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ინიციატ ივა ცვლილე ბისათვის
 [ ანა მარგველაშვილი ]

თვითმმარ თველ ობისა და ადგილობრივი დემ ოკ რატიის გან-
ვითა რების სა კი თხებ ზე, თემის მობილიზე ბა ზე მომუშა ვე სა-
ხელმწიფო და საზ ოგად ოებრივი ორგან იზაც იები მუშაობის 
პროცესში ხშირად აწ ყდებ იან ერ თნაირ პრობლე მებს. ეს  უკ ავ-
შირდე ბა თემის პას იურობას, ადგილობრივი ინიციატივის ნა კ-
ლებ ობას, ერ თგვარ უნდობლობას საზ ოგად ოებრივი პროცე-
სების მიმართ, ადგილობრივი დემ ოკ რატიის სისუსტეს. ხშირია 
დისკუ სია იმის შე სა ხებ, რომ საჭ იროა სოფლად თუ ქა ლა-
ქებში მაც ხოვრებ ლების გა აქ ტიურე ბა, სხვა დას ხვა ინტე რეს თა 
ჯგუფის ფორმირე ბა და ადგილობრივი პრობლე მების მოგვა-
რე ბაში მოქა ლა ქე ების  ჩარ თულობა, სასო ფლო ინიციატ ივა 
და  უფრო ეფექტური ადგილობრივი თვითმმარ თველ ობა. 

რეგ იონებში მომუშა ვე სა თემო ორგან იზაც იების წარმომად-
გენ ლები, მოხალ ისე ები, ასე ვე ხშირად აღნ იშნა ვენ საზ ოგად-
ო   ებ რივ და სოფლის კეთ ილდღ ეობისთვის მიმართულ პრო-
ცე სებში სოფლის მოსახ ლეობის ჩართულობის, ზოგადად, 
სამოქალაქო მონაწილეობის და ბალ მაჩ ვე ნე ბელს. თითქმის 
შე უძლე ბელ ია  მნიშვნელ ოვან პრო ბლე მებ ზე  სოფლის კრ-
ების მოწვე ვა. ხშირად საუბნო კრების ჩა ტა რე ბაც კი მე ტად 
პრობლე მატ ურია. 

პრობლე მა არა მარტო სასოფლო კრების შე კ რე ბა და სოფლის 
სა ერთო სა კი თხების მიმართ მოსახ ლეობის და ბალი ინტე რეს-
ია, არა მედ, ზოგა დად, რაი მე ტიპის გა ერ თია ნე ბა, ინტე რეს თა 
ჯგუფების ფორმირე ბა სხვა დას ხვა იდეის გარ შემო:  იქნე ბა ეს 
სოფლის კეთ ილდღ ეო ბა ზე ზრუნვა, საუბნო საბჭო, ფერ მერ თა 
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გა ერ თია ნე ბა, კო ოპე რატივი თუ მოყვარ ულთა დრა მატული 
წრე. შეხ ვედრის დროს ხშირად მოგვისმენ ია მოსაზ რე ბა, რომ 
სამ ოქა ლაქო მონაწილეობა, თემის ჩამ ოყალ იბე ბა, და საზ-
ო გად ოებრივ პროცე სებში აქტიური მონაწ ილეო ბა არ არის 
ქართული კულტურის ნაწილი.  

ამ ვითა რე ბას მრა ვალი მიზეზი შეი ძლე ბა ჰქონდეს:  სოციალ-
უ რი პრობლე მები, როცა ყოველ დღიური გა დარ ჩენისთვის 
ბრძო ლის პროცესში სა ერთო საქმის გან ცდა და მნიშვნელ ობა 
სუსტდე ბა და ამის შე დე გად იკ არ გე ბა სა ჯარო სივრცის აღქ მა. 
ასე ვე,  პოსტსაბ ჭოთა საზ ოგად ოებ ისათვის და მა ხას ია თე ბელი 
ნა კ ლები ინიციატ ივა, რად გან წლების მან ძილზე ისმოდა ერ-
თგვარი გაფ რთხილე ბა „ინიციატივა დასჯადია“ და სხვა;  

თუმცა, სიმარ თლეს არ შე ე ფე რე ბა, რომ სა ქარ თველოში, 
თემს არას ოდეს შე ეძლო მობილიზე ბა,  რომ არ არ სებ ობდა 
ადგილობრივი ინიციატ ივები, ვერ ხერ ხდებ ოდა სოფლის 
პრობლე მების გარ შემო გა ერ თია ნე ბა, შრომითი და სა მეუ-
რნეო კავ შირების, ამ ხა ნაგ ობების ფორმირე ბა,  საზ ოგად ოებ-
რივ-კულტურული გა ერ თია ნე ბების შექ მნა, რომ აქტიური მოქა-
ლა ქეო ბა და ჩარ თულობა ჩვენი კულტურის ნაწილი არ არის. 
საბ ჭოთა ოკუ პაც იამ დე (1921 წ.) სა ქარ თველოში ამ გვარი გა-
ერ თია ნების, თვითორგან იზების, მობილიზაციის, ინტე რეს თა 
ჯგუფების ფორმირების არა ერთი მა გალითი არ სებობდა.  საბ-
ჭოთა მმარ თველობის 70 წელი სა კ მარისი აღმ ოჩნდა  1921 
წლამ დე ჩა ნა სახში არ სებული ადგილობრივი დემ ოკ რატ იისა 
და გამ ოცდილების, თვითორგან იზების კარგი მა გალ ითების 
და სავ იწყებ ლად.

მიგვაჩ ნია, რომ აუ ცილე ბელ ია  საზ ოგად ოებრივი დისკუსიის 
ინიცირე ბა თემის აქტიურობის, მოქა ლა ქე თა ჩარ თულობისა და 
თვითორგან იზების, ადგილობრივი ინიციატივის მნიშვნელობის 
შე სა ხებ. ამიტომ, საჭიროდ მივიჩნიეთ ისტორიული მა გალ-
ითების კვ ლე ვა და საზ ოგად ოებ ისათვის გაც ნობა. 

პუბლიკ აც ია „ინიციატივა ცვლილებებისათვის“ შეი ქმნა წარ-
სულში არ სებული სა თემო ინიციატ ივების კვ ლევის შე დე გად. 
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აქ წარ მოჩენ ილია ათი თე მატური, ისტორიული მა გალითი, 
მოვლე ნა; აღ სან იშნავ ია, რომ ამ  მა გალ ითებში ნათ ლად იკ ვე-
თე ბა, თვითმმარ თველობის ჩა ნა სა ხები და ად რეული ეტა პების 
ნიშნებიც. იმავ დროულად, ჩანს ის პრობლე მები და დაბ რკო-
ლე ბები, რომლებიც იმჟ ამ ინდელი პოლიტიკუ რ-ე კო ნომიკური 
წყობის გამო ხელს უშლიდა ამ გვარი ინიციატ ივების გან ვითა-
რე ბა სა და გა ფარ თოე ბას. მკი თხველი ნათ ლად დაი ნა ხავს პა-
რა ლე ლებს დღ ე ვან დელ ვითა რე ბას თან, მიუხე და ვად იმისა, 
რომ წარ მოდგენილი მა გალ ითები ხშირად ასი და მეტი წლის 
წინან დელ პროცე სებს ასა ხავს. 

აღ წერილი ისტორიული მა გალ ითები რამ დენ იმე ძირითად 
მიმარ თულე ბად ჯგუფდე ბა:

სოფლის თვითმმარ თველ ობა და თვითორგან იზების 
გამ ოცდილე ბა

აღნიშნულ თავში გა ერ თია ნებ ულია სა ქარ თველოს სხვა დას ხვა 
სოფელში, სა თემო თუ პირადი ინიციატივის შე დე გად გან ვითა-
რებული საზ ოგად ოებრივი პროცე სები და მათი პოზიტიური 
გავ ლე ნა მთლია ნად სოფლის ცხოვრე ბა ზე. აქ ნათ ლად ჩანს, 
თუ რამ ხე ლა გავ ლენის მოხდე ნა შეუ ძლია სა ერთო სასოფლო 
მდგომა რეობის გაუ მჯობე სე ბა ზე თემის, ინტე რეს თა ჯგუფების 
მობილიზე ბა სა თუ ცა ლკ ეული პიროვნების ინიციატ ივას. 
თქვენ გა ეცნობით სოფელ ტიბა ანში, სოფლის თვითმმარ-
თველობის ე.წ. სოფლის ყრილობის მუშაო ბა სა და ზოგა-
დად თვითმმარ თველობის სასოფლო დონის გამ ოცდილე-
ბას სა ქარ თველოში; ასე ვე სოფელ გულგულა სა და ავ ლევში 
ერთი ადამ იანის ინიციატივით დაწ ყებულ პროცე სებ სა და მათ 
პოზიტიურ გავ ლე ნას სოფლის ცხოვრე ბა ზე. 
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კუ ლტურულ-სა გან მა ნათ ლებლო ინიციატ ივები და 
ორგან იზაც იები

მეო რე თავი აერ თია ნებს კუ ლტურისა და გა ნათ ლების 
სფეროში ინტე რეს თა ჯგუფების მუშაო ბას, სასოფლო თუ 
ეროვნულ დონე ზე მიმდინა რე თვითორგან იზების პროცე სებს, 
სხვა დას ხვა კავშირის საქ მიან ობას. მაგ., სოფელ ქვემო მაჩ-
ხა ანში XIX სა უკუნის დამ ლევს გან ვითა რებულ საზ ოგად ოებ-
რივ-ე კო ნომიკურ პროცე სებს და სოფლის აქტიური ცხოვრების 
მა გალითს; ასე ვე XX სა უკუნის და საწყისში და 10-იან წლებში 
ქალ თა ორგან იზაც იების, გა ერ თია ნე ბების საქ მიან ობა სა და 
მიზნებს, სა ხალხო გა ნათ ლების მნიშვნელ ობა სა და ამ კუთხით 
(გა ნათ ლე ბა და წიგნიე რე ბა) ცა ლკ ეული ჯგუფებ ისა და კერძო 
პირების აქ ტიურობას გურიაში.

სა მეუ რნეო გა ერ თია ნე ბები, კო ოპე რაც ია და 
ამ ხა ნაგ ობები

იმ პერიოდის სა ქარ თველოში სა კ მაოდ კარ გად ვითარ დებ-
ოდა  სა მეუ რნეო გა ერ თია ნე ბები, ამ ხა ნაგ ობები და კო ოპე-
რატ ივები. დაუ ზუსტე ბელი ინფორმაციით 1921 წლისათვის სა-
ქარ თველოში 900-მდე კო ოპე რატივი მოქმე დებ და, რომელიც 
მილიონზე მეტ ადამ იანს აერ თია ნებ და. 

პუბლიკ აც იაში წარ მოდგენ ილია რამ დენ იმე ამა ხა ნაგობის 
საქ მიან ობა, როგორც თა ნამშრომლობის, ინტე რეს თა გა ერ-
თია ნების მა გალითი; სა ქარ თველოში დღ ე საც აქ ტუალ ურია 
კო ოპე რატ ივებ ისა და, ზოგა დად, შრომითი გა ერ თია ნე ბების 
სა კითხი. სოფლად მაც ხოვრე ბელ გლეხ თა დიდი ნაწილი 
მცირემ იწიან ია, რაც იმას ნიშნავს, რომ სას ოფლო-სა მეუ რნეო 
შრომის შე დე გად მიღ ებული მოგე ბა ოჯახ ისათვის სა კ მარისი 
არ არის და სა მეუ რნეო ძალ თა გა ერ თია ნე ბა ამ სა კითხის 
მოგვა რების ერ თ-ერთი გზა ა. 

2013 წელს ძა ლაში შევ იდა სა ქარ თველოს კანონი სას ოფლო-
სა მეუ რნეო კო ოპე რატ ივების შე სა ხებ. არ სებული ორგან იზაც-
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იულ-სა მარ თლებრივი ფორმის მიმართ უნდობლობა დღ ე საც 
გვხვდე ბა და ამ მხრივ მნიშვნელ ოვან ია ისტორიული მეხ სიე-
რების წინ წამ ოწე ვა და იმის გა აზ რე ბა, რომ მსგავსი სა მეუ-
რნეო ფორმები სა ქარ თველოში სა კ მაოდ პოპულარული იყო;  
მიუხე და ვად მათ წინა შე მდგარი არა ერთი გამ ოწვევ ისა და 
პრობლემ ისა, მათ იმ პერიოდის ეკო ნომიკურ ცხოვრე ბა ზე გა-
რკ ვეული გავ ლე ნა ჰქონდათ; 

ეს მა გალ ითები გვაჩ ვე ნებს,  რომ არა საბ ჭოთა  ოკუ პაც ია, ჩვენი 
ქვე ყა ნა, რთული, მაგ რამ დინამ იკური და დემ ოკ რატიული გან-
ვითა რების პროცესში იყო ჩართული. 

მა სალის თე მატურ თა ვე ბად დაყ ოფა პირობითია. საბოლოოდ, 
თითოეული მა გალითი ინიციატივის, ჩარ თულობისა და თა-
ნამშრომლობის პოზიტიურ გამ ოცდილე ბას აღ წერს და ერთ 
მიზანს ემ სახ ურე ბა: დაი ნტე რე სებულ საზ ოგად ოე ბას გა ვაცნოთ 
ის ისტორიული გამ ოცდილე ბა, რაც 1921 წლამ დე სა ქარ-
თველოში არ სებ ობდა თემის მობილიზაც იისა და სამ ოქა ლაქო 
აქტიურობის მიმარ თულებით.

როგორც აღი ნიშნა, წარ მოდგენილი გამ ოცე მა ათ ისტორიულ 
მა გალითს აღ წერს; ისტორიული ამ ბები პროექტში ჩარ თულმა 
მკვ ლე ვა რებ მა, მოიძიეს სხვა დას ხვა არქივში დაცული მა სალის 
დამ უშა ვების, ძველი პერიოდული გამ ოცე მებ ისა და ზეპირი 
ისტორიების შეგ როვე ბა -ა ნალიზის მეშ ვეობით. 

ჩვენი მკვ ლე ვარ თა გუნდი აგ რძე ლებს ამ მიმარ თულებით 
მუშაო ბას:  ვე ძებთ 1921 წლამ დე სა ქარ თველოს სოფლებ სა 
და ქა ლა ქებში სამ ოქა ლაქო სოლიდარობის, ერ თიან ობისა და 
თემის თვითორგან იზების მა გალ ითებს. თუ ფლობთ ან შე კ-
რებთ თქვენს სოფელში მსგავს ისტორიულ მა გალ ითებს, დაგ-
ვიკ ავშირდით და ერ თად შე ვავსოთ დაწ ყებული კვ ლე ვა.





სოფლის თვითმმართველობა 
და თვითორგანიზების გამოცდილება
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სოფლობა
 [ დიანა კაკაშვილი ]

სოფლობის არსი და მნიშვნელ ობა

სოფლობა ეწ ოდებ ოდა სოფლის ყრილობას, რომელიც 
როგორც სიღ ნა ღის რაიონის სოფელ ტიბა ანში, ისე სხვა 
სოფლებში, მთელი სა ქარ თველოს მას შტაბით რეგ ულარ-
ულად იმარ თებ ოდა 1918 წლამ დე, სა ქარ თველოს მიერ 
დამ ოუკი დებლობის მოპოვე ბამ დე (ვინაი დან 1919 წელს ჩა-
ტარ და არ ჩევ ნები და ად მინისტრაციული მოწყობის ახალი 
პრინციპი ამ ოქმედ და). ისტორიული წყარ ოების თა ნახ მად, 
იგი სა თა ვეს იღ ებს მას შემ დეგ (1865  წლიდან), რაც გა ტარ და 
საგ ლეხო რეფ ორმა (გლეხ თა გა თავ ისუფლე ბა მე ბატ ონე ებ-
ისა გან და მათი უფლე ბების გან სა ზღვ რა) და მოხდა სოფლის 
მმარ თველობის რეო რგან იზაც ია: „1865 წლის 11 აპრილს 
მეფ ისნაც ვალ მა მიხეილ რომან ოვმა და ამ ტკი ცა სა თა ნადო 
დებ ულე ბა, რომლის საფ უძველ ზე ჩამ ოყალ იბდა სოფლის საზ-
ოგად ოებრივი მმარ თველ ობანი“.1 სოფლის ყრილობის ამა ვე 
სა ხელ წოდებით – სოფლობა – ფუნქციონირე ბა და დასტურებ-
ულია რა ჭაში (სოფ. ღები და სორი), სვა ნეთში,2 გურიაში, იმე-
რეთ სა და ქართლში, ცა ლკ ეული სა მეც ნიერო კვ ლე ვებ ითა 
თუ პერიოდულ გამ ოცე მებში თავმოყრილი  მა სალით. თუმცა 
ყვე ლა ეს მონა ცემი ერთობ ფრაგ მენ ტულია და არ ასა ხავს 
ერ თიან, სრულ სურათს. ქვემოთ მოცემ ულია ინფორმაც ია 
ყრილობა თა  რაობის, მუშაობის მე ქან იზმებ ისა და პრინციპების 

1საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტ.5. გვ. 304.
2გ. ჩიქოვანი „სანახშო“ და „სოფლობა“ რაჭაში.  „საისტორიო კრებული“, 
თბ.1976.
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შე სა ხებ, უმთავ რე სად სოფელ ტიბა ანის (სოფელი სიღ ნა ღის 
მუნიციპალ იტეტში) მა გალ ითზე დაყრდნობით.

სოფლობის შე სა ხებ არ სებული ისტორიული 
წყარ ოები და ცნობები  

„სოფლობის“ შე სა ხებ არ სებული ინფორმაც ია, ისტორიები 
ცოცხლად არის შემ ორჩენილი ტიბა ანში. ქვემოთ მოცემული 
თხრობა  აქ გა მართული ყრილობების შე სა ხებ, ძირითა დად 
ეფ უძნე ბა ზეპირ ისტორიებ სა და სოფელში არ სებულ მეხ სიე-
რე ბას, ასე ვე ადგილობრივი მოსახლის, ისტორიის პე დაგოგის, 
შალ ვა გურაშვილის ჩა ნა წე რებს (გასული სა უკუნის 80-იანი 
წლები), რომელშიც მოცემ ულია იმ  ადამ იან თა მონათხრობი, 
რომელ თა ბავ შვობაშიც ჯერ კი დევ ტარ დებ ოდა აღნიშნული 
კრე ბები.  დღ ე საც სოფლის ყვე ლა მაც ხოვრე ბელს შეუ ძლია 
იმ ადგილის მითითე ბა, სა დაც „სოფლობა“ იმარ თებ ოდა.  ასე-
ვე კარ გად ახსოვთ კრების ბოლო მდივანი – კო ტე ალა ვერ-
დაშვილი, რომელ საც თა ნას ოფლე ლები კო ტე მწე რალს ეძახ-
დნენ. „აქ, სოფლის ცენტრში, დიმიტრი ბე ჟ ანიშვილის სახლის 
გვერდით,  იდგა სამი აკ ა კის ხე (ერთი ახ ლაც დგას), რომლის 
ჩრდილშიც თავის მოყრა უყვარ დათ სოფლის მა მა კ ა ცებს 
თავ ისუფალ დროს. აქ ვე იყო სა ვაჭრო დუქნები, სამ იკიტნო 
და სამ ჭედლო. თავ შეყრილი ხალხი, ხე ების ჩრდილში ჩამ-
ომსხდარნი, ისმენ დნენ ყრილობის მსვლელ ობას“ – იხსე ნე ბენ 
ად გილობრივები.

სოფლის ყრილობების საზ ოგადო მნიშვნელობის, მისი 
ფუნქციონირების პრინციპსა და მე ქან იზმებ ზე XIX-XX სა უკუ-
ნე ების პერიოდული გამ ოცე მებიც მოგვითხრობს: „სახალხო 
გაზეთი“, „ივერია“,  „ცნობის ფურცელი“ და სხვ. 

„კანონით ნება დართული სოფლის ერ თათ შე კ რე ბა თავის 
ჭირ-ვა რამ ზედ მოსა ლა პა რა კ ებ ლათ, ერთი სა უკ ე თესო 
მუხლია მეც ხრა მე ტე სა უკუნის კან ონ-მდებ ლობისა... რა იქნე ბა 
ამა ზედ კარგი, კვ ირა უქმე დღ ეს  შე იკრიბოს ერ თათ სოფელი, 
გაუ ზიარონ ერ თმა ნეთს ჭირ-ვა რამი, სხვა და სხვა აზრის 
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მოსმენით იპოვონ გზა, რომელიც სოფელს წაი ყვანს სა უკ ე-
თესო მომავ ლისა კ ენ. ნათ ქვამ ია ერთის ჭკ უა კარ გია, ორისა 
კი – სჯობიაო. ცხოვრე ბა გარ თულდა, მეტს უნარს და და კვ-
ირვე ბას ითხოვს. ამისთვის დროა და დიდათ საჭ იროა, ჩვენ მა 
სოფლებ მაც თავის საქ მე ები საზ ოგადო ყრილობა ზედ დინჯის 
მოფიქრებით და მსჯელობით აწარმოვოს“ – ვკითხულობთ 
„სახალხო გაზეთში”.3

აღნიშნულ სა კი თხზე თავის მოგონე ბებში საუბრობს ისიდორე 
რამიშვილი.4 ბატონყმობის გაუ ქმე ბას თან და კ ავ შირებულ  რე-
ალ იებ თან ერ თად, იგი  იხსე ნებს როგორ ემცნო საზ ოგად-
ოე ბას (გურიაში) პირვე ლად სოფლის თვითმმარ თველობის 
ჩამ ოყალ იბების შე სა ხებ. ახ ლად დანიშნული მაზრის უფროსი 
თა ვადი ანტონ  ნა კ აშ იძე ჩადის სოფ. სურებში და ხალხს მიმარ-
თავს სიტყვით: „მოწყალე ხელ მწიფემ ნე ბა გიბოძათ, აირჩიოთ 
თქვენი სოფლის მოხე ლე პირები, პირველ ყოვლისა მა მა-
სახლისი, მე რე მისი თა ნა შემ წე, სამი „პოპოშნიკი“ და, აგ რეთ-
ვე, სამი მოსა მარ თლე – „სუდია“. მა მა სახლისი ჩემს მაგ იერი 
იქნე ბა თქვენს, სურების საზ ოგად ოე ბაშინ – გან მარ ტა ანტონ 
ნა კ აშ იძემ  „სუდიების“ დან იშნულე ბა, მოვა ლეო ბა, ხალხი არ-
ჩევ ნებ ისათვის დაი თხოვა და თვით სახლში შეტ რიალ დან.5 
და დებით პიროვნე ბად და მზრუნველ მოხე ლედ იხსე ნებს იგი 
პირველ მა მა სახლისს მოსე მამ უკ ას ძე რამიშვილს, რომლის 
თაო სნობითაც გან ხორციელ და არა ერთი მნიშვნელ ოვანი საქ-
მე სურებში, მათ შორის სოფელში მისას ვლელი სა ცალ ფეხო 
და მე ტად საშიში ბილიკის ნაც ვლად, გა კ ეთ და საც ხენოსნო შა-
რაგ ზა, რა საც ხალხი დიდი სიხარულით შეხ ვდა. ეს გზა იმდე-
ნად სახ იფათო ყოფილა, რომ მგზავ რები ხშირად იღუ პებ-
ოდნენ კი დეც.

3 „სახალხო გაზეთი“; 1909 წ.  სტატიის ავტორი ფსევდონიმით – „ბევრჯელ 
სოფლის ყრილობაზედ დამსწრე“.
4 ქართველი პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწე, სოციალ-დემოკრატი (1859-
1937).
5 რამიშვილი ისიდორე „მოგონებები“; გვ.125. გამომცემლობა არტანუჯი, 2012.
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ყრილობის ფუნქციონირების 
მე ქან იზმები და პრინციპები

ზემ ოთხსე ნებული დებ ულების მიხედვით,  სოფლის ყრილობა 
მმარ თველობის უმა ღ ლეს ორგანოს წარ მოად გენ და, აღ-
მას რულე ბელი ხელ ისუფალი მა მა სახლისი იყო. საზ ოგად-
ოებრივი მმარ თველობის ფუნქციები მოიცავ და როგორც 
სა მეუ რნეო, ისე ად მინისტრაციული საქ მე ების მოგვა რე ბას. 
ამ გვა რად, სოფლის ყრილობა – „სოფლობა“ – შე საძ ლე-
ბელ ია განვიხილოთ, როგორც თვითმმარ თველობის საწყისი 
სოფლად, რად გან, როგორც საყ ოველ თაოდ ცნობილია, მა-
ნამ დე სოფლის ადგილობრივი მმარ თველობის ორგან ოები, 
ფაქ ტობრივად, არ არ სებ ობდა. 

კრე ბა წინას წარ გა წერილი განრიგით არ იკრ იბებ ოდა. საჭ-
იროების შემ თხვე ვაში (მხოლოდ საზ ოგადო, სა ერთო 
პრობლე მების გა და საჭ რე ლად). ამის ინიციატორი შეი ძლე-
ბა ყოფილიყო მთელი სოფელი ან მა მა სახლისი. იმისათვის, 
რომ ყვე ლა მაც ხოვრე ბელი ყოფილიყო ინფორმირებული და 
მაქ სიმალ ურად ჩართული, გზირი კარ და კ არ ჩამოვლით აფ-
რთხილებ და მათ. ხაზი უნდა გა ეს ვას შე კ რების საყ ოველ თაო-
ბას – და კ ან ონებული იყო, რომ ყვე ლა ოჯახ იდან ერთი ადამ-
იანი მაინც უნდა დას წრებ ოდა ყრილობას (მონაწ ილეობის 
უფლე ბა არ ჰქონდათ ქა ლებ სა და არას რულწლოვან მა მა კ ა-
ცებს) და  დად გენ ილე ბა მხო ლოდ მაშინ ითვლებ ოდა კან ონიე-
რად, თუ მას ეს წრებ ოდა სოფლის მოსახ ლეობის ნა ხე ვარი 
მაინც.  სა კითხი წყდებ ოდა ხმების უმრავ ლესობით. კრების 
ხელ მძღ ვა ნელი მა მა სახლისი იყო. იწე რებ ოდა ოქმიც. თა ვად 
მა მა სახ ლისსაც ყრილობა ირჩევ და (ყოველმხრივ და დებ ითად 
იხსე ნებს ხალხი გიგა ლათ იბაშვილს, რომელიც წლების გან-
მავ ლობაში იყო სოფელ ტიბა ანის მა მა სახლისი. 

უკ ა ნა სკ ნე ლად, სულ ერთი კვირით, ეს თა ნამ დებ ობა  გრიგოლ 
პა პა ლაშვილს ეკ ა ვა. ტიბა ა ნე ლების თქმით, მა მა სახლისი XX 
სა უკუნის 30-იან წლე ბამ დე ჰყავ დათ. მისი მოღ ვა წეობის ხან-
გრძლივობაც  საქმის კეთ ილსინდისიე რად და ჯერ ოვნად 
შეს რულე ბა ზე იყო დამ ოკი დებული. აღ სან იშნავ ია, რომ  მა-
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მა სახლისი  მთავ რობისგან გა სამ რჯელოს არ იღ ებ და. მას 
ჰქონდა ბე ჭედი, რომელ საც მნიშვნელ ოვან დოკუ მენ ტებ სა და 
გა ცემულ ცნობებს უსვამ და ხოლმე, რაშიც გლე ხებ ისგან მცირე 
სა ზღ აურს იღ ებ და. 

რად გან კრე ბა წყვეტ და  როგორც სა მეუ რნეო, ისე ად-
მინისტრაციულ სა კი თხებს, გან სახ ილველი თე მებიც მრა ვალ-
ფერ ოვანი იყო: ხვნის, თესვის, მკი სა და რთველის დაწ ყების 
თარ იღი, სოფლის კეთ ილმოწყობა და წესრიგის დაც ვა, 
ხიდების აშე ნე ბა, გზების გაყ ვა ნა და შე კ ე თე ბა, ობლად დარ-
ჩენილი ბავ შვების მოვლა- პატ რონობა, გა და სა ხა დების გა წერ-
ისა და აკ რეფის სა კი თხებიც. მოსავლის აღ ე ბა ყვე ლას ერ თად 
უნდა და ეწყო და ერ თმა ნეთს დახ მა რებ ოდნენ. სა ნამ კარ გად 
არ დამ წიფდებ ოდა ყურძენი, დად გენილ თარ იღ ამ დე არავის 
უნდა და ე კრ იფა. ტიბა ა ნე ლები იხსე ნე ბენ, რომ ერ თხელ ერ-
თმა გლეხ მა, ნიკა ხატ იაშ ვილმა,  დათქმულ დროზე ად რე და-
კრ იფა ყურძენი, რა საც დიდი აუ რზაური და შეხ ლა- შემ ოხლა 
მოჰყვა. შალ ვა გურაშვილის ჩა ნა წე რებში ვკითხულობთ – 
„ყრილობა იხილავ და ისეთ სა კი თხებ საც, რომელ საც მეფის 
მოხე ლენი ყურა დღ ე ბას არ აქ ცევ დნენ და არც აი ნტე რე სებ-
დათ, მაგ., სოფლის კეთ ილმოწყობა და წესრიგის დაც ვა“. ამ-
გვა რად, ეს სა კი თხები მთლია ნად სოფლის ინიციატ ივითა და 
სა ერთო ძალ ისხმევით  გვარ დებ ოდა. 

ტიბა ანის ყრილობის ოქმების მოკვ ლე ვა ჯერ ჯერობით ვერ 
მოხერ ხდა, თუმცა, ქვემოთ მოგვყავს ქართლში (სოფელ 
ბიწმენ დისა და სოფელ ჯიღ აურის) ჩა ტა რებული კრების 
ოქმიდან რამ დენ იმე პუნქტი  [„ივერია“ 1905 წ. #43], რომელიც 
ნა თელ წარ მოდგე ნას  გვიქმნის  მსგავსი ყრილობების  დად-
გენ ილე ბა თა შე სა ხებ:

„სოფელი ბიწმენდი (დუშეთის მაზ რა). ამ სოფლისა და ჯიღ-
აურის სოფლის მცხოვრებნი 25 მარტს ერ თად შე იკრ იბნენ, 
მოილა პა რა კ ეს თავ იანთ საჭ იროე ბა ზე და შემ დეგი და ად გინეს:

1) რად გა ნაც სოფელი ბიწმენდი სახ ნავ -სა თეს ისა და საძოვრის 
სიმცირით ძალ იან შევ იწროებ ულია, ამიტომ უკ ან დაუბრუნონ 
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სოფელს ის მამ ულები, რომლებიც დაი სა კუ თრეს მეზ ობელ -
-სოფლების თა ვად -აზ ნაუ რებ მა. ამას თან, რაც სა ხაზინო მამ-
ულებ ია, სოფლის სა კუ თრე ბად ჩაი თვალოს (ტყე, სახ ნავი და 
საძ ოვარი), და გლე ხების სა სარ გებლო გახ დეს.

2) მთავ რობისა გან და ყე ნებული მა მა სახლისი არ არის სას-
ურველი და ამიტომ ყოველ სოფელს თავისი ამ ორჩეული 
კა ცები უნდა ჰყავ დეს, რომელიც სოფლის საქ მე ებს გა ნა გებს 
უსასყიდლოდ.

3) მღვ დელს იმის გარ და რომ ჯა მაგირი ეძ ლე ვა, გა სამ-
რჯელოდ მიე ცეს: წინ გა სა ძღოლი მიცვა ლებ ულზე – 1 მან., 
სა მკვდრო – 2 მან., ჯვრის სა წერი – 3 მან., ხოლო სახლის 
გა სა ნათლი და ბავშვის მონათ ვლაში გლე ხებ მა ფასი არ 
უნდა გა იღონ. წირვა- ლოცვა სუყველ გან, სა ცა ქარ თვე ლებ ია, 
ქართულ ენა ზე უნდა იყოს.

4) ვისაც წლიურად 500 მა ნეთ ზე მეტი შემ ოსა ვალი არა აქვს, 
სა ხელმწიფო გა და სა ხადი არ უნდა გა დაი ხადოს.

5) ჩვენ გან გაწ ვეული სალ და თები კა ვკ ასიის გა რედ არ უნდა 
წაი ყვანონ. ამას თან შემ ცირდეს სამ სახურის ვა და 4 წლიდან 2 
წლამდის. 

6) სკო ლები გაი მართოს სა ხელმწიფოს ხარჯით. სწავ ლე ბა 
უნდა იყოს ქართულ ენა ზე და სა ვალ დებულო 16 წლამდის 
ყვე ლასთვის, გან ურჩევ ლად სქეს ისა და სხვ.

ქიზიყელი გლე ხები მიწის გა და სა ხადს სა ხელმწიფოს უხდი-
დნენ. ამას ისინი „ფოშტის ფულს“ ეძახ დნენ. სა ხელმწიფო 
სოფლისთვის, მიწის ფართობის მიხედვით, მთლიან გა და სა-
ხადს  ად გენ და, შემ დეგ ამის შე სა ხებ ყრილობა თათ ბირობდა. 
ყვე ლა ზე გაჭ ირვებულ ოჯა ხებს გა და სა ხად ისა გან ათავ-
ისუფლებ დნენ სრულად. კრე ბა ირჩევ და თორმეტი კაც ისა გან 
შემ დგარ კო მისიას, რომელიც მთლიან თან ხას ანაწ ილებ და  
ცა ლკ ეულ ოჯა ხებ ზე, მათი შე საძ ლებ ლობისა და სარ გებ-
ლობაში მყოფი მიწის ნა კ ვეთის მიხედვით. 
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მნიშვნელ ოვან ია, რომ კრე ბას ვე ევა ლებ ოდა თა ნამ დებობის 
პირთა საქ მიანობის კონტროლი, რაც ამ ცირებ და სა ჯარო ძა-
ლაუ ფლების პირადი სარ გებ ლისათვის  გამ ოყე ნების საშ უა-
ლე ბას, ან და უფლე ბამ ოსილების  გა და მე ტების შემ თხვე ვებს.

ჩანს, რომ ხშირ შემ თხვე ვაში, ყრილობა  ითავ სებ და სა სა-
მართლოს ფუნქცია საც: წყვეტ და ნა კ ლე ბად მძიმე და ნა შაუ ლე-
ბების სა კითხს, რომელიც მოიცავ და სამ ოქა ლაქო სა მართლის 
სფეროს. სას ჯე ლად გამ ოჰქონდათ როგორც საზ ოგად ოებ-
ისათვის სა სარ გებლო შრომა, ასე ვე მცირე ფულადი ჯარ იმები. 
მოსა მარ თლე ებ საც სოფლის საზ ოგად ოებრივი მმარ თველ-
ობა ირჩევ და სამი წლის ვადით, მა მა სახლისს კი აკრ ძალული 
ჰქონდა მათ საქ მიან ობაში ჩა რე ვა. 

