naleziš z Asie.
v Turkestanu.

svta známy jsou zmínné nerosty

ekách sibiských, v Tybetu, na Aljašce i jinde. Teprve nejnovji se rozšiuje pesvdení opané, že totiž jmenované nástroje
jsou výrobkem domácím a že i nerost k nim nebyl dovážen z nitra
v

asijského ani

pes Kavkaz,

ani

pes

Ural.

V dob

kovové záhy byly známy na Kavkaze nejen zlato a
stíbro, nýbrž i cín a bronz. Cínové doly byly poblíže šije kavkazské,
totiž u Sinope v Malé Asii, na východ v Chorasanu a Paropamisu.
Jméno cínu objevuje se již v nápisech assyrsko-akkadských. Mezi
jinými kovy zajímavý nález uinil vynikající nmecký uenec R.
Virchov; objevil totiž drobné šperky antimonové na poli Redkinovu,
v Kobanu i na jiných místech. Panoval zajisté až do nedávná
mylný úsudek, že by istý antimon v starovku naprosto byl neznámý. Antimonitu bylo všeobecn užíváno v krajinách východních
jako ernidla na oboí. Hojn se nalézala v dob pedhistorické
Petermanns Mittheilungen
von Dr. Heyfolder.

')

g.ine

*)

Lidstvo v

dob

1889,

str.

178-9.

Die Erstehung der Kur-

pedhistorické. Napsal Dr. Niederle.

Str.

176.
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niéd a snadno tam mohla l)ýti doj>ravovíiua
boliatých h)žisk na o.strové Kypru.
Kde/to Virchov zastává se se váí rozhodností mínní, že
pvod bronzu nutno hledati nkde ve stední Asii a odtamtud že
V
i

pohoí Kavkaze

z

tato umlá sms dostala do Evropy, cestou jižnéji od moe
Kaspického a pes Arménii aneb pes Ural, francouzský uenec
Mortillet pronesl jiný úsudek. Dokazuje totiž, že pravlast rozma-

se

nitých nastrojil l)ronzovvch dlužno hledati v Indii a že jejich rozšiovateli byli potulní cikáni. Jiní zastávají se Foenianii, že tito
byli nejen nejilejšími kupci bronzem, ale také jeho vlastními vynálezci. Pokud se nás týe, dáváme pednost pesvdení Virchovovu, jakkoli pro omezenost místa do pílišných podrobnosti pouštti se ani nehodláme.
ást pedhistorických hrob na Kavkaze považuje se za souasnou s mohylami v severní Persii, v provincii Lenkoranu a
poítají se dle vykopaných památek do doby bronzové. V podrobnostech arci se badatelé jednotliví od sebe liší. Montelius prohlašuje proslulé pohebišt samtavrské, kobanské, redkinské i jiná
aspori nkterými jejich rovy do doby isté bronzové, jiní však
chýlí se k náhledu, že vzdlanost v koninách kavkazskych tak
záhy se neujímala Morgan odhaduje nejstarší mohyly ua polích
vyjmenovaných až do tetího tisíciletí p. Kr., Virchov soudí, že
11. st. p. Kr., ale ruští badatelé jsou
by mohly pocházeti z 10.
ješt stízlivjší a neostýchají se jako N. Kondakov a hr. Tolstoj
tvrditi, že podzemní tyto památky byly v luno pdy uloženy teprve
v ase narození Kristova. Virchov ve svých dvodech pro oznaení

—

starobylosti

tchto

pomník dívjších obyvatel pirovnává

je

k památkám nalezeným na zíceninách trojských jakož i onm,
které byly prozkoumány na rzných místech vlastního ecka. Tolik
se aspo muže považovati za bezpené, že doba bronzová v Pední
Asii mnohem díve byla známa než v Evrop, do níž takovéto
zbran a ozdoby pozdji byly dováženy.
Ve východním Dagestanu byla objevena u (lunibu soška,
pedstavující ženu sedící s díttem v náruí. Možno, že má pedstavovati Astartu. Vabec lze na mnohých místech s uritostí sledovati psobení vzdlanosti assyrské.
Evarnický poi)isuje v novorossijském okolí toliko ti kurhany,
jež zaazuje
doby bronzové. Jiný starožitník ruský prof. Dm. J.

o

Samokvasov, nazývá nejstarší skupinu hrob kimmerijskou. Volil
k tomu jméno kmene, jenž obýval ped pistiiováním Skyth v jižní
Kuši, zvlášt na poloostrovu Krymu, užíval ješt nástroj kamenných v ase, kdy východní jeho sousedé seznámili se již s bronzovými zbranmi.
Dle výkladu Samokvasova kimraerijská doba zahrnuje v sob
naše dv. kamennou a isté bronzovou. Do tohoto oddlení poítá
se V2 kurhaini. vykopaných v okolí lázeských míst Kyslovodska
a Pjatigorska. dále nkolik pohebišt v ú/.c\m gruzinském a min-
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V hrobech tchto ležely kostry bud na znaku natažené,
sed a to bud na zemi neb ve devných komorách, jež
jsou kameny chránny. Zemelým bývaly tu pikládány nádoby,
nástroje i zbran nejen kamenné ale
bronzové, nejvíce z této
smsi oblíbeny byly šipky.
Mohyly kobansk poítají se vtšinou do doby bronzové, arci
teprve až na její konec Ozdobné pedmty a namnoze zbran vygrelském.

skren

i

i

robeny z bronzu, železu ponechán jenom podízený vv^znam, užito
ho dílem k okrasám, dílem však se vyskytly v mladších hrobech
i

dýky.

Bvly náhodou objeveny následkem horského pívalu, který
hoejší íst prsti na severním úboí Kazbeku poblíže
Kobanu u vojenské silnice vedoucí z Tiílisu do Vladikavkazu. Pi
kopáni úastnili se nejen peilní odborníci ruští, ale i francouzští
a nmetí. Výsledek tchto objev zpsobil ve svt ueném neobyejný rozruch. Jakkoli vci tuto nalezené ve mnohém ohledu
zachovávají samostatný ráz, tak zase na druhé stran nelze popírati, že mají jisté shody, kterými se pibližují podobným zbytkm
pravké vzdlanosti v ecku, ano i v Uhrách a jmenovit Hallstattu. Nedá se upíti, že musely býti v polotemných onch dobách
mezi jmenovanými tmi koninami ilé styky udržovány. Závitové
náramky, tvar seker, srpy i nákrníky v Uhrách vykopané poukazují na stejný pvod s kavkazskými.
Rovnž zase jednotlivosti
dosvdují, že nastoupily zpátení pout z našeho zemdílu na východ,
mezi tyto se adí spirálové pásy, obloukovitá sponka, ozdoby jantarové, nádobky v podob zvíat, email a jiné. Daleko ilejší ješt
spojení než se západem dokázáno z tchto nález nejen se Sibií,
ale i se Stední Asií. což se snadno vysvtlí z polohy tchto krajin.
spláchl

Ozdbky jelenovitých zvíat, hlavy kozorožc nepochybn tam
nejdíve byly vyrábny. Pi všech tchto vztazích pece kobauské
mohyly zachovávají si takový uritý ráz, že nutn musíme souditi
na domácí vzdlanost, která dle vzor od jinud pinesených dále
se vyvíjela.

Vtšina odkrytých pohebišt jsou rovy skínkové; tlo položeno
na strana, trochu bylo pikreno a ruce byly složeny na prsa.

Skínka
Zemelí

dobe k sob piléhajících kamenných desk.
na svou pou pro onen svt bohat obdarováni;
nikde však dosud nebyly mezi pedmty nalezeny njaké ozdoby
neb zbran z kostí i kamenné. Pozornost badatel vzbudily jmenovit sekerky s vkusnými ozdobami; úel jejich jest neznámý,
jako nástroje neb zbran nemohlo jich býti užíváno. Již v tchto
pradávných dobách byly oblíbeny kindžaly s pevnými rukojetmi.
Lopatkovité jehlice mívají až na 30 cm délky a po jejich obdob
v jiných evropských neb asijských nalezištích marn se ohlížíme.
Jiné jehlice mívají za ozdobu drobné sekerky a zvíata místo
hlaviky, malá zrcadla opatená úšky sloužila dle domnnky N.
Kandakova za okrášlení koského úboru. Vedle toho se vvskvtaií
se upravila z

bývali
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k pasm železem lu-b barevným
smaltem vykládané; sponky s lukem oblonkovitýra neb zprohýbajiných cetek.
ným, k nimž navšeno drobných etízku

tžké hladké náramky, záponky

i

Hlavy kozorožce byly také oblíbeným pívskem
do vlas bývaly vplítány svitky ze silného drátu,

okras,

a

emení upevovány

i

z

rzných
na odév

puklice a knoliíky, korále jantarové, sklenné
i
ruce. Nádoby byly krouženy toliko
v ruce a pro vtší iiilednost vryty do nich trojúhelníky neb tyúhelniky, a rýhy, aby více vynikly, vyplnny bélavou hlinkou.

drahokamu zdobily hrdla

Stejného rázu jsou

nov

poli.

V

roky

jtradávný

i

Samtarvu
hbitov.

mohyly vykopané u Mcchet a na líedkiMcchet objeven byl ped dvaceti

blíže

Vyškytají

se

v

nm

dvoje hroby,

jedny

podob skíní, složených z velkých kamenných desek, druhé na
zpsob studní, pikrytých nahoe jakýmsi klenutím z íních oblázk. Hroby tvoí pod zemí patra, a náhrobky druhého zpsobu
v

jsou v nejspodnjší vrstv. Pedmty tam vykopané dosvdují, že
v Samtarvu byla nejmén celé tisíciletí etná osada. V spodních
mohylách uloženy ozdoby a zi)rané z poátku železného vku asi
kdežto v svrchních shledáváme nev lU. neb 11. stol. ped Kr.
pochybné stopy kesanství. Mezi jinými vcmi vyhrabány tam
peníze s podobiznou Augustovou. Veliká sbírka vzácných starožitností z tohoto pohebišt vystavena v samostatném oddílu musea
kavkazského v Tiíiise. Na jiných místech .jako u stanice Bekeševské
v kraji kubánském byly vyhrabány nkteré vci pivezené, ale na
stejný pvod poukazující. Z mnohých okolností lze souditi, že
bronzová éra na Kavkaze daleko déle se zachovávala než v jiných
koninách Evropy a Asie Pední lze znamenati. Jest to pouze
novým dkazem, že pohoí toto nebylo žádným vynikajícím stediskem samorostlé vzdlanosti ani ilým pruchodištm rzných
kmen života schoi)ných, kteí by vtiskli svj osobitý ráz blízkému
okolí, nýbrž naopak klidnjším zákoutím, do nhož se uchylovali
;

národové v boji se svými sousedy podléhající, aby pod ochranou
se ochraovali po dlouhá staletí,
se pizpráva
držujíce zddných obyej. Výmluvným toho dokladem jest
byzantského djepisce Chalkokondily, který ješt v XV. stol. po
Kr. j)Opisuje bronzové zbran Alanu. Tito považují se za pedky
nynjších Osetinc. Lebky v rovech kobanských objevené jsou
dlouhé neb prostední
krátkolebé se nevyskýtají.

vrn

nebetyných hor

i

—

Mohyly skythosarmatské objevují se v hojném potu v poíí eky
Kubanu až k moi Kaspickému a kol celého moe Azovskho.
Mnohdy vykopány jsou pímo u eckycli náhrobk a bývá nezídka
obtížemi spojeno, rozlišovati oba druhy. Zbra zhotovována bývala
ze železa, kdežto ozdoby byly vyrábny ze zlata a bronzu.
Vyškytá se v nich v hojnosti bronzových zrcadel, zvíecích sošek,
korale, hlavn z jantaru a skla, nádobky, barviva, mušle moské

s

hlavn

a jiné

drobnstky.
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Nejbohatšími jsou skythské hroby královské, do nichž byly
ukládány mrtvoly domácích panovník. Vedle kostry vládcovy vyškytá se i jeho žena, v postranních komorách uloženi jsou otroci,
oblíbení kon a na všech navšen drahý úbor. Málo kde ve hrobech uloženo tolik zlatých, stíbrných a jiných pedmt, jako
v tchto památkách, jakkoli nepopiratelné stopy dosvdují tomu,
že byly odedávna prohledávány a na mnoze poklad svých zbaveny.
Sem patí mezi jiným sedm dležitých náhrobk „Sedm bratí",
v nížin Kubanu, v temrjuckém kraji, jež byly vdecky ohledány
roku 1876 baronem V. H. Tiesenhausenem. jim podobné prozkoumány u stanice Senn na poloostrov Tamanském. V této
skupin vyniká jmenovit mohyla arfuchovská.
Profesor Dm. Samokvasov rozdluje kurhany ruské na patero
skupin. 1. Nejstarší nazývá kimmerijskými, tyto odpovídají dob
kamenn a bronzu; 2. skythská perioda zahrnuje v sob as od
6. století ped Kristem až do 1. století po Kristu. 3. Sarmatm
pisuzuje se ást následující až do 5. století po Kristu. 4. Za nimi
nabývají vrchu Slované až do 11. století po Kristu a jejich pevaha na as omezována 5. Polovci a Tatary (až do 16. století).
K jižnímu Rusku v tomto ohledu nutno poítati i celé Pedkavkazí. Podobá se, že v tomto území doba bronzová z dlouhého
trvání se netšila a záhy byla vytlaena železnou.
ekové pijíždli na pobeží východní moe erného jako
ddici Kar a Foeniau velmi záhy a zakládali tam také osady,
aby udržovali v nich ilé obchodní styky s okolními domorodci.
Mezi nimi k zvláštnímu významu se vyšinula msta Fanagoria na
poloostrov tamanském proti Pantikapaiu, Dioskurias a Fasis.
Z tchto mst zachovaly se toliko hroby, v nichž však v mnohém ohledu se k platnosti hlásí i kultura barbarská. asto bývá
tžko rozhodnouti, mají-li se pokládati hroby za dílo domorodc
neb pisthovalc. Pohebišt jsou dvojího rázu: vytesané ve skále
na zpsob katakomb a ásten egyptských lžek mumií aneb rov
vykopán v zemi a na nj nasypána mohyla.

Oba

tyto

zpsoby

lze nalézti

jmenovit na poloostrov Tamanu;

vznik jejich klade se v období mezi 5. stoletím ped Kristem až do
2. století po Kristu. Bývají nasypány prost ze zem, jakkoli u zámožnjších upravena také podezdívka z pitesaných balvan. Pod
náspem sestupuje se bud do^ sklepu jednotného neb rozdleného
v menší postranní komory. ideji objevují se kupolovité hroby,
podobné onm, jaké byly vykopány v Mykenách. Milodary, jež dávány zemelým na cestu do Hád, položeny na zemi.
V nejvtší ásti eckých hrob nalézají se kostry, avšak spalování mrtvol nevymizelo zcela. Nápadná jest veliká záliba v zlatých špercích; nejvíce zastouj)eny práce filigrauové. Na hlavách
položeny zlat vnce neb bojovníkm kladeny na tém pílby,
náušnice s rozmanitými pívsky shledáváme u
i žen.
Roucha
bývala pošívána zlatými plíšky; astji se vyškytají prsteny, ná-

muž
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raníky,

nákrníky,

kdežto

vzácnosteui

k

dlužno

jjoítati

masky.

Hlinné nádoby poukazují zejmé na ecký pvod. Bohaté jsou
domácích mincí.
nálezy eckých, ímských
i

Dle zbytku lebek, které jsou znané porušené a úplné zachované, objevují se velice po ídku, lze íci, že pevláilá ráz
dlouholebých. Podstatný tudíž jeví se rozdíl mezi prvotními kmeny
Pece však možno
a nynjšími obyvateli, nejvíce krátkolebými.
znamenati na pohebištích též znaný díl brachykefaln. z ehož s«'
soudí, že již v onch vzdálených dobách nastala sms obou typ.
Nesmí se však pi tom mysliti na Turance, ponvadž na lebkách
druhé znaky této skupiny národnostní se nevyskýtají, nýbrž optn
poukazují na jinou vtev Arijc.

Nicmén nemže Kavkaz

initi nároky, že by byl ohniskem
ruchu; kultura jeho byla místní, jednotvárná
a nepispla nijak ku vzpružení umn. Postupem doby lid pizpsobuje své mravy podnebí, podléhá vlivu cizímu a mní též
své náklonnosti ne vždy ku prospchu vlastnímu.

nového njakého

Shrneme-li všechny výsledky výzkum starožitnickych. shledáme, že povaha pdy a podnebí nemohly nikterak vybízeti první
rodiny lidské, aby se na Kavkazu usazovaly, nebo neznali lovci
ješt prostedk, jak by se chránili ped zhoubnými úinky drsného
povtí. Ale jakmile národové zaplavili odkryté jtlán na sever
a na jih od mohutných hor a slabší kmenové, kteí jako pedvoj
hlavnímu proudu národ pedcházeli, od etnjších následovníka
byli vytlaeni z úrodných a pohodlných rovin, pinuceni jsou uchýliti se do hor a tam hájiti za zmnných podmínek svého života.
Stopy tchto nejstarších nedobrovolných osadník vyškytají se v t
dob, kdy v zái)adní Evrop nastal vk železný, kterážto i)erioda
nebyla ješt v Kavkaze zjištna. Nkteré kusy ozdoD a zbraní bronzových byly od ujjrchlík zachránny a když vypátrána byla místní
ložiska rudy, oživl prmysl kovolitecký k novému rozkvtu. Výroba
spéže byla postupn zjednodušena a provozována ve vtších roz-

mrech, jenom však

jisté tvary

Nájezdy optovaly se v

dosply k njaké dokonalosti.

neuritých

pestávkách

ze

Skythie,

od jihu
erného moe, s nimi také byly inny nové pokusy
vštpovati cizí kulturu, ale tato nemohla dospti k samostatnému
kvtu, i)onvadž jiný neoekávaný píval ji zaplavil a zniil v samém
zárodku. Tak stídaly se po staletí nepatrný pokrok s doasným
úpadkem, až poaly vznikati oenické a ecké osady na pobeží
Pontu a zvolna zapuzovaly barbarství z krajin i)ístupnjšícli. rozšiovaly nové náboženské názory, seznamovaly lid s výrobky svého
prmyslu. Možno íci, že až dosavade blahodárn úinky ušlechtilé
vzdlanosti starohellenské, teba za zmnných okolností života, zi

staly ve své i)latnosti.

z Roštová do Vladikavkazu.
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Místopis.
z Roštová do Vladikavkazu.
Arméni, vy puzení ze své otiny etnými pevraty, které se
sbhly na vysoin Iránské, uchylovali se do okolních zemí, hlev nich

dajíce

pohostinství

a

ochrany.

Mnoho

jich

dalo

se

pe-

na utšený poloostrov Krym. ani tam však nebylo jim
dopáno trvalého oddechu. Stíháni Tatary, odhodlali se znovu se
vysthovati a uchýlili se do krajin erkeských, kde provo/.ovali
výborný obchod penžitý. Když Rusové jali se postupovati s vtším
drazem proti horalm, uposlechli ochotné rozkazu vojenského
velitele a zaujali vykázané sob místo na levém behu Kubán.
Osada záhy zkvétající bvla pojmenována dle bývalého hlavního
msta Armavir, akoli obyvatelé jeho nejen mluví erkesky, ale
pidržují se též pisvojených obyej národa, jenž nyní z krajin
onch byl úpln vytlaen.
Tam, kde prodírá si prudký tok Tereku cestu výbžkem Kabardinských hor a pechází v rovinu a tudíž kde možno chrániti
pístup k dležitému pechodu pes hlavní hbet, nalézají se nyní
chudiké rozvaliny, které však ješt v pedešlém století píchozího
pekvapovalv svými rozmry. Vidti tam osamlý štíhlý minaret,
jenž sluje Tatartupem. V minulém století ješt tam strmla vž,
raešita, a v jiném cípu zboenin dva chrámky, v nichž ješt byly
patrné malby na omítce. Druhdy Kabardinci projevovali k památkám velikou úctu, asylní právo zícenin bylo pokládáno za
nedotknutelné a kdo písahal pi svatyni, tžkou klatbu by byl
na sebe a své potomky uvalil, kdyby byl svému závazku nedostál.
Kdykoli se mlo rokovati o vcech, jež se tykaly celého národa,
byli zástupci jeho pravideln svoláváni k posvátným stnám a pi
takových píležitostech bývaly pinášeny hojné obti.
Lid zapomnl na dívjší úctu, kterou prokazoval Tatartupu,
když do jeho ddin zavítali raohamedánští kazatelé. Jak jméno
ukazuje, dkuje msto za svj vznik Tatarm, ale pravd podobno,
že již ped píchodem tchto koovník bylo tam dležité stedišté
lidu, nebo tento by neprojevoval podobné úcty upomínce na nepátely. Badatelé ruští pronesli domnnku, že kostely byly založeny za Ivana Hrozného, kdežto domorodci tvrdí, že kesanské
praviti

svatyn mají za pvodce franky, t. j. katolíky.
Po obou stranách téže eky vznild hlavn za úelem vojenským
roku 1784 Vladikavkaz. Když Gruzie byla pijata pod ochranná
kídla ruského orla, bvlo nutno zabezpeiti si proti okolním nepátelm pechod pes horský hbet, a nejjižnjší opevnní, jež za
tím

úelem

stálé
Prof.

bylo zbudováno, obdrželo název Vladikavkaz.
pimlo posádku, že hradby sotva

válené štstí
Em.

Fait: Kavkaz.
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Ale ne-

ukonené
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tém

letech zanedbané zdi a píznovu opustila. Teprve po dvaceti
kopy l)yly oi)iioveny a se všech konin hrnulo se tam obyvatelstvo,
dílem vysloužilí vojíni, Csetinci i z vnitních gubernií evropských
liledíili mnozí pisthovalci v pevnstce své štéstí. Roku 1860 byl
Vladikavkaz prohlášen mstem a od toho asu zkvétá utšen.
Osetinci a Oeenci nazývají místo Kapkaj, t. j, horská vrata,
ímž dobe se oznauje jeho vojenský význam. Píslušníci jsou
pestro národnosti, jsou mezi nimi Rusové, jmenovité rozkolníci,
dlnickou tídu nejvíce pedstavují již pipomenutí horalé, emesla

provozují (iruzini,

Mimo Rusy

obchodem nejvíce zabývají

se

Arméni a

židé.

málo evropských pisthovalc.
Prmi/slový ruch jest ilý; nejen nkolik pivovar se znamenitým užitkem v innosti se udržuje, ale též lihovarnictví se
vyvinulo. Aby se podporovala emesla, zízena zvláštní odborná
ku cti též nazvána.
škola knížetem Loris Melikovým, jemuž
Málo mst kavkazských jest tak pravideln založeno, jako možno
íci o Vladikavkazu, ulice jsou široké, všude vysázeno husté stromopro
adí a tž sady udržují se v poádku. V tomto sídle
rozlehlou Terskou oblast postaveny dva pomníky setníku Mik. Likovi
a prostému vojínu Archipu O.dpovu. Miižeme íci, že Li/iu jest
kavkazsky Mikuláš Zrinský. Když erkesové udeili na adu pevnstek na behu erného moe roku 1840 a etné z nich rozboili, došlo posléze též na tvrz Michajlovskou. Velitel setník Liko
byl i)ichystán brániti se do posledního muže. oslovil své druhy
ped rozhodným útokem Ubychu a Šapsug v ohnivé iei, aby
setrvali na místé, jež jim bylo v obran otiny vykázáno a když
vtšina obránc zahynula, sám vdce tžce rann, dal ješt pokyn
Archipu Osi{)ovu, aby zásoby prachu, ukryté v dolejších sklepeních.
zai)álil. Vojín se k tomuto skutku již ped tím dobrovoln pihlásil.
Pod zíceninami bylo zárove pohbeno i)es dva ti-íce horal.
Stavbou železnice z Roštová na Donu k i)odnoží hor nemálo
utrpl ve svém vývoji Jejsk. Vzrostl za krátkou dobu s americkou
rycldostí, nebot byl založen r. 1848 knížetem Voroucovým a ítá
pes 28 tiííc obyvatelstva, ulice jeho rozmi-eny na nízké kose,
která oddluje ústí stejnojmenné eky od Azovského moe. V zálivu
pezimuje mnoho menších lodí, které vyvážejí obilí, len a vlnu.
Nedá se upíti, že zahraninému obchodu msta velice uškodil
jest

úad

Novorossijsk.

Ješt rychleji rozšíil se a zkvétá Majkop, i)rostírající se na
stedním toku eky Blé, pítoku to Kubán. Ui)lynulo dvacet let.
co nabyla bývalá pevnústka mstských práv a hle, lidu v ní shledalo se více než v Jejsku. Jádrem obyvatelstva jsou pisthovalci
vnitních gubernií, kterým se dostalo nepatrných zemských údl.
Další rozvoj oekává se pro msto, až dojilnna bude sít železniní
a pohodlných silnic v kraji.
z

Abychom
se rozlouiti s

mohli Stdvropol (ec. msto kíže), musíme
pohodlným sedadlem ve voze žtlezninm a sviti

navštíviti

z Roštová do Vladikavkazu.
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Cesta po rovin rychle ubíhá a stoupá ped
toto rozloženo ve výši pes 600 m.
V nejbližším okolí i v Stavropolu vítá nás hojnost sad, jež za
parného léta d\ojnásob jsou píjemné. Protéká sice nkolik íek
ulicemi a zahradami, ale v bezdeštných msících tyto vtšinou vysýchají, tak že obyvatelstvo odkázáno bývá na hluboké studnice
a nkteré prameny. Jest to jediné msto v celé gubernii, neboC
lid žije výhradn po vesnicích uprosted poli, která jsou proslulá
svou úrodností; v ddinách mají sídla též rozmanití carští úadové.
Základy k mstu položeny roku 1777, byla to pevnost, v jejímž
okrese usazeni kozáci oJ donského pítoku Chopru. Po dlouhou
dobu byl stedem všech vojenských a obanských
na Kavkaze, ale pozdji rausil ustoupiti mladším svým soupem Jekaterinodaru a Vladikavkazu. Poítá se v
pes 37 tisíc duší.

jednoduché

se

trojce.

samým mstem znan, nebot

úad

nm

toku Kubán
místa proslulého

Na pravém behu horního
stanice Batalpašinská,

blíže

nad Turky. Když roku 1788

vystavna kozácké

skvlým vítzstvím

se císa Josef II. s carevnou
Rakousko pi podniku neštastno,
vojsko jeho s citelnými ztrátami poraženo u Lugoše a pouze generálu Laudonovi podailo se zameziti ješt další neúspchy. Spo-

Kateinou

II.

spojil

proti sultánu, bylo

jenci naši však mohli se vykázati znanými výsledky, nejen v Evrop
vzdal se jim po zarputilém boji Oakov, ale i v Asii štstí jim pálo.
Dvé léta inil Batal pasa rozsáhlé pípravy v Malé Asii k útoku

Rusku, pronikl se svým sborem až ke Kubáni, tu však po-

proti

stavil se

mu

v ústrety Iv.

nejen jeho samého, ale

i

German

a porazil

jej

všechno délostelectvo

tak rozhodn, že
zajal.

ím

snadnjší a rychlejší spojení s Kavkazem, tím více roste
tamjších minerálních vod, jež svým bohatstvím a krásou
okolí hledají sob rovných na povrchu zemském. Stedem tchto
léivých pramen jest PJatigorsk, rozložený pi úpatí hory Mašuky.
Název dán mstu dle skupiny pti hor trachytových, jež jako ostrovy
vulkanickou silou z útvaru kídového vyvrženy byly. Domorodci
nazývají krajinu Beštou. Ze stanice „Mineráln vody" udržuje se
sláva

s

mstem

pohodlné poštovní spojení.

Léivá zídla

byla prozkoumána r. 1810 Drem. Haasem a užívati
poali nejvíce dstojníci. Ovšem byly to chudiké poátky, nebo£
asto se nedostávalo nemocným nejnutnjších poteb.
jich

Od poátku

svého objevení byly prameny až do r. 1862 ve
správ, ale v ase velikých novot a oprav v íši ruské zdálo
se mnohým, že by bylo výhodnjší, kdyby se lázeská místa penechala soukromé podnikavosti. Le dvacetiletá zkušenost ukázala,

státní

že jednotliví nájemníci nedbali tak o rozvoj lázní jako spíše o vydatný vlastní užitek, nezachovávajíce v tom ani trochu slušnosti,
dostávali znané podpory penžité ze státní pokladny. Za takých
okolnosti nezbývalo než vrátiti se k starému zpsobu a k tomu cíli

a

jmenován jako dozorce nad prameny

zvláštní vládní

komisa.

MístopíH.

]f)(;

pramen poítá se v
má 3s" R.,

Pjatigorsku na 20, nestejné teale ostatní klesají až na 23" R.
liUhný rozbor ukázal, že voda ve všech má stejné množství rozpuštné síry. Výborné se osvédajt; nápoj proti zastaralému rlieu-

Silných

j)lotv,

nejteplejší zídlo

matismu, neuralgii a jiným podobným nemocem. Není arci taková
nádhera zaízena jako v Karlových Varech, ve Vichy, Biaritzi
a jiných lázních svtového jména, ale celkem mže úprava uspokojiti. Hostince jsou isté, nemocní procházejí se volné v rozsáhlých
sadech; lze použili slušné bil)liotheky a také museum vykazuje již
mnohé cenné vci z okolí, dležité pro archeologii Kavkazu.
Jiozumí se, že žádný cizinec neopomine podívati se unjeski/J:u,
v níž se zálibou sedával ohnivý básník ruský Lermontov^ a domek,
v nmž bydlil. Mžete si odpoinouti v besídce eené „Eolova
h:l^a^, v jiné jeskyni vyráží ze skuliny, jež byla vulkanickou
silou zem prorvána, voda a tvoí malé jezero. Vystoui)íme-li na
nevysokou horu Mašuku, otvírá se nám krásná vyhlídka nejen na

msto,

ale

i

Obrame

malebný

kraj.

na severozápad z Pjatigorska do Zileznovodska,
vzdáleného pes ti hodiny. I tuto nalezneme hojný výbr léivých
j)r.imen, rozdíl teploty jednotlivých z nich jest ješt znanjší,
nejstudenjší zstává na 11" a v druhých stoupá teplota až k 41" R.
Ponvadž všech vídel jest i^O, zaizuje se léení tím zpsobem,
že se pone nejstudenjší vodou a dle úsudku lázeského lékae
pechází se postupn k tejjlejším. Hosté sjíždívají se až k prvnímu
ervnu a hledají tam úlevy v nervových chorobách. V rozsáhlém
parku, který jest obklíen vkusnými letohrádky, postaráno o i)0oberstvení obecenstva. Obas poádají se spolené
liodií, zábavu
se

i

slunce na Beštau, odkud pehlédne se nejen
na mnoho kilometr pahorkovina a rovina na sever se táhnoucí,
znaný etz zasnžených velikán.
ale
Vrátíme se k údolí Podkumky, na níž leží Pjatigorsk, ubíráme
se po cest zízené podél jmenované eky a po tyech hodinách
stihneme do Jrssmtulc, kozácké to stanice. V etných studených
j)ramenech, jež prýští ze zem v obvodu této obce, obsažen brom,
výlety

ped východem

i

jod a též

znané

nino/ství sodíku.

Vody tyto jsou nejoblíbenjší a v každém slušném mst evropského Ruska možno dostati je v láhvích, akoli v Evrop záj)adní
lék tento není tém ani dle jména znám, užívá se ho s velikým
pros])cliem j)i chorobách žaludeních.
Pokraujeme na pouti své na behu

Podkumka a téhož dne,
co jsme se vydali z Pjatigorska, dospjeme do Ki/slovodska, rovnž
kozácké stanice s 3'/o tisícem d., z nichž mnozí se hlásí k rozkolnikm. Hlavní paníátností jest mocné zídlo Narzan zvané, vyse klokotá, jako by se nalézal
kazující stálou teplotu 10" R.,
v nejprudším varu. Jest to kyselina uhliitá, která uniká z vody
v ohromném množství a takto hladinu v stálém i)ohybu udržuje.

vn

Svžího tohoto nápoje

se

zdarem

se

užívá,

aby se povzbuzovala

z Pjatigorska na Kyzljar.

chu k
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tlo nabylo ztracené síly. Choí sjíždjí se popozd, totiž až v polovici ervence, nebot pro vysokou polohu díve bývá tam dosti chladno. Sady pedí svojí rozscáhlostí
výše pipomenutá lázeská místa, astji poádají se spolené výlety
na horu Bermamut, aby se pokochali ošetovanci pohledem na rilžoprstou zoru, když vtiskne panenské pírod první polibek. Až dosud
jeví se citelný nedostatek píhodných byta pro nemocné a také
strava v hostincích nebývá chutné upravena a proto zámožnjší
rodiny berou s sebou kuchae, ímž arci výlohy neobyejné se
jídlu a tím

mrn

rozmnožují.
(Jžlabina eky Podkunika jižnéji od stanice Kyslovodské je velice
dležitá nkterým upomínkám na kesfanství, které mezi obyvatelstvem druhdy bylo rozšíeno, než je vytlail islám. Ve vzdálenosti
hodin cesty, tam kde eka pijímá bystinu Eškakon, zdvihá
se osamle nevysoká hora, jejíž temeno šíí se v malou plá, známa
pod jménem hory íma.
Neurité místní podání vypravuje, že tam kdysi stávala pevnost Frank a po bývalých tchto osadnících na vrchu i v nejbližším okolí zbyly pouze roztroušené, zperážené kíže. Faim-kaU
jak zboeništ sluje, spíše ukazuje na dobu byzantinskou, arci tžko
nyní rozhodnouti, za kterého vládce i)anství caihradské až do tchto
nepístupných konin proniklo, nikdo se ani ješt nepokusil výzkumy na míst samém záhadu rozluštiti.

ty

Z Pjatigorska na Kyzljar.
Kozlume se s velikolepým pohledem na snžná temena a
vrame se k dolnímu toku Podkumka, kdež v zapomenutí rozkládá
se bývalé gubernialní msto Georgievsk. Pvodn tam byla zaízena pevnost, v níž byla uzavena r. 1783 smlouva mezi ruskými
a gruzinskými plnomotníky, dle kteréž poslední vládce Gruzie
Herakles na
asy poddal se se svým národem pod panství
cara moskevského. Obyvatelstva,
výhradné ruského, ítá se
pes 8 tisíc; v
konají se hluné výroní trhy, zvlášt na

vné

mst

tém

ubili.

Vtšina ruských osad v okolí vznikla péí Potemkinovou
v pedešlém století; obyvatelstvo zabývá se ile vinastvím, jež
požívá výborné povsti.
Ve vzdálenosti 114 hm od Georgijevska na levém behu Kumy
nalézaly se zíceniny Madžary neb Madžar. O tchto astji se
zmiovali cestovatelé pedešlého století, že z bývalého rozsáhlého
msta zachovaly se etné stavby z cihel, z nichž byly mnohé mešity a rozvaliny hrobek.
Když se v onch koninách jali usazovati Rusové, píchozí
ohlíželi se po vhodném stavivu na své píbytky a bez priitahu vylamovali cihly ze starých památek, aby je vozili do svých vesnic.

Místopis.
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Veliká ást staviva byhi dopravena do zizované tehdy pevnosti
Jekaterinogradu. Zi-ícenin využitkováno s takovou dkladností, že
nyní pouze jámy oznaují nám místo, kde byly hluboké základy
nákladných budov.
Dílo barbarské horlivosti tak rychle provedeno, že nemohlo
se ani pikroiti k vdeckým výzkiímtim a tžko bude rozluštili
otázku, kdy msto vzniklo a jaké byly jeho osudy.
Nejdíve projevena domnnka, že jest to bývalé hlavní msto
Madarfi, než pesthovali se do krajin podunajských, ale brzo se
ukázalo, že pro to není možno nalézti jiných dvod, než podobnost slov. Tatarsky sluje vbec „raadžary" kamenná budova.
Známý zuatel východních jazyk Klaproth prolilédl nkteré arabské
nápisy na hrobech a shledal, že vtšina jich pocliází ze 14. století,
vedle toho sebral na míst mnoho penz, jež pocházely ze l."5. až
15. století a vesms byly raženy v Saraji. Z toho soudil jmenovaný cestovatel, že msto bylo vystaveno oil chán kipackých Tatar a že úpadek jeho poíná od doby bouí, jež vzniklv ve stát
zlaté ordy po smrti výbojce Tochtamyše. Tomuto mínní odporují

dosud málo se pátralo na samém míst
ped píchodem mongolských koovník.
Jisto, že v nkterých východních pramenech pipomínají se Madžary
jako msto chazarské. Když veliký kníže Michal Jaroslavi na
rozkaz chána Uzbeka byl umuen r. lol9, družina nešastného
vládce doi)ravila tlo jeho do Madžar, kde žilo mnoho ruských
kupc, kteí si zídili i zvláštní pravoslavný chrám. Mén rozvalin
nalézalo se na pravém behu eky Kumy, nedaleko vesnice Prajiní

a

uenci

že

tvrdíce,

že

osada kvetla

již

skovej.

a slávy má na ele vytisknutou stana pravém behu Málky, blíže jejího ústí
do Tereku. Pvodu to byla dležitá pevnost založená na brodu
v ece, kudy Kabardinci honili svá stáda z hor, když nastaly podzimní plískanice a pobyt na výše položených pastvinách stal se
nemožným. Mimo to z tohoto bodu vycházela vojenskogruzinská
silnice pes hlavní hbet. Na dobu nkolika let byla stanice sídlem
gubernatorovým, pozdji byly v ní ponechány pouze úady újezdné,
však ani to trvale. Na dívjší lepší asy ui)omíná vítzná brána
postavená k poct Pavla Potemkina, bývalého saratovského a kavkazského námstka. Na vojenském hbitov postaven pomník hrdinskému atamanu Fel. Krukovskému, jenž zahynul na výprav r. 1>!52
v Malé eué. Celé okolí Jekaterinogradu nazývají Nohajci hešiamak, to jest pt ústí, ponvadž v neveliké vzdálenosti slívají se
Málka, Baksan. egera a Cerek do Tereku.
Svíme se opt poštovnímu povozu, abychom provázeni jsouce
po pravici umírnným Terekem spchali úrodným krajem k ^[ozdoku
(vlastn erný les). Nejbližší okolí je písitá rovina; obyvatelstvo
jest velice pestré, jako jsme seznali ve Vladikavkazu
vedle Rus
usadili se tam Arméni, Osetinci, Kabardinci, Oeenci i jiní horalé.

Peef minulého rozkvtu

nice Jekaterinogradshí

;

Údolí

Kubán.

19^

Základy k mstu položeny kabardinským knížetem Kurgoko Kanokiným, když v polovici minulého století pijal kesanství aby
osada byla chránna ped útoky nepátelských kmen, rozdleny
byly okolní pozemky mezi volžské a donské kozáky. Pro vychování
mládeže horal, již picházejí do msta, vydržuje se již pes sto
;

let škola.

V chráme

Nanebevzetí Panny Marie ukrývá se zázraný obraz,
dvakráte do roka pichází na tisíce poutník. Dle národního podání obraz byl poslán darem Kurtatincm od gruzinské
carevny Tamary.

k

nmuž

Nedaleko místa, kde poíná se rozdlovati

Trek

v

ramena, na

msto

Kyzljar, mající na devt tisíc obyvatelstva, z nichž dobré ti tvrtiny dkují za svj blahobyt vinné
rév. Výrobek svj v hojném putu dovážejí Kyzljarci na svtové
tržišt Nižního Novgorodu. Pvodem svým pipomíná msto dobu
znaného ústupu Ruska; když opuštna pevnost sv. Kíže, shromáždilo se r. 1735 vojsko v Kyzljaru, za nimi se uchýlili Gruzini,
Arméni i kesané z rozmanitých dagestanských kmen. Za dlouholeté války ve východním Kavkaze provozován byl z msta ilý
obchod, ponvadž prostednictvím obyvatelstva jeho dopravovala se
za bojovníky spíže i jiné poteby.

prostedním

z nich leží

Kyzljar znamená tatarsky dívky a pojí se k tomuto jménu
povésti, jak bylo slabé pohlaví píinou vzniku obce. Vtšina
tchto báchorek nemá žádného historického podkladu. Mezi rodáky
kyzljarskými dlužno zmíniti se o knížeti Petru Bagratovci, jenž
jako slavný hrdina padl v obran vlasti na polích borodinských.

ada

Údolí

Kubán.

Seznámivše se v hlavních rysech s památnostmi v poíí
Tereku, obrame se na západ v údolí Kubán. Ze stanice Tichoecké odbouje dráha k ernému moi. Na poloviní cest této
poboky leží Jekaterinodar, jenž náleží do ady onch mst ruských, která,
mladá, kypí spoleenským životem a každým
rokem nové ulice zakládají. Není mu ješté sto let a ítá pes
tyicet tisíc lidí, jež hledají výživy v zahradnictví, rybáství,
chovu dobytka. Obchod jest velice ilý a též o vychování mládeže
se peuje, nebo jsou tam dv gymnasia i realka a v nejbližším
okolí ústav uitelský. Ovšem zdravotnictví vyžaduje mnoho oprav;
nejen ulice nejsou náležit vydláždny, ale není postaráno o odvodnní, což jest velice dležito, nebo msto jest nízko položeno
a proto tam nemilosrdn ádívá zimnice. V hlavním vojenském
chrámu chovají se mnohé starobylé vci, které byly pineseny od
kozák ze záporožské Síe. erkesové nazývali msto Bžedug-kale,
ponvadž v nejbližším okolí ml svá sídla kmeu Bžedug.

a
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Jak rychle zanikají celá msta
pozorovati
na bývalém tureckém

v jižních

krajinách,

obchodním

mžein^

Kopylu
hiiho na pravém bí-chu Ktibané. kde oddluje se dd
nho rameno Protok. V tomto mst soustíeduval se za vlády
sultánovy všechen obchod s Nohajci a zakubanskymi erkesy
a jakkoli tam byly raešity, peetné krámy a soukromé budovy,
pece ze všeho nezstaly než pevnostní násjjy.
Pravým vzorem rybáské stanice jest Temrjnk, zvané dle
erkeského knížete, msto prostírající se pi rameni Kubané
u Azovského moe. Lidí v nm žije na 15 tisíc. Obchod námoní
jest nepatrný, nebot liman, do nhož rameno íní se vlévá, jest
velice mlký. Mezi Temrjukem a Jekaterinoíhirem udržuje se j>ravidlné [)ar()plavební spojení. lioiiatým lovenj ryb j)roslula rybáská
ddina Aujev, severnji od Temrjuka se prostírající. Pod panstvím
ili

stedišti

Kaplii.

padišahovým bylo tam zízeno nepatrné opevnní.

doporuuje všem, kdo by si páli levn
pedstavuje nám Taman. Usazeno v
obyvatelstva a od doby panství tureckého jeví se

Klidné
užívati

zátiší,

moských

jež se

nm

lázní,

pes ti tisíce
znaný úpadek. Tehdy

nm

bylo v
dvojnásobn tolik lidu a mnoho
vtšinou se rozpadly. V pevnstce Chiiukalc bylo
na náspech i)oloženo na CO dél s janiárskou i)03ádkou. Slavný
Suvorov opanoval roku 1777 pístav a byla tam zízena po nkolika letech malá tvrz Fanagoria, která jest nyní úplné opuštna.
me.^it,

jež nyní

Taman >ký jest dležitý nejen ])ro památky archeosvým útvarem. Podnikaví Milefané v j)olovici G. století
ped Kristem založili na tchto vzdálených bezích kvetoucí osady,
jež pozdji dostaly se pod nadvládu panovníku b()si)orských. S uriPoloostrov

logické, ale

i

tostí seznali starožitníci, že rozmanité zbytky staroecké vzdlanosti
nalezené v nejbližším okolí pociiázejí z m.sta Korokondamy. dle
kteréhož
záliv druhdy b\l jmenován. Bvzantinci ve svých sjíisech
nazývají kraj Tamatarcha. z kteréhož slova si lUisové udlali Tniutarakan, když v jedenáctém století tam si upravili zvláštní knížectví.
Pozdji tak bylo zapomenuto ztracené území, že se ani nevdlo,
kde by se mla bývalá Tmutaraka hledati. Záhada byla prosté
rozluštna, když na samém míst nalezen nápis, v nn)ž se slovo
urit uvádí, janované, kteí až do druhé polovice 1.'). století provozovali ilý obchod s ernomoím, nazývali jej ]\Lttreg(i neb Matega»
když však Osmané v kraji se npevniii. vyskytl se nynjší název,
ktei'ý se odvozuje od erkeského slova temene, jež znamená moál, bláto.
i

U

téhož zálivu šest híulin východnji, u nepatrné stanice Snne,
nalézají se zbytky slavného hellenského msta Funagorie, v jehož

obvodu na rozkaz carské archeologické spolenosti provedeny byly
rozsáhlé vykopne práce, jež se setkaly se znamenitým výsledkem.
Za klidného poasí mohou se pod vodou pozorovati stopy starovkého mola.

ernomoí.
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Geologové pronesli domnnku, že pvodn se vléval Kubá
do zálivu Tamanského, ale eišt bylo zaneseno postupné naplaveninou a pozdji nabylo úpln jiné tvánosti vychrlinami blátivých sopek.