სა მეც ნიერო ლიტე რატ ურაში გამ ოთქმულია მოსაზ რე ბა, 
რომ  „სოფლობის“  იმ ფორმის წინა პარი, რომელიც  XIX სა-
უკუნის მეო რე ნა ხევ რიდან  XX სა უკუნის პირველ მეო თხე დამ-
დე  ფუნქციონირებ და, უნდა ყოფილიყო სა ქარ თველ ოსა და 
ჩრდილო კა ვკ ასიის  მთია ნეთში არ სებული საზ ოგად ოებრივი 
კრე ბები. მაგ., ხევ სურეთში საფიხვნო და ფეხ ნობა, თუშეთში – 
სა ანჯმო, და ღ ეს ტანში – ჯა მა ათი, ოსეთში – ნიხასი და სხვ.6

ამ გვა რად, სოფლის ყრილობა წარ მოად გენ და თემის 
თვითორგან იზების ერ თ-ერთ კარგ მა გალითს, დამ ყა რებულს 
მმარ თველობის ისეთ პრინციპზე, რომელიც ითვალ ისწინებს 
მოქა ლა ქე თა მაქ სიმალურ ჩარ თულობას, გამ ჭვირვალ ობას, 
ან გარ იშვალ დებ ულე ბას, საზ ოგა დოებრივ საჭ იროე ბებ სა და 
სა ერთო ინტე რე სებ ზე ორიენ ტირებ ულობას. ეს კი, თავის 
მხრივ, წარ მოად გენს სამ ოქა ლაქო საზ ოგად ოების ჩამ ოყალ-
იბების მყარ საფ უძველს. გა და ჭარ ბებული იქნე ბა იმის თქმა, 
რომ აღნიშნული საზ ოგად ოებრივი მმარ თველ ობა უნა კლოდ 
და უპრობლემოდ მუშაო ბდა. ხშირად ჩიოდნენ ყრილო-
ბის უწეს რიგობისა და ხარ ვე ზების გამო: „წესიერი და დინ-
ჯი მსჯელობა კი არ არის, საშ ინელი ღრ იან ცელ ია, სა დაც 

6გ. ჩიქოვანი „სანახშო“ და ,„სოფლობა“ რაჭაში.  „საისტორიო კრებული“. 
თბ.1976.
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>>

ყურთას მე ნა აღ არ არის. რიგზედ ნათ ქვამს კი არ უგდებს ყურს 
სოფელი, ყვე ლა თავ ისას ყვირის“.7 თუმცა, როგორც ჩანს, ამის 
მიუხე და ვად, კრე ბა ახერ ხებ და ძირითად და მნიშვნელ ოვან სა-
კი თხებ ზე კო ნცენ ტრირე ბა სა და მუშაობის წარ მარ თვას.

>>

7 „სახალხო გაზეთი“; 1909 წ.  
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გულგულას კო მუნა
 [ ირაკლი ხვადაგიანი ]

სოფელ გულგულას კო მუნა

XIX სა უკუნის ბოლოს მეფის რუსეთის რე ჟიმს სხვა დას ხვა 
არა ლე გალური ჯგუფები, რევოლუციური ორგან იზაც იები 
და სა ხალხო მოძრაო ბები ებ რძოდნენ. პა რა ლელ ურად, 
მოსახ ლეო ბაში თვითმმარ თველობის გან ვითა რებისთვის 
საჭირო ჰუმან იტარ ულ-ე კო ნომიკურ ცოდნას ავ რცე ლებ დნენ. 
ცხოვრების ახ ლებური მოწყობის იდეა ხშირად რიტორიკის 
დონე ზე რჩებ ოდა. თუმცა რე ჟიმის პირობებში, დევნის მიუხე-
და ვად, მცდელ ობა მაინც იყო.

ასეთი  მცდელ ობა ჰქონდა ლევ ტოლსტოის ფილოსო-
ფიური შე ხედ ულე ბების მიმდე ვარ თა მოძრაო ბას (XIX სა-
უკუნის ბოლოსა და XX სა უკუნის და საწყისში); პაციფისტური 
იდეის მქონე „ტოლსტოველთა“ გა ერ თია ნე ბები კო ლონიებს 
აარ სებ დნენ და სას ოფლო-სა მეუ რნეო ამ ხა ნაგ ობებს აყალ-
იბებ დნენ, რომელ თაც კომუნის ხას იათი ჰქონდათ. მოძრაობის 
მშვიდობიანი და აპ ოლიტიკური ხას იათის მიუხე და ვად, მეფის 
ხელ ისუფლე ბამ ტოლსტოველ თა შევ იწროვე ბა დაიწყო, რის 
გამოც ბევ რმა კო მუნამ არ სებ ობა შეწ ყვიტა და წევ რები მას-
ობრივად გა და სახ ლდნენ იმპერიის სა ზღვ რებ იდან, თუმცა, 
ბევ რმა კო ლონიამ ზეწ ოლას გაუძლო და 1930-იან წლე-
ბამ დე არ სებ ობდა. საბ ჭოთა რე ჟიმის ძალ და ტა ნებითი 
„კოლექტივიზაციის“ დროს ისინი საბოლოოდ დაი შა ლა და 
ლიდერ თა და წევ რთა ნაწილი ფიზიკუ რად გა ნად გურდა.

სა ქარ თველოში ტოლსტოველ თა იდეის გან ხორციე ლების 
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პრე ცენ დენტი იყო მე-20 სა უკუნის და საწყისში – თე ლავის 
მაზრის სოფელ გულგულაში, რომელ მაც მცირეხ ნიანი არ-
სებობის მიუხე და ვად, თა ნა მედ როვე საზ ოგად ოების დიდი 
ყურა დღ ე ბა და სიმპათ ია დაი მსახ ურა. 

კომუნის და არ სების ინიციატორი
ივა ნე კო ლელიშვილი

გულგულაში (რომელიც ქა ლაქ თე ლავ იდან რამ დენ იმე კი-
ლომეტრით არის დაშ ორებული) სოფლის გან ვითა რებ-
ისათვის საჭირო საქმის ინიციატორი, მოგვია ნებით კი კომუნის 
ორგან იზატორი იყო ადგილობრივი მე მამ ულე, ყოფილი 
„გუბერნსკი სეკრეტარი“, ივა ნე თევ დორეს ძე კო ლელიშვილი 
(1862 წელს და ბა დებული). მან თე ლავის სას ულიერო სას წავ-
ლებლის დას რულების შემ დეგ უმა ღ ლესი გა ნათ ლე ბა საფ რან-
გეთში1 მიიღო და ლევ ტოლსტოის ფილოსოფიის მიმდე ვარი 
იყო; თა ნა მედ როვე თა გად მოცემით, იყო ძალ ზე პრაქ ტიკული, 
უბრალო ცხოვრების წესის დამ ცველი, პრინციპული და გამ ბე-
დავი პიროვნე ბა, ასე ვე მკ აცრი ვე გე ტარ ია ნელი – იკ ვე ბებ ოდა 
მხოლოდ ხილითა და ხორბლის მარცვლით.2

ფილოსოფიური შე ხედ ულე ბების კვალ და კ ვალ, ივა ნე კო-
ლელიშვილის პოლიტიკური სიმპათ იები უფრო ახ ლად და-
არ სებული სა ქარ თველოს სოციალ ისტ-ფე დე რალ ისტთა სა-
რევოლუციო პარტიის მხა რეს იყო; იგი დიდ პატივს სცემ და 
პარტიის ლიდერს არჩილ ჯორჯა ძეს და მჭიდრო ურთიერ-
თობა ჰქონდა პარტიის სხვა ლიდე რებ თან; გან სა კუ თრებით, 
თა ნამ ოაზ რე, ასე ვე ტოლსტოველ ილია ნა კ აშ იძეს თან.

1 მეორე ვერსიით შვეიცარიაში.
2 ივანე ვეგეტარიანობის გამო სკეპტიკურად იყო განწყობილი ღვინის 
კულტურის მიმართ, რამდენადაც ალკოჰოლი ყოველგვარი პრობლემის და 
ტრაგედიების წყაროდ მიაჩნდა, თუმცა, იქიდან გამომდინარე, რომ მევენახეობა 
კახეთში  მთავარი კულტურა იყო და გლეხებს მეურნეობის განვითარების  
ალტერნატივა არ გააჩნდათ, იგი ბეჯითად ეძებდა ამ დარგის გაძლიერების 
გზებს. თანამედროვეთა მოგონებებით, მას ასევე საინტერესო ჩვევები ჰქონდა: 
ყოველთვის ამჯობინებდა ფეხით სიარულს; ჩვევად ჰქონდა საკუთარი აზრები 
და შენიშვნები კედლებზე მიეწერა და მისი სახლი, თელავში, ჭადრის ქუჩაზე, 
აჭრელებული იყო ჩანაწერებით.
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1890-იან წლებში, სოფლის მძიმე ეკო ნომიკური მდგომა რეობის 
გამ ოსწორების მიზნით, თა ნას ოფლე ლების ორგან იზებით, მან 
და ა ყე ნა სა ერთო სასოფლო მა რან ი-სარ დაფის მოწყობის 
იდე ა, სა დაც გლე ხები და აგ როვებ დნენ ზედ მეტი მოსავ ლისა-
გან და ყე ნებულ ღვინოს და მისი რე ალ იზაციის შემ დეგ მიღ-
ებულ ფულს შე ნა ტანის პროპორციულად გაი ნაწ ილებ დნენ, 
ან სა ერთო საქმის გან ვითა რე ბას მოახ მარ დნენ. იდეის არსი, 
წვრილი და გა ფანტული გლეხური მეუ რნეო ბების პოტენ-
ციალის  მობილიზე ბა იყო. რამ დე ნა დაც, თუკი სოფელი მოა-
ხერ ხებ და ღვინის გა სა ღ ე ბა ზე ერ თიანი კონტროლის აღ ე ბას, 
ეს შე ას უსტებ და შუა მა ვალი ვაჭ რების როლს და მეუ რნეობის 
მოგე ბას გაზ რდიდა, რაც ხელს შეუ წყობდა ეკო ნომიკური 
მდგომა რეობის გაუ მჯობე სე ბას. იდეის მხარ დამ ჭერ თა სა კ მაო 
რაო დენობის მიუხე და ვად, იგი ვერ გან ხორციელ და – მთა ვარი 
პრობლე მა დიდი მარნის მშე ნებლობისთვის საჭირო ფულის 
არარ სებ ობა იყო – ივა ნე კო ლელიშვილის შუამ დგომლობა 
მიწათ მოქმე დების სამ ინისტროსთან სესხის გამ ოყოფა ზე 
უპასუხოდ დარ ჩა და ღვინის „კომუნალური მეურნეობის“ ამ-
ოქმე დების იდეა ჩაი შა ლა.

ამა ვე პერიოდში ივა ნე კო ლელიშვილი, პრე საში თა-
ნამშრომლობით, ხელს უწყობდა სა კუ თარი უფლე ბების 
მიმარ თულებით გლე ხების გა ნათ ლე ბას. თარ გმნიდა ქარ-
თულად და გან მარ ტავ და სოფლის მეუ რნეობის შე სა ხებ არ-
სებულ კან ონმდებ ლობას. უპირისპირდებ ოდა ადგილობრივი 
ად მინისტრაციის წარ მომად გენ ლების თვითნებ ობას.

ამ  დროს ივა ნე თე ლავის მაზრის სა ხელმწიფო ტყე ების 
უფროს მეტ ყე ვედ მუშაო ბდა, თუმცა გლეხ თა შორის აქტიური 
მუშაობის, ავ ტორიტეტ ისა და თავ ისუფალი აზ როვნების გამო, 
ხელ ისუფლე ბამ მისი შევ იწროე ბა დაიწყო.  სამ უშაოდ ახალ-
ციხეში გა დაყ ვა ნა დაუ პირა, რის გამოც მან სამ სახური დატ ოვა 
და მთლია ნად თავის მეუ რნეო ბაში დაფ უძნდა.
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კომუნის ჩამ ოყალ იბე ბა

ივა ნე კო ლელიშვილი თა ნამ ოაზ რე ებ თან ერ თად გლე ხების 
სა წარმოო ძა ლების გა ერ თია ნებ ისათვის მუშაო ბას არ წყვეტ-
და. მათი ჩა ნაფიქრის გან ხორციე ლებ ისათვის ხელ საყ რელი 
დრო 1905 წლის რევოლუციური მოძრაობის3 დროს დად-
გა. კა ვკ ას ია, მათ შორის თბილისის და ქუთაისის გუბერ ნიები, 
რევოლუციური გამ ოსვლების აქტიურ კე რად იქცა; ზოგიერთ 
ქა ლაქ სა და მაზ რაში რევ ოლუციონე რებ მა მოა ხერ ხეს ად-
მინისტრაციის დაშ ლა  და ძა ლაუ ფლების ხელში აღ ე ბა. ზოგან 
ეს პროცესი თვე ების გან მავ ლობაში გრძელ დებ ოდა. ამ ხნის 
გან მავ ლობაში მმარ თველ ობა ახალ, ადგილობრივ, დემ ოკ-
რატიული და რევოლუციური გზით და კო მპლექ ტებულ ხელ-
ისუფლების ორგან ოებს ჰქონდათ მინდობილი. 

1905-1906 წლების გან მავ ლობაში ივა ნე კო ლელიშვილი 
მხარ დამ ჭე რებ თან ერ თად საიდუმლოდ მოქმე დებ და; მას-
თან ფარ ულად ჩად იოდნენ თა ნამ ოაზ რე ები და მეგ ობრები 
სხვა დას ხვა პროვინციიდან და მოლა პა რა კ ე ბებს მარ თავ დნენ. 
1906 წლის 8 იან ვარს (ძველი სტილით) გულგულაში მოეწყო 
სოფლის ყრილობა, სა დაც ივა ნე კო ლელ იშვილმა გა ნაც ხა-
და კომუნის და არ სების შე სა ხებ და გლე ხებს მოუწოდა შე ერ-
თებ ოდნენ ამ წამ ოწყე ბას. ყრილობას ეს წრებ ოდნენ ცნობილი 
და ავ ტორიტეტული სა ხალხო გან მა ნათ ლე ბელი ივა ნე 
როსტომაშვილი და ჟუ რნალისტი ივა ნე პა ა ტაშვილი. ივა-
ნე კო ლელიშვილის სიტყვა- მოწოდე ბაში მოკ ლედ იყო წარ-
მოდგენილი კომუნის არსი და მიზანი, რა საც მა ნამ დე თვე ების 
მან ძილზე ფარულ შეხ ვედ რებ ზე გან უმარ ტავ და თა ნას ოფლე-
ლებს:

„ძმებო და ამ ხა ნა გებო! გაჭ ირვე ბა თქვენი დიდია, მდგომა რეო-

3 პოლიტკური და სოციალური საპროტესტო მოძრაობის კულმინაცია რუსეთის 
იმპერიაში; საზოგადოების და პოლიტიკური პარტიების მცდელობა გაფიცვების, 
შეიარაღებული აჯანყების და მასობრივი საპროტესო მოძრაობის გზით მეფის 
„თვითმპყრობელური რეჟიმის“ დამხობის და დემოკრატიული რესპუბლიკის 
დასამყარებლად, რომელიც ძალის გამოყენებით ჩაახშო მეფის ხელისუფლებამ.

 



26

ბა თქვენი აუ ტა ნელ ია. თქვენთვის არ არ სებობს არც თბილი 
სადგომი, არც კარგი სას მელ -საჭ მელი და ტან ისამოსი, არც 
მოსვე ნე ბა, არც ნამდვილი ადამ იანური ცხოვრე ბა. მუდამ დღე 
მუშაობთ, სისხლის ოფლსა ღვრით და თქვენი თავისთვის 
კი ვერა მიგიცხიათ რა. ბევრის აუ ტა ნელის მუშაობით და ძა-
ღლურის ცხოვრებით სიცოცხლეს იმოკ ლებთ, ავად ხდებით 
და თქვენი მომხე დავი კი არავინ არის. აბა შე ხე დეთ თქვენს 
შვილებს, შიმშილ-სიცივისა გან გამ ოყვითლებ ულან, და ა ვად-
მყოფებ ულან, და ღვ რემ ილ-დაქ რუშულან. სად არის მა გათი 
სა ამოდ ბა ლღუ რად მომღი მარი სა ხე, სიცოცხლით სავ სე თვა-
ლები? სად არის მა გათი ბა ლღური სიცელ ქე? საწ ყალი ბა ლღ-
ები, ფეხს აი დგა მენ თუ არა, მაშ ინვე მუშაო ბას უნდა მიჰყონ ხელი: 
ხან ბა ტებ სა სდე ვენ, ხან კა მე ჩებს. სად არის მა გათთვის სწავ-
ლა- გა ნათ ლე ბა? თუ ჩვენ ასე ძა ღლ -უნებ ურად ვიცხოვრებთ, 
ისევ ის არა სჯობია, რომ სულ არ ვიყვეთ! ჩვენი ცხოვრე ბა 
რა ცხოვრე ბა ა? ეს ტან ჯვა- ვა ე ბა ა. ხომ ხე დავთ, რომ ჩვენთვის 
არავინ ზრუნავს, ჩვენ თვითონ ვიზრუნოთ ჩვენი თავისთვის. 
სიღ არიბის და გაჭ ირვების წა მალი მე ძალ იან ბევრი ვე ძე ბე, 
მაგ რამ ვე რა ვიპოვე რა, გარ და ერ თობისა, გარ და ძმობისა, 
გარ და ამ ხა ნაგ ობისა. ცალ -ცა ლკე რომ ვიყვნეთ, ჩვენ გაჭ ირვე-
ბას, ჩვენ და ბე ჩა ვე ბას ვერ მოვუვლით, რად გან ჩვენი გაჭ ირვე-
ბა დიდია, და ერ თმა ნეთ ისა გან გა ცა ლკ ე ვებ ულებს ძა ლა არ 
შეგ ვწევს. ყვე ლას ერ თად -კი ძალ იან გაგ ვიად ვილდე ბა ჩვენი 
ჭრილობების მოვლა, როგორც ერთ კა მეჩ თან ერ თად მეო რე-
საც უბამთ ხოლმე უღ ელში და ისინი ერ თად ეწევ იან ჭა პანს, ისე 
ჩვენც უნდა მოვიქცეთ. უღ ელი კა მეჩი გუთანს ად გილიდა ნაც -კი 
ვერ დას ძრავს და ექვსი უღ ელ ი-კი ძალ იან ად ვილად გა და აბ-
რუნებს ალოს. ძა ლა ერ თობაშ ია. ყვე ლამ მხარი მხარს უნდა 
მივსცეთ, უნდა ერთნი ვიყვნეთ ჭირშიაც და ლხინშიაც და ჩვენ 
და ბე ჩა ვებულ მდგომა რეო ბა საც ვუშველით. ძმებო, ჩვენ, ვისაც 
ქონე ბა გვაქვს, ჩვენი ქონე ბა ჩამ ოვიდეთ სასოფლოდ, ამ ხა-
ნაგ ურად და ვამ უშავოთ უქონლებ თან ერ თად და ამ ხა ნაგ ურად 
გავიყოთ საჭ იროებ ისდა კვა ლად ჩვენი ნაწ ვავ -ნა დაგი. აი მე 
მთელ ჩემს ქონე ბას მიწებს, ვე ნა ხებს, საქ ონელს ჩამ ოვდივარ 
სასოფლოდ და ვინც მე მომემ ხრობა და თავის ქონე ბა საც ჩამ-
ოვა სასოფლოდ, ცა ლკე გავ იდეთ“.
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ივა ნემ მსმე ნე ლებს ადამ იანის ხელის მა გალითით აუ ხსნა, 
რომ თითებს გან სხვა ვებული შე საძ ლებ ლობები და ფუნქციები 
ჰქონდათ, თუმცა გან ცა ლკ ე ვებ ულად ისინი არაფრის მაქნისი 
იყვნენ და სიკ ე თე ერ თია ნად მუშაობით მოჰქონდათ.
190 კო მლიდან 70 ოჯახ მა მაშ ინვე გა ნაც ხა და თან ხმობა, 
გამ ხდარ იყვნენ კომუნის წევ რები. აი რჩიეს კომუნის გამ გეო-
ბა, რომლის ხელ მძღ ვა ნელი ივა ნე კო ლელიშვილი გახ და, 
ხოლო თა ნა შემ წე არჩილ ივა ნეს ძე ია კ აშვილი (სემ ინარ-
ია – დამთავრებული ახალგაზრდა პედაგოგი, რომელიც 
სოფელში დაბრუნებისთანავე დაუახლოვდა კოლელიშვილს 
და მისი უახლოესი მეგობარი და თანამოაზრე გახდა); ივა-
ნემ მაშ ინვე გამ ოუცხა და კომუნის წევ რებს, რომ ხელ მძღ ვა-
ნელი ორგანო აუ ცილებ ლად არ ჩევითი იქნებ ოდა და თა ვად 
მხოლოდ პირველ ჯერ ზე იქნებ ოდა ხელ მძღ ვა ნელი, როდე-
საც კო მუნა თავის პირველ ამ ოცა ნებს გა დაჭ რიდა. კო მუნამ 
გამ ოიმუშა ვა წეს დე ბა, რომლის მიხედ ვითაც გან ისა ზღვ რა 
კომუნის წევ რთა უფლე ბა-მოვა ლეო ბები, აღ წე რეს წევ რების 
შე ნა ტანი კო მუნაში; ყვე ლა წევრს მიე ცა უფლე ბა სურვილისა-
მებრ და ეტ ოვებ ინა კო მუნა და უკ ან ვე და ებ რუნებ ინა თავისი მა-
ტერ იალური შე ნა ტანი.

კო მუნა მოქმე დე ბაში

გულგულას კო მუნა – „ერთობა და ძმობა“ მუშაო ბას შეუ დგა. 
მისი გეგმით, მე ვე ნა ხეო ბისა და ხორბლის წარ მოების გარ-
და, სა ერთო ძა ლებით უნდა გა ნევ ითა რებ ინათ მეფ უტკ რეო-
ბა, მე აბ რეშ უმეო ბა, ხელ საქ მე – ხალ იჩების, ფარ და გების და 
წინდების ქსოვა და მე საქ ონლეო ბა- მეფ რინვე ლეო ბა.

თავ დაპ ირვე ლად კომუნის მუშაობის დაწ ყე ბა შე ფერ ხდა, 
რად გან იდეის მიმართ მტრულად გან წყობილმა გლე ხებ მა 
ხმები გა ავ რცე ლეს, რომ მაზრის ხელ მძღ ვა ნელ ობა აუ ცილებ-
ლად და ა პატ იმრებ და წამ ოწყების მე თაუ რებ სა და მონაწ-
ილე ებს. პირველ ჯერ ზე სამ უშაოდ მხოლოდ 21 კაცი გავ იდა, 
თუმცა რამ დენ იმე დღის ერ თიან მა, მწყობრმა და ხალ ისიან მა 
შრომამ მა გალითი მისცა სხვა მომხრე ებს და რამ დენ იმე კვ-
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ირაში კომუნის მშრომელი ძა ლა სრულფას ოვნად ამ უშავ და. 
კომუნის საწყისი კაპ იტალი ამ ხა ნაგ ობას საშ უა ლე ბას აძ ლევ-
და პირველ მოსავ ლამ დეც წევ რები უზრუნვე ლეყოთ  დღიური 
სარჩოთი. კო ლექ ტიურმა შრომამ შე დეგი გამ ოიღო და 
კომუნის მიწები – ვე ნა ხები ძალ ზე სწრა ფად და საფ უძვლია-
ნად დამ უშავ და; მომდევნო ჯერ ზე ერ თიანი ძალით კომუნის 
წევ რების სა კ არ მიდამო ნა კ ვე თები მოწეს რიგდა და დამ უშავ-
და. მომდევნო დღის სამ უშაო გეგ მას კომუნის წევ რები სა ღ-
ამოს ერ თად გან იხილავ დნენ; ასე ვე ყოველი სა კითხის გა და-
საჭ რე ლად იმარ თებ დოდა კომუნის წევ რთა შე კ რე ბა. კო მუნამ, 
სა ა ღრიცხვო გან ყოფილების გარ და, წევ რების გა ნათ ლების 
ხელ შეწყობისთვის, კულტურის გან ყოფილე ბაც შექ მნა.

კომუნის საქ მიანობის და სახ მა რებ ლად თე ლავში ამ უშავ და ივა-
ნე როსტომაშვილის ოჯახიც: ქალ იშვილები – ბაბო და ტასო 
სა ხალხო წარ მოდგე ნებს მარ თავ დნენ და შემ ოსა ვალს კო-
მუნას უგზავ ნიდნენ, ხოლო მათი დე და, ელ ისა ბედი, კომუნის 
წევ რებ ისათვის ტან საც მელს კე რავ და.

დროთა გან მავ ლობაში კომუნის წარ მა ტე ბამ და სიცოც ხ-
ლისუნარ იან ობამ მის მიმართ ინტე რესი გა ა ღვ ივა – კო მუნას 
ხშირად სტუმრობდნენ უბრალო ცნობისმოყვა რე ები თუ სხვა-
დას ხვა საზ ოგადო და პოლიტიკური მოღ ვა წე ები, მისი მუშაობის 
გა საც ნობად და ამ პრე ცენ დენტის შე სა ხებ ინფორმაციის გა სავ-
რცე ლებ ლად. მეო რე მხრივ, წარ მა ტე ბამ თავ იდან კომუნის 
მიმართ ეჭვით განწყობილი თა ნას ოფლე ლებიც და არ წმუნა, 
რომ კო მუნაში გა ერ თია ნე ბა სას ურველი იყო; მა ლე ვე მეზ-
ობელი სოფლებ იდა ნაც გამ ოჩნდნენ მსურვე ლები, რომელ-
თაც გულგულას მა გალითის გა და ღ ე ბა სურდათ და დახ მა რე-
ბას ითხოვდნენ. 

ამ ოქმედ და კომუნის კულტურული გან ყოფილე ბაც – სტუმრები 
მოგონე ბებში გან სა კუ თრებით აღნ იშნა ვენ, რომ კო მუნამ წევრი 
ქა ლების გა აქ ტიურე ბას და სა ერთო შრომაში ჩაბ მას შეუწყო 
ხელი – კო მუნაში მა მა კ ა ცებ ისა  და ქალ თა შრომის ჯგუფებიც 
იყო ჩამ ოყალ იბებული, რომლებ საც სა კუ თარი ხელ მძღ ვა ნე-
ლები ჰყავ დათ; მა მა კ ა ცებს – ვახო მოსიაშვილი, ხოლო ქალ-
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თა ჯგუფს – მაგ და ნა კე ნკიშვილი და მარ ია ია კ აშვილი ხელ-
მძღ ვა ნელ ობდნენ. სოლიდარობის გან წყობამ ძალ ზე შეც ვა ლა 
თა ნას ოფლე ლებს შორის ურთიერ თობა – შემ ცირდა ყოფითი 
კო ნფლიქტები, კრ იმინალი (რომელიც 1900-იანი წლების და-
საწყისში ძალ ზე გამ წვა ვებული იყო გულგულაში) და ლოთობა. 
ივა ნე კო ლელ იშვილმა კომუნის მხარ და ჭერით ითა ვა ძველი 
კონფლიქტის გა დაჭ რა. ივა ნემ, მაზრის ხელ მძღ ვა ნელ ობას-
თან არაო ფიციალური მოლა პა რა კ ე ბებით, თავ დებ ობა იკი სრა 
და ტყეში გასული სოფლე ლები შემ ოირიგა, რომლებიც კო-
მუნას შე უერ თდნენ და შრომაში ჩა ებ ნენ (1903 წელს პირუტყვის 
ქურდობის ეჭვით, სოფლიდან სამი მცხოვრები, მათ შორის 
გოგია კე ნკიშვილი გა ა ძე ვეს, ისინი გა ყა ჩა ღდ ნენ და ტყეში გავ-
იდნენ). 

მა ლე კომუნის წევ რებ მა 70-დან 100-120 კო მლამ დე მია-
ღწ ია. მეუ რნეო ბაც გა ფარ თოვდა და კომუნის წევ რებ მა ნა-
ფა რეულის საუფლისწულო მამულის იჯარით აღ ე ბა და 
დამ უშა ვე ბაც დაი წყეს. თა ნა მედ როვე ების გად მოცემით, კო-
მუნა რები სამ უშაოდ ორგან იზებ ულად გად იოდნენ; ივა ნე კო-
ლელიშვილი მათ სულ თან ახ ლდა, მხარ დამ ხარ მუშაო ბდა 
და თვალყურს ადევ ნებ და.

კომუნის დაშლის მიზე ზები

წარ მა ტე ბამ დიდხანს არ გას ტა ნა, თუმცა პრობლე მა არა 
კომუნის შიგნით, არა მედ გა რემო პირობების ცვლილე ბამ შექ-
მნა: კომუნის ზრდა- გან ვითა რე ბა უსიამოვნოდ და სახ იფათოდ 
ჩან და სოფლის ბინა დარ თა ნაწ ილისათვის, რომელ საც სა-
კუ თარი, გან ვითა რებული მეუ რნეო ბები ჰქონდა და დაქ ირა-
ვებულ შრომას – მოჯა მაგ ირეო ბას იყე ნებ და; მოჯა მაგ ირე თა 
უმრავ ლეს ობამ კო მუნაში შეს ვლა, უკ ე თესი შრომისა და გამ-
ომუშა ვების პირობები არ ჩია, რა მაც ყოფილი დამ ქირა ვე ბელი 
გლე ხების უკ მაყ ოფილე ბა და კომუნის მიმართ მტრობა გამ-
ოიწვია. 

1906 წლისათვის რევოლუციური მოძრაო ბა შეს უსტდა და 
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მეფის ხელ ისუფლების მხრიდან ე.წ. „შავი რე აქციის“4 ხა  ნა 
დად გა. წელ გა მაგ რებული მაზრის ად მინისტრაც ია უკ ვე 
აღარ აპ ირებ და უკონტროლო სა მეუ რნეო და პოლიტიკური 
წარ მონაქ მნისათვის თვალის არ იდე ბას, მით უმე ტეს, როცა 
მაზრის უფროსს ჰქონდა საიდუმლო შეტ ყობინე ბები, რომ 
ივა ნე კო ლელიშვილი სისტე მატ ურად ეწეო და გლე ხებში 
პროპა გან დას, არ დამ ორჩილებ ოდნენ ხელ ისუფლე ბას, არ 
გა და ე ხა დათ  გა და სა ხა დები,  არ წას ულიყვნენ არ მიაში და 
თვითმმარ თველობის გან ვითა რე ბა ზე ეზ რუნათ. სა ვა რაუდოდ, 
მაზრის ად მინისტრაც იამ „პრობლემის“ მოსაგ ვა რებ ლად თა-
ნას ოფლე ლებ სა და კომუნის წევ რებს შორის არ სებული და-
ძაბულობის გამ ოყე ნე ბა გა დაწ ყვიტა და გამ ოიყე ნა კი დეც. 

1906 წლის 7 ოქტომბერს (ძველი სტილით) სა ღ ამოს, როდე-
საც ივა ნე კო ლელიშვილი თავისი სახლის მეო რე სარ თულზე 
ლამფის შუქზე წიგნს კი თხულობდა,  ეზოს გა ლავ ნიდან 
უცნობმა ფან ჯა რას ეს როლა; კო მუნა რებ მა იპოვეს თავ დამ-
სხმელი (იმა ვე სოფლის მოსახ ლე ივა ნე ეს იტაშვილი). თავ-
დასხმის მეო რე დღ ეს გულგულაში მაზრის უფროსი ანტონოვი 
კა ზა კ ების ასეუ ლთან ერ თად გამ ოცხად და და ინცინდენტში 
ჩა ერ ია; მან და ა პატ იმრებ ინა მონაწ ილე ები – ეს იტაშვილი, 
ივა ნე კო ლელიშვილი, არჩილ ია კ აშვილი და თე ლავში, შემ-
დეგ კი თბილისში გაგ ზავ ნა, ხოლო გულგულას მცხოვრებთ 
გამ ოუცხა და, რომ მთავრობის გა ნკ არ გულებით კო მუნა უნდა 
დაშლილიყო და ყვე ლანი ძვე ლებურ ცხოვრე ბას უნდა დაბ-
რუნებ ოდნენ.

ივა ნე კო ლელიშვილი თბილისში მე ტეხის ციხეში მოა თავ-
სეს. საოლქო სა სა მართლომ თავ დაპ ირვე ლად ეს იტაშვილი 
გა ამ ტყუნა, თუმცა აპე ლაციის შემ დეგ საქ მე თბილისის სა სა-
მართლო პა ლა ტამ გან იხილა და აშკ ა რა პოლიტიკური გა დაწ-
ყვეტ ილე ბა მიიღო: ეს იტაშვილის ბრალის და მა დას ტურე ბელი 

4„შავი რეაქცია” – რუსეთის იმპერიაში 1905 წლის რევოლუციური გამოსვლების 
ჩახშობის შემდეგ, მეფის რეჟიმის მიერ წამოწყებული რეპრესიები რევოლუციაში 
მონაწილე მხარეებში მცხოვრები მოსახლეობის წინააღმდეგ, იქ მოქმედი 
პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების განადგურების (დაპატიმრება, გადასახლება და 
სიკვდილით დასჯა) და მათი თანამგრძნობი საზოგადოების დაშინების მიზნით.
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მტკი ცებ ულე ბები არა სანდოდ გამ ოაც ხა და და ბრალ დებული 
გა ა მარ თლა, ხოლო ივა ნე კო ლელიშვილი და არჩილ ია კ-
აშვილი პირიქით – კომუნის მოწყობისა და სხვა აქ ტივობების 
გამო, პოლიტიკუ რად არა საი მედო პირე ბად მიიჩნია.

ივა ნე კო ლელიშვილი სა სა მართლო პროცე სების დას რულე-
ბამ დე – თბილისის გე ნე რალ -გუბერ ნატორის გან კ არ გულებით, 
ად მინისტრაციული წესით გა და ა სახ ლეს ირკუ ტსკის (მეო რე 
ვერსიით ოლე ნე ცკის) გუბერ ნიაში, მაგ რამ თე ლავის მაზრის 
თა ვად -აზ ნაუ რთა წინამ ძღოლის თავ დებობით, თბილისის გე-
ნე რალ -გუბერ ნატ ორმა 1907 წლის თე ბერ ვალში გა დაწ ყვეტ-
ილე ბა შეც ვა ლა და კო ლელიშვილს კა ვკ ასიის სა ზღვ რებ იდან 
გა ძე ვე ბა დაუ დგინა და 3 დღე მისცა მოსამ ზა დებ ლად.

ივა ნე კო ლელ იშვილმა დატ ოვა რუსეთის იმპერიის სა ზღვ რები 
და შვეი ცარ იაში გა ემ გზავ რა. ასკო ნაში 2 წელი ცხოვრობდა, 
სა დაც სატ ყეო სას წავ ლე ბელში სწავ ლობდა, შე დეგ  იტალ იაში 
– ქა ლაქ პოსიტანოში, შემ დეგ გა ემ გზავ რა ინდოეთში, ხოლო 
იქე დან კი – ეგ ვიპტეში.

ზეპირი გად მოცემის თა ნახ მად, არ სებობს ბუნდოვანი ვა რაუდი, 
რომ ივა ნე კო ლელიშვილის წამ ოწყე ბას  კავშირი ჰქონდა ებ-
რა ელ რე პატ რიან ტთა მიერ ისრა ელის მიწა ზე სას ოფლო-სა-
მეუ რნეო კო მუნების „კიბუცების“ და არ სე ბას თან. სა ვა რაუდოდ, 
1910-დან 1917 წლამ დე მისი ეგ ვიპტე- პა ლეს ტინაში ყოფნაც, 
შეი ძლე ბა სწორედ ამ საქ მეში ჩართულობით ყოფილიყო გამ-
ოწვეული.