O nco jižnji od pipomenuté stanice Senné rozkládala se
miletská osad-a Kfpos a dále k Temrjuku hledají se stopy msta
Tirambe, jež popisuje zempisec Strabo. V tchto bažinatých koninách ua jistou dobu zdržovali se Nkrasovci byli to kozáci nespokojení s písnou vládou Petra Vel., již podníceni byli k pímému odporu na radu Bulavinovu. Když hnutí mezi bojovným
lidem donským bylo potlueno, díve než král švédsky Karel XII.
do stepí jilioruských mohl proniknouti, prcbla znaná ást
vedena Ign. Nhrasovýni k moi Azovskému a vyžádala si ochrany
krymského chána. Jakmile vítzné ruské prapory byly na pobeží
moe vztveny, kozácké vojsko z Tamanu pešlo na pdu erkeskou,
ale ani tam necítilo se v bezpenosti a již po nkolika msících
dalo se peplaviti do Evropy pod sultánovo panství.
;

bui

Zajímavý jsou blátivé sopky, nízké

to

pahorky

s

jícnem, na-

plnné rozpuštným jílem, z nhož stále vystu])ují bubliny podzemních plyn, obas vylévá se tekutá hmota, pi emž vyšlehují
z ní plameny a hustý dým. R. 1794 pi mocnjším výbuchu sopky
Kuku-oby s vodou a naftou zárove byly z nitra zem vyhozeny
kusy antické sochy. Podobné vulkány ostatn vyškytají

Jáv

i

se

na ostrov

jinde.

Na jih od
eky Psekupsu

Jekaterinodaru na 12 hodin cesty po pravé stran
jest lázeské místo Gorjaij klju (velý pramen),
kde jest více vídel, z nichž nejteplejší jest 42° R. Akoli byly
dlouho známy, i)ece se jich nemohlo užívati díve až když se vysthoval celý kmen x\badzech. nebot tito mli ve svých rukou
dolinu Psekupsu a nedopustili žádnému cizinci ani na své pozemky vstoupiti. Voda zídel jest slano-žíravá. siano-bromo-jodnatá
a železitá, tak že jeví se tu bohatá rozmanitost, jaká na tak malém

prostoe málo kde se vyškytá. Nicmén jest význam lázní dosud
nepatrný, jsou odkázány tém výhradn na návštvníky z nejbližšího okolí, neb se nedostává pimených staveb a pohodlí, na nž
obecenstvo,

úlevy

ve

chorobách hledající,

svých

spravedlivé ná-

roky iní.

ernomoí.
Piznáváme

se,

že

rissijsku, nebot dílem v

zeni jsou
kraji

nkteí

mže

nm,

naši rodáci

se baviti ve své

Základy k
tech dána

jsme rádi vystoupili

mu

mstu
práva

i

z

parníku v Novo-

dílem v nejbližším jeho okolí usalovku bývá milé, když ve vzdáleném

mateštin.
r. 1836, teprve však po deseti lea poskytovány pisthovalcm etné

položeny

mstská

Místopis.
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vjiiody.

Jest

v iiéin

dosti rozsáhlé závody

zaízena veliká ceiiientárna a nedaleko jsou
na zpracování nafty; spojení v pístavu jest

pímo z železniních voz nakládati na
parníky a naopak. Z toho dvodu též obrátil se k Novorossijsku
všechen vývozní obchod z poíí Kubané.
v krátké dob
V [)0sledních letech provedeno mnoho staveb, jež slouží méstu
k ozdob. Jak rychle vzmáhá se vývoz hlavn obilí, lze i)0znati
z následujících ísel: r. 1888 vyvezeno z pístavu na 2,100 000 pud,
r. 1889 28 niill. a r. 1890 2972 n^il'- pudu, v pravd americký to
vzrst! Nejvtší však vývozní firmy jsou cizí, jmenovité nmecké,
v jejich ele nalézá se obchodní díím Dreyfuss.
Záliv nazýval se na italských mapách Calo Umna (krásný
záliv) i považuje se za nejpohodlnjší na východním ernomoském
pobeží. Rozhodnou vadou jeho jest bóra, která jmenovité v zimních
msících s neobyejnou prudkostí burácí a. ped níž koráby nejsou
nijak chránny. Ani ochranná hráz není ješt v pístavu provedena. Na djepisných mapách starého vku uvádí se v tch místech
obyejn hellenská osada Bate, dle Plinia však tam se rozkládala
Zdá se, že Novorossijsku vzroste nebezpený soupe
obec Hieros.
v Gelendžiku, kdež práv letos zakládá se msto, opatené mnohými výsadami. Zátoka tato leží o nco jižnji na témž pobeží,
není sice tak rozsáhlá, ale za to nikdy nebývá znepokojována bórou.
erkesové mli na okolních úboích rozsáhlé sady olivové, které
po jejich odchodu zašly, nicmén stopy po nich udržely se až po
naši dobu.
Západnji od Novorossijska níží se beh a skály moe provázející vždy více zbavují se zelen. Blíže ústí eky Buguru rozloženo
velice pohodlné, lze totiž

tém

—

msto Anapa, jež potem obyvatelstva nepatrn zstává sice za
pedešlým pístavem, ale v tom jeví se podstatný rozdíl, že první
pístav mladicky vzrstá a chápe se všech píležitostí, aby prokázal
schopnost k životnímu zápasu, Anapa naopak vihled chadne.
Pravidelné spojení parníky

s

místem

se neudržuje.

Nevíme, kdy

komu dekuje za svj pvod; Vlaši ji
jmenovali v stedovku Mapa.
V mst okolí nalezeno mnoho starožitností, peníze z as
hellenských i ímských, ecké nápisy, sochy a jiné pedmty, z ehož lze souditi, že tam byla druhdy dležitá obec. Všeobecn hájí
se domnnka, že tam stávala u Štrabona a jinde pipomínaná
Gorgippia. Za asu Janovan byla tou mrou uznávána dležitost
Anapa byla

založena,

ani

i

pístavu, že tam byl ustanoven zvláštní president republiky. Když
r.

1475 vztyen byl

v

pro šíení islámu mezi
i

obchod obracel se

též

mst

plmsíc,

obyvateli

k

stalo se toto

severního Kavkazu.

nmu. jmenovit

východištm

Ovšem

to byli otroci a

že

otro-

kyn, již odtud se vvváželi do vlastního Turecka i do chanatu
krymského. Od r. 1791 tikráte zmnila se vláda v Anap, stídajíc
se mezi sultánem a carem, až tento zstal vítzem, od r. 1S2S
ruský i)rapor neltyl s hradeb anapských siiat a tím také zamezeno,

z Vladikavkazu do Petrovska.

že se nemohla
otázky.

vysoká porta

Po tomto výlet k

pímo

behm

v

rozvoj

erného moe vrafme

na Vladikavkaz, abychom

oklikou

míchati
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kavkazské
se

optn

pokraovali ve svém místním

pehledu.

Z Vladikavkazu do Petrovska.
Druhá silnice^ vedoucí z tohoto msta podél severního kavkazského svahu na východ, táhne se podél staré kozácké pohranin
áry po levém behu Sunže. Byli to vtšinou donští a terští kozáci. kteí od r. 1845 tam se poali usazovati. Na hbitov Slpcovské stanice odpoívá geu. Nik. Slpcov, jenž byl vlastním pvodcem
této obranné kozácke linie. Zahynul r. 1851 na výprav proti edosud možno slyšeti v kraji etné písn, v nichž se opvají
hrdinské skutky tohoto velitele. Blíže stanice nalézají se Slpcovské
a Michajlovské sirnaté vody; obojí prameny vyrážejí na jižním
úboí Siinženského hbetu, vzdáleny jsouce od sebe pouze pl hodiny, první mají 20" R. a druhé 56" R. teploty.

encm

;

Groznyj, msto rozkládající se po obou stranách Sunže. jest
klidné msteko, oživované venkovany pouze v dob výroních trh.
Procházejíce se po tichých ulicích, bezdky se tážete, pro dáno
bylo mstu jméno „hrozného" ? A pece byla to druhdy pevnost,
jež v hrze a postrachu udržovala eence, nebot byla vystavna
pod dozorem slavného gen. Jerraolova, ve stedu jejich zem. roku
1818 a byla východištm pro všechny podniky, jež skonily úplným
jejich

V

pokoením.
okrese

opt

vyráží z

pdy ada

léebných pramen. Vídla

Pavla ili MamaJcajjurtovsJcé jsou 4V2 hodiny od msta vzdálena; voda z nich vytékající spojuje se v potek, zvaný Neftjankou,
jenž oklikami ine se k Sunži. Obsahují síru a znaný díl nafty;
sv.

pi tom

vykazují

znanou

teplotu 59*7° R.

V

úhle, kde pivádí Sunža své kalné vody do Tereku, vyrápovrchu pdy pískem znan promíchané minerální vody
Bragunské ili Teplice sv. Petra, jest to pes deset hodin sv. od
Grozného, tak že povozem možno pohodln se tam za den dostati.
Dle jména vídla byla známa Rusm již v 16. století a bedlivji
byla prozkoumána na, rozkaz Petra Vel. jeho osobním lékaem, od
žejí z

téhož pochází také jejich název. Nejteplejší studánka, prost ohrazená, vykazuje 73" R.. tak že dobe
býti pirovnána islandskému Gejsiru. Voda obsahuje rozpuštnou síru a žíraviny. Pro
širší kruhy nemá po tu dobu žádného významu
neiní se ani
nejmenších píprav, aby byl pobyt na míst pro vzdlance umožnn.

mže

;

Okolní horalé pinášejí tam své nemocné, aby užívali praproti pakostnici a podobným chorobám.

men
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Neradi bychom obelhali laskavého tenáe, že pranieny pinádobrý užitek doiiiorodcuiii, vždy si zídili na nich miýii!
Z |)evnosti Grozné poínala také památná Ruská dráha, jež
skrze hluboké lesy; ada pevuQstek
byla zízena pes iMalou
byla zbudována, aby chránila tuto diMežitou vojenskou cestu ped
šejí

eu

nepátelskými útoky. Z etných srážek pipomínáme onu r. 1S4(>
na íce Valcrikn, pi které se úastnil básník Lermontov a celou
píhodu ve svém jjlodu nadepsaném dle eky pekrásné vylíil.
Po deseti letech stihla na téže silnici nehoda zemelého cara
Alexandra II.; tehdy byl ješt následníkem trnu a objíždl Kavkaz,
kde ješt zuila dlouholetá válka proti domorodcm. Na ece Rosn
vyrazili eenci z úkrytu na družinu careviovu: strhla se krvavá
bitka, v níž sám Alexandr Nikolajevi tisil poboní zbra
prudce
na úskoné útoníky dorážel. Horalé po citelných ztrátách musili
ustoui>iti a za chrabrost pi této píležitosti osvdenou vyznamenán
byl následník od svého otce Mikuláše ádem sv. Jií.
Na jmenované cest dležitá byla úžlabina, zvaná dle pevnosti
Chatt kale; eenci porazili tam v pedešlém století krymského
chána a na památku skvlého svého vítzství místo siln zatarasili
i tvrz založili u tsniny. Gen.
Jermolovu podailo se hradeb se zmocniti; ale teprve po mnohých nových bojích byly znieny úpln záseky, které v lese byly sdlány.
Vozdvišenskoje nalézá se na levém behu Argun blíže místa,
kde tato eka i)ichází na rovinu; když kopaly se pro tvrz základy,
vyhrabán byl ze zem veliký kamenný kíž, dle nhož ochrann
;i

Ponvadž Vozdviženskoje

násj)y nazvány.

ovládá cestu, jež sjíojuje
rovinou, ve válce hrálo vynikající úlohu od Grozného jest vzdáleno 8 hodin.

horské

ddiny

s

;

Od vozdviženských hrad(!b severozápadn, asi tyi hodiny od
nich, j)rostírá se Šali, jeden z nejvtších eenských aula, v

nmž

píes

žije

Í5()00

duší.

Pro

svou

polohu

en.

dištm ozbrojených zástup celé
opevnní ruskými pluky znieno, ale pi

byl

shromáž-

hlavním

Nkolikr.íte bylo jeho
nejbližší píležitosti

opt

obnoveno. Na husté zalidnné této rovince r. 1808 pi soustedivéiii postupu proti Samylovi byl zízen tábor, chránný i)ikopy
a náspy, jenž byl oporou pro další podniky proti Tauzeni a Vedenu. Posléze r. 18(34 na témž míst rozehnáni jsou stoupenci fana-

mohamedánské sekty „zikry".
Na sever od Grozného pi úpatí Terského pohoí

tické

Starojurwské niineráhif
století
žejí

z

vodij^ jež bylv

poprvé poi)sány

v

vytékají

minulém

Giíldenstáiltem a nazvány jím Teplice sv. Kateiny. Vyrávolika hojnými prameny, jsou sirnato-žíravé, nestejn

pdy

n

—

7o"R. Aspo poátky lázní mo/no tu pozorovati;
u pramenu jsou zízeny prosté koupele a pro letní msíce otevena
bývá malá nemocnice, arci spoe zásobená rozmanitými potebami.
.lihovýchodn. od msta lo h. cesty, v horách dagestanských
pijdeme k i)evniistce Vdcno, jež sluje dle nedalekého aulu, v kterém
teploty od

^i)**

z Vladikavkaza do Petrovska.
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byli
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Šamyl poslední léta své vlády sídlo. Aby nepokojní horalé
pod stálým dozorem, vystavna u tvrze zvláštní tvrt pro že-

naté vysloužilé vojíny.
Od Grozného 12 hodin u paty pohoí Kakalykovského leží
eenská osada Istisu, jehož obyvatelstvo za správy Jermolova se
vysthovalo, ale pozdji znovu bylo uprchlÍKy z hor oživeno. Ponvadž tito podávali velitelm ruským pokyny o pohybech horal,
udeil Šamyl r. 1854 na aul, jehož posádka b}la nepatrná, pece
však se udržela až pišla posila která obléhajícím zpsobila hroznou
porážku. Toto vítzství mlo daleký dosah, nebo zastrašilo nespokojené kmeny od nepátelství v ase, kdy Rusko musilo zápasiti
s polovicí Evropy. Nco pes hodinu cesty od vesnice prýští za
nkolik praménk minerálných vod, jež se sluují v
Isti-su (kypící voda). Chu jejich jest sirnatá pi teplot G5°R.
jako celá ada jiných zídel na Kavkaze zstávají i tyto bez užitku,
nebo v málo zalidnné krajin není žádné podnikavosti, jež by

íku

zem

k nim zetel obrátila.
Jižnji od poštovní dráhy vedoucí z Grozného na Petrovsk tam,
kde eka Aktaš vychází na rovinu, rozložen veliký aul Endcri neb
Andrejevo.w nmž usazeno pes ti tisíce lidí rzného pvodu:
Kurayk, eenc, Lezgin a žid. Lid vykonává pobožnost v devíti mešitách a synagoze, též o školy jest jakž takž postaráno. Od
pradávna bylo tam stedišt obchodu mezi horskými kmeny a obyvatelstvem nížiny. Jmenovit neblaze proslulo místo jako hlavní
tržišt otrok, jež zásobovalo živým zbožím nejen okoluí mésta,
ale posýlalo je až do vzdálených konin Turecka a Persie. Neblahým tímto osudem bývali stížení válení zajatci, kterých se
zmocnili pi svých loupežných nájezdech do území ruského. Djepisci arabští a perští uvádjí obec mezi chazarskými msty. Neobvyklé jméno si pedlali Rusové v Andrejovo, a aby tuto zmnu
njak si vysvtlili, prostým lidem vy bájena byla povst o jakémsi
atamanu Andreji, jenž se podobn jako sibiský Jermak dopustil
jakéhos zloinu, a aby ušel pomst Ivana Hrozného, se svým branným mužstvem uchýlil se až k úpatí nebetyných hor. Kumytí
panovníci, jež vládli v Enderi, uznávali odedávna ruské porunictví,
arci pouze dle jména a nikterak jim to nevadilo, aby pímo proti
svým ochráncm pi vzpourách s okolními kmeny nevystupovali.
Z toho dvodu již za výpravy Petra Vel. proti Persii bylo z koene
vyvráceno. Proti vesnici vystavl generál Jermolov pevnost, aby nel)okojné živly v krajin držel na uzd.
Posádka ítající ns, tisíc
odrazila se zdarem útok KazimuUv, kterv pivedl ped hradbv zástupv trnáctkráte silnjší

muž

(r.

18.31)

Trmir chán šura

—

vlastn jezero Temira chána, které však
bylo umlým zpsobem vysušeno, když se pikroilo k stavb pevnosti.
tam byl nepatrný aul, ale
])onvadž ležel blíže místa, kde spojovaly se cesty vedoucí z Kyzljara

již

zmizelo,

nebo

Pvodn
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na Derbend a do Avarska, uznáno se strany ruské nutným, vystavti tam pevnost, která by sloužila za oporu pro další podniky
Arci pvodní obyvatelstvo bylo pevedeno do
jjroti Dagestanu.
blízké dédiny. R. 18(30 po válce, když nebylo žádného nebezpeí

úpln zkrocených, promnna tvrz v mésto. Na
byla tam vládou vydržována tiskárna, v níž se tiskly knihy pro
rozmanité okolní menší národy.
více od Lezginíl

as

Pístavem pro Dagestan jest Petrovsk, dle národního podání
na míst, kde po nkolik dní Petr Vel. na astéji pipomínaném svém pochode proti Persii se zdržel. Ješt za války proti

stojí

Šamylovi vedle pevnosti bylo založeno i msto; pístav chránn
severním a jižním molem, tak že lod jsou proti kterémukoli
vtru úpln v bezpeí. Pokud nepokojní eenci a Lezginci nebyli
k poslušenství jjivedeni, Petrovsk hrál vynikající úlohu, nebof odtamtud byla dopravována všechna spíže a jiné poteby za vojskem

jest

v poli stojícím.

„Andži-kala"

Z

(t.

té

j.

píiny Kumykové
pevnost). V

mouná

velice

mst

vtipn nazvali msto
žije pes 4000 obyv.

Hodinu od Petrovska amfitheatraln na severovýchodní stráni
hory Tarkutau rozptýleny domky dédiny rovnž Tarku zvané, zalidnné Kumyky a židy. Djepisní badatelé domnívají se, že na
témž míst stávalo chazarské msto Semender, ale tento domysl
není žádnými doklady potvrzen. Od patnáctého století bylo v nem
sídlo šamchal. kteí záhy byli ve styku s panovníky ruskými. Za
posledního Rurikovce Feodora bylo potrestáno obyvatelstvo za své
nepátelství,
domky jejich byly vévodou Ondejem Chvorostininým vyplenny a rozmetány. Ale nová výprava, která byla
podniknuta po nkolika letech, skonila úplnou záhubou ruského
vojska, jež bylo na zpáteném pochodu zrádné zaskoeno.

Na hoe, která ddinu Tarku ovládá, lze si ješt prohlédnouti
zbytky pevnosti Biirnc, kterou kázal vystavti generál Jermolov.
aby celou krajinu v tuhé závislosti udržoval. Když r. 1831 Kazimulla. vdce vzbouených horal, udeil se znanými silami na
pevnost, byl odražen s citelnými ztrátami, nemén než 1500
zstalo ležeti ped hradbami ohrožované tvrze. Pozdji Burná byla

muž

Rus

opuštna a provedeno nov oj)evnní Nizové (nízké pod
na samém behu moském. Šamyl chtl se tohoto zmocniti,
aby Temirchanšuru zbavil všeho spojem s moem a tudíž pekazil dopravu potravin do msta. Nepíteli se podailo zapáliti na
behu zásoby a oloupiti kupeckou karavanu i)0 té jal se obléhati
pevnost a nkolikráte hnal útokem na ni, ale bez výsledku. Posádka byla tak sklíena a zbavena všech prostedku k obran, že
již bylo rozhodnuto vyhoditi celé ()j)evniu do povtí, když v tom
se jim dostalo ])omoci a Šamylovci jsou na útk zahnáni.
od

i

vesnicí,

;

K

jihovýchodu od

PetrovsJcé sirnatc

na pl hodiny vzdálené
zdarem se užívá proti nemocem.

Petrovska jsou

filathi;/,

jlcliž

se

z Teniirchanšury do Gunibu a Chunzachu.

Z Teniirchanšury do Gniiibu

patí k

jih,

ale též obtížemi

pi

a Chunzachu.

stedu hornatého Dagestauu

Silnice vedoucí do

šury na
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z

Temirchan-

onm,

které vynikají svou pírodní krásou,
doprav a nebezpeím, jež pipravují cesto-

nemohou zapomenouti na svj nevázaný život,
ješt koncem let šedesátých, kdy ve své hrdosti
domnívali, že se jim pece podaí uhájiti proti ruské pesile

vateli horalé. Tito

jemuž
se

se oddávali

své nezávislosti. ety loupežnické tím snáze mohou provozovati
svou zlovli, ponvadž nalézají vždy vítaný útulek u místního obyvatelstva, jež dílem ze zisku, dílem z obavy ped pomstychtivostí
je podporuje. Proto bývá vláda nucena, aby udržela njaký poádek, asto tyicet, padesát i více osob ve vesnici neb okruhu
zatiinouti, aby vinníky vypátrala. Ani taková písnost však nevede
bez podmínky ku kýženému cíli, aby spravedlnosti byl zjednán
prchod. Cesta pechází u stanice Lavaši rozvodí Pikaspického
kraje a Sulaku a zahýbajíc k západu postupn petíná Kazikumušský,
erný a Andijský Kojsu a proniká na vysoinu Avarskou.

Zastavíme se ve vesnici Džengutaji^ na íce Paraulu. kde
druhdy sídlili mechtulinští chánové, jest to nepatrná ddina kumycká. Malomocní vládcové vrn pidržovali se cara a proto asto
bývali vydáni nájezdm divokých horal, kteí nemohouce nic poíditi proti

adovému

vojsku,

aspo

hubili jeho slabé spojence a

jejich majetek.

Na pramenisku potoka Gubdenu rozptýlen aul Lavaši. již pipomenutý, jenž si zabezpeil v kavkazských djinách místo vítzstvím generála Jermolova r. 1819.
Když se Akušinci, nedávno uznavše ruské nadvládí, bouili, jsouce
])odncováni avarskýra a derbendským chánem, jsou od hrdinského
vojevdce úpln poráženi a pinuceni znovu uznati písahou svoji
závislost

a

zachovávali

pokoj

tém

lákavým slovm Hamzadbega, aby
jež jim jenom zhoubu pinesla.

dvacet

se pustili

let,

až se dali

svésti

na nová dobrodružství,

Blíže této vesnice jest jiná avarská obec Kutiší jež byla svdzarputilých boj s horskými zástupy. Jmenovit
roku 1846 kníže Bebutov dobyl útokem siln opevnného a nepístupného aulu, v
se hájil se 20 tisíci ozbrojenci Samyl;
imam byl pinucen se znanými ztrátami útulek svj opustiti.

kem mnohých

nmž

vz zvolna se pohybuje pes nevysoký
jehož úpatí omývá prudký Kazikumušský Kojsu. ísa
pravém jeho behu vzkvétá uprosted hojných ovocných zahrad ves
Cliodžal-machi. jejíž lid slyne výrobou jemných a dobe zpracovaných suken, jež pod jménem lezginských picházejí do obchodu.
Arci tento domácí výrobek pi tovární soutži, jež se poslední
dobou i v Kavkazu poíná pociovati, sotva asi na dlouho se udrží.
Z Lavaši poštovský

horský

hbet

Místopis.

or\o

tyi

cesty dále do vnit na té/.e ece. kde pibírá
vzniida obec GergeMl ili Cliergeh. Odtud možno ovlá-

hodiny

Kiiiii kojsii.

nékolilt cest,

díiti

jež loznianityini

sinéry se rozvétvují.

V

letech

tyicátých malá ruská jjosádka, která do tvrze na rvchlo zízené
byhi vložena, i)0 stateném odporu až na nékolik muž pi oi)rané
zahvnula.
'

Dva roky pozdji optován útok rusky na odvetu a

také hradby

pevnflstky úplné rozmetány. Osm hodin proti proudu Kojsu možno
navštíviti Kuiiiuch ddinu to, jež byla sídlem ka/ikuniiížských chán,
/a i)osle(lní války tuiecké, kdy roznesly se mvlné zprávy o velikých
ponižkách, jež utrpli Kusové v Evro[>é a Malé Asii, rlupa Av.utá
a jinvch horal pepadla okružní úedníky a nkolik prostých
vojínii, ale jiných úspch se nedodlali a bizy byli vzbouenci

erstvou posilou rozehnáni.
Ze sídla clianského vede horská stezka do horního úžlabí
Samuru, odkud vystujjuje na hlavní hbet. Jest to nejkratší spojení
mezi i)oíim Teieku a Kachecií a pipomíná se v dopisech gruzinského poselství již v 16. stol.
Od Chodžal-machi vine se dráha k prsmyku Kuppinskému
(1513 m) a spouští se do kotloviny Karakojju. U saltinského mostu,
jenž dokonen i)ed dvaceti lety, rozdluje se silnice; jedna smuje
na Chunzach, druhá podél behu erného Kojsu toí se divoce romantickou kotlinou až ke Gunibu.
Od saltinského mostu na východ asi 10 verst na svahu táhlého
vrchu rozptýleny jsou chudiké chaty vesnice Salty. Za války Samylovské bvlv uznaný výhody, jaké poskytuje poloha obce. a proto
byla vvborné opevnna 'a sloužila za východišté válených vyprav
pes hranice dagestanské. Roku 1847 vybrané pluky vedené knížetem Voroncovvm pitrhly k tžce dostupným hradbám, aby je oblé-

Nepítel hrdinsky se bránil, nkolikráte se zdarem

haly.

pešel

výpadm a zpsobil v adách protivník velmi citelné mezery.
Nicmén rozhodný útok pece se skvle zdail, akoli na žádné

k

stran nebvlo možno

íci, že se jevil nedostatek zmužilosti,

naopak

druh druha pedstihovali smlostí, zdálo se, jako
by život pro nikoho neml žádné ceny. Aul byl úpln rozmetán
a zstal zíceninou, až když odpor domorodc úplné zlomen, zvolna
|)adoliny vzdlány.
l)íbvtkv ol)novováiiv a okolní strán
vyslána
do nepokojného kraje,
jež
jízdu,
stanicí
Píhodnou
i)ro
byl horský heben Turi-dng, jenž strmí do výšky pes 2(3(iO m,
kon tam nalé/ali od jara do podzimu výbornou píci, a odtud bylo
moíno rychle vyslati jiosily všemi sm-ry. kde poteba toho kázala;
])Oíiévadž vojsko v zimních msících musilo býti odvoláno, neuznáváno za výhodné, zizovati na míst njaké nákladné ojievnní.
Proslulé poslední útoiš' amvlovo Gnnib n ízváno dle hory.
Vlastn má slovo zníti Gunimcr, (Ož znaí avarsky „hora jako stoh
sena". Jest to ohromná houjole, nahoe áikmo useknutá lysina má
svah od západu k východu; temenný bod vrchu dosahuje výšky
horalé

i

vojíni

i

"

z TemircLanšiiry do Giinibu a Chunzachu.
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2572 m. Úboí jsou píkrá, holá to skála, jež prorvána ua mnohých místech pradkymi stržemi, jenom tu a tam zachytil se strmek neb skupina nízkých kovin, jež se spokojují nkolika hrstmi
zachycené živné pdy.
Naopak hoejší prostranství honosí se hojností pramenité vody,
ást veškeré plochy pokryta ješt statným lesem, druhá však polovina promnna v dosti výnosná pole. Šamyl povšiml si nepístup
nosti ddiny, jež od nepamti v níže položeném díle lysiny ve výši
1700 m se rozkládá. Již ruku 1851, když zdárn se pronikalo do
lesních hlubin eny, širokými prseky a dobrými na rychlo dokonenými silnicemi, imam naídil, aby mu vystavn byl v Guniméru píbytek Ale pesthoval se do nho teprve po osmi letech,
když vtšina lezginských kmen, vidouc bezvýslednost nerovného
svrchovanost carovu
zái)asu, spchala uznat
Druhdy všemocný
vládce Dagpstanu provázen h}\ do posledního svého útulku ne•etnou družinou mirid. Aby pirozená nedostupnost se ješt sesílila, vydán rozkaz, prachem vyhoditi do povtí všechna místa,
kudy by se usnadoval píchod, stezky, vedoucí k temenu hory.
j^ahrazeny jsou zásekami a posléze nakupeny ohromné hromady
balvan, aby byly váleny na blížící se ady.
V srpnu roku 1859 rozestaveny vkol homole pední stráže,
a v neveliké vzdálenosti položeny stany hlavního voje i zálohy.
Vrchní velitel kníže Barjatinský nemeškal tam sf> svou družinou
pospíšiti a téhož dne poalo se vyjednávati s Šamylem. Plnomocníci tyi dni pecházeli, aby docílili shody, le dílo jejich se
nedailo a rozhodnuto dáti prchod síle zbraní. Vojska rozdlena
na tyi oddíly a velitelství sveno generálu Kesslerovi. Východní
svah byl mnohem pístupnjší, ale práv z té píiny byl siln
•opevnn umlými zásekami, na nichž rozestavena vtšina obránc.
Tato okolnost pinutila provésti útok na nkteré z druhých stran
a práv na východ pouze zdánliv nepítele zamstnávati.
Prvnímu praporu apšeronského pluku pod vedením podplukovníka Jegorova podailo se pomocí provaz a žebík po
jižním svahu vedrati se ped úsvitem na hoejší rovinu.

Nepátelé pozorovali pohyb a zahájili palbu, ale nebyli s to, zaproud bojovník, a obrátili se k aulu. Za prvními etami
také druhými smry, arci po velikých útrapách a citelných ztrátách,
dostiženo vrcholové obruby a soustediv hnali se vojíni k ddin.
Kníže Barjatinský vyzval imama, aby se vzdal a tak ušetil celé

-staviti

obce, v níž nalézalo se mnoho starc, žen a dtí. Opt se vyjednávalo
dv hodiny. Šamyl ješt v posledním okamžiku váhal
vyhovti žádosti, nicmén pesvdiv se, že nelze ani mysliti ua
zdárný výsledek dalšího krveprolití. provázen nkolika vrnými

tém

miridy dal se uvésti k

Nyní
sili
•se

si

veliteli.

tžko dovedeme pedstaviti ony

obtíže, s

jakými mu-

neohrožení dobyvatelé Gunibu. Krásná silnice vine
dlouhými oklikami po východním úboí až k novému opevnní,
zápasiti

Prof.

Em.

Faii:

Kavkaz.

14

MÍBtopia.
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které vystaveno asi 10 verát od opuštného Guniméru. Obyvatelé
jeho byli vystehováni na rzná místa Dagestanu. nebo zdálo se
nebezpeným, aby se nechali n.i svém niísté, snadno by se dali
svésti k novému odporu.
imamílv zachovává se v té podoi)é, jakou niél, když jeho
majitel jej opustil. \' bezovém háji blíže obce ukazuje se pod
|)ísteokem kámen, na nmž sedl kníže Barjatinský, pijímaje
kdysi nebezpeného protivníka carova na Kavkaze.
Z Gunibu vedena cesta dílem vozová, dílem pro jezdce a nákladuí soumary na západ k Avarskému Kojsu. (lunibskou náhorní
rovinu opouští prkopem 94
dlouhým, který vytesán ve skále
a v záhybech pechází do památné Karadašské úžlabiny a pipojuje
se k poštovské silnici u mostu, jenž vystaven pes Avarský Kojsu.
Úžlabí jmenované jest velikolepá trhlina skalní v délce 100 /w,
výškou 40 m a šíkou 2 4 m. Po této zvláštní chodb šeptem se
valí nepatrný pramen, jenž však dlouho' trvajícími dešti se prov prudký potok, který nií vše, co se mu v cestu staví.
Kdo náhodou se opozdí pi podobných úkazech, pravideln hyne,
nebof nikde se nemže na píkré sténé zachytiti.
Od Karadašského mostu, který jest chránn ádným opevnním,
táhne se podél Avarského Kojsu horská stezka do Kachecie. Od
téhož východist zdvihá se po zatákách silnice do Chunzuchu,
Chunzach jest avarská vesnice, jejíž domky rozptýleny jsou
nad hladinou moe na píkrých skalistých bezích
ve výši 1844
l)Otku Tokity, jenž ve stedu obce vrhá se do hlubiny 100 m,
v Kavkaze málo se nalézá podobných velkolepých vodotak že
pád. Nejprve, arci jenom na nkolik let, byl zaujat Chunzach
ruskými pluky roku 1837, musil však býti opuštn. Kozumí se,
že bez prtahu bylo peováno o dobrou cestu do Temirchan-šury,
aby posádka snadno nebyla odtržena od všeho styku s ostatním
svtem. Trvale pipojen k íši tei)rve v roce zajetí Šamylova
a provedeno tam též opevnní, le jenom v skromných rozmrech.
Ve vesnici ukazuje se hrob Abdula Moslima, který dle místního
podání byl prvním hlasatelem islámu v horách Dagestanu.
Od tohoto bývalého sídla chán avarských smrem severozápadním na behu Andijského Kojsu proti sob zkvétají dv prmyslové ddiny Konchidatl na levé a Encheli na pravé stran,
k(le dobývá se kuchyská sl. Zvlášt povznesla se výroba za
Šamyla, kterýž osvobodil obyvatelstvo úpln od služby vojenské
tato výsada uznávána za nejvtší dobrodiní, jež se lidu mohlo
dopáti.

Dm

m

—

muje

m

i

;

/ Vladikavkazu do

U

spisovatel

ímských

a

eckých

Tiílisu.

pipomínají

pechody neb
Alauské,

se

nkteré

brány, vedoucí pes hory kavkazské, jako Kaspijské,
Kavkazské a j. Ale popisy
tchto vzdálených

prsmyk

z Vladikavkazu do
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Tiflisu.

a tehdy velice barbarských krajin jsou tak všeobecné a neurité,
že tžko nyní rozhodnouti, které vlastn úžlabí se tím míní. Pokusy jednotlivých badatel, aby se vyložily názvy, že se vztahují na uritá místa, se naprosto nezdaily. Jsout zprávy ze starých dob zachované píliš sporé a mlhavé.
Plinius popisuje
o

brán Kavkazské,

ve své

historia

naturalis

(lib.

VL

cap. II.)

kterou prý se rozumí nynjší tsnina Darialská.

Djepisec
Džlabina byla chránna pevným zámkem Kumanií.
Prokopius podává podrobnjší zvsti o Kaspických vratech, kterými dlužno rozumti týž prsmyk. Gruzinské letopisy znají jej
pod rozmanitými názvy, ale nejastji se vyškytá v nich slovo
Barial ili Dariel. Samého jména chopila se stohlasá povst
a smyslila si k tomu njakou carevnu, jež prý sídlila na hrad
vystavném na nejužším míst, vymáhala poplatek z každé osoby,
která se tudy ubírala a se svou družinou olupovala celé karavany.
Všechny rozmanité názvy, pod nimiž

se

rozumí tsnina, po-

pvodní formy, ale obtížno nyní rozhodnouti, kterému tvaru pednost písluší. Též výklady tvar nikterak nemohou nás uspokojiti. První slabika, která jest spolená
všem názvm, poukazuje na perské dar neb der, odpovídá ruskému
dobá

se,

že vznikly z jediné

eskému dvée, anglickému doo.
Uznáme-li tento výklad za nejpimenjší, bude tvar Dar-i-alan,
což znamená persky vrata i bránu Alan. Pvodcem tohoto odvodnní jest ruský uenec Brosse a potvrzuje se též arabským

dverh,

Bahal-Alan,

t.

j,

brána Alan.

mocn

psobili pevahou své vzdlanosti na
že spisovatelé tchto pijímali
mnohé tvary za vlastní a zjednali jim postupn právo domácnosti
a od nich pešlo v jiné vdecké plody. Arci prostý lid gruzinský
není tak vnímavý pro krásu kvtiny, utržené v zahrad cizí ei,
a prost jmenuje velkolepou tsninu cheviz-kari, totiž branou úžlabí.
V nkterých arménských knihách nalézáme výraz džasanin-hap
(v nmž druhá ást kap jest patrn pvodu tureckého kapu
brána). Osetinci zovou prsmyk Dairan, což nasvduje rovnž,
že jest to slovo pizpsobené jazyku tohoto asijského národa ze
svrchu uvedeného Darialan.
Polodivoké obyvatelstvo hor rádo podnikalo loupežné nájezdy
do úrodných krajin okolních, a panovníci gruzinšti, nejsouce sto,
aby trvale si je podrobili a v závislosti je udržovali, byli nuceni
v tsnin provádti ochranné stavby a chovati tam etnou posádku.
Zásluha prvního pokusu, aby úrodné nivy Gruzie umle byly chránny ped loupeživými nevítanými hostmi, piítá se caru Mirvanu
(v 2. stol. p. Kr.), jenž vystavti kázal v úzkém prchode kamennou bránu a pojmenoval ji Danibal. Kloníme se úpln k mínní, že slovo jest zkažené perské daruband neb derhend, jež
znamená zavené dvée.
Peršané druhdy
Gruziny a není se

emu

diviti,

=
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Hozumí se, že za pozdéjíích dob uznávjíno za iiotebno, doplovati opevnní a vékem se.Alé ásti obnovovati. Národní podání,
nemajíc smyslu pro djinný vývoj událostí, bez rozpaku všechnu
zásluhu shrnuje na hlavu oblíbené vládkyn Tíiinary, aby se mohl
lid kochati v její sláv.
Nelze v tomto okamžiku pesné uriti místo, kde strmla
k nioilrojasu vž Davida 01)nov;tele a kde se pyíiiil hrdý, pevný
zánip/c. jenž byl postracheui nevázaným tlupám loupežníka, akoli
se o nich zmiuje domácí zemépisec z pedešlého století. Možno,
že chatrné zbytky jejich byly z nevšímavosti znieny, když prove
dna široká vojenská silnice. Dobe pomrné zachovaly se zíceniny siln pevnosti, jež po levé stran tsniny byla /.budována,
aby bránila nepovolaným družinám, sestonj)iti do nižších jioioli na
jih. Ješt lze sejíti krytou chodbou z tvrze až dolft k Tereku,
patrn pvodcové stavby nezapomnli zabezjxiti posádku v dob
obležení, aby nebyla nepítelem toho nejnutnjšího zbavena, totiž
vody. Vedle toho veden byl do pevnosti horský pramen žlabem,
jenž namáhav vysekán v tvrdé skále.
Pro styky národft prQsmyk jmenovaný, vedoucí z horního
Tereku k Aragv, nemohl míti dležitosti, j)onvad> byl velice nepístupný. Jenom horalé a nkteré tlupy koovník prodírali se
tuto, mírným kupcm a jiným cestujícím, již odvážili se pekroiti pohoí, hrozilo stálé nei)<'zpeenství, že budou oloupeni a asto
ubiti lirai)ivými domorodci.
Obyejn obchodníci a poslové jednotlivých stát ubírali se
do jižních konin pohodlnou cestou podél moe Kaspického mimo
Derbend. Jmenovité ruští plnomocníci vypravují ve svých zprávách
mnoho o svízelích, jež museli i)i'konati, ubírajíce se do (iriizie.
Pechod úžlabím na jih ješt v pedešlém století byl velice
obtížný a místy nebezpený: muselo se stoupati po úzké horské
stezce a nkde nezbývalo nic jiného než šplhati po žebících, splete
ných z proutí a letorost, na srázn skály. Když r. 17tí9 generál
Totleben ml pejíti hory se znaným oddílem vojska, v nmž
byly zastoupeny všechny druhy zbraní a s mužstvem zdržel se delší
dobu v Mozdoku. naídil, aby b\li zajati všichni starostové osetínští, jež se v
a okolí zdržovali a tak dlouho necháni ve
vazb, až budou spraveny mosty, vedoucí pes rozmanité bystiny
v prsmyku. Tento i)ísiiý in pomohl, nebot ješt téhož roku pešel oddíl, arci s etnými útrapami, do požehnaných konin Gruzie.
V žádné dob roní není lze i)ejíti Trek brodem; Osetini
nejen vymáhali zvláštní poplatek z mostu, ale vbec, že bylo komu
dovoleno i)ejíli úžlabinou. I znané oddíly vojenské bývaly pepadávány a zbaveny veškerých zavazadel. Rusm z poátku nebývalo
ani vždy možno, aby potrestali vinníky, protože mli na pohranin
j)iliš málo mužstva.
Na cest, která se nyní pohodln vykoná za den, ješt v pedešlém století bylo nutno stráviti plných trnáct dní, ano
msíc.

mst
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když náhlý píval strhal mosty. Giildenstadt na zpátení cest
z údolí Rionu byl nucen setrvati v Stepán Cmind msíc, než i)rišla
vojenská posila, aby jej vyprostila z poloviního jeho zajetí. Z Tiflisu
až k teto osad dopravovány byly náklady ve zvláštních bekách
bez pílišných obtíží. V ddin bylo zboží s koní sato a rozdleno na menší dílce, aby je lidé penesli na vzdálenost 30 verst
do vesnice Cmi. Každý balík vážil nco pes 200 liber a najímáni
byli k nmu ti nosii, kteí se pi práci stídali a na nebezpených místech si pomáhali. Náklad odevzdával se starostovi, který
rozdloval jej mezi podízený lid jakkoli za to dostával znanou
odmnu, pece starosta neruil za poctivost dlník, kteí bez
ostychu ubírali ze zboží sob sveného.
Penz domorodci ješt
neznali; poítalo se na košile, na kterou milo se šest loket hrubého plátna. Od jednoho balíku se platívalo šest košil ili asi šest
:

zlatých.

šastn dopraveno až do vsi mi, bylo ješt
mostného tamže a nad to rozdliti mezi žadatele
menší dárky i nebylo radno nevyhovti pání projevenému, ponvadž snadno z toho mohla ješt vtší škoda pro cestujícího vzniknouti,
vždyt byl úpln odkázán na milost svých prvodc. Dlníci se
Když bylo

vše

zaplatiti šest košil

rozešli a poutník volnji si oddychl, že aspo nco ze svého majetku zachránil, v tom však pistoupí k odpoívajícímu ješt starosta,
aby mu odmil šest košil za ochranu a pohostinství, kterého mu
poskytl. Nkolik verst za vesnicí nová pekážka.
stezky, jež

U

vede nad hlubokou propastí, vystavna vž, jejíž strážníkm musily
se zaplatiti dv košile, aby se mohlo dále jeti. Tím však nebylo
ješt eeno, že na další cest kupec byl jist ped loupežníkv.
Všechno plátno, které takto bylo vybráno, rozdleno bylo na tolik
kousk, kolik bylo starost tagaurského kmene; bylo jich mnoho
a proto dostalo se jednotlivcm pouze po malých kouscích. Nebylo
divu tudiž. že všichni Tagaurci nosili košile, ušité ze samých záplat.
Když Rusové založili adu opevnní, aby si zabezpeili cestu
I)es hory, popudili proti sob nejen Oseíiny, ^kteí nemohli již libovoln vydírati a olupovati poutníky, ale i Ceence, jimž byl zamezen volný styk s Anapou a Euderim, kde prodávali své otroky.
Z poátku se tmto poštstilo dosíci znaných úspch, jmenovit,
že byla ada nových opevnní až k Vladikavkazu zrušena. Když
(xruzinci stále dožadovali se podpory proti Peršanm, bylo uloženo
jejich vládci vyistiti dráhu pes Kavkaz a též ji v dobrém stavu
udržovati.

tak uiniti, aby vojenská posila mohla
poslána, ale jeho hmotné prostedky
byly tak omezené, že pi nejlepší své vli nebyl s to splniti dané
slovo. Ruské vojsko musilo si samo všechno obstarati. Doprava byla
nejen obtížná, ale i drahá, proto se poítal v Tittise ješt poátkem
našeho vku loket evropského sukna 13
15 rubl ili až 22 zl.
r. m.. za libru cukru se platilo až dva ruble.

Jií gruziuský

mu

býti

bez

slíbil

pekážky

—
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V tésiiiiié l)vio roku 1800 27 mostti a mohlo se pejíti toliko
na jae a na i)0(lziin, v lété Trek se rozvodoval z ledovcQ, v zim
pak nedoi)Oustély pechod snhové závje.
První pokus, aby tsnina Darialská l)yla trvale schftdnou uinna, provedl generál Knorrinrj, kU^rý u/,rtvel s Tagaurci smlouvu,
dle níž mli peovati za jisty plat o vSechnv mosty a udržovati
je v dobrem stavu. Ustanoven tž poplatek, jenž se ml vybírati
od pocestných ale brzo provozován oj»t starý zloád bez vážných
námitek. Nejistému jioméru uinil pítrž kníže Cicianov.
Nejdíve obnovil roku 1803 Vladikavkaz a jiná oj)evnéní nedávno opuštná k Darialu. postaveno nkolik redut, aby byli horalé na uzd držáni. Mosty upraveny i cesty rozšíeny nákladem
pes 70 tisíc rublft. Úkladná vražda zmaila provedení zámra bystrého a podnikavého knížete; jeho nástupci pokraovali v zapoatém
díle váhav. Po desíti letech cesta byla potud upravena, že i nejtžší povozy nenalézaly pílišných pekážek pi jízd. V opravách
I)okrarovalo se s takovou vytrvalostí, že za generála Jermolova
mohlo býti zavedeno pravidelné poštovní spojení mezi TiHisem
a Moskvou.
Až do roku 1861 cest:^ z Titlisu šla nynjším smrem pouze
do vesnice Kvišet, nedaleko Mlet; tam pešla Aragvu a zdvihala
se po píkrém levém behu eky až k stanici Kajšauru, a po njaké vzdálenosti srázn spouštla se k stanici Kobi.
Díve bývala dráha k jmenované vesnici o O verst kratší, což
tvoí
ptinu celé áry, z ehož nejlépe jest vidti, jak píkrá
byla pvodn dráha, nebo prodloužení dlužno piísti oklikám,
;

;

tém

jež

úmysln

založeny.

Nejvíce obtíží bylo pekonati

nad stanicí Mlctami, skála vypíná se tam v podob stny 1200 stop. Dlníci musili býti pivázáni provazy a spouštni dol, aby vysekávali v bidlici stupn,
kudy silnice mla býti vedena. Práce zdárn ukonena roku 186o.

V

jednoni z ohbí zasazena do skály železná deska znaných
jež nás pouuje, že pvodcem památné ásti celé silnice
byl podplukovník Statkovshj.

rozmr,

Délka dráhy obnáší nco pes 200 v.; od Vladikavkazu do
vine se po behu divokého Tereku a zdvihá se na
temeno hlavního hbetu úžlabinou íky Bajdarky, jež po pravici
spchá do jmenované eky. Od Kobi spouští se cesta v úžlabí bílé
Aragvy až k ddin Ananuru. Od této zdvihá se znovu k Dušetu

stanice Kobi

opodál nho oi)t j)iniyká se k Aragv. V Mcchet pes krásny
kamenný most pechází na pravý beh Kury.
Zái)adnji od stanice Kazheku,^) blíže gruzinské ddiny StepanCmindy vypíná se snžný velikán Kazbek, se silnice jej sice nevidíme, ale vystoupíme-li na balkon prostranné a dkladn stavné
a

')

Viz „Lumír"

r.

1890 Kazbek.

Píše

Em.

Fait.
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jebo béloskvoiící temeno za jasného poasí mžeme
žil v Stepán- Cmind (sv. Štrodiny Kazibek. Ruští plnoniocníci. kteí asto byli vysýláni ke gruzinskému dvoru v Tiílise,
udržovali styky s tímto Kazbekem, kterému svéen dozor na cestu
a ochrana poutník. Proto peneseno píjmení starostovo nejen na
vesnici, ale i na horu, u jejíhož úpatí se rozkládala.
Gruzini zovou siiéžný vrch Mkinvari, t. j. ledový, od gi'uzinled
nkdy také se slyší název Kirvan-cveri.
ského slova hinuU
Osetini oznaují jej rznými slovy: Urs-choch
bílá hora, Tseristitsub, Chreste-tsub. t. j. hora Kristova.
Na Kazbeku a v jeho okolí nalézá se mnoho posvátných míst
ctných domorodci. Dležitý jest chrám sv. Trojice zbudovaný na
výbžku Kazbeka proti vesnici. Vznik jeho není znám, lid tvrdí,
že stavba provedena na rozkaz Tamain. Druhdy tam býval klášter,
jakých jinde snadno se nenajde; na úboí roztroušeno hojn jesky
rozmanité velikosti, v nichž, dle výkladu obyvatelstva, upravili si
chudiký píbytek mnichové. Kdvž nepítel vuikl do zem a opanoval hlavní msto, asto byly dopravovány do odlehlého chrámu
drahocenné vci, zvlášt kostelní náadí. Mezi posledními pipomíná se výslovn nejvtší vzácnost gruzinská, kíž sv. Niny.

budovy,

dobe

si

Na puátku našeho vku
pánu) starosta . mourav pocházející z

prohlednouti.

=

Bohoslužba
kterýchž

kého

;

vykonává

se

píležitostech

=

pouze

na nkteré výroní svátky, pi
se tu venkovský lid z dale-

shromažuje

okolí.

Gruzini vypravují mnoho legend o památné hoe. V jeskyni
jakés uschována kolébka Spasitelova a stan Abrahamv, jenž vznáší
se úuln bez pomoci ve vzduchu, nejsa napjat žádnými provazy.
Na skále visí prý mohutný etz, tento však vidí a muže ho použiti jenom lovk svatý, bez úhony.
Professor Fr. Parroth nalezl na jedné vycházce na skalnatém
výbžku ve výši 11.560 stop kamenný kíž pes metr výšky. U nho
zdvihala se zed, ohrazující neveliký okrouhlý prostor, na nmž
leželo nkolik kamenných desek. Na druhé stran kíže byla naházena dosti vysoká pyramida z kamení a blíže ní postaven hrubý
porfyrový sloup. Mnohem výše ješt ukazovali mu prvodí jeskyni,
jež sloužila za klášter. Vysekána v porfyrové skále, vchod její zakryt dvma balvany.
Tžko si vysvtliti, jak mohli v podobné výši obývati lidé,
nebo vkol již prostírají se rozsáhlá ledová pole. Ani djepisné
zprávy ani národní podání, jindy tak hovoivé. nepodávají nám
patiného vysvtlení. Vypravuje se, že v pradávných dobách žili
tam mniši, kteí byli samým Bohem zapuzeni, nebof jistý len
ádu porušil slib panictví. Patrn pouze krut útisky sveepého
náboženského pemrštnce byly s to, aby na as do takové poušt
lidi

zahnaly.

Povriví
jakási

horalé

nadpozemská

tvrdí,
síla

že temeno

Kazbeku

vzbudí prudkou vánici,

jest

nepístupno,

snžný

písek jako

MÍHtOpÍ8.

<2\C)

jehly rozdrásá obliej, vniká v oi a nutí odvážlivce, aby
prchal újirkem dol. Arci podobné povry rozvíeny též o jiných
horách kiivkazských. Jenom arodjové, již umjí zaklínati, mohou
utiíiiti lioriiílio ducha, který steže tém, aby nebUu lovkem zneuctno. Lid tak jest pesvden o nepístupnosti vrchu, že všechny
l)0(lrobn zprávy o šíastnm slezeni jeho prohlašuje za pouhé výmysly. Povrivost horala má však tž své stinné stránky pro
cizince, jest hlavní závadou, že se nevyvinula zvláštní tída lidí,
kteí by hledali své výživy jako sitolehliví j)riivo(ií po neschfidných stezkách. Domorodci jsou pi í»byejných pochodech i pes
ledovcová pole vytrvalí, obratní, ale jakne se jedná o to, aby
své sily zkoušeli na pedních velikánech své zem, jsou váhaví,
ostié

nerozhodní a
pitelnou,

Trochu

vdnou

nosti,

aby je

výše prozrazují nepocho-

bázci.

ohledán

bedlivji

Der.dorachý,
jisté

pi každém témé kroku do

tžko tajenou

a

pozorován

byl

jediný

ledovec

známe jenom dle jména a i)ece bylo by zaúlohou kavkazskho oddílu carské zempisné spoledala bedliv po nkolik let nkterým svým lenem

ostatní

vyšetovati.

Devdoracký ledovec dovedl na sebe upoutati pozornost, poukázal se nebezpeným pro stálou dopravu po silnici.
Spouští se s Ivazbeka smrem severovýchodním v hliibukou a úzkou
dv hodiny níže od Stepan-Cmindy.
Devdorackou úžlabinu,
Ledovec táhne se na hodinu cesty, nejvtší šíka jeho obnáší
470 m a koní se ve výši 2500 m\ z nho živí se vodou potok
Amilišchi, jenž sluuje se s jinými a pod jménem Kabachi neb
Cacli-dona se šumotem ítí se úžlabiiiou, aby se sdružil s Terekem.
Z úžlabiny as po ase padaly na silnici ohromné spousty ledu
kamení, jež bylo ítícími se hromadami urváno ze skal. Z poátku se mnozí domnívali, že se tyto úkazy pírodní ojiakují
Ukázalo se však, že jest to zjev
v uritých dobách asi sedmi let.
velice ídký.
Poslední ledová strž, o níž zachovaly se podrobné uiední
z])rávy, pihodila se roku 1832. Hromady ledu pokryly na jil
výška nakupené hmoty odhadována b\la
hodiny eišt Tereku

nvadž

tém

i

;

na

>S0

w/.

eka

tím

byla

zcela

na 8 hodin

proklestiti odtok, utvoila veliké jezero.

zastavena a nemohouc si
Posléze vody stale se se-

prolomily doasnou hráz a uvolnny živel s hroznou zbhnal se tsninou Darialskou. vyvraceje celé háje, trhaje
silnici a odnášeje lidské osamlé píbytky.
Když v letech šedesátých se vyskytovaly píznaky, že by se
uiohhi strž optovati, ustanovena zvláštní komise, aby vyšetila
l)íiny její. l>le mínní inženýra Statkovského, když za kruté
/.imy nahromadí se pílišné spousty snhu a v dob tání utrhne
se spodní ást ledovce, jenom tenkráte l/o se obávati nebezpeenství
pro silnici, když potok Amilišchi nemže si pod ledem prodrati

siliijíce

silostí
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cestu. Sesílena-li nepatrná bystina erstvým pívalem vody dešové,
zanese celý utržený díl ledovce do Tereku, jenž pak pejímá úlohu,
aby dílo spousty dokonal. Domorodcm úkaz znám jest dílem ze
zkušenosti vlastní, dílem i z vypravování pedkii, ale považují jej
za výbuch hnvu horského ducha. Aby tohoto usmíili, postavili
kladou rohy kozorožci!
mu obtní oltá, prostý to balvan, na
a kamzík. Jest to patrné upomínka na etné obti, které druhdy
Osetin byly pinášeny.
na „dabé" od pohanských
U vesnice Kazheku sbíhá se strany pravé do Tereku nepatrný
potok ^tro, jehož koryto známo poil jménem „bláznivé úžlabiny".
Vyráží u podnoží píkrých skal, jež vroubí dolinu oné eky.
Trvají-li dlouho dešt, aneb pone-li náhle táti, bystina strhá
množství kamen a sama si jimi zahradí cestu; nemohouc volné

nmž

pedk

voda se rozlévá a tvoí jezero znaných rozmr, až konené
tak zmohutní, že strhá pouta, jež divoký živel si pipravil.
Podobné úkazy, jež i na jiných místech v horách se vyškytají,,
tatarsky se zovou seU.
V stanici Kohi odboíme od kotliny Tereku a zvolna stoupáme
Bajdarským úžlabím k rozvodí V zimních msících spadá s píkrých strání, jež se nám po pravici i levici vypínají, množství
lavin, kterými bývá asto perušeno spojení na nkolik dní. Aby
se pedešlo astým neštstím, která v tchto místech se piházela.
vystavn poslední dobou dlouhý nadzemský tunel, kterým se jezdí,
když se na silnici sítily spousty snhové. Na jiných místech vystavny dlouhé ochranné zdi, jež mají zadržeti padající laviny, aby
se nevalily na dráhu. Takto se aspo nebezpeenství znan zmenšuje, když se nemže úpln zameziti.
Bojdarshá úžlabina nazvána dle Osetina Bidara, který byl
ustanoven za gruzinského vládce Herakla II. strážcem pocestných,
spoustami snhu. Rozvodí na
již by byli zaváti neb zasypáni
hkivním hebenu pojmenováno Kížovým (perevalem), ponvadž
v první tvrti našeho století byl na dležitém tom míst postaven
kíž. Od nynjší cesty tento znak jest nkolik set krok stranou
téci,

tlak

položen.

Od tohoto bodu sjíždíme v povozu do neveliké kotliny Gertové
hranin), a ji minuvše, spouštíme se po svahu hory Gudu,

(totiž

u jejíhož podnoží jako stíbrná páska vine se neklidná hladina
Aragvy a opodál roztroušeny chudiké sakly vesnice Gudu. I tuto
bývají nebezpené závje, jež již mnohému poutníku ustlaly v pedasný, chladný hrob. Vyrazíme -li ze stanice Gudauru za veera,
divíme se, s jakou jistotou pohánjí izvošikové (vozkové) kon
k cvalu na píkrém svahu. Když dojíždíme k zatáce, lekáme se,
že vozka v as nedovede zahnouti a že všichni sítíme se do propasti sta metr, která se pod námi rozevírá, a pece bez nejmenší
závady v úžasn krátké dobé vz kolotá se na behu Aragvy a kozák
z daleka troubí ped stanicí, aby oznámil náš píchod. Vystoupíme
v rozsáhlé stanici Mlet.

:

MÍ8tO))ÍB.

<2\^

Z vesnice této vine se diáliu vojenská po pravé strané provázená suimioii Arajívou až k Awnmrii cestujícímu zdá 8e býti volnéji.
fítí. že j)ichází do teplejších konin, laliodiiý vánek jej vítá z jihu,
rostlinstvo stává se bujnjším a lozmanitéjším. Den ped tím vidli jsme pouze stáda pestrorouných ovcí, jež spásaly chudou traviku až k samé obrubé vného snéhu dnes šelestí nám vstíc
tajemíiou svou mluvou háj. na nižších stráních zíte vesnické
domky s plochou stechou, obloženou tžkými kameny, jež je chrání
ped astou vichicí. I jtolozboené vže lze pozorovati, jež nám
dosvdují, jak za starých asíi musilo se peovati o ochranu
úrodných, husté zalidnných nížin.
(iruzie! Jak nemnohými slovy, pece však krásn líí Ler:

;

svém Démonu ')
Zastavíme se na nkolik minut

montov

kraj

ve

v Ananuru. Nad ddinou kyne
poutníku starobylá pevnost, v níž sídlili druhdy eristavové aragustanovováni.
vití, kteí byli ve svém správcovském
Arci v dob míru pravideln se uchylovali do pístupnjšího Dušetu a v pevnosti ukrývali pouze své poklady. V nynjší své podob
pochází z poátku minulého století, r. 1739 eristav ksanský spojil

úad ddin

s Lezginy, oblehl tvrz v Ananuru a jakkoliv Bardzim se svým
veškerým píbuzenstvem hrdinsky se bránil, spojenci vedrali se do
zámku a na rozkaz nemilosrdného vítze byl rod aragvickýcb eri-

se

stav povraždén.
')

8tr.

Poesie svtová.

III.

Básn

Michala Lerraontova.

Peložil A. Durdik,

í».

A ped

nlin tiálile

obraz jiný

se zjevil v kráse živoucí:

Gruzie šfastnc^ padoliny
jak kobercové píeskvouci
se táhly plání kvetoucí.

Kraj požehnaný plný vnady!
ssuté zámky, staré hrady,
tu potok, mile brící
ve barvách pestrých pes kamení,

Tu

a rži houš, kde slavíci
ves prtvah péjí záící
dv nniých k jejich lichocení.

Tu piatanv stín rozložitý,
bcrtanv ovnených:

v si

a skuliny, kde umdlených
se tají jelenv krok hbitý
chvni
a lístkv šepot, lesk
i

stozvnných hlaí*ii hlaholeni.
nebeské hudba útchy —
nesetných kvtin výdechy
a slatlké vedro polodenni
a noci jasné, bez zatmni,
nasáklé vláhou rosy vt)nné
a hvi^-zdy mocn planoucí
jak ptililod láskou vanoucí,
(.J>u/.iiiky

udadé neúhonné.

•

z Vladikavkazn do

V
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ananurské pevnosti zachovaly se dva kostely

:

menší

z

nich

jest starší, ale neví se. v které dobé vznikl; druhý jest umlecká
stavba, zbudovaná zárove s hradbami tvrze r. 1704 místodržitelem

Jiím.
Opustíme kotlinu Aragvy a píležitost naše zvolna zdvíhá se
Jwr, zvaných dle nepatrného msteka, blíže
Na rovin, jež se prostírá po pravici,
stanice se rozkládajícího.

pes hbet Dušetských

leskne se hladina Bazaletského jezera, z nhož se loví mnoho
pijavek a rozesýlají se do lékáren. Jenom na nkolik kilometr
jsme se rozlouili s Aragvou, abychom mohli pozorovati její stok
s Kúrou. Tam, kde kalné vlny obou ek se snoubí, staneme v nepatrné vesnici Mcchet. Udiveni prohlížíme chudou obec. v níž tak
krásné a hojné chrámy k nebesm se pnou. Jsme v bývalém hlavním
Gruzie; báje sdružuje se se skutenými djinami, aby velebily zašlé dny prchavé slávy. Zakladatelem msta byl dle národna svém míst bylo
ního podání Mcchetos, syn Kartlosa. o
vypravováno, že jest národním praotcem Gruzin. Domácí letopisy

mst

nmž

znají mnohé píhody msta ješt z dob pedkesfanských, novjší
djezpytci však nepokr}t projevují o tchto údajích své pochybnosti. Jisto, že Mcchet patí k nejstarším osadám v zemi a že býval
kdysi mnohonásobn vtší než nyní.

Sídlem panovník byl až do 5. stol. po Kr.. kdy Yachtang
uznal za výhodnjší usaditi se v Tiílise. V témže vku odhodlal se
trvale tam pebývati patriarcha, který si osvojil podobn jako
arménský v Emiadzin titul katholikosa a neobmezen spravoval
všechny duchovní vci gruzinské. Velikolepý jest chrám patriarchv,

zvaný u domorodc sveti-cchoveli (životvorný sloup). Když car
Mirian r. 318 pijal kesanství, tudíž krátce po vydání ediktu
milánského, kterým se náboženství toto všeobecn v íši ímské
dovolovalo, vystavl devný kostel. Týž stál na míst, kde ped
tím rozkládal svou košatou korunu mohutný cedr, pod nímž byl
zakopán plášf Spasitelv, pineseny židem Eliášem. Ze stromu
kanulo kižmo a proto nazván byl životvorným sloupem. Pozdji
vystavný kamenný chrám nkolikráte byl úpln vyvrácen nynjší
pochází z první polovice 15. stol., když ped tím byla svatyn až
do základ rozmetána na rozkaz povstného svtoborce imura
Chromého. Bohužel malby nástnné nebyly ped pohromou asovou
uchránny; též mnoho mešních rouch se ztratilo.')
;

Severnji od hlavního chrámu vypíná se druhý Samtavrský,
pro bohoslužbu biskupu, nyní však jejich palác promnn
v ženský klášter. Tato památka vlastn napodobuje onen velechrám patriarchv a sdílela s ním stejný osud.

urený

')

8tr.

L'art religieux au

43—64.

Caucase par

J.

Mouríer. Paris, Ernest Leroux 1887.

Místopis.

220
Mcchetu

Proti

odpoívá
Kartlí.

iia

pravém

dUí podání národní ho

Tam

Kury zdvihá

hícliii

se hora,

v

níž

bájený

Kartlos, a tudíž také se zov<*
khinéli se pohanští (iruzini modle Armazu, jež svržena

byla sv. Ninou do eky, podobné jako se stalo soše Perunové
u Kyjeva, hozené do Dnépru. Jméno modly dáno i pevnosti, jež
Dle i^eckého
taní stávala, a kostelu v malé úžlabiné zízenému.
nápisu, jenž byl ped nedávném asi pfil druhé hodiny odtud vykopán, založena v téch místech tvrz iberského panovníka Mitliridata:
bylo to v 1. stol. po Kr.
I

západnji

bývalého

carského

sídla

znaných rozmr,
nebyly ocenny. Týmž smérem ukrývá
vyškytají se rozvaliny

na levém

behu eky

které však dosud znalecky
se v horách klášter Sio-

mgciniský, za jehož i)Uvodce pokládá se sv. Šio. jeden ze syrských
sv. otcft. kteí si dobyli velkých zásluh o nauku Kristovu v zemi.
Mgvirae gruzinsky znamená jeskyni a jest to dokladem, že pvodní
obyvatelé kláštera žili v slujích, jichž hojnost v okolních skalách
jest vysekána. V urité svátení dny putuje tam množství pobožného lidu
ze vzdálených krajíi.
Proti Mcchetu na horském výbžku ukazuje nám prvodce
i

opuštné chrámové zíceniny Dzvarissakdari (kostel sv. Kíže),
klade se do 7. vku po Kr. Památka tato zvnna
krásným líením v Lermontov básni „Mcyri".

jejichž vznik

Na hebenu
obýván.

východu se táhnoucích, jsou veliké zíceniny
od Peršanu v 17. stol., byl pes tisíciletí
starovku dle národního podání vzývali na témž míst
hor, k

vyvráceného

kláštera,

V

boha Zudena.
Rozlouivše se s píjemným útulkem v Mcchetu, ])0Stupujeme
po pravém behu Kury, kon zvolna klusají i)0 rozlehlé rovin
Digomské, zvané dle zámožné obce, dále od cesty položené. i*d
samým témé vjezdem do Tiilisu pejedeme hlubokou prorvu íky
Vry; na jejím behu postaven mohutný železný kíž na památKU
štastiiého zachránní cara Mikuláše, jehož povoz na píkrém svahu
(iruzini

se sítil.

T

i

f

1

i s.

Jaké to rozmanité upomínky vybavují se v mysli naší pi
zvuku tohoto jména! Pohostinství milých nám krajan a pátel
uinilo pobyt v hlavním insté Zakavkazi píjemným. Kuih
i)0hodií. na jaké jsme uvykli v hlavních místech Kvropy, pekvaj)ují
v bývalém sídle caru giuzinských, ovšem nám pipadá ráz
nás
i

i

hemžících se zástupu neobvyklý.
Titlis
gruzinsky sluje Tpilisi neb Tbilisi, .Vrahové a Turci
z toho uinili TeHis. Rozkládá se po obou bezích Kury, východní
strana jest celkem rovnjší, západní píkejší, znan vystupujíc
nad hladinu eky. Nad mstem vyi)íná se srazná hora sv. Davida,
která nám i»ip()mínala mohutnou kupu Vitose, jenž strmí nad

221
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kyne Machatský hbet a obrátíme-li
rozhled pohoí Sololacké, jež se také
pokusilo zatarasiti cestu divoké Kue, ale nepodailo se mu to,
prudké vlny vyhlodaly si prlom zpupnými skalami. Kotlina jest
tudíž pouze k plnoci otevena.
Jižnéji od Sololackého hebene, rovnobžn s tímto, táhne se
úžlabina abachanská, v níž nalézá se hlavní skvost Tiflisu, totiž
velé sírné prameny, které vyrážejí ze zem pod strání hory Tábora,
Teplota vídel znané kolísá, ale nejteplejší z nich ukazuje 37" R.
Dle léebných pramen bylo též msto pojmenováno, uebof thíH
znamená gruzinsky teplý a není tudíž název hlavního msta Za-

Srdcem
se

k

v Bulharsku. Naproti

jihu,

zahrazuje

nám

kavkazí než obdobou k našemu teplíce. Ovšem ani nám pi tom
nenapadá, že bychom chtli dokazovati také ústrojné píbuzenstvo
obou slov. K tomu ješt velmi málo jest gruzinsky jazyk prozkoumán, než abychom na njaký spolený koen obou slov mohli
mysliti.

V

prosté

mluv Gruzin

nazývá se

Tiílis

jednoduše Kalaki,

msto, podobn jako ímané jmenovali
Domácí letopisy oznaují za pvodce msta

své sídlo krátce urbs.
krále Vachtanga Gurgas'ana, jenž panoval v druhé polovici 5. stol. po Kr. Avšak již
díve prý v tchto místech Peršané, vniknuvše v zemi, na as
v nepatrné vzdálenosti^ od Mcchetu zbudovali pevnost, jež oznaena
•od domorodc jako Šuris-ciche^ totiž „tvrz soupeka". (nirgaslan
nepotšil se pohledem na ukonené mohutné hradby^, to bylo dototiž

teprve jeho synu Daiovi a týž s veškerým dvorem se tam
pesthoval.
Jako o našich Varech vypravuje se, že dkují svj vznik
náhod, nebot prý císa Karel pozoroval, jak štvaný jelen padnuv
do vídla opail se v
a s bolestným rykem vyskoil, rovnž
Tiflis objeven na honu. Vachtang totiž stíhal jelena a poranil jej,
avšak parohá prchal dále, vskoil do teplého pramene a vyléil
^e. Zázraný úinek vody tak psobil na královského lovce, že si
umínil vystavti tam msto. Není bezdvodná domnnka, že prvopoátky Tiflisu mnohem jsou starší, než djiny nám zaznamenaly,
protože dležitá tsnina Kury v pohoí Sololackém odtamtud úpln
se ovládá a již prostá myšlénka sebeobrany nutila Giuziny, aby
výhodnou polohu náležit opevnili.
Od pradávna rozdloval se Tiflis ve ti tvrti, totiž Kala.
Tbilisi a Isni neb Nisani. První tvrt, jak arabské její jméno

páno

nm

byla pevnost, chránící pipomenutou tsninu. Starší její
název Šuris-ciche pod cizí vládou újjln zanikl. Tbilisi slula skupina
dom, jež bhem doby vystavny kolem léebných zídel. Isni bylo
na levém behu eky. Podivno. že práv místa, kde nyní hlavní
ulice se táhnou, pvodn od obyvatelstva zstávala nepovšimnuta.
zprávy se zachovaly,
Msto za pl druhého tisíciletí, co o
nkolikráte bylo úpln vyvráceno, aby znovu jako bájený fénix
z vlastního popela k novému lesku se povzneslo. V ulicích jeho

svdí,

nm
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ádili Cliazai, lluiuiovc, IVráaiié, liyzaiitinci, Arabové, Mongolové,
S(;l(lžukuvé i (Jsmani. Jedni jako nenadálý, zhoubný buran zachvátili
klidné niéšanstvo a pres trosky jeho majetku a kupy mrtvol ítili
se dále, jiní trvale psobili na duševní vývoj národa. To platí
jmenovité o Peri^anech. Poslední dé.^ná zhouba pikvaila na mésto
za vláily staikého lleraklia: lid jeíté dli! upomínek svých otcn
umí o tom vypravovati mnohé podrobnosti. Z kvetoucího mésta po
šestidenním plenu zfistaly pouze hromady kouících se rozvalin. Tisíce obyvatel povraždéno na rozkaz perského chána Agy Mfíhomei,
miKtho jich odvleeno do zajetí, zbytek rozprchl se z místa hrú/y
do lesu a hor, kde se cítili ubožáci bezpenjšími V tomto stavu
odevzdáno mésto Rusku, tak že všechny ony krásné a rozsáhlé
stavby, kterými se pyšní, provedeny pod jeho ochranou. Musely
býti dkladné opraveny opálené a oazené chrámové stny, jež
jakoby k nebesm o smilování zdvihaly svá ramena, rovnž u pevnosti a carského paláce zbyly ])0uze základy. Na téchto arci znovu
se budovalo, proto nemohou se pozorovati v Tiíiise památné stavby
jako v Kvropé, kde za píznivých okolností rozmanité starožitnosti
dovedly pekati sta i tisíciletí. Divoké vášn lidské u nás málo
kdy rozpoutají se v takové prudkosti a sveeposti jako v Asii.
i

Titiis v tuto chvíli jest dalekou vtšinou ara podobá se, že takým i druhdy po staletí býval, (iruzini
se usazovali v
jenom jako vojenští velitelov a dvorští úedníci

Dle národnosti

ménským

nm

etnými družinami, mezi nimiž bylojnnoho rolník,

již mli na
pstovati zahrady svých pán.' Pravideln však považovali
pobyt svj na dvoe jenoni za doasný, doma cítili se na venku,
v ddinách. Skutenými mokalaki (gruzinsky mšané) bývali Arméni.

s

starosti

Ostatn podobný pomr obou národností možno i)ozorovati ve
všech gruzinských mstech a vysvtluje se povahou lidu. U (Iruzin
nikdy se neukazovala njaká náchylnost k životu mstskému. Zízení
feudální, které proniklo všemi vrstvami obyvatelstva, nutilo tavody
(knížata), aby žili uprosted svých statk mezi poddaným lidem;
stále jsouce hotovi k boji i)roti zevnjšímu nepíteli a nevraživým
sousedm.
msta byly tvrze, pod jejichž ochranou mohli
se klidn usazovati emeslníci a obchotlníci. Ale výjimen tvoily
se vtší obce z i)opudu, aby v nich svobodn mohla býti provozována
tržba: v takových pípadech jádrem obyvatelstva bývali cizinci,
totiž Arméni, P^ekové a malým potem
židé.

Pvodn

i

Tudíž dle našeho pontí nebývalo

žádných mst, nýbrž
píznivých okolností podhradí obchodník, která nemla žádného samostatného
svazku Tím si vysvtlíme, že mnohá z tak zvaných mst zanikla
bez stojjv a z jiných zbyly opuštné zíceninv chrám a hradeb.
Kdo by poznal nyní v prost ddin Mcchetu, že v ní kdysi mli svoj
palác mocní vládcové Gruzie V Jen rozsáhlý hbitov i kostely nás
pesvdují, že se nemžeme nivliti Oetné stavby chrámové nvní
toliko

opevnná

v (íruzii

sídla knížat, u nichž vznikala za

22a

Tiflis.

Opuštné dokazují, jak horlivými bývali Gruziui vyznavai víry
Kristovy a jak pokroili v stavitelském umní.
V Tiflise, tam kde pyšnil se druhdy dvr care Rostoma, jenž
pekvapoval cestovatele minulého století svými ro/méry a vnitní
úpravou, zdvihá se nyní dra exarchv a kanceláe synodu. Jedin v hlavním mst a v Gori utvoilo se arménské mštanstvo se
zvláštním zízením, byli to praví moJcolaki. Jsouce pronásledováni
ve své otin zvolna usazovali se Arméni na bezích Kury, vábeni

mnohými výsadami,

jež jim panovníci zaruovali. Honosili se zámožností a asto vypomáhali svými úsporami carm z jejich penžitých nesnází. Za hrdelní zliiny nebyli trestáni jako ostatní
tídy národa, nýbrž vyplatili se jistou pokutou. Délo se to na základ
stejné zásady, jako u starých German vymáhána za vraždu a tžké
poškození na tle pokuta bud penzi neb dobytkem. V onch
žalostných dobách, kdy z Gruzie byla odvádna perským šachm

da

„arbab", že totiž byli posýláni vybraní, krásní mladíci a dívky,
mohli se mokalaki sprostiti závazku také penzi. Do carské pokladny
odvádli mšané omezený poplatek machtu. Jakkoli etné výsady
zaruovaly mokalakám mimoádné postavení v íši, pece i za
vlády ruské jediná pouze rodina gruzinská dala se mezi
zapsati.
Takový byl odpor lidu proti emeslm i obchodu, jimiž se Arméni
zabývali. Arci za
našich zastaralé pedsudky zvolna mizejí
a emeslník Gruzin není ídkostí.
Vnitní správa Tiflisu svena nkolika osobám. Náelník stráže
místní nazýval se daroga ili arménský meliky ml vbec dozor
nad obchodníky a emeslníky; mamasachlis rozhodoval o hospodáských vcech obce. Povinnosti, jaké se ukládaly ^e/c/i?/ížíí (starostovi),
nejsou pesn známy. Pozoruhodno. že všechny názvy mstských
úedník jsou pvodu bud perského, tatarského neb arabského,
jediné mamasachlis jest gruziuské slovo (vlastn otec domu).
emeslníci, obchodníci i prostí dlníci spojovali se v cechy
poátky k tomuto zízení byly dány již v dávných dobách a dle
téhož vzoru upraveny jsou spolky nejen v Turecku, v Persii a
ásten v tch zemích poloostrova Balkánského, které druhdy pod
panství sultána caihradského náležely. Jmenovit týž ád udržuje
Bulnarsku. akoli ve všech tchto
se v ecku, Rumunsku, Srbsku
zemích zavádjí se novoty dle zpsobu západoevropského.
Starší cechu v Tiflisu sluje amkar (perské
lat. cum,
eské 5, kjar práce, dílo. tudíž spolupracovník). Cechy vbec zovou
se asnafy ili esnafy (množné íslo arabského slova senf ==: rod,
oddíl); totéž slovo jest i v srbštin, bulharštin a novoetin.
Amkar v Tiflise má mnohem širší význam než naše stedovké
cechy
nebot lidé každého zamstnání neb podniku mohou se
sdružiti pod správou voleného staršího.
Úelem amkarstva jest
vzájemná pomoc, tudíž stejný jako u nás. Pedseda spolku jmenuje
se usta-haš (turecky ústa mistr, emeslník, has. baša hlava, náelník), jeho pomocníky neb námstky jsou aksakalové (tur. ak
bílý,

n

dn

;

i

am=

;
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hradu, šedobradý, tudíž zkuženy). Ustabaš peuje, aby se
sakul
spolkové obyeje a domácí ád zachovávaly, dohhží na spoleenské
žaloby na jejich jednání, v podchování len, jinjíniá stesky
ízených pn|)a(lech rozhoduje o nich sám, ve vážnjších vcech
píedkliidá sjíor aksakalm. Neposlušný bývá trestn pininými
l>okutaini ve prospch sj)olkov pokladny, která svíx*na chaznodaru
(persky pokladník). Z teto podporují se lenové, vdovy, obstarává se
chudým poheb a p. Odznakem amkarstva jsou prapory, jež se nosí
ped cechem pi slavnostních priivodech. Patron spolku, pod jehož
ochranu postaven týž, jmenuje se pir (staroperské slovo rz: staec.
náelník): ovšem nynjší šiité oznaují týmž názvem víibec svtce.
i

Pro mezinárodní stylcp obchodní Tiíiis neml žádného významu
tomu na závadu byly nejen nekonené domácí války, ale bojovnost
kmen v sousedství žijících. Janovan, akoli jinak podnikaví, spokojili se, že založili na polícží nkolik skladišf. aby vymovali
;

i

výrobky za domácí suroviny. Za to však vystavli pi ústí
Donu msto Tanu, odkud jeden proud karavan šel k Volze a do
stední Asie, druhé ubíraly se pes Derbend do Persie. Proto se
Tiflis v celé ad pramen, jež nás pouují o stedovkem obchod,
své

vbec

ani

nepipomíná.

Nynjší tvá msta

arci jest mladistvá, není jí ani stu let,
obcích jest nepatrný vék. Nejdíve zaujat byl pravý beh
Kury u podnoží hory sv. Davida, pak pišla ada i na levou stranu,
kde se nyní nalézá rozsáhlá budova nádražní stanice. Do j)í(hodu
Kusu nikdo se ani neosmlil vystavti tam svj píbytek, ponvadž
Lezjíini udržovali celý kraj v postrachu. Poátek této mstské rvrti
uinn r. 1818 vysthovalci nmeckými z Wurtemberska. K nim pidružili se pozdji etní ruští rozkolníd, mezi nimiž íselné pevahy
nabyli molokani. Malý obrázek bývalého TiHisu s úzkými, klikatými
ulikami, nízkými domky o jednom poschodí s jdochou stiechou,
složenou z velikých ploských kamen a hlíny, lze spratiti blíže
sirnatýcli pramen u Sololacké tsniny. Zde sousteduje se
všechen ruch obchodní i emeslník, v bazaru, hojn zásobeném,
mžete si opatiti všeliké poieby do domácnosti i odv.

což

pi

tém

Dle národnosti
y to

i

žije v

mst

Arména. Rusu, zahrneme-li
Nmc. Per.-an, Tatar,
eská osada zastoupena pouze nkolika
nám známo, zaujímají vesms lepší místa
na

i3G7,i

vojsko, 307o- GruzinD 21"/o' ostatních

ílek, židu

jiných 12'7„.
rodinami, jež však. |>oku(l
v spolenosti.
i

Z mnohých staveb chrámových pipomeneme pouze nkteré.
Metešský kostel zasvcen

P. Marii,

vypíná se na skalném výbžku

nmu

levého behu Kury. Uznává se za nejstarší v mst, základy k
byly j)oloženy v ó. století. V
konali bohoslužbu ^ruzinští katholikosové. na as byla |)romnna v i»rachové skladišt. Pevnost, v níž
se nalézá chrám, j)ochazí od Turk ze 10. století: nyní upravena ve

nm

vezení, jež se nazývá
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Druhá budova chráuiová narození P. Marie nalézá se v starém
po pravém behu eky. Základní její zdi honosí se rovnž
znaným stáím, nebof byly vystavny v první polovici 7. století
za vlády Adarnasa. Po mnohá staletí byl opuštn, až po tisíci
letech obnoven a nazván dle pamtihodného eckého obrazu, který
byl chován do té doby ve vesnici Ani (Ani-chati, gruz. aniský
obraz). Dle nápisu ješt itelného tato památka pinesena z ecka
za vlády Lva Isaurického, jehož doba neblaze proslula náboženskými
])echvaty. neboC za nho bylo pronásledováno ctní obraz a vyvinuly se dv píke proti sob stojící strany obrazoborc a obrazo-

mst

ctitel {úxovo-zlnarai, Hy.ovoSoíXoi). Proto byly mnohé vzácné kresby
do jiných zemí vyváženy, aby unikly obecné zhoub.

Hlavní chrám jest Siónský v starém mst, zasvcený NanebeZáklady k této velikolepé stavb položeny za panování Vachtanga Gurgaslana v 5. stol., ale dokonena až v 7. stol.
Pvodn vystavn celý z cihel, kameny obložen mnohem pozdji,
vtšinou pod ochranou ruských guberuator. Za posledního perského vpádu shoely devné kry a hlavní oltá. Teprve r. 1803 na
rozkaz knížete Cicianova úpln obnoven, zvlášt bedliv provedeny
nástnné malby, které požárem a dýmem dílem odprýskaly, dílem
zernaly, že nebylo možno ani rozeznati, co pvodn znamenaly.
Po tinácti letech byla svému úelu odevzdána tž zvonice, ponvadž
pvodní v plamenech se rozsypala. Sión prohlášen o nco díve
kathedrální svatyní gruzinských exarch. Malby jsou písné v slohu
byzantském nartány; totéž platí o oltái; jsou to vynikající výtvory proslaveného umlce a znalce východoímských ozdob
vzetí P. Marie.

ehoe

(jagariua.

Mezi památkami, jež se chovají v chrám, pední místo písluší
qruzinské drahocennosti^ totiž kiži sv. Niny; jest zhotoven ze deva
vinné révy a ovinut, jak národní podání nás pouuje, vlastními
vlasy první svtice v zemi. Zatoen v pokrývku ze zlatohlavu a na
vrchu mu položen obraz sv. Niny, vytepaný ze stíbra. Gruzinský
nápis zmiuje se o carovi Vachtangovi, ale tžko rozhodnouti nyní,
který z nich se tím ml zvniti, ponvadž vládc toho jména bylo
mnoho. Památka mže se honositi pestrými píhodami. Pvodn
ukrýval se ve Mcchet. Ale již v 5. stol., když stoupenci uení
Zoroastrova jali se pronásledovati kesany, unesen ze svého ústraní
a putoval mnoho lidských
po rozmanitých mstech. Mezi
jiným dlouho ležel v Karsu a v jednotlivých mstech arménských.
Když Tatai zpustošili celou zemi. vrátil se na krátko do své nejstarší schránky v Mcchet. Za neblahých vnitních bouí v Gruzii
musil býti ukryt v Stepán- Cmind. V minulém století metropolita
Roman odvezl kíž nepozorovan do Ruska a odevzdal jej gruzinskému
následníku Bakarovi. Vnuk tohoto pinesl jej darem Alexandrovi I.
krátce po jeho nastolení. Šlechetný car však naídil, aby byl skvost
vrácen národu, jemuž nepopirateln náležel. V kathedrálním chrám

vk

Prof.

Em.

F,TÍt:

Kavkaz.
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poliben kníže Pavel Cicianov, jenž l)yl zrádn usmrcen pi vzdání
Baku; nad lirobein zasloužilého vojevdce postaven krásný pomník.