ივა ნე კო ლელიშვილის მოღ ვა წეო ბა სა ქარ თველოს დემ-
ოკ რატიულ რეს პუბლიკ აში

1917 წლის თე ბერვლის რევ ოლუციისა და მეფის ხელ-
ისუფლების დამხობის შემ დეგ ივა ნე კო ლელიშვილი 
გულგულაში დაბ რუნდა და კვ ლავ აქ ტიურად ჩა ე ბა სა ზოგად-
ოებრივ ცხოვრე ბაში. სა ქარ თველოს დამ ოუკი დებლობის გამ-
ოცხა დების შემ დეგ მონაწ ილეო ბდა მაზრის სა მეუ რნეო და 
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კულტურულ გან ვითა რე ბაში, იყო რეს პუბლიკის მთავრობის 
ინსტრუქტორი და ხელ მძღ ვა ნელ ობდა თე ლავის მაზ რაში 
ტე ლეგ რაფის ქსელის მოწყობას (სა ვა რაუდოდ, სა ერობო 
რეფორმის შემ დეგ არ ჩეული იყო თე ლავის სა მაზრო ერობის 
გამ გეობის წევ რად). იგი აგ რძე ლებ და მუშაო ბას გულგულაში 
კომუნის აღ სად გე ნად, თუმცა, პირველი მსოფლიო ომის 
და   სა ქარ თველოს რეს პუბლიკის თავ დაცვითი ომების გამო 
შექმნილი ეკო ნომიკური კრიზისის პირობებში, ეს ად რინდელ-
ზე უფრო რთული ამ ოცა ნა იყო. სა ვა რაუდოდ, ამ პერიოდში 
ივა ნე კო ლელ იშვილმა მოა ხერ ხა გულგულაში თე ლავ იდან – 
მა წანწრის ხევ იდან სას მელი წყლის გაყ ვა ნა.

1921 წლის თე ბერ ვალ -მარტში, სა ქარ თველოს დემ ოკ-
რატიული რეს პუბლიკის საბ ჭოთა რუსეთის მიერ ოკუ პირების 
დროს, ივა ნე კო ლელიშვილი მონაწ ილეო ბდა კა ხეთში თავ-
დაცვის  ორგან იზე ბაში. თუმცა, არმიის უკ ან და ხევ ისა და რეს-
პუბლიკის მთავრობის ემ იგრაც იაში წასვლის შემ დეგ, ივა ნე მაც 
დატ ოვა სა ქარ თველო და საფ რან გეთში გა ემ გზავ რა.

სოფელი გულგულა და ივა ნე კო ლელიშვილი 
საბ ჭოთა ტოტალ იტარული რე ჟიმის პირობებში

ემ იგრაც იაში ივა ნე კო ლელ იშვილმა დიდხანს ვერ გაძლო და 
სამშობლოში დაბ რუნდა, სა დაც იგი საბ ჭოთა უშიშროების სამ-
სახ ურმა – სა გან გებო კო მისიამ და ა პატ იმრა. 

ზეპირი გად მოცემით, სა ქარ თველოს სსრ ხელ მძღ ვა ნე ლებს 
გა ახ სენ დათ კა ვკ ას იაში პირველი კომუნის ორგან იზატორი, 
პატ იმრობიდან გა ა თავ ისუფლეს და გულგულაში და აბ რუნეს 
ძველი საქმის აღ სად გე ნად. დაბ რუნებ ისთა ნა ვე ივა ნე კო ლელ-
იშვილმა კვ ლავ სცა და სოფლის ცხოვრების გამ ოცოცხლე ბა. 
გახდა გულგულას სა თემო საბჭოს წევ რი; სა კუ თარი მამ ულების 
ბა ზა ზე  მზა დე ბა დაიწყო სას ოფლო-სა მეუ რნეო ამ ხა ნაგობის 
აღ სად გე ნად.

პირველ რიგში, მან სოფელში აბ რეშუმის წარ მოე ბა წა ა ხალ-
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ისა – აბ რეშუმის პა რკი გა ავ რცე ლა და ქა ლებს მისი დამ უშა-
ვე ბა ას წავ ლა.  შეი ძინა საქსოვი და ნად გა რები და სახლში 
სა ამქრო გა მარ თა. ასე ვე ჩამ ოიყვა ნა მატყლის დამ უშა ვების 
ინსტრუქტორი და სოფლის ქა ლებს სა კუ თარ სახლში შე ას-
წავ ლა მატყლის დაზ გა ზე დარ თვა და ქსოვა, ასე ვე მოიწვია 
ჭრა -კ ერვის ინსტრუქტორიც და სკო ლა გახ სნა; ამ ყოველ ივეს 
ივა ნე სა კუ თარი ფულით აფ ინან სებ და.

ამ დროისთვის გულგულაში სკო ლა არ არ სებ ობდა, ბავ შვებს 
თე ლავში უხდებ ოდათ სკო ლაში სიარული და ნა ხე ვარი დღის 
გზაში გა ტა რე ბა. ივა ნე კო ლელ იშვილმა თე ლავში, ჭადრის 
ქუჩა ზე მდგომი სა კუ თარი სახლი  სოფელს სარ გებ ლობაში 
გა დას ცა, რა თა მოსწავ ლე ებ ისათვის სა ერთო საც ხოვრე ბელი 
მოეწყოთ და  ბავ შვებს ღა მე გა ეთ იათ.

პა რა ლელ ურად, ივა ნე ცდილობდა ხელ ისუფლების ყურა დღ-
ე ბა სოფლისა და მაზრის გლობალური პრობლე მების გა დაჭ-
რისათვის მიეპყრო. პრესის საშ უა ლებით, მან გამ ოთქვა აზრი, 
რომ სას ურველი იყო სოფელი გულგულა საც ხოვრებ ლად 
უვარგისი მიდამ ოდან უკ ე თეს ად გილას, თე ლავის გასწვრივ, 
გა და სახ ლებულიყო, სა დაც თა ნა მედ როვე ტიპის და სახ ლე ბას 
– „სოფელს ბა ღში“ – გა ა შე ნებ დნენ. მისივე აზრით, ინტენსიური 
გა და სახ ლე ბა-გა ნა შენ ია ნე ბა უნდა გაგ რძე ლებულიყო თე-
ლავ ი-ახ მეტის გზა ტკ ეცილის ხაზ ზე (რაც სოფლებს შორის კო-
მუნიკ აც იას გა ა ად ვილებ და და კულტურული ცხოვრების ხელ-
შემწყობ პირობად გა დაი ქცეო და), ხოლო ალაზნის მხარის 
ვე ლები, სას ოფლო-სა მეუ რნეო მიზნებით, მაქ სიმალ ურად 
აეთ ვისებ ინათ. რკინიგზის ხაზი უნდა გაგ რძე ლებულიყო თე-
ლავ იდან ახ მე ტამ დე და შემ დეგ – წრიულად, ალაზნის მარც-
ხე ნა ნაპირით,  ყვა რელ ი-ლაგ ოდეხის გასწვრივ, სიღ ნა ღი სკ ენ.

1928 წლისათვის, სამ ომავლოდ და გეგმილ კო ლექ ტივიზაც-
იამ დე, ბოლშევ იკური ხელ ისუფლე ბა ყოველ ნაი რად უწყობდა 
ხელს სას ოფლო-სა მეუ რნეო კო მუნებ ისა და არ ტე ლების ჩამ-
ოყალ იბე ბას (მაგ., სამ თავ ისისა და ზემ ო-ქედის კო მუნები), 
რომლებიც მა გალითი უნდა გამ ხდარ იყვნენ კო ლექტიური 
შრომის უპირა ტესობის საჩ ვე ნებ ლად.  ივა ნე კო ლელიშვილის 
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მიერ სა კუ თარი მამ ულების ბა ზა ზე შექმნილი სას ოფლო-სა მეუ-
რნეო ამ ხა ნაგ ობაც  მსგავს მა გალ ითად მიიჩნეო და და ხელ-
ისუფლე ბა მაქ სიმალ ურად ეხ მა რებ ოდა მას თა ნა მედ როვე 
ტექ ნიკით – ტრაქ ტორებით, თუმცა ამ ხა ნაგ ობა ნე ლა ვითარ-
დებ ოდა, 1929 წლის შემ ოდგომისათვის მასში 120 წევრი იყო 
გა ერ თია ნებული.

ამ ხა ნაგ ობას, რომელიც უკ ვე კო ლექტიურ მეუ რნეო ბად იყო 
გაფ ორმებული, მცირე წარ მა ტების საფ უძველი გამ ოა ცა ლა 
საბ ჭოთა ხელ ისუფლების მიერ აღ ებ ულმა ძალ და ტა ნებითი 
კო ლექ ტივიზაციის მკ აც რმა კუ რსმა; შეძ ლებული გლე ხების  
„კულაკებად“ გამ ოცხა დე ბამ, მათი სა კუ თრების ჩამ ორთმე-
ვამ, გა და სახ ლე ბამ და კო ლმეუ რნეო ბებში მე ქან იკუ რმა გა-
ერ თია ნე ბამ, სამ ოქა ლაქო ომის ზღ ვარ ზე მიიყვა ნა სოფლის 
მოსახ ლეო ბა. ამ დროისათვის ივა ნე კო ლელიშვილი, უკ ვე 
ფაქ ტობრივად, ჩამ ოცილებული იყო კო ლმეუ რნეობის ხელ-
მძღ ვა ნელ ობას და მას სა ერთო მეთ ვალ ყურეობის ფუნქციაღა 
ჰქონდა შე ნარ ჩუნებული.  მოვლე ნების  ტრაგ იკულ გან ვითა-
რე ბა ზე ივა ნეს რე აქ ცია ხისტი იყო. იგი აშკ ა რად გამ ოთქვამ და 
უკ მაყ ოფილე ბას არ სებული კურსის მიმართ: „მე თქვენი ან ბანი 
არ მესმის, სულ სხვა ჭკ უა ზე ხართ დამ დგრებიო, მე ასე არ მეგ-
ონაო, ვინ რას აკ ე თებს ჩემთვის გაუ გე ბარ იაო“.

მისი ფილოსოფიური ნაშრომი, რომელიც წიგნად დაი ბეჭ და, 
ცენ ზურამ და ა კ ა ვა, ქსელ იდან ამ ოიღო და გა ა ნად გურა.

ივა ნე თე ლავში გა და ბარ გდა და სახლში ჩა იკ ე ტა. მა ლე ვე 
მძიმედ გახ და ავად. მეგ ობრებ მა თბილისში გა დაი ყვა ნეს, სა-
დაც 1930 წლის 12 აგვისტოს მიხეილის სა ა ვადმყოფოში, ოპე-
რაციის დროს, სისხლის მოწამვლით გარ დაი ცვა ლა.

1930 წლის 22 აგვისტოს ივა ნე კო ლელიშვილი დიდი პატივით 
და კრ ძა ლეს თე ლავის შე სას ვლელში, მა წანწრის ხევ თან, და-
ღუპული წითელ რაზ მე ლების საძმო სა საფ ლაო ზე.

>>



ივანე კოლელიშვილი

ფოტო: საქართველოს პარლამენტის 

ეროვნული ბიბლიოთეკა

ეროვნული ფოტომატიანე, 

ლუარსაბ ტოგონიძის კოლექცია
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სოფელ ავ ლევის მოდერ ნიზაც ია
 [ ირაკლი ხვადაგიანი ]

სოფელი ავ ლევი

XIX სა უკუნის მეო რე ნა ხე ვარში ქართლში ადგილობრივი მეუ-
რნეობის გაუ მჯობე სების მცდელ ობას შე დეგი არ მოჰყოლია 
(ამ ხნის გან მავ ლობაში მხოლოდ წინამ ძღვ რიან თკ არის სა მეუ-
რნეო სკო ლა არ სებ ობდა, რომელიც სა გან მა ნათ ლებლო კე-
რას წარ მოად გენ და). XIX სა უკუნის ბოლოს და არ სდა გორის 
მე მამ ულე თა სინდიკ ატი (ადგილობრივი მსხვილი მიწათ-
მფლობე ლებ ისა და თა ვად -აზ ნაუ რების კო ოპე რატიული გა-
ერ თია ნე ბა). მისი პრიორიტეტი არ სებული მეუ რნეობის პოტენ-
ციალის გამ ოყე ნე ბა იყო, მაგ რამ მან ეს ამ ოცა ნა  ვერ შე ას რულა. 
სინდიკ ატ მა გამ ოცოცხლე ბა მცირე ხნით შეძლო, როდე საც 
სა თა ვეში ჩაუ დგა ივა ნე მა ჩა ბელი, თუმცა მისი სინდიკ ატ იდან 
წასვლის შემ დეგ პრობლე მებ მა იმა ტა და სინდიკ ატი ზა რალ-
ისა კ ენ წავ იდა.  ამ ხნის გან მავ ლობაში, ქართლის სოფლებში 
კულტურული და სა მეუ რნეო ცვლილე ბების ინიციატ ორები 
ცა ლკ ეული ენ თუზიას ტები გახ დნენ, რომლებიც სოფლად 
ცხოვრებ ითა და მეუ რნეო ბების  ირგვლივ მყოფ გლე ხებს 
მოდერ ნიზაციით მა გალითს აძ ლევ დნენ. მათ გა ნათ ლებ ისკ-
ენ, სა წარმოო ძა ლების შე კ ავ შირებ ისა და გან ვითა რებ ისა კ ენ 
უბიძგებ დნენ.

ქართლში სოფლის სა მეუ რნეო და კულტურული გარ და ტეხის, 
ყვე ლა ზე წარ მა ტებული და თვალ საჩინო კვალი სოფელ ავ-
ლევის (თა ნა მედ როვე ავ ნევი) მკვ იდრმა კო ნსტან ტინე (კო სტა) 
მიხეილის ძე ამ ირაჯ იბმა დატ ოვა.
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კო ნსტან ტინე (კო სტა)  ამ ირაჯიბი

კო ნსტან ტინე ამ ირაჯიბი თა ვადის, ოფიცრის (შემდგომში გე-
ნერლის) მიხეილ ქაიხოსროს ძე ამ ირაჯ იბისა და სოფიო 
ვასილის ასული არღუ თინსკი -დოლგორუკოვის (პოეტი, 
მთარ გმნელი და საზ ოგადო მოღ ვა წე) ოჯახში დაი ბა-
და, ქა ლაქ ტფილისში 1869 წლის 18 დე კ ემ ბერს (ძველი 
სტილით). ბავ შვობაში კო ნსტან ტინე   დიდ დროს ატა რებ და 
სოფელ ავ ლევში, მშობლებ თან ერ თად, რომლებიც ხშირად 
ცდილობდნენ დახ მა რე ბა აღმ ოეჩ ინათ თა ნას ოფლელი გლე-
ხებ ისათვის და გა ნათ ლების გავ რცე ლე ბა ზე ეზ რუნათ. დედის, 
სოფიო ამ ირაჯიბის, ავადმყოფობის გამო, ოჯახი სამი წლით 
ჯერ პარიზში გა და სახ ლდა, სა დაც კო ნსტან ტინემ ფრანგული 
გა ნათ ლე ბა მიიღო, ხოლო შემდგომ ექვსი წლით, 1887 წლამ-
დე, ქა ლაქ ოდე საში ცხოვრობდნენ. სამშობლოში დაბ რუნებ-
ისას  კო ნსტან ტინე ამ ირაჯ იბმა სწავ ლა ტფილისის პირველ 
გიმნაზ იაში და არ სულა და კვ ლავ ოდე საში დაბ რუნდა, სა დაც 
ნოვოროსიის (ოდესის) უნივერ სიტეტში ჩაი რიცხა, ფიზიკ ა- მა-
თე მატ იკის ფა კუ ლტეტის საბ უნებ ისმეტ ყველო გან ყოფილე-
ბა ზე. სწავ ლისას ის და უახ ლოვდა ოდესის უნივერ სიტეტში 
მომუშა ვე ქარ თველ პროფეს ორებს – ვასილ პეტ რიაშვილს 
და პეტ რე მელიქიშვილს, პა რა ლელ ურად კი სტუდენ ტთა 
მოძრაო ბაშიც ჩა ერთო, რის გამოც, 1890 წელს, სტუდენ ტთა 
საპ როტესტო დემ ონსტრაციის დარ ბევ ისას, კო ნსტან ტინე ამ-
ირაჯიბი და ა პატ იმრეს, თუმცა ვასილ პეტ რიაშვილის ჩა რევის 
შე დე გად, იგი სა პატ იმროდან მა ლე ვე გა ა თავ ისუფლეს და 
სწავლის დას რულების საშ უა ლე ბა მისცეს.

სტუდენ ტობისას, ძირითადი პროფესიული ხაზის გარ და, კო-
ნსტან ტინე ამ ირაჯიბი დიდი ყურა დღ ებით სწავ ლობდა და მუშაო-
ბდა ქიმიურ ლაბ ორატ ორიაში, ასე ვე საც დელ აგრონომიულ 
სადგურში. თა ნა მედ როვე ები აღნ იშნავ დნენ პირად ცხოვრე ბაში 
მის უბრალ ოე ბას და სპარ ტანული ცხოვრების წესს. ამ ირაჯ იბმა 
უნივერ სიტეტი 1893 წელს პირველი ხარისხის დიპლომით და 
ოქროს მედლით და ას რულა.
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პირველი ნაბ იჯები სოფლის გან ვითა რებისთვის

სტუდენტობის ბოლო თვე ებში კო ნსტან ტინე ამ ირაჯიბი მა-
მას თან ერ თად აქ ტიურად ჩა ერთო სოფელ ავ ლევის 
სასიცოცხლო პრობლემის მოგვა რე ბაში:  1893-1894 წლებში 
ქართლში გავ რცე ლებული ხოლერის ეპ იდემიის სალ იკვ-
იდაციო ღო ნისძიე ბებში; მიხეილ ამ ირაჯ იბმა, სხვა თა ნამ ოაზ-
რე ებ თან ერ თად, ფული შე კრ იბა და ეპ იდემიის წინა ა ღმ დეგ 
გა სა ტა რე ბელი ღო ნისძიე ბებ ისათვის ექიმი დაი ქირა ვა; მა ლე-
ვე კო ნსტან ტინე ამ ირაჯიბი დაბ რუნდა ოდეს იდან და ავ ლევში 
სა ა ვად მყოფო-ქსენონი და აფ თიაქი გა მარ თა.  უშიშრად შეუ-
დგა ეპ იდემიის წინა ა ღმ დეგ ბრძოლას: დად იოდა და მედ იკ-
ა მენ ტებს ურიგებ და ავად მყოფებს,  ას წავ ლიდა  ეპ იდემიის  
გავ რცე ლებ ისა გან თავის არ იდების ხერ ხებს. ავ ლევის 
ქსენონში იღ ებ და ავად მყოფებს და უფასოდ მკუ რნალ ობდა 
მათ. ცნობა, ავ ლევში უფასო აფ თიაქ ისა და სა მკუ რნალოს 
არ სებობის შე სა ხებ, ფართოდ გავ რცელ და და გლე ხებ-
მა ქართლის ყვე ლა მხრიდან დაი წყეს მიმარ თვა. ხშირად 
ერთი დღის გან მავ ლობაში კო ნსტან ტინეს 80 ავადმყოფის 
მიღ ე ბაც კი უხდებ ოდა. ხოლერის ეპ იდემიის ჩაქრობის შემ-
დეგ კო ნსტან ტინე პარიზში გა ემ გზავ რა, სა დაც ნაც იონალურ 
აგრონომიულ ინსტიტუტში ისმენ და ლექ ციებს, 1895 წლიდან 
კი ბონში სას ოფლო-სა მეუ რნეო სას წავ ლე ბელში, რომლის 
დას რულების შემ დეგ, 1897 წლამ დე, ხერსონში, აგრონომ 
ოვსინსკის მეუ რნეო ბაში მუშაო ბდა.

1897 წელს კო ნსტან ტინე ამ ირაჯ იბმა სამშობლოში დაბ რუნე-
ბა, დაგროვილი ცოდნისა და გამ ოცდილების სა კუ თარ მხა-
რეში გამ ოყე ნე ბა და ქართლის მეუ რნეობის მოდერ ნიზაციის 
ხელ შეწ ყობა გა დაწ ყვიტა. გლე ხებს შორის თა ნა მედ როვე ტექ-
ნოლოგიებ ისა და სა მეუ რნეო მიდგომების პოპულარ იზაციის 
პირველ ივე მცდელ ობები კრახით დას რულდა, რა მაც მძიმე 
შთა ბეჭ დილე ბა მოახ დინა ამ ირაჯ იბზე: გლეხ ობაში იმ დროის 
ფსიქოლოგიური გან წყობა და ფონი – შიში, უნდობლობა 
და უიმედ ობა იყო; მათი მთა ვარი საზ რუნავი წლიდან წლამ-
დე თავის გა ტა ნა იყო და ეჭვის თვალით უცქერ დნენ გა რე-
შე ადამ ია ნების რჩე ვებს, მცდელ ობას, ცოცხალი მა გალითი 
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მიე ცა გა ნახ ლებ ისათვის.  თვლიდნენ, რომ სოფლად გა-
ნათ ლებული და წარ მა ტებული ადამ იანის ადგილი არ იყო 
და „ინტელიგენტებს“, თუ ვინმე სოფლად ცხოვრობდა, 
უნდობლად ეპ ყობოდნენ. კო ნსტან ტინემ, პირველი მარცხის 
მიუხე და ვად, ჯიუტად გა ნაგრძო და სახული გეგმის გან ხორციე-
ლე ბა, თუმცა სოფლად, გლე ხებ თან საქ მიან მა ურთიერ თობამ 
მის მსოფლმხედ ველ ობა სა და გეგ მებში კო რექ ტივები შეი ტა ნა: 
მან გა დაწ ყვიტა, ადგილობრივი გლე ხებისთვის მიე ბა ძა, მათი 
წე სებით ეც ხოვრა, და კვ ირვებ ოდა პროცესს, რაც საშ უა ლე-
ბას მისცემ და არ სებული სა მეუ რნეო სისტემის ნა კლოვა ნე ბები 
პრაქ ტიკუ ლად გამ ოევ ლინა,  შე ეს წავ ლა და თან ეფექტურ 
მხა რე საც და კვ ირვებ ოდა.

ამ ირაჯიბის ტრადიციული სა მეუ რნეო ცხოვრე ბა ავ ლევში 
3 წელი გრძელ დებ ოდა, რა მაც მას მისცა პრაქ ტიკული და 
სტატისტიკური ცოდნა მეუ რნეობის არ სებული სისტემის ჩამ-
ორჩენილობის შე სა ხებ.  ამა ვე დროს, გლხებ თან მხარ დამ ხარ 
შრომამ იგი ძალ ზე და ა ახ ლოვა ადგილობრივ მოსახ ლეო-
ბას და მათ შორის დიდი ნდობა გაჩ ნდა; ხოლერის ეპ იდემ-
იას თან ბრძოლის წარსულ მა გალითს (რა მაც ამ ირაჯიბის 
ავ ტორიტეტი გა ზარ და) თან და ერთო 1900 წლის სტიქიური 
უბედ ურე ბა, როდე საც სეტ ყვამ სრულად გა ა ნად გურა ქართლის 
სოფლების მოსა ვალი, მათ შორის ამ ირაჯიბის მეუ რნეობის 
მიწებიც; კო ნსტან ტინემ  თა ნამ ოაზ რე მე მამ ულე ებ თან ერ-
თად, ხელ ისუფლების დახ მა რებით მოა ხერ ხა ზა რალის აღმ-
ოფხვრა. სოფლები შიმშილს გა დაუ რჩა. ამ ეპიზოდის შემ დეგ 
კო ნსტან ტინეს ავ ტორიტეტი უფრო გაი ზარ და და გლეხ ობა 
უფრო ნდობით გა ნეწყო მისი ინიციატივის მიმართ.

ამ ირაჯიბის  და კვ ირვებით, ტექნოლოგიური  ჩამ ორჩენის გარ-
და, ქართლის ტრადიციული მეუ რნეო ბების მთა ვარი პრობლე-
მა სამ უშაო ძა ლების დაქ საქ სულობა და მიწების ფრაგ მენ-
ტულობა იყო; მისი შე ხედ ულებით, მეუ რნეობის გან ვითა რების 
გამ ოსა ვალი ამ ხა ნაგ ობების შექ მნა, მიწების ფონდების გა-
ერ თია ნე ბა და კუ ლტურების მიხედვით ხე ლა ხალი გა და-
გეგ მვა  და კო ლექტიური შრომა იყო; ამ გეგმის  სისწორეში 
ადგილობრივი მეუ რნე ების დარ წმუნე ბა ძალ ზე ძნელი საქ მე 
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ჩან და. ამ ირაჯ იბმა პირველი ნაბ იჯები ტექნოლოგიური ჩამ-
ორჩენის და საბ უთების მიმარ თულებით გა დად გა და გლე-
ხებ თან ერ თად დაიწყო საც დელი და კვ ირვე ბა თა ნა მედ-
როვე ევროპულ მან ქა ნა- და ნად გა რებ ზე, რა თა გამ ოე რკვ იათ, 
რომელი შე ე სა ბა მებ ოდა  ადგილობრივი პირობებს.

ავ ლევის სა მეუ რნეო ამ ხა ნაგ ობა და
საც დელი მეუ რნეო ბა

თა ნა მედ როვე სას ოფლო-სა მეუ რნეო ტექ ნიკის პა რკის შექმნის 
შემ დეგ, ამ ირაჯიბის ინიციატივით, გეგმის მეო რე ეტაპის – სა-
მეუ რნეო ამ ხა ნაგობის გან ხორციე ლე ბა დაიწყო. ამ მიზნით 
კო ნსტან ტინემ ამ ხა ნაგ ობას გა დას ცა სა კუ თარი 60 დე სატ ინა 
ფართობი და ფინანსური გა რანტორი გახ და. ამ ჯე რად გლე-
ხები უკ ვე  აქ ტიურად ჩა ერ თნენ ამ ხა ნაგობის საქ მიან ობაში. 
1902 წელს მომხდარ მა უბედ ურმა შემ თხვე ვამ (როდე საც პურის 
სა ლეწ მან ქა ნას თან მუშაო ბისას კო ნსტან ტინე და ნად გარ მა ჩაი-
თრია და ფეხი დაუ მტვრია, რის გამოც ფეხის ამ პუტაც ია გახ და 
საჭირო) ვერ შე ა ნე ლა ამ ხა ნაგობის ინიციატორის ენ თუზიაზმი. 
ამ ხა ნაგობის მეუ რნეობის წარ მა ტე ბას მოჰყვა სასოფლო 
კო ოპე რატივის ამ ოქმე დე ბა, რა მაც დიდად შეუწყო ხელი 
ადგილობრივი მოსახ ლეობის ფინანსური შემ ოსავ ლების 
ზრდას.

1901 წლისათვის ავ ლევში ოფიციალ ურად გაი ხსნა ქსენონი – 
ჰოსპიტალი, რომელიც წარ მა ტებით მუშაო ბდა ათ წლეუ ლების 
გან მავ ლობაში. 1905 წლის რევოლუციური გამ ოსვლების 
დროს გლე ხებში კო ნსტან ტინე ამ ირაჯიბის რეპ უტაც იას ჩრდი-
ლი მიად გა. მისი სა ხელი და უკ ავ შირდა ქართლში მოქმედ ე.წ. 
„შავ რაზ მს“, (რომელიც ადგილობრივი თა ვა დაზ ნაურობის 
მიერ ორგან იზებულ შე ია რა ღ ებულ ძა ლას წარ მოად გენ-
და, გლეხ თა რევოლუციური გამ ოსვლების წინა ა ღმ დეგ საბ-
რძოლვე ლად და სა კუ თარი მამ ულების და სა ცა ვად). ამ ირაჯიბი 
რევ ოლუციურად გან წყობილმა პრე სამ და მოქა ლა ქე ებ მა 
„შავრაზმელთა“ ერ თ-ერთ ლიდე რად მიიჩნიეს. მას დიდი 
ძალ ისხმე ვა დას ჭირდა რეპ უტაციის აღ სად გე ნად. 
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ავ ლევის სას ოფლო-სა მეუ რნეო სკო ლა

რევოლუციის მარცხის, „შავი რე აქ ციის“ შერ ბილებ ისა და შე და-
რებითი მშვიდობიანობის კვალ და კ ვალ, ამ ირაჯ იბმა გა ნაგრძო 
და სახული გეგმის გან ხორციე ლე ბა და ავ ლევში სას ოფლო-
სა მეუ რნეო სკოლის გახსნის სამ ზადისს შეუ დგა. ამ ჩა ნაფ-
იქრისათვის მთა ვარ დაბ რკო ლე ბად სამ ოსწავლო ოლქის 
მიერ და წე სებული ოფიციალური და ჩამ ორჩენილი პროგრა-
მები და ასე ვე კურსის სა ვალ დებულო რუსულენ ოვნე ბა იყო. 
როგორც ამ ირაჯიბი აღნ იშნავ და, არ სებული მოთხოვნა საშ-
ინელი აბსურდი იყო.  გორის გუბერნიის სოფლის ბავ შვებს 
რუსულად ეს წავ ლათ სკოლის საგ ნები, ეს იგივე იქნებ ოდა, 
რომ ტულის გუბერნიის სოფლის ბავ შვებ ისათვის ქართულ 
ენა ზე სწავ ლა ეი ძულებ ინათ. სწავლის პროცესის ორგან იზების 
ამ მიდგომის სა ჯაროდ დაც ვა ამ დროისათვის პოლიტიკუ-
რად ძალ ზე საშიში იყო, რამ დე ნა დაც იმპერიის ად მინისტრაც-
იისათვის ის აშკ ა რა ნაც იონალისტურ გამ ოხტომას წარ მოად-
გენ და. ამიტომ  სკოლის გახსნის პერ სპექ ტივა უიმედო ჩან და. 
მაგ რამ, მოულოდნე ლად, ამ ირაჯიბის ინიციატ ივას მხარ და-
ჭე რა გამ ოუცხა და სა ე პარქიო სას წავლო საბჭომ, რომელ მაც 
იმ პირობით, თუ ავ ლევში ორკ ლას იანი, ექ ვსგან ყოფილებ-
იანი სკო ლა მოეწ ყობოდა სა ერ თო-სა გან მა ნათ ლებლო 
პროგრამის შე სა ბამისი დონით,  სრულად იკი სრებ და სკოლის 
ხარ ჯებ სა და პე დაგ ოგების დაფ ინან სე ბას.

სკოლის დამ ფუძნებ ლებს თავ დაპ ირველი ფინანსური დახ მა-
რე ბა ქარ თულმა სას ოფლო-სა მეუ რნეო საზ ოგად ოე ბამ აღმ-
ოუჩინა, რომელიც შემდგომ თა ვად -აზ ნაუ რთა დეპ უტა ტების 
სა კ რებულოს სა მეუ რნეო კო მისიამ შეც ვა ლა. თუმცა მა ლე ვე 
მათი დახ მა რე ბა საჭირო აღ არ გახ და, რად გან სკო ლამ თა-
ვად ვე შეძლო სა ხელ ოსნოების მუშაობით მიღ ებული მოგებით 
სა კუ თარი ხარ ჯების და ფარ ვა და გან ვითა რე ბა. სა მაგ იეროდ, 
სკო ლას სრული თავ ისუფლე ბა ეძ ლეო და პროგრამის შემ უშა-
ვე ბა სა და სას წავლო პროცესის ორგან იზე ბაში.  1909 წლიდან 
ავ ლევის სას ოფლო-სა მეუ რნეო სკო ლამ სა უკ ე თესო პე დაგ-
ოგები დაი ქირა ვა, შენ ობა გა მარ თა, სა ხელ ოსნოები მოაწყო და 
შეძლო მოსწავ ლე ების მიზიდვა, არა მხოლოდ ქარ თლიდან.
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სკოლის თა ნა მედ როვე მიდგომებ იდან გან სა კუ თრებით საი-
ნტე რესო იყო, რომ მოსწავ ლე ები სქესის მიხედვით არ იყვნენ 
გამიჯნული.  გოგონები სას წავლო პროცეს ისა და პრაქ-
ტიკული მე ცად ინეობის ყვე ლა საქ მეში ბიჭებ თან ერ თად იყვნენ 
ჩაბმული; გოგონებ ისათვის ცა ლკე მოქმე დებ და ხელ საქმის 
სკო ლა, რომელ საც კო ნსტან ტინე ამ ირაჯიბის მე უღ ლე – ქე-
თე ვან ამ ირაჯიბი უძღ ვებ ოდა. მოსწავ ლე თა რიცხვი 200-ს აღ-
წევ და და ისინი სკოლის პანსიონში, სა ერთო საც ხოვრე ბელში 
ცხოვრობდნენ. სკო ლაში ყვე ლა სა განი ქარ თულად ისწავ-
ლებ ოდა, ხოლო რუსული ენა კი ცა ლკე საგ ნად იყო გან სა-
ზღვრული. სას წავლო პროგრა მა რთული, დატვირთული 
და ბავ შვების მრა ვალმხრივ გან ვითა რე ბა ზე იყო ორიენ-
ტირებული. მოსწავ ლე ები სკოლის სა ხელ ოსნოებში მუდმივად 
იყვნენ ჩაბმული თეორიულ სწავ ლე ბა სა და პრაქ ტიკულ მე-
ცად ინეო ბებში. მოსწავ ლე ების მიერ დამ ზა დებული ტექ ნიკა 
არაფრით ჩამ ოუვარ დებ ოდა ქარხნულს და მა ლე მათ მა გა-
სა ღ ე ბამ სკო ლას სტაბილური, და მა ტებითი  შემ ოსა ვალი გაუ-
ჩინა, რომელიც 3 000 მა ნე თამ დე აღ წევ და.

სოფლის კულტურული ცხოვრების გან ვითა რე ბა

მოსწავ ლე ებს დღის გან მავ ლობაში თავ ისუფალი სა ა თები 
2-დან 4-მდე ჰქონდათ. კო ნსტან ტინე ამ ირაჯ იბმა, რომელ საც 
მუსიკ ალური ნიჭი და გა ნათ ლე ბაც ჰქონდა, ბავ შვებს შეს თა ვა ზა 
თავ ისუფალი დრო მუსიკ ალური ინსტრუმენ ტების შეს წავ ლაში 
გამ ოე ყე ნებ ინათ, რა საც ისინი სიხარულით და თან ხმდნენ. მა-
ლე ვე ავ ლევის სას ოფლო-სა მეუ რნეო სკოლის ორკ ეს ტრმა 
კო ნცერტი ჩა ა ტა რა თბილისის ფილარმონიული საზ ოგად-
ოების დარ ბაზში. მუსიკ ალ ურმა წრემ, უპირვე ლეს ყოვლისა, 
გავ ლე ნა  მოახ დინა სოფლის ცხოვრე ბა ზე. ორკ ესტრის რე-
პეტ იციისას, გან სა კუ თრებით კვ ირაობით, სკოლის შენ ობას-
თან, საი და ნაც მუსიკის ჰან გები გამ ოდიოდა, თავ შეყ რა დაი-
წყეს ახალ გაზ რდებ მა და სეი რნობა გა მარ თეს. ეს საი ნტე რესო 
ნიშანი აღმ ოჩნდა გუნდისა და მისი ხელ მძღ ვა ნე ლებ ისათვის. 
მა ლე რეგ ულარ ულად დაიწყო  მუსიკ ალური კო ნცერ ტების 
მოწყობა, რა მაც  მთელი სოფლის მოსახ ლეო ბა მიიზიდა და 
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მეტიც, უკ ვე სა ღ ამ ოზე გლე ხებ მა მეზ ობელი სოფლებ იდან  
დაი წყეს სიარული. სკოლის პე დაგ ოგების ინიციატივით, ამ 
სა ღ ამ ოებ ზე დაი წყეს ეკ რან ზე  ე. წ. „ბუნდოვანი სურთებ ის“ – 
დიაფ ილმების დემ ონსტრირე ბა   სა ხელ და ხელო სა გან მა ნათ-
ლებლო გან მარ ტე ბებით, თუმცა მა ლე ვე ცხადი გახ და, რომ აუ-
დიტორიას უფრო სურა თები და სა ნა ხაო ბა იზიდავ და. სკოლის 
სა ხელ ოსნოები ამ ოქმედ და და  სკოლის შენ ობაში მოაწ ყვეს 
თე ატ რალური სცე ნა, სა დაც მოსწავ ლე ების სამ სახიობო დას მა 
კო ნსტან ტინეს ქალიშვილის, ბარ ბა რე ამ ირაჯიბის ხელ მძღ ვა-
ნელობით, რეგ ულარ ულად დაიწყო წარ მოდგე ნების გა მარ-
თვა, რაც დიდი ინტე რესით მიიღო მოსახ ლეო ბამ.

1915 წლისათვის ავ ლევი საჩ ვე ნე ბელ ევროპული ტიპის 
სოფელს წარ მოად გენ და. სოფელში მოქმე დებ და სას ოფლო-
სა მეუ რნეო და სა კ რედიტო ამ ხა ნაგ ობა, კო ოპე რატივი, ელექ-
ტროსადგური, რომელიც ელექ ტროე ნერგიით ამა რა გებ და 
სკო ლას, სა ხელ ოსნოებს, სა ხერხ და ხორბლის სა ლეწ მან-
ქა ნებს, სოფელ სა და წისქვილს. სა მეუ რნეო ამ ხა ნაგ ობას 
მოწყობილი ჰქონდა მან ქა ნა- ია რა ღ ების საც დელი სადგური, 
საც დელი მინდვრები ნა თე სებ ისათვის, ხეხილის ბა ღი, საფ-
უტკ რე, ქიმიური ლაბ ორატ ორია, ცხენ თსა შენი და ეტ ლების 
სადგური. 

ავ ლევის მოდერ ნიზაციის შე ფერ ხების მიზე ზები

პირველი მსოფლიო ომის გამო გამ ოწვეუ ლმა ეკო ნომიკუ-
რმა კრ იზისმა და სა მეუ რნეო და ცე მამ დიდი ზიანის მიყე ნე ბა 
ვერ შეძლო ავ ლევ ისათვის. წარ მა ტებული სოფლის ტრა გედ-
ია 1917 წელს, რუსეთის იმპერიის დაშლის შემდგომ, გორის 
მაზ რაში აგ რარულ და ეთ ნიკურ ნია დაგ ზე დაწ ყებ ულმა არეუ-
ლობამ გამ ოიწვია.  ცხინვალის და გორის მიდამ ოები შე ია რა-
ღ ებული შე ტა კ ე ბებ ისა და ანარქიის ზონად იქცა, რა მაც ძლიერ 
და ა ზა რა ლა ავ ლევის მეუ რნეო ბა და კო ნსტან ტინე ამ ირაჯიბიც 
ოჯახ თან ერ თად იძულებული გახ და თბილისში გა და სახ-
ლებულიყო; 1918 წელს სა ქარ თველოს დამ ოუკი დებლობის 
გამ ოცხა დების შემ დეგ, 1921 წლამ დე, ად გილობრივმა მოსახ-
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ლეო ბამ შეძლო სა მეუ რნეო ამ ხა ნაგობის და კო პე რატივის 
რე აბ ილიტაც ია. თუმცა 1921 წელს, სა ქარ თველოს დემ ოკ-
რატიული რეს პუბლიკის საბ ჭოთა რუსეთის მიერ ოკუ პირების 
შემდგომ შექ მნილმა გა რემომ და გორის მაზ რაში 1917-1918 
წლების კონფლიქტის კვალ მა, საბოლო წერტილი დაუ სვა ავ-
ლევის სა მეუ რნეო ამ ხა ნაგ ობა სა და კო ოპე რატივს.

კო ნსტან ტინე ამ ირაჯიბი 1918 წლიდან თბილისში ცხოვრობდა 
და აგ რძე ლებ და სა მეც ნიერო მოღ ვა წეო ბას; მუშაო ბდა 
თბილისის ქიმიური ქარხნის ხელ მძღ ვა ნე ლად, თბილისის სა-
ხელმწიფო უნივერ სიტეტში, სასოფლო სა მეუ რნეო მე ქან იკის 
ლექ ტორად, შემდგომ მე ქან იზაციის კა თედრის გამ გედ; ჩამ-
ოა ყალ იბა სას ოფლო-სა მეუ რნეო მე ქან იკის სა ლექციო კურსი, 
მონაწ ილეო ბდა სას ოფლო-სა მეუ რნეო გამ ოფე ნებში;  მოგვია-
ნებით კი – საქართველოს სსრ სტენ დების ორგან იზე ბა სა და 
ახალი და ნად გა რების დაპ როექ ტე ბაში, მან ქა ნა- ია რა ღ ების 
საც დელი სადგურის მოწყობაში და ა. შ. მიენ იჭა მრა ვალი სა-
ხელმწიფო ჯილდო და მეც ნიე რების დამ სახ ურებული მოღ-
ვაწის წოდე ბა.

კო ნსტან ტინე ამ ირაჯიბი გარ დაი ცვა ლა 1948 წლის 14 ივლისს. 
და კრ ძალ ულია დიდუბის საზ ოგადო მოღ ვა წე თა პან თეონში. 
მისი ცხოვრების და მოღ ვა წეობის ფო რ მუ ლა კარ გად ჩანს 
ინტერვიუს ფრაგ მენტში, რ ო   მე    ლიც მან ქარ თველ ჟუ რნალ-
ისტებს 1915 წელს, ავ ლევის მეუ რნეო ბაში სტუმრობისას  მისცა: 
„...ინტელიგენცია სოფელს გაურბის – პა ტა რას შეი სწავ ლიან  
რა მეს თუ არა მაშ ინვე ქა ლაქში გარ ბიან, ვიღ ას რად უნდა 
სოფელი, არა კად რულობენ სამშობლო კე რას თან ნაყ ოფიერ 
შრომა ს... ეროვნულ საქმის ასა ღო რძინებ ლად, სოფლის ფეხ-
ზე წამ ოსა ყე ნებ ლად საჭ იროა ინტელ იგენ ცია სოფელს დაუ-
ბრუნდე ს...“

2008 წლის აგვისტოში, რუსეთ -სა ქარ თველოს ომის დროს 
სოფელი ავ ნევი სრულად გა ნად გურდა და დღ ეს მოსახ ლეო-
ბისა გან დაც ლილია.

>>



კონსტანტინე ამირაჯიბი

ფოტო: საქართველოს პარლამენტის 

ეროვნული ბიბლიოთეკა

ეროვნული ფოტომატიანე,

მანანა ქურდიანის კოლექცია





კულტურულ-საგანმანათლებლო 
ინიციატივები და ორგანიზაციები
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სოფელი ქვემო მაჩ ხა ანი - ქიზიყის 
კუ ლტურულ-ე კო ნომიკური  
ცენტრი
 [ თამარ სიხარულიძე ]

სოფელი ქვემო მაჩ ხა ანი 

ქვემო მაჩ ხა ანი სიღ ნა ღის მუნიციპალ იტეტის ერ თ-ერთი 
ძირძველი სოფელ ია. როდიდან ხდე ბა იგი ქიზიყის კუ-
ლტურულ-ე კო ნომიკური ცენტრი, და ნამ დვილებით ძნელი 
სათ ქმელ ია, თუმცა, მეც ხრა მე ტე სა უკუნის პრეს ისა და სოფელში 
შემ ორჩენილი ზეპირი ისტორიების მიხედვით, შეგ ვიძლია გა-
ვეცნოთ მის ყოველ დღიურ ცხოვრე ბას.1 ამ წყარ ოებ იდან 
კარ გად ჩანს, რომ უკ ვე მეც ხრა მე ტე სა უკუნის დამ დეგ იდან 
სოფელი ქიზიყის სტრა ტეგიული და ყვე ლა მნიშვნელ ოვანი 
მოვლენის ეპ იცენტრი იყო. ეს გა ნაპ ირობა სოფლის ფუნქციამ. 
აქ იყრიდა თავს ქიზიყის სა ვაჭ რო-სა ხელოსნო დუქნების 
უმრავ ლეს ობა. მათი რიცხვი რამ დე ნიმე ათეულს შე ად გენ-
და. დღ ე საც  მთა ვარი ქუჩის გას წვრივ, მთელი სოფლის გაყ-
ოლე ბა ზე, შემ ორჩენ ილია თავ დაპ ირველი დუქნების რიგი,  
ორსარ თულიანი ნა გებ ობები, რომელ თა პირველი სართული 
ღია, გაშლილი თა ღ ებით, სა ვაჭრო ოთა ხე ბად გამ ოიყე ნებ-
ოდა, მეო რე სართული კი – სა ხელოსნოდ ან საც ხოვრებ ლად. 

ძლიერი ეკო ნომიკური რესურსის სოფელში თავ მოყრამ 
ხელი შეუწყო ადგილობრივ მოსახ ლეო ბაში საზ ოგად ოებ რივ-
კულტურული ცხოვრების გა აქ ტიურე ბას. ად გილობრივები, 
თვითორგან იზებით, თა ვად ვე სა ხავ დნენ პრიორიტე ტებს 
სოფ  ლის ეკო ნომიკური და კუ ლტურულ-სა გან მა ნათ ლებლო 

1 1819-20 წ.წ. პერიოდულ გამოცემებში,  „ივერიაში“, „დროებაში“,  „ლახვარსა“ 
და სხვ. კონკრეტულად ქვემო მაჩხაანზე დაახლოებით 80-მდე სტატია მოვიძიეთ.
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მიმარ თულებ ითა  და შემ დეგ სხვა დას ხვა სახის ღო ნისძიებით 
თა ვად ვე მოიძიებ დნენ სახ სრებს მსგავსი პროფილის და წე სებ-
ულე ბების და სა არ სებ ლად. ამ პროცესში ად გილობრივებ თან 
ერ თად თა ნაბ რად იყო ჩართული ქიზიყის მოსახ ლეო ბა მიმდე-
ბა რე სოფლებ იდა ნაც.  იკ ვე თე ბა სამ ოქა ლაქო ჩართულობის 
ორი სა ხე:  ერთი, როცა თა ვად სოფელ ია ინიციატივის 
ავტორიც და შემ სრულე ბელიც, და მეო რე,  როცა ერთი ადამ-
იანი წამოჭრის იდე ას და შემდგომ გა ნახ ორციე ლებს სოფლის 
მხარ და ჭერით. 

საზ ოგად ოებ რივ-კულტურულ  ღო ნისძიე ბებს ქვემო მაჩ ხა ანში 
XIX ს-ის გან მავ ლობაში  თითქმის ყოველთვიური სა ხე ჰქონდა,  
ყვე ლა ამ სახის წარ მოდგენის  ორგან იზე ბას  ად გილობრივი 
ახალ გაზ რდები ახერ ხებ დნენ. ზოგჯერ წინას წა რაა  მოცემული  
და გეგმილი ღო ნისძიე ბების სია. მათ უმრავ ლეს ობას შე ად-
გენ და სპექ ტა კ ლები, კო მედ იები და სა ცე კ ვაო წარ მოდგე ნები. 
სპექ ტა კ ლებში ადგილობრივი მსახ იობები თა მაშ ობდნენ. პერ-
იოდულად ჩამ ოდიოდნენ თბილისიდა ნაც.  ხშირ შემ თხვე ვაში,  
წარ მოდგე ნების გა მართვის მიზანი საზ ოგად ოებრივი და წე სებ-
ულე ბების გახს ნისთვის  თანხის შეგ როვე ბა იყო (მაგ., სა მკი-
თხველო, თე ატრი, ქალ თა სკო ლა და სხვ.). იმარ თე ბა საქ-
ველ მოქმედო ღო ნისძიე ბები  ღარიბ ან  სნეულ სტუდენ ტთა 
და მოსწავ ლე თა და სა ხმა რებ ლად.2  წარ მოდგე ნებს  ეს წრებ-
ოდა  ქიზიყის სოფ ლების მცხოვრებ თა უმრავ ლეს ობა. ისინი, 
ვისაც ბილეთის თან ხა არ ჰქონდა, უფასოდ დაი შვებ ოდნენ.   

სოფელი ქვეყნის მას შტაბით მნიშვნელ ოვანი მოვლე ნებ-
ისთვისაც ახერ ხებ და მობილიზე ბას.  საყ ურა დღ ებ ოა 1887 
წლის 8 ივლისს  ქვემო მაჩ ხა ანის სკო ლაში გა მართული 
სპექ ტა კლი „ცოლი თუ გინდა, ეს არის“. შეხ ვედრის ორგა-

2ივერია 1891 წ., #174. ანოტაცია: საქველმოქმედო მიზნით დადგმული 
ვოდევილი „ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს“ და „ანეგდოტები“. 
ივერია 1893 წ., #179.  ანოტაცია: საქველმოქმედო მიზნით დადგმული პიესების 
ჩამონათვალი: კომედია „გაყრა“,  კომედია „რაც არ მერგება, არ შე მერ გება“, 
სპექტაკლი „რამდენიმე სურათი ყაჩაღის ცხოვრებიდან“. 
ცნობის ფურცელი  1897 წ., #277. ანოტაცია: სტუდენტ ლ. ბილანიშვილის 
დასახმარებლად შეგროვილი თანხის შესახებ. 
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ნიზე ბა, „წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების“ სა-
სარ გებლოდ, მაჩ ხა ანში მცხოვრებ  ქა ლებს გაუ წევ იათ.  ასე   
მოაგ როვეს  თან ხა და ამ საზ ოგად ოების ფონდში იმ დღ ეს 9 
მა ნეთი და 42 კაპ იკი გა დარ იცხეს.3

სურათის უკ ეთ წარ მოსა ჩე ნად  განვიხილოთ საზ ოგა დოებრივი 
და წე სებ ულე ბების შე ნების მა გალ ითები.  

 წიგნთსა ცავი –  ბიბლიოთეკა

ქიზიყისთვის ერ თ-ერთი მნიშვნელ ოვანი მოვლე ნაა ქვემო 
მაჩ ხა ანში სა მკი თხველოს გახ სნა: „ქვემო მაჩ ხა ანის ახალ გაზ-
რდობამ გან იზრა ხა გაჰ მართოს ამა ვე სოფელში ქართული 
წიგნთ-სა ცავი, ამ მიზნით წარ მოდგენილ იქნა ორ-მოქმე დებ-
იანი კო მედ ია ალ. ცა გა რელ ისა „ბაიყუში“ და „რაც გინა ხავს ვე-
ღ არ ნა ხავო“. ახლო მახლო სოფლებ იდან დიდ-ძალი ხალხი 
მოგროვდა წარ მოდგე ნა ზე და სას წრე ბად. (ჩამ ოთვლილია 
შემ ომწირვე ლებიც). ჩვენი ახალ გაზ რდობა კი დევ აპ ირებს წარ-
მოდგენის გა მარ თვას ამა ვე წიგნთ-სა ცავის სა სარ გებლოდ ამ 
ზაფხულს. იმედი ვიქონიოთ, რომ საზ ოგად ოე ბა ერ თი-ორად 
უფრო მეტი და ეს წრე ბა. ამ წარ მოდგენ იდან ხარჯის გარ და 
დარ ჩა 27 მა ნეთი. ამას თა ნა ვე უმორჩილე სად გთხოვთ, ქვემო 
მაჩ ხა ანის წიგნთ-სა ცავის და მა არ სე ბელი ახალ გაზ რდობა, 
ვინც კეთილს ინე ბებს და  შემ ოსწირავს რას მე ან ფულით 
ან წიგნებით, მიჰმართოს ადგილობრივს მღ. ვასილ მენ თე-
შაშვილს“4.

მათი  ორგან იზებით იმარ თებ ოდა  წარ მოდგე ნები, გაყიდული 
ბილე თების თან ხა კი გროვდებ ოდა წლების  მან ძილზე,  ყვე-
ლა წარ მოდგენის შემდგომ. ინფორმაციის  გაშ უქებ ისას და-
კო ნკ რე ტებ ულია შემოსული თან ხა. პა რა ლელ ურად, ჩამ-

3 ივერია. 1887 წ.,  # 142. ანოტაცია: ქ.შ.წ.კ.გ. საზოგადოების სასარ გებლოდ 
სპექტაკლის, „ცოლი თუ გინდა, ეს არის“ დადგმა. დ. მაჩხაანელის მიერ 
წარმოთქმული სიტყვა. 
4 ივერია 1889 წ.,  #149. ანოტაცია: ქართული წიგნსაცავის დაარსების განზრახვა. 
ამ მიზნით წარმოდგენების „ბაიყუში“ და „რაც გინახავს ვეღარ ნახავ“ დადგმა. 
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ოთვლილია იმ ად გილობრივების სა ხე ლები და გვა რები, 
რომლებ მაც ბიბლიოთე კისთვის თავ იანთი სახ სრებით შეი ძინეს 
თუ დათ მეს სა კუ თარი წიგნები. „მაჩხაანის წიგნთ-სა ცავს და ეხ-
მარ ნენ წიგნების შემოწირვით: შ. ქუჩუკ აშვილი, ნ. აღნ იაშვილი, 
გ. შოშიაშვილი, დ. ზა რაფიშვილი, თ. კევლიშვილი. დურგალ-
მა ა. ინაშ ვილმა უსასყიდლოდ გა ა კ ე თა წიგნთ-სა ცავისთვის 
წიგნების საწყობი. საზ ოგად ოე ბა შემ ომწირველთ გულითად 
მად ლობას უძღვ ნის“.5 ამ პირების, შემ ომწირვე ლების,  ასე 
მოხსენ იე ბა აშკ ა რად გა ა ჩენ და  მოსახ ლეობის   ჩართულობის 
სტიმულს. მარ თლაც, სამი წლის თავ ზე, მათ და ას რულეს ეს 
საქ მე და 1891 წელს ქვემო მაჩ ხა ანის საზ ოგადო და წე სებ-
ულე ბების რიცხვს და ე მა ტა ქართული წიგნთსა ცავი და სა მკი-
თხველო. ბიბლიოთე კის გახ სნამ დე, 1889 წელს,  სოფელში 
იქაური მღვდლის ძალ ისხმევით გაი ხსნა წიგნის მა ღ აზ ია.6 მა-
ნამ დე, რომ სულ უბრალო ქართული წიგნი ნდომებ ოდათ, 
სიღ ნა ღის მაზ რაში მისი შე ძე ნა შეუ ძლე ბელი იყო, აუ ცილებ-
ლად თბილისში უნდა ჩას ულიყვნენ, ხოლო უკ ვე და არ სებულ 
წიგნის მა ღ აზ იაში ნებ ისმიერი ქართული წიგნის შე ძე ნა გახ-
და შე საძ ლე ბელი. წიგნის მა ღ აზიის გახ სნას თან ერ თად, ად-
გილობრივებში  გაჩ ნდა ბიბლიოთე კის გახსნის სურვილი. 

1894 წელს სოფლისთვის მნიშვნელ ოვანი  იყო აფ თიაქის და-
არ სე ბა. აფ თიაქ თან ერ თად იხსნე ბა ქსენონიც (სა ა ვადმყოფო). 
პრე საში გავ რცე ლებული გან ცხა დებით, სო  ფე ლ ში სამ უშაოდ 
იწვე ვენ ქარ თველ ექიმს. „გვაკლია ექი მი და ნას წავლი მა მა-
სახლისი, სოფლის საზ ოგად ოე ბა მოწად ინებ ულია ჯა მაგირით 
მოიწვიოს ექიმი, მხოლოდ მას უნდა, რომ ექიმი ქარ თველი 
იყოს“.7

5 ივერია 1891 წ., #174.  
6 ივერია 1889 წ., # 169. 
7 ივერია 1894 წ. #76
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სა გან მა ნათ ლებლო და წე სებ ულე ბები

ქიზიყის სა გან მა ნათ ლებლო და წე სებ ულების უმრავ ლე სობაც 
ქვემო მაჩ ხა ანში იყრიდა თავს. 1894 წელს იხსნე ბა სა მკ ლას-
იანი სა ხელოსნო სას წავ ლე ბელი. 

ამა ვე პერიოდში არ სდე ბა  „საერო სამინისტრო სკოლა“, სა-
დაც ძირითა დად ორი მიმარ თულე ბაა – სა ხელოსნო და სა-
მეუ რნეო გან ყოფილე ბები. ქიზიყე ლები თა ვად იყვნენ სკოლის 
და არ სების ინიციატ ორები და მთავ რობისგან ელ ოდნენ გა-
დაწ ყვეტ ილე ბას, „ზღვის ოდენ მა ხალ ხმა ერ თხმად სურვილი 
გამ ოაც ხა და ყოველ წლივ მისთვის სა ხარჯო ფულის გამ-
ოყოფა ზე, სკო ლა იქნე ბა სოფელ ქვემო მაჩ ხა ანში, რომელიც 
შუა გული ბა ზარ ია ქვემო ქიზიყისა“ . ა ხალ გახსნილი სკოლის 
დამ ფინან სებ ლებიც თა ვად ვე არ იან.8

1895 წელს, მოსწავ ლე თა სიმრავლის გამო, ადგილობრივი 
მცხოვრები (ქე თე ვან ზა რაფიშვილი) და მა ტებით ხსნის  კერძო 
მოსამ ზა დე ბელ სას წავ ლე ბელს.9  1898 წელს იხსნე ბა  ქალ-
თა სკო ლა. ახალ გაზ რდებ მა ერთი წლით ად რე დაი წყეს ამ 
სკო ლის და სა არ სებ ლად  ზრუნვა და  სპექ ტა კ ლების გა მარ-
თვა თანხის მოსაძ იებ ლად.10  წამ ოწყე ბას შე უერ თდნენ  ადგი-
ლობრივი მე ცე ნა ტები, „დ. მაჩ ხა ა ნელ მა შეს წირა ამ დღ ე ებში 
ქვემო ქიზიყე ლებს ას თუმნად ღი რებული სა კუ თარი შენ ობა -
-ადგილი სა ქა ლებო სკო ლისათვის, სა დაც პირველ დაწ ყებით 
სწავ ლას თან ერ თად ჭრა -კ ერ ვისა და რთვა-ქსოვის კუ რსებიც 
იქნე ბა მოზრდილებისთვის“.11  მის მა გალითს იღ ე ბენ  სხვა შემ-
ომწირვე ლებიც. 

1895 წელს დეპოს და  ადგილობრივი ბა ნკის და არ სე ბამ,  
მათ მა  წარ მა ტებ ულმა მუშაო ბამ გა ნაპ ირობა იმ იდეის გა ჩე-
ნა, რომელიც უკ ვე მაჩ ხა ანში კი არა, ქვეყნის დე და ქა ლაქში,  
თბილისში  გან ხორციელ დე ბა  სა ხელმწიფო უნივერ სიტეტის 

8 კვალი 1894 წ. #43.
9ივერია 1895 წ., # 23.
10ივერია 1897 წ. # 162.
11 ივერია 1898 წ., #16.
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გახსნით. „მომავალში არათუ საშ უალო სას წავ ლებლს, უმა-
ღლეს სას წავ ლე ბელ საც კი გაუ მკ ლავ დებ ოდა სიღ ნა ღის 
უმდიდრესი მაზ რა – ქიზიყი.“12

სა ხალხო  სა ხელოსნო დეპ ო-ბა ნკი

სა ვაჭრო სა ხელ ოსნოების სიმრავლის გამო,  ქვემო მაჩ ხა ანში 
ეწ ყობოდა ხელ ოსან თა, მე ვე ნა ხე თა, მეც ხვა რე თა ერთობლივი 
კრე ბები,  რომელ თა  ფარ გლებშიც ერ თიანი ძა ლებით აარ-
სებ დნენ მა ღ აზ იებ სა და სა ამ ქროებს, არა მარტო სოფელში, 
არა მედ სხვა ქა ლა ქებშიც. სწორედ ად გილობრივთა ასეთი გა-
ერ თია ნე ბა გახ და იმის საფ უძველი, რომ მეც ხრა მე ტე სა უკუნის 
მიწურულს, 1895 წელს, სოფელში და არ სდა ამ იე რკ ა ვკ ას იაში 
პირველი სა ვაჭ რო-სა ხელოსნო დეპო. მისი აუ ცილებ ლობა 
და მნიშვნელ ობა ფარ თოდაა გაშ უქებული იმდროინდელ 
პერიოდულ პრე საში. 

1894 წელს ქვემო მაჩ ხა ანში იმარ თე ბა ქიზიყელ თა ერთობლივი 
კრე ბა – სა ხალხო დეპ ო-ბა ნკის პროექტის გან სახ ილვე ლად.  
„პროექტის განხილვის შემ დეგ კრე ბამ ამ ოარ ჩია დეპ ო-ბა ნკის 
გამ გეობის თავ მჯდომა რედ დ. ნად ირა ძე და წევ რე ბად მას წავ-
ლე ბელი დ. ჯავიშვილი, პროვიზორი ს. კუ რცხალ ია და ვა ჭარი 
ი. მატ იაშვილი; რევი ზიის წევ რე ბად მღ. ი. ტუკუ შაშვილი, მღ. ა. 
ბე ნაშვილი, მღ. ვ. ღვ თისა ვარიშვილი და ვა ჭარი ა. ნად ირა ძე. 
გამ გეო ბა უკ ვე შეუ დგა სხვა და სხვა თა დარიგს და იმედი აქვს 
მომა ვალ წელს და აწ ყებინოს დეპ ო-ბა ნკს მოქმე დე ბა ქვემო 
მაჩ ხა ანში“.13 1895 წელს,  შენობის  საძ ირკ ველი სა ზეიმოდ 
აკუ    რ  თხეს და იწყე ბა მშე ნებ ლობა, რომელიც ამა ვე წლის 
მიწურულს სრულდე ბა. დაწ ვრილებ ითაა და ან გარ იშებული ახ-
ლად გახსნილი დეპოს ათ თვიანი მუშაობის შე ჯა მე ბა. „დეპოს 
თავ დაპ ირვე ლად ჰქონია 9,030 მ. ამ ფულით ათი თვის გან მავ-
ლობაში უვაჭ რია  40,529 მ. და 65 კ.  მოგე ბა ყოფილა 4,398 
მ. და 80 კ. აქე დან თა ნახ მად წეს დებ ისა გამ ოერ იცხათ 20 % 

12 კვალი 1896 წ. #34.

13 ივერია 1894 წ., #171. 
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საქ ველ მოქმედოთ და 20 % ძირი თანხის გა სად იდებ ლად“.14

ხელ ოსნების, მე ბა ღ ე ების, მეც ხვა რე ებ ისა თუ  მოვაჭ რე ების 
გა     ე რ თია ნებით შექმნილი სა ვაჭრო სა ხელოსნო დეპ ო-ბა ნკი 
თა ვ ი დან ვე აქტიურ საქ მიან ობას ეწე ვა. დე და ქა ლაქში აარ-
სე     ბენ ღვინის, მატყლის, თამ ბაქ ოსა თუ სხვა ნა წარმის მა-
ღ აზ იებს.  მაჩ ხა ანში, ბაზრის  მოთხოვნის გამო, ამა ტე ბენ 
შალის, ხურჯინებ ისა და ფარ და გების სა ფეიქროს. იზრდე ბა 
ადგილობრივი დუქნების რიცხვიც. დეპ ო-ბა ნკის თან ხა ბევრ 
სას იკ ეთო საქ მეს ხმარ დებ ოდა, მა გალ ითად, ამ თანხის მა-
რაგით 1901 წელს გვალ ვისა და მოუსავ ლიან ობისას შეძ ლეს 
მოსახ ლეობისთვის ფქვილის შე ძე ნა15. ხშირად იმარ თებ ოდა 
დეპ ო-ბა ნკის წევ რების, მომხმა რე ბელი საზ ოგად ოების  კრე-
ბები, უმე ტეს შემ თხვე ვაში, ძირითადი სამ სჯელო სა განი იყო 
„გამგეობის მოხსენება საზ ოგად ოების დღ ე ვან დელი მდგომა-
რეობის შე სა ხებ და მსჯელ ობა საზ ოგად ოების გაუ მჯობე სების 
შე სა ხებ“.16

თე ატრი 

1899 წელს მთელი ქიზიყისთვის მნიშვნელ ოვანი მოვლე ნა 
იყო თე ატრის მშე ნებლობის დას რულე ბა. და ახ ლოებით ათი 
წლით ად რე დაიწყო მაჩ ხა ანში სა თე ატრო წარ მოდგე ნები 
და ამ გზით თანხის შეგ როვე ბა, რომელიც თე ატრის მშე ნებ-
ლობას უნდა მოხმა რებ ოდა. ტრად იციისა მებრ, წარ მოდგე ნებს 
ახალ გაზ რდები უწე ვენ ორგან იზე ბას. მა გალ ითად, 1892 წელს 
„იმართება წარ მოდგე ნა ქვემო მაჩ ხა ანის სა თე ატრო დარ-
ბაზისთვის. ღარიბი ხალხი უფასოდ იყო მოწვეული. ქვემო მაჩ-
ხა ანის ახალ გაზ რდობა კი დევ ახერ ხებს ამ მოკ ლე ხანისთვის 
წარ მოდგე ნას ამა ვე საქმის სა სარ გებლოდ და იმედიც არის, 
მრა ვალი ხალხი და ეს წრე ბა გარ შემორტყმული სოფლებ-
იდან“.17 შემ ოწირულობაში დიდ როლს ას რულებს დეპოს გა-
ღ ებული თან ხაც. სა თე ატრო წარ მოდგე ნებს ეს წრე ბა მთელი 

14 კვალი 1896 წ.  #34.
15ივერია 1901 წ., #196. 
16კვალი 1898 წ. #47.
17 ივერია 1892 წ. # 142.
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ქიზიყის საზ ოგად ოე ბა.18

როგორც დავ ინა ხეთ, სპექ ტა კ ლების გა მართვის ტრად იცია 
ქიზიყში უკ ვე წლებს ითვლიდა. იგი სკოლის შენ ობაში ან ღია ცის 
ქვეშ იმარ თებ ოდა. სოფელს ჰყავ და თავისი სამ სახიობო დასი, 
რომელ საც მად ლობებ ისა და მოწონე ბების გვერდით, ზოგჯერ 
აკრ იტიკ ე ბენ წარ მოდგენის რიგია ნად ვერ შესრულების გამო.19 
აშკ ა რა ა, რომ თე ატრის აშე ნების მოთხოვნილე ბა და საჭ იროე-
ბა სოფლის რე ალური სურვილი იყო, რომლის მშე ნებ ლობა-
საც აქ ტიურად შეუ დგებ იან კი დეც და რამ დენ იმე წელში და ას-
რულე ბენ. თე ატრის მშე ნებ ლობაში გან სა კუ თრებული ღვაწლი 
მიუძღვის მაჩ ხა ანში მცხოვრებ საზ ოგადო მოღ ვა წეს, დიმიტრი  
მაჩ ხა ა ნელს (ნამდვილი გვარი ნად ირა ძე).20

უკ ვე 1899 წელს თე ატრის ახალ გახსნილ შენ ობაში, 
თბილისიდან ჩამოსული სტუმრების თან დას წრებით, იმარ თე-
ბა სა ზეიმო წარ მოდგე ნა. თე ატრი თავისი არ ქიტექტურული 
გა დაწ ყვეტით სავ სებით შე ე სა ბა მე ბა იმ დროისთვის ხელ-
მისაწვდომ სტან დარ ტებს.21 თე ატრის შენ ობაში, სპექ ტა-
კ ლების გარ და, იმარ თებ ოდა ლექ ციები ადგილობრივი 
მოსახ ლეობისთვის –  სოფლის მეუ რნეო ბა ზე, მედ იცინა სა და 
ჰიგიე ნა ზე. სოფელში აღმ ოჩნდა ძველი ფოტო, სა დაც თე ატრის 
მშე ნებ ლობაა ასახული. მას ზე კარ გად ჩანს, როგორ შენ დე ბა 

18 ივერია 1893 წ. # 179.
19 ივერია 1891 წ. # 174 წ.
20იგი დაიბადა1861 წლის11 იანვარს, სოფელ ქვემო მაჩხაანში, იყო მწერალი, 
პუბლიცისტი, პედაგოგიდა ბევრი სასიკეთო საქმის წამომწყები.
21დღეს სოფელში შემორჩენილ ნაგებობათაგან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
სწორედ ეს მეცხრამეტე საუკუნის თეატრია. იგი სოფლის ცენტრში დგას, ძველი 
სკოლის შენობის გვერდით. თეატრი არაჩვეულებრივადაა შერწყმული სოფლის 
კარგად შემორჩენილ ურბანულ სახესთან. ნაგებია აგურით, ფასადები შელესილი 
და შეღებილია, მთავარი ფასადი საპარადო შესასვლელითა და პარაპეტითაა 
აქცენტირებული. ინტერიერში მთავარი ადგილი თეატრის დიდ დარბაზს ეთმობა, 
რომელიც პარტერის ჩათვლით ორასამდე მაყურებელს იტევდა. თეატრს 
თავიდან მოძრავი სცენა ჰქონდა, რომელიც მოგვიანებით მოხსნეს. ინტერიერში 
ახლაცაა ხის თავდაპირველი ავეჯი, ორნამენტირებული მოდერნული სტილის 
სკამებით; შემორჩენილია თეატრის დეკორაცია, ორი ფერწერული ტილოც, 
ერთი ადრეული, ტყის ფერწერული ტილოა, მეორე კი, შედარებით გვიანდელი 
– ფარდა ლენინის გამოსახულებით ჰესების ფონზე. ორივე ისევ ამშვენებს სცენას.  
რაც ამ თეატრს აქვს განსაკუთრებული,  გარდა ისტორიისა, ეს მისი კარგად 
შემორჩენილი პირვანდელი გარემოა.
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ერ თიანი ძალით  სოფლის მნიშვნელ ოვანი კუ ლტურულ-სა-
ზოგად ოებრივი და წე სებ ულე ბა.22 სოფელ მაჩ ხა ანში გახსნილი 
თე ატრი ერ თ-ერთი პირველ ია სა ქარ თველოში.  მისი აშე ნების 
სურვილი ადგილობრივი მცხოვრებ ლებ ისგან მოდის და თა-
ვად ვე, ერთობლივი ძა ლებით აშე ნე ბენ ათ იოდე წელში. 

საი ნტე რეს ოა მეო ცე სა უკუნის დამ დეგს სოფელში არ სებული 
გან წყობა. როგორ ეგე ბებ იან ახალ სა უკუ ნეს და როგორი 
იმედი და გეგ მები აქვთ. თუმცა მათი  მოლოდინი, სამ წუხაროდ, 
არ გა მარ თლდა. ბოლშევ იკ ების შემოსვლის შემ დეგ მრა ვალ 
ოჯახს მოუწია სოფლის დატ ოვე ბა, შეფ იცულთა მომხრე ები – 
დახ ვრიტეს. თუ აღმ ოსავ ლეთ სა ქარ თველოში იშვიათი იყო 
ეკ ლეს ია- მონას ტერ თა ნგრე ვა, ეს მაჩ ხა ა ნელ თათვის გა ნა ჩე-
ნად იქცა: და ან გრიეს სოფლის ძველი ეკ ლეს ია, გა ა ნად გურეს 
იმ საზ ოგადო მოღ ვა წე თა და სას ულიერო პირთა საფ ლა ვები, 
რომლებიც ეკ ლესიის ეზოში მდე ბა რეო ბდა. ამ ყოველ ივემ 
ძირფეს ვია ნად შეც ვა ლა სოფლის ცხოვრე ბა. დუქნები თან-
და თან იხურებ ოდა, ხოლო ბაზრის სხვა სოფელში გა და ტა-
ნამ მთლია ნად უფუნქციოდ დატ ოვა სა ხელ ოსნო-სა ვაჭრო 
დუქნები.

ეს ის მნიშვნელ ოვანი ისტორიაა სოფლისა, რომლის გაც ნობაც 
საშ უა ლე ბას გვაძ ლევს, ზუსტად გან ვსა ზღვროთ შემ ორჩენილი 
არ ტე ფაქ ტების მნიშვნელ ობა და ხას იათი.