Od Siónu zaniéínic na
boíme k lioe sv. Davida,

Golovinské. i)res kteréž odvelebné se nad méstem vy[)íná,
abycliom si prohhMlli stejnojmenný kláSíer. jinak též Mtacmlnda
výše než ostatní ásti
(svatá hora) zvaný. Zdvihá se na 100
náin<''stí

jež

m

rozmr

na míst nynjšího kláštera
mésta. Malou kapli skrovných
ze deva sroubij sv. David, jeden ze 13 syrských otc, již šíili
v (). stol. nauku Kristovu v krajinách kolem Eufratu a Kury. Mnoho
však svatyn zstávahi opuštna, až i)í(h(-dein
opét
byla k novému životu vzkíšena. Arci prostedky byly tentokráte
hojnjší a tudíž se mohlo více obtovati na zevnjší a vnitní
výzdobu. V malé jeskyni opodál mnišského píbytku pohben nešastný diplon)at a básník ru^ký A. S. Gribnjdov, pvodce veselohry
„Bda z rozumu", také eskému obecenstvu z pekladu i z jevišt
známé. Básník byl poslán jako zástupce svého panovníka do hlavního msta íše perské, Teheranu. K tomuto úadu se velmi dobe
hodil, ponvadž znal výborné mravy a obyeje lidu. ale mluvil též,
mimo jiné ei, plynn persky a arabsky. Bi vzpoue teheránské
chátry byl však r. 1829 zavraždn. Veille slovutného spisovatele

vk

Kus

uložena k

vnému

Cavavadze,

odpoinku jeho manželka Nina, rozená knžna
dobyl si jako básník pedního

otec Alexander

jejíž

Vystupujeme-li po
v novovkém gruzinském písemnictví.
píkré stezce nahoru, rozvírá se nám krásná vyhlídka na okolí.
místa

Pohodln však

mžeme

zorovati totiž Tiílis a
jež

se oddati

ddiny vkol

tomuto duševníuju i)Ožitku. pos malého prostranství,

rozptýlené,

ped klášterem urovnáno.
Na zmínném Golovinském

prospekte oteveno r. 1867 Jcavmuseum, kteréž obsahuje bohaté sbírky pestrých národností,
jakož
i)irodoi)isné a starožitnické, tak že, kdo se chce jenom
trochu pouiti o povaze zem a lidu tohoto pamtihodného kraje,
nesmí opominouti navštíviti rozsáhlé prostory ústavu. Skvostným
doplíikem tchto sbírek jest vojcnskohistoricJcé museum, jež vystavno na popud knížete Dondukova Korsakova, vojenského velitele
v Kavkazsku. Stavba za našeho pobytu nebyla ješt ukonena. V ní
budou vystaveny i)odol)izny nejslavnjších muž. kteí ozilobili své
kazslié

i

skrán vavínem na bojištích kavkazských. obrazy, jež znázorovati
mají dležit události z dlouholetého zápasu o zavedení státního
poádku v zemi jiné iiedmty, které objasiují památnou dobu
i

hrdinských boj.

V nové evropské ásti msta umístna též veejná knihovna,
redakce ruských, arménských i gruzinských asopis, mužské
i ženské gymnasium
a realka.
Uvnit msta zachoval se jediný Alexandrovský sad;
mstských se rozkládají jiné. všeobecn pístupn parky.
Muštaid,

u bran.
Jest to
kde zvlášt rádo j)rocházívá se obecenstvo a proto také
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tam též poádají rozmanité národní slavnosti, zvlášt oblíbené
zápasy peblivan (veejných zápasník).
U sadu vydržuje se na státní útraty hospodáská škola. Botanická zahrada založena u skály blíže pevnostní zdi, jež leží
Pro rostliny teplého pásma vystavny prostorné
v rozvalinách.
sklenníky. Jako vbec o Kavka/.sko, tak zvlášt o Tiflis velikých
zásluh si dobyl bývalý místodržitel celého kraje kníže Voroncov a
proto mu na levém behu eky ped mostem Michajlovským, vedoucím do starého msta, postaven pomník, pedstavující oslavence

se

v nadživotní velikosti.

V kvtnu 1892

v Puškinovu skveru odhalen za velikého íía-

pomník nejslavnjšímu ruskému básníku.

stenství všeho obyvatelstva

V

slavnostní

jaký

ei

má Puškin

pi tom pronesené poukázáno na
v literárním

svt

veliký význam,

pro veškerý Kavkaz.

Život pouliní velice vyvinut, všichni emeslníci v pízemních
neb polopodzemních dílnách vykonávají svou práci ped oima
mimojdoucích. Na hlavních námstích mžete se bhem nkolika
hodin, jmenovit v dob svátení a když pipadají trhy, seznámiti
všech kavkazských národností.
se zástupci

tém

Z
Rozlouíme

svíme

se

Tiílisu

do Baku.

se se zkvétajícím sídlem gubernátora

opt železninímu

vozu. Z
stídají

poátku

je jízda

Zakavkazí a
píjemná, pa-

se, vábíce oko pozorovatelovo.
horky, pole, koviny i ddiny
Však brzo zmní kraj svoji tvánost, chlumy mizejí, pda se rovná,
zbrázdna jenom vodními struhami, arcit za srpnového a ervencového vedra úpln prázdnými. Vystoupíme v nepatrné stanici
Karajazích, jsme na kraji stejnojmenné stepi. Objednáme si píležitost, abychom se dostali na
pes nehostinný pruh zem.
Po nkolika hodinách jízdy zastaví povoz u podnoží hbetu Garedži,

pi

jenž tvoí rozhraní mezi Kúrou a Jorou. Pro jsme uspoádali výlet
k skalistému, pustému a bezvodnému pohoí? Cíicenie si prohlédnouti
jeshyné zvláštního druhu. V jedné z nich pebýval na jistou dobu
sv. David, týž, o kterém pipomenuto, že se považuje za zakla-

mst. Jeho ueníci upravili si ješt
spolených píbytk. Nejen komrky pro jednotlivé mnichy, ale
chrámy vysekány v skalách a takovéto skupiny, jež mají pedi
stavovati kláštery, roztroušeny na znaném prostoe. Peršané za
svého vpádu v 17. stol. zastihli a povraždili v celém pohoí pes
6000 mnich a od té doby se eholuíci nikdy k vtší dležitosti
nepovznesli, vtšina bývalých píbytk opuštna a také zídka
zvdavým cizincem bývají navštvovány, ponvadž jsou nepístupny.
Dosud udržely se pouze dv samoty, totiž sv. Davida a pl tetí
hodiny cesty od nho Natlis mcemeli, t. j. sv. Jan Ktitel. Celým
datele kláštera v hlavním
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zevnjí^kem a úpravou tyto jeskyn mnolio nám pipomínají Oufutkale, Maiiíiip-kale a jiná místa na Krymu.
Vratme se na dráhu a i)okraujnie na své pouti k východu.
U stanice Šamchorn ukazují se zíceniny bývalého kvetoucího
msta, jež vyvrátili Arabové pi svém i)rvním nájezdu. Mžete
vidti jenom zbytky pevnosti a kamenného mostu pes Kuru. ješt
ped j)adesáti roky strml z rozvalin jako maják daleko viditelný
minaret do výšky 70 w. Sám sob zíistaven však vetchostí se sesul.
U msta zvítzila slavná gruzinská carevna Tamara nad Peršany
a rovnž kníže Modatov zasadil r. 1826 týmž nepátelm citelnou
ránu, když ani války neopovdvše, celou zemi jali se pleniti.
Opodál trati železniní uprosted rozsáhlých sad rozkládá
se Jelisavetpol na ece (lanži, dle níž druhdy býval jmenován.
Nynjší název dán mstu na poest manželky cara Alfxandra 1.
Na tržišti zakrývají obrovské platany, zdvihající košatou korunu
do výše 50 m, krásnou mešitu. Jiná moJiamedánská modlitebna,
umlecké to dílo východního stavitelství, pochází od slavného perského výbojce Abbasa ze 17. stol. V obvodu msta j?ou etné
vinopalny a provozuje se ilý obchod s výborným ovocem, tabákem,
bavlníkem i hedvábím. Vláda vnuje poslední dobou zvlášt mnoho
pée dvma posledním národohospodáským odborm, aby jejich
výnos zvtšila a tím se vymanila zvolna z cizí závislosti.
Asi hodinu od msta založena bohatá nmecká osada Helennen(lorf\ do této, dílem až k pobeží malebného jezera Goke, v znaném potu sthují se Jelisavetpolci za horkých letních msíc, kdy
v
nemilosrdn souží lid zimnice a jiné místní nemoci. Zlé
povsti nabyla kožní choroba zvaná .roní" (godovik). protože se tak
dlouho protáhne: i)vod její hledají lékai ve vodních výparech
z etných priiplav a struh, jimiž se rozvádí vláha v zahradách a
Tím se rozšiují také nakažlivé organismy z etných
1)0 polích.

mst

hbitov

a bojiš, jež se vkol prostírají.
výhradné Armén a
Obyvatelstva ítá se pes 20 tisíc,
Tatar. Rusové zastupují úednictvo a vojsko, nkolik rodin jest
nmeckých. Ganža byla kdysi hlavním mstem samostatného chanátu, dobyta byla po tuhém odporu r. 1803 pod osobním velitelstvím knížete icianova. Vedle množství vojenských zásob i)adlo
do rukou ruských 17.000 zajatc. Nedaleko jelisavetpolu byli poraženi Peršané r. 1826 na hlavu, tak že celá výprava Abbasa mirzy
byla tím zmaena.
Cesta od poíí Ganže na východ až k pobeží Kaspického
moe jest ješt smutnjší.
vyi)rahlá unavuje oko vaše svou
opuštností, zídka spatíte skupinu stromoví, jež erpá potravu
pro své koeny z pdy, zavlažené ramenem eky. Tu i tam vyskytne se stádo velbloud, kteí niivý úpal slunení za svj pí-

tém

Zem

hodný

ernou

živel považují.

Málo kde spchá na

stanici

pes rozžhavenou

j)lá Tatar, aby nabízel za nkolik koj)éjek ke koupi vodní melouny. Obydlí lidská jsou pravou vzácností na rozlehlé rovin a
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vyškytají se pouze blíže vodní dráhy. lovk ovšem napomáhá
zubožené erné zemi, jež vzdychá a rozvírá svá nádra zjízvená
prudkými stelami žhoucích sluneních paprsk, ale ruka jeho jest
slabá. Prázdné stružky dosvdují, že tuto kdysi plynula životodárná vláha, ale zmizela, vyssáta žíznivou, vzdušnou, neviditelnou
pokrývkou. Jen obas v nebeském modrojasu napíná vytrvale své
perut orel neb sup, pátraje svou jiskrnou zornicí, nepostehl-li
by njaký vhodný lup.
Vlak, odpoívaje na stanicích, vždy znovu nadýmá svá ocelová
adra, aby v pohyb uvedl tžké bemeno voz, jež mu byly jako
souputníci vypoítavým lovkem železnými pouty pidruženy. Od
nádraží Hadžikabulského mní se zvolna ráz krajiny, pahorky vystupují v popedí, zabraují volný rozhled, kdežto díve v šedé
dáli jevily se mlhovité obrysy východního Kavkazu, jako by vrženy
byly do vzduchu kouzelnou svítilnou. A pece tito velikáni, již na

vzdálenost nemnoha mil zdají se nám neznaným horským hbetem,
zdvihají své tém do výšin bezoblaných nkolik tisíc metr nad
moskou hladinou. Obratme své zraky k východu. Spatíme tu
ocelovou, lesklou hladinu moe, tšíme se, že se blížíme k cíli své
dnešní pouti, musíme však ješt zkoušeti svou trplivost v dusném
ovzduší vozu, nebot dráha iní velikou okliku k severu, jako by

pímému

pobežím. Zatím noc rozestela svj
bleskotaly z modrých
výsot a z ponurého okolí náhle jako bludiky z moálu poínají
vyskakovati svtla zprvu porznu, pak vždy hustji. Není pochyby,
svtoznámý pístav Baku vítá nás touto svtelnou záplavou.
se

vyhýbala

styku

s

erný háv nad krajem znaveným, hvzdy

to nejdležitjší kavkazský pístav, car petrolejového
starého svta. Zízena tam sice hlavní stanice pro válené lodstvo ruské na moi Chvalinském, ale tžišt ruchu místního
pece spoívá na obchodním molu. Po nábeží procházívá se hlavn
pod veer vybrané obecenstvo, kdežto na hlavním, dosti pravidelném námstí až dosud jenom hromady štrku ro/,házeny. Z nábeží
lze vstoupiti do gubernatorského sadu, u nhož postaven pomník
knížeti Cicianovu. Chán bakinský Husein Kuli slíbil nkolikráte vrnost ruskému caru, ale když vítzná vojska odtáhla, opt dorozuml
se s Peršany a olupoval ruské kupce. Tu umínil si kníže Cicianov,
že tuto ošemetnost chánovu potrestá, vytrhl se znaným oddílem
vojska r. 1806 a ped mstskými branami inil pípravy k všeobecnému útoku. Husein, pozoruje to. prohlásil, že se úpln vzdává,
vyšel z pevnosti, provázen neetnou družinou, piblížil se ke knížeti, odevzdal mu klíe msta a posadil se na pichystaný koberec.
Ale v tomto okamžiku jakýsi Ibrahim bej dle dívjší úmluvy
stelil vojevdce ze zadu do hlavy.
Na dané znamení posádka
z pevnosti poala ostrou palbu na vojsko, jež zákenicky zbaveno
svého velitele, ustoupilo, ani se nepokusivši mrtvolu vyrvati z rukou
vrahových. Hlava Cicianova byla poslána na dkaz dobytého úspchu
do Tabrisu, z ehož v Persii všeobecné potšení se rozšíilo. Radost

Jest

prmyslu
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však netrvala dlouho. Na podzim téhož roku pitrhl generál Bulgakov s erstvými vojenskými silami pes Dcrbend k méstu. Jakmile o tom zvdl chán, tajné ui)r(:hl do vnitra Persie, I3aku pak
se vzdalo, posádka tentokráte se ani neodvážila vysteliti.
Bývalý zámek nalézá se nyní v zuboženém stavu. Zevnejíí
hradby smrem k sadu gubernatorskému rozsvj)alv se a vnitní
budovy, 7ároveú i niešita odevzdány za skladišt" délosteiectvu.
Palác adil se k nejkrásnjším stavitelskvm památkám mohamedanského slohu. Nad hradbami obrácenými k východu vypíná se
mohutná okrouhlá vž IG m v prmru a 40 m vvškv;' krásné
vyjímá se, blížíme-li se k pístavu po parníku. Vž sluje Ki/zkíilesi (díví vž), podobné názvy dávují se
mnohvm stavbám
v Persii i na Krymu. Lid vypravuje si, že se tam
ukryla dcera
chánova, aby unikla nástrahám svého otce.
Jakmile dokonena byla dráha, spojující pímo erné moe
8 Chvalinským, Baku poalo se rychle vzmáhati, nebot teprve tím
mohly se ohromné zásoby petrolejové lépe zpenžiti na evropských
trzích.

S ostatním Ruskem spojeny prameny naftv dílem pes Petrovsk,
dílem po Volze vzhiru. Jak dležitý jest pístav, nejlépe možno
posouditi z následujícího pehledu.

Roku 1884 piplulo
do
do
do
do
do
do

lodí:

Baku

3811
497
146
899
372
273

Lenkoranu
Astary

Batumu
Poti

Suchumu

.

.

:

Poítají-li se i jiné menší zátoky, kde se zboží pibírá a skládá,
shledáme, že kavkazské pístavy na pobeží moe Chvalinského,
mezi nimiž arci daleko pedí Baku, trojnásobn více do roka
pijmou lodí, než ony ernomoské.

ish

obyvatelstva v krátké

dob

vyšinulo se na 50

tisíc,

ale

pece nemže se nazvati msto úpravným, v ulicích, na námstích a trzích zdvihá se pi nejmenším vzdutí vtru množství

jiiiak

peletavého písku, jehož leží v postranních ástech na stopu zvýší.
Mimo to není žádného parku, vyjma gubernatorský. ani stromoadí, tak že za znojných dnil ervencových chodr neví. kde by
se ukrvl i)ed úpalem žhavé nebeské koule. Jdeme li prochá/.koii
od pobeží hlavními ulicemi pímo na západ, až ocitneme se na
konci msta na znané výšin, pehledneme nejen adv dom
s rznými památnostmi, ale i chobot. Tento vniká v pevninu v podob polooblouku, chránn jest na severu jiroti boulivým vichrm
poloostrovem Apšeronským. Východní stranu od šíré moské hlai
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diny uzavírají dva ostrovy; na vtším, jižnjším z nich postaven
mohutný maják, na severujší skalistó výripé hnízdí nesetná hejna
rack a potápek, jež bývají nepíjemn vyrušena ze svého klidu,
pluje-li mimo parník, jenž vzdonvá vlny proti útesu.
Na stran polední roztroušeno pí^eclméstí Bajlov, až kam vedena v poslední dob koská dráha. Blíže tohoto pedmstí asi
pl hodiny ze stedu msta COQ m od behu nad hladinu vodní
vynívají trosky rozsáhlé budovy, jež jsou dkazem, že moe v tchto
koninách znané svou nadvládu rozšíilo. Zjevy takové nejsou
nijak osamlými, poukazujeme na zatopené slovanské msto Vinetu
pi ústí Odry, na záliv Zuiderský v Hullandsku, jenž za dob ímských vlastn byl jezerem, širokým pruhem souše oddleným od
šírého okeánu, a jiné pípady. Bakinská potopená stavba má podobu obdélníka, jenž se táhne od severu na jih. Stny jsou dkladn provedeny z kamene a opírají se o okrouhlé vže, jež
vynívají ješt 2 3 stopy z vody. Nejvtší hlubina uvnit stéu
náhle padá dno až na 3 m.
vymena na 2 m, kdežto mimo
Místní obyvatelstvo nazývá tyto památné zdi prost hajlovshými Icatnetiy a prohlašuje je za zbytky jakéhosi msta Bajla
neb Sahajla. Ped nkolika desítiletími byly vytaženy z hlubiny
balvany, na nichž byla ješt zeteln vytesána arabská písmena.
Hanykov, znamenitý orientalista, pronesl mínní, že budova pochází
ze 12. neb 13. stol., a jiný uenec považuje ji za karavanseraj,
jenž ležel na cest do Saljany. Dle mnohých známek lze souditi,
že pda v tchto koninách zvolna se snižovala.
Zdrojem velikého bohatství Baku jsou v pední
ohromné
zásoby nafty na poloostrov Apšeronském. Zájialuá tato látka patrné
byla ode dávna dobývána; urité zprávy o tom vyškytají se u arabských djepisc a zemépisc, ale není pochyby, že již v starovku
nemohli rzní kmenové, vkol obývající, zstávati k úkazu tak
nápadnému úpln netenými. Prodej nafty tvoil vždy jeden z nejdležitjších dchod bakinských chán. Ješt ke konci minulého
století píjmy z pramen odhadovaly se na 40.000 rubl. Když
Rusov upevnili své panství v zemi, byly prohlášeny naftové studny
za majetek státní a pronajímány za uritý poplatek soukromým
podnikatelm. Výtžek zvýšen byl více než trojnásobn, ale vyšším
úedníkm zdálo se to býti málo a navrhováno tudíž, aby nafta
byla dobývána ve státní správ, pokus však skonil s naprostým
nezdarem.
Prmysl byl oživen v znanjší míe, když x>^*da byla jednotlivým osobám neb družstvm prodávána v skuten vlastnictví;
surová nafta osvobozena od poplatku všeho druhu, pouze petrolej
byl stižen daní. Prodej pozemk poal r, 1872 a v krátké dob
utrženo za
na 3 milí. rubl, akoli byly odhadnutv pouze na
550 000 rub. Následky této zmny brzo se dostavily. Za rok istý
výnos se více než zdvojnásobil; r. 1869 byly pou/e 2-) závody na
poloostrov, kdežto r. 1886 bylo pes 200 velikých podnik k vý-
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rob petroleje. Téhož roku vytženo 124,704 000 pud nafty, z které
vyrobeno 34,120.000 piuift petroleje. 4»;.í;48 p. benzinu, 1.743.000 p.
ma/úní a G2 milí. pud odpiidk. Judiná tirnia Nobelova r. 1880
mla hrubých píjm 1*J s3r).U.")3 rub. 8l> kop. a iritý užitek obnášel
1)00.000 rubla. Nápadno, že práv nejvtší továrny na peištování
tohoto velice dftležitho svítiva jsou majetkem cizinc, a pední
Tetrohradu jako by nemli pravé dvry
bohái ruští v Moskv
v stálost zídel. Na druhé stran vláda ini pípravy, aby se v pílišném množství svítivá látka nevyvážela za hranice a tím domácí
továrny a parníky na moi Chval! nském a Volze nezbavovaly laciného paliva. Nebot vtšina prmyslovýdi závod, válen a obciioduí
lod v oznaeném obvodu ani nejsou na uhlí neb díví zaízeny,
obojí tento druh paliva jest dosud nepomrn dražší než odpadky
i

naftové.

Hlavní prameny sousteují se na poloostrov Apšeronském na
uáhorní vysoin, která se táhne asi ti hodiny cesty od msta
smrem severovýchodním, totiž u Balachane, Sabuni a Surachone.
Jiný prostor teba ne tak výnosný jest na opané stran blíže
versty a pi tom jsou
Bajiova. Jednotlivé nádržky mají až IVo
znan hluboké. Potrubím vede se nejen nafta nýbrž i istý
i
petrolej na hodiny cesty daleko, nakládá se týmž zpsobem na
zvlášt k tomu zízené železniní vozy i lod, tak že tyto jsou
v dolejších prostorech úpln látkou zality. R. 1889, když dokonen
byl prkop skrze Suramský pedl, položeno potrttbí, jímž možno
vésti peištné svítivo až do liatumu, odkud v malých tverhranných
plechových bednikách se rozváží do jižního líuska, balkánských
zemí, Malé Asie, ano
do jižních krajin rakouských. tvrt, kde
výhradné se seskupily závody petrolejové, sluje erným mstem,
vkol jest všechna pda zemskou mastnotou prosáklá, tak že se
ani prach nemže tvoiti.
Sedmnáct verst od Baku u samého behu moského ro/kládá
se proslulá stavba Geber. ve svatyni jejich byl udržován
ohe plyny, jež ze skulin zem stále vystupovaly. Nynjší budova
pochází z poátku našeho století a zízena byla na rozvalinách
samého zakladatele tohoto
chrámku, jehož vznik sáhal až do
uení /arathustry. Byla zajisté v tchto koninách jiiliš lákavá
píležitost, aby uj)raven byl tuto stánek pro jjosvátny olie. ježti>

D

i

vny

as

sám každého okamžiku vesele k nebesm vzpápolal. Oltáe
upraveny bývaly na vrchu vysokých vží. jež sluly atcš gáh (ohniv),
ale zachovaly se nám rozvaliny toliko jediné z nicii v nynjší Persii
poblíže Fiiúzabadu. Athravani (strážcové ohn) jako muezzinové
našich
vyvolávali niodlitby s vysokých vží od plápolajícího
tento

dn

ohn a okouzlovali takto jakousi
O surachanské svatyni zmiuje

tajemností lid dole shromá/dný.
uenec Masudi
se již arabský
v 10. století. Skládá se z malých komrek, nad které se vypíná
prostinká vž. ozaovaná za temna noního hojnými plameny, jejichž
jazyky se linuly po stnách a podlaze. Pravých ctitcla ohn stále

z

do Baku.

Tiflisu

233

žijí pod jménem Pars v Pední
Bombaji.
Pars si zakrývá zvláštním šátkem ústa, pibližuje li se k místu
posvátného ohne, aby výpary z ného pímo nevdýchal. Rozdlují
se ve dv skupiny, akoli vbec jest jich velice málo; první jsou
ctitelé dobrého boha Mazdy a zovou se Mazda jasný, druzí naopak
obracejí svoji úctu k zlému Daevu a proto jim dán název Daevajasn Tito poslední by mohli býti dobe pirovnáni k Jezidovcm
mezi Kurdy rozšíeným. Za posvátné se pokládají vedle ohn také
voila, zem a vzduch a tu bezdky vznikla v nich otázka, co by
mli initi s mrtvým tlem? Toto zajisté, jako již jakákoli nemoc,
bylo pokládáno za neisté, špatné. Výpary z mrtvého tla zneišují
vzduch, ale také zem neb voda, kdyby do nich bylo vloženo,
rovnž by híšn byly pokáleny spáliti je, to by znamenalo dopustiti se nejvtší bezbožnosti, za kterou by daleké okolí muselo
pykati pro hnv uraženého božstva. Konené pipadl dmysl knéží
ua myšlénku, aby byly mrtvoly kladeny na taková místa, kde by je
mohla divá
a ptactvo rozsápati. Zanášeny byly tudíž daleko
od obývaných stavení na pouš na vyvýšeninu, aby byly snadno
viditelný; aby dravci je nemohli nkam zatáhnouti, bylo tlo kameny
a závažími u nohou a u hlavy zatíženo. K tomu úelu byly pozdji
v odlehlých koninách stavny vže „dakhma" (vž mlení), v nich
položeny mrtvoly, aby staly se pochoutkou sup a jiných okídlených
dravc; zbylé kosti házeny do hlubokého otvoru uprosted vží.
Ovšem vznikaly ješt jiné pochybnosti v duši pravovruého
Parsa; vždy namítá ve Vendidáda (V.) Zarathustra svému pánu
a bohu všeho dobra: „Ty sám, Ahuramazdo, posýláš vody od jezera
Vuru Kaša (nebeské jezero, z nhož dobrotivý vládce nebes káže,
aby voda promovala se v blahodárné krpje dešové) a prší na
mrtvoly a na dakhmu a voda z nich stéká a jest zneištna a tak

ubývá, poítá se jich ua 100.000 a
Indii, nejvíce v

;

zv

tob

vrací?" I odpovdl Ahuramazda: „Jest tomu zajisté,
spravedlivý Zarathustro! Ale když se voda takto
zneištná vrací neviditeln zpt, odkud pišla, istí se nejprve ve
zvláštní nebeské nádržce, zvané jezerem Pitika, a odtud teprve
vtéká do jezera Vuru Kaši a jest istou jako zprvu a zalévá koeny
posvátných strom a padá deštm na zemi, aby pipravila pokrm
se k

jak

pravil,

jsi

lidem

i

zvíatm."

')

Poslední línz, který byl ustanoven za strážce skrovné svatyn,
zmizel beze stopy prý se odebral do Indie. Zlí jazykové roztrušovali
pomluvu, že se více staral o zásobu pálených nápoj, než aby sálavé
plameny neutuchly.
Ale málem bychom zapomnli, že v Surachanách jsou také
lázn. Vyrážejí tam totiž sírné prameny a jich užívají okolní
obyvatelé, v pední
arci Bakinští, aby se zhostili rozmanitých
;

ad

')

Jar.

Vlast 1893.
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Z kraj kavkazských. Píše Dr.
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Rozilcleiiy jsou ve dv oddlení, asijské pro Tatary a PerTrvníin vykázány jsou dv
žany a vanové pro Rusy a Armény.
komnaty a tam musí se sniéstnati nemocní, at jsou stížení jakoukoli
chorobou, ano nešetí se tam ani rozdílu pohlaví. Tomu arci se
nikdo nediví, kdo zná zvyky Tatar povolžskych, kteí také v pírod, v ekách i jezerech, spolených koupelí užívají. Láze jest
ani
ve skl('i»ních místnostech, kde bývá takové pološero, že
nejbližší pedméty není mo/,no rozeznati. Pod nádržkou, která jest
urena pro moliamedánské návštvníky, postaveny kotly s kamny,
aby se voda náležité vyhála. Z tohoto baséuu vede se pak léivy
pramen do oddlení vanového, tudíž Rusové, Arméni a náhodou
sem zabloudivší Evropané musí pijmouti za vdk roztokem neistoty, která zstala po Taraích. A potom se mže ješt nkdo
chorol).

tém

diviti, že se

snadno všeliké nemoci na východe neobyejné rychle

rozmnožují

V Balachanáh nebývá nikdy píliš živo, ponvadž všude zavedeny stroje, a výpary z nafty nikoho nevábí do tchto konin,
aby se tam usadil. Dlníci zdržují se tu také jenom, jak jim toliko
nutno.

Aby

se

holavá

látka

zbyten

neplýtvala,

postavena stecha ze silných desek železných,

v

podob vže

aby se zadržovala

tekutina vyrážející ze zem; ale pece se nkdy stávalo, že pramen
vyrazil s takovou neodolatelnou prudkostí, že železnou plochu prorazil. Valící se |)roadv svádny do nádržek a potrubím odtud do
továren, aby byly podrobeny oišujícím prj)ravám. Nkdy arci
musí se naft vypomáhati, aby se dostala na povrch, i postavila se
za tím úelem umlá erpadla. Jediný pramen dal ruské podnikatelské spolenosti Šibajeva za jediný rok dvacet million
nafty; pochopitelno, že prostedky lidské pro ohromné množství
holaviny nestaily, aby jim byly vykázány urité meze, a proto

pud

vtšina zbarvila tmavým svým povlakem moe.
Ku podivu, díváte se, prameny vyvrtány asto nkolik krok
od sebe a i)ece mají dosti zásob! Jaké to obrovské nádržky musí
poloostrov Apšeronský ve svých adrech ukrývati Podobné závody
lze nalézti u ddiny Sabune a Surachan. Arci není to zrovna píjeniué takové návštvy optovati, nebot milliony kri)jí naftových
vznášejí se ve v/duchu a usazují se na šatu, a ponvadž na cest
se tvoí mnoho jn-achu a tento také lpí na lovím povrchu,
!

pestrá strakatina, která není nikterak milou upozažité chvíle. Pitná dobrá voda jest tu vzácnou a proto

vzniká z toho

mínkou na
opatrn se

prohloulených cisternách, aby se ani
ruch panuje u takové nádržky,
kdy Tatai, Rusové
Peršané v smsici ekají, až dojde na
ada, aby se sami napili a také svým koním dopáli oddechu a
posilnní! /Ce tu nkdy mezi vládnoucím a podízeným živlem
dojde k hluné
slov, zcela pocho|)itelno.
V okolí na mnohých místech vyrážejí ze zem holavé plyny.

krpjí

shroniaždiije

neprojjlýtvalo.
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Jaký

to ])estrý
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Bajlova vystupují

tyto

z

moských tní

a poskytují

pekrásný

z Baku na Derbend.

9oe

pohled, když za klidné letní noci jsou zapáleny a daleko osvtlují
lesklou hladinu. Když vtík zaduje a pohání plameny vysoko šlehající
po skotaivých vlnách, tu zdá se nám, jako by tajemné vodní vílv
provozovali rej. V noci tento neobyejný úkaz jímá
i bžkové
diváka zvláštním kouzlem tajemnosti. Arci rozhlédneme-li se vkol
-a vidíme ony složité stroje, které pracují jako nejoddanjší otroci
v službách lidských, tu brzy básnické myšlénky rozplynou se ve

vypoítavé skutenosti.
V Baku zavedena pro ilejší obchodní spojení parní traraway
a všude pozorovati ruch velkomsta, které vzrstá jako velikáni
v pohádkách každým dnem. Východnji od erného msta vzniklo
Bílé, pedmstí to, v nmž zízeny útulné letohrádky, zaízené
všemožným pepychem bohá, jimž náležejí prameny svítiva, i pisárny sem pro pohodlí a zdraví úednictva peneseny.

Z Baku na Derbend.
Z naftového msta
strany.

Zamíme

se ádné silnice na všechny
západním na slavné hedbávnické
podél jižního sklonu Kavkazu.

rozcházejí

smrem

nejprve

tržišt Šemachu.
"ilnice vine se
V kotlinách pohoí, kde vyškytá se hojnost vody, bují krásné
platany obrovských rozmr, moruše, sladké kaštany, fíky, meruky
a ukrývají se ddiny. Takových obrázk není však píliš mnoho,
neboC jinde ukazují nám skály holé své údy, jako žebráci, kteí
prosí o smilování, a lid svým zevnjškem, teba mlí jako ty divoké
jeho rodné vrchy, pece dokazuje, že nemá nieho v pebytku.
První vtší msto, jehož dostihneme, jest Šemacha. Zevnjšek
jeho není píliš pitažlivý; kotlina, v jejímž stedu založeno, vyznauje se suchostí, zelen málo jako v Baku. domy jsou neiihledné,
vtšinou ze žlutého pískovce, který snadno vy vtrá; ulice neúpravné
a o požadavky zdravotnictví velmi málo postaráno. Pece však má
dosti obyvatelstva, totiž
30 tisíc; znaná ást z nich zabývá
se hedbávnictvím, a prádelen na drahou látku jest 105 v innosti.
Mimo to se zhotovují tuto i velmi krásné koberce dle zpsobu
perského, které se vychvalují nejen pro svoji jinde neobvyklou
láci, ale i krásnou hru barev, tak že vedle turkmenských kladou

tém

se v Asii na

pední

místo.

založeno msto, neznámo
nkteí vjxhodní spisovatelé
tvrdí, že vzniklo již v 6. století, za vlády perského vládce Khosru I.
Nuširvana (Spravedlivého, 531 579) i prohlášeno za sted celé
provincie Sirvanské. Již ve stedovku slynula zámožná tato obec
obchodem hedbávnickým
podnikaví Benátané a Janované picházeli do ní, aby nakoupili si vzácné látky, ješt v 14. stol. nazývali
ji Samaki i jinak. Nájezdy Lezgin z Dagestana, vedle toho žárlivost
Peršan a Turkii. kteí si dlali nároky na bohatou Šemachu, byly
píinou, že nkolikráte byla vyvrácena. Za podobného útoku, jenž

Kdy

;

—

;
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byl pioveden od Kazi-kumuch r. 1712, bylo také povraždno
mnolio luskýcli kiii)(, což zavdalo podnét k výprav Petra Vel.
na západní pobie;,í moe Clivaliiiskélio. Na poátku naSeho veku
chán Mustafa v eniase uznal nadvládí ruského cara. pozdji vsak
dopustil se zrády a uprclil do Persie, jak to vbec bývalo obyejem
v tchto koninách. Následkem toho celé území pipojeno bezprostedn k ostatnímu Zakavkazí. V letech tyicátých prohlášena
za sídlo gubcrniálních úadu; dlouho se netšila z tohoto vyznamenání. R, IHf)'.* hrozným ziMutesením bylo množství
v
znieno a pi tom pod ssutinami pohbeno na sta lidí. Toto neštstí
bylo pohnutkou, že všechna vyšší správa penesena do Baku. Ostatn
zemti-esení od té doby se optovalo r. 1871, arci nezastavilo takovycii zhoubných stop po sob; malé pohyby p\dy jsou zjevem

dom

mst

obyejným.
Z emachy do Kuby vedou

zcela

dv karavanní cesty. Obtížnjší,
tom však malebnjší vine se molokanskými ruskými ve-<nicemi
Marjevkoii a ylí.7rac/iawA;oí, pestoupí hlavní hbet ve výši 21>>4 wi^
l)oužívá vyhloubeného koryta Gilgin-áaje a Veli-aje a pipojuje se
u stejnojmenn stanice k silnici. Tato provedena podél moského
behu a pes nkolik horských bystin upraveny mosty, kdežto
pes jiné nutno se pevážeti, aneb za nízkého stavu vody pejíždti.
Karavanní cesta sluje tenginskou, dle tsniny blíže ddiny Afurdži,
jež se nazývá persky Tenge (úzký). Tam zízeno bylo od juadávné
doby oj)evnní, jež bylo ruským oddílem r. 1727 obsazeno.
Druhá horská stezka položena o jxdovii níže a tudíž se jí
astji používá od karavan než první. I v tomto horském ústrani
l)i

dv

rozkolníci
obce, jež se ukrývají v znané výši.
sestupuje se po behu Ata-aje. Vtšina zboží
ze Semachy do Kuby a
posýlá se tímto smrem.
Okresní msto Kuba nevvniká ani i)ol()iiou ani svým stáím.
Žije v
na 14 tisíc obyvatelstva, vtšinou jsou to Tatai a žiilé.
Msto založeno bylo teprve v polovici minulého století chánem
Husejnem Alim, nebot tomuto se zdála pevnost Chiidat, kde jeho
pedchdci si upravili palác, nepohodlnou a tsnou Ale nové vzniklé
msto netšilo se píliš dlouho z lesku samostatného vládce. Již
r. lS()(i vyslán znaný oddíl vojska, aby obsadil hradby slab hájen
a všechno území pivtlil k carské íši. Okres slynul zámožností
svoji, dokud tam byla ve velikých rozmrech pstována moena
barvíská; tento hosj)Odáský prmysl byl však znien barvami
anilinovými, je/, se vyznaují svou lácí. Ženy a dívky po domácku
zhotovují koberce a tím si zabezpeují dosti znaný vedlejší výdlek.
opt své údy drkotavému i)oštovnímu vozu, al)ychom
pokraovali na své pouti k severu. V srpnu není to píliš pohodlné,
dáti se pohazovati v povoze po špatn štrkované silnici, ale pece
to má své výhody. Dlouho nepršívá a tudíž horské bystiny iuou
se v kamenitém svém Itižku, jako by se chtéiy pocíilubiti istou
svou vodou a usmvavou, žertovnou tváí své hladinv. Nezkušonv
založili

ruští

Na východ ásten

opan

nm

Svme

z Baku

ttyl

viti, že jsou
kdy taje v horách

by ochoten

však.

V dob,

Derbend.

TiA
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mýlil by se
pravá dobrotiska
aneb po delších deštích jako
;

sníh,

zlobou zkalené vlny a vystupují z roklí, jež si byly
v skalách vyhledaly, a v prchlém svém hnvu rozhlížejí
se po okolí, co by uchvátily, co by raohly zkaziti. Kudial. Kuran
jako by chtly závodi i. která více dovede
€aj, Saraur i jiné
lovku ublížiti a jej zniiti. Zvlášt nebezpený bývá Samur,
který pi povodni vbec perušuje všeliké spojení. Pívozníci ze
stanice Jalaminské dobyli si slavného jména pro svoji vytrvalost
a obratnost, s jakou dovedou vzdorovati nástrahám rozezlených vln.
Každou chvíli myslíte, že jeivý proud narazí lod na nkterý z etných balvan, které s sebou pivlekl již pi'ed dávnými asy píval
jako znak vítzné své síly, když ve:;lai prudce vzepou své jak
ocel tvrdé svaly a vyrazí nad místo úrazu. Kalný tok v hnvu
jenom stíká pes lodní zábradlí rozpuštnou hlínu, aby takto dal
prchod nenávisti onomu, jejž považoval již za nepochybnou svou
koist. Nemáte ani kdy, abyste piouesli svuj obdiv obratnosti lidské,
lítice

z-d.

valí své

tisíciletí

íKy

když zbésilá eka nový bezdný nástroj proti vaší bezpenosti
namíí. Mohutný kmen potácí se v proudu, zdvihaje své koání
Nutno v cest ustati,
i zbytky zelené koruny k chmurnému nebi.
až drtivý, plovoucí velikán peletí dále. Konen dosaženo behu.
Oddychnete si, že cítíte pod svojí patou pevnou pdu.
Za dv hodiny poštovní vz blíží se k památnému Derhendu^
Msto honosí se
jenž se adí k nejstarším osadám v Kavkaze.
právem malebností a zvláštním rázem. Táhne se na délku tém
hodinu cesty úzkým pruhem od západu k východu po svahu hory.
K plnoci i k jihu chránno vysokými zdmi. jež se zvolna pibližují,
až na konci jsou spjaty tvrzí eenou Naryn-kale. Pro tyto hradby
otesány mohutné balvany, jež dkladn maltou jsou spájeny prmrná výška až dosud zachovaných zdí jest 10 13 m pi šíce
dvou metr. Ponvadž pozbylo toto nákladné opevnní svého
významu a jinak vývoji msta i)ekáží. sneseny hradby v jistých
ástech, jmenovit na jižní stran. Druhdy však rozšíen býval
ochranný zdný pás nejen východnji až k samému moi, ale též
na západ
k ece Alazani. Na píhodných místech a v uritých
vzdálenostech vystavny vže, v nichž udržovány v dob nebezpeí
stálé posádky. Arabští spisovatelé tvrdí, že celá zed vystavna byla
jiné památky se pipisují, teba
na rozkaz Alexandra Vel. jemuž
k takovému mínní nebylo žádného dvodu. Spíše nalézá víry
domnnka, že mohutná stavba zbudována byla k pání panovník
z rodu Sásánovc v Persii, emuž nasvdují rozmanité zbytky
arabských a perských nápis. Mla patrné, opírajíc se o silnou
pevnost v Derbendu, chrániti jižní krajiny j)ed nájezdy koovník,
kteí dle libosti hospodaili v rozsáhlých stepích. Místní obyvatelstvo
nazývá zed dag harii (t. j. horská zed).
Z pístavu díve se hlavn vyvážela barvíská moena, nyní však
nahrazena jest bavlníkem, šafránem, tabákem a rozmanitým ovocem.
;

—

tém

tém

i
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V okolí iiiiino naftu dobývají v znanéni inno/ství asfalt. Obyvatelstva usazeno v mésté na 15000.
Bývalá tato pevnost mela za úel uzavírati pobežní tsninu,
táhnoucí se mezi moem a výbžky Tabasaranských hor. Jest to
jediná i)ího(lná cesta, která spojuje stepi Pedkavkazí s rovinou
Kury; tímto smérem vykonávány za nejstaráích dob všechny vojenské
týkající se obou zmínných konin. Tudy pronikali již
Skythové do Médie, jdeníce mezi tichými jejími pastevci a rolníky.
Chazai zápasili až do úplného vysílení se Sásánovci. aby si zajistili
obranu své i^^e. konefné podlehli pesile. Ani jejich porobci se
neudrželi na veledležité vojenské stanici: pišli Arabové, vyvrátili
rozlehlé panství novoperské a pejali jejich ddictví boje se severními koovníky. Svétoborce Timur peve(il pes Derbend své krvelané zástupy, aby nai)adl bojovníky Tochtamyšovy. I Rusové
mnohokráte použili tohoto pirozeného prchodu k svým váleným

nájezdy,

podnikm.
Slovo jest

pvodu

perského, der

Arabové zovou tsninu
kapisi

— dvée, vrata, bend — pehrada,
— bran. Turci Temir-

B<ib-nJ-abvab-hrá.i\a,

— železná vrata, Gruzini Dzgvis-kari — mov?,]iá. brána. Vžechny

tyto názvy poukazují

Domácí djepisci

na stejnou pedstavu
že pevnost

ujišují,

byla

i

veliký význam místa.
zízena za slaveného

Chosrova I., vítze nad byzantským císaem Heraklijem, což si
dlužno vykládati tak, že týž panovník dívjší stavby na tomto
prchode doplnil a sesílil. Již ímští si)isovatelé pipomínají nám
Albánskou bránu (Pylae albanicae). ímž sotva asi jiné okolí se
mínilo, než pohodlná cesta u moe Chvalinského.
V stední ásti msta pozoruhodný hlavní chrám a v nejnižší tvrti u samého behu malá chatr, v níž na svém pochodu
proti Persii roku 1722 pebýval Petr Veliký. Aby chudiká tato
chata byla chránna ped zhoubnými úinky povtrnosti pojata
celá do krásné budovy s bohatým sloupoadím.

Z Dorbendii

pres Niicliu do Tiflisu.

Spojení z Derbendu na
jež vede

obrací

se

pes ddinu
tato

eka

Achtij
ze

Nuchu možno pouze po horské stezce.
na stedním toku Samuru. tam kde

smru

jihovýchodního

Na cest nutno asto vystupovati po píkrých

v severovýchodní.

svazích,

opatrné

na dn hlubokých roklí i pestupovati hojné bystiny, pes
kteréž bud není vnbec žádného spojení auob hozeny dva ti kmeny
pes dmoucí se potok, aby jtes
mohl lovk a nákladní zvíata
pejíti. Jest to pravým umním dostati se bez úrazu pes horské
potoky, jejichž i)rudké vlny v bujné svévoli skáí s útesu na útes.
ohlodávajíce s neoblomnou vytrvalostí
nejtvrdší kameny. V chudých horských obcích sotva možno co koupiti k sndku, tak že
zásoby potravní nutno ssehdu vzíti. Také s noclehem poutník mívá
leti

n

i

z Derbendu pes Nuchu do

nemalé

obyejn musí

obtíže,

se

spokojiti
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lžkem,

které

si

sám

upraví z pokrývek, jež má na koni. O bezpenost není skvle
postaráno a tlupy loupežník v Dagestanu nejsou žádnou vzácností.

Vesnice Achfy rozkládá se na pravém behu Samuru. kde
Achty ajem. Blíže ddiny provedeno ped pl stoletím ojievnní, aby se drželo na uzd obyvatelstvo, jež asto znepokojovalo blízká msta. Roku 1848 odražen byl malou posádkou^
která tam byla vložena, nkolikerý prudký útok horal, jež vedl
sám Samyl se svými nejvrnjšími stoupenci. Nco pes hodinu
k jihozápadu od obce v úžlabiné Achty-aje vyrážejí ze zem velé
minerální prameni/, jež obsahují v sob mnoho rozi)UŠtué síry.
Pro širší kruhy nemají hrub významu, nebot nemocné zrazují
špatné spojení, naprostý nedostatek všeho pohodlí a lékaského
dozoru, když ani nemluvíme o jiných nepíležitostech. jimž by byl
chorobný vystaven. Domorodci ovšem hledají úlevy v léivé vod
pi rozmanitých nemocech. Nemalou závadou pro cizince ve všech
odlehlejších koninách Kavkazu mimo hlavní obchodní cesty jest
neznalost místních jazyk. S ruštinou žádným zpsobem nemže
všude vystaiti i nezbývá mu, než vzíti útoišt k tlumoníku, ímž
sesílen jest tyž

se

návštva neobyejn

zdražuje.

Z Achty vede vojensko-achtinská silnice podél stejnojmenné
eky pes prsmyh Salatavshj do Nuchy. Nejvyšší bod málo používané cesty leží v 3117 m nad hladinou moe, tak že v tomto
ohledu daleko

Na

jižním

pedí

všechny pístupné

úboí hlavního

prsmyky evropských Alp,
msto Nucha neb

horstva rozloženo

patí k nejilejším tržištím Zakavkazí:

hostí ve svých
obyvatelstva, okolí slyne hojností ovocného stromoví a proto se vyrábí z ovoce v etných závodech pálenka. Moruše vyškytá se hojn, tudíž hedvábnictví tou mrou se zvelebilo,,
Sehi.,

jež

zdích

pes 26.000

že se výrobky jeho vyvážejí až za hranice. Prádelen na hedvábí
poítá se pes 50. Pátelé myslivosti by si vru nezasteskli v tomto
kraji, nebot týž slyne též množstvím koroptví, bažant i jiné zve.
Ale i milovníci dumavé samoty by se z jara potšili v okolních
hájích a kovinách. vyznívat od tamtud za tichého veera lahodný
tlukot slavíku, kteí prý, jak domorodci ujišfují, mnohem krásnéji
klokotají, než jinde možno slyšeti.
Za vpádu Nadiršacha v minulém století postavil se v elo domácího lidu proti sveepým vojínm perským jakýsi Hadži Celjahi a
podailo se mu útok nepátel odraziti. Proto byl od vdného obyvatelstva zvolen za chána. Nástupce jeho Husejn zbudoval si nati
mstem pevnost s palácem, jenž po tuto chvíli se zachoval. K panství ruskému pipojena byla zánovní íše již roku 1819.

Od Nuchy postupuje silnice rovnobžné s hlavním hbetem na
západ do pevnosti Zakutal, jež leží uprosted lezginských kmen.
Celé okolí honosí se úrodností a mnohé ddiny i msteka ukrývají se
zraku píchozího v hustém stromoví. Druhdy patil

tém
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kraj Kachecii, ale neohrožení Avarci a Cachurci, pesvédcivse
se o chabosti a nedostiiteiiosti jejich carQ. scstoujiili s hor a dílem
v\t,Ia('ili, dílem v tuhou porobu uvedli pvodní jjjruzinské >vobodiiíky. Tito pod nátlakem svých vášnivých pánu zekli se víry otcQ

ýímy

Výboje horala byly zapezpeeny
kteréžto dobé utvoeno v zabraném území nkolik volných obcí, jak byli zvykli Lezgini ve
své i)ftvodní otiné. Todnikavostí nad jiné vyznamenali se obyvatelé lidnatých aulíí Džazu a Belokann. Jakmile ujtevnéno bylo

a

jmenováni jsou nyní

te|»rve

poátkem

18.

Jenfíilojei.

století,

v

ruské nadvládí v Gruzii, ukázalo se býti nezbytným ztrestati pych
,smélých Lezgin. Již roku 1803 vypravil se generál Guljakov, aby
loupcživé nájezdy Belokanft {)atiné pokáral a pro píšt zamezil.
Obec bvla zdrcena, což úinkovalo na sou>edy tak mocné, /e sarai
se nabízeli, aby byli uznáni za ruské poddané. Ale j)iležitost svádí
s nejvtší ochotou pijati byli nolovka. Již za nkolik
vými carskými píslušníky dagestanští povstalci, tak že týž vojenský
velitel byl ustanoven, aby proradné pechovávae dotklivé pokáral.
sotva však zaBlížil se v ele svých oddaných et k Zakatalam

msíc

;

luielv první vystely, skácel se se svého komoné. V letech ticátých
vystavna jievnost Nové Zakataly, která však pozdji byla pro-

mnna

v msto, když lid v okolí se utišil a s novým poáiikem
vcí. zavedeným od ruských velitel, se usmíil. Kotlinou eky
Džarské jde horská stezka na prsmyk Gudnrský, jenž byl proslaven pechodem oddílu knížete Argutinsko-Dolgorukého r. IHóB.
Na cest z Nuchy do Zakatal pechází se pes eku Kurmuch,
pítok to Alazané, arci v dolním svém bhu pijímá název Knrauje
erné eky). Poíí Kurrauchu tvoilo kdysi i)odstatnou ást gruzinské íše pode jménem Tsuketského eristavstva. Poátkem 17. století, když šach Abbas vyvrátil vnitními rznicemi oslabenou íši
kaclietinskou, vznikl suitanát jelisujský, zvaný dle hlavní osady.
Domácí písemné i)rameny tvrdí, že panující tam rod |)ocházel od
I)vodnich eristavu, kteí z okamžitého prospchu pijali islám.
Týmž sultánm podízeny byly obce na horním toku Samuru.
Posledním polosamostatným panovníkem byl hrg Danirl, který dojiustiv se zrady, pešel k Šamylu roku 1S44. ímž zavdána vhodná
Po pádu Dagestanu
l)íležitost, aby všecek kraj trvale byl zabrán
vypuzený sultán jelisujský vysthoval se do Turecka.
<

údídí, jež sluje Ammam dnra
pudy minerální vody sirnaté. Tejdota
jejich kolísá mezi 38 — 42" ('.. v lét sjíždí se k vídlm na tisíce
nemocných, aby se jim dostalo úlevy v jejich útrapách. ('lioroi)ní
výhradn z ok(diiích okres, o jejich jtohodlí pol)ochá/ejí
staráno mrou nedostatenou. ,leli-s\i neii ili-su tatarsky znamená

U

vesnice

(lázeské

Jelisu

v

píném

ú/labí), vytryskují z

tém

pades.it vod.

Severnji od Zakatal postupuje silnice rovnobžn s pásmem
horským, až náhle
pod jtravym úhloni obrací se na jih i>echázejíc pi tom na pravý beh Alazané.

tém

z Nuchy do

Takto dostihneme

msta
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Signacliu,

kterýž

rozložen

malebn

na nkolika pahorcích a skalních útesech. Dolina, Alazan poítá
se k nejkrásnjším koninám Zakavkazí, zárove slyne velikou

etné potoky i bystiny, vznikající v horách, pinášejí
vláhu bujnému rostlinstvu. V lesních houštinách a kovinách ukrývá
se hojná koist pro myslivce a vkol lidských obydlí chlubí se
réva, rozsazená v tisíce keích, šavnatými hrozny. Kachetinské
víno má již nyní svtové jméno, akoli úprava jeho vyžaduje mnoho
ješt, aby se mohlo vyrovnati jiným stolovým nápojm. V minulém
vku vystavl v Signachu car Herakles II. rozsáhlou pevnost, aby
chránil žírué nivy a pohorky ped lezginskými nájezdy. Nynjší
zíceniny tvrze dosvdují nám, že takových staveb pod pevnou
rukou nové vlády není potebí. Sotva pl hodiny východnji ukazuje se v Bodhijslíém kláštee hrob sv. Niny. Biskupm, jež sídleli
v témž kláštee, píslušelo právo korunovati kachetinské vládce. Na
hbitov odpoívá poslední metropolita Jan, jenž obnovil nádherný
úrodností.

chrám
Mezi Alazaní a Jorou rozkládá se obšírná Širacká step. Když
tu Lezginci shánjí svá stáda bravu
na rozlehlé pastviny, aby se tam vypásala.
Severnji od Signachu u méstýse Carské studny spatují nkteí djepisní badatelé v rozvalinách, jež se zdvihají na vysoké
nepístupné skále, bývalé sídlo car kachetinských Zagam. Lid
ovšem pidržuje se jiného mínní, ukazuje nahoru jako na zámek
Vínorodá oblast v dolin eky
oblíbené své vládkyn Tamary.
Alazan sáhá na západ k ddin Achmetm, kde se bhutá voda
louí s horami, jež jí z ader svých život darovaly. Na východ
pstuje se réva až k poštovní silnici, vedoucí do Zakatal, nebo
dále usazeno mohamedánské obyvatelstvo, jež ídíc se písn dle
pedpis své víry, zdržuje se opojného nápoje. Délka doliny udává
jsou
se na 100 km pi šíce 30 km. Vlastní behy eky
neobydleny, nebot se považují za nezdravé pro výpary z moál,
jež otravuji jmenovit v parných msících všechen vzduch. Tam
ponechány lesní houštiny, útoišt to rozmanité zve, luiny i polnosti bývají astji zaplavovány. Vesnice založeny teprve ve výši
pes 300 m. Nejlepší sady a tudíž také nejhustji zalidnný pruh
zem táhne se ve výši 500—700 m. V dobrých rocích sklidí se
v okrese až na 3 milí. vder vína.
Západnji od Signachu jest památné bojišt Kakaheti, kde
srazily se ruské pluky s horaly dagestanskými a
r. 1800 poprvé
porazily je tak rozhodn, že poítali tito na dva tisíce mrtvých
i ranných, akoli vítzové i s pomocnými gruzinskými sbory postavili do bitevního šiku nco pes 3000 m. Tím zamezeny byly
na vždy loupeživé útoky zpupných Lezginc.
Obloukem opt se vrátíme k Alazaui a to k hornímu jejímu
toku, navštívíme tam Telav, malé újezdné msto, jež leží pi úpatí
hory Civi a jest proslulé svým pekrásným pohledem na jmenovanou
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a veškerou Kachecii. Piouil vine se tu v etných záliybech,
odhaluje z dálky svou stíbrnou hladinu, aneb ukrývaje ji v lesní
hou:^tiné. Na svazích i)ahorka a na odnožích velikánu, již ve vzdorné
smlosti chtéli se temenem svým dotýkati nebeského blankytu a za
že obnažené údy jejich jsou vystaveny
to i)Otrestáni byli
mrazm a nemilosrdným buranm, jež biují jejich zjízvené skrán
všude vidti zvláštní silou kypící révu. Mezi tím roztroušeny skupiny rozmanitého ovocného stromoví a z nich nám pívtivé kynou
úpravné i)íbytky venkovan, již se poítají k nejzámožnjším
v Zakavkazí. Ovšem msto samo ješt daleko není tak zaízeno,
jak by se dalo pi výhodných místních podmínkách mysliti, jmenovit zdravotnické pedpisy odbývají se s otimskou nevšímavostí.
Pece však postaráno o veejnou bibliotheku, o výchovu dívek
peuje se na stední škole, jež postavena pod ochranu sv. Niny.
Místnosti k tomuto úelu vybrány v bývalém paláci gruzinských car.
Dle domácího zempisce Telav byl založen již poátkem 10. stol.
panovníkem Kirikem, ale nemohl se dopracovati žádného významu
až na kratikou dobu v 13. stol. Když msto Gremi bylo úplné
znieno perským šachem Abbasem, vyvolen Telav za sídlo vládc
obýval chán Nazar. Tam též dokonal pohnutý svj život
první v
Herakles II., jenž vstoupil v bližší styky se samovládci ruskými.
Hradby pevnosti, v níž zbudován palác, jsou velice zanedbány a na
mnohých místech úpln poboeny.
V okolí Telava nalézají se mnohé kláštery a chrámy, etné
z nich jsou opuštny, a rzné zíceniny jsou dokladem dívjší
kultury, která v požehnaných krajích kvetla. Jkdtojský klášter pi
stejnojmenné bystin dkuje svj vznik sv. Zenonovi, jednomu ze
zachován byl pouze hlavní chrám,
syrských otc, arci do našich
vedlejší budovy podlehly osudu všech lidských dl, ze zbytk zdí
sotva poznáme základní obrysy starožitné památky.
Severozápadn od msta na 4V.i hod. cesty vzdáleny Jlaverdij;
tamjší kostel pekvapuje svými rozmry. Zdvihá se totiž do výše
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54 w; vystaven zmínným již carem
a na délku
na míst dívjší kaple sv. Jií. Velebná kupole sítila
se v polovici minulého století a nahrazena jest devnou. Nalézá
se tam nkolik starobylých obraz a evangelium gruzinské, psané
na pergamenu, pocházející z 11. stol. V podzemních kobkách uloženo
tlo nešastné carevny Ketevani, jež byla na rozkaz šacha Abbasa
v Persii umuena, ponvadž se nechtla zíci své víry, vedle ní
odpoívají ješt jiní lenové panovnické rodiny. V Alaverdách bývá
velice hluno v dob vinobraní 15. záí. K tomuto dni shromažduje
se na tisíce poutník v chrám a ped ním, nebot k zbožným
navštévovatelm pidružují se též zástupy mohamedánských horal.
Pi této i>íležitosti možno si dle chuti prohlednouti svátení roucha
všech národností, jež v kraji zastoupeny, mezi jinými poutají pozornost naši Chevsui se svým rytíským brnním. Na zemi a
v malých na rychlo sbitých krámcích nabízejí se k prodeji pestré
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výrobky domácí od látek hedvábných, koberc, až do hrubých suken,
z kavkazské bavlny, vysokých beranic, dlouhého
svrchního odvu (erkesky), prostých opánku, drahých zbraní, runic,
šavlí i kinžalíi, zlatem i stíbrem vykládaných, krásné vyšívané náelenky i závoje. Vedle toho sklady gruzinských, arménských i ruských
knih, obrazy svatých dle východního vkusu, ásti domácího nábytku,
nádoby na víno, poháry i jiné pedmty. Postupujete s ostatním
a nemžete se
proudem, posloucháte výkiky vám neznámých
nasytiti pohledu tak svérázného a našinci neobvyklého, až unaveni
rznorodými dojmy zatoužíte po odpoinku a oberstvení.
Zajedeme si na den též do vesnice Gremi, rozložené na levém
behu Alazané, 5 hod. od Telava, domky jsou nevýstavné, neúhledné.
kraj nikterak krásou neustupuje jiným koutm kachetinským.
Když v 15. stol. jednotná íše gruzinská se rozpadla, Gremi stalo
se sídlem vládc neodvislé Kachecie; ale šach Abbas rozkotal msto,
a zbytek obyvatelstva, jenž nebyl povraždn, jest zavleen na vysoinu Iránskou. Od této pohromy se nezotavilo msto, nebof
astji bylo poplenno hrabivými Lezginy. Nyní zachovaly se na
velikém prostoru rozptýlené zíceniny; v klášterním chrám, jenž
jediný znovu opraven po krutých plenech, pohben car Levan II.,
živší v 16. stol. Poslové ruští, již v onch asích navštívili ilé
bylo nemén než 10 arménských
tržišt, zaznamenali, že v
kostel, jiné ani nepoítajíce.
Vzhru po íce, protékající ddinou, pijde se k prsmyku
Kodorskému, jenž otvírá náhorní Dagestan. V úžlabin vystaveny
dvé vže, které mly brániti loupeživým nájezdm, podnikaným
do rovin. Z Telavu po pohodlné silnici lze se dostati za den jízdy
povozem opt do Tiflisu.

bavlnných tkanin
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Do Erivau, Emiadzinu

a

Lenkoranu

Ze stanice Akstafy Zakavkazské dráhy vystoupíme, abychom
svili pošt jedoucí podél pítoku Kury na jih k jezeru Gok-e.
Silnice zvolna stoupá a vine se pi tom v rozmanitých oklikách
pechází pohoí, jež na severozápad obkliuje jezero, protíná
ruskou ddinu Jelenovku a provází na znanou vzdálenost uzavenou
se

hladinu. Na osamlém skalistém ostrovu proti zmínné osad vystaven klášter Sevanga (arménsky „erný klášter"). Mnichové usadili
se v tomto íistraní již v 9. stol., ale chrám mnohem díve zbudován
pijíždjí zámožnjší
k poct sv. ehoe. Za, horkých letních
obané z Jelisavetpolu a z jiných míst, aby se zotavili a ušetili
od zimnice, jest zajisté pobeží jezera proslulé nejenom malebností,
ale též mnohem chladnjším podnebím, než v níže položených
rovinách Kury panuje. Od Sevangy zahýbá cesta smrem jihozápadním k Erivani. Jest to hlavní msto ruské Arménie, jež shromáždilo
ve svých zdích na 15 t. obyvatelstva. Spisovatelé arménští ujištují,
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tomto raísté staniii již Xo(!, když rozlouil se se svým korábem.
Vdecky inQže
z jeho potomka se trvjíle tam usadili.
se vsak dokázati, že vzkvétalo msto v 7. stol. a astji dje se
zmínka v arabských pramenech.
o
Velice trpla Phiva nekonenými spory me/J Turky a Períany,
oba mocní národov usilovali, aby si v ní zabezpeili panství, ale
vratké válené štstí jim toho nedopálo, až pišel silný zápasník
severu a vyrval jim koist. Za zlatého svého asu Turci r. 158:^
vystavli nad ekou Zangou, výtokem jezera Goke, pevnost, zbytky
jejích hradeb v chatrném stavu dokaly se našich dn. Za gruzinského cara Ilerakla II. místodržitel erivaiiský odvádl roní poplatek
do TiHisu. Když v jirvních letech našeho století slíbili serdarové
poslušenství caru Alexandru I. a i)0zdji zrádné zrušili dané slovo,
vytáhl kníže Cicianov s nepatrným oddílem, aby nevrce potrestal.
Proti ohromné i)erské pesile jjroslavilo se vojsko bílého hosudara
neobyejnou hrdinností. nicmén musilo ustoupiti, poraženo spíše
žárem slunením a nemocemi než zbranmi nepátel. Z toho ihned
Asiaté roznášeli povst, že Eriva jest nedobytelnou. Pišel generál
Paškvi r. 1827, aby nezasloužené mínní úpln vyvrátil, za pt
dní j»inutil etnou posádku vzdáti se na milost nemilost. Vítz byl
odmnn za tento neoekávaný úspch titulem hrabte erivaského.
V ohledu prmyslovém a obchodním nemá msto valného významu. Nejkrásnjším místem jest rozsáhlý dvr karavanseraje
zastínný mohutnými jilmy (ulmus etiusa. zvanými narbandy). Bývaly palác serdaruv okrášlen umleckými malbami, jež pedstavují
nkteré památné výjevy z dívjších válek a zajímavé píhody ze
života loveckého. Na rozkaz ruské vlády celá budova v pvodním
obnovena. Z oken zámku lze se pokochati rozkošným
slohu
l)ohledem na bloskvoucí tém Araratu. dole pak v hluboké úžlabin
hluné šumíc pohání své vlny k divokému bhu Zanga, ovroubená
hojnými sady, jež pekypují zelení. Pece však není podnebí chváleno, že by bylo píliš zdrav, a zámožnjší tídy obyvatelstva unikají
mstskému vedru, sthujíce se do blízkého údolí Darai-agu (dolina
kvt). Hlavní chrám dle národnílio podání zbudován od eku.
pozdji promnn za vlády sultánovy v mešitu a Peršané ho užívali
za skladišt prachu. Nyní jest zasvcen P. Marii. V arménském
kostele Zorovaru (svatyn silných) dle lidové skazky pohben
apoštol Ananiáš.
že
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Armén

Pední svatyní
jest klášter Emiadzin, sídlo patriarchy
ili katholikosa celého národa, a ježto nemá týž žádné politické
jednoty, i stedisko všeho duševního života rozptýleného kmene.
Klášter zaujímá znané prostranství a v mnohém ohledu nám
v Kyjev na pravém behu Dnpru.
podstatným rozdílem, že v Emiadzin není žádných
jesky. Za to se tam vydržuje duchovní akademie, která zastupuje
náš seminá, knihtiskárna, knihovna, palác patriarchv, množství
komrek pi) mnichy, hostinské místnosti pro zástupy poutníka a
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k tomu etné hospodáské stavby. I v tom jeví se nápadná shoda
mezi obma poutnickymi místy, že druhdy bývala silné opevnna
a že dosud udržují se mohutné hradby s vžemi a branami, tak
že jednotvárný, klidný život mnišský vyvíjel se ve stínu vojenského

štítu.

Sted rozsáhlého prostoru vyhrazen hlavnímu chrámu, zasvcenému P. Marii: vystaven na tom míst, kde se sv. ehoi, arménskému vrozvstovi, zjevil Kristus. K tomu se také vztahuje jméno
svatyn, nebo Emiadzin znamená v jazyce národa „sestoupil
Jednorozený". K tomuto adí se ti jiné kostely, z nichž každý
opaten ohradou, samostatným sadem a píbytky klášterník. Ye
vzdálenosti pouze nkolik set krok zbudovány vtší kaple sv. Gajany, sv. Ripsimy a sv. Mariny neb Sogakat. První
st let.
ze 7. stol., kdežto poslední stojí toliko

dv

pocházejí

dv

V kláštee ukazuje se zbožným navštévovatelm se zvláštními
slavnostními obady mnoho svatých ostak a pedmt. Nejvtší
pozornosti se tší kopí. jímž byl proklán bok Spasitelv, a ruka
sv. Jakuba. Také v knihovn uschovány etné vzácné rukopisy,

jmenovit evangelium na pergamene psané

s

pekrásnými poáte-

ními písmenami, jež klade se do 10. stol. V tiskárn upravují se
in-u duchovenstvo i lid náboženské knihy a vydává se asopis, jenž
se rozesýlá nejen do vnitních gubernií ruských, ale i do Persie
a Turecka, kdekoli se vtší arménské osady vyskytují.
PatriarcJiové v dívjších dobách nkolikráte mnili svá sídla.
v 5. stol. následovali cary své do Dvinu, po té dlouhý as
žili v Ani,
za výprav kižáckých vyvolili si za residenci Sisu
v Kilikii a vrátili se do pvodního místa až v r. 1441. Jakkoli za
všeobecného úpadku národa vznikly ješt patriarcháty v Caihrad,
Achtamae na behu jezera Yanského i Sisa uhájila svého výluného
postavení, pece katholikos emiadzinský v mnohém ohledu požívá
dležitých pedností volen jsa od zástupc obcí ruských, tureckých,
perských i indických, potvrzen bývá carem. K ruce své má synod
podobné jako pravoslavná církev v Petrohrad. Pi výprav proti
Persii r. 1827 bylo sídlo katholikosa jenom s velikými obtmi vojska
ruského vyproštno z rukou šachových.
Již

Ykol

nmž

kláštera rozloženo nepatrné msteko Vagaršapat, v
sotva ti tisíce obyv., vtšinou píslušníci jeho se zabývají
rolnictvím a zahradnictvím, sady vbec nemálo pispívají ku kráse
místa svou rozsáhlostí i úpravou. Z dívjší slávy sídla carského
zachoval si Yagaršapat pouhou djepisnou upomínku.

žije

Jižnji, blíže levého behu Araxu na pahorku Bluru patrný
zbytky prastarých zdí; nkteí badatelé starožitností arménských
prohlašují je za chudé ostatky msta Armaviru, jehož vznik tratí
se v bájeném starovku. Již prý 2000 1. p. Kr. položeny k
základy, tak že by pedilo vékem assyrské a babylonské obce
svtového jména.
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Na cest ku Kagizraanu, na pravém behu téže eky, kde
hrne své vodstvo z horského úžlabí, ukazují se rozlehlé zi^íceniny
pevnosti Kara-kahj. Vyslovena domnnka, že na témž prostoe
kvetlo msto Tigranoherta, kteréž povstalo za Tigrana 1., zet
Mithridata Ví. krále i)ontského. Konsul ímský Lucullus dobyl
msta r. 69., ale nemohl vítzství svého využitkovati, i)onvadž se
proti ncmu vlastní legie, popuzovány jsouce od poslft Pompejovych,
bouily.
Západnji na pravém behu Araxu proti ústí Arpaaje blíže
vesnice Kulpu dobývá se v rozsáhlých ložiskách kamenná sl. zmínky
djepisné o nich djí se již v 7. stol. V horním toku divoké bystiny
(iarni aje ukazuji se rozvaliny msta Xí^/rwí, za jehož pvodce se
oznauje arménský car Tiridat. Mezi jinými i>olozboenými a v.
vétralými stnami zvlášt poutají i)Ozornost archeologii zíceniny
pekrásn budovy v istém jonickém slohu. Francouzský cestovatel
í)ubois de Moutperet, který podrobné popsal tyto památky a dle
y.bývajících ástí zhotovil nákres úplné stavby, prohlašuje ji za
chrám. Jiid z okolí zove zbytky prost Tacht-Trdat, t. j. trn
'J'rdatuv ili Tiridatftv.

Tam, kde vychází

íka

Garni aj

z

tsné úžlabiny na rovinu

msto téhož jména,
položil král
zvané též Duvin. Základní kameny k
emirové,
Pokr-Chosrov v 4. stol. Za nadvlády arabské sídlili v
své posádky Turci, Mongolové i Gruzini.
l)Ozdji vystídali v
Ovšem nebylo po tu dobu podniknuto žádných vykopávek, aby
sporná otázka mohla býti rozešena.
Asi tyi hodiny jižnji vystaven klášter Ckorvirah (arménsky
hluboká jáma). Chrám zasvcen sv. ehoi a v hlavní jeho lodi
ukazuií! se hlubohá rozsedlina, ilo které byl uvržen svtec na rozkaz
cara Tidata a v tomto stavu setrval tinácte let. Na píkré skále,
jež se vypíná nad chrámem, objevují se zbytky njaké pevnosti;
pi

vesnici Bvinu, druhdy kvetlo, jak se míní,
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mnozí uenci zastávají mínní, že tam
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hledati zaniklé

msto

Artaxata.

Opodál levého behu Araxu rozložena obec Nachievan, v níž
usazeno pes 7 tisíc obyvatelstva, vtšinou Tatar. Blízké vydatné
lomy kamenné soli známy byly již v dob pedhistorické, jak lze
dokázati etuými nálezy z onch temných asíi. jmenovit z nástroj,
jichž užíváuo bývalo pi práci. Zmínky zasluhuje palác, ozdobený
bohatými arabeskami; ])o obou stranách vypínají se dva štíhlé
minarety, k nimž se ješt adí moliutná vž, jejíž základna pedstavuje pravidelný dvanáctistn.
Nachievan znamená arménsky rprvní stanice", a potomci jeho
zakladatel hlásají, že jest to nejstarší osada na povrchu zemském
a že sám Noe prodlel tu njaký as, když vystoupil z korál)U.
Jméuo toto vyškytá se na prvních stránkách djiu arménských, a
není pochybnosti, že jeho pftvod tratí se v šerém dávnovku. astokráte; bylo vyvráceno msto rozmanitými výbojci, ale vždy dovedlo
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k novému rozkvtu. Lid tvrdí, že v mstském obvodu
pohben sám Xoe, není však vdomo, kde se mohyla jeho nalézá.
Na vrchu ukazují uadhrobní balvan, o nmž praví domorodci, že
se povznésti

kryje prach sestry Noemovy.
Na pomezí íše ruské, turecké a perské zdvihá své bloskvoucí
tém do výšin nadoblaných Ararat^ dosahující výšky 5400 w;
malý jeho jmenovec k nému se družící jest znané nižší a pravideln
v lét nebývá snhovou rouškou pokryt. Y sedlovité úžlabin, jež
se mezí obma vrcholky snižuje, vyvrá serdarský pramen, zvaný
tak, ponvadž se tam uchylovali místodržitelové, aby nalezli vítaný
chlad v horkých msících. Arméni zovou vyhaslou sopku Masis,
veliký. Hora považuje se
což se vykládá ze sauskrtského maha
mezi povrivými venkovany za nedostupnou. První na vrchol se
dostal proslulý professor Bedich Parroth (r. 1829), po
nkolikráte pokus se zdarem byl opakován. Josef Chodzko strávil na
výšin celý týden, aby mohl pozorovati zmny teploty a útvar pdy.
Pravideln se vystupuje od Sardar-bulaku. ')
Severovýchodní svah hlavní homole roztržen od temene dol
hlubokou prrvou, známou pod jménem doliny sv. Jakuba, tam
spouští se hlavní ledovec Araratu. U jeho konce nalézala se vesnice
Achuri. Následkem prudkého úderu zemtesení r. 1840 utrhla se
mocná vrstva ledovce se skalami, uzavírajícími dolinu Balvany
zatarasily cestu pramenu, jenž vzniká v tchto místech, a zadržené
vody utvoily veliké, hluboké jezero.
nahodilá hráz nemohla vydržeti pod ohromným tlakem, a spousty polotekuté hmoty
valily se úžlabinou, zniily celou ddinu a sady vkol se prostírající.
Jenom nepatrná ást obyvatelstva, která náhodou nebyla pítomna,
zachránila se a založila obec na jiném úboí.
Z Nachievanu možno oklikou podél toku Araxu pes Ordubad
dostati se do Suše, aneb lze k tomu voliti dráhu až k stanici

—

nm

Konen

Jevlachu a odtamtud dáti se na jih. Na tomto druhém smru dlužno
zmíniti o nepatrné tatarské vesnici Bard na íce Terteru,
nkolik pouze kilometr od ústí tohoto do Kury. Druhdy tam
stávalo bohaté msto Partav, sídlo vládc Albánie, jejichž panství
na sever sáhalo až k ece Samuru, na východ dotýkalo se moe
Chvaliuského, na jih vroubeno bylo údolím Kury, k západu omezovala je eka Alazai. Partav nemohl odolati prudkému útoku
Arab a pipomíná se v jejich pramenech pod jménem Berda
Jak poznamenali východní letopísci. zpustošeno dležité tržišt
v polovici 10. stol. Ptusy, kteí stejnou dobou znepokojovali nejen
pobeží moe erného, ale i Egejského. Do Albánie dostali se po
Volze, pes moe Kaspické a proti proudu Kury. S velikou koistí
vraceli se vítzové stejnou cestou zpt. Nicmén záhy se zotavilo
se

msto

z

pohromy

a kvetlo dále, až

neoblomný Timur

i

jeho sláv

')
Nejnovji popsal cestu na temeno pedseda zempisné spolenosti
v Brusselu Jules Leclerque: Voyage au Mont Ararat 1892.
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konec uinil. Zbyla ze všech nádherných a nákladných
staveb jediná vž a ta jest polozboena. V letech osmdesátých na
{(Opud archeologického spolku v Petrohrad podniknuty byly na
rzných stranách vykopávky, zstaly vsak bez kýženého výsledku.
U poštovské stanice Šach-bidaku vyškytají se zíceniny pevnosti jež nesla stejné jméno a dkovala za svj vznik Nadir-šachu;
na poátku tohoto stolotí proslavena byla tvrz hrdinnou obranou
malé posádky ruské, jež se uhájila proti perské pesile.
Bývalé sídlo karabašských chán, Sušu^ vybrala si pro své
domy a ulice místnosti hornaté, a projevuje celou svou úpravou
ráz stedovkého msta, na liradbách i uvnit zachovalo se nkolik
vží, ano ani i)odzemní chodby k výpadm proti nei)íteli ješté
nebyly úplné zasypány. Lidu v mstském obvodu usazeno na 30 tisíc;
zdejší Arméni vyznamenávají se obchodním dvtipem a zámožností.
Tatai naopak oddáni jsou i)Ovrivosti, jmenovité o slavnostních

na vždy

veejných prvodech poádaných k poct svtce Huseina vykonávají
rozmanité mysterické obady; pi tom do krve se zraují šavlemi
majíce svrchní ást tla zcela obnaženou. Podobné slavi kinžaly,
nosti byly díve v obyeji i v jiných mstech Zakavkazí. hlavn
v Baku. když však se pi nich asto optovaly nebezjjené pouliní
výtržnosti, pinucena byla policie proti nim zakroiti a posléze je
vubec zakázati.
Po smrti perského mocného vládce Nadira šacha, jeden z jeho
místodržitel jménem Panach prohlásil se nezávislým chánem karabašským a vystavl v polovici minulého století msto, jež nazval
Panach-abad, ale tento název se neujal, nýbrž všeobecn rozšíeno
slovo svrchu uvedené dle nedaleké arménské ddiny Šuša-kend.
Koncem téhož vku bylo msto dobyto hrozným chánem Mohamedem
a velice zpustošeno.

Po nkolika

letech

pinucen panovník tamjší

konen

uznati nadvládí ruské až
r. 1822. zavedena ruská správa
v celém území. Od msta vede nkolik karavanních cest na jih
k hranicím perským a u brod pes eku Araxes strhly se od asu,
kdy vztyeny tam ruské i)rapory, asté tuhé srážky.
silná
Nedaleko ústí eky Kury, kde rozdluje se táž ve
ramena vlastní Kuru a Akušu, založeno rybái msto Saljan. Slovo
odvozuje se od perského koene i<al =: rok a vysvtluje se tím. že
šach perský postoupil všechny dnchody obce jakémusi miláku
svému Ibrahimu za jeho zásluhy o trn. Místo pipomíná se astéji

dv

v ruských zprávách rozmanitých posl do vzdálených tchto konin.
Druhé stedisko rybolovu pi vtoku zmínné eky jest Boží Fromyscl.

Nejjižnjším cípem Zakavkazí u behu moe Chvalinského jest
Hlavní msto, dle nhož kraj zván, ítá sotva
šest tisíc oby v.
jjvodn i)rostíral se tuto samostatný talyšsky
chanát. Pda slyne neobyejnou,
tropickou úrodností. Vyškytají se tu duby, jež strmí do výšky až 50 m. Pod nimi rozkládají
své husté vjíe kapradiny v podob zrostlých ke; kolem kmen
ovíjí se bujná réva jako ruka silná a šplhá se až
k vrcholku
Újezd ImJcornnskif.
;

tém

tém
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Lenkoian.

a s nho peskakuje na sousední pe. Celé lesy klenu neb zimostrázu (kavkazské palmy) nejsou žádnou vzácnosti. Milovníci honU
stílejí tu v bažinách i na rybnících kachny, sluky lesní i otavní
neb kozlíky; v kovinách skrývají se hejna bažant, na behu
moském íhá na koist kormorán. nkdy vykrauje si pyšný, dlouholýtký plameóák a s kehotem noí se ve vodu slídivý racek. V hou-

štinách peleší se divoký kanec, ba ani krvelaný tygr v dobé letní
není tu ídkým zjevem i dsí svými loupežemi tiché vesnické
vod íhá nehybn, jakoby z kamene vytesán, dvojobyvatelstvo.
laloný pelikán, opatrn jako citlivá panenka vykrauje si volavka
v stojatých vodách hemží se pijavky. prohánjí se salamandi
nepíliš vábného zevnjšku.
Z mlází i kovisk bídné se vlee
táhnouc s sebou tvrdý štít
k písku, aby se vyhála, želva,
svá) i pouta, opatrné nazdvihuje štíhlou svou hlaviku, byste pozorujíc, nehrozí-li žádné nebezpeenství. Ve výšinách lze zahled-

Ú

vn

mohutného orla neb supa. již pronikavým zrakem sledují
pohyby vyhlédnuté koisti. Y moi loví se u velikém množství
canláti a jiné druhy kaprovitých ryb.
Na rozsáhlých rovinách,
nouti

mže

Ale
i vyvážeti.
hojné zavlažovaných, se daí rýže, jež se
pílišný pebytek vody pináší s sebou také mnoho nepíjemností
a zla. Jím jsou podporovány a živeny zhoubné zimnice, které jsou
tak nebezpeny jako ony v Novém Orleansu pi delt Missi-

tém

Milliony dotravých neodbytných komár a moskytu vznášejí se
ulicemi msta i na venkov a zvlášt stávají se obtížnými za veera
a v noci, nemalou hivnou také pispívajíce, že rozmanité nemoci
se rozšiují. Tuto svízel lidí i zvíat nemli jsme píležitost v té
míe pozorovati ani v Batumu ani v Baku, akoli okolí prvního
msta jest rovnž dosti bažinaté a hojnými dešti zavlažováno.
Pevnost Lenkoran byla vystavna Peršany teprve r. 1812, ale
již 1. ledna 1813 dobyta byla po hrozném krveprolití. Na hradbách
rozestaveno 4000 muž, vybraných bojovník, pod velením chána
Sadi/cha. Útoníci byli vedeni generálem Kotljarevským. jemuž
podízeno 1700 pchoty. Y denním rozkaze, jenž vydán v pedveer
rozhodného dne, výslovn stálo, že se neustoupí. Za ti hodiny vše
do
se skonilo: jakkoli Peršané hrdinsky se bránili, padli
sipi.

tém

mli 950

zabitých a ranných, mezi nimiž
vtšina dstojník. Kotljarevský zasažen byl temi kulemi. jedna
z nich mu úpln roztíštila elist: vyhrabali jej z hromady mrtvol,
jež nakupily se v píkop hradebním v takovém potu, že jej
vyrovnaly.
Neštastný vítz zotaviv se trochu, stal se k služb
40 let
nezpsobilým, akoliv byl sotva ticátník a strávil
v nepetržitých útrapách na Krymu blíže Feodosie, zaídiv ?i tam
skromný letohrádek ^Dohri/ PriJH^ (útulek).
Lenkoran znamená v perštin .pístavní msto", leží pi ústí
malé íky; msto vyživuje pouze 6000 lidí; obýván nejvíce Talyši.
posledního,

Piusové

tém

Cesta vedoucí podél moského behu bývá dosti nebezpená, ponvadž sypká pda píbojem snadno se podemílá a pípady, že se sítí
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neobezetný cestující i s konm do rozbouených vln, nejsou vzácnými. O ochranu kupeckých karavan sj)ráva Újezdu velice málo
peuje, mosty i silnice jsou v primitivním stavu. Ke všemu tomu
pidružují se etné loupežnické ety, jež jsou v kraji domovem
a v pípad poteby snadno unikají na území šachovo. Náelníci
rot bývají tak drzými, že vymáhají od venkovského mírumilovného
lidu i)ravidelný poplatek.

Z

Tiflisu

pes Kars na

Batuin.

Cesta z hlavního msta Zakavkazí na západ jest nejenom píale také zajímavjší než smrem opaným
ddiny i msta
mnohem hustji rozdleny po prostoe, rostlinstvo všude zraí se
v bujné síle, na svahu hor i v rovinách rozkládají se lesy, jež na
nkterých místech nepocítily ostí toporu.
Naše doubraviny. bory i beziny jsou proti tmto houštinám
píliš jednotvárné a stízlivé. Jaká to nevázanost zraí se na všech
stranách. Kolik tu jen rzných tvarft stsnno v nejmenší prostor:
divn
obrovských i drobounkých, hladkých i asnatých, celistvých
cípatých, leskle kožnatých i priisvitné jemných ve všech odstínech
zelenosti! Svorn vedle dub, buk, habr, javor, bez, klen,
jasan a všech obyejných zjev našeho lesa, jež dorstají zde
asto úžasné tlustoty a výše, rostou tu divoce obrovské tešn
a višn, oechy, meruky, sladké kaštany, fíky, platany a inary
(vodokleny), a rozmanit utváené koruny a vrcholky všech tchto

jemnjší,

;

i

stromu

srážejí

se

nahoe

v

hustý,

tžký,

slunci

neprostupný

baldachýn, a pod ním tvoí malina, vavín, zimostráz, tis, azalea.
rhododendron a j. vysokou, hustou podrost, asto tak stsnnou,
že lovk na povrchu jejím bezpen ležeti a choditi mže. Všechen
ostatní prostor vyi)lnn je vncovím úponkovitých rostlin, kižujících a i)roplétajících se malebn k nevypsání. Jejich iíuirlandy
oplétají všechno tak hust, že pod nimi mnohdy druh stromu rozeznati nelze, a že podfatý strom nesetnými jejich pouty v pádu
zadržen bývá." ')
Nejbližší dležitjší stanicí jest msto Gori, jež leží na stedisku
tí dležitých obchodních silnic, totiž z Imerecie, z hor a odTiíiisu.
Pro tuto i)íliodnou svou polohu od ])radávna hrál vynikající úl(»hu
v osudech (iruzie a dosud považuje se za nejilejší msto krajské
veškííré gubernie. Vydržuje se v
nižší ženské gymnasium
a uitelský ústav. Celkový ráz Gori jest ist východní a mimo
nkolik chrám a kaj)lí nemá nic pamtihodného. Obyvatelstvo
skládá se
výlun z Armén. Píbytky seskupeny u jiaty
honiolovité hory. jež se vypíná ve stedu roviny, jakoby ostrov
z vln zeleného jezera. Na temen vrchu zachovaly se zíceniny

nm
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z východu, prales mingrelský.

Uplis

V djinách pipomíná

pevnosti.

ciclie.

se
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poprvé za panování Tamary

a bylo prý vystaveno v dob Davida Obnovitele, brzy bylo zaujato
Armény, kteí hledali v ném ochrany ped nepátely své otiny.
Nicmén poloha obce jest tak výhodná, že zajisté pipoutala k sob
osadníky díve než noví pisthovalci z jihu v ní nabyli pevahy.

Pozdji vedeny

o

msto nekonené

spory

mezi Turky, Peršany

a Gruziny.