დღ ეს,  ყოფილ სა ვაჭ რო-სა ხელოსნო დუქნებ თან ერ თად, 
სოფლის გა ნა შენ ია ნე ბაში ჩარ თულია თავ დაპ ირველი სკო-
ლების, ქსენ ონისა და,  რაც მთა ვარ ია, თე ატრის  ნა გებ ობაც.  
ბიბლიოთე კის, დეპ ო-სა ხალხო ბა ნკის,  აფ თიაქ სა და სხვა 
შენ ობებს ჩვენს დრომდე აღ არ მოუღ წევ იათ.  შემ ორჩენ-
ილია   მეც ხრა მე ტე სა უკუნის  ბევრი ღი რებული საც ხოვრე-
ბელი სახლიც.  ეს  არ ტე ფაქ ტები, სამ ოქა ლაქო ცხოვრების 
ამ სახ ველ ისტორიებ თან ერ თად, არა მხოლოდ რეგიონული, 
ქვეყნის მას შტაბ ითაც  მნიშვნელ ოვანი ობიექ ტებ ია.  

22 შემდგომში გამართული სპექტაკლების შესახებ დაინტერესებულმა 
მსურველებმა კვლავ ძველ პრესას უნდა ჩახედონ, სადაც ჯეროვნადაა 
გაშუქებული სათეატრო ცხოვრება.
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ამ გვა რად, ქვემო მაჩ ხა ანში, მარ თლაც უპრე ცენ დენტო მოვლე-
ნას თან გვაქვს საქ მე. საზ ოგად ოებ რივ-კულტურული ცხოვრე ბა 
მრა ვალ მხრივაა გაშლილი. ყვე ლა მცხოვ რებს  თა ნაბ რად აქვს 
გაც ნობიე რებული სოფლის მართვის საქ მეში თავისი ფუნქცია 
და შე საძ ლებ ლობები. ერ თიანი ძა ლით მრა ვალი ინიციატივის 
გან ხორციე ლე ბას სულ მოკ ლე ხანში ახერ ხე ბენ.  მსგავსი 
ისტორიული სოფლები სა ქარ თელოში არც ისე ცოტა ა. ამ 
მიმარ თულებით კვ ლე ვა ჯერ არ გან ხორციე ლებ ულა და ესეც 
პირველი მცდელ ობაა მათ გამ ოსავ ლე ნად.  დღ ე ვან დელი 
გა და სა ხედ იდან,  გა საო ცარიც კია მოქა ლა ქე ების ასეთი მა ღ-
ალი თვითორგან იზე ბა და პას უხისმგებ ლობა.  ეს ცხოვრების 
ის ბუნებრივი წეს ია,  რო მე ლიც არ სებ ობდა სა ქარ თველოში 
1921 წლამ დე. ბუნებ რივია, რეპ რეს იებ მა,  შიშმა, თაო ბების უმ -
ო ქმედ ობამ გამ ოიწვია მისი სა ხეც ვლა იმ დონემ დე, რომ დღ
ეს, თუნდაც 150 წლის წინან დელი ამ ბები, ძალ იან შორეუ ლად 
აღი ქმე ბა და ბევრი რა მეც წაშ ლილია მეხ სიე რებ იდან.  

>>



სოფელ ქვემო მაჩხაანის 

თეატრის შენობა

ფოტო: კულტურული მემკვიდრეობის

არასამთავრობო მონიტორინგი
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გუ რი ის სა ხალ ხო ბი ბლი ო თე კა 
 [ ირაკლი ხვადაგიანი ]

გუ რი ის სა ხალ ხო ბიბ ლი ო თე კა  
  
 XX სა უ კუ ნის და საწყ ის ში, გუ რი ის, რო გორც რუ სე თის იმ პე-
რი ა ში პო ლი ტი კუ რად ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე აქ ტი უ რი მხა რის 
რე პუ ტა ცი ას (გლეხ თა სო ცი ა ლუ რი მოძ რა ო ბი თა და რე ვო-
ლუ ცი უ რი ბრძო ლის სა მა გა ლი თო ეპი ზო დე ბით) სა ფუძ ვლად 
და ე დო ათ წლე უ ლე ბით ად რე ენ თუ ზი ას ტე ბის მი ერ წა მოწყ ე ბუ-
ლი კულ ტუ რუ ლი რე ვო ლუ ცი ა, რომ ლის შე დე გა დაც XIX სა-
უ კუ ნის ბო ლო სათ ვის გუ რი ის სოფ ლე ბი სა ხალ ხო სკო ლე ბის 
ქსე ლე ბის მუ შა ო ბით, ბიბ ლი ო თე კე ბის სიმ რავ ლით, კულ ტუ-
რუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბი თა და მო სახ ლე ო ბის გა ნათ ლე ბის დო ნით 
საჩ ვე ნე ბელ მა გა ლი თად იქ ცა.

XIX სა უ კუ ნის მე ო რე ნა ხე ვარ ში გან მა ნათ ლებ ლო ბის კომ პა ნი-
ის ინი ცი ა ტო რე ბი ცდი ლობ დნენ სა შუ ა ლო თუ უმაღ ლეს სას-
წავ ლებ ლებ ში მი ღე ბუ ლი ცოდ ნა სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის თვის 
გა ეც ნოთ. მათ მი ზანს ახა ლი ცოდ ნის უპი რა ტე სო ბის ჩვე ნე ბა 
წარ მო ად გენ და, რა საც სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბი-
სა და ბავ შვებ ში გა ნათ ლე ბის მიღე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის თვის 
უნდა შე ეწყო ხე ლი. კამ პა ნი ის ინი ცი ა ტო რე ბი თვლიდ ნენ, რომ 
მხო ლოდ აქ ტი ურ მოქა ლა ქე თა ორ გა ნი ზე ბულ ძა ლად ჩა მო-
ყა ლი ბე ბუ ლი გლე ხო ბა შეძ ლებ და თვი თორ გა ნი ზე ბა სა და პო-
ლი ტი კუ რი ბრძო ლით შე დე გის მიღ წე ვას. ამ მრა ვალ წლი ა ნი 
კულ ტუ რუ ლი გარ და ტე ხის ერ თ-ერ თი პირ ვე ლი და მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ნა ბი ჯი იყო 1890-ი ა ნი წლე ბის და საწყ ის ში გუ რი ა ში 
პირ ვე ლი სა ხალ ხო ბიბ ლი ო თე კის ორ გა ნი ზე ბა.
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გუ რი ის სა ხალ ხო ბიბ ლი ო თე კის და არ სე ბა

გუ რი ა ში გა ნახ ლე ბის პირ ველ ნა ბი ჯად, არ სე ბუ ლი სა გან მა-
ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის – სამ რევ ლო და სა მი ნის ტრო 
სკო ლე ბის გა მო ყე ნე ბა და მა თი კულ ტუ რულ კე რე ბად გა დაქ-
ცე ვა, ძნელ ამო ცა ნად იქ ცა: ერ თი მხრივ, იმ პე რი ის რუ სი ფი-
კა ტო რუ ლი პო ლი ტი კის, ხო ლო, მე ო რე მხრივ, მა ხინ ჯი სა-
გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის არ სე ბო ბის გა მო, რო მე ლიც 
არაფ რით არ ეხ მა რე ბო და მოს წავ ლე ე ბის გო ნებ რივ გან ვი თა-
რე ბა სა და და ზე პი რე ბი სა კენ იყო მი მა რთუ ლი; ამის მი უ ხე და-
ვად, ენ თუ ზი ას ტმა მას წავ ლე ბლებ მა მა ინც შეძ ლეს პირ ვე ლი 
ნა ბი ჯე ბის გა დად გმა არ სე ბუ ლი, ოფი ცი ა ლუ რი სკო ლე ბის შიგ-
ნით, პროგ რა მის გვერ დის ავ ლით, თა ნა მედ რო ვე პე და გო-
გი უ რი მიდ გო მე ბით, სა კუ თა რი აღ მზრდე ლო ბი თი ნი ჭი თა და 
პრაქ ტი კით სას წავ ლო პრო ცე სის წარ მარ თვა. პა რა ლე ლუ-
რად, სკო ლის გა რეთ, მო სამ ზა დე ბე ლი წრე ე ბის სა შუ ა ლე ბით, 
სრუ ლი ად თა ვი სუ ფა ლი საგ ნმან თლებ ლო სივ რცე ე ბის შექ მნა.

შე დე გად, მოს წავ ლე თა რიცხ ვის ზრდის, ინ ტე რე სის გა ჩე ნი სა 
და გა მო ცოცხ ლე ბის კვალ დაკ ვალ, გუ რი ის სა ხალ ხო მას წავ-
ლებ ლებ სა და გან მა ნათ ლებ ლო ბის მომ ხრე ად გი ლობ რივ 
მო ქა ლა ქე ებს შო რის გაჩ ნდა აზ რი, რომ აუ ცი ლე ბე ლი იყო 
დი დი წიგ ნთსა ცა ვის მოწყ ო ბა, რო მე ლიც სკო ლა დამ თავ რე-
ბულ ახალ გაზ რდებს, რომ ლე ბიც სწავ ლის გაგ რძე ლე ბას ვერ 
ახერ ხებ დნენ, სა შუ ა ლე ბას მის ცემ და თვით გან ვი თა რე ბა გა ეგ-
რძე ლე ბი ნათ. უახ ლე სი და აუ ცი ლე ბე ლი ლი ტე რა ტუ რი თა და 
პრე სით მო ა მა რა გებ და წე რა- კითხ ვის ყვე ლა მცოდ ნეს, რო-
მელ თა რიცხ ვი, სა ხალ ხო მას წავ ლე ბელ თა მუ შა ო ბის შე დე-
გად, იზ რდე ბო და.

1890-ი ა ნი წლე ბის და საწყ ის ში, გუ რი ის პირ ვე ლი სა ხალ ხო 
ბიბ ლი ო თე კის მოწყ ო ბის მთა ვა რი ორ გა ნი ზა ტო რე ბი იყ ვნენ: 
მას წავ ლებ ლე ბი – ისი დო რე რა მიშ ვი ლი, არ სენ წით ლი ძე და 
ლავ რენ ტი წუ ლა ძე.

ისი დო რე რა მიშ ვი ლი ტფი ლი სის სა სუ ლი ე რო სე მი ნა რი ის დას-
რუ ლე ბის შემ დეგ, სა დაც ხალ ხოს ნურ -რე ვო ლუ ცი ურ ჯგუ ფებ ში 
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მუ შა ობ და, მცი რე ხნით წი ნამ ძღვრი ან თკა რის სა მე ურ ნეო სკო-
ლა ში მას წავ ლებ ლობ და, ხო ლო შედ გომ მშობ ლი ურ სო ფელ 
სუ რებ ში დაბ რუნ და და სა ხალ ხო სკო ლა და ა არ სა, რომ ლის 
წარ მა ტე ბა სა მა გა ლი თო გახ და, არა მხო ლოდ გუ რი ი სათ ვის.

არ სენ წით ლი ძე ხო ნის სა ოს ტა ტო სე მი ნა რი ის დას რულე ბის 
შემ დეგ სოფ ლის მას წავ ლებ ლად მუ შა ობ და სხვადას ხვა სკო-
ლა ში, ბო ლო ხა ნებ ში კი სა კუ თა რი სოფ ლის, აკე თის თემ-
ში, ვა ნის სკო ლა ში მას წავ ლებ ლობ და; მის „მოსამზადებელ 
წრეებში“ გა ნათ ლე ბი სა კენ პირ ველ ნა ბი ჯებს დგამ დნენ გუ რუ-
ლი ბავ შვე ბი, რომ ლე ბიც შემ დგომ ში ცნო ბი ლი პო ლი ტი კუ რი 
და სა ზო გა დო მოღ ვა წე ე ბი გახ დნენ.

ლავ რენ ტი წუ ლა ძის მა მის – მღვდლის, ივა ნე წუ ლა ძის ოჯა ხი 
ჭან ჭათ ში, ანა ლო გი უ რი და სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლი კულ-
ტუ რუ ლი სივ რცე იყო ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის. აქ 
მუდ მი ვად იყო ახალ გაზ რდა გან მა ნათ ლებ ლე ბი სა და პო ლი-
ტი კუ რი მო მუ შა ვე ე ბის სტუმ რი ა ნო ბა. მა თი ხან გრძლი ვი დის-
კუ სი ე ბი ად გი ლობ რი ვი პრობ ლე მე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბის 
გან ვი თა რე ბის მო დე ლებ ზე, და მა ტე ბი თი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
წყა რო იყო სკო ლის მოს წავ ლე ე ბი სათ ვის. ლავ რენ ტი წუ ლა ძე 
მას წავ ლებ ლო ბის პა რა ლე ლუ რად გა ზეთ „ივერიის‘ ‘ კო რეს-
პონ დენ ტი იყო და ხში რად აც ნობ და სა ზო გა დო ე ბას გუ რი ის სი-
ახ ლე ებ სა და სა ჭი რო ე ბებს.

ინი ცი ა ტო რებ მა ბიბ ლი ო თე კის მო საწყ ო ბად შე წი რუ ლო ბე ბის 
შე საგ რო ვებ ლად, სა ზო გა დო ე ბას დახ მა რე ბის თვის პრე სის სა-
შუ ა ლე ბით მი მარ თეს. ასე ვე ად გი ლობ რი ვად მოწყ ო ბი ლი ღო-
ნის ძი ე ბე ბით ცდი ლობ დნენ იდე ის პო პუ ლა რი ზა ცი ა სა და სახ-
სრე ბის მო ბი ლი ზე ბას. სოფ ლებ ში მარ თავ დნენ თე ატ რა ლურ 
წარ მოდ გე ნებ სა და მი ღე ბულ შე მო სა ვალს ბიბ ლი ო თე კის 
ფონდს უგ ზავ ნიდ ნენ. ყო ველ სა ხალ ხო თავ ყრი ლო ბა ზე მო-
სახ ლე ო ბას გა ნუ მარ ტავ დნენ  ბიბ ლი ო თე კი სა და გა ნათ ლე ბის 
მნიშ ვნე ლო ბას.

ბიბ ლი ო თე კის და ა რ სე ბა ში ენ თუ ზი აზ მით ჩა ერ თო გუ რი ის სა-
ზო გა დო ე ბის ყვე ლა ფე ნა. მის მხარ დამ ჭე რად და დამ ფი ნან-
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სებ ლე ბად გა მო ვიდ ნენ თა ვა დი გუ რი ე ლე ბი, თა ვა დის ასუ ლი 
თავ დგი რი ძე სა ხალ ხო წარ მოდ გე ნე ბის გა მარ თვას ხელ მძღვა-
ნე ლობ და, შე მომ წირ ვე ლე ბის სა ხე ლე ბი კი პრე სა ში ცხად-
დე ბო და და მე ტად იზი დავ და სა ზო გა დო ე ბის ყუ რადღ ე ბას. 
შემ წირ ველ თა შო რის არ თვინ ში, მა ღა რო ში, სა მუ შა ოდ გა დახ-
ვე წი ლი გუ რუ ლი მუ შე ბიც კი იყ ვნენ.

1893 წლი სათ ვის, შე გორ ვი ლი ფუ ლით, საქ მის მო თა ვე ებს 
ორი ამო ცა ნა უნ და გა და ეწყ ვი ტათ – ბიბ ლი ო თე კის შე ნო ბა შე-
ე ძი ნათ და ფონ დი ლი ტე რა ტუ რი თა და პრე სით და ე კომ პლექ-
ტე ბი ნათ.

გუ რი ის პირ ვე ლი სა ხალ ხო ბიბ ლი ო თე კის ად გი ლის არ ჩე ვას, 
თავ და პირ ვე ლად ვიწ რო წრე ში, დი დი დის კუ სია დას ჭირ და. 
ერთი მხრივ, ყვე ლა თვლი და, რომ ბიბ ლი ო თე კის მთა ვა რი 
მომ ხმა რე ბე ლი სოფ ლის მო სახ ლე ო ბა უნ და ყო ფი ლი ყო, ამი-
ტომ იგი ისეთ ად გი ლას უნ და მოწყ ო ბი ლი ყო, რომ გუ რი ის 
ყვე ლა მხა რის ბი ნად რე ბი სათ ვის ერ თნა ი რად ად ვი ლად მი-
სად გო მი ყო ფი ლი ყო. ასე თი ცენ ტრა ლუ რი ად გი ლი ნა გო მა-
რის მი და მო ე ბი იყო, თუმ ცა ამ სოფ ლის ეკო ლო გი უ რი მდგო-
მა რე ო ბის (ჭა ო ბი ა ნი ნი ა და გი) და ზო გა დი გა ნუ ვი თა რებ ლო ბის 
გა მო მას ზე არ ჩე ვა ნი არ შე ა ჩე რეს. ოზურ გე თი, რო გორც მაზ-
რის ცენ ტრი და ქა ლა ქის ტი პის და სახ ლე ბა, თა ვი დან ვე გა მო-
რიცხ ეს, რად გან ბიბ ლი ო თე კას სწო რე ბა სოფ ლის მო სახ ლე-
ო ბა ზე ჰქონ და, ასე ვე ბახ ვის ალ ტერ ნა ტი ვა ზეც უა რი თქვეს, 
რად გან იქ უკ ვე არ სე ბობ და სა ხალ ხო სკო ლა, რო მე ლიც გან-
ვი თა რე ბუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო კე რა იყო სა ხალ ხო მას წავ-
ლებ ლე ბის გი გო და ნი ნო შა რა ში ძე ე ბის ხელ მძღვა ნე ლო ბით 
და იმე რე თის ეპის კო პოს გაბ რი ე ლის მფარ ვე ლო ბით. ბიბ ლი-
ო თე კის გან თავ სე ბი სათ ვის ყვე ლა ზე მიმ ზიდ ველ ვა რი ან ტად 
ჩო ხა ტა უ რი ჩან და, რო მე ლიც მთა ვა რი გზის პი რას მდე ბა რე-
ობ და. სო ფელს ჰქონ და სკო ლა, კან ცე ლა რი ა, ფოს ტის გან-
ყო ფი ლე ბა, ამ ბუ ლა ტო რია და სა მომ რი გებ ლო სა სა მარ თლო, 
რის გა მოც მაზ რის მცხოვ რებ თა დი დი მის ვლა- მოს ვლა იყო. 
მსგავ სი მიმ ზიდ ვე ლი პი რო ბე ბის მი უ ხე და ვად, ინი ცი ა ტო რებ მა 
უპი რა ტე სო ბა მა ინც ცენ ტრა ლურ ად გილ მდე ბა რე ო ბას მი ა ნი-
ჭეს და ნა გო მა რის ნაც ვლად, სა დაც საქ მეს ად გი ლობ რი ვი პი-
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რო ბე ბი ხელს არ უწყ ობ და, ბიბ ლი ო თე კის მოწყ ო ბა სო ფელ 
აკეთ ში გა დაწყ ვი ტეს. ამ არ ჩე ვანს მე ო რე, საქ მი სათ ვის ასე ვე 
ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი არ გუ მენ ტი ედო სა ფუძ ვლად. აკე თის 
სკო ლა ში ას წავ ლი და არ სენ წით ლი ძე, რო მე ლიც სა კუ თარ 
თავ ზე აი ღებ და ბიბ ლი ო თე კის მოვ ლა- პატ რო ნო ბას.

ფორ მა ლუ რი წი ნა აღ მდე გო ბე ბის გა და სა ლა ხა ვად (ი ნი ცი ა ტო-
რებს, სახ ლა ხო მას წავ ლებ ლებს არ ჰქონ დათ სა შუ ა ლე ბა თა-
ვად ყო ფი ლიყ ვნენ გან მცხა დებ ლე ბი), ბიბ ლი ო თე კის გახ სნა ზე 
პა სუ ხის მგე ბელ პი რად წა რუდ გა მაზ რის ად მი ნის ტრა ცი ას აკე-
თის  მკვიდ რი ჯა მუ ლეთ ბა ჟუ ნა იშ ვი ლი. აკეთ ში ბიბ ლი ო თე-
კი სათ ვის შე არ ჩი ეს გა სა ყი დად მომ ზა დე ბუ ლი ახა ლი სახ ლი, 
რომ ლის პატ რონ მაც – გლეხ მა, ნი კო ქუ რი ძემ (მას აუხ სნეს 
გან ზრახ ვა სახ ლში ბიბ ლი ო თე კა გან თავ სე ბუ ლი ყო და მი სი 
მნიშ ვნე ლო ბა გუ რი ის გლე ხო ბის გა ნათ ლე ბი სათ ვის) შე ნო ბა 
ნა ხე ვარ ფა სად დათ მო.

ინი ცი ა ტო რე ბი – ისი დო რე რა მიშ ვი ლი და არ სენ წით ლი ძე 
დარ ჩე ნი ლი ფუ ლით ბიბ ლი ო თე კის თვის წიგ ნე ბის შე სა ძე ნად 
თბი ლის ში გა ემ გზავ რნენ. მათ ჩა მო ი ა რეს არ სე ბუ ლი გა მომ-
ცემ ლო ბე ბი და გა ზე თე ბის რე დაქ ცი ე ბი, რო მელ თა დიდ მა უმ-
რავ ლე სო ბამ სა კუ თა რი გა მო ცე მე ბის კომ პლექ ტე ბი სა ჩუქ რად 
გა დას ცა ბიბ ლი ო თე კას და პი რო ბა მის ცა, რომ ახა ლი გა მო-
ცე მე ბი თაც მო ა მა რა გებ და. პა რა ლე ლუ რად, კერ ძო პი რებ მა 
მრა ვა ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი წიგ ნი შეს წი რეს ბიბ ლი ო თე კას (თა-
ნა მედ რო ვე თა გად მო ცე მით, ინი ცი ა ტორ თა სო ცი ა ლის ტო ბის 
გა მო, ილია ჭავ ჭა ვა ძე თავ და პირ ვე ლად ცი ვად მო ე კი და წა-
მოწყ ე ბას, თუმ ცა შემ დგომ სა კუ თა რი თხზუ ლე ბე ბის ტო მე უ ლი 
აჩუ ქა ბიბ ლი ო თე კას).

სა ხალ ხო ბიბ ლი ო თე კის პირ ვე ლი ნა ბი ჯე ბი

1893 წლის 22 აგ ვის ტოს (ძვე ლი სტი ლით) გუ რი ის სა ხალ ხო 
ბიბ ლი ო თე კა სა ზე ი მოდ გა იხ სნა. გახ სნა ზე არ მი სუ ლა მაზ რის 
ად მი ნის ტრა ცი ის არც ერ თი მო ხე ლე. სა მა გი ე როდ, გუ რი ის 
ყვე ლა კუთხ ი დან იყ ვნენ სა ზო გა დო ე ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი.  
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ხალ ხმრა ვა ლი ყრი ლო ბა თა ვი სუ ფა ლი სიტყ ვი სა და ახა ლი 
იდე ე ბის ცხა დად და პირ და პირ გავ რცე ლე ბის ზე ი მად იქ ცა.

გახ სნის შედ გომ მკითხ ველ თა და გულ შე მატ კი ვარ თა ყუ რადღ-
ე ბა ბიბ ლი ო თე კის მი მართ სტა ბი ლუ რად ნარ ჩუნ დე ბო და. თუმ-
ცა, და მა არ სებ ლებს ყუ რადღ ე ბის მიღ მა არ რჩე ბო დათ ფაქ ტი, 
რომ მაზ რის მო სახ ლე ო ბის თვის აკე თი მა ინც არ იყო ად ვი-
ლად მი საწ ვდო მი ად გი ლი. ამი ტომ გა დაწყ ვი ტეს, რომ სა ნამ 
მკითხ ვე ლი მი ა კითხ ავ და ბიბ ლი ო თე კას, თა ვად მი სუ ლიყ ვნენ 
მკითხ ვე ლამ დე და ლი ტე რა ტუ რის სხვა დახ ვა სოფ ლებ ში გა-
ტა ნა- გავ რცე ლე ბის გეგ მა და სა ხეს, რომ ლის გან ხორ ცი ე ლე-
ბა ში ად გი ლობ რი ვი სკო ლის მოს წავ ლე ე ბი აქ ტი უ რად ჩა ერ-
ვთნენ. 

ამ შე ერ თე ბუ ლი ძა ლის ხმე ვის თვალ სა ჩი ნო შე დეგს სა ინ ტე რე-
სოდ აღ წერს ზა ქა რია ჩი ჩუა (შემ დგომ ში ცნო ბი ლი სო ცი ალ -
დე მოკ რა ტი) თა ვის მო გო ნე ბებ ში:

„...ერთ შვე ნი ერ დღ ეს, პა პა ნა ქე ბა სიცხ ის დროს, ხვირ ჯი-
ნის ორ თა ვე თვლე ბის სხვა დას ხვა წიგ ნე ბით გა იმ სო, თქვენს 
უმორ ჩი ლეს მო ნას აჰ კი დეს და სო ფელ -სო ფელ წიგ ნე ბის 
და სა რი გებ ლად აა ღო ღეს. ვიტყ ვით და თქვენ კი სატ რა ბა-
ხოდ ნუ ჩა მო მარ თმევთ, რომ ხვირ ჯინ აკი დე ბულს სო ფელ -
-სო ფელ ორ ღო ბე შუა მი მა ვალს თა ვი მოგ ვწონ და, ვი ნა-
ი დან სხვი სი გო ნე ბის ნა წარ მო ე ბი და ცოდ ნა დაგ ვქონ და 
და თა ნაც ამ ცოდ ნას ვა რი გებ დით, ამ კუთხ ის და იმ კუთხ ის 
ამ ბებს ვგე ბუ ლობ დით, ვის რა წიგ ნი აინ ტე რე სებ და და ეხა-
ლი სე ბო და ვტყო ბი ლობ დით და სა ცა კი მი ვი დო დით თუ თი-
ყუ ში ვით გა ვი ძა ხო დით: წიგ ნე ბი იკითხ ეთ, ცოდ ნა შე ი ძი ნეთ 
და ჩვენც ჩვენს ხვირ ჯინს მოვ ხსნი დით თავს, ამო ვი ღებ დით 
წიგნს და გუ ლუხვ მას პინ ძელს უნ დო და თუ არ უნ დო და, 
ხმა მაღ ლათ უკითხ ავ დით: „ვინ დას თვა ლოს ზღვა ში ქვი შა 
და ან ცა ზე ვარ სკვლა ვე ბი“... და სხვა.

სოფ ლი დან სოფ ლად წიგ ნე ბის ტა რე ბამ შე სა ფე რი ნა ყო-
ფი გა მო ი ღო. მი სი მოთხ ოვ ნი ლე ბა საზღ აპ როთ გა ი ზარ და. 
სოფ ლის მა შინ დე ლი მკითხ ველ ნი უფ რო ითხ ოვ დენ: აკა კი 



66

წე რეთ ლის, ე. ნი ნოშ ვი ლის, ალ. ყაზ ბე გის, შო თა რუს თა ვე-
ლის თხზუ ლე ბებს. ყვე ლას სურ ვი ლი ქონ და პირ ველ ყოვ ლი-
სა და სა ხე ლე ბუ ლი თხზუ ლე ბე ბი წა ე კითხ ათ. ძლი ერ მოკ ლე 
დრო ში, აქა -იქ, მკვიდ რთა ოჯა ხებს საკ ვირ ვე ლი ცვლი ლე ბა 
და ეტყ ო, სხვა დას ხვა უს მი ა მოვ ნო და უწ მა წუ რი ლექ სე ბის ნაც-
ვლათ ახ ლა ჩან გურ ზე გი ტა რა ზე და ბუ ზი კა ზეც აკა კის ლექ სებს 
ამ ღე რე ბენ. პა წა წი ნა ბავ შვე ბი, ჯერ კი დევ ან ბა ნის უვიც ნი, კაჭ-
კა ჭი ვით გა ი ძა ხო დენ – აკა კიმ თქვა: „მერცხალი შემოფრინდა, 
ჭიკჭიკით გადმომძახა; გაზაფხული, გაზაფხული“-ო...  ყვე ლა 
დი დი და პა ტა რა წა ნა კითხს და სხვის მი ერ წა კითხ ულ საც ძლი-
ერ სწრა ფათ ით ვი სებ დენ და იმ ზო მამ დეც კი მი ვი დენ, რომ 
ზო გი ერ თი აკა კის ლექ სებს თა ვი სე ბუ რათ აკე თებ დენ, სიტყ ვებს 
ავ ტორს უც ვლი დენ. ეს გა დამ კე თებ ლე ბი უფ რო წე რა- კითხ ვის 
უვიც ნი იყ ვენ. ერ თხელ არს. წით ლი ძეს შევ ჩივ ლეთ: ცუ და თაა 
საქ მე, თქვენ მა მკითხ ვე ლებ მა ლა მის არის აკა კი წე რე თე ლი 
გა ა ყალ ბონ -მეთ ქი და გა და კე თე ბუ ლი ლექ სე ბის რამ დნი მე მა-
გა ლი თი მო უყ ვა ნე.
– კა ცო, შენ მა გი ნუ გა დარ დებს – გვითხ რა არ სენ მა – ეს ბედ ნი-
ე რე ბა ა, დეე აკა კის სიტყ ვე ბი აქა -იქ შეს ცვა ლონ, გა და ა კე თონ! 
„შენც ლა მა ზი, მეც ლა მა ზი კე კე ჯან, გაღ მა გა ვალ გა მო გი ტან 
ქო შებ სა“ და სხვა, აი ამის მღე რას იქ ნებ თა ვი და ა ნე ბონ და 
ჩვე ნი გა მარ ჯვე ბაც ეს იქ ნე ბა ო...

„მეტად კარ გი სა ნა ხა ვი იყო, დღე საც სა სი ა მოვ ნო მო სა გო-
ნი ა, რომ მე ტად რე კვი რა -უქ მე ებ ში და საქ მის დღე ებ ში აც სა-
ღა მო ო ბით ქალ -ვაჟ ნი და და სი რის ტი ა ნე ბუ ლი გლე ხე ბი ბიბ-
ლი ო თე კის გვა რი ან მოგ რძო მა გი დის ირ გვლივ ის ხდენ და 
ხმა მაღ ლათ წიგ ნის, თუ გა ზე თის მკითხ ველს გულ მოდ გი ნეთ, 
ბე ჯი თად და სა სო ე ბით ყურს უგ დებ დენ. ასე გე გო ნე ბო დათ, 
ღრ მათ მორ წმუ ნე ნი საყ დარ ში თავ მოყ რი ლან და სუ ლის სა-
ო ხათ მქა და გებ ლის სიტყ ვებს ის მე ნე ნო. ბიბ ლი ო თე კას ახალ-
გაზ რდა და მო ხუც ნი თან და თან ეტა ნე ბო დენ და მკითხ ველ თა 
რიცხ ვი დღი თი დღე მა ტუ ლობ და. იგი ძლი ერ მოკ ლე დრო ში 
შე უმ ჩნევ ლათ ხალ ხის სა კუთ რე ბა გახ და და მის ერთ მოთხ-
ოვ ნი ლე ბათ შე იქ ნა თუ წი ნეთ მწიგ ნო ბა რი და მწიგ ნობ რო ბა 
ჩვენ ში რჩე ულ თა ხვედ რი იყო, დღი დან კი იგი დე მოსს მი უ ახ-
ლოვ და და მის თვი საც ხელ მი საწ დო მი შე იქ ნა.“
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სა ხალ ხო ბიბ ლი ო თე კის წარ მა ტე ბის სტა ტის ტი კა 

არ სე ბო ბის პირ ველ წლებ ში, სა ნამ ბიბ ლი ო თე კის საქ მეს არ-
სენ წით ლი ძე გა ნა გებ და, მი სი ეფექ ტუ რო ბა ცხა დი იყო. სა ი-
ლუს ტრა ცი ოდ, პრე სა ში გაშ ლი ლი დის კუ სი ის ფონ ზე, რამ-
დე ნად მი ზან შე წო ნი ლი იყო გუ რი ის სა ხალ ხო ბიბ ლი ო თე კის 
აკეთ ში გახ სნა, საქ მის მო თა ვე ე ბი დრო გა მოშ ვე ბით ათავსებ-
დნენ ბიბ ლი ო თე კის მუ შა ო ბის სტა ტის ტი კურ ცნო ბებს, რო-
მელ თა თა ნახ მა დაც, მა გა ლი თად, 1895 წელს, ორი თვის 
გან მავ ლო ბა ში, ბიბ ლი ო თე კით  21 სოფ ლი დან  315 ადა მი-
ან მა ისარ გებ ლა, მომ დევ ნო ორ თვე ში კი 200-მა მკითხ ველ-
მა 600-მდე ერ თე უ ლი გა ი ტა ნა წა სა კითხ ად. გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი 
ან გა რი შე ბის მი ხედ ვით, მომ ხმა რე ბელ თა რიცხ ვი სტა ბი ლუ-
რი იყო, და ფარ ვის ზო ნა კი თა ნაბ რად სწვდე ბო და გუ რი ის 
ყვე ლა მხა რეს, უფ რო მე ტიც, ბა თუ მი და ნაც კი გა ი ტა ნეს წიგ-
ნი წა სა კითხ ად. ამა ვე დროს, კო ლექ ტი უ რი კითხ ვის გა მო, 
მკითხ ველ თა რე ა ლუ რი რიცხ ვი 10-ჯე რაც აღე მა ტე ბო და ფიქ-
სი რე ბულ მომ ხმა რებ ლებს.

პირ ვე ლი სა ხალ ხო ბიბ ლი ო თე კის გან ვი თა რე ბის 
შე მა ფერ ხე ბე ლი მი ზე ზე ბი. წარ მა ტე ბუ ლი 
მა გა ლი თის გავ ლე ნა მხა რის გან ვი თა რე ბა ზე

სტა ტის ტი კის მი უ ხე და ვად, ბიბ ლი ო თე კის ამოქ მე დე ბის თა ნა ვე, 
მა ლე უკ ვე პრე სა ში გაგ რძელ და დის კუ სია სა ხალ ხო ბიბ ლი-
ო თე კის აკეთ ში გან თავ სე ბის ავ კარ გი ა ნო ბა ზე; კრი ტი კო სე ბის 
არ გუ მენ ტე ბი კვ ლავ ძნე ლად მი სად გო მო ბა და ად გი ლობ რივ 
მცხოვ რებ თა მცი რე რიცხ ვი იყო. ბიბ ლი ო თე კის დამ ფუძ ნებ-
ლე ბი კი პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი ლე ბი დან აღე ბუ ლი სტა ტის ტი-
კი თა და მა გა ლი თე ბით იცავ დნენ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის სის წო რეს 
და ბიბ ლი ო თე კის მუ შა ო ბას წარ მა ტე ბუ ლად აფა სებ დნენ.

პირ ვე ლი საფ რთხე ამ წა მოწყ ე ბის გან ვი თა რე ბას გა ნა თლე ბის 
ინ სპექ ცი ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბამ შე უქ მნა – არ სენ წით ლი ძე მას-
წავ ლებ ლად მი ქელ გაბ რი ე ლის თემ ში გა და იყ ვა ნეს, ამა სო ბა ში 
ლავ რენ ტი წუ ლა ძეც ფო თის სამ რევ ლო სკო ლა ში გა და ვი და 
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და სა ხალ ხო ბიბ ლი ო თე კის მოვ ლა- პატ რო ნო ბა ად გი ლობ-
რივ მო სახ ლე ო ბას და აწ ვა, ჯა მუ ლეთ ბა ჟუ ნა იშ ვი ლის ხელ-
მძღვა ნე ლო ბით.