Ti hodiny západnji možno navštíviti ddinu Vrbnisi. Dle
gruzinských pramen v pravku bylo v tchto koninách rozsáhlé
msto, jež prý založeno jedním ze syn Mcchetosa, bájeného to
praotce Gruzin; Arabové však je vyvrátili. Zbyl z nho pouze
kostel bez kupole; mimo to nacházejí se tu pi nahodilých
výkopkách a na poli pi orání etné starobylé peníze a jiné
pedmty.
Jižnji od Gori v krásném a hust zalesnném úžlabí eky
se malá kvetoucí osada Ateni. Druhdy tímto smrem
vedla obchodní dráha dále do nitra Malé Asie a proto bývalo nejbližší okolí husté zalidnno. Mezi etnými zíceninami, jež svdí
o bývalém blahobytu, který tu býval domovem, zvlášt polohou
výstavností poutá k sob oko poutníkovo Sión. Vystaven na
i
kraji píkré skály a jeví mnohé píznaky podobnosti s kostelem
sv. Ptipsimie v Emiadzin; pochází prý již ze století jedenáctého
od Bagrata IV. V poslední dob, než Gruzie byla pipojena
k Rusku, romantické úžlabí úpln zpustlo, mírní venkované byli
bud povraždéni neb rozprášeni a vyhlédnuto tam místo za peleš
pro Lezginy. Nyní opt se zvelebuje útulný tento kout proslulý
vinastvím.
Pl tetí hodiny východnji od Gori na levém behu Kury
vypíná se píkrá skála, která upravena v jeskynní msto. Gruzinci
Uplis-ciche (boží pevnost). Výbžek pohoí Kvern iki
je zovou
provází v tchto místech beh eky na znanou vzdálenost i má
velmi píkrý svah. Vytesáno tu nkolik poschodí jesky nad sebou
a spojeny jsou mezi sebou pravidelnými ulicemi a schodišti. Tyto
prastaré lidské píbytky vykazují rozmanitou velikost a všelijak
jsou zaízeny; nkteré vytesány z hrubá, jenom abyukryti se mohl
obyvatel ped nepohodou asovou, jiné napodobují klenbu, jež spoívá na
sloup, umle okrášlených ezbami, tetí mají rovné
stropy, jaké se nalézají u nízkých vesnických chat na Kavkaze,
tak zvaných saklí. Tyto památné stavby, neznámého pvodu, byly
hojn navštvovány od francouzských, anglických, nmeckých
cestovatel. I v naší literatue o tomto pedmte bylo
i jiných
již promluveno:
mimodk i)ipadá nám tu myšlénka, že by bylo
pro vdu prospšno. aby se pirovnaly kavkazské skalní i)íbytky
k podobným opuštným nyní osadám krymským, mezi nimiž vynikají v okolí Bachisaraje
ufutkale (židovská pevnost), vzdálenjší od tohoto Tepe-Kermen, kde dle ústního podání lidu ješt
koncem minulého století bylo na tisíce jesky, z nichž arci etné

Taný ukrývá
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od toho asu sesuly. Nicmén dosud jest jich tam taliové
množství, /e není možno je najednou pehlednouti, z ehož patrno,
jak etná musela to bytí osada, a koli v nynjším okamžiku není
tam ani jediná rodina usazena, ano ani pramének vody tam nikde
nevyvrá. Jiné msto stejného rázu teba o nco menší jest Kaikalen, dv hodiny cesty od Bachisaraje s i)Oustkou sv. Anastasia
v malebném údolí
Kai yvtesané. Ješt jižnji od tohoto asi
píli tetí hodiny lze navštíviti erkesKermen,
jenž se adí k nejzajímavjším toho druhu i)aniátkám. vznikly tu celé ulice umle
spojené, a mnohé z bývalých bydlist jsou se znaným vkusem
ozdobeny.
Sem patí také mohutná pevnost Mangup.-kale, o níž se vyjádili nkteí djepisci, že bývala kdysi hlavním mstem Goth,
pokud zdržovali se na rovinách jihoruských. Dotekli jsme se tuto
vlastních upomínek na Krym, al)ychom ukázali na dležitou shodu
obou zemí.
Uený Francouz Dubois, který nejlépe a nejpodrobnji popsal
vzácn tyto podzemní výtvory dláta v Gru/ii, pipomíná, že dle
jeho mínní povstaly asi v dob, kdy rozhodovali v zemi Parthové,
nebo perští Sásánovci. Mezi jinými nalézají se tu
zíceniny
jakého>i chrámku, ale týž byl z jednoduchých cihel a patrn daleko
pozdji pikroeno k jeho provedení. Týž cestovatel vypátral v jedin z peetných jesky nápis dílem gruzinsky, dílem však arabský,
obsah jeho však v obsáhlém svém díle neuvádí. Djepisné doklady
o Uplis-ciche jsou velice sporé a nedostatené, (iruzinšií jdsatelé
prii)isují pvod jeho Uplosovi, \nuku Kartlosové, jenž se ctí jako
bájený praotec jejich národa. Ovšem jest to dodaten lidovou
elymologií pimyšleno, jako Romulus se jeví doplkem íma, jako
Cechové a Lechové mají své praotce. Pevnost byla
sesílena
a do|)lnna za cara Aršaka II. (23
o p. Kr.j.
Po této nepatrn narážce mizí všeliká stopa záznamu o naší
památce, až hojnji se o ní doítáme v 9.
11. století za píinou
krutých zápasu, jež svádny byly domorodci s tureckými koovníky. Carevi Yachušt výslovn i>odotýká, že jeskynní msto bvlo
obýváno až do ])ícho(lu jízdných tlup svtoborného Džingis-chana.
Ješt za našeho pobytu na Kavkaze r. 1SS9 inilo Snramské
rozvodí a peval
obtíže pro dopravu na dráze, nebot následkem hojných deštil pda se na píkrých stráních a svazích
ssedala a perušovala nezídka všechno s])0Jení. Za tou i)íinou
pikroeno roku 1>8() k prkopu hory a roku 1S9() týž odevzdán
veejn poteb. Jest to nejdelší ])odzemní dráha v Rusku,
totiž 3 versty a 374 sáhy, ovšem že zstává daleko pozadu za jtodobiiýnii pracemi ve ^^výcarsku, za prftkopem Arlberským. i za tunely
v Andech Severní a Jižní .Vmeriky.
Suram, akoli jest pouze 1000 w» vysoký, pece oddluje oblast
moe Chvalinskho od erného a zárove Imerecii od Kartalinie.
Druhdy práv pro tuto svou polohu býval opevnn, ale z ochranse
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nych uásp a hradeb zstaly nepatrné zbytky. V letním období
sjíždjí se do vesnice také nkteré rodiny z Tiflisu, aby unikly
vedru, jež panuje v sídle gubernatorové. Letohrádk však slušuji
a s patiným pohodlím zaízených jest tam po skrovnu pozorovati.
V stanici 3IichajlovsJcé vystoupíme opt z železniního vozu,
abychom pokraovali najatou píležitostí na cest. Zaboíme tentokráte opét na jih, abychom se iDlíže seznámili s „Perlou Kavkaza". *)
Jest to lázeské místo Boržom, kam spjeme, úzká úžlabina,
v kteréž se msteko v hustou zele mohutného stromoví zahalilo,
patí k nejlahodnjším koutekúm kraje, jenž pece svojí krásou
jest proslulý. Soukromá podnikavost, jinak ješt málo vyvinutá
v jiných oborech, nedala si ujíti aspo této vítané píležitosti,
aby pobyt v malebné konin uinila ješt píjemnjším a vábivjším. Vystavna celá ada letohrádk, vyznaujících se vybroušeným vkusem, a jiné se dokonují i poínají. Vidti, že jest ilá
poptávka; vzdor tomuto ruchu pobyt za léebného období jest drahý
a
zámožní nemohou si ho dopáti. Jakkoli údolí jest dosti
deštivé, pece nevyniká pílišným chladem v lét. nebo
Minerální vody pipomínají svtoznámé francouzské
leží nízko.
lázn ve Víchy, Kateinský pramen ukazuje 39" C, Jevgenijský
však jeuom 23'' C. jsou velmi krásné zaízeny a doporuují se jmenovité proti chronickým nemocem žaludku, jater a rheumatickým
bolestem. V lázeském parku každodenn hrává hudba, k poteb
chorobných hostí otevena knihovna, v níž zastoupeny jsou nejen
všechny dležitjší plody literatury ruské, ale i výbr z jiných
svtových spis bud v ruském peklade,
v pvodním
jazyce. I tuto však, jako jinde v Rusku, postrádáme slušný zetel

mén

pomrn

;

ásten

k menším slovanským národnostem. Mladší pokolení obas poádá
v prostranné vkusn zdobené dvoran tanení vínky; i na náadí
tlocviná nezapomenuto, aby se
i svalstvo síliti mohlo
a tak chut k jídlu povzbuzovala. Nejkrásnjší ozdobou lázní jest
palác velikého knížete Michala Nikolajevie, jemuž mstýs ve vlastnictví darován. Palác vystaven v písném slohu maurském. podobn
jako mnohé skvostné letohrádky na Krymu. K velkoknížecímu sídlu
pipojen rozkošný sad, v nmž se pstují vzácné místní rostliny

pimen

etné subtropické. Pro zotavení obecenstva slouží rozsáhlé útulné
procházky, mezi nimiž pední místo písluší parku knížete Voroncova, kdež nedávno oteven hostinec upravený dle asijského vkusu.
Blíže tohoto oblíbeného místa nachází se ješt jiné léebné vídlo,
obsahující jod a nati um.
Pokraujeme-li zapoatým smrem, dostihneme v neveliké vzdálenosti klášter Timotisuhani, jenž byl odevzdán bohoslužb v 14. století. Ovšem vedle hluného lázeského místa vyjímá se tato klášterní
samota jako nápadný anachronismus, co písný stedovk odsuzoval,
shledává tkavý, jenom po novotách bažící novovk zcela nezávadným.
i

')

Viz Fp. ^3KaninieB5 „Ilep.iE KaBKaaa."

Tii*.iiict>
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Ze stanice Michajlova udržuje

se pravidelné spojení

s

Boržomem

pro-

stcdkein oiiiuibus. V tomto láz<M'iskéiu místé trávívá prázdniny ná.š
rodák Uakušíin prof. gyinnas. v Titíise.
Vypravíme se dále na své potulky k hornímu toku Kury. Na
pravém jejím behu najdeme u chudé vesnice Acchuru, jenom nkolik hodin jižnéji, zíceniny rozsáhlé pevnosti, jež mla uzavírati
jiístup do krásné kotliny se strany polední. Turci byli z ni vyroku 1828. Ve stedu návsi, na úpatí pevnostní skály,
I)U/,eni
vidti zbytky velebného clirámu, jenž byl vystavn dle zpráv gruzinských letopisc poátkem 7. století za vlády slavného císae
Heraklija, jenž ástené upevnil íši byzantskou v pední Asii.
Budova stála ješt v minulém vku neporušena, ale zlotilé tlupy
turecké posléze ji zboily. Toliko posvátný obraz Panny Marie byl
zachránn j)e(l záhubou a uložen do kláštera Gelatského.
Opustíme kotlinu Kury a zaboíme na západ v úžlabinu Poschovaje, jež do oné eky v malých záhybech- spje; staneme v mésté
Achulciche (gruzinsky nová pevnostj. V dávných dobách byl týž
hlavním mstem isté gruzinského území, jež se zvalo Samcche
neb Zemo-Kartii (horní Kartalinie) a zahrnovalo kotlinu Corocha
a horní Kury. Výhodná poloha všeho kraje pohádala místodržitele,
aby se pokusili vymaniti se z podruí ústední vlády. Toho též po
nkterých zmaených odbojích dosáhli v 14. století, úspch však
byl toliko zdánlivý a záhubný. Dostavili se Turci, již se spokojili
z poátku pouhým poplatkem, ale brzy nutili lid, aby se hlásil
k islámu, bývalý vládnoucí rod odstranili a dle své libosti jmenovali zvláštní paše, kteí byli podízeni erzerumskému seraskieru.
Brzy nabyl Achalcich neblahé slávy jako hlavní tržišt pro otroky,
kteí byli vyrváni ze stedu svých rodin loupeživými Lezginci; nejvíce mezi zajatci bývali zastoupeni Clruzini.
Až do píchodu Kus poítána i)evnost k lidnatjším místm
Kavkazu, žilo v ní pes 50.000 obyvatel, od té doby však nápadn klesá, nebof nemá ani 14.000 obyvatel, vtšinou Armén
a znaný díl žid. Náboženský obrat proveden tak dakladné, že
pvodní obyvatelstvo adí se k nejhorlivjším mohamedánm a zapomnlo na svj gruzinsky rod, osvojivši si i jazyk turecký a víobyeje. Kdy vznikl Achalcich, nemžeme s uritostí íci, pipomíná se pod nynjším názvem teprve v 12. stol., ale není pochyby,
že obec již díve kvetla. Staré msto táhne se na levé stran
Poschovaje a zahrnuje v sob též pevnost, z památek budtež
jmenovány pravoslavný kostel, i)estavený z mešity, a jiné menší
chrámky, jaké toliko Turci pod svým nadvládím trpli. Nová tvrt
zvolna se zvelebuje na protjším behu. Hlavní prmysl, jenž se
od nepamti provozuje, jest výroba stíbrných ozdob, vyšívání,
rukojetí, ])Ochev i j. podobných vcí dle východního vkusu.
K. 1828 hrab Paskvi rivanský porazil pod hradbami msta
daleko silnjší oddíl tureckého vojska, obsadil tyi opevnné tábory
a ukoniv náležité pípravy, dobyl též pevnosti, pi emž padlo

tz

Achalkalaki.

255

nemén než 67 dl. V tuhé zim následujícího roku
pepadli Turci malou posádku, která tam byla zstavena,
nepodailo se jim však stéci hradby. Nuceni jsou s citelnými ztrá-

mu

do rukou

úskon

tami od Achalcichu ustoupiti.
Pl dne cesty od msta smrem severozápadním v lesnaté
úžlabiné malé horské bystiny ukrývají se Abas-Tumanské minerální
vody, opatené všemi léebnými pomckami a velmi krásn upravené,
což. jak jsme na jiných místech Kavkazska mohli pozorovati, v tomto
území jest vzácným úkazem. Odtud jest spojení dobrou silnicí
nejen na Achalcich, ale též na Kutais pímo na sever pes pohoí
Imeretinské.

tém

kroku pijdeme na památky keV okolí pi každém
sanství. K jihu šest kilometr v romantické konin na píkrém
svahu Uravel-aje lze prohlednouti si Safarský klášter, jenž pekvapuje svými neobvyklými rozmry. Býval ped nepátelskými
nájezdy chránn objemnou zdí a píkopem, arci poslední jest zanesen a hradby se rozsypaly. Na prostorném nádvoí nalézají se
rozvaliny nemén dvanácti jiných kostel a kaplí rozmanité velikosti
a také nestejného slohu. Nejvtší z nich zasvcena sv. Savovi,
zbudována byla poátkem 14. století, vyznamenává se výtenou
ozdobou a oltáem, na nmž provedeny hojné umlecké polovypukliny. Bohužel v posledních letech, ježto není žádného dozoru,
nejvtší ást vzácného tohoto díla rozebrána a zstaly na míst
jenom nkteré kameny, i ty však jsou zlomyslnou rukou zuráženy
a znetvoeny. Dosti smutný úkaz, že tento vandalismus proveden
již pod vrchním panstvím ruským. Nad klášterem vyvrají Uravelské

léebné vody, obsahující
a

neuinny

železo; užívá jich toliko místní obyvatelstvo

dosud ani žádné pípravy, aby se staly pístupnými

širšímu obyvatelstvu.

Mnohem západnji
Zarznia,
z 11. stol.

(32 km) od Achalcichu jest jiný klášter,
na cest vedoucí do Adžarie. Chrám tamjší pochází
a adí se k nejlepším památkám gruzinského stavitelství.

byli vyhnáni ze svého útulku ped temi sty roky, nicdosud svatyn v dobrém stavu se udržuje.
Podél úzké úžlabiny Achalkalaki-aje vine se cesta na náhorní
se vypíná do výšky až 2000 m
rovinu Achalkalackou, jež
nad hladinou moe a proslulá jest drsností svého podnebí. Ani
žito a jemen pravideln nemohou dozráti v nejvyšších polohách
Pebytená voda
a tudíž lid živí se vtšinou chovem dobytka.
nenalézá volného odpadu a proto shromažuje se v nkolika objemných jezerech jako Toparavanu. Chonalech, Tibicchuri, a j.;
vedle toho však jest ada drobných nádržek i moálovitých sníženin.
Obyejn se zove všechna rovina Ducliohorí, ponvadž se tam
v potu asi 7000 d. usadila sekta duchoborc, již vyznaujíce se
piinlivostí a pracovitostí, pstují v znaných rozmrech kon.

Mnichové

mén

prmrn

Mstýs
arménského,

Achalkalaki, ítající nkolik tisíc obyvatelstva, pevahou
za tureckého panství dosti silnou pevnost, jež

ml
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bvlH (Ivakiáte dobyta ruskými vojíny a to plukovníkem Kotljaievproslaveným hrdinou, a r. 1828 hrabtem Paskéviem.

skýni.

/ápadnéji od msta na levém behu Kury, jež si vymlela
horním toku svém hluboké koryto, zasluhuje zmínky jeskynní
klášter Vardzia (zámek rží). Není známo, kdy a kým znamenitá
V píkré skále vydlabán palác, mající
tato stavba provedenati sta šedesát pokoj; mezi komrkami rozmanité velikosti a
chodbami hojné bývá navštvován v nitru zem velkolepý chrám
Carevna Tamara pedstavena tu
s pekrásnou nástnnou malbou.
V jiné ásti sklepení ukazuje se kamenný
v životní velikosti.
baldachýn, j)od kterým byla vládkyn uložena k vnému spánku,
pozdji však prý její ostatky peneseny do Gelatu. Dle národního
j)odáiií Tamara vykonávala tam soud, a odsouzení, pomodlivše se,
vrhali se do hluboké propasti. V jedné z temných zadních jesky
ve skále vytesána nádržka, do níž stéká výborná pramenitá voda.
Kdy peetné kobky i svtnice podivuhodného paláce byly opuštny,
zftstává utajeno. Víme, že Monííolové poplenili památku a jejich
píkladu následovali i Peršané. Jenom nepatrný díl jesky obnoven
byl ped nedávným asem soukromými prostedky. Lze si jen páti,
aby též stát pispl pimenou ástkou, aby vzácná upomínka
v

chránna ped rozpadnutím.
Sledujeme-li dále k i)ramenm jejím Kuru, dostaneme se po
žije
pravém jejím behu k bídnému msteku Ardaganu, v
budovali
nco pes tisíc lidí, vtšinou Arinénti. První píbytky v
úpln vymizeli, odnárodnili se,
(jruzini, arci nyní z nho
V okolí upomíuají zíceniny
s islámem pijali turecký mrav i
etných kaplí a kostel ua vláduuvší kdysi kestanskou vrouku.
Siln oi)evnné místo bylo vzato útokem r. 1877 generálem Lorisem Melikovým. Pi tom padla vítzi do rukou 92 dla a veliké
množství vojenských zásob a spíže.
Zahneme ješt dále na jih do údolí Arpaaje, na cest musíme
pestoupiti drsn pohoí, jež oddluje poíí Kury od Araxu. a
Vrchovina Arpaaje od
ocitneme se na úrodném jižním sklonu
pradávna tvoila pomezí Gruzie, Turecka a Persie. Stediskem
tohoto kraje jest msto Alexandropol. Tímto smrem vedla hojn
tou
oživená dráha pro karavany, jež se ubíraly z Karsu na Titlis
opevnná,
píinou bývala u pívozu pes Arpaaj celnice,
jež slula Giimri (tur. gjumrjuk rz: celnice). Po míru adrianopolském
usadilo se tu mnoho arménských rodin, aby unikly útiskm vlády
padišahovy.
Za pítomnosti cara Mikuláše r. 18:)7 založena tu
veliká pevnost, jež byla pojmenována ku cti carevny Alexandry
byla

nmž

nm

tém

e.

:

pimen

Feodorovny.

Denní pochod jižnji u téže eky rozkládají se pamtihodné
zíceniny arménského msta Ani. Na rozsáhlém prostoe, jenž
jest obklíen hradební zdí. ua mnohých místech ješt dobe zachovanou, rozházeny v hojnosti zbytky velikolepých chrámu, mešit,
palác i jiných budov a tudíž nazývá se u místního liilu msto
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Ani.

„tisíce a jednoho kostela". Na hradbách a též na rázných jiných
stavbách lze ísti množství nápis, které až budou bedliv zaznamenány a patin urovnány, poskytnou dležitý materiál pro djiny
stedovké Arménie. Po prve pipomíná se
i peánou chronologii
msto v 4. stol. po Kr. Bylo to nepatrné msteko, jež náleželo knížaKamsarakanm. Když svoboda Arménie byla zniena arabskými
výboji, na bezích Arpaaje utvoilo se v 8. stol. panství rodiny

tm

Bagratovc, již pozdji pod ochranou chalif založili novou arménskou íši v Širáku. Slavná tato dynastie udržela otže vlády ve
svých rukách až do r. 1079, když zemel poslední car Hahik.
Krátce ped tím car Ašot III. vyvolil si Ani za své sídlo a ozdobil
je etnými nákladnými budovami, o jejichž velikoleposti mžeme
si arci .lenoin neúplnou pedstavu uiniti ze zícenin. Práv vvhodná
poloha mésta, jež podmiovala skvlý jeho rozkvt, byla podntem
k nekoneným zápasm mezi Peršany a držiteli Malé Asie Na as
vztyeny tam byzantinské prapory, ale Seldžukové pihrnuvše se
z Iránu dsn poplenili bohaté tržišt a rozprášili mštanstvo na
všechny strany. Sotva se lid trochu zotavil z tžké pohromy, zaplavena celá krajina znovu Mongoly, již pinutili obyvatelstvo
Pece však
z venkova i hrazených obcí hledati spásu v cizin.
daleká vtšina uprchlík, když minula niivá vichice svtových
dobyvatel, vrátila se k vyhaslým domácím krbm, abv u nich
založila své rodinné štstí.

Osud msta

byl

zpeetn

teprve živelními

záhubami; r. 1319 hrozné zemtesení rozmetalo nádherné stavby
chrámové i soukromé píbytky a vypudilo podnikavé obchodníky
a piinlivé emeslníky, aby dali výhost kraji, jehož píroda takou
Nkteí spisovatelé arménští se
jejich nepítelkyní se projevila.
domnívají,

že jejich

rodáci v Kutech,

Suav

Bukoviny a Halie jsou potomky vystéhovalc

stedovké stolice. Prohlídka trosek
ponvadž nejenom zdivo se ítí, ale
tloukají

z

píjemná

majetek i život badatele starožitností.
jest nezbytno návštvníku, opatiti se ozbrojeným

v okolí,

Z toho dvodu
prvodem.

nešastné jejich
ani bezpená,
potulní Kurdové. již se po-

není
i

a v jiných místech

ohrožují

Nejbližší okolí

manitými troskami,

a vbec údolí Arpaaje oplývá perozdosvdují dílem vysoký stupen zaniklé
úplnou náboženskou i národní promnu, jež

msta
jež

vzdlanosti, dílem i
v posledních stoletích násiln byly provedeny. Klášter Chošo-vanh
skvl se druhdy na skalnatém poloostrov, jejž ohlodávají šumivé
vlny eky. Za pvodce jeho se prohlašují arménští mnichové, již
se vysthovali z ecká, a tudíž slul z poátku choromoí^i-vavh
t. j. klášterem
eckým. Vnitek svatyn sv. Jana pokryt etnvrai
nápisy. Po stranách hlavní budovy lze si prohlednouti dv kaple,
v nichž pohbeni mnozí lenové panovnické rodinv Bagratovcii
Balirun neb Baharan na pravém behu ekv, blíže k jejímu ústí.
oznauje nám bývalé msto, založené Jervandem II. v 1. stoj. po Kr
a na njaký as sídlo jmenovaných vládc. Jakkoli již od nepamti
Proí.

Em.

Fait: Kavkaz.
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všichni píslušníci
píkré skále kynou

uznali

výhodnjším jinde se usaditi, pece na
tvrze a z pti kostel trí k oblakm

nám zbytky

rozsypané základní steny, stropy dávno již se projjadly.
Z Alexandropolu vede cesta k Erivani, ale neudržuje se na ní
pravidelné poštovní spojení. Jiná silnice mnohem živjší vine se
smrem západním ku Karsu. Nepehání se nijak, tvrdí-li se. že
všechna pda mezi obma msty jest prosáklá krví ruských vojín,
již, vzdáleni od své otiuy, uložili tam své kosti v zápase za národní
est a státní poádek, který se ml zabezpeiti uhntenému praobyvatelstvu.
Bojováno bylo o ady vrch jižnji od dráhy se
táhnoucí, jež výborn chrání svou mohutnou hrudí Kars.
Nedaleko vesnice Kiiriik-dara svedena tuhá bitva r. 1854,
v níž se podailo knížeti Bebutovu s 18000 m. úpln rozprášiti
turecké vojsko stojící pod velitelstvím Zarifa paše v potu (50(XX),
Pi tom zvlášt se vyznamenali novgorodští a tverští jezdci, útoíce
na hust seadnou pchotu. Ani ne ti hodiny od tohoto bojišt
jižnji u ddiny Bas-Kadyhlaru týž vdce maje k svým službám
l)Ouze 10000 m. k zmatenému ústupu pinutil pašu Achmeda, jenž
velel 36.000 v. Do rukou vítzových padla 22 dla (r. 1853).
Na polední stran od zmínné vesnice modrají se vrcholky
Aladžinského hebenu, jež oddlují rovinu od hornatiny: východní
výbžky neznaného pohoí pistupují
až k samému behu
Arpaaje, západní svahy splývají se stránmi sousedních etzu. Ve
vojenském ohledu toto pohoí považuje se za velmi dležité, nebot

tém

jest

mže na nm i etnjší oddíl delší dobu se
ponvadž všude se vyškytá hojnost vody a také svží
pro kon.
Když r. 1877 Rusové p3 neúspšném útoku

nepístupné a

brániti,

pastviny

na Živin byli pinuceni perušiti obležení Karsu, turecký velitel
Muchtar pešel k výboji a obsadil severní úboí Aladži a okolní
výšiny. Ustupující pluky rozestavily se naproti, oekávajíce nutné
posily, tato dostavila se teprve po tyech msících a tu mohlo se
pomýšleti na optovný postup. Trojnásobný útok nepinutil turecké
šiky, aby ihned své polohy opustily, nicmén zpsobeny jim tak
citelné ztráty, že po krátké rozvaze ustupovaly obránci až ke Karsu.
Díve však než to bylo možno uskuteniti, vrchní velitel velkokníže

Michal naídil všeobecný útok a k veeru 3. íjna ohlásili parlanientái, že se vojsko obklíené vzdává na milost a nemilost. Mimo veliké zásoby všeho druhu zajata etná dlostelba a pes 8000
složilo zbran. Muchtar pasa ješt za šerého jitra opustil své sbory
a hledal spásu v útku.

muž

Prohlednuvše

znieno násilnou

si letmo strán, kde tolik
blahých nadjí byla
smrtí, blížíme se k vlastní pevnosti. Kars rozkládá

na píkrém skalním výbžku, kde Kars-aj svírán temnou tsninou. Zevnjší úprava msta jest málo vábná, ulice úzké. špinavé,
klikaté, obanského obyvatelstva nco pes 3 tisíce. Není pozorovati
žádný blahobyt, obchod jest chabý, nevýnosný, pda neposlwrtuje
píliš skvlé odmny za mozolnou práci rolníkovu, jest kamenitáse
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a dozrávající obilí nezídka trpí chladným poasím. Pavod nepístupné tvrze není znám. První zmínka o ní iní se v 9. století;
nynjší název udržel se od asu, kdy Gruzini ovládli touto krajinou,
Karis-Tiálaki (msto bran) slulo proto, že znailo pomezí mezi

Arménií a Gruzií. Piovnž jako Ani a jiné pohranin obce byl
Kars pedmtem nekonených vražedných boj, až zstal pod
vládou sultánovou. Mohutné hradby jeho pocházejí z asu Murada III.,
úelem jejich bylo chrániti Malou Asii proti Persii a pozdji byl
hlavním štítem proti ruským orlm. General Paskvi, odraziv
výpad posádky, v patách za bžícími tlupami dostal se do msta
i

tak

neoekávan,

že

sám

se

tomu

diviti

musil (1828).

Tato smutná zkušenost pouila caihradskou vládu, že se musí
postarati o nevyhnutelné opravy ve válenictví, v této snaze byla podporována i svými evropskými pátely, kteí nemohli neinné k tomu
pihlížeti, jak nemocný muž ztrácí kus po kuse své zem a tím
pozbývá životní síly. Proto generál Muravév r. 1855 nalezl pevnost
dle

novovkých požadavk zaízenou a zahubil nerozvážným útokem

zbyten pes

7V„ t. vojín. Msto donuceno se vzdáti, když zamezen všeliký dovoz a posádka byla vyhladovna.
Mírem paížským musila býti krvav vykoupená koist vydána dívjším držitelm. Za poslední turecké války zkoušena
tudíž na novo obtavost národa ruského, aby se mu zabezpeilo,
co dvakráte ml ve své moci. Pod pláštm boulivé listopadové
noci velkokníže Michal naídil všemu svému brannému mužstvu
útoiti, boj

ukonen skvle, ranní úsvit byl pozdraven
míst obvyklého plmsíce (1877).

prapory

pravoslavnými, na

Nejdležitjší památkou jest starobylý arménský chrám dvanácti apoštol, jenž prý byl v 10. stol. dokonán. Aby si usnadnili
práci i náklad, promnili jej Turci v mešitu, ale když upevnilo se

uznáno prospšným vrátiti svatyn
bohoslužb Kristov. Vnitek úplné jinak znovuzízen a vymalován,
na hlavním oltái zasazen obraz sv. Michala archandla.

panství severního samovládce,

hlavn duchaopuštné mahomedán-

Podél silnice rozptýleny osamlé osady sektám,

borc

a

molakan, kteí

zaujali

polnosti,

skými vesniany, tito totiž než by se pizpsobili zmnným poradji vyžádali si od úedník caihradské vlády pozemky
v málo vzdlaných ástech Malé Asie a za nepatrný peníz rozpro-

mrm,

dali své

dosavadní statky.

Rozlouíme

svtoznámými bojišti, abychom velikou oklikou
orOchu; na cest, jmenovit u pohranin vesobjevují se zíceniny rzných staveb, jež nás upomínají
se se

zaboili do údolí
nice Olti,
na zaniklé

tam kesanství.

Na malé poboce orocha rozkládá se nyní nepatrná vesnice
Ardanu, jež bývala kdysi jedním z nejdležitjších obchodních
stedišt v západní Gruzii. Djepisec carevi Vachušt jmenuje zakladatelem jeho Vachtanga Hurhaslana, ale z jiných pramen toto
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nedochází dokladu. „Artanudž", jak se zove gruzinsky. nej-

iiiíiiéní

díve

íi

se vyškytá v historických

poznámkách

v 7.

vku

i

byl teh(Íy

niajotkem rodiny Ba^ratovcft. Arabové proniknuvše do poíí Oorochu neui^etili majetku zámožných méštan, nicmén veejné
byty soukromé pozdvihly se z hromad štrku již za Asofn.
stavby
se usadil.
jenž také trvale v
Ketí djepisci stedovku s velikou pochvalou j)Opisují nejen
mstské i)amátnosti, ale i dotýkají se pi této píležitosti obsáh.ého
obchodu, který byl odtamtud i)rovozován. Nechceme unavovati laska"vého tenáe podrobným výtem stavitelských i)amát"k. jež zlobou
lidskou a nepízní asu obráceny jsou v trosky v celém poíí Corochu, tolik jest nám však i)odotknouti, že i v samé Evrop, mimo
Itálii a Kecko, málo se najde krajin, které by náboženskou horlii

mst

vostí a

umleckým vkusem mohly

pece hynou

tito

na

hroud,

jež

zápoliti
jest

s

pedky

Gruzinft,

prosáklá kiví

a

a

zkypena

potem jejich.
Z Achalcichu vede horská stezka pes prsmyk Godorshý ve
vVši 2500 m k Batumu.
potebuje dvou dní, aby urazil oznaenou vzdálenost, nepihodí-li se žádná nehoda, která v zanedbá
ných tch koninách není nic neobyejného, ani vzácného. Potloukají se dosud v divokých horách stále ety loupežnické, tak že

K

bez ozbrojeného prvodu není radno v odlehlé ddiny se pustiti.
obtíží dlužno pekonati pi obstarávání pokrm, z kteréhož
íh\vodu se doj)oruiije potravinami ve vtších mstech se zásobiti.
Milé jsou tudíž pocity, když sestupujíce s hor v dáli zahlédneme lesklou hladinu erného more a pochopíme v tomto oka)nžiku velmi dobe ony radostné projevy nadšení, které prochvívalv
nitrem druhfi Xenofontových, když jim kynul zrcadlový odlesk šir'
hlubiny, jež se nám jeví jako by z kovu ulita.
Zátoka BnUimsliá uznává se za nejpohodlnjší
nejbezpenjší na celém východním a jižním behu Pontu. Mohutné lesy
uhájily po tuto chvíli svého i)anství na okolních výšinách proti
hrabivosti lidské a pispívají nejenom znanou mrou ku kráse
l)istavu i ])odporují zdraví obyvatelstva. Jádrem lidu jsou poturení (Iruzini, ale vedle nich
zastoupeni jsou ekové, kteí
provozují hlavn hostinskou a kavárnikou živnost, Arméni, Rusové, židé a nkolika rodinami
všichni pední obchodní
národové Evropy. Poítá se na 12 t. stálých píslušníku.
Za znialátnlé a všemu pokroku odporující vlády turecké
byla to nepatrná vesnice, jejíž uuijetníci zabývali se
výhradn i)odvodným dovozem zboží do ostatního Zakavkazí, ježto
bvlo vybíráno od celních liad vysoké clo. Zamstnání toto bylo
dosti výnosné a nedbáno tudíž jiných pramen výživy, hospodáství
emesla byla takka neznámou vcí. Pomry pod záštitou carskou
rychle S(^ mní. Ohromné koráby anglické, francouzské, nmecké,
norvéžské i pod jinými vlajkami vyhledávají ilý i)stav, aby
objemné prostory svých bok vyplnily domácím nákladem, nejvíce

Nemén

i

etn

tém

tém

i
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obilím, petrolejem, ale muoho se zakupuje též burelu, vlny
bavlny. Roku 1886 kotvilo v zálive 615 lodí zahraniních a pipotou-li se k tomu i parníky, patící rozmanitým ruským spolenostem, dosáhne se zajisté slušného ísla 1100. Z tržiš na pobeží
ernomoském toliko Odsa pedí hodnotou vývozu nedávno získanou zátoku. Cena zboží objednaného cizinou v Batum jmenovaného
arci
i

roku dosáhla 1472 uiill. rubl. Za to výrobky zahranin málo se
pipouštjí k prodeji, brání v tom vysoké clo, tak že jediné vybrané tovární práce anglické a francouzské, výminen rakouské
neb nmecké pes tuto pekážku získají si své kupce. Celnice v témže
roce propustila za tyi milliony zboží cizího pvodu.
Ostatn v posledním ase šíí se také sláva Batumu jako místa
lázeského, podnebí jest mírné, pímoské s malým rozdílem prmrné teploty letní a zimní, moské koupele jsou píjemné a již
nyní vábí k sob mnohé hosty, kteí by ješt ped deseti roky
utráceli peníze v Nizze neb v Sorrentu. Arci nemže se ani mluviti o podobném pohodlí a úprav procházek, jakými vyniká proslulé lázeské místo v jižní Francii neb v rozkošné zátoce Neapolské.
Ani nemže obstáti Batum, postavíme-li jej vedle krymských koupelí
v Jalt, Feodosii, Sevastopolu a Eupatorii. Co zanedbala po tuto
chvíli lidská piinlivost, nahrazuje bujné rostlinstvo a velikolepé
jest jediná slušnjší procházka po nábeží, ostatní
okolí. V
ulice jsou pokryty mocnou vrstvou prachu, jenž vzdouvá se pi
sebe menším vánku neb kráíme-li voln za svým cílem. Práv
se dokonilo nákladné molo, jež má chrániti lod ped severozápadními vtry, jež nezídka veliký zmatek a znané škody v pístave zpsobují. Nemalou svízelí pro obyvatelstvo jest naprostý
tuto roznášejí v putnách
nedo^tatek potrubí pro pitnou vodu
obložených erstvými ratolestmi a listím, aby tak rychle nezteplila.
Sklenice nápoje prodává se za kopejku, akoli bývá pochybné istoty.
v blízkých ddinách zimnice, nicV lét zahnizduje se v
i
se pozoruje, že tato metla jižních krajin pozbývá zhoubn
své síly, nebot rázným vystoupením vlády byly již jednotlivé rozsáhlé moály, jež se uznávají za semeništ nemocí, vysušeny.
Mnohé místnosti, blíže msta ležící, nejen se chválí pro svou
zdravou polohu, ale i pro pírodní krásy. Za nejlepší léebnou stanici se prohlašuje lékai Koronis-ckali, což potvrzeno i úsudkem
profesora Virchowa. Zatím zstává to pi pouhém úsudku a podobá
se, že uplyne ješt více let, než se bude opravdov pomýšleti, aby
se slovo uvedlo v skutek.
Turci obsadili beh bývalé Gurie na rozkaz sultána Solimana
Nádherného, který svými vítznými pochody zasadil tak hluboké

mst

;

mst

mén

rány

i

našemu mocnáství,

vyrvav

mu

nejkrásnjší

ást

Uher

a Charvatska. Když pešel do carské správy, prohlášen byl z poátku za svobodný pístav, až se shledalo býti pro íši výhodnjším
tuto výsadu zrušiti a dáti ve všem prchod domácím zákonm.
Jak nás nkteí místní živnostníci ujišovali, touto zmnou ne-
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rychlý rozvoj obce na jistý as byl zadržen. Západnéji
obchodního pístavišt zízena pevnost Micliajlovská, aby chránila nový j)ír5stek carstva proti cizím nárokm.
V okolí peletuje veliké množství divokých kachen, kepelek,
tak zvaných korunních a jiných jej^té druhu
bekasin, sluk lesních
panuje, láká bekasiny
„kuliku". Mírná zima, jež pravidelné v
a sluky, aby tu setrvaly pes zimu, tak že milovníci lovu by mohli
nalézti v okolí pístavu v každé roní dob hojný výbr pernatc.
které by si mohli vzíti na mušku. Bažaiita, jenž ped ruskou okkupoblíže klidné zátoky peletoval, neobvyklý ruch, jaký se
pací
rozproudil na ulicích
na moi, zapudil do odlehlých lesních tišin
Ale v kukuicových polích peleší se divocí kanci, šakalové potulují se po kraji, slídíce, kde by jim pipadla vítaná koist,
v lesích ješt málo bývají vyrušovány ze svého lupiského emesla
divoké koky i ohební a nemén odvážní rysi, v zim i na doináu
dobytek se odvažuje medvd, jenž v okamžiku nezbytnosti
na

obyejn

0(1

i

mst

i

i

i

lovka
se

loví,

Z

doráží.

blízkých ekách, potocích i v moi
chutného pstruha, drobné ,barc-chana a koro-

ryb,

pipomínáme

jež

v

blÚKU

niscchali", sumce, jesetra,

Z Batiiinu na

a

„hlaváe"

Kiitais a

zpt

(,kefal)''.

do Poti.

Dráha, jež spojuje moe erné s Kaspickým,
bokauii, vznikla v nestejných dobách; nejdíve
veejné poteb tra mezi Tiíiisem a Poti, totiž r.
letech položeny byly koleje až do líaku a zárove
aby zvláštní odboka byla vedena ze Samtredi do

i
se svými poodevzdána byla
1873, po desíti

post-.ral se stát.

Batumu. V

n-

dokoneny

byly jiné podízené áry. Celá dráha m:i
neobyejný obchodní význam, nebof jediné jí máme dkovati, ze
pebohaté zdroje petrolejové na poloostrov Apšeronském staly se
kolika letech

j)ro

západní

Evropu

pístupnými.

Že

i

íše

rakousko-uherská

tohoto díla míru mi\že tžiti, vysvítá z toho, že bylo dovezeno
r.
1890 k nám daleko pes ti milliony pudli istého petroleje,
mnohem více než do kteréhokoliv jiného státu našeho dílu svta.
Z Batumu vine se dráha po znané oklice smrem severo
východním, z prvu po behu moském a pozdji se od nho zvolna
odluuje. Od stanice Samtredi uhání vlak pínu k východu. Všude
v i)rviiích hodinách jízdy divíme se neobvykle bujnému vzrstu
rostlinstva, což
otrvá až do prkopu Suramského.
z

i

Severnji pouze nkolik kilometr dotýká se samého behu
horský hbet, jenž pehrazuje cestu do Poti. Jest to Cichisdziri
(íruzinsky ^ pata pevnosti). Po obou stranách omýváno jest i)olioi"í
malými íkami Ivintriší a akvou. Smle pistoupila píkrá skála
až k samému moi, jako by toto chtla vyzývati k zápasu ve vytrvalosti. Na svých bocích
na temeni dopává horstvo i)ohostinství
kyi)ícímu lesu, vtšinou bukovému. Málem bychom však si nei
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povšimli i rozvaliu pevnosti, jež kdysi diadémem se stkvla ua
vrcholu, nyní zbytky její jsou opleteny betanem a divokým révo-

vím jako thyrsus bakchantek. Tvrz slula Kadžetis ciclie.
Již roku 1829 pokoušel se o ni generál Hesse, ale marné
zanechav na místé kolik set zabitých, donucen jest ustoupiti. Za
poslední války turecké pátelé sultánovi postarali se, aby pirozená
poloha byla umlými prostedky uinna ješt nepístupnjší a není
se tudíž emu diviti, že i tentokráte marn se namáhalo vojsko,
stéci mohutné hradby. Badatelé starého místopisu hájí domnnky,
že na témž míst stávala pevnost Petra, jež tolikrát mnila své
pány za dlouholetých spor mezi eky a Chosrovci, kteí si chtli
zabezpeiti krásný a úrodný kraj Laziky. Pro železniní spojení
musila býti skála prokopána.
Hlavním mstem bývalé Imerecie jest dležité obchodní a prmyslové msto Kutais prostírající se po bezích Rionu. Píslušník
se poítá na 22 t., dalekou vtšinou Gruzm, mezi nimi obchodem
a lichvou se zabývají židé (2 t.). Vedlejší linie vedoucí k mstu
oddluje se od kmenové trati u stanice Rionu a zabouje pímo na
sever. Celá krajina hojn jest zavlažována a pod šírým nebem se
daí krásné cypiše, i štíhlé zoravy, vedle ušlechtilé myithy a košatého vavínu. V zahradách pstují se niagnolie a korkové duby.
zaOkolí jest mírná pahorkovina s velikolepým pozadím
snženého hbetu Svanecie.
Pvod msta ztrácí se v mlhavých národních [)Ovéstech, nkteí djepisci jeví dokonce ochotu prohlašovali kvetoucí a ladným
okolím slynoucí msto za bájenou Kiteu, sídlo to krále Aieta, k nmuž byla vypravena lod Argo. Arci nemže se na obranu tohoto
mínní nic jiného uvésti než blízká zvukodobost. Teba bychom
odkázali celou tuto povst do íše bájí, jisto, že msto Kotia neb
Kotatisij, o nmž se zmiuje Prokopios Caesarejský, líe války
perské, bylo na míst nynjšího Kutaisu. Gruzinské nkteré prameny udávají, že pvodcem msta byl abchazský vládce Levan,
jenž žil v 8. století, kterážto zpráva tak se vysvtluje, že týž
panovník svým palácem a jinými budovami, na jeho podnt provedenými, ozdobil doasn sídlo. Turci vložili posádku do Imerecie
a jmenovit do tvrze kutaiské roku 1666 a setrvali tam plné sto-»
letí, až k prosb krále Salomona Rusové vedeni generálem hrabtem
Totlebenem roku 1770 vyhnali sultánovy pluky.

va

Nejvtší památkou jest velikolepý chrám zbudovaný Bahratem lil. (980—1014) "jakkoli zbyly pouhé zdi z pední okrasy
obce, pece
tyto vzbuzují pozornost starožituik a jeví se nam
vzorem arménsko-gruzinského slohu, dle nhož provedeny i vynikající stavby v Mcchet, Gelatu a jinde. Hoejší ást msta
druhdy tvoila samostatnou obec Ukimerion. Tamtéž zachovaly se
zbytky pevnosti. Palác královský pizpsoben školským potebám
a jsou v
místnosti klasického gymnasia. Na dvoe mohl by
vypravovati o minulých boulivých asích obrovský platan, jenž
;

i
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Kutais vícekráte byl

v objcimi.

od nepátel dobyt

tom popelem.