თა ვის მხრივ, მაზ რის ად მი ნის ტრა ცია ყო ველ ნა ი რად შე ე ცა და 
პრობ ლე მე ბი შე ექ მნა ახა ლი, არა სა სურ ვე ლი წა მოწ ყე ბი სათ-
ვის, რომ ლის ინი ცი ა ტო რე ბი ხალ ხში მთავ რო ბი სათ ვის მი უ ღე-
ბელ იდე ებს ავ რცე ლებ დნენ; მათ მი იმ ხრეს ახ ლად მივ ლე ნი-
ლი მას წავ ლე ბე ლი – ვა ლე რი ან მე ბუ კე (რო მე ლიც უგუ ლოდ 
მო ე კი და ბიბ ლი ო თე კის საქ მე ებს და სკო ლას თან მის კავ შირს) 
და სის ხლის სა მარ თლის საქ მის წარ მო ე ბის დაწყ ე ბა სცა დეს 
ბიბ ლი ო თე კის ფაქ ტობ რი ვი და მა არ სებ ლე ბის წი ნა აღ მდეგ.  
თით ქოს მათ გან ზრახ ვა ჰქონ დათ ახა ლი მას წავ ლე ბე ლი 
მო ეკ ლათ; ამ სა ბა ბით ძი ე ბის დაწყ ე ბამ მათ სა შუ ა ლე ბა მის-
ცა ბიბ ლი ო თე კა და ე ლუ ქათ და მი სი მუ შა ო ბა შე ე ჩე რე ბი ნათ, 
თუმ ცა საქ მის მსვლე ლო ბი სას აღ მოჩ ნდა, რომ მაზ რის გა მომ-
ძი ე ბე ლი თა ვად იყო ბიბ ლი ო თე კის მომ ხმა რე ბე ლი და გულ-
შე მატ კი ვა რი; იგი ად ვი ლად გა ერ კვა საქ მის უსა ფუძ ვლო ბა ში 
და ძი ე ბა შე ა ჩე რა, ბიბ ლი ო თე კას კი მოქ მე დე ბის გაგ რძე ლე ბის 
სა შუ ა ლე ბა მი ე ცა.

მომ დევ ნო წლებ ში თა ვი იჩი ნა სხვა სა ხის პრობ ლე მებ მა: ერ თი 
მხრივ, პრე სა ში გაშ ლი ლი დის კუ სი ის კვალ დაკ ვალ, რო მე ლიც 
ად გილ მდე ბა რე ო ბის სის წო რეს ეხე ბო და, და მა არ სებ ლებ მა 
მო წი ნა აღ მდე გე ებს მო უ წო დეს, რომ თუ კი ისი ნი უკ მა ყო ფი-
ლო ნი იყ ვნენ სა ხალ ხო ბიბ ლი ო თე კის სი შო რით და ეს აწუ-
ხებ დათ, თვი თონ ვე ეთა ვათ სა კუ თარ სოფ ლებ სა და და ბებ ში 
სამ კითხ ვე ლო ე ბის გახ სნა. ამ არ გუ მენ ტმა და გუ რი ის, აკე თის 
სა ხალ ხო ბიბ ლი ო თე კის პირ ვე ლი წლე ბის წარ მა ტე ბამ, ერ თი 
მხრივ, მა გა ლი თი მის ცა სხვა ენ თუ ზი ას ტებს, ხო ლო, მე ო რე 
მხრივ, ობი ექ ტუ რი მოთხ ოვ ნი ლე ბა გა ა ჩი ნა სოფ ლებ ში ლი-
ტე რა ტუ რის გავ რცე ლე ბა ზე, რა საც აკე თის ბიბ ლი ო თე კა უკ ვე 
ვე ღარ აუ დი ო და და მა ლე ვე გუ რი ის სოფ ლე ბი სამ კითხ ვე ლო-
ე ბის ქსე ლით და ი ფა რა. შე სა ბა მი სად, აკე თის ბიბ ლი ო თე კას 
ხელ მომ წე რე ბი, ფი ნან სუ რი მხარ დამ ჭე რე ბი და მკითხ ვე ლე ბი 
და აკ ლდა და თან და თან მხო ლოდ ად გი ლობ რი ვი მკითხ ვე-
ლე ბის მომ სა ხუ რე ო ბა ზე გა და ერ თო.
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ჯა მუ ლეთ ბა ჟუ ნა იშ ვილ მა სცა და ბიბ ლი ო თე კი სათ ვის ახა ლი 
სი ცოცხ ლე მი ე ცა და აღე ბუ ლი კურ სი შე ე ნარ ჩუ ნე ბი ნა. მი სი 
ინი ცი ა ტი ვით, ბიბ ლი ო თე კა სხვა შე ნო ბა ში, გზის პი რას, სოფ-
ლის კან ცე ლა რი ას თან გა და ი ტა ნეს, სა დაც მო სახ ლე ო ბის თავ-
შეყ რის ად გი ლი იყო; მო ი ძებ ნა და ფან ტუ ლი წიგ ნე ბი და გა-
მო ცე მე ბი, და იწყო გა ცე მუ ლი და დაბ რუ ნე ბუ ლი ერ თე უ ლე ბის 
მწყობ რი აღ რიცხ ვა და სა ინ ფორ მა ციო შეტყ ო ბი ნე ბის გავ რცე-
ლე ბა ბიბ ლი ო თე კის მუ შა ო ბის შე სა ხებ, ასე ვე ფონ დის ახა ლი 
გა მო ცე მე ბით შევ სე ბა.

მი უ ხე და ვად თავ და პირ ვე ლი მას შტა ბის და კარ გვი სა, 1905 
წლამ დე აკე თის ბიბ ლი ო თე კა სტა ბი ლუ რად მუ შა ობ და. რუ სე-
თის იმ პე რი ა ში რე ვო ლუ ცი უ რი მღელ ვა რე ბის და საწყ ი სის სა პა-
სუ ხოდ, ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ პირ ვე ლი სა პა სუ ხო რეპ რე სი ე ბის 
ფარ გლებ ში, გუ რი ა ში მა სობ რი ვად და ი ხუ რა ბიბ ლი ო თე კე ბი 
და სამ კითხ ვე ლო ე ბი, მათ შო რის აკე თის ბიბ ლი ო თე კაც. ამა-
ვე წელს გუ რი ა ში მთავ რო ბის და ვა ლე ბით, დე ლე გა ტად მივ-
ლე ნი ლი სულ თან კრიმ -გი რე ის მოგ ზა უ რო ბი სას, რო მელ საც 
ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის პრე ტენ ზი ე ბი უშუ ა ლოდ უნ და 
მო ეს მი ნა და „მეფისათვის გადაეცა“, გლე ხე ბის წარ მო მად გე-
ნელ თა მი ერ გა მოცხ ა დე ბულ   მოთხ ოვ ნა თა შო რის ბიბ ლი ო-
თე კე ბი სათ ვის მუ შა ო ბის გა ნახ ლე ბის თხოვ ნაც იყო.

1906 წლის და საწყ ის ში რე ვო ლუ ცი ის და მარ ცხე ბი სა და იმ პე-
რი ის არ მი ის მი ერ გუ რი ა ში სა დამ სჯე ლო ექ პე დი ცი ე ბის ჩა ტა რე-
ბი სას, აკე თის ბიბ ლი ო თე კა ძალ ზე და ზა რალ და. ჯერ შე ნო ბა 
შიგ ნით და ზი ან და და ფონ დი აი რი ა, ხო ლო შემ დგომ, კარ გა 
ხნის მან ძილ ზე, შე ნო ბა გა მო კე ტი ლი იყო, რის გა მოც სა ხუ რა ვი 
და ზი ან და. ად გი ლობ რივ მა მო სახ ლე ო ბამ შეძ ლო ბიბ ლი ო თე-
კის ამოქ მე დე ბის ნე ბარ თვის მო პო ვე ბა, ფუ ლი შეკ რი ბა (სხვა თა 
შო რის ფუ ლა დი დახ მა რე ბა ირაკ ლი შე ვარ დნა ძის სა ხე ლით 
ჩი ნე თი დან, ქა ლაქ ხარ ბი ნი და ნაც გად მოგ ზავ ნეს გულ შე მატ კივ-
რებ მა) და შე ნო ბა გა ა ახ ლა, თუმ ცა წიგ ნე ბის დიდი ნა წი ლი და-
ფან ტუ ლი და და ზი ა ნე ბუ ლი იყო და ძალ ზე გა უ ჭირ დათ აკე თის 
უძ ვე ლე სი ბიბ ლი ო თე კის ფეხ ზე და ყე ნე ბა. ამ დრო ი დან მო ყო-
ლე ბუ ლი აკე თის სა ხალ ხო ბიბ ლი ო თე კის საქ მე წინ აღ არ წა სუ-
ლა, თუმ ცა მან არ სე ბუ ლი სა ხით 1921 წლამ დე იარ სე ბა.
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სა ხალ ხო ბიბ ლი ო თე კის და მა არ სე ბელ თა ბე დი

გუ რი ის პირ ვე ლი სა ხალ ხო ბიბ ლი ო თე კის და მა არ სებ ლე ბის 
ბე დი მძი მედ და ტრა გი კუ ლად წა რი მარ თა. სა მი ვე მათ გა ნი აქ-
ტი უ რად იყო ჩაბ მუ ლი რე ვო ლუ ცი ურ მოძ რა ო ბა ში: ლავ რენ ტი 
წუ ლა ძე და არ სენ წით ლი ძე, ძვე ლე ბუ რად, ძი რი თად დროს 
სა ხალ ხო სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი ა ნო ბას უთ მობ დნენ, ისი-
დო რე რა მიშ ვი ლი კი, რო გორც სო ცი ა ლის ტუ რი მოძ რა ო ბის 
ერ თ-ერ თი მთა ვა რი ლი დე რი, მუდ მი ვი დევ ნა- შე ვიწ რო ვე ბის 
გა მო 1905 წლი დან პე და გო გი ურ საქ მი ა ნო ბას აღ არ დაბ რუ ნე-
ბი ა; არ სენ წით ლი ძე 1907 წელს მე ფის რე ჟიმ მა და ა პა ტიმ რა, 
რო გორც პო ლი ტი კუ რი მო წი ნა აღ მდე გე, ლავ რენ ტი წუ ლა ძე 
კი გუ რი ა ში გან თქმუ ლი ხა ტის „ლომის კარელის“1  მთავ რო-
ბის წარ მო მად გენ ლე ბი სა და მა თი მხარ დამ ჭე რი მღვდლე ბის 
მი ერ გლე ხე ბის და სა ში ნებ ლად, რე ვო ლუ ცი უ რი მოძ რა ო ბის 
ლი დე რე ბის გა სა ცე მად გა მო ყე ნე ბის წი ნა აღ მდეგ პრე სა ში თა-
მა მი გა მოს ვლის შემ დეგ, ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ შე ვიწ რო ე ბას 
ხში რად გა ნიც დი და.

1921 წელს, საბ ჭო თა რუ სე თის მი ერ სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა-
ტი უ ლი რეს პუბ ლი კის ოკუ პი რე ბის შემ დეგ, მათ არ შე უწყ ვე ტი-
ათ სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ინ ტე რე სე ბის დაც ვა და ბრძო-
ლა ბოლ შე ვი კუ რი რე ჟი მის წი ნა აღ მდეგ. ისი დო რე რა მიშ ვი ლი 
1921 წლი დან მუდ მი ვად და პა ტიმ რე ბა- გა და სახ ლე ბებ ში იყო 
და, სა ბო ლო ოდ, 1937 წლის დი დი ტე რო რის2 დროს თბი-
ლის ში დახ ვრი ტეს.

1 „ლომისკარელი“ იყო ჯვარი (ხატი) რომლის სასწაულმოქედებისა და ძლიერე-
ბის ყველაზე მეტად სჯეროდათ გურულებს და დიდ პატივს სცემდნენ. 1905-ში 
მღვდლებმა და ადგილობრივმა პოლიციამ დაიწყო ამ ხატის ტარება სოფლებში 
და გლეხებს აფიცებდნენ და ემუქრებოდნენ, თუ არ დაასახელებდნენ „ბუნტის“ 
მეთაურებს ხატი დასჯიდათ. ზოგან შეეშინდათ და რევოლუციონერები გათქვეს. 
ცოტა ხანში რევოლუციოენერების ჯგუფმა გატეხა ეკლესია ღამით და ხატი 
მოიპარეს, რის შემდეგაც მისი კვალი დაიკარგა.
2 დიდი ტერორი - 1936-1938 წლებში საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის 
მიერ განხორციელებული მასობრივი ტერორი – რეჟიმის პოლიტიკური მოწი-
ნა აღმ დეგეების, რეჟიმისათვის სოციალურად მიუღებელი მოქალაქეების და 
კომუნისტური პარტიის არალოიალური წევრების მასობრივი განადგურება, რომ-
ლის მასშტაბი და ინტენსივობა აღემატებოდა წინა წლების რეპრესიებს და საყო-
ველთაო შიში და უნდობლობა დანერგა საზოგადოებაში.
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არ სენ წით ლი ძე 1920-ი ა ნი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში რამ დენ-
ჯერ მე იყო და პა ტიმ რე ბუ ლი; ცი ხე ში სიკ ვდი ლის პი რას მი სუ ლი 
გა ა თა ვი სუფ ლეს და სა კუ თარ სახ ლში გარ და იც ვა ლა.

ლავ რენ ტი წუ ლა ძეც 1922 წელს, გუ რი ა ში ბოლ შე ვი კუ რი სა-
დამ სჯე ლო ექ სპე დი ცი ის მსხვერ პლი გახ და.

მათ მიერ, 1893 წელს აკეთ ში გახ სნი ლი „გურიის სახალხო 
ბიბლიოთეკა‘ ‘ იქ ცა იმ წყა როდ, რო მელ მაც შე უქ ცე ვა დი გა ხა-
და გა ნათ ლე ბის გავ რცე ლე ბა გუ რი ა ში და, თა მა მად შე იძ ლე ბა 
ით ქვას, კულ ტუ რულ რე ვო ლუ ცი ას და უ დო სა ფუძ ვე ლი.

>>



არსენ წითლიძე 

მოსაწავლეებთან ერთად

(მეორე რიგი, მარცხნიდან მეორე)

ფოტო: საქართველოს პარლამენტის 

ეროვნული ბიბლიოთეკა

ეროვნული ფოტომატიანე, 

რუსუდან ჯანაშიას კოლექცია
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ქალ თა გა ერ თი ა ნე ბე ბი და მა თი 
საქ მი ა ნო ბა 
 [ თა მარ სიხარულიძე]

ქალ თა თვი თორ გა ნი ზე ბა დი სა ზო გა დო ე ბე ბი 
სა ქარ თვე ლო ში
 
XIX სა უ კუ ნი დან ევ რო პა ში აქ ტი უ რად იწყ ე ბა ზრუნ ვა ქალ თა 
უფ ლე ბე ბის თვის.  ამ მოვ ლე ნე ბით სა ქარ თვე ლო შიც ინ ტე რე-
სე ბოდ ნენ და პე რი ო დულ გა მო ცე მებ ში ხში რად აშუ ქებ დნენ 
თე მა ტურ მოვ ლე ნებს ქალ თა მოძ რა ო ბის ის ტო რი ი დან1 ინ-
გლის ში, გერ მა ნი ა ში, საფ რან გეთ ში, ნორ ვე გი ა სა და სხვა ქვეყ-
ნებ ში პო ლი ტი კუ რი და მო ქა ლა ქე ობ რი ვი უფ ლე ბე ბის თვის 
ბრძო ლის შე სა ხებ. XIX სა უ კუ ნის მე ო რე ნა ხევ რი დან სა ქარ თვე-
ლო შიც ჩნდე ბა რამ დე ნი მე ათე უ ლი მსგავ სი  თვით მოქ მე დი 
სა ზო გა დო ე ბა, XX სა უ კუ ნის და საწყ ის ში კი მა თი რა ო დე ნო ბა 
გა ცი ლე ბით იზ რდე ბა და მას შტა ბურ და ოფი ცი ა ლურ  სა ხე საც 
იღებს. „ქართველ ქალ თა სა ზო გა დო ებ რი ვი საქ მი ა ნო ბით და-
ინ ტე რე სე ბას ხე ლი შე უწყო „ტიფლისის ქალთა წრის კომისიის“ 
საქ მი ა ნო ბამ, რო მე ლიც და არ სდა 1907 წელს „ქართველთა 
შო რის წე რა- კითხ ვის გა მავ რცე ლე ბელ საზოგადოებასთან“. 
„ქალთა კომისიამ“ შე ი მუ შა ვა მო წო დე ბა ქარ თვე ლი სა ზო გა-
დო ე ბი სად მი, მო უ წო დებ დნენ ყვე ლას მო ნა წი ლე ო ბა მი ე ღოთ 
ილი ას ფონ დის გაძ ლი ე რე ბა ში. მო წო დე ბას სა ქარ თვე ლოს 
თით ქმის ყვე ლა კუთხე დი დი თა ნაგ რძნო ბით შეხ ვდა. ამის მაჩ-
ვე ნე ბე ლია ისიც, რომ 1908 წლი სათ ვის ქალ თა ანა ლო გი უ რი 
წრე ე ბი და არ სდა თე ლავ ში, სიღ ნაღ ში, ახალ ცი ხე ში, გორ ში, 
ოზურ გეთ ში, ხონ ში, ბა თუმ ში, სო ხუმ ში და სხვ.  ამა ვე მიზ ნით 

1ჩვენი აზრი, 1909 წ., # 11. 
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მოქ მე დებ დნენ კერ ძო პი რე ბი ბორ ჯომ ში, ყვა რელ ში, საჩხ-
ე რე ში, სუ რამ ში, ხა შურ ში, მცხე თა ში, ფა სა ნა ურ ში, ცხინ ვალ-
ში... მი უ ხე და ვად ქალ თა კო მი სი ე ბის ხან მოკ ლე არ სე ბო ბი სა, 
(1907-1909 წწ) მათ საქ მი ა ნო ბას სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა 
რე გი ონ ში, ქვე ლმოქ მე დე ბის გარ და, ეროვ ნუ ლი მნიშ ვნე ლო-
ბაც ჰქონ და. თვით მოქ მედ მა კო მი სი ებ მა სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ცხოვ რე ბის თვის გა მო აღ ვი ძეს ქალ თა ფარ თო ფე ნე ბი და გა-
უღ ვი ძეს ინ ტე რე სი სა ერ თო სა ხალ ხო საქ მი სად მი“.2

XIX-XX სა უ კუ ნე ებ ში სა ქარ თვე ლო ში სხვა დას ხვა პრო ფი ლის 
ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ე ბი  და სა ზო გა დო ე ბე ბი ა: „ქარ თველ 
ქალ თა საქ ველ მოქ მე დო სა ზო გა დო ე ბა“, „კავკასიის  ქალ თა 
სა ზო გა დო ე ბა“, „სომეხ ქალ თა საქ ველ მოქ მე დო სა ზო გა დო ე-
ბა“, „მასწავლებელ ქალ თა სა ზო გა დო ე ბა“, „მუს ლიმან ქალ-
თა საქ ველ მოქ მე დო სა ზო გა დო ე ბა“,  ქალ თა სა ზო გა დო ე ბა 
„მანდილოსანი“,  ქალ თა ამ ხა ნა გო ბა თე ლავ ში, ხაშ მელ ქალ-
თა ამ ხა ნა გო ბა, გორ ში ქალ თა ამ ხა ნა გო ბა „თამარი“, გო რის 
პირ ვე ლი ქალ თა ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლუ რი კავ ში რი,   ქუ თა ი სის 
ქალ თა სა მე ურ ნეო სა ზო გა დო ე ბა „შრომა“,  ლი ხა უ რის ქალ თა 
წრე, ასე ვე, აქ ტი ურ ქალ თა ჯგუ ფი მა ლე ვე ჩნდე ბა ხონ ში, აბა-
შა სა და გუ რი ა ში. 1905 წელს თბი ლის სა და ქუ თა ის ში შე იქ მნა 
ქარ თველ ქალ თა თა ნას წო რო ბის კავ ში რი.   

თა ნას წო რო ბა და ერ თი ა ნო ბა

ქალ თა მოღ ვა წე ო ბის ასეთ მა გა აქ ტი უ რე ბამ გა ა ჩი ნა  მოთ ხოვ-
ნე ბი და მო წო დე ბე ბი ქალ თა შრო მის მფარ ვე ლო ბი სა და მა მა-
კა ცებ თან გა თა ნაბ რე ბუ ლი ხელ ფა სი სა თუ გა ნათ ლე ბის3მნიშ-
ვნე ლო ბი სა და  აუ ცი ლებ ლო ბის შე სა ხებ.4 

2  გოდერიძე, ლამარა. კულტურულ-საგანმანათლებლო მოძრაობა 
საქართველოში მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარსა და მე-20 საუკუნის 
დასაწყისში გვ. 310-311.
3 დროება 1880 წ. # 124.
4 მუშათა კავშირი, თბილისი, 1917,  #12-13, გვ.2; თეატრი და ცხოვრება, 1917, 
#19, გვ. 7-8. შრომა 1906 წ. # 66 გვ. 3.
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1906 წელს გუ რი ა ში, პლან ტა ცი ის მუ შა თა გა ფიც ვის დროს, 
დას ვეს  სა კითხი თა ნა ბა რი ხელ ფა სის მოთხ ოვ ნი სა. ეს ერ-
თ-ერ თი პირ ვე ლი კრე ბა იყო სა ქარ თვე ლო ში,  სა დაც ეს სა-
კითხი გა ნი ხი ლეს და შექ მნეს  კი დეც კო მი სია ნი ნო  ნა კა ში ძის 
ხელ მძღვა ნე ლო ბით: „კრებაზე ლა პა რა კი ჩა მო ვარ და, რომ 
ხელ ფა სი დე და კა ცებს და მა მა კა ცებს თა ნას წო რად ეძ ლი ოთ, 
რად გან, რო გორც გა მო ირ კვა და გამ გე მა ცა სთქვა, სა მე ურ ნეო 
პლან ტა ცი ა ზე და, სა ზო გა დოდ, სა მე ურ ნეო საქ მე ში არ არის 
ისე თი სა მუ შა ო, რო მელ ში აც ქა ლი არა თუ არ ჩა მო უ არ დე-
ბა მა მა კაცს, უკე თე სა დაც აკე თებს. ასეა მა გა ლი თად, ბოს ტნე უ-
ლის მოვ ლა მო შე ნე ბა, ჩა ის კრე ფა, თამ ბა ქოს წყო ბა და სხვა. 
ყვე ლა ზე მე ტი წი ნა აღ მდე გო ბა ქა ლე ბის თა ნას წო რო ბას გა უ-
წია არა გლე ხებ მა, არა მედ მუ შებ მა, რო მელ ნიც კრე ბას და ეს-
წრნენ.5   ამა ვე   წელს გა ი ფიც ნენ ხო ნის ძა ფის მღე ბა ვი ქარ-
ხნის მუ შა- ქა ლე ბი.6

ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნია 1909 წელს ქალ თა ჯგუ ფის პრო ტეს ტი 
პუბ ლი ცისტ გ. გვა ზა ვას მი მართ, მის მი ერ ერო ბის მმარ თვე-
ლო ბა ში ქა ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბის უარ ყო ფი თი და მო კი დე ბუ-
ლე ბის გა მო.7 ამა ვე პე რი ოდ ში ქალ თა სა ზო გა დო ე ბებს  გა-
უჩ ნდათ სურ ვი ლი შე ექ მნათ ქალ თა კლუ ბი8 და პე რი ო დუ ლი 
გა მო ცე მა,9  რო მელ შიც  და ბეჭ დი ლი სტა ტი ე ბით გა ეც ნო ბოდ-
ნენ ერ თმა ნე თის საქ მი ა ნო ბას და დე ტა ლუ რად ეცო დი ნე ბო-
დათ თა ვი ანთ ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი  ქალ თა სა ზო გა დო ე ბე ბის 
შე სა ხებ.

„ქალთა წრე ე ბის კრე ბებ ზე იკითხ ე ბა რე ფე რა ტე ბი, ლექ ცი ე ბი 
და სხვა, მაგ რამ ეს მა ინც არ კმა რა. სა ჭი როა ამ მუ შა ო ბის გა-
ფარ თო ე ბა, გაღ რმა ვე ბა. ეს კი შე საძ ლე ბე ლი შე იქ ნე ბა მხო-
ლოდ მა შინ, რო დე საც იქ ნე ბა შე მუ შა ვე ბუ ლი სა ერ თო გეგ მა 
და ორ გა ნი ზა ცია მოქ მე დე ბი სა. ეხ ლა ერ თმა წრემ არ იცის რას 
აკე თებს და რა გზას ად გია მე ო რე; უეჭ ვე ლად უნ და არ სე ბობ-

5 შრომა 1906 წ. # 66.
6 გრიგალი, ტფილისი, 1906 წ., #15.
7 მომავალი, 1909 წ., #54.
8 ჩვენი აზრი,1909 წ., # 23.
9 თეატრი და ცხოვრება,1917 წ., # 3. თეატრი და ცხოვრება 1916 წ., # 22.
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დეს მათ შო რის მჭიდ რო კავ ში რი. ეს ად ვი ლად შე საძ ლე ბე-
ლია თუ და არ სდე ბა ბეჭ დვი თი ორ გა ნო. ეს ჟურ ნა ლი იქ ნე-
ბო და მაჩ ვე ნე ბე ლი იმი სი, თუ რა კეთ დე ბა ქალ თა წრე ებ ში; 
იგი გა უ წევ და ხელ მძღვა ნე ლო ბას ყვე ლა პრო ვინ ცი ულ წრე-
ებს, რო მელ თაც მუ შა ო ბა გა უ ად ვილ დე ბო დათ და წარ მა ტე ბის 
გზას უფ რო მედ გრად და ად გე ბოდ ნენ ჩვე ნი მრა ვალ ტან ჯულ 
სამ შობ ლოს სა კე თილ დღე ოდ...10

 
ქალ თა გა ზე თის თვის თან ხე ბის მო სა ძი ებ ლად მი მარ თავ დნენ 
საქ ვე ლოქ მე დო წარ მოდ გე ნებ სა და შე მო წი რუ ლო ბებს.11

მუ შა ო ბის პრინ ცი პე ბი

სა ზო გა დო ე ბე ბი, სა მუ შაო პრო ფი ლი დან გა მომ დი ნა რე, თვი-
თორ გა ნი ზე ბით ახორ ცი ე ლებ დნენ სხვა დას ხვა ტი პის კულ ტუ-
რულ -სა გან მა ნათ ლებ ლო, სა მე ურ ნეო თუ სამ კურ ნა ლო საქ-
მი ა ნო ბას.  სა ზო გა დო ე ბებს ჰყავ დათ ძი რი თა დი და სა პა ტიო 
წევ რე ბი, მა თი რიცხ ვი მთლი ა ნო ბა ში რამ დე ნი მე ათას საც კი 
აღ წევ და.  გა ერ თი ა ნე ბის  წევრს ყო ველ წლი უ რად უნ და შე-
ე ტა ნა წი ნას წარ გან საზღ ვრუ ლი სა წევ რო გა დასა ხა დი. ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბის ბი უ ჯე ტი, სა წევ როს შე ნა ტა ნის გარ და, ივ სე ბო და 
მა თი ვე ორ გა ნი ზე ბით გა მარ თუ ლი სა ზოგა დო ებ რი ვი ღო ნის-
ძი ე ბე ბი დან შე მო სუ ლი თან ხე ბით. ღო ნის ძი ე ბე ბის უმ რავ ლე-
სო ბას ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ღა მო ე ბი, სპექ ტაკ ლე ბი, სა ცეკ ვაო 
წარ მოდ გე ნე ბი და ქალ თა მი ერ  ხელ ნა კე თი ნივ თე ბის გა მო-
ფე ნა- გა ყიდ ვა შე ად გენ და. ასე ვე, მსგავს ორ გა ნი ზა ცი ებს და არ-
სე ბუ ლი ჰქონ დათ კა ფე ე ბი, სა ჩა ი ე ე ბი, სა კონ დიტ რო ე ბი, მათ-
გან შე მო სუ ლი თან ხე ბით ივ სე ბო და სა ზო გა დო ე ბე ბის ბი უ ჯე ტი. 
შემ დგომ ში ამ თან ხე ბით აარ სებ დნენ  ქალ თა პრო ფე სი ულ 
სას წავ ლებ ლებს,12 ბავ შვთა სახ ლებს,13 ეხ მა რე ბოდ ნენ სა ა-

10 თეატრი და ცხოვრება, 1916 წ., # 22.
11 თეატრი და ცხოვრება, 1917წ., # 44.
12 თეატრი და ცხოვრება, 1920წ.,# 22; დროება, 1909 წ., #67.  ცნობის 
ფურცელი, 1896 წ., # 60; ივერია, 1901 წ., # 110, გვ.2.
13 თეატრი და ცხოვრება, 1920 წ,. # 4.
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ვად მყო ფო ებს,14 ღა რიბ და სნე ულ მოს წავ ლე- სტუ დენ ტებს,15 
მარ თავ დნენ სა ხალ ხო ლექ ცი ებს,16 სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
გა საძ ლი ე რებ ლად არი გებ დნენ კულ ტუ რუ ლი მცე ნა რე ე ბის 
თეს ლსა და ნერ გებს,17 ეხ მა რე ბოდ ნენ რე ვო ლუ ცი ის დროს 
და ზა რა ლე ბულ   კუთხ ე ებს,18 მი წის ძვრით და ზა რა ლე ბულ მო-
სახ ლე ო ბას,19 მო ი ძი ებ დნენ სახ სრებს დაჭ რილ მე ო მარ თა სამ-
კურ ნა ლოდ.20 ეხ მა რე ბოდ ნენ ქარ თუ ლი თე ატ რის ამ შე ნე ბელ 
კო მი ტეტს,21 ქარ თველ თა შო რის წე რა- კითხ ვის გა მავ რცე ლე-
ბელ სა ზო გა დო ე ბას22 და სხვ.  სა ზო გა დო ე ბე ბი  ყო ველ წლი-
უ რად დე ტა ლუ რად აქ ვეყ ნებ დნენ  თა ვი ან თი საქ მი ა ნო ბის ან-
გა რიშს,23  პრო ცე სის  გამ ჭვირ ვა ლე ბა გან საზღ ვრავ და კი დეც 
მათ არ სე ბო ბას. ან გა რიშს ეს წრე ბოდ ნენ სა პა ტიო წევ რე ბი, 
დო ნო რე ბი. ან გა რიშს თუ ვერ წარ მო ად გენ დნენ, შეწყ ვეტ დნენ 
სა წევ რო ფუ ლის გა დახ დას, რაც და ა ზა რა ლებ და ორ გა ნი ზა ცი-
ას. არის კი დეც ერ თი ასე თი შემ თხვე ვა თე ლა ვის მა გა ლით ზე, 
რო ცა სა ზო გა დო ე ბის თავ მჯდო მა რემ ვერ წარ მო ად გი ნა სა ზო-
გა დო ე ბის მოქ მე დე ბის სრულ ყო ფი ლი ან გა რი ში და თან ხე ბის 
ხარ ჯვის სა ბუ თე ბი. სა ზო გა დო ე ბის  წევ რმა ოც და ათ მა ქალ მა, 
რო მე ლიც წე ლი წად ში იხ დი და სამ -სამ მა ნეთს, სა ზო გა დო ე ბას  
სა წევ რო ფუ ლის შე ტა ნა შე უწყ ვი ტა.24

და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და არ სე-
ბას ხე ლი შე უწყო ქუ თა ი სის მა გა ლით მა, სა დაც ერ თდრო უ ლად 
რამ დე ნი მე მი მარ თუ ლე ბის ორ გა ნი ზა ცია გაჩ ნდა. „პირველად 
აქ და არ სდა ქალ თა წრე, ქუ თა ი სის შემ დგომ ეს სიმ პა ტი უ რი 

14თეატრი და ცხოვრება,  1915 წ., #4.
15წინ, 1907 წ., #2; მომავალი, 1909 წ,. #78.
16სუსხი,1913 წ., #4; ისარი, 1907 წ., #100.
17ივერია, 1902 წ., # 81.
18 ცნობის ფურცელი, 1905 წ., # 2941.
19 თეატრი და ცხოვრება, 1920 წ., #11.
20 კლდე, 1915წ., #1. თეატრი და ცხოვრება, 1915წ., #4
21 თეატრი და ცხოვრება, 1914 წ., #33.
22 ისარი,  1907 წ., #263. ისარი, 1907 წ., #220. ისარი, 1907 წ., # 225. ისარი, 
1907 წ., # 226. ცნობის ფურცელი, 1904 წ., # 2447.
23თეატრი და ცხოვრება, 1915 წ., # 11. კლდე, 1914 წ., # 24.
ივერია,  1898 წ., # 103. ცნობის ფურცელი, 1898 წ., # 587. ცნობის 
ფურცელი, 1898 წ., # 527. თეატრი და ცხოვრება, 1915 წ.,  # 12. ჩვენი გაზეთი, 
1910 წ.,  # 8. ცნობის ფურცელი, 1896 წ., # 47.
24 ივერია, 1902 წ., #187.
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ორ გა ნი ზა ცია ხონ ში აღ მო ცენ და; დღეს, რო გორც აქი დან გვაწ-
ვდი ან ცნო ბებს, „ქალთა წრე ე ბის“ და არ სე ბა გან ზრა ხუ ლი აქვთ 
– ბა თუმ ში, ფოთ ში, სო ხუმ ში, ლან ჩხუთ ში და სხა კავ კა სი ის 
და ბა ქა ლა ქებ ში. წრის მი ზა ნი – თვით გან ვი თა რე ბა და ქველ-
მოქ მე დე ბა ა. ხონ ში რამ დენ ჯერ მე და ვეს წა რი „ქალთა წრის“ 
კრე ბებს. ისი ნი კვი რა ში ერ თხელ იკ რი ბე ბი ან და ნიშ ნულ ად-
გი ლას: ხელ საქ მო ბენ და თა ვი ანთ აზრს ერ თმა ნეთს უზი ა რე-
ბენ. ხო ნე ლი ქა ლე ბი წე ლი წად ში ერ თხელ გა მო ფე ნას აწყ ო-
ბენ თა ვი ან თი ხელთ ნა საქ მი სა წრე ში. გა მო ფე ნა ზე გა სა ყი დათ 
მო აქვთ და შე მო სუ ლი ფუ ლით ღა რი ბი შე გირ დე ბის თვის სკო-
ლა ში სას წავ ლი ფუ ლი შე აქვთ; მქონ და ბედ ნი ე რე ბა ქუ თა თურ 
ქალ თა წრის კრე ბა საც დავ სწრე ბო დი. აქაც სი ცოცხ ლე სა და 
მოქ მე დე ბას ხე დავთ, კითხ უ ლო ბენ რე ფე რატს, წა კითხ ულ ზე 
მსჯე ლო ბენ, სა ერ თო საქ მე ზე ბა ა სო ბენ და ყო ვე ლი ვე სა ზო-
გა დო ებ რივ მოვ ლე ნას ჩვენს ცხოვ რე ბა ში სა თა ნა დო ან გა რიშს 
უწე ვენ.25

ქალ თა სა მე ურ ნეო სა ზო გა დო ე ბე ბი

ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის თა ვი სი ხა სი ა თით გა მორ ჩე უ-
ლია სა მე ურ ნეო მი მარ თუ ლე ბის სა ზო გა დო ე ბე ბი. მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ მა თი რიცხ ვი ბევ რი არ იყო,  მა თი არ სე ბო ბის ფაქ ტი 
ცალ კეა გა მო სა ყო ფი. ერ თ-ერ თი  მათ გა ნია – ქუ თა ი სის ქალ თა 
სა მე ურ ნეო სა ზო გა დო ე ბა „შრომა“. სა ზო გა დო ე ბა 1904 წლის 
15 ივ ნისს და არ სდა და ერ თი წლის თავ ზე სა ზო გა დე ბას უკ ვე 
ჰყავ და 100 სა პა ტიო და 1500 ნამ დვი ლი წევ რი.  გა ერ თი ა ნე-
ბა  ორ გა ნი ზე ბას უწევდა და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს სოფ ლებ-
ში  სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კულ ტუ რუ ლი ჯი შე ბის ნერ გე ბი სა და 
თეს ლის უფა სოდ  გავ რცე ლე ბა სა და  მა თი მოვ ლის წე სე ბის 
სწავ ლე ბას. გარ და ამი სა, მო სახ ლე ო ბას აც ნობ დნენ ში ნა უ რი 
ცხო ვე ლე ბი სა და ფრინ ვე ლე ბის მოვ ლა- მო შე ნე ბის სა კით ხებს. 
ამის თვის ორ გა ნი ზა ცი ას მიმ დე ბა რე სოფ ლებ ში ჰყა ვდა კო ორ-
დი ნა ტო რე ბი. სა ზო გა დო ბას და არ სე ბუ ლი ჰქონდა ხუთ წლი ა ნი 
სა მე ურ ნეო სკო ლა, „სადაც მოს წავ ლე ქა ლებს, სა ზო გა დო გა-

25 წყარო, 1913 წ., # 4.
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ნათ ლე ბის გარ და, ას წავ ლიდ ნენ მე აბ რე შუ მე ო ბას, აბ რე შუ მის 
თეს ლის დამ ზა დე ბას, ჭრა- კერ ვას, ქსო ვას, მერ ძე ო ბას, მე ბოს-
ტნე ო ბას,  მე ფუტ კრე ო ბას, ში ნა უ რი ფრინ ვე ლის მო შე ნე ბას, 
მზა რე უ ლო ბა სა და მე ო ჯა ხე ო ბას“.26

სა ზო გა დო ე ბის  და არ სე ბი დან ერ თი წლის თავ ზე, 1905 წელს, 
სა მე ურ ნეო სკო ლას 68 მოს წავ ლე ქა ლი ჰყო ლი ა. სწავ ლე ბა 
ხუთ წლი ა ნი იყო და ამ დრო ის თვის ას წავ ლი და 10 მას წავ-
ლე ბე ლი, რო მელ თა გან 6 სწავ ლე ბის სა ფა სურს არ იღებ და. 
(ე სე ნი არი ან ქალ ბა ტო ნე ბი:  ნ.პ. ქი ქო ძე, ც.ნ. ერის თა ვი, მ.ი. 
მა თი კაშ ვი ლი, ფ.ყ. თავ დგი რი ძე, ლ.გ. გო გო ნა ძე, და ბა ტო-
ნე ბი ი.რ. მა ი სუ რო ვი და ნ.ს. მკურ ნა ლი.)  სა ზო გა დო ე ბის წევ-
რე ბი კერ ძო პი რებს თუ სა ხელ მწი ფო უწყ ე ბებს, შეძ ლე ბის და- 
გვა რად, ხში რად სთხოვ დნენ სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წიგ ნებს, 
ია რა ღებს, თეს ლე უ ლო ბა სა თუ ფუ ლად დახ მა რე ბას.  1905 
წელს სა ზო გა დო ე ბის კო მი სი ის მმარ თვე ლი წევ რე ბი არი ან 
„ქ-ნი ო.ლ. ქორ ქაშ ვი ლი სა და ზ.კ. ჩიკ ვა ი ძის ასულ ნი და ქ-ნი 
მ.ლ. ქორ ქაშ ვი ლის ასუ ლი და პ. თვალ ჭრე ლი ძე.27 სა ზო გა-
დო ე ბის არ სე ბო ბას დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ჰქონ და  და სავ ლეთ 
სა ქარ თვე ლო ში ქალ თა გა ნათ ლე ბი სა და სოფ ლის მე ურ ნე-
ო ბის გან ვი თა რე ბის საქ მე ში. ორი წლით ად რე, 1902 წელს, 
გორ ში და არ სდა ქალ თა ამ ხა ნა გო ბა „თამარი“, რო მე ლიც შე-
და რე ბით მცი რე მას შტა ბის ორ გა ნი ზა ცია იყო და მის საქ მი ა-
ნო ბას გო რის სოფ ლებ ში აბ რე შუ მის ჭი ის თეს ლი სა და თუ თის 
ნერ გე ბის გავ რცე ლე ბა შე ად გენ და.28

სა მე ურ ნეო სა ზო გა დო ე ბე ბის საქ მი ა ნო ბას დი დი მნიშ ვნე ლო ბა 
ჰქონ და სოფ ლებ ში ქალ თა ცხოვ რე ბის გა აქ ტი უ რე ბი სათ ვის. 
მი ღე ბულ გა ნათ ლე ბას თან ერ თად მათ შე ეძ ლოთ სა კუ თა რი 
მე ურ ნე ო ბა გა ნე ვი თა რე ბი ნათ. ამან გა მო იწ ვია სოფ ლებ ში სა-
ზო გა დო ებ რივ -კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბა ში ქალ თა რო ლის მნიშ-
ვნე ლო ბის გაზ რდა. მათ და იწყ ეს სა კუ თა რი მო ვა ლე ო ბე ბი სა  
და შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაც ნო ბი ე რე ბა. ეს მუხ ტი უკავ შირ დე ბო-
და ქა ლაქ ში მოქ მედ სხვა ქალ თა სა ზო გა დო ე ბებს. ასე ერ თი ა-

26ცნობის ფურცელი 1905 წ., # 1900
27ივერია 1905 წ., # 155.
28ივერია 1902 წ., #  81.
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ნი ძა ლე ბით სოფ ლად თუ ქა ლა ქად და იწყო ქალ თა  მდგო მა-
რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა.  თვი თორ გა ნი ზე ბით  ბევ რი ინი ცი ა ტი ვის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა სულ მოკ ლე ხან ში მო ა ხერ ხეს.  

სა ზო გა დო ე ბის მო უმ ზა დებ ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, ქალ თა 
ასე თი ფარ თო მა სე ბის ჩარ თვა და გა აქ ტი უ რე ბა ად ვი ლი არ 
იყო. და საწყ ის ში იმა ში დარ წმუ ნე ბაც კი იყო სა ჭი რო, თუ რა ტომ 
უნ და გა ერ თი ა ნე ბუ ლიყ ვნენ ქა ლე ბი თა ვი ან თი უფ ლე ბე ბის და-
სა ცა ვად,  რომ, თუ არ გა აქ ტი ურ დე ბოდ ნენ, სხვა ვე რა  ვინ და ი-
ცავ და მათ უფ ლე ბებს. ამ მოვ ლე ნებ ში თა ვი ან თი საქ მი ა ნო ბით 
დი დი წვლი ლი მი უძღ ვით ცნო ბილ ქარ თველ ქა ლებს: მა რი ამ 
ჯამ ბა კურ -ორ ბე ლი ანს, ეკა ტე რი ნე გა ბაშ ვილს, ოლ ღა გუ რა-
მიშ ვილს, ანას ტა სია ერის თავ -ხოშ ტა რი ას, ნი ნო ყი ფი ა ნის და 
ბევრ სხვას.   

ეს მოვ ლე ნე ბი ერ თდრო უ ლად ასა ხავს თე მის თვით ორ გა ნი ზე-
ბი სა და თვით გან ვი თა რე ბის მა გა ლი თებს და ქა ლის რო ლის  
სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში გა აქ ტი უ რე ბის ის ტო რი ას. 

>>



ანნა კაპანაძის ქალთა საფეიქრო სკოლა 

საგარეჯოში, 1919 წელი

ფოტო: საქართველოს პარლამენტის 

ეროვნული ბიბლიოთეკა

ეროვნული ფოტომატიანე, 

ლუარსაბ ტოგონიძის კოლექცია





სამეურნეო ამხანაგობები 
და კოოპერაცია
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მეცხ ვა რე თა ამ ხა ნა გო ბა - მწყემ სი 
 [ დიანა კაკაშვილი ]

კო ო პე რა ტი ვე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის 
საწყ ი სი  სა ქარ თვე ლო ში

XIX-XX ს-ის მიჯნაზე საქართველოშისასოფლო მეურნეობის 
თითქმის ყველა დარგში ჩამოყალიბდა საწარმოო კოოპე
რატივები. საზოგადოებაში იმდენად დიდი იყო თემისადმი 
ინტერესი რომ 1909 წელს თბილისში გამოიცა კონსტანტინე 
კანდელაკის (მოს კო ვის უმაღლესი კომერციული სასწავლებ
ლის კურსდამთავრებულის)  წიგნი „კოოპერაცია. თეორია, 
ისტორია და პრაქტიკა“. 1911 წლიდან ქუთაისში დაიწყო ჟურ
ნალ „კოოპერაციის“ გამოცემა, იასონ გაბილაიას რედაქტო
რობით, სადაც იბეჭდებოდა ყოველგვარი სიახლე მოცემულ 
საკითხთან დაკავშირებით. ასევე, ჟურნალის საშუალებით, 
მკითხველი ეცნობოდა ევროპული ქვეყნების გამოცდილებასა 
და მიღწევებს კოოპერატივების მუშაობის შესახებ. ეს, უდავოდ 
დადებით როლს ითამაშებდა ქართული მოდელის წარმატე
ბულად ჩამოყალიბებასა და ფუნქციონირებაში. საზოგადოე
ბის მოთხოვნით, იასონ გაბელაია ერთი წლის განმავლობაში 
კითხულობდა ლექციებს აღნიშნული თემის ირგვლივ ქუთა
ისის გუბერნიის ამა თუ იმ მხარეში (1914 წ.). მოსახლეობის 
დიდი მოლოდინისა და მზაობის შესახებ მეტყველებს ამ პე
რიოდის  ჟურნალგაზეთებში გამოქვეყნებული არაერთი წე
რილი, სადაც ადამიანები გამოთქვამენ სიხარულს, თავიანთ 
რაიონებში კოოპერატივების დაარსების თაობაზე და სჯერათ, 
რომ ეს იქნება მათთვის ეკონომიკური აღმავლობისა და სიღა
რიბისგან თავის დაღწევის საშუალება.
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მწყემ სის  ჩა მო ყა ლი ბე ბის მი ზა ნი და ამო ცა ნე ბი

გაერთიანების  შესახებ ინფორმაციის ძირითად  წყაროს ჩვენ
თვის საქართველოს ეროვნული არქივის უახლესი ისტორიის 
განყოფილებაში1 დაცული მასალა (წეს დე ბა, კრებათა ოქმები 
და სხვა საბუთები) წარმოადგენს. ასევე გარკვეულ ინფორმა
ციას იძლევა რევაზ გაბაშვილის2 მოგონებები3. იგი კოოპერა
ციული მოძრაობების დაარსების აქტიური მონაწილე იყო. გა
ბაშვილმა თავის თანამოაზრეებთან ერთად 1912 წელს დაა
არსა ჟურნალი „კლდე“, რომლის საშუალებითაც  ავრცელებ
დნენ თავიანთ ეკონომიკურ პროგრამებს. თავად წერილებს 
წერდა ფსევდონიმით „კოოპე რატორი“.

რადგან  მეცხვარეობა საქართველოში სოფლის მეურნეობის 
ერთერთ წამყვან დარგს წარმოადგენდა,1920 წელს შალვა 
ქარუმიძის ხელმძღვანელობით დაარსდა  მეცხვარეთა კოო
პერატიული ამხანაგობა მწყემსი.

27 თებერვალს ქ.თბილისის თვითმმართველობის შენობაში 
შედგა ამხანაგობის დამფუძნებელი კრება ალ. მაჩაბლიშვი
ლის თავმჯდომარეობითა და ალ. ჯავახიშვილის მდივნობით. 
შ. ქარუმიძემ აქ შეკრებილ საზოგადოებას გააცნო მწყემსის სა
მოქმედო გეგმა, მისი საჭიროება და დადებითი მხარეები. ამ
ხანაგობის მიზანს წარმოადგენდა, ერთი მხრივ, დარგის გან
ვითარებისათვის  ყველანაირიპირობის შექმნა, მეორე მხრივ,
კი თითოეული მეცხვარისათვის მატერიალური მდგომარეო
ბის გაუმჯობესება. როგორც ისტორიული წყაროებიდან, პრე
სიდან თუ სხვა დოკუმენტებიდან  ჩანს, მოსახლეობა გამოუ
ვალ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. გადამყიდველებისა და 
შუამავლების საშუალებით მიზერულ ფასად ყიდდა მოწეულ 
საქონელს. შესაბამისად, შრომის საზღაურსა და მოგებას თით
ქმის ვერ ნახულობდა. ამის მიზეზი ისიც იყო, რომ ცალცალკე, 
დაქსაქსულად, თავიანთი ძალითა და მცირე რესურსით  ვერ 

1ფონდი # 392,  „მეცხვარეთა ამხანაგობა მწყემსი“.
2ქართული ემიგრაციის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, პუბლიცისტი და 
საზოგადო მოღვაწე  (1882-1969).
3რ. გაბაშვილი „რაც მახსოვს“, მიუნხენი 1959, გვ.77-82.
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ახერხებდნენ კონტაქტების დამყარებასა და ნაწარმის გასასა
ღებლად ფართო ბაზრის მოპოვებას. მწყემსის საშუალებით 
კი გაერთანდა   საქართველოს ყველა მეცხვარე და  დაიწყო 
პრობლემათა საერთო ძალით, ჩარჩვაჭრების გარეშე მოგვა
რება. მწყემსის  წესდებაში ვკითხულობთ:

„ამხანაგობის მიზანია საქართველოს მეცხვარეების შეკავშირე
ბის საშუალებით: ა). გაასაღოს როგორც საქართველოში, ისე 
საქართველოს საზღვრებს გარეშე მეცხვარეობის ნაწარმოები: 
მატყლი, საკლავი, ყველი, ერბო, ტყავეული და სხვა, ბ). მია
წოდოს წევრებს მეცხვარეთათვის და მათი მეურნეობისათვის 
საჭირო საგნები, გ). მოაწყოს მეცხვარეობის ნაწარმოებების გა
უმჯობესებაგადამუშავება, დ). დაეხმაროს წევრებს სესხით და 
ე). ხელი შეუწყოს წევრებს გონებრივი და კულტურული განვი
თარების საქმეში“. ამ უკანასკნელი მიზნის მისაღწევად  იმარ
თებოდა საჯარო შეხვედრები თუ ლექციები, აქ მეცხვარეები 
იღებდნენ ინფორმაციას საქონლის მოვლის, პროდუქციის ხა
რისხიანად წარმოებისა და სხვა სამეურნეო საკითხთა შესახებ. 
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში მეცხვარეობა სოფ
ლის მეურნეობის ტრადიციულ დარგს წარმოადგენდა, მნიშ
ვნელოვანი იყო სხვა ქვეყნების გამოცდილების გაზიარებაც, 
თანამედროვე ტექნოლოგიების გაცნობა, რაც დაეხმარებოდა 
მათ თავიანთი საქმიანობის უფრო კვალიფიციურად წარმარ
თვაში – ნაწარმის ხარისხის გაზრდასა და წარმოების სხვა სა
კითხებში, რაც საბოლოოდ გაზრდიდა მათ ფინანსურ შემოსა
ვალს.

გაერთიანების გამგეობა თბილისში იმყოფებოდა, მაგრამ მისი 
სამოქმედო არეალი საკმაოდ ფართო იყო და თითქმის ყვე
ლა იმ რაიონში ჰყავდა წარმომადგენლობა, სადაც მეცხვარე
ობა არსებობდა (სა გა რე ჯო, თელავი, სიღნაღი, ახალქალაქი 
და სხვ.). მასში გაერთიანება, ხელშეკრულების საფუძველზე, 
ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე შეეძლო საქართველოს ყვე
ლა  სრულწლოვან მოქალაქეს, რომელსაც ჰყავდა არანაკ
ლებ 30 სული ცხვარი. ასეთი მოქნილი პირობა, თითქმის ყვე
ლა მსურველს (და არა მხოლოდ დიდი მეურნეობის მქონე 
პირს) აძლევდა საშუალებას, გაწევრიანებულიყო გაერთია
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ნებაში და მიეღო სარგებელი, რაც საბოლოოდ, აისახებოდა 
სოფლის საერთო ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესე
ბაზე. აუცილებელი პირობა იყო შექმნილი პროდუქციის გასა
საღებლად ამხანაგობისათვის ჩაბარება. ამ წესის დარღვევი
სათვის გამგეობას უფლება ჰქონდა მეცხვარე გაერიცხა თავისი 
რიგებიდან. გარეშე პირზე გაყიდვა, განსაკუთრებულ შეთხვე
ვაში, მხოლოდ გამგეობის წერილობითი ნებართვით წარმო
ებდა. ისეც ხდებოდა ხოლმე, რომ რწმუნებულთა ყრილობის 
დადგენილებით, გარიცხულ წევრებს უკან აბრუნებდნენ. არსე
ბობდა საწევრო გადასახადიც – 5 კაპიკი თითო სულ ცხვარზე, 
წლის ბოლოს კი ჩაბარებული ნაწარმის ღირებულების ერთი 
პროცენტი ამხანაგობას ეკუთვნოდა. 

რადგან  მეცხვარეთა რაოდენობა ძალიან დიდი იყო, მათი გა
ერთიანება დიდ მობილიზებასა და თვითორგანიზებას მოითხ
ოვდა. იმისათვის, რომ მათ შორის კონტაქტი მჭიდრო ყოფი
ლიყო, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ხშირად ეწყობოდა 
გაერთიანებული კრებები. განიხილავდნენ საერთო პრობლე
მებსა და სახავდნენ განვითარების გეგმებს. მეტი ორგანიზე
ბულობისათვის  ყველა რეგიონს თავისი კოორდინატორი 
ჰყავდა, რომელიც უზრუნველყოფდა  პროცესის ეფექტურად 
წარმართვას. 

ამ ხა ნა გო ბის ფი ნან სუ რი რე სურ სი

გაერთიანების ფინანსური რესურსი ოთხი მიმართულებით იყო 
დიფერენცირებული: ძირითადი, საპაიო (სა წი ლო), სათადარი
გო და საგანგებო. ძირითად შემოსავალს მოგებიდან შემოსუ
ლი პროცენტი  და შემოწირულობები წარმოადგენდა, რითაც 
ამხანაგობისათვის საჭირო უძრავმოძრავ ქონებას ყიდულობ
დნენ. სათადარიგო თანხა კი საწევრო და საჯარიმო გადასახა
დებით გროვდებოდა. მისი დანიშნულება ამხანაგობის შესაძ
ლო ზარალის დაფარვა იყო. საპაიო თანხა წევრების მიერ 
ყოველწლიურად შემოტანილი ერთი პროცენტით ივსებოდა. 
საგანგებო ფონდში თანხა გამიზნული იყო წევრთა დასახმა
რებლად, თუ ამა თუ იმ შემთხვევის გამო ისინი რაიმე ზარალს 
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მიიღებდნენ. აქ გათვალისწინებული იყო წევრთა მიერ თანხის 
სპეციალური დანიშნულებით შემოტანა. ზემოთქმულიდან ჩანს, 
რომ მწყემსის ეკონომიკური გეგმა საკმაოდ გამართული იყო. 
ბიუჯეტი იმგვარად იყო გათვლილი, რომ ორგანიზაცია დაცუ
ლი ყოფილიყო ყოველგვარი კრიზისისგან.  მეცხვარეებისათ
ვის კი მასში გაერთიანება ძალიან მიმზიდველი იყო, რადგან 
მათი მეურნეობა  ამ გზით  უფრო დაზღვეული იყო ზარალისა 
თუ გაუთვალისწინებელი ხარჯებისაგან და შემოსავალიც შეუ
დარებლად დიდი იყო, საწევრო ფულის გადახდა კი მათ დიდ 
ტვირთად არ აწვებოდათ. 

კოოპერატივს  ასევე გააჩნდა უფლება საჭიროების შემთხვე
ვაში აეღო  მოკლე ან გრძელვადიანი სესხი როგორც სხვა 
კოოპერატიული, ასევე სახელმწიფო დაწესებულებებისგან. მა
გალითად, 1920 წლით დათარიღებულ საბუთში, რომელიც  
ფინანსთა მინისტრისადმი გამგეობის მიმართვას წარმოად
გენს, ვკითხულობთ, რომ მთავრობისაგან მათ აიღეს კრედი
ტი 50 მილიონი მანეთის ოდენობით. დებულების მიხედვით, 
კერძო დაწესებულებებიდან 1 მილიონის, მთავრობისაგან კი 
განუსაზღვრელი რაოდენობის კრედიტის აღება შეეძლოთ. 

ამხანაგობას სავაჭრო ურთიერთობა ჰქონდა საფრანგეთთან 
და ინგლისთან. 1923 წელს მატყლის რეალიზაციამ  ყველაზე 
დიდი მოგება მოუტანა – 2.800.000.000 მანეთი. ასეთი შთამბეჭ
დავი რიცხვი მიუთითებს ამხანაგობის გამართულ და ეფექტურ 
მუშაობაზე, მისი საქმიანობის მასშტაბურობაზე. საექსპორტო 
საქონლის ამგვარი რაოდენობა, უეჭველია, დიდი სარგებლის 
მომტანი იქნებოდა ქვეყნისათვის და რომ არა ხელოვნური ჩა
რევა  და მისი საქმიანობის შეფერხება, გასაღების ბაზარი და 
შესაბამისად, მოგებაც, ალბათ, უფრო გაიზრდებოდა. თუმცა, 
შექმნილი პოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, სა
ვაჭრო ურთიერთობა ევროპის ქვეყნებთან მალევე წყდება და 
მას ანაცვლებს მოსკოვი, რაც მკვეთრად უარყოფითად აისახა 
გაერთიანების შემოსავლებსა და  მეცხვარეთა მოგებაზე. და
იწყო ფინანსური კრიზისი და თანმდევი პრობლემები.
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ამ ხა ნა გო ბის მარ თვა- გამ გე ო ბა

ამხანაგობის მართვაგამგეობა გამჭვირვალობის პრინციპებს, 
წევრთა მაქსიმალურ ჩართულობასა და თანამონაწილეობას 
ემყარებოდა. ამისათვის შექმნილი იყო რამდენიმე სპეციალუ
რი ორგანო: ა) წევრთა და რწმუნებულთა საზოგადო კრება, 
ბ) საბჭო, გ) გამგეობა, დ) ადგილობრივი რაიონული კრებები, 
რომლებიც საჭიროების მიხედვით არსდებოდა.

გამ გე ო ბა (3 წევ რი სა გან შემ დგა რი) აწარ მო ებ და ამ ხა ნა გო-
ბის ყვე ლა საქ მეს: წევ რთა პრო დუქ ცი ის მი ღე ბა- გა სა ღე ბას, 
სა სა მარ თლო სა და სა ად მი ნის ტრა ციო და წე სებუ ლე ბებ ში ამ-
ხა ნა გო ბის ინ ტე რე სე ბის დაც ვას, გან ყო ფი ლე ბე ბის მოწყ ო ბას, 
ხარ ჯთაღ რიცხ ვის შედ გე ნა სა და სხვ.  1922-1923 წლე ბის გან-
მავ ლო ბა ში გამ გე ო ბის თავ მჯდო მა რე იყო კო ტე აფ ხა ზი, რო მე-
ლიც შემ დეგ გ. ავა ლიშ ვილ მა შეც ვა ლა. კავ ში რის ხელ მძღვა-
ნე ლი და სა კონ ტრო ლო ორ გა ნო  კი იყო საბ ჭო, რო მე ლიც 
შედ გე ბო და არა ნაკ ლებ სა მი წევ რი სა გან. მი სი ძი რი თა დი მო-
ვა ლე ო ბა გამ გე ო ბის საქ მი ა ნო ბის მეთ ვალ ყუ რე ო ბა იყო, მათ 
მი ერ და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის, წლი უ რი ან გა რი ში სა და 
მო გე ბის გა ნა წი ლე ბის პრო ექ ტის გან ხილ ვა და სხვ. სა კითხ ე ბი 
წყდე ბო და ხმა თა უმ რავ ლე სო ბით გამ გე ო ბის კრე ბა ზე. პრობ-
ლე მის სიღ რმი სე უ ლი ანა ლი ზი სა და კომ პე ტენ ტუ რად მოგ ვა-
რე ბი სათ ვის სხდო მას  ეს წრე ბოდ ნენ გამ გე ო ბის მი ერ   მოწ-
ვე უ ლი დარ გის სპე ცი ა ლის ტე ბიც. გარ და ამი სა, არ სე ბობ და 
სა რე ვი ზიო კო მი სი ა, რო მე ლიც ამოწ მებ და საქ მის წარ მო ე ბა სა 
და ამ ხა ნა გო ბის ყო ველ გვა რი თან ხი სა თუ ინ ვენ ტა რის რა ო-
დე ნო ბას, წინ და წინ გა ნი ხი ლავ და გამ გე ო ბის მი ერ შედ გე ნილ 
ბი უ ჯეტს, წლი ურ ან გა რი შებს ადა რებ და სა ბუ თებს. 

ყო ვე ლი წლის ბო ლოს იმარ თე ბო და წევ რთა და რწმუ ნე ბულ-
თა სა ზო გა დო კრე ბა, რა თა გა ნე ხი ლათ გა სუ ლი წლის ან გა-
რი შე ბი, და ემ ტკი ცე ბი ნათ მო მა ვა ლი წლის ბი უ ჯე ტი და სა მოქ-
მე დო გეგ მა, უძ რა ვი და მოძ რა ვი ქო ნე ბის შე ძე ნის სა კითხ ე ბი, 
გა ნე ხი ლათ სა ჩივ რე ბი  რე გი ონ ში თა ვი ანთ წარ მო მად გენ-
ლებ ზე, და ე არ სე ბი ნათ ახა ლი სა რა ი ო ნო გან ყო ფი ლე ბე ბი  და 
სხვა. სა ზო გა დო კრე ბე ბი იმარ თე ბო და ხან თბი ლის ში და ხან 



91

რე გი ო ნებ ში, სა ჭი რო ე ბის მი ხედ ვით. 

1920-1923 წლებ ში მწყემ სის მუ შა ო ბა, ფი ნან სუ რი ან გა რი შე ბის 
მი ხედ ვით, შე იძ ლე ბა წარ მა ტე ბუ ლად ჩა ით ვა ლოს.1923 წლი-
დან კი გა ერ თი ა ნე ბა ში პრობ ლე მე ბი თან და თან იმა ტებს, იქ მნე-
ბა ფი ნან სუ რი კრი ზი სი, სა ი და ნაც თა ვის დაღ წე ვაც მხო ლოდ 
დრო ე ბით მო ხერ ხდა, მაგ რამ ორ გა ნი ზა ცი ამ არ სე ბო ბა მხო-
ლოდ 1930 წლამ დე შეძ ლო. 

ქვე ყა ნა ში შექ მნი ლი პო ლი ტი კუ რი რე ა ლი ე ბი, რა თქმა უნ და, 
ამ ხა ნა გო ბის მუ შა ო ბა ზეც აი სა ხა. 1923 წელს (26-27 თე ბერ ვა-
ლი) მწყემ სის გამ გე ო ბა მი მარ თვას უგ ზავ ნის სო ცი ა ლის ტურ საბ-
ჭო თა ში ნა გან საქ მე თა კო მი სა რი ა ტებს და გა მოთ ქვამს იმედს, 
რომ ხელს არ შე უშ ლის მათ საქ მი ა ნო ბა სა და ითა ნამ შრომ-
ლებს გა ერ თი ა ნე ბას თან. ამა ვე წლის  25 ნო ემ ბერს მწყემ სის 
არაჩ ვე უ ლებ რი ვი ყრი ლო ბა იმარ თე ბა ქი ზიყ ში, სო ფელ ქვე მო 
მაჩხ ა ან ში, სა დაც უკ ვე სიტყ ვით გა მო დი ან საბ ჭო თა ხე ლი სუფ-
ლე ბის (ფ. მა ხა რა ძე, მ. ცხა კაია – კრე ბის სა პა ტიო თავ მჯდო-
მა რე ე ბი) წარ მო მად გენ ლე ბი. ისი ნი დახ მა რე ბას აღუთ ქვა მენ 
ამ ხა ნა გო ბას, და მო უ წო დე ბენ საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბას თან 
თა ნამ შრომ ლო ბი სა კენ. ამა ვე წლის 26-27 თე ბერ ვალს შედ გა 
მწყემ სის სა ზო გა დო კრე ბა და და იწყო გა ერ თი ა ნე ბის რე ორ-
გა ნი ზა ცი ა. გა დაწყ და, რომ ამ ხა ნა გო ბა უნ და გა მო სუ ლი ყო ე. 
წ. „წარმოკავშირიდან“, რო მე ლიც აერ თი ა ნებ და  სა ქარ თვე-
ლო ში არ სე ბულ ყვე ლა კო ო პე რატივს. ჩათ ვა ლეს რა, რომ 
„მწყემსის“ პირ ველ მა გამ გე ო ბამ მა ხე და უ გო მეცხ ვა რე ებს სა-
კუ თა რი ჯი ბის გა სას ქე ლებ ლად, (მეცხ ვა რე თა ამხ. „მწყემსის“ 
არაჩ ვე უ ლებ რი ვი ყრი ლო ბა  1923 წლის, 25 ნო ემ ბრის ოქ მი, 
გვ. 15). მთლი ა ნად შე იც ვა ლა გამ გე ო ბი სა და სხვა ხელ მძღვა-
ნე ლი ორ გა ნო ე ბის შე მად გენ ლო ბა. თუმ ცა, ან გა რი შე ბი დან 
ჩანს, რომ ამა ვე პე რი ო დი დან იწყ ე ბა ორ გა ნი ზა ცი ის ფი ნან სუ რი 
კრი ზი სი და უკუს ვლა. გა ერ თი ა ნე ბის მუ შა ო ბა ში ხე ლოვ ნურ მა 
ჩა რე ვამ მო შა ლა ორ გა ნი ზა ცი ის მუ შა ო ბის პრინ ცი პე ბი და მე-
ქა ნიზ მე ბი, ამან კი და ა ზა რა ლა მა თი სა მოქ მე დო გეგ მა. ისი ნი 
ვე ღარ სარ გებ ლო ბენ კრე დი ტე ბით. „სესხის გა მო ნახ ვა ზე ოც-
ნე ბა სულ ზედ მე ტად ჩაითვლება“ – (ფი ნან სუ რი დარ გის გამ გის 
და გამ გე ო ბის წევ რის ან გა რი ში, 1925 წ. გვ. 2). 1925 წელს, 
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დი დი წვა ლე ბის შემ დეგ, გა ერ თი ა ნე ბამ მო ა ხერ ხა ბან კე ბი დან 
მოკ ლე ვა დი ა ნი კრე დი ტის აღე ბა,  მატყ ლის გი რავ ნო ბით, თუმ-
ცა ამან შექ მნი ლი მდგო მა რე ო ბა ვერ გა მო ას წო რა. მომ დევ ნო 
5 წლის გან მავ ლო ბა ში კრი ზი სი კი დევ უფ რო გამ წვავ და და 
1930 წელს მოხ და გა ერ თი ა ნე ბის ლიკ ვი და ცი ა. 

>>



შალვა ქარუმიძე (ცენტრში ჩოხით) 

მთიელ მებრძოლებთან ერთად. 

სასახლის ბაღი, თბილისი

ფოტო: საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია, 

საზოგადოებრივი არქივი, კახაბერ ხიმშიაშვილის კოლექცია 
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სა მე ურ ნეო ამ ხა ნა გო ბა - კოლ ხი და 
 [ დავით ხვადაგიანი ]

სამეურნეო ამხანაგობა „კოლხიდა“ 
და პრესის კანტორა „იმერეთი“

„ჩვენი ხალ ხის გან ვი თა რე ბის ეკო ნო მი ურ მი ზეზ თა კვლე ვის 
დროს, ჩვე ნე ბურ ამ ხა ნა გო ბა თა აღორ ძი ნე ბა- მოს პო ბის ის-
ტო რი აც ბევრ სა გუ ლის ხმო მა სა ლას მის ცემს მკვლე ვარს მო-
მა ვალ ში, რო დე საც ამ გულ დას მულ სა კითხ ე ბის სა ძი ებ ლათ 
დრო დად გე ბა და დღე ვან დე ლი მღელ ვა რე ბა- ში ში ა ნო ბით 
აღარ იქ ნე ბა მო ცუ ლი ადა მი ა ნის სუ ლი და გუ ლი“ – წერ და 
ერ თ-ერ თი ჟურ ნა ლის ტი გა ზეთის „ისარი“ ფურ ცლებ ზე 1907 
წელს, რო დე საც რე ვო ლუ ცი ის და მარ ცხე ბას მე ფის რუ სე თის 
მხრი დან მოჰ ყვა ე. წ. „შავი რეაქცია“ – სა ხელ მწი ფო ტე რო რი 
და დევ ნა.

ისტორიულმა ბედუკუღმართობამ ბევრი დოკუმენტი თუ ზეპი-
რი ისტორია უკვალოდ დაუკარგა ჩვენს თაობებს, მაგრამ XIX 
და XX საუკუნეების მიჯნის მოღვაწეების ძალისხმევის კვლ ე  ვა, 
გვაძლევს საშუალებას გავიგოთ რა პროცესები ვითა რდებოდა 
ჩვენს საზოგადოებაში საუკუნის წინ, რა მიზნები და იდეები 
ამოძრავებდათ იმ ადამიანებს, რომლებმაც მცირე კვალი 
მაინც დატოვეს ჩვენი საზოგადოების განვითარებაზე. 

ეს საინტერესო გაკვეთილი იქნება თანამედროვე აქტიური 
მოქალაქეებისათვის.
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სა მე ურ ნეო და სა ვაჭ რო ამ ხა ნა გო ბე ბი 
მე აბ რე შუ მე თა პირ ვე ლი ამ ხა ნა გო ბა

და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში XIX სა უ კუ ნის ბო ლო დან სა ფუძ ვე-
ლი ჩა ე ყა რა სა მე ურ ნეო და სა ვაჭ რო ამ ხა ნა გო ბებს. ერ თ-ერ თი, 
პირ ვე ლი, ვინც ამ ამ ხა ნა გო ბე ბის და არ სე ბის იდე ამ გა ი ტა ცა, 
ნეს ტორ წე რე თე ლი იყო, რო მელ მაც სო ფელ კუხ ში და ა ფუძ-
ნა „მეაბრეშუმეთა პირველი ამხანაგობა“. მი სი მა გა ლი თის მიმ-
დე ვა რი იყო ქუ თა ი სე ლი ვა ჭა რი არ. ან ჯა ფა რი ძე. ამ ხა ნა გო ბა 
შედ გე ბო და ვაჭ რე ბი სა და ინ ტე ლი გენ ცი ის წარ მო მად გენ ლე ბი-
სა გან. მი სი საქ მი ა ნო ბა ძი რი თა დად აბ რე შუ მის პარ კის, ბამ ბის 
შეს ყიდ ვა და და მუ შა ვე ბა იყო. ამ ხა ნა გო ბა პარკს ყი დუ ლობ-
და, ახ მობ და, ძა ფე ბად ამოჰ ყავ და. ქსო ვი ლე ბის დამ ზა დე ბაც 
კი და იწყ ეს ამ საქ მე ში და ხე ლოვ ნე ბულ მა ამ ხა ნა გო ბის და ქი-
რა ვე ბულ მა ქა ლებ მა. ნეს ტორ წე რე თელ მა პირ ველ მა სცა და 
აბ რე შუ მის პარ კის თვის ბა ზა რი საზღ ვარ გა რეთ მო ე პო ვე ბი ნა,  
იქა ურ მე ქარ ხნე ებ თან უშუ ა ლო კონ ტაქ ტით. მას უნ დო და ამ 
საქ მის თვის ჩა მო ე შო რე ბი ნა ად გი ლობ რი ვი გა დამ ყიდ ვე ლე ბი 
და მო სუ ლი კო მი სი ო ნე რე ბი;  პირ ველ მა ჩა უ ყა რა სა ფუძ ვე ლი 
აბ რე შუ მის პარ კის საზღ ვარ გა რეთ გა სა ღე ბის საქ მეს, მაგ რამ 
რო გორც იმ დრო ინ დე ლი კო რეს პონ დენ ტი წერს,  ამ საქ მეს 
„შავმა კატამ გადაურბინა“ –„მეთაურთა საქ მე ებს მე ო რე მო წი-
ნა აღ მდე გე ქუ თა თურ მა საქ მის კა ცებ მა ხე ლის ფა თუ რი და უწყ-
ეს და საქ მე იქამ დის მი იყ ვა ნეს, რომ ჟან დარ მთა უწყ ე ბას აღარ 
დას ჯერ დნენ და ოლ ქის სა სა მარ თლოს მსჯავრს მი მარ თეს. 
ხომ მო გეხ სე ნე ბათ, ცოცხ ა ლი სა ვაჭ რო საქ მე რომ ბი უ როკ-
რა ტი ულ სამ სჯავ რო ში თავს ამოჰ ყოფს, უნ და გა მო ეთხ ო ვო, 
საქ მე სა ხე ი როდ აღარ და ბო ლოვ დე ბა. ამი ტო მაც მე თა უ რებ მა 
ლიკ ვი და ცია არ ჩი ეს და მოს პეს კი დეც მი სი ხსე ნე ბა, რა საც თან 
გაჰ ყვა ამ საქ მის პირ ვან დე ლი წა მომ წყე ბი“.