Poboka dráhy

Kutaisu prodloužena

z

k výnosným kameno-uhelným dolm v
rozAícny, Uhlí
posledních .etcch
útvaru a oddleny jsou jednotlivé vrstvy
mérná tlouatka celé pánve odhadnuta na

znan

ped nkolika

Tkvibuli, které

roky až
ve

tech

vyškytá se tu v jurském
bidlinatou blinou. Prá-

50

stop.

Dvé hodiny cesty od Kutaisu v malebné místnosti na úboí
hory. lesem husté porostlé, vyvoleno stiivenisté i)ro slavený klášter
Geiati ili Genati. Vysoká zed, jež v pohnutých dobách musila
mírné obyvatelstvo i)ed zevnjším nepítelem, obkliuje
ti kostely, z nichž nejvtší zasvcen narození Panny Marie. Náklad na rozkošný tento útulek mnich na behu eky Ckali-citeli
(ervené .) vnoval David II. Obnovitel (od r. 1U8'.> do r. 1125).
V hlavní svatyni poutají na sebe zraky navštvovatelfl vzácné freskové malby, které pedstavují vynikající osoby (jruzie, mezi nimi
samého zakladatele Davida. Vzácnou prací mozaikovou slyne
chrániti

obraz Bohorodiky, jenž byl poslán vládci fíruzinskému byzanti
ským carem Alexiem Komnenem. Umleckou cenou yznaují se
též jiné obrazy, které byly sneseny z rzných konin, kde se mluvívalo kartvelským jazykem.

umlc bohat ovšeny vzácnými i)íkamen, ve všem zraí se bujná obr-zotvornost, oblieje svtc nápadn liší se od našich výrazem svých
tahu a rozmry jsou nadpirozené velikosti. V hojn zásobené šatTyto výtvory východních

kraami

ze

zl ita

a drahýcli

uloženy mnohé

nici

kusy,

byly

které

zachránny

z

picundského

kostela.

Z mkopisii dlužno zmíniti se o gruzii.ském evangelii,
pochází z
okrášleno etnými svéráznými drobnomalbami
a svojí úpravou liší se nejen od byzantských vzor, ale i
ístavku zízena nádherná
ších arménských. Ve zvláštním
;

i

jež jest
11.

stol.

od bližhrobka,

odpoívá tlesná schránka Davida 11. Národní potlání dopluje k tomu, že v poboní lodi chrámové na i)ravé stran pov

níž

hi)ena carevna Tamara.

Na náhrobku Tamainé te
Jak úploók

Až k
Až k
I

z

nel)i

se nápis

má

rostla slAva,

vztyila se hlava,

Ktifratu

tam vnikly

Dorbeiidu jdou

Od Araxu

až

k

bern

voje,

mojo.

ernomoí

Lid voskeren se žezlu koH
taká Boliem dána mi moc,
Pec sestupuji v záhrobní noc

A

:
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Pori.

Ve zvláštním sklepení ukazují se zbožnému lidu derbendská
jež byla pivezena na dkaz dobytého vítzství nástupcem
Davidovým Dimitriem z Ganže (Jelisavetopolu). Zstalo z nich
vrata,

pouze jedno kídlo s arabským nápisem, jenž nás pouuje, že
tento výrobek zámenického uméuí byl zhotoven na rozkaz emira
Šavira ben el Fazla. Vzdáváme všechnu est dovednosti
Hefaistových, nicmén diviti se musíme, pro tžká brána musila
nastoupiti dalekou pou do cizího kraje, aby tam hlásala slávu domácích zbraní.

un

Gelati sídlel po dlouhou dobu gruzinský katholikos. V okolí
adu jiných chrám, klášter i jejich zícenin.
Abychom se nestávali píliš rozvlánými, pipomeneme toliko nakalakevsTíý ve stedu hojných rozvalin, jež se vydávají za zbytky
klasického msta Aie, které se jmenuje v oblíbené povésti o Argo-

V

nalézáme ješté celou

nauutech, Jasonovi
padly na úrodnou
bájemi.

i

milence jeho Medei. Patrn ecké mlhavé zvsti
a doplnny byly ješt místními lidovými

pdu

Blíže stanice Kvirily, východnji od Kutaisu, zasluhují ješté.
o nich /bžnou poznámku uinili, zbytky pevnosti Saropani
nebo správnji Šorapani. Castji citovaný carevi Vachušt pipisuje
vznik její i bývalého mésta. jež pod jeho ochranou vzkvétalo,
prvnímu gruzinskému panovníku Farnabazovi (od r. 30:^ 237
ped Kr.). Teba tato zpráva z jiných pramen nemže býti dosvdena, nemže se o starobylosti hradeb nijak pochybovati. Strabon
ve svém podrobném popise íše ímské mluví o pevnosti Sarapaué,
jež se nalézá pi ece Fasisu na hranici mezi Kolchidou a Iberií.
Podobné Prokopius Caesarejský ve svém díle nkolikráte píše o Sarapané v Lazice na pomezí iberském. Sultánova vláda uvedla tam
za posádku janiáry, kteí svojí zpupností a nevázaností stali se

abychom

—

pravou metlou klidných rolník, nebo nejen je týrali, ale vymáhali
na nich poplatky, o nichž caihradská vláda nemla ani potuchy.
Hrab Totleben uinil tomuto svévolnému ádní pítrž, vyhnav
nekázance z jejich úkrytu (1770). Od té doby také obyvatelstvo
neuznalo pro sebe výhodným, vrátiti se do zpustošených a poboených stn.
Vrame se po dráze opt k moi, s nímž jsme se nedávno
byli rozlouili
ve stanici Samtredi vystoupíme z vozu, abychom
ekali na nový vlak, skládající se pouze z nkolika vagón. Tento
pechod není píliš píjemný pro poutníka, ponvadž vlak od Tiíiisu
spchající stihne ku kižovatce v pozdních hodinách noních. Vymnivše svoje sedadlo, mžeme na krátko ješt podimnouti než
nás probudí pokik, že stojíme již v Foti. Káno procházíme se po
nábeží pístavu, jenž po mnohoslibném rozmachu znovu upadá,
ustupuje mladšímu, však života schopnému Batumu. V námoním
tržišti živí se na 5000 lidí, pevážnou vtšinou Mingrelc. Nesmí
se vytýkati ruské správ, že by se z poátku chovala k ])ravké'i)U
;
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obchodnímu stedisku macešsky; milliony rublu bvly obtovány,
dno moské bylo vyhloubeno a koráby mohly spustiti kotvy
u dkladných hrází, /kui^enost ukázala, že tyto jtrostedky naprosto
nevystaí, aby se lodé chránily ped prudkými vichicemi, které
ob as ítí se od severovýchodu se zasnžených výšin hlavního
hbetu Kavkazu do požehnané nížiny Kionu. Ústí této eky jest
iiby

stálým
stále

semeništm zimnice

zásobovány

i

jiných nemocí, nebot rozsáhlé bažiny,
j)roudu a pehojnými [)rskami,

pebytenou vodou

nemohou ztráceti, zvlášt když umlými prostedky zhoubné
úinky výpar se nenií. Za stavivo slouží po výtce díví; jenom

nijak se

nkolik novjších budov vystavno

z

kamení, základy spoívají na

koleeh, jako v Benátkách a jinde lze znamenati.
Za tureckého nadvládí chránila pístavišt pevnost Faš, která
padla do rukou generála Ilesse již r. 1828 a více dívjším držitelm nebyla vrácena. Na krátko poalo se msto zvelebovati teprve

po krymské válce, když spojenci spálili Uedutkale, který zi>roRtedkoval styky Kavkazu s cizinou. Nadje však skládané do IV»ti
nikterak se neosvdily. Nyní ani se vtší okružní parníky ruských
i zrthranlných spoleností
pímo nezastavují v pístave, nýbrž plují
do Batumu, z kterého se osoby
zboží zpt dovážejí na malém
pobežním parníku k ústí Rionu. Vlastní pístav upraven pi
severním rameni eky, kdežto msto šíí se na levém pobeží
jižního ústí. V starovku v týchž místech k znanému rozvoji
dosplo msto Fasis, jež založili Miletané; odtamtud udržovalo se
spojení pomocí karavan až s bohatou Indií. Starožituíkm zpsobila
však poloha svtového kdysi tržišt veliké nesnáze, protože pda
bhem posledních dvou tisíciletí nápadn se zmnila, podobn jako
na poloostrov Tamanském pi úžin kerské.
i

Z Pot i podél boliii

11.1

Krym.

Severnji na jižním úboí pohoí Kavkazu na behu pohodlného
leží msteko Suchm. Hory obkliující zátoku prokazují
námoníkm výbornou službu; ])od jejich záštitou mohou se svých
lodí bez nebezpeenství spustiti kotvy na dno tUní. Podnebí jest
teplé a ])ro plicní choroby poskytuje nemalé úlevy; nejvtším
nepítelem zdárného vývoje maliké dosud obce jest zimnice, kterou
vytete z oí
všech, již se v letních msících na behu
umného Pontu procházejí. Opt jsou to moály, jež tvoí nevysýchající zdroj choroby. Práv se vyjednává, aby rozprodána bvla

chobotu

tém

píhodná místa k stavb letohrádku

a i)ístavu se poskytly jisté
výsady; majiteli pdy jsou vtšinou Husové. Pvodní domácí obyvatelstvo hledá výživu v lovu delfínu; odporné výpary, které se
šíí ze zabitých ryb také notnou dávkou pispívají k tomu, že
se vzduch kazí. Budoucnost obce pojištna, co se zídila dkladná
silnice

pes

hlavní

pohoí na

sever,

nutno však doplniti ješt želez-

Suchm

kale.
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niní sít. v znaném množství vyváží se zimostráz, který ped
ješt nkolika lety tvoil na vkolních stráních celé háje; hospodailo se bohužel cizími jednateli velice nerozumné a proto lesy již
proídly.

Dle úsudku nkterých archaeolog u téhož zálivu nutno hledati
stanovišt starobylé znamenité osady Miletaná Dioskurie. Po rznu
vykopávají se tu dioskurijské, kolchidské i jiné peníze, ale ani
nejmenší stopy není po njakých hradbách, zdích neb stavitelských
o/dobách. Proto vyslovena domnnka, že se jónští vysthovalci
usadili jižnji, blíže ústí íky Kodoru na mysu Iskuriu neb Isgauru.
Za ímské svtovlády v Abcházii ua míst hellenské obce jmenuje
se Secastopol, jenž i do pozdního stedovku v kruzích obchodnických
nejen blízkých konin, ale i na poloostrov Italském a Balkánském
dobe byl znám. Turci dobyli msta dv léta po pádu Caihradu
a od této události jméno pístavu zaniká. Vynouje se na povrch
djin nový název Suchm kale, v grazinských pramenech Tcchomi
na tisíce otrok a otroky bylo pekupneb Tcclmmi^ kde
níkm prodáváno. Poátkem minulého vku vystavli Turci k obran
výnosného obchodu tvrz, jejíž základní zdi po tuto chvíli se ukazují.
Posádka ruská se tam trvale zaídila r. 1810. Nicmén nejen ve
válce krymské, nýbrž i v poslední výprav na nkolik msíc turetí
uizamové tam pipluvše, vytlaili slabý oddíl a uhájili se proti
carským vojínm. Byli pi tom vydatn podporováni vzpourou
horal. Stopy surového násilí a rozpoutaných vášní Abcházc ani
po tinácti letech zcela nevymizely.
Pi ústí Kodoru pl dne cesty jižnji možno užiti pohostinství
v drandském kláštee. Sloh prostorného a krásného chrámu svdí
o starobylosti stavby, avšak není žádných nápis, které by pesn
urily dobu jeho vzniku, ani v djinách zem není uritých zvstí,
jež by nás na bezpenou stopu vedly. Po staletí bývalo tu sídlo
biskup. Nedávno v zanedbaném kláštee usadili se ruští mnichové
a obnovivše svatyni, konají v ní pravoslavnou bohoslužbu. Blíže
Suchumu v horské krajin Cebeldé nalezena léebná vídla, neplvne
z nich však žádny užitek pro chudé vesniany, ježto scházejí nejnutnjší podmínky všelikého pohodlí pro chorobné.
Na zpátení své cest z Batumu do otiny náhodou pluli jsme
s etnými poutníky, kteí spchali, aby vykonali obvyklou pobožnost

ron

Novém Áthomi ili Simouo-Kananitském kláštee. Vtšinou byly
le mužové úastnili se procesí, jednotlivci z nich,
jak jsme se otázkami pesvdili, dobe byli obeznámeni s místními
pomry západního Kavkazu. Byli to vesms Rusové, domorodci
nápadn se straní jakéhokoli styku pi bohoslužb. Klášter vypíná
se na moském pobeží v malebné poloze pi ústí eky Psyrtschi
s

to starší ženy,

i

i

s mstem pohodlnou silnicí. Považuje se za oddlení
kláštera sv. Pantelejmona na hoe Athonské v Makedonii a založen
byl r. 1876 v })ustém pobeží, kde byly objeveny omšené zdi njakého neznámého kostela. Sotva ukoneny hlavní budovy, již svo-

a spojen jest
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paijiíitriosti.

iniloviií Abchazci podníceni cizími tajnými vyslanci rozkotali
co molili oilvléci, vzali s sebou do hor. Jakmile hrázy války
minuly bratí klášterní vrátili se, uj)rcluiuvše za boje pí-ed svými
trýzniteli a horlivé chopili se díla, aby zpsobené škody nahradili,

body

je

ii

a nyní pedstavuje nám již kvetoucí osadu, neboC s klášterem
spojeno je i rozsáhlé hospodáství.
Ku chvále eholník dlužno
dodati, že pro horské kmeny vydržují vlastním nákladem školu a
snaží se, aby piméli polodivoké venkovany, zavádti dle jejich
vzoru nutné opravy a novoty
na svých polích a zahradách. Arci
úinek jest dosud skrovný a horalé iní jenom pokusy, jak by cizí
kupce, jež jejich suroviny a i)lodiny svážejí, teba neobratným
zpsobem podvádli. Ponvadž dosavadní místnosti nestaily, minulého roku (1890) provedeny nové pístavby a též nový chrám se
dokonuje, tak že se podobá, jako by Nový Athon mél se státi pro
Kavkaz tím. co jest Peerská Lavra v Kyjev pro Malorusko. Mezi
staršími budovami píchozí zvlášt si povšimne chrámu, který se
vznáší k nebesm ásten na základech bývalých rozvalin, v nichž
dle místního národního podání pohben apoštol Simon Kananejský,
dle ehož
název utvoen. Na pravém behu lepot\árnéhG úžlabí,
které si do ader skal vyhlodala bystina Psyrtschi blíže poutnického
místa, lze vidti ssutiny dívjší pevnosti a na ohrazeném prostoe
sjoré ukázky rozpadlých, kostelních stn. V kruzích archaeolog se
míní, že v rozházených balvanech, z nichž nkteré ozdobeny ne
neumlým dlátem, mají se spatovati zbytky staré NiJcopsie, jež
na mnohých stránkách byzantských djin se poznamenává. Pokud
nadvláda (Iruzie vztahovala se i nad Abcházii, Nikopsia ili Anakopia byla sídlem biskup.
Vykonavše pobožnost v Novém Athonu, vstoupíme na lo(í,
abychom pokraovali ve své obhlídce. Osoby
zboží dopravují se
na parník pomocí malých kocábek. Na jih podál od ústí eky llzybi na
malém výbžku i)evniny. který chrání nei)atrnou zátoku ped vichry,
ukazují nám námonici klášter Picundu. gruzinsky Bivinta eený.
Ziskuchtiví Miletané vyvolili si toto místo, aby na
rozmili ulice
i námstí osady Pitius, ale z ní na povrchu zemském se nezachovalo
nieho, a vykopávky za jtíinou archaeologického studia nebyly
vbec zapoaty. Pavodní název zkažen v Picuidu a odvozuje se
od eckého slova pitus-jedle, a písitý mys až po naše dny všecek
jest zarostlý jehlinatým stromovím (pinus maritima). Když od kavkazského pobeží odvádn byl i)oplatek do caihradských pokladen,
i

i

i

nm

kvetla tam ješt obec, jež zaznamenána též na mapách italských,
z toho asu pocházejících.
Nyní ze všeho ostal toliko velikoíepý
kostel,
pvod jeho vratkými a neúplnými (ljei)isnými doklaiiy
klade se do
.histinianových.
Pravd podobnjší však jest
domnnka, že aspo v nynjší své podob zbudován teprve v 10. stol.
Poátkem novovku mél svoje sídlo v Picund katholiko?, jehož
dioecese vztahovala se na Imerecii. ^lingrelii, Gurii, Svanecii a
pímoskou .\bchazii. Oíni více upevovala se v zemi nadvláda

as

Gagry.
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Turk a islám se mezi lidem šíil, kesanská bohoslužba zanedbávána, proto i metropolitní chrám opuštn. Jenom nkolik kus
ze skvostné šatnice uloženo v Gelati, ostatní ozdoby i píkrasy
zmizely beze stopy. Po nkterých bezúspšných pokusech, vzácnou
památku obnoviti, podailo se to teprve r. 1885 úsilí mnich
Nového Athonu a zasvcena Nanebevzetí P. Marie. Místní obyvatelstvo gruzinské rozšiuje povst, že tam pohbeni sv. apoštol
Ondej a sv. Jan Zlatoústý, nicmén historicky zaruené zprávy
jsou tomu na odpor, i tžko rozhodnouti, jak podání lidové se ujalo.
z

O nco severnji od Pitius na^behu Pontu prostírá se nepatrná ddina Gagnj, pi ústí íky Žuekvara. Srázné útesy horské
pistupují až k samému moi a jenom nepatrná tsnina zbývá na
silnici, tato za prudkého píboje bývá nad to zaplavována. V létech
ticátých bylo na rychlo tuto vystrojeno opevnní, jež zamezilo
loupeživým erkeským tlupám pepadati zámožné vesnice v Abcházii.
Proto Ubychové astji zkoušeli štstí i síly své na nepohodlných
jim hradbách, ani uskok válený, ani osobní statenost jim však
neprosply. Posádce, jež ovšem mnoho musila strádati, výborné služby
prokazovali psi, kteí slídili po horalech, ukrytých v lesních houštinách, aby odtamtud pohodln mohli na mužstvo v Gagrách
míiti.
Za týmž úelem

proti

odbojnému domácímu

lidu

vystavna

severnjší pobežní tvrz Adler neb pravidelnji Ardiler. Když vysazován na pevninu oddíl vojska, padl, zasažen nepátelskou kulí
vynikající ruský spisovatel A. A. Bestužev, známý také pod pseudonymem „Marlinský". Na horním toku bystíce Mdzymty, jež
pivádí své skotaivé vlny v objetí okeanu u Adleru, rozkladli se
rovinka Kháde, na níž r. 18G4 konány slavnostní bohoslužby na
podkování Nejvyššímu, že zdárn dlouholetý, krvavý zápas ve
prospch carských zbraní ukonen.
Dále k plnoci, pi ústí eky Soci. založena stejnojmenná tvrz,
jež pozbyla svého významu, jakmile se vysthovali bojovní a otužilí
Ubychové, v jejichž území spadala zmínná oblast. Delta Soe poítá se v ohledu klimatickém a úrodnosti k nejlepším místm na

východním behu Cernomoí.
Pi vtoku íky Psezuape

v tichém zákoutí
ves Lazarevskoje, blíže nhož bývala doasná
klizená a opuštná. Tam zahynul básník kníže
jenž byl pro politický pestupek
jako

vzkvétá nepatrná
nyní vyA. J. Odojevský,
vadn
sprostý vojín do
dragounského pluku a nkolikráte z krajiny do krajiny posýlán.
Ani po smrti nebylo mu dopáno trvalého oddechu, po nmž tak
vroucn za života svého toužil. Nebo za nábhu horal r. 1840,
sotva rok po smrti nešastného hlasatele svobody, nejen slabá posádka byla do posledního muže porubána, ale i erstvá ješt mohyla byla rozryta a zneuctna.
Na vrchovisku Psezuape, v nepístupných kotlinách, žili tak
zvaní cliahnni ili chnJcninci. Byla to po zpsobu vojenském zítvrzka,
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zená loupežnická družina, která se doplovala z uprchlík a zlovšech erkeských kmen. Pravé neobyejná divokost
iiicíi
koniny, v níž vyhledali si útoišt chakuinci, svádla je k tomu,
že nepomýšleli na to, aby složili zbran do rukou vítzových,
když všichni ostatní kmenové vzdali se nadje na zdatnost "dalšího odporu. Vybrané však prapory, nehrozíce se útrap, jež jim
krajina pipravovala, vyhledali zi)upné loupeživé tlupy v jejich
úkrytech na temenisku Psezuape, dílem je vyhubili, dílem však
rozprášili, zmocnivše se pi tom ne nepatrných poklad, jež z dlouho-

tém

letých

plen

byly

nahromadny.

Tuapse ili Veljaminovská osada

též

na míst, kde se

mísí

huivymi vlnami horského potoka, leží na konci
silnice, jež spojuje Majkop s oteveným moem. Chudiká vesnika
pouze živoí a není áky, že by se v brzké budoucnosti mohla vyslaná

voda

s

prostiti ze své zapomenutosti, jet úpln vydána západním vtrm,
které dle libosti v zátoce, po výtce na jae a na podzim, hospodaí.
Ochranná hráze pohltila by znané ástky penz, jichž s vtším
I)rospchem na jiných stranách lze použiti. Carská vlajka v našem
vku nkolikráte v stanici byla krví zbrocena a stržena, až na
samém sklonu války kavkazské generál Heimann, s velikými klopotami prodrav se pes hlavní pohoí, trvale ji tam vztyil a pokoil pobežní Šapsugy a Ubychy.

O nco vtší jest Gelendšik na východním konci stejnojmenného
chobotu. R. 1890 vymeny ulice a námstí msta a údly na
jednotlivé domy rychle se rozprodávají, tak že z této horlivosti
lze se nadíti, že v píštích letech rozproudí se v zálivu i v úpravných tvrtích ilý obchodní ruch i dosti možno, že z toho vznikne
Kovorossijsku nepohodlná soutž.
Vrátili jsme se, minuvše tento vzkvétající pístav i Anapu
a jednotvárný poloostrov Tamanský, na Krym, i nikdy nám z mysli
nevymizí blahá upomínka na rozkošné nížiny, divokrásné velikány
Kavkazu i vyprahlé stepi, jež opodál tohoto v šedou dál se šíí.
Zárove pouili jsme se o pomíjejicnosti lidské vzdlanosti i svtových íší, jež sotva dosáhly svého rozvoje, obsahují již v sob

zárodky úpadku.
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íilolog 88.

Galizga 158.
Galizurské doly

filologický 87, 109.

Galup

íilosofie 86.

Gamza 112.
Gamza . 228.
Gamza m. 228.

,

63.

filosofický 86.
filosofické definice 86.
Filoxera 59.
Fineas 113.
Finsko 112.
Finský 150.
Firúzabad 232.

.''1.

65.

72, 73.

Ganzakeci Kirakos 112.

Ganža

157.

Garedži,

hbet

227.

gang 1.
Garganské pedhoí

34.

Fischer J. 6, 8.
Flora síedomoská 40.

Gardinec

flotila 33.

gazavad, válka svatá

Fokos 93.
Foeniané

gazi 132.

15.

Garniaj 246.

foenický 115, 192.
fontána 25.

gazyky 142.
Geberové 232.
Geganje 35.

Fox Harry

gegarliuni 35.

114, 127, 128, 188, 191.

6,

7,

12.

140, 141. 173.
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Gejduk

(iuaphaliuiax dioiciim 49.
Giiilosorof (í. V. 77.

1.

f^ejsir '203

Gekajaký

Gobii 54.

Újezd 157.

bobner

119.
Gelati 25tí, 263, 265, 269.
frelutský klášter 110, 251.
Gelendžický pistav 28.
chobot 270.
Gelasiiis

Gelendžik

29, 70, 180, 202, 270.

.5,

Genáti, klášter 263.
generální 7.
generální gubernátor 159.

Genf

prsmyk

Goder.>5ký

R

Sch. 50.

caucasica 51.
pyrenaicH 49, 50.

„
„

geografie 146.
geogajský ijezd 62, 152.

geolog 5, 29.
geologicky popis Kavk.

zmény

geologickí';

5.

4.

materiály Kavkazu 29.

„

geologický ústav 5.
Georgia 97.
Georgie avec les souverains Russes
104.

Gtíorgiewsk 186, 197.
Geraniuiu ibericum 51.
silvaticum 51.

„

Gereti v

Godovik 228.
Gogol 73, !()2.
(JoitšskV'

Goka

prsmyk

23,

35,

4.

Gergebil 208.
Gergebilská pevnstka 178.

German

195.

Iv.

91.

Gersevanov

78.
11, 13.

5,

Getadarz Petr

82,

7.

Goelský pašalik

42.

gomi, proso 56.
Gorgippia 202.
Gori 223, 2.50, 251.
Gorski obšestvH Jvabardy 146.
Gorjaij klju (velý pramen) 201.
(iorijský új. 55,

58, 62, 63,

(íorijský okres 80-

Gotthard

sv. 23. 35.

Gothové 252.
Gože (ms.) 165.
Grabbe gen. 176,
grabar, arménská

177.
84.

e

11.

Grammaire des languesGeorgienes
gramatické pokusy 68.

86.

Giibojedov 72, 226.
Griinehvald 8.
íirlindelwaldan 5.

C

Growe
17.

i

173, i74.
120, 145.

girvanka 66
gjiitiirjuk (celnice)

256.

GjurgtMii 55

Glak Zenob

^b.

Glatiberova síd 27, 65.

Gligvové 7().
Glinka 79.
(ílockner

3.

Glnchodar

132.

15.

lij.

151.

Groznij m. 175, 203, 204. 205

Gimaraj choch 13, 21.
gimrské broskve 59.
4,

J.

(írozné jezero 27, 41.

Gilev 76.
Gilgín aj 23().
Giljany 43, 169.

re jo ve

1U4.

granátová jablka 58, 118.
gren 96.

grozuenský okr. 156.

i

66, 153,

156, 157.

Gezal don 17.
gzalský ledovec

G

184,

Goluvin 107.
golovinské namésti 226.

Getati klášr. 261.

Gimry

90, 154,

228, 243, 244.

Gremi 242, 243.
Grenwich 3, 32.

(íermané 117, 223.

Germánský

3.

36,

grafit 28.

17.

Gerdiman, aj

54.

260.

Godorcli 36.

Gobjmbijevský

77.

Gentiana uestiva

Gestola

Gobio Huviatilis 54.
Gobius leucoranicus

''3, 76
88, 89, 93, 94. 97, 9-^.
101, 102, 103 108. 109, 110, 111, 122,
157, 159, 166, 170,171, 193. 197,211.
212, 218, 219,222,223, 225, 210, 250,
251, 252, 256, 259, 264, 268.
(iriizie a Arménie, spis 78.

Giuzie

„Gruzie za 1000
svatbou" 73.

let",

ili „noc

ped

(truzin 17, 42. 66, 69, 70, 80, 83, 8-.
90. 91, 95, 96,97. 9S, 99. 101, 102
107, 108, 109. 110, 111, 112, 125, 130.
131, 132, 144, 150, 155, 1.56, 157.
194, 199, 211, 213, 215,219,220, 222,
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223, 224, 238, 246, 251, 254,
259, 260, 263.
Gruzinská noc, spis 72
gubernie 159.
„

256,

„

kabulské nádraží 229.
cjeljabi 239.

Hahn baron

Gruzínský dramatický

Hajk

spol. 164.

Gruzínský, 36, 40, 42, 43, 55,

66, 67,
81, 88, 95, 96,
101, 102, 103, 104, 105,
108, 112, 115, 118, 125,

74, 80,

106, 107,
129, 130, 131, 132, 145, 148,
157, 159, 164, 166, 170, 175,
188, 197, 199, 208, 211, 213.
215, 217, 219, 220, 221, 222,
224, 225, 226, 228, 240, 241,
243, 244, 251, 252, 254, 255,
262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,
Gudaur 217.

Gubernskija Vdomosti
Gud hora 217.

Gudurský prsmyk

150,
185,
214,
223,
242,
260,
269.

75.

240.

ves 217.
Gubernial. medžlis 166.

Guljakov 240.
Guirlandy 250.

83, 89, 108.

Haíiaetus albicilla 52.
Halí 25.
Hallstadt 189.

Hali 83, 257.
Hamzad bek 173,

174, 175, 176, 267.

Hanikov

231.
Hanibal 112.

Haraki-máslo

60.

Haradž 175.

Harémy

111.

Hassan-aj 43.
Hassan m. 157.
Havlasa Jan 76.
Havran 52.
Hedváb: 62, 63,
Hedvábnictví

65, 117, 228, 239.
62, 64, 109, 235, 239.

Hedvábnický 62, 235,
Hedysarum obscurum
Heimann gen. 270.

243.
rst.

51.

Helena 92.
Helenendorí 228.

Gumbet

157.
256.

Gumri
Gunib 180, 188, 207, 208, 209,210.
gunibský új. 152, okr. 152.
gunibský 210.
Gunimér 208, 209, 210.
Gur 42.
Guramov David 116.
gíirhané 187.

Gurie 158, 171, 182, 261, 268.
Gurgaslau 221.
Guriel 158.
Gurijci 97, 156.
Gurko, gen. 178.

Gurševi 50.
Guldenstedt Ant. 67, 204, 213.
Gilistan 171.
Gymnasia 165, 166, 199, 223, 250, 254.

Gypaeus barbatus

52.

fulvus 52.
dargva 136.

H.
Dr. Haas 195.
Ilabjukajové 123.

159.

Háji 83.
Haj kaní 83, 84.

Gruzinština 96, 116, 130.
Gruzínské biskupství 166.

Gvamur

Murad

Hahik car 257.

Gruzíno-umeretínská gub. 159.
Gruzinská msta 78.

„

175.
175.

_

slovník

102, 104.

69, 72, 73,
97. 98. 99,

250.
191.

Hadži Jusuf

silnice 63.

„

Gruzínsko-rusko-francouzský

Habr
Hado

hellenský 114, 200, 202, 267.

heilensko-ímský

99.

hellenismus 85.
hellespontská úžina 113.
Heller, Dr.

Servác

76.

Heracleum villosum Fisch

50.

Herakleios 86, 91, 122,222, 238,254.
Herakles 112, 170. 197.
Herakles II. 132, 217, 241, 242, 244.

Herber 136.
Herodot 38, 83, 115, 126.
Hesse, gen 26^, 266.

Hethum I., II.
Heyduk Adolf

94.
75.

Heyfelder, Dr. O. 186, 187.
Hieros 202.
hierarchie 174.

Himaláje 8, 21.
Hindostanská nížina 21.
Hippocampus antiquorum 54.
Hippopotamus major 184.
Hippos, . Ckenis ckali 42.
Hircus aegagrus 52.
Hirundo rustica 53.
Histoire modern de la Géorgie 104.
de la Sionnic 104.
„

Rejstík.

280

hrušky

Histoire clironoloíique 104.
„

du Bas Empire

híbek

Historia naturalis 211.
hlen 31.

.59.

61.

hudební škola 165.
humanitní vdy 108.

blavá 100.
hlina 120, 142, 237.
hndé oi 155.
liliiika

Humboldt

33.

humoristický román,

Hunnové

hnojivo CO.

Hoangho .

55,

hry horalu 143.

104.

Huseinšach

40.

Holder 5, 9, 19.
Hollandsko 231.
hollandský sýr 60.

„
,

169, 239.

Kuli 229.
Ali 236.
248.

svtec

Holothurie 29.
holub školní 52.

huster ryba 39.
huf 18, 25.

Homer

hvzdice moské

100.

homi, drobné proso 18,
horalé 14, 15,

22, 23, 48, 61, 63,
73, 74, 81, 8S,
97, 99, 106, 108, 111, 117, 118, 120,
121, 12.'), 126, 128, 129, 131, 133,
134. 135, 136, 137, 139, 141, 142.
14.3. 145, 147, 148, 154, 161, 16?.
17,

67, 68, 69, 71,

72,

171, 172,
179, 180,

173, 175, 176,
181, 182, 19.3,
199, 203, 204, 205, 206,
212. 214, 215, 239, 240,

177,
194,
207,
241,

208,
242,

horaiky 126.
187.

Horg Arslan 109.
Horní Arménie 90.
hornická škola 165.
hornické závody na Kavkaze

29.

hydrografické práce 28.
Hýla arborea 53.

hymny

85, 86.

Hypanis 38.
hyperboMcký výraz
Hypothesa 33.

178,
198,

268, 269.

hordy tatarské

100.

Ch.
Chachlavci 132. 133.
Chadži Abrek 72, 73.
Chagrin 68, 79, 80.
Cherophylum humile 50.
chajdacký 135, 137.

Chajdakové

137.

Chalch 132.

hornictví 64, 76.

Chakoninci 269,
Chakuni 269.

horolezec 8.
horská vrata (Kapkaj) 194.

chalif 93, 132, 257.
chalchi 115.

horské soudy 160, 161, 162.
horské jazyky 67.
horský bžek 125.
horští židé 149.

Chalde 11.
Chaldeové 45, 150.
Chalkokondil 190.
chaluhy 77.

hospodáská škola 165, 227.
hospodáský prmysl 236.

chalva 143.
chalvnr váha 66.

77.

hostinská živnosf 260.
hotovitelé brnní 137.

houby

29, 61.
hrách 58.

hrachové zrno 66.
hrdelní zákon 160.

pe

spis, 75.

91, 222.

161.

zloin 223.
hrdina Erivanský 171.
našeho asu 72.
„
hrdlika .52.
hrniství 63.
hroch 184.
hrozen 59, 62, 241.
hrozinky 59.
Hrozný Ivan 70, 168, 169, 193, 205.

270.

Champagne 156.
Chamaemelum caucasicum
Chamounix 15.

51.

13.5, 145, 157, 169, 170.
171, 201, 204, 207, 208, 210, 222,
229, 230, 236, 239, 242.
chán 131, 133, 134, 136, 140. 147, 148,
171, 173, 174. 178, 248, 249, 252.
chánský 131. 174, 176, 208.
Chán butaj 171.
('han kale 204.
Chamuna 107.
Chantre Arn. 155.
Charax puntazzo 53.
Charkovské sklárny 27.
Ch.-irpuský vilajet 95.

chanát 133,
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Charvatsko 261.
Chasav-jurtovský új 151.
Chatabala (neštstí) 107.

Chatum tallah 162,
Chazau 90, 109, 147, 222, 238.
Chazarský 147, 198, 205, 206.
Chaznodar 224

287

chronologie 257.

Chrysantheum roseum M.

Chudakov

78.

Chudat pevnost 236.
chudokrevnost 61.

Chelidon urbica 53.

Chaduk

Chergeb 208.
Chevi 69.

Chudžuraet erakese 123.
Chulchulan 44.

Cheviz-kazi 211.
Chevsurije 20, 159.

Chumarinský

Chevsurové 69, 97, 98, 128, 150, 242.
chevsurský 99.
chevsuiská Aragva 157.

39.

dl

209, 210.

chinkal 142, 143.

Chunzašci 131.
churdžina brašna

chjurkuuské ijáeí 135.
Chjuruk chmel 81.
Chodžal machl 207, 208.

Chursuk vesn.
Chursuk . 15.

62, 115, 169.
chizani rolníci 97.

Chodžko
Chof 1.

Cholst

chýže 69.
Chvalinské

63.

15.

moe

1, 3, 19, 20, 22. 28,
32, 33. 34, 40, 41, 45, 46. 68, 82,
109, 111, 120, 131, 135, 137, 144,
145, 169, 171, 229, 230, 232, 2.36,
238, 247, 248, 252.
chvalínský 45.

186,
6, 247.

choch 1.
chojdak 135
chojdacký 136.

Chvorostinin

v. 65.

Chonaly

64.

Chudarinské opevnní 39.
Chumderil 60.
Chunkale 200.
Chunzach 131, 173, 176, 178, 207, 208,

Chiva 33,

Chodra .

Ondej

206.

jez. 255.

Choni 165.
Choper 172, 195.
Chorasan 187.
Chorasanský bourec 62.
Chorenský Mojžíš 85.
choroby plicní 61, 266.

I.

Ibería 265.

bérové 97.
iberská skupina 69, 95.
iberský 220, 265.
I

kožní 228,

Ibrahira bej 229, 248.

Ikerie 157.

i^

roní 228.
žaludení

„

nervové 196;

„

„

Cho.

B. 50.

chástal 52.
chucuri 99

196.

virab. 246.

Chosrov Vel.
I.

86, 90.

238.

V. 90.

Chosrovci 263.

Chošo-vank klást. 257.
Chosta 118.
Chot 65.
chov dobytka 61, 82,

99, 138, 144,
147, 148, 199, 255.
Chozapinské jezero 37, 43.
Chrám . 43, 157.
chramule r. 41.
Chrám na nebe vzetí Panny Marie 199.

Chrestomatie 78.
Cheste tsub 215.
Christofor 92.
chronický 253.

Chronique géorgienne 104.

Ikerinci

70.

ideální žena, 74.
Igor 146.
Ikaltojský klášter 242.
Ilchi

dag

2.

Ilex aquifolium 49.
Ilisu 240.
Ilovajský 146.

Imam

173, 174, 175, 176, 177, 179. 180.
207, 209, 210.
Imer chevi 158.
Imerecie 110, 146,158, 170, 171, 250,
252, 263, 268.
Imeretíni 97, 150, 155, 156.
imeretínský 66, 158, 166, 170, 255.
imeretínské biskupství 166.

imperatorská akademie nauk v Blohrade 165.
imperatorský spol. medicínský 164.
imperatorská zempisná ruská spolenost 27, 164.
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imiiaiiské jazyky lití.
101, 112, 125, 169, 188.
233, 266.
indický 101, 102, 113. 125, 185, 245.
indický poloostrov 114.
Indiií 26, 95,

oceán

„

1

Ingur

3, 4, 5, 10, 11,

22, 37, 42,

9(i,

150,

inženýrský odbor 166.
inženýr 27.
Irán 90, 257.

iránský 1, 81, 82, 83, 84.
iránská vysoina 95, 111, 143, 193, 243.

vtev,

80, 89.

Irové 80.

irriganí prplavy 45.
I rván 95.
Isabelka 59.
Isgaur mys 2(»7.
Iskurie vays 267.
Ismail 173.
ismi (slovutný) 221.
islám 96, lil, 116, 129.122,127,129,
136, 146, 197, 202, 210, 240, 254,
256, 269.
islandský 203.
Istisu v. 205.

.

Išorská
Išuat
Ital

205.
stanice 45.

prsmyk

112, 115, 156, 260.
italský 62, 202, 268.
italský poloostrov 267.
Ivan Hrozný 70, 168, 169, 193, 203.
Itálie 40, 94,

III. 168.
„
Iverie 103.

Izák patriarcha 91.
ijzum hrozinky 59.
Izmail bej 72, 73.
Izvstija 75.
izvozikové (vozkové) 217.

J.

Jablka granátová 59, 118.
55, 59.
jadeit 187.

93.

„

IV. 86.

„

metropolita 241.

„

Odzeon

86.

Zlatoústý 269.
Jangi Kent (nová ves) 136.
„

janiarský 200.
Janov 94.
Jano van 18, 19,

36,

200,

202,

224.

235.

Janovský A. 80.
jantarový 189, 190.
Jantar 190.
Japan 26.
japonský 62.
jasan 250.
jasir 129.

Jason 115, 265.
Jasonea 115.
Jassi, národ 1, 168.
Jáva 58, 121, 201.
javor 250.
'jazykozpyt

1.

jazykozpytec

69, 70, 78, 81, 104, 129.
7,

115,

129,

130,

131,

132.

jazykozpytný

147.

Jeannette madeinoiselle 74.

jemen

55, 56, 65, 255.

jedinec 34.
Jegorov, podpl. 209.

Jegirkajové
jehlií 16.

3.

141).

jablo

Jan Cimiscbes

Jaraks m. p. Tereku 41, 156, 157.

Irib 180.
Ironi 80, 87.

Istisu

89.

jalovec 49.
Jalta 261.

130.

Inguši 70. 1-29. 130.
inspektor okružní 165.
instanoe nižší 160, H">1.
instance apellaní i61.
iiitendantský odbor 166.
lnula grandiflora 60.
inzan 83.

„

8.3,

Jahn, Dr. J. 30.
Jajnyj ostrov 32.
Jakub 8v., ledovec 22.
JalaujHS óam 236.

Jalaminská stanice 237.

14.

Indnrt.ský spolek
Indžik 39.

Jaet

l.;3.

jehlinatý

12, 17, 268.
jehiiétnik 52.
Jeja 1, 35, 37, 38, 158.
Jejsk 194.
Jejsko 165.
Jejský új. 150, 156.

Jekaterinodar

3, 38, 75, 123, 161, 166,
195, 199, 200, 201,
Jekaterinodarský új. 62, 150, 156.
Jekaterinograd 45, 198.
Jekaterinogradská stanice 40, 41, 198.
Jekaterinoslavská gub. 34.

jelen 221.
asijský 51.
„

kavkazský

51.

jelenovitý 1S9.

Jclenovka,

ddina

243.

Rejstík.

Jelisavetpol 181, 165, 228, 243, 265.
Jelisavetpolská gub. 55, 56, 57, 58,
62, 64, 65, 71, 95, 153.
új. 157.

Jelisavetpolský
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jupka 117.
jurský útvar 3, 34, 264,
Justinian 268.
Juzbaš (náelník) 174.

Jelisave'polci 228
Jelisu, ves 240.

K.

Jelisujský sultán 178, 180, 240.
sultanát 246.

„

Jemee

Kába 122.
Kaba dargva

126

Jemianky

126.

Jengiloj 7(>.
Jengilojci 240.
Jergeni, pohoí 19, 37.

Kabachi

Jermak

Kabardie

205.

135.

17, 126, 156, 216.

Kabarda M.

126, 156.

V. 145, 147, 156.
80, 120.

Jermolov, gen. 92. 133, 136, 159, 171,
173, 203, 204, 205 206, 207, 214.
Jerusalem ICO.
Jerusalem ský 9^.
Jervand II. 257.

61, 62, 81, 120, 121, 123,
145, 148, 155, 193, 198.
Kabardinská nížina 44.
Kalardinské hory 193.

jeseter 39. 41, 43, 54, 262.
jesetrovitý 54.
jeskyn Prométheova 125.
Jessentuk 196.

Kabartoj 120, 123.
Kacija adamiani, spis 103.
Kachecie 41, 59, 61, 62, 111, 157, 169,

jestáb kepelák 52, 53.
Jesil Irmak 20.
ještrka 53.
jeiel prostený 49.
Jevdokimov, hrab 182.

Kai .

Jevlach 247.
Jevgenijský pramen 253.
jezdecké divise 167, 168.

Jezdžerd

91.

jezera slaná 37, 65
Jezidovci 82, 83, 233.
jiboasijský 49, 51.
jihorusk)> 33,
Jilava 113.
jilm 244.

49,

77,

117, 201, 252

Jindich III. 91.
Jií V., Nádherný
„

111.
110, 143, 204, 242.
gruzinský 213, 219.

„

Servašidzd 71.

„

sv.

„Jitro

statkáovo"

73.

jízdecká záloha 167.

Amerika

Jižní

252,

jod 196, 253.
jonický sloh 246,
jónský 267.

Jornand

146.

Jora . 20, 43,98, 106, 132, 157, 227, 241.
Josef 11. císa 195.
,

Josseliani 78.
Jossi 8.
Journal asiatique 104.

Jungmann

102.

Juniperus communis L. 51.

Sabina 51.

„

Prof.

Em.

Fait: Kavkaz.

Kabardinci

Kabardinský

14.

121,

144,

148, 199.

179, 208, 210, 240, 242.
252.

Kaikalen

252.

Kachetie 131.
kachetinská vtev 98.
kachetinská gubarnie 159.
kachptinský 62, 69, 112, 157,

168,
240, 241, 243.
kachny 249, 262.
kádi 132, 138, 140, 141, 163, 174.
kádr 167.
kadžeti-ciche 263.
kaftan 142.
Kagyzman 246.
Kagyzmanské lomy 65.
kagyzmanský okr. 154.
Kahira m. 95, 175,
kajiky 42.

kajmag

60.

Kajtach 135, 136.
Kajtašci 135, 136.
kajtašské min. vody 148.
kajtašský 135, 136, 148.
Kajtašsko-tabasaranský okr.
Kajtaura, stanice 214.

Kakabeti 241.

Kakaman

36.

Kala 221.
Kalakentské doly
Kalak 221.

65.

Kala-Korejši 136
Kalidonský ledovec 22.

Kalka .

187.
Kalila van Dimnah 102.

kalifornský 4.
Kalmius, r. 35.
19

76, 152.

Kejstík.

29r)

Kalmykové

£8, 143, 148, 151, ISf).
129.
Kuma, . 122.
Kanibilftj, . 41.
Kamen koský 185.

kalyiri 81,

kanienouhelný 2G4.

Kamenec 7G.
kamenná doba

sl

k-iraeiiná

184.

27, 37, 61, 65, 246.

Karel IV., císa 221.
Karel III kr. sv. 201.
Karia kalaki, msto bran 259.
Karni 246.
.

Karové 191.
Karpaty !».
karpatský 48.
Karas 149.
karikatura 72.

kamenn

Kars, m. 36, 71, 75, 82, 95. 144.

Kameny ertovy

175, 225. 2.50, 256, 258.
Kars, pevnost 171.

uhlí 24, 25, 27.
kaniPímík 63.

„

185.

mískovité 185.

Kamenný kíž

Karská gubernie

17, 204, 215.

most 38.
„
Kaminte. sedlo 18.
Kamsarakani (kníž.) 257.

kamzík 51, 217.
Kanada 26.
Kanasa 117.
kanceláský úedník

75.

aj

52.

-36, 2.58.

Kartalinie 111, 157, 252, 254.
Kartalinská rovina 43.

karto^Taf 7.
Kartveli 95. 97, 150.
k.irtvelská skupina 69, 95, 96.
kartvelský 109, 264.

Kasluchim

Karalíach 133, 157.

Kasogové

karabašský chán 248.

kasp 1.
Kaspické

sýr 60.

seminá

166.
„
karabašská eparchie 166.

Karaaj

30, 31,

14,

15, 126,

147, 155.

Karadašská úžlabina 210.
Karadašský most "JIO.
Karadulinská strážnice 1.
Karajazl, stanice 227.

Karajazská step 45, 150, 227.
Karakala 246.
Karakalkani (erní štítové) 97.
Kára Kojsu 131, 157, 208.

Karamyky

39.

146.

K/ira Nof^ajci 146.
Karapapacíii 144.
karata 138.
karavaaseraj 231, 244.
Karavelov 143.

Karduchové

82.

moe

1,

2,

34, 37.
146. 147,

32.

Kaspické hory
„

Karaíi 149.

Karamzin

115.
168.

126, 132,
212, 228. 247.

70.

12, 156, 240.

Karaajevci

160,

Kartli 97, 220.
Kartlis cohovreba 102.
Kartlos 89, 108, 219, 220, 252.

kapr 35, 3y, 44, 54.
Kápl m. 200.
kapradiny Abcházie 117.
kapradiny 248.
kaprovi té ryby 249.
kapusta 58.
kapustová hlávka 61.

Karabulakové

154,

gub. 154.
kartalinský nápoj 62.
kartalinský 113.

78.

kané kavkazské
Kapkoj 194.

95.
kars, tanec 193.
Karský okres 149.
Karská oblast 2, 57. 64.
161, 162, 167.
Karský okruh 154, 158.
Karský 144.

Kars,
165.

„Kandidát nesmrtelnosti"
kanec 249, 262.

Kancvský

14.'..

vody

21, 29,
53, 54.
185, 190,

3. 4, 5,
.39,

46,

182,

1.

33.

kaspický 44, 47.
Kaspij 37, 75.
kaspijská dráha 211.
vrata 210.
„
oblast 159.
„

váha 66.
kassaní departement 160.
soudy 160, 161.
„

kassi,

kastovnický 129.
kaštanové vlasv 15.5, 156.
kaštanv sladké 235, 250.

katakomba

191.

Katjirské doly 65.

Katoiiusky pramen

Kateina

II.

170. 195.

70.

'253.

120,

147,

158,

169.
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Katberdžan

88.
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Kavkazsko

225.

1, 6, 23, 67, 68, 116. 144,
225, 226, 227, 255.
Kavkazsko-borská písma, spis 78.
^

katholikos 84, 85, 166. 219, 224, 244,

Kavkazský hbet 154.
kalendá 54,
„

245. 265, 268.

katbolikoský 102.
Katnintan h. 11, 13.

Kaufmann 8.
Kaukasus u. seineVulker

78.

r

kaula, krevní msta 140.
kavárnika živnost 260.

Kavar . 36.
kavi, náadí rolnické
kavka alpská 53.

Kavkaz

164.

56.

8,

7,

12, 13, 14,

9,

logický 164.
spol.
_pro

21, 31, 34, 37, 39, 42,
53, 54, 57, 59, 60, 61,
64, 67, 68, 69, 74, 75, 76, 79, 88,
89, 90, 104, 106, 112, 117, 118, 122,
123, 124, ]25, 126, 128, 129, 131,
137, 138, 1311, 143, 144, 145, 146,
147, 149, 150, 153, 154, 155, 158,
160, 164, 165, 167, 168, 169, 170,

Kaza

171

Kazašský

179,
187,

204,
266,

kavkazský

173,
181,
190,
207,
268,
1,

174, 175,
182, 184,
192, 195,
210, 213,
270.

2, 3, 5,

8,

176, 178,
185, 186,
196, 199,
227. 254,

„Kavkaz", asopis

9, 14, 15, 17,

80.

Kavkazan 68, 121, 155.
Kavkaz a jeho horalé 78.
Kavkaz i kavkazská válka
Kavkazská brána 210, 211.

49, 59, 249.
šije 184, 187. 76.
válka 79, 151, 172,
175, 177, 179, 270.

„

hory 30.
území 1,

pedbory

157,

159.

168.

Kazbek

új.

4,

60, 153, 158.

5,

7,

10,

22. 23, 30, 42, 50,

13,

52,

17, 20.

15,
70,

73, 157,

189, 214, 215.
77.

stanice 40, 214.

„

kazí 132.

kazibeku rod 215.
kazibek, i. 215.
Kazí kumuk 237.
Kazi kumuša 131, 132, 134, 236.
Kazikumusský, Kojsu . 41, 157, 207.
132, 208.
Újezd, okruh 152.
Kazi mulla 173, 174, 205, 206.
Kazochové u. 122.
„

Kazretka .

28.

180.
66.

kefir 60, 61.
kefirový 61.

linie 159.

palma

Kavkazské museum

Kazach

Kazachie 157.

Kceva, míra plošná
kdoule 59.
Kedabecké doly 65.
kefal, ryba 262.

79,

povznesení

umní-

164.
„statistický komitét- 165.
Újezd 150.

„

Kazi-Mahoma
Kbade 269.

73, 74, 75.

píruní kniha

krásných

kazbecká zácpa ledová

19, 21, 24, 25, 27, 29, 31. 33, 34,
46, 49, 51, 52, 53, 55, 56. 71, 73,
74, 75, 77, 81, 83. 84, 89, 98. 106,
108, 111, 114, 115, 118, 119,' 121,
126, 127, 128, 131, 134, 135, 136,
189, 141, 143, 146, 148, 149, 150,
151, 155, 156, 159, 160, 164, 169,
170, 171, 176, 177, 178, 182, 184,
185, 186, 188, 189, 190, 194, 198,
203, 207, 210, 216, 226, 227, 227,
229, '230, 243, 251, 268.

„

kozácké)

selského hospodáv Tiflise" 163.
spol. djepisný a archeo-

r

15, 17, 19,
43, 44, 45,

172,
180,
188,
205,
267,

(vojsko

172.
spol.

ství

3, 4, 5,

1,

75.

imperatorské ruské
spolen. v Tiflise'^

ádový

skalní 53.

„

57, 62, 75, 150.

carské zem. spole-

„oddíl
nosti"
„oddíl
techn.

„

173,

226.

Kegart 9.
Kehrer J. 10.
kejenoba 98.

Kepos 201.
Keobek, tabák

Kerská
42, 48, 160.
49. 182, 186.

6,

Kavkazské oddlení imperatorské ruské spolenosti zempisné 164, 216.

58.

úžina 2S, 29, 35, 266.

Kerket 114, 119.
kerosin 25.
Kessler, gen. 209.

Ketevana 242.
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ketchud 223.
Khósros I. Niiširvíin 235.
Kibit Mííhomcd ITÍJ.

koda, váha

kila, váhii

Kojsii

Kiljatl

Kodor

(j6.

9.5,

208.

3. 41. 130, 131, 138,
157, 176, 179, 207, 210

242.

Kojsn Avarský

Kinimeriové 89

Kojsn

131, 157. 173,

Kaziknmu88ký

Kojmba

198.

kokon

8.

Kirvan cveri 215.
kistové To.
kiš miš 59.

komái

Kišmišev

S. O. 79.
Kita 115.
Kitaj 115.
Kitea 113, 114, 115, 2ro3.
Kjuia 135.

157.

62.

249.

komitét statistický 75.
komora soudní 160, 161.
Konchidatl 210.
koníres 7.
konipásek 53.
konopí 57.
Konstantin 5, 91, 92 93.

Kiiirinci 134, 135.
kiurinský 134, 1.35, 138.
lij.
152.
Klaproth J.'68, 198.
.,

Nachorodý
„

klaiinet 143.
klasik 100, 114.

Kondakov

klassický 85. 97, 136, 165, 263,
Klášter na Kazbeku 72.
Klemm G. 186.

-265.

kl(Mi 249, 2f0.

kliniatologickó prozkoumání 165.
Kliniatologický 21, 269.

klínové nápisy 84.
5.

knilia lišákova 87.
knížecí Svanecie 158.

Knoninfí 214.
Knubel 15.
kobalt 65

"63, 142, 229,
40, 214, 217.

koberce

187, 189.
188.

235,

Kobuleta krajina 158
kobyly 61.
kobylí mléko

(Jl.

Kochanovský
Koch K. 125.
koch 1.

priiplav 45.

157.

kolchidský 11.5, 267.
Kolchis 9J. 113, 114, 115, ž65.
Kolevski)- 76.
kolej benátská 87.
Kolenatý 17.
kolonisace 70.

Kiike 114.

Koban 122, 185. 186.
Kobanskó pohebišt
kobanskv 18í), 190.

132,

Kola, poloostrov 151.
Kolchi -ové 113, 114, 115. 127.

Kirik 242.

pri'i.'<niyk

41,

kojsnl)iilín.ský 174.
koka, míra iitá 66.

Kirakos Gandzakeci 87.
Kiiíizové 148.

Kobi

13,

í:07.

115.

Kluchorský

4,

Í79, 210.

Kiir.meriiský 188, 191.
Kindzi 58.
kindžal 189.
Kintriši 158. 262.
kil. žul 99, 142, 243, 248.

Kirtik

.

Kojsa Andijský

Kilikie 87, 91,
Killar 14.

kil-

158, 267.

kofhjrský prnsmyk 23, 41, 243.

IhO.

kipanský

i]ii.

116,

4.

236, 243.

92.

Porfyrogenetes 146,
186. 1S8, 189.

konsul 246.
Konstantipol 93.
Konšin A. U. 27.
koské dostihy 143.

koský kámen 185.
koská dráha 231.
kopejka 59, 61, 66, 228, 232, 261.
Kopet dag 34.
Kopyl m. 200.
kopyl 38.
Korale 190.
korán 129, 130, 140, 141. 174.
kor, slunce 115.
Korojšovci 122.
Koriun 85.
Kormorán 249.
Korokonlána 200.
Koronisckali 261.
koronischale (ryba) 262.
koroptev 52. 53, 239.

Koros 42.
Koiutansko 35.
korybanti U5.
kosa 56, 194.
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košile železná 99.
košile, míra 99, 213.
kotatisy 2G3.
Kotija 263.

230,
270.

171,

73,

249,

Kíž

12.

171, 172, 173, 179,
183, 195, 196, 201, 203.
70,

181,

koziandr 58.
kozinec 49.
kozinky 142.
19, 52,

189, 190, 217.

142.

32, 34.

63.

..Kresby z cest" 75.
kreslení, školy pro z. 165.

Kížové rozvodí 217.
Kížový peval 2, 23.
Ktitel

sv. 85.

kižmo

219.
80, 156.

jazyk 138.
136, 137. 156, 170, 172,
180, 182, 190, 19Í, 193, 194, 195,
199. 200, 201 202.
. 9, 14, 18, 37, 38, 39, 45.
52, 54, 59, 68, 70, 116, 118, 122,
144, 145, 146, 147, 186.
Kubánská oblast 2, 3, 8, 55, 57. 58,
63, 64, 150. 151, 160, 161. 162.
Kubánský 5, 165. 189.
kraj 190.
úst. uit. 165.
„
kubánská voj. reálka 165.
„

kreteni 96.
krevní msta 81, 127, 139, 140.
114.

krotitelé koni,

133. 135, 176, 236.

Kubái 136.
Kubainský

kubánské

kreslíská škola 164, 165.
Kréta 115.

Sapsugové

123.

Kruglo-leské hory 39.
krupobití 62.
krušina 49.
52.

Fel. 98.

Krylov 102.

186,

137.

Kubá

krátkolebí 68, 155, 190. 192.

144,
188,

kižácké války 96, 109,
výpravy 245.
„
kížkování 98.

Kubainci

153.

29 81, 54. 61, 74, 114,
145. 148, 168, 169. 170,
193, 201. 202. 204, 228,

14. 25,

99, 119.

Kslchi 115.

Krasnovodský záliv
Krasové zemé 46.
Krásný most 43.

120.

182,

pevnost 147, 169.

sv.,

Kuba

koželuhárna 63.
kožešník 63.
kožní choroba 228.
krádež 1G2.
krajský soud 180,

Krym

123.

52.

Ksan 43, 66,
ksanský 218.

kozlíci 249.

Krukovský

120,

kostel 220.
kižáci, 94, 118, 181.

kozHcká ukolébavka

krta horská

94,

„

1, 10, .34. 54, 61, 73,74,81.
118, 120, 160, Í71, 172, 180, 182',
185. 195, 199, 201, 203, 217.

Kriumetopon
Krkonoše 9.

261. 266,

kepelka 52. 262.
kídový útvar 3, 195.
kišál 28.
Kíž sv. Nivy 25, 225.

K o žáci

krejí

253,

74, 182, 266. 267.

82,

74,

kepelá

125.

Krasko

krymský

krvavá msta

Kozáci, spis 73.

kozy

252,

261, 266, 267.

Kovalevskij J. J 78, 81, 146.
kovové zboží 65.
kovolitecký prmysl 192.
kovyl 61.

kozorožec

251,

krj^mské hory 24, 29, 34.

Kotorská zátoka 31.
Kotovka. obec 187.

kozáky

249,

krymská váíka

Kotjarevský, gen. 44.
256

ková

29o

voj.

gymnasium

165.

pristavstvo 39.
(pancí) 137.

kube
Kubin 38.
Kubinský okruh

82, 152.

133, 135.
Kudial 237.
Kufis 146.
Kiiíier (6.

kuch 1.
Kuku-oba ísopka)
Kujada 180.

kukuice

55, 56, 65, 96, 117. 118.

kukuiný

130, 142, 262.

Knlagin, ostrov 32
kulik ícni 52.
kulík 262.

Kulpinsk

201.

27.
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Kulpinské volné závody
Kulpy, vesnice '24tí.
Kulpinské lomy 65.

kutaiský Újezd 57, 152, 153, 158.
kutaiský 164, 263.
Kutaiskija gubernskija Vdomosti,

kultuk 39.
kultura barbarská 191.
kultura 192, 242.

Ku tiši

Kuma .

1,

37,

45,

39,

116,

148,

rostlinstvo 75, 77.
207.
Kovtoi 115.
Kutuzov kn. 112.
65, 115.

kže

198.

Kumy, cblas 39.
Kuma . 33, 38.
Kuiuanie zámek 211.
Kumbaša h. 39.
Kumis . ;J9.

Kyaxares 89.
Kyjev 220, 244, 268.

Kumuch

Kyrus

kumušský

kysej 118.
kyselé mléko 60, 118.
kyselina uhliitá 196.

kynžál, .spis 72, 73.
Kypr. ostrov 188.
Kyrcb bulag 37.

132, 133, 134, 208.
133.
Kumycká rovina 156.
kumycký 69, 136, 205, 207.
Kumykové 68, 69, 128, 136, 145, 146,
147, 148, 176, 205, 206.

kumys

61.

133.

Kysli,

Kuppinský

Kyz

prsmyk

208.

Kúra .

33, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 47,
152, 157, 158. 170, 214, '2l9, 220,

221, 223, 224,'
243.
Y.

226,

227, 228,

238,

Kyzljar 40,

kvty

83, 95.
69,

41,

169,

80, 81,

82, 83, 149,

233, 257.

kurdje 181.
Kurgoko Kanokin

172,

199, 205.

kvtena

3.

60,

Kyzkalesi 230.
Kyzljarský új. 39, 151.

38.

Kvaída 11.
Kvernaki 251.

186.

kurdský
Kurdové

zátoka 32, 43.

kala 126.

kyzljarský 199.
Kyz! Jarci 199.

Kurach, aj 134
kúra 52, 91.
Kuraanský liman 38.

Kurban

197.

98.

Agaská

Kyzyl tašský liman

42.

Kurdistan

23. 185, 188, 196.

kyslík 31,

kythara

57.

Kupflfer 40.

Kur

Kyslovodsk

Kyslovodská stanice
Kystové 129.
Kysyr dag 36, 42.

kuna 52.
kunacká 120, 142.
kun buttaj, veliký otec
kužut

89.

49.

76.

Kvirila, stanice 256.
Kvirila . 42, 158, 265.
Kvišet, ves 214.

Kvítka

16.

199.

kurg-any 186.

kurhany 187, 188, 191.

L.

kurejšitó 136.
kurinský 133, 148.
kurmandži 82.
Kúro, pot. 217.
kurmuoh . 210.

Laba . 39,
Labe 44.
Labridy
Lacerta

51, IK",

Kurtiui 60, 82.

„

54.
agilis 53.
muralis 53.

Kuruš

„

viridis 53.

Kurs

roíítlinopisu 77.
Kurtatiiifi 199.
48.

lacký 132.

Kutais

9, 23, 27. 42, 47. 55, .59, 75,
103, 108, 110, 161. 165, 166,252,255,
257, 263, 264, 265.

Kutaiská gubernie
59, 64,

65,

2,

66, 152,

57,
153, 160, 165.

42, 55, 56,

Lagi

4.

Lagodechy

v. 58.

Lagodeši 58.
láhev, míra 66.
laj

129.

181.

173.

107,
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lak 131, 132.

lekniii 49, 105.

Lakapenos Romanos 92.
Lakové 131, 134, 135, 147.

Leksuir

lakralkanu 132.
laksky 148.
Lamberti 126.

Lambin

146.

Lainium iiiaculatum, rostl. 51.
tormentosum, rostl. 50.
„

Lampsakos

Lepidlm

Lermontov ^L

195.

79.

155.

104.

Lebedincev, luebník 30.
lebka 19, 190, 192.
98.

158.
158.

legie cizinská 182.
legie 246.
ledovc doba 184.
Lechové 252.

Leipzig 78
Lejla Gora 10.
lékárna 61, 219.

lékaský odbor 166.
lékaská porada 6.

lesy 134, 160. 177, 179, 182, 204, 209,
222, 249, 250, 260, 262. 264, 267.

54.

lezginský 131, 209, 239, 241.
Lezgini,rci 69 112. 130,135, 139, 141,
142, 143, 152,155, 177,205,206,218,
224, 235, 240, 241, 243, 251,
lezginka, tanec 98, 118, 143.
lezginská sukna 207.
lezginská koidonová éára 79.
liasové vrstvy 3.
libra 66 213.

254.

,

Libye 115.

Újezd 153, 158.

ledový balvan 12.
Legenda o kyselkách
legenda, 125. 215
Lehaci Štpán 187.

196,

lev 100.

95.

Legumský

103,

Levan IL 243.
Levond 86.

96, 113, 114, 148,

Legiim

73,

Lev IV. 94.
Lev V. 92.
Lev VL 94.

lazský 148.
lazský jazyk 69.

leaki

72,

Leuciscus frisii 54.
letní pastviny 60.
Lev Ališan 87.
Lev IL 94
Lev Isaurický 225.

Lazistan 263.
Lazistanské pohoí 20.

Lechum

J.

leštnec stíbrnatý 65.
leštnec olovný 14.
Leucaspius delineatus

Lazar Tharpeci 86.
Lazarev gen. 131, 170.
Lazarevská pevnost 269.
Lazarevské doly 65.
Lazarevskoje 269.
Lazika 114, 263, 265.

Lazové
Lebeau

rostl. 58.

204, 218, 220.

Lavaši, stanice 207,
lavina 13, 217.
Lavina, spis 72.
lavra peerská '.i44, 268.

Lázové

54.

sativum,

lepot 12.

132.

Lavrentv

188, 230, 243,

47,

Lenkoranská jezera 54.
Lenkoranské teplé vody 77.
Lenkoranský kraj 20, 49, 82.
Lenkoranský Újezd 55, 152, 157, 248.
Lepadogaster

latinský 87, 180, 137, 148, 223.
láva 49.
lavaj

46,

Leontius 86.

103.

Laponci 151.
Lars 214.
Lašek 76,

Laudon gen.

1 1.

len 57. 194.
Lenkoran 44,
249.

74.

lidnatost 150, 151, 153.
lidové soudy 163.

Lidstvo v dob pedhistorické 187.
Liganis chevi 42.
lignit 28.

lihovarnictví 194.
. 43, 156.

Lij ach va

Liko Mik. 194.
liman 37, 38, 54. 200.
Lilium monadelphumóO.
limburský sýr 60.
limonáda 63.
lín 39, 54.

Leketi 131.

Linea borealis 51.
Listok dlja postitelej kavk. minerál-

leki 131.
112.

ních vod 75.
Lisymbrium Hueti

Lekko

59.

líejstíik.
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Lišákova
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serdarský pramen 247.
Serranus scribia 53.
servituty pastvin 160.

sesam 57.
sesamový

olej

57.

Sesamum

166.

Sborník

224.

pravoslavný 165.

„

Semiramis 89.
Semité 122.

flagellaris 50.

junipera 51.

Sborník

11.

8, 9,

seminá duchovní

Saxifraga cartilaginea 49, 50, 51.
exarata 49, 60.
„

sbírka

7,

Semender m. i!06.
Semenov P. 78, 80.

Sauromaté 126.

„

6.

71, 74, 144, 259.

Sel 217.

Sarij ostrov 32.
Saridan 101.
Sarmatové 191.
earmatský 34.

„

74.

53.

Scorpaena porcus

53.

orientale 57.
Sesostris 115.
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moskevským

73.

Sevanga klášter

243.

„

jezero 35, 36.

,

ostr. 35.

Sevastopol m. 28, 30, 261, 267.
Severní Amerika 24, 25, 252.

Kavkaz
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179, 202.

70,

77,

Severní Osetie 1.56.
severo-aírický 185.
Severní Kavkaz, spis 75.
sev-vank 35.
sevijuha 39, 44, 54.
Seznam rostlin Imerecie 77.
rudných a minerálných
„

ná-

2,

57,

58,

severoamerický 25.

Scrophiciilaria alba 29.
Scyllium canicula 54.

lez 76.
Seznamy obcí Kavkazu

Séedrinská stoka 45.

Senná, stanice 191, 200, 201.

79.
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shakespearovský dramatismus
Shledáni

73.

sle

kyzljarská 41, 54.

Slpcov Nik, gen. 203.
Slpeovské minerální vody 203
Slpcovská stanice 203.

72.

shromáždní
Sibisko 83.
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121.

Sibbaldia semiglabra 50.

slepice 118.

Sibi 189
sibiský 187, 205.

slepií vejce-váha 66.
Slepýš 53.

Síe

199

Siebaldia pariflora
Signach 241.

Signašský

új.

50.

58, 59, 60, 62, 153, 157.

Sijanika 87.
Silene compacta Han. 51.
dagestanica Rup. 51.
„
fimbriata M. B. 50.
„

pygmaea
„

Sa^íatilis

51.

Sinco 51.

Slované

81, 91, 119. 120, 131, 185, 191.

slovansko-iitevský 84.

silurus 54.

Simotiokanonický klášter 267.

Simonovi

sloh arménsko-gruzinský 263.
byzantský 225.
„
jónský 246.
„
maurský 253.
„
moham. 230.
„
jonický 246.
„
slon 184.
Sloním 113.
Slova 134.

slovanský

77.

Sinope 187.
Sión 225, 226, 2)1.
Siónský chrám 225.

Slovensko 185.
slovník arménský 87
sluka lesní 249, 262.
otavní 249.

síra 65, 76, 196, 203, 229.
sirkárna 64.
sirnato-žiravý 204.

.,

109,

korunní 262.

„

slunce 100.
smalt 190.

sirnatý 205, 206.
sirné prameny vody
203, 224, 233, 240.

70, 71, 72, 73, 149, 182,

6,

231, 253.

196,

221,

Smaris chryseiis 53.

Smbat

87.

smetana

sirníky 31.
sirovodík 29, 31.
Sisa 245.
Siver uta ledovec 40.

satky

60.

119. 126, 127,
139, 140, 160, 166, 168.
smlouva svatební 81.
Sabailov 231.
Sabuni 232.
socebele,
118.

Sjaborus 146.
Sjogren 4.
siadkovodní ryby 54.

71,

omáka

slaná voda 270.
slano-žíravý 201.

Soci, tvrz 269.

slano-bromo-jodnatý 201.
Skandinávský poloostrov 151, 185.

sodík 196.

Soi-

Skatikom Choch 9, 18.
skopové maso 81, 118.

sodovka 63.
Soganlužské hory

190.

Sogrchu Barsona
sojka ernohlavá
Sojmonov 43.

31.

sokol 52. 53.

60, 148, 180.

skotští missionái 149.
skivan 105.
Skythie 124, 1S2.
Skythové 89, 188, 238.
skythosarmatský 190.
skythický 114.
sláma 106.
slamný 120.
slanina 181.
slatina 206.
slavíek 106.
slavík 100, 239.

1,

20.

Sogratle 134.

skopovina 118, 143.
skot 43, 56

sklenný
skoápky

47, 48, 269.

Sol
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41.

Soliman Nádherný 261
.

Sololacké pohoí 221.
Sololacká tsnina 224.
Sollogub 73, 80.
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„
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Somchetie 157.
Somechi 83.
Sonderan 82.

129,
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Sorrent 261.
Soslani David 110.
souboj 72, 168.

správa duchovní 166.
ruská 55.
„
správce policie 162.
Srbo-Chorvaté 84.
Srbské Novin 143.
Srbsko 223

soud aulový 1G2.
horský 160, 161, 162.
„

srbština 223.
Sredinská stanice 41.

sopené hory

36.

Bopkv

17, 23, 27, 201, 247.
Sorokin 77.
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kassani

„

krajský 160
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160, 161.

„

lidový 162, 163.
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„

nejvyšší 160.

„

221.

Sredinský N. K. 77.
Sreznvskij B., 32.
srp 56.
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stadium 125.
stádo 61, 180, 198, 218, 228, 241.

obyejový

stan 3.

„

162.
120, 174.
okresní 141, 160.
okružní 160, l61, 162.
mírový 161.
selský 162.

„

sirotí 160

staroeský
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vojenský 166.
zemský 160.
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staroperský 224.

„
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„

„
„

„

„
„

Stanová mlina 33.
staroarménský 84, 85,

„
„

moc

160.

Starý Trek 40.
Starý zákon 85.

okres 160.
výlohy 168.

Statistika 79.

soudnictví 160.
soustružník 63.
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uiléná 60.
Spermophilus musicus 52.
Spindler Iv. V. 28.

specialita
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Statistická
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„

rybáský
164.

„
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72, 73, 81, 161, 162.

sporadické zjevy 62

164.
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148, 1.50, 151, 159, 162.
Stavropolská hornatina 38.
70,

16.5,

47, 75,
166. 194, 195.

108,

145, 161.

Stavropolské vdomosti spis 75.
Stebnický gen. 7.
Stelio caucasicus 53.
Stepán Cminda 185, 213, 214, 215 216.
225.
stepní útvar 21.

stepy pedkavkazské SO.
jihoruské 201.
„
stil

váha

66.

Stilfské sedlo 23.

stipendium 76.
Strabon 38 44, 67, 119. 128, 201. 265.
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„

Statkovský B. 77, 78, 214, 216.
Stavropolská gubernie 2, 57, 58,

Stavropol 39,

216.

spolenost archeologická 164, 200, 248.
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dobroinný v iflise 164.

„

komitét 79, 165.
popis Kutaisu 79.
zpráva 77.

Statistický

Spojené Státy Severoamerické 24, 26.
spojení paroplavební 35, 200.
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spolenost rus. imper. zempisná 164,

„

200.

starosta 132, 136, 140, 162, 174. 212,
213, 215, 223.
Starožitnosti arménské 87.

soudní komoru 160, 161.
„

87.

starogruzinský 102.
starohelienský 192.
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202.

strakapoun .52.
strboule 59.
Streifziigo durch den Raukasus
Streich Iva.^par

strle 39.
Stromy a

6.
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atedoasijský 49, 115.

Suramské rozvodí

stedoevropský 49.
stední školy 165, 242.
Stední Europa 184.

surb girkh 85.
Surchaj 11. 133.
Surchaj 133.
Surchaj chán 136, 169.

Stedozemské moe 29, 30, 34-, 53. 54.
Stední Asie 58, 82, 188. 189 224.
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stíbrný
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2, 3, 4,

142,

7,

143,

18, 39, 69.

191, 217, 242,

254.

Surmalinský j.

22, 252.

57, 154.

surovina 64, 65.

Susa 248.
Sustinské lomy

65.

Susinský új. 1, 6, 153.
Suvorov 112, 200.
Suvorovská stanice 39.
synagoga 205.
synod 166, 245.
sýkora 53.
synoda 164, 166, 223.
Syngnanthidy 54.
Syngnanthus bunulentus

stíbrná ruda 28.
stíbro 18, 28, 187, 225, 243.
stízlík 53.
studia archeologická 268.
roingrelská 96.
„
orientálská 103.
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studie jazylsozpytné 145.
studie starožitnické 145.
subtropické rostlinv 253.
Suava 257.

suchar 181.

„

erivanský 60.
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Suchm
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„
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„
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46, 48, 59. 114, 230, 266, 267.
kale 21, 22, 28, 116, 171, 182,

267.

Suchumské biskupství 166.
suchumský 165.
Suchumský okruh 152. 153,

167.

pistav

sl

syrský

syišt

63, 142, 207, 213, 243.

27,

29, 37, 61,
Sulacký kanál 45.

65, 106, 210, 246.

Sulak

3, 4, 37, 41, 45, 131, 135, 156,
169, 207.
sultán 83, 95, 110, 111, 116, 117, 122,
133, 134, 144, 170, 178, 180, 181,

195, 200, 201, 202,
259, 261, 263, 265.
sultanát 20, 95, 240.

223, 240,

244,

sumec 35. 39, 41. 44,
Sundukeanc 88, 107.

61.

Sysran 29.
Svané 96.
Svanecie 4,

5,

42, 96, 126, 158, 263,

268.

Svanetie (spis) 78.
Svanetie Dadianovská 158.
svan-eti 96.

svan-etský 69, 96, 148.

Sulukol baš 12.
Suluské moe 30.

sunna

85, 86, 90, 91, 185, 220, 226.

syrština 56.

173.

sukno

60.

syrop 59.
syrovátka 142.

28.

sudí 135.
sudebnaja palata 160.
sufi

60.

Sýrie 93, 122, 155.

okres 158, 160.
„

54.

sýr 60, 118, 130, 143.

54, 262.

82.

sunnifé 145.
sunnitské duchovenstvo 166.
SunŽH 23, 41, 128, 129, 130, 156, 177,
203.

sup

52, 229, 233, 249.
Supán A. Dr. 48.

Surachane 24, 232, 233, 234.
surachanský 232.

Suram 46, 252.
Suramský prkop 22, 262.
hbet 21. 42, 43, 97.
Suramská pevlaka 2, 20, 232.

Svanetové 96, 126, 147. 150, 158.
Svatá válka 140, 141, 174.
Svatobor 75.
svdek pi uzaveném satku, dibir
141.

Bveti-cehoveli (života-sloup) 219.

svtlotiskové

umní

7.

svijárna 63.

sviš 52.
Svjatoslav 93. 168.
Svjatoj ostrov 32,
svlak 56.
svobodníci, uzdeni 129.

Svobodný kozák 74.
Svobodna Svanecie 158.
svatební smlouva 117.
svátek kvtin 143.
Svatá hora 220, 224, 226.
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Sv. Davida klášter 226.
Jana Ktitele klášter 85.
„
Jií ád 204.
„
Kateiny lázn 204.
,
Ondej 108, 269.
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„
„

„
„
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y,

„
,

Šaruro-daralagezský

šaška, šavle k. 142.
Šat h. 14.
šaur, 5 kopejek 66.
Šavirben el Fazla 265.

Kíže pevnost

147, 109, 199.
klášter 100.
kostel 220.
Pavla pramen 203.
Trojice chrám 215.
Petra (lázné) Teplice 20.3
Pantelejmona klášter 267.
Bernarda prsmyk 112.
Niny kíž 215, 225.
Štpán (Stepán Cminda) 215.
„

Bvtobol

57, 154.

új.

Saše 247.

Savšet 158.
Šavteti 100.

Sedrinská stanice
Šerbinin 80.
Šedesát

let

40.

kavk. války 80.

Šejch Adi 83.
Ismael 173.
,
„

73.

ul ielani

166.

Šejch 173.
šejtan 83.
Šeki 157, 239.

Š.

Šemacba
Šach,

eka
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^

Šach Abbas I. 95, 111, 242, 243.
bulak 248.
„
Šach 98, 111, 133, 134, 169, 245, 248,
250.

S2,

133.

169,

Šemachinský

21.

4,

r.

Šichildi 12.
145. 166

šach 143, 223, 240.

Šachová kosa

kavkazská 76. 184,
Simon Kanonit 108.
Kananejský 268.
„

5.

Širacká step 241.

Safoi 140
Šafrán 237.
šakalové 262.

Širák 257.
Sirin-kura 152.

Šali 204

Šalomoun

Sirván 157.
širvanský 131, 235.

100.

šarachal 132, 135, 147
206.
Šaiuchalský- 132.
Šamchar 36, 158, 228.

Šamsudin chán

168, 169. 176.

147.

Šamšadil 158.
11.

129,
179,

173,

174, 17.5, 176,
177, 178,
180, 204, 205, 206,
207, 208, 209, 210, 239, 240.

Samylovská válka

Šio- 220.

Šiomgvinský klášter 220.
Škára prsmyk 5.
Škáry temeno 5, 11, 13.
Škola díví vyšší 166.

Šaniylovci 206.

Šarayl 121.

208.

„

farní obecní

,

hornická

„

hospodáská 165

„

mšanská
námonická

obchodní 165

„

obecní 164. 165. 166

odborná
123,

155,

186,

194,

270.
„

Sapsužský 123.
šaraváry 142.
šarijat 140,

„

Šaropan 265.

Saropauský

új. 57, 64,

153, 158.

165.

165,

l!t4.

pro liutlbii 164, 1()5.
pro zpv 164.
pro kreslení 164, 165.
realist 73

„

ranhojiská 165.
emeslnická 165,
sadaská 165.

„

steilní 165, 242,

„

141, 162, 174.

227.
166.

165.

,

„

121,

16.5.

l»i5.

„

Sapsufí 123.

Šapsugové

187.

šije

Šachy, hra 143.

Šafaík

224.

šiité 82,

32.

173. 235.

új. 62, 152, 157.
41, 44, 54, 55.
Šervašidze J. kn. 118, 168, 171.

šemaja

Šibajeva spolen. 234.

Šach dag

Samuš

23,

236.

„

194.
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Tagaurci 213, 214.
tagaurský 213.

Škola tatarská 166.
vysoké 88.
„
železniní 165.
„
židovská 165.
„

Takiburun 114.
Talovka 40, 32.
Tacht Trdat 246.

Školky 163.
školství 165.
šlechtická banka 164.
Šnoreli 86.

Talyšimi 80, 81, 82, 149, 249.

Talyšimské hory

69.

Špindler

Tamanský
Tamanský
Tamanskv

J. B. 80.

Šorapany 265.
štáb okružní 166.
Šota Rustaveli 101.
štáb generální 6, 7.

Štpán

92.

„

Šehaji 87.

„

Ašolik Arustager

Sastiverskv

86.

Stepán Orbelean
Štýrsko 153.
Štít 99.

štvanice

ps
9.

143.

Šugulja p. Tereku 41.

Šugus

3.

šupinatec 35, 53.

Šura

78.

Šuragcl 158.
Šuris ciche 221.
Šuša 154, 165.

Sušinský

okr. 38.
záliv 201.

poloostrov 24, 27, 119, 156,
168, 170, 196, 200, 266, 270.
Tamara 72, 99, 101, 110, 199, 212,
215, 228, 241, 251, 256, 264.
Tamatarcha 200.
Tambovka 36.
Tami-iš 39.

Tamerlan

87.

Štika 35, 39, 41, 54.

Šumava

20, 246.

talyšimský 148, 248.
talyšimské náeí 69'
Taman poloostrov 191, 201.

Sagakot, kaple 245.

Sopové
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új, 157.

Sušakend 248.
švabMch 67.
švec 63.

švédský 201.
švestka, 55, 59, 108.

Švýcarsko 35, 252.
švýcarský 6, 60, 65.
Švýcary 112.
Švýcar 17.
T.

Tabák

57, 58, 63, 149, 228, 237.
175, 138.
Tabasaranci 135, 137, 138, 144.
Tabasaranština 137.

Tabasaran

Tabasarani tance 143.
tabasaranský 134, 135, 137, 238.
Tabicchuri jez. 36, 36.
Tábor hora 15, 16, 121.
Tabriz 95, 133, 144, 129.

Tabuni 61, 135, 148.
Taburety 142,
Tedeáš ze Sebasty 87.
Tagar váha 6f;.

87, 111.
39.
Tamoriáni 101.
Tan sýr 60.
Tanaisi 114, 126, 251.

Tamojug

Tanger m. 24
Tanus m. 224.
Taparavan 23.
Tarakamanci 144.
Taraxacura Stevni 50.
crepidiforme 51.
„
Tariel 100, 101.
tarikat 173

tarkovský 135, 168.
Tarku m. 132, 169, 206.
Tarkutan 206.
Tašav-hadži 176.
Tašla syrt 19,
tat 82.

Tatartup 193.

Tatai

25, 38, 48, 60, 61, 68, 70, 82,
101, 120, 123, 144, 145, 147, 148,
150, 155, 168, 191, 193, 198, 224,
225. 228. 236. 246, 248.
tatarské školy 166.
tatarský 53, 61, 69, 70, 87, 95, 111.
117, 138, 144, 145, 148, 165. 187,
198, 199, 217, 223, 249, 247.
Tatové 80, 81. 82, 149.
tatské náeí 69, 149.

Tau-h. 69.
Tauli horalé 69.
taurická gubernie 34.
Taurida poloostrov 113

Taurové 114.
Taurus poh. 20
Tauzen 204.
Taxus baccata 59.
tavadi 97, 117.

li4, 126.
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Termodont 126.
Terská oblasf 2,

Tavlinci 69.
tavodi 222.
tavsakravi 98.

Tba Paravani

40. .55, 57,
64, 65, 151, 160, 161, 194.
Terské listy 75.

36.

Terský kraj

Tbilisi 220, 221.
Tbi8 kuri 36.
teatr 103.
Teberda 5, 39, 156.

teheránský 226.
technická spolenosf 164.
technický 7, 27.
Technucal 157.

Tevoker 17.
tlesná stráž

Theofano

112.

„

176,

205, 206,

Teniira chána jezero 205.
új.

152.

Thuberský prsmyk

Thymus
Thymus

53.
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164, 165, 166, 170, 185. 189, 196,
210, 211, 213, 214, 215, 217, 219,
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
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Tiflis spis 80.
Tifliská dvoranská banka 107.
tifli.ská eparchie 166.
Tifliská gub 2, 40, 42, 57. .58, 60, 63,
64. 65, 71, 95. 153, 161, 166.
Tifliská stanice 38.
Tifliský listok 74, 7.5.
Újezd .58. 15V.
„
tifliský 79. 107. 161, 164, 165.
Tiessenhausen hr. 191.

Tiflis 4, 9, 20, 23,

155.
vlasy 155.
„
Temnodon saltátor 53.

168, 200, 201.

temrjucký kraj 191.
156.

236.
2.36.

I

Tengrinni Chauiaedris 49.

Teofan

146.

Teofil Sapinski 182.
Tepe-Kermen 251.
terassa 142.

Terch,

. Trek

Teri, .

Trek

Trek

3, 9,

40.
40.

14, 17, 18, 23. 32, 37. 40,
70. 73, 80, 116, 119,

41, 45.. .59, 68,
120, 129, 144,
151, 156, 168,
193, 198, 199,
216, 217.

TereckoSulack

145,
169,
203,

146,
171,
205,

147, 14«,
172, 1.S4,
212, 214,

rozvodí 157.

Terki obec 171.
pevnost 168.
,

3.

5.

Tibicchura 255.

temné oi

Tenginská dráha

12.

egenský prsmyk

Thyrsus b.acchantek 263.

Temirkapisi 2b8.
Teniižbecká stanice 38.

új. 150,

.50.

Thielemann 10, 78.
Thonetové bratí 59.

Thuber-Canner

clian šura 165,

chanský

theologický 86.
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