მა ლე მე ტი შრო მის გან და უძ ლუ რე ბუ ლი და დას ნე უ ლე ბუ ლი  
ნეს ტორ წე რე თე ლი ამ საქ მეს გა დაჰ ყვა და გარ და იც ვა ლა – 
ერთმა კაცმა  (ამ საქ მე ში მას სა ვით გა ტა ცე ბუ ლი თა ნამ შრო მე-
ლი არ ჰყო ლი ა), ად გი ლობ რივ ნი ა დაგ ზე თვით გან ვი თა რე ბით 
აღ ზრდილ მა, ამ დიდ საქ მეს თა ვი ვერ გა არ თვა, მის მო წეს რი-
გე ბას მტკი ცე სა ვაჭ რო ხა სი ა თი ვერ მის ცა და ისე არე ულ და რე-
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უ ლი დარ ჩა საქ მე, რო გორც და საწყ ის ში იყო. ნეს ტორ წე რეთ-
ლის  სა ხე ლი შერ ჩა  სა უ კე თე სო აბ რე შუ მის თესლს „გრენის“, 
რო მე ლიც ხრის ტო დუ ლი დის ფირ მას შე უქ მნია იმე რე თის ბაზ-
რის თვის და ყვე ლა „წერეთლის  აბ რე შუ მის თესლს“ ეძახ და.

სა ვაჭ რო ამ ხა ნა გო ბა „კოლხიდა“

რაც ერ თმა ადა მი ან მა, ნეს ტორ წე რე თელ მა, ვერ შეძ ლო, ამ 
სა გან გე ბო საქ მის თვის ისევ ამ ხა ნა გო ბას უნ და მო ე კი და ხე ლი 
და მკვიდ რი სა ფუძ ვე ლი უნ და ჩა ე ყა რა.  საქ მის მო სა წეს რი-
გებ ლად სა ჭი რო იყო არა მარ ტო ად გი ლობ რი ვი სა ვაჭ რო 
პი რო ბე ბის ცოდ ნა, არა მედ ევ რო პის ბაზ რე ბის მდგო მა რე ო-
ბის ად გილ ზე შეს წავ ლა, ენე ბის ცოდ ნა და იქ უშუ ა ლოდ საქ-
მის და ჭე რა. მარ თა ლი ა, ასე მომ ზა დე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი მა შინ 
თით ზე ჩა მო სათ ვლე ლად იყ ვნენ და თით ქოს  საქ მის გამ გრძე-
ლე ბე ლიც არა ვინ ჩან და, მაგ რამ 1899 წლის 11 აპ რილს მთავ-
რო ბას და სამ ტკი ცებ ლად წა რედ გი ნა ახა ლი ამ ხა ნა გო ბის წეს-
დე ბა, რო მელ საც „კოლხიდა“ ეწო და. მან საქ მი ა ნო ბა  1900 
წლი დან და იწყ ო. 

და არ სე ბის თან ვე ორ გა ნი ზა ცი ას მარ თავ და გამ გე ო ბა, რომ ლის 
თავ მჯდო მა რე ო ბაც თა ვი დან ს. ჯა ფა რი ძეს შეს თა ვა ზეს, მაგ რამ 
მი სი უა რის შემ დეგ გამ გე ო ბის თავ მჯდო მა რე ო ბა იო სებ ქუ თა-
თე ლა ძეს მი ან დეს. წევ რე ბი იყ ვნენ: დი რექ ტო რი – რაჟ დენ და-
თე ში ძე, კ.ოცხ ე ლი, ფ.სა ბაშ ვი ლი და ისი დო რე კვი ცა რი ძე. 

„კოლხიდა“ ჩა მო ყა ლიბ და სამ რეწ ვე ლო და სა ვაჭ რო ორ გა-
ნი ზა ცი ად, რომ ლის მი ზა ნიც იყო, გარ და კო მერ ცი უ ლი მო გე-
ბი სა, წეს რი გი შე ე ტა ნა სა სოფ ლო- სამ რეწ ვე ლო მე ურ ნე ო ბა ში, 
ხე ლი შე ეწყო სამ რეწ ვე ლო მე ურ ნე ო ბის კულ ტუ რულ ნი ა დაგ-
ზე გა დაყ ვა ნი სათ ვის და ისე თი დარ გე ბი სათ ვის, რო გო რიც 
იყო: მე აბ რე შუ მე ო ბა, მე ბამ ბე ო ბა, მე ვე ნა ხე ო ბა და სხვა, ჩა მო-
ე ცი ლე ბი ნა გა დამ ყიდ ველ თა გავ ლე ნა (რო გორც მა შინ ეძახ-
დნენ „ჩარჩული სახე“), რომ ლე ბიც, ფაქ ტობ რი ვად, გლე ხო ბის 
მოტყ უ ე ბით და ძარ ცვა- გლე ჯით იყ ვნენ და კა ვე ბუ ლი. რაც მთა-
ვა რი ა, ასე თი ურ თი ერ თო ბე ბი ცუდ გავ ლე ნას ახ დენ და პრო-
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დუქ ცი ის ხა რის ხზეც, გან სა კუთ რე ბით ბამ ბა ზე, რო მე ლიც გა დი-
ო და რო გორც მოს კოვ ში, ასე ვე მარ სელ სა და ლოძ შიც.

„ჩვენ ხალხს ჯე რაც ვერ შე უგ ნია ის უბ რა ლო საქ მი ა ნო ბა და 
პირ და პი რი თა ვი სი ინ ტე რე სი, რომ მას შე უძ ლია თა ვი სი ნა-
წარ მი ქა ლა ქის ბა ზარ ზე მო ი ტა ნოს და აქ უშ ვა მავ ლოდ მი ყი-
დოს ამ ხა ნა გო ბას თუ კერ ძო ვა ჭარს, მა შინ მათ ერ გე ბათ ის 
სა კო მი სიო ფუ ლიც, რაც ჩარ ჩებს მი აქვს სა შუ ა მავ ლოთ და წო-
ნა -ან გა რიშ შიც არ მოტყ უ ილ დე ბი ან. ამ მხრით ეს დარ გი ჩვე-
ნე ბუ რი მე ურ ნე ო ბი სა ყვე ლა ზე ცუდ პი რო ბებ შია ჩა ვარ დნი ლი, 
ჩვე ნი უკულ ტუ რო ბით და სხვა სა ერ თო პი რო ბე ბის გა მო, ბუ-
ნე ბით სა უ კე თე სო, ნა ზი თვი სე ბე ბის იმე რუ ლი ბამ ბა ისე მუ შავ-
დე ბა, იწ მინ დე ბა, ინა ხე ბა და შემ დგომ ისე მო უვ ლე ლათ ბინ-
ძუ რათ იყი დე ბა, რომ ლა მის არის სულ გა ი ფუ ჭოს სა ხე ლი“ 
– წერ და ისი დო რე კვი ცა რი ძე „ცისკარის“ ფურ ცლებ ზე. იყო 
შემ თხვე ვე ბიც, რო ცა ქუ თა ი სელ მე ქარ ხნე ებს უწევ დათ მი ე-
ღოთ წყალ ში დას ვე ლე ბუ ლი, ქვებ და მი წა შე რე უ ლი ნედ ლი 
სა ქო ნე ლი. „კოლხიდას“ მი ზა ნიც სწო რედ ის იყო, რომ პირ ვე-
ლი ხე ლი დან, სოფ ლის მე ურ ნე ე ბის გან, შე ე ძი ნა  ნედ ლი, გა-
და უ მუ შა ვე ბე ლი სა ქო ნე ლი. მაგ რამ ამ ყვე ლა ფერს ახ ლდა წი-
ნა აღ მდე გო ბე ბი და სირ თუ ლე ე ბი ზე მოთხ სე ნე ბუ ლი მი ზე ზე ბი სა 
და „კოლხიდას“ არ ცთუ ისე დი დი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა მო. 
ამ ხა ნა გო ბის მიზ ნე ბი, გარ და წმინ და მო გე ბი სა, შე იძ ლე ბა შემ-
დეგ ნა ი რად ჩა მო ვა ყა ლი ბოთ:

დახ მა რე ბო და სოფ ლის მწარ მო ებ ლებს, მე ურ ნე- გლე ხებს ყო-
ველ გვა რი სა მე ურ ნეო  ნა წარ მის გა სა ღე ბა ში. ამ მიზ ნით, ამ-
ხა ნა გო ბა თა ვი სი აგენ ტე ბის სა შუ ა ლე ბით ქუ თა ის სა და სოფ-
ლებ ში ყი დუ ლობ და: აბ რე შუ მის პარ კსა და ბამ ბას, ამუ შა ვებ და 
მას თა ვის ფარ დულ ში და გა სა ყი დად ამ ზა დებ და  რუ სეთ სა და 
ევ რო პის ქვეყ ნებ ში;

ეხ მა რე ბო და ასე ვე სხვა ამ გვარ ამ ხა ნა გო ბებს და კერ ძო პი-
რებ საც თა ვი ან თი ნა წარ მი სა და სა ქონ ლის გა სა ღე ბა ში;

„კოლხიდას“ ერ თ-ერ თი უმ თავ რე სი მი ზა ნი იყო სა მე ურ ნეო 
ცოდ ნა და  გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი სა მე ურ ნე ო- ტექ ნი კუ რი ია რა ღე ბი 
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გა ევ რცე ლე ბი ნა და ხე ლი შე ეწყო ამ ია რა ღე ბის შე ძე ნა ში;

ამ ხა ნა გო ბის მი ზა ნი იყო,  მე ურ ნე ე ბი სათ ვის სეს ხი მი ე ცა სა ქონ-
ლის და გი რა ვე ბით ან დახ მა რე ბო და მათ სეს ხის აღე ბა ში.

ზე მოთ ჩა მოთ ვლილ მი ზან თა შე სას რუ ლებ ლად თა ვის კან ტო-
რა ში ამ ხა ნა გო ბამ მო აწყო „საკომისიო ბიურო“, რომ ლის მოქ-
მე დე ბაც გა მო ი ხა ტე ბო და იმა ში, რომ დახ მა რე ბო და გლე ხებს, 
სოფ ლის მე ურ ნე ებს,  სხვა დას ხვა ია რა ღის: სახ ნავ -სა თე სის, 
სამ კე ლის, ვე ნა ხის შე სა წამ ლი და სხვა სა ჭი რო ნივ თე ბის შე-
ძე ნა- გავ რცე ლე ბა ში. მი ე წო დე ბი ნა მათ თვის სა უ კე თე სო შა ბი ა-
მა ნი, გო გირ დი, სა უ კე თე სოდ მომ ზა დე ბუ ლი და შე მოწ მე ბუ ლი 
აბ რე შუ მის თეს ლი „გრენა“, ხი ლის და დამ ყნი ლი ვა ზის ნერ გე-
ბი,  მინ დვრის, სა ბოს ტნე და სა ბა ღე თეს ლე უ ლო ბა (რო გორც 
ად გი ლობ რი ვი, ასე ვე ცნო ბი ლი უცხ ო უ რი  ფირ მე ბის). ამ ხა ნა-
გო ბა ყი დუ ლობ და ყო ველ გვარ ხმელ ხილს, ჩირს: ვაშ ლის, 
მსხლის, ქლი ა ვის, ბლის და სხვა. ასე ვე – ნი გოზს, თხილს, 
დაფ ნას, თაფლს, ჯა გარს, მატყ ლსა და სხვა მის თა ნებს. ამ საქ-
მი ა ნო ბის ეფექ ტუ რად წარ სა მარ თად  „კოლხიდას“ და ქი რა ვე-
ბუ ლი ჰყავ და სპე ცი ა ლის ტე ბი და საქ მის მცოდ ნე პი რე ბი. ამ ხა-
ნა გო ბა ში ირიცხ ე ბო და 170-მდე წევ რი, პაი ღირ და 10 მა ნე თი 
და მი სა ღე ბი 1 მა ნე თი. პა ის შე ძე ნა შე ეძ ლო, ვი საც რამ დე ნი 
სურ და.

უკ ვე 1907 წლის და საწყ ი სის თვის „კოლხიდას“ შე ძე ნი ლი და 
მოწყ ო ბი ლი ჰქონ და ბა ლახ ვან ში1 3 000 კვ. სა ჟე ნი ა ნი2 10 000 
მა ნე თად შე ფა სე ბუ ლი სა ბა ღე და მუ შა ვე ბუ ლი მა მუ ლი, რო-
მელ ზე დაც გა მარ თუ ლი იყო 2 500 ფუ თამ დე პარ კის სახ მო-
ბი ფარ დუ ლი სა კან ტო რე შე ნო ბით. იქ ვე მოწყ ო ბი ლი ჰქონ-
დათ საც დე ლი მინ დო რი ვე ნა ხის, ხე ხი ლის, მინ დვრის, სა ბა ღე 
თეს ლე ბი სა და ბოს ტნე უ ლი სათ ვის. ამ ხა ნა გო ბას შე ძე ნი ლი 
ჰქონ და „ლოკომობილი“ (მან ქა ნე ბის ასა მოძ რა ვე ბე ლი ძრა ვა) 
და ბამ ბის სარ ჩე ვი 6 000 მა ნე თის ღი რე ბუ ლე ბის მან ქა ნე ბი, 
რის თვი საც ბამ ბის ფარ დუ ლი იყო გა მარ თუ ლი (მიტ რო ფა ნე 

1 უბანი ძველ ქუთაისში.
2 ძველი რუსული სიგრძის საზომი ერთეული 2 მეტრი და 13 სანტიმეტრი, 
იხმარებოდა მეტრული სისტემის შემოღებამდე.
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ლა ღი ძი სა და ამ ხა ნა გო ბა „წყლის ქარ ხნის“ გვერ დით, ალექ-
სან დრე  მხე ი ძის მა მულ ში, სა ურ თი ერ თო ბან კთან ახ ლოს, ბა-
ლახ ვნის ქუ ჩა ზე). ამ ქარ ხა ნა ში ყო ველ წელს მუ შავ დე ბო და 8 
000-დან 15 000-მდე ფუ თი3 ბამ ბა, ხო ლო პარ კის ფარ დულ ში 
ხმე ბო და 2 500 ფუ თი აბ რე შუ მის პარ კი. ყო ველ სე ზონ ზე ამ-
ხა ნა გო ბას სა მუ შა ოდ და ქი რა ვე ბუ ლი ჰყავ და  20-დან 60-მდე 
მუ შა, რო გორც კა ცე ბი, ასე ვე ქა ლე ბი, ძი რი თა დად ღა რი ბე ბი. 
ამ ორ გვა რი სა ქონ ლის სა წარ მო ებ ლად ამ ხა ნა გო ბა ფულს 
სეს ხუ ლობ და, რო გორც ქუ თა ის ში ვე მდე ბა რე სა ურ თი ერ თო 
ბან კე ბი დან, ასე ვე ბა თუმ ში სა ხელ მწი ფო ბან კი დან და ჩი ნე თის 
ბან კე ბი დან, რო მელ თაც  და მუ შა ვე ბულ სა ქო ნელს გა ყიდ ვამ-
დე უგი რა ვებ და. ამ ორ გვარ სა ქო ნელს ამ ხა ნა გო ბა ჰყიდ და: 
ბამ ბას – მოს კოვ სა და ლოძ ში, ხო ლო პარკს აგ ზავ ნი და მარ-
სელ სა და ლი ონ ში. ამ და სხვა ოპე რა ცი ე ბი დან ამ ხა ნა გო ბას წე-
ლი წად ში რჩე ბო და 2-დან 4 მა ნე თამ დე მო გე ბა.  იგი მო გე ბას 
წევ რებს ური გებ და და აგ რეთ ვე იძენ და ქო ნე ბას და სა ჭი რო 
ინ ვენ ტარს. 

„კოლხიდას“ საქ მი ა ნო ბა არ შე მო ი ფარ გლე ბო და მხო ლოდ 
და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ით. მას  თბი ლის ში 
ჰქონ და ღვი ნის სარ და ფი  (ქ. სი მო ნო ვის შე ნო ბა ში), სა დაც 
ინა ხე ბო და კა ხელ მე ვე ნა ხე თა სა ზო გა დო ე ბა „კახეთის“ ღვი-
ნო ე ბი, რომ ლის წარ მო მად გენ ლო ბაც  ქუ თა ისის გუ ბერ ნი ა ში 
„კოლხიდას“ ჰქონ და მინ დო ბი ლი, მას ვე ჰქონ და მინ დო ბი ლი 
„სკრის“ მე მა მუ ლე ე ბის, ძმებ ფრი დო ნო ვე ბის სა ნერ გე ხე ხი ლის 
წარ მო მად გენ ლო ბა (ქარ თლში). „კოლხიდა“ იმე რეთ ში კერ-
ძო მე ვე ნა ხე ე ბი სა და და წე სე ბუ ლე ბე ბის გან გა სა ყი დად იღებ და 
დამ ყნილ ვაზს.

რო გორც იმ დრო ინ დე ლი სტა ტი ე ბი დან ჩანს, „კოლხიდას“  მი-
მართ არა ერ თგვა რო ვა ნი და მო კი დე ბუ ლე ბა იყო – მი სი და-
არ სე ბი დან მოკ ლე ხან ში მან ად გი ლობ რივ მცხოვ რებ ლებ ში 
საკ მაო პო პუ ლა რო ბა და თა ნაგ რძნო ბა მო ი პო ვა, რა საც ვერ 
ვიტყ ვით კერ ძო მო ვაჭ რე ებ სა და გა დამ ყიდ ვე ლებ ზე, რომ-
ლებ საც მუდ მი ვი კონ კუ რენ ცია და და პი რის პი რე ბა (ხში რად 

3 16 კგ.
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ყო ველ გვა რი თა მა შის წე სე ბის უგულ ვე ბელ ყო ფით) ჰქონ დათ 
ამ ხა ნა გო ბას თან. 

ამ ხა ნა გო ბის ვე ინი ცი ა ტი ვით, 1908 წელს ზეს ტა ფონ ში გა ი მარ-
თა იმე რე თის მე ვე ნა ხე თა კრე ბა, რომ ლის მი ზა ნიც იყო ემ სჯე-
ლათ მე ვე ნა ხე ო ბი სა და მეღ ვი ნე ო ბის მდგო მა რე ო ბა სა და მი სი 
გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვა ზე. კრე ბას ეს წრე ბოდ ნენ რო გორც 
მსხვი ლი მე ურ ნე ე ბი და ამ ხა ნა გო ბე ბი, ასე ვე გლე ხე ბიც. თი-
თო ე უ ლი მათ გა ნი გა მოთ ქვამ და თა ვის აზრს, უზი ა რებ დნენ 
ერ თმა ნეთს გა მოც დი ლე ბას. სა ინ ტე რე სოა ნაწყ ვე ტი დის კუ სი-
ი დან, რო მე ლიც პრე სის ფურ ცლებ მა შე მოგ ვი ნა ხა და ძა ლი ან 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ დრო ინ დე ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის შე-
სა ფა სებ ლად:

გლე ხი ალ. გე წა ძე: „მოტანილი ია ფი ღვი ნო ქიშ პო ბას უწევს 
ჩვენ სას და კარ გი იქ ნე ბო და ასე თი ღვი ნის მო ტა ნა აიკ რძა ლე-
ბო დეს“;

გლე ხი სერ. ბი ბი ლაშ ვი ლი: „ღვინო ძვი რად გვიჯ დე ბა, მაგ რამ 
ეს სრუ ლე ბი თაც  არ არის იმის სა ბუ თი, რომ სხვას ავუკ რძა-
ლოთ ღვი ნის მო ტა ნა ჩვენ ში. გა ვა უმ ჯო ბე სოთ ჩვე ნი ღვი ნის ხა-
რის ხი და იგი ჩვე ნი ქვეყ ნის გა რე თაც მო ი პო ვებს ბა ზარს“.

ცალ კე აღ ნიშ ვნი სა და გა მოკ ვლე ვის სა გა ნია ამ ხა ნა გო ბა 
„კოლხიდას“ და არ სე ბის ერ თ-ერ თი ინი ცი ა ტო რის და გამ გე ო-
ბის წევ რის ისი დო რე კვი ცა რი ძის ცხოვ რე ბა, მი სი ჟურ ნალ -გა-
ზე თე ბის კან ტო რა „კოლხიდას“ (შემდგომში „იმერე თი“) საქ მი-
ა ნო ბა.

ისი დო რე კვი ცა რი ძე

ისი დო რე გრი გო ლის ძე კვი ცა რი ძე და ი ბა და 1878 წელს, ქუ-
თა ი სის გუ ბერ ნი ის სო ფელ ოფურ ჩხეთ ში, მღვდლის ოჯახ ში. 
ძმის მონ დო მე ბით, სა უ კე თე სო მოს წავ ლე ტფი ლი სის სა სუ ლი-
ე რო სე მი ნა რი ა ში გა აგ ზავ ნეს, სა დაც ისი დო რე მა ლე ვე ჩა ე ბა 
სე მი ნა რის ტთა არა ლე გა ლუ რი წრე ე ბის მუ შა ო ბა ში და და უ ახ-
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ლოვ და ზა ქა რია ჭი ჭი ნა ძეს4, ვის გა ნაც აკ რძა ლულ ლი ტე რა-
ტუ რას იღებ და წრე ე ბის თვის; იგი მა ლე ვე გა ი წა ფა ბუ კი ნის ტურ 
საქ მი ა ნო ბა ში და ზა ქა რია ჭი ჭი ნა ძის მთა ვა რი თა ნა შემ წე გახ-
და, პა რა ლე ლუ რად კი აქ ტი უ რად მუ შა ობ და სო ცი ალ -დე მოკ-
რა ტი ულ პარ ტი ა ში. სე მი ნა რი ის მე სა მე კურ სი დან ისი დო რემ 
სა კუ თა რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბით სწავ ლას თა ვი და ა ნე ბა (რა მაც 
ოჯა ხი დი დად გა ა ნაწყ ე ნა) და მთლი ა ნად პარ ტი ულ და სა ზო-
გა დო ებ რივ საქ მი ა ნო ბა ზე გა და ერ თო; იგი რამ დე ნი მე წე ლი 
ცხოვ რობ და და მუ შა ობ და პე ტერ ბურ გსა და მოს კოვ ში, სა დაც 
სა გა მომ ცემ ლო საქ მი ა ნო ბის შეს წავ ლის და პარ ტი უ ლი და ვა-
ლე ბე ბის პა რა ლე ლუ რად, თა ნამ შრომ ლობ და ად გი ლობ რივ 
პრე სას თან. მე გობ რებ თან ერ თად და იწყო რუ სულ პრე სა ში 
სა ქარ თვე ლოს შე სა ხებ ცნო ბე ბის სის ტე მა ტი უ რად გა მოქ ვეყ ნე-
ბა და ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი პრო ცე სე ბის გაც ნო ბა რუ სი 
მკითხ ვე ლე ბი სათ ვის.

სამ შობ ლო ში დაბ რუ ნე ბის შემ დეგ ისი დო რემ გა დაწყ ვი ტა, სა-
კუ თა რი მხა რის გა ნათ ლე ბი სათ ვის ეზ რუ ნა:

„მდაბიო ხალ ხში მწიგ ნობ რო ბის გავ რცე ლე ბა, მარ ტო ვაჭ რუ-
ლი მიზ ნით ამ წმინ და საქ მეს არ შეჰ ფე რის და იგი სა ზო გა დო-
ე ბა ში ვერც იდე ი ურ თა ნაგ რძნო ბას მო ი პო ვებს. აქ სა ჭი რო ა, 
რო გორც იდე უ რათ და ინ ტე რე სე ბუ ლი ისე ვაჭ რუ ლი გა მოც დი-
ლე ბით აღ ჭურ ვი ლი მოქ მე დი პი რე ბი ხელ მძღვა ნე ლობ დნენ 
საქ მეს. პირ ვე ლი უმე ო რე ოთ არ ვარ გა და მე ო რე უპირ ვე-
ლოთ, რად გან თუ პირ ველ მა გა გი ტა ცა მის შე სას რუ ლებ ლათ 
ნივ თი ე რი სახ სა რი აღარ გექ ნე ბა, ხო ლო თუ ამ საქ მის ხელ-
მძღვე ნელ ნი ვაჭ რულ მა ინ ტე რეს მა ჩა ით რი ა, მა შინ ამ საქ-
მეს სა ზო გა დო ებ რი ვი ხა სი ა თი ეკარ გვის და იგი ჩვე უ ლებ რივ 
მეწ ვრილ მა ნის საქ მეთ იქ ცე ვა, კერ ძო ინ ტე რესს ემ სა ხუ რე ბა“ 
– წერ და ისი დო რე კვი ცა რი ძე გა ზეთ „ცისკარის“ ფურ ცლებ ზე.

4 ზაქარია ეგნატეს ძე ჭიჭინაძე (1854-1931) ქართველი საზოგადო მოღვაწე, 
გამომცემელი, ლიტერატურისა და ისტორიის მკვლევარი.
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სა გა მომ ცემ ლო და პრე სის კან ტო რა „კოლხიდა“

მას ამ საქ მი ა ნო ბის დაწყ ე ბა მე ტად რთულ და უსი ა მოვ ნე ბე ბით 
აღ სავ სე დროს მო უ წი ა: რე ვო ლუ ცი ის და მარ ცხე ბი სა და რე-
აქ ცი ის დროს, რო ცა ცა რის ტუ ლი რუ სე თის მი ერ იდევ ნე ბო და  
ყო ველ გვა რი ჟურ ნალ -გა ზე თი, თა ვი სუ ფა ლი სიტყ ვა და სა გან-
მა ნათ ლებ ლო მუ შა ო ბა. ამ დრო ი სათ ვის ქუ თა ის ში სულ წიგ ნის 
ხუ თი მა ღა ზია ყო ფი ლა. აქე დან ოთხი   სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბი-
თა და სა კან ცე ლა რიო ნივ თე ბით ვაჭ რობ და. ისი დო რემ სა მე-
ურ ნეო ამ ხა ნა გო ბა ში მო ნა წი ლე ო ბის კვალ დაკ ვალ, იმა ვე სა-
ხე ლის მქო ნე სა გა მომ ცემ ლო და პრე სის კან ტო რა „კოლხიდა“ 
და ა არ სა. იგი ორი ენ ტი რე ბუ ლი იყო ჟურ ნალ -გა ზე თე ბი სა 
და ისე თი ლი ტე რა ტუ რის გავ რცე ლე ბა ზე, რო მე ლიც ხალ-
ხის ინ ფორ მი რე ბა სა და თვით გან ვი თა რე ბას უწყ ობ და ხელს. 
რო გორც ისი დო რე კვი ცა რი ძის ძმის, პო ლი ევ ქტი (პო ლი ა) 
კვი ცა რი ძის, აგ რეთ ვე ცნო ბი ლი სა ხალ ხო მას წავ ლე ბე ლის 
შთა მო მა ვა ლი, მე რი ქა ცა რა ვა- კვი ცა რი ძე, იგო ნებს, ისი დო რეს 
სახლს (რო მე ლიც ქუ თა ის ში ყოფ. „არქიელის გორაზე“ დღე-
ვან დელ ბაგ რა ტის ქ. # 6-ში მდე ბა რე ობს) ხში რად სტუმ რობ-
დნენ ისე თი გა მო ჩე ნი ლი სა ზო გა დო და პო ლი ტი კუ რი მოღ ვა-
წე ე ბი, რო გო რე ბიც  იყ ვნენ: აკა კი წე რე თე ლი, ნი კო ნი კო ლა ძე 
და ნოე ჟორ და ნი ა. სწო რედ მა თი თა ნა მო აზ რე ო ბა, ხალ ხის 
სა ზო გა დო და პო ლი ტი კუ რი გან ვი თა რე ბა იყო ისი დო რეს 
ცხოვ რე ბი სა და საქ მი ა ნო ბის ძი რი თა დი მი ზა ნი. კვი ცა რი ძე ე ბის 
სახ ლის პირ ვე ლი სარ თუ ლი ისი დო რეს ბერ ძნუ ლი სკო ლის-
თვი საც კი ჰქო ნია დათ მო ბი ლი.

XX სა უ კუ ნის და საწყ ი სის ჟურ ნალ -გა ზე თებ ში შე მორ ჩე ნი ლი 
ცნო ბე ბით, „კოლხიდას“ საქ მი ა ნო ბა საკ მა ოდ წარ მა ტე ბუ ლი 
ყო ფი ლა არა მარ ტო ქუ თა ის ში  ჟურ ნალ -გა ზე თე ბის გავ რცე-
ლე ბით, არა მედ რე გი ო ნებ შიც, რო მელ თა პრე სით მო მა რა-
გე ბის სქე მა ჩი ნე ბუ ლად აუწყ ვია ის. კვი ცა რი ძეს და მის კან-
ტო რას. „კოლხიდა“ ავ რცე ლებ და არა მარ ტო ად გი ლობ რივ 
ჟურ ნალ -გა ზე თებს, არა მედ თბი ლის სა და პე ტერ ბურ გი დან გა-
მო წე რილ პრე სა საც. რო გორც სა ზო გა დოდ არის ცნო ბი ლი, 
მა შინ დელ იმე რეთ ში სწავ ლა- გა ნათ ლე ბის სა კითხი მთელ 
კავ კა სი ის რე გი ონ ში თით ქმის ყვე ლა ზე კარგ მდგო მა რე ო ბა-
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ში და კარ გად ორ გა ნი ზე ბუ ლი იყო. იმა ვეს ვერ ვიტყ ვით და-
სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს პრო ვინ ცი ებ ზე. გან სა კუთ რე ბით ცუ დი 
მდგო მა რე ო ბა იყო რა ჭა- ლეჩხ უმ სა და სვა ნეთ ში, რად გა ნაც ეს 
კუთხ ე ე ბი მა ღალ მთი ა ნია და უგ ზო ო ბის გა მო  წლის უმე ტე სი 
ნა წი ლი მოწყ ვე ტი ლი იყო და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს ცენტრს, 
ქუ თა ისს (სამ წუ ხა როდ, იგი ვე მძი მე სუ რა თია ჩვენს დრო შიც, 
ამ მხა რე ებს მუდ მი ვად აქვს უგ ზო ო ბის გა მო ქუ თა ის თან კავ ში-
რის პრობ ლე მა). არ იყო სამ კითხ ვე ლო ე ბი და პრე სის მი წო-
დე ბაც ფერ ხდე ბო და. მა შინ დელ დრო ში ეს გა რე სამ ყა როს თან 
კავ ში რი სა და თვით გან ვი თა რე ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლი პი რო ბა 
იყო. ისი დო რე კვი ცა რი ძე პრე სის ფურ ცლე ბი დან ეხ მი ა ნე ბა და 
ყო ველ გვარ დახ მა რე ბას ჰპირ დე ბა სო ცი ალ -დე მოკ რა ტი უ ლი 
პარ ტი ის თა ოს ნო ბით შედ გე ნილ ახალ გაზ რდე ბის ჯგუფს, რო-
მელ საც მიზ ნად და უ სა ხავს  რა ჭა- ლეჩხ უმ ში სამ კითხ ვე ლო ე ბის 
და არ სე ბა, წიგ ნე ბით, ჟურ ნალ -გა ზე თე ბით უწყ ვე ტად მო მა რა-
გე ბა და უზ რუნ ველ ყო ფა. ამ მხრივ, ისი დო რე კვი ცა რი ძი სა და 
მი სი ჟურ ნალ -გა ზე თე ბის კან ტო რის „კოლხიდას“ წვლი ლი რა-
ჭა- ლეჩხ უმ ში  პრე სის და წიგ ნე ბის გავ რცე ლე ბა ში გან სა კუთ რე-
ბუ ლი აღ ნიშ ვნის ღირ სი ა:

„მე მოვ კი დე რა ამ საქ მეს ხე ლი აზ რად და ვი სა ხე, იმე რე თის 
პრო ვინ ცი ებ ში ჟურ ნალ -გა ზე თე ბის და წიგ ნე ბის გა სავ რცე ლებ-
ლათ აგენ ტუ რა მო მეწყ ო, რომ მკითხ ველს შეძ ლე ბა ქო ნე ბო და 
მი ე ღო თა ვის დრო ზე ყო ველ გვა რი ჩვე ნი გა მო ცე მე ბი, ხოლო 
გა მომ ცემ ლე ბი უზ რუნ ველ ყო ფი ლიყ ვნენ ხვედ რი ფუ ლის ან-
გა რი შე ბის უკ ლებ ლივ მი ღე ბა ში, რა თა მათ ხელ მოკ ლე წარ-
მო ე ბას საქ ველ მოქ მე დო ხა სი ა თი არ ქო ნე ბო და და თა ვი ან თი 
გა მო ცე მე ბი გა ნეგ რძოთ. ამ მიზ ნით სა მი ოდ წე ლი წადს მარ ტო 
ვი მოქ მე დე ქუ თა ის ში, სა დაც ეს საქ მე ყვე ლამ იცის რო გორც 
მაქვს და ყე ნე ბუ ლი. ში ნა ურ და გა რე გან მტრებს ხე ლი რომ 
არ შე ე შა ლათ კი დევ უკეთ იქ ნე ბო და მოწყ ო ბი ლი. მე ოთხე 
წე ლი წადს მინ დო და საქ მე გა ფარ თო ე ბუ ლი ყო და გავ მარ თე 
მო ლა პა რა კე ბა და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა უმ თავ რეს 
რა ი ო ნე ბის აგენ ტებ თან, მინ დო და მთელს იმე რეთ ში ორი ან 
ოთხი კა ცი ვყო ფი ლი ყა ვით გა მომ ცემ ლე ბის წი ნა შე პა სუ ხის-
მგე ბელ ნი და ჩვენ გვყო ლო და და ნარ ჩენ ად გი ლებ ში თა ნამ-
შრომ ლე ბი. ოთხ ი ვემ სა მოქ მე დო რა ი ო ნე ბი და ვი ნა წი ლეთ და 
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თავ თა ვი ანთ ად გი ლებ ში მოქ მე დე ბა და ვიწყ ეთ, შევ ნიშ ნავ რომ 
ყო ვე ლი ვე ეს მო ლა პა რა კე ბა შე თან ხმე ბა სიტყ ვი ე რათ იყო და 
ნო ტა რი უ სის თვის არ მიგ ვი მარ თავს, თუმ ცა ბო ლოს აღ მოჩ ნდა  
ჩვენ ში ფორ მა ლიზ მი მწიგ ნობ რო ბის საქ მე შიც სა ჭი რო ყო ფი-
ლა, რად გან ჯერ კი დევ უკულ ტუ რო ნი ვყო ფილ ვართ. საქ მემ 
ისევ ძვე ლე ბუ რი ხა სი ა თი მი ი ღო – და ი შა ლა ეს ოთხ თა კავ ში-
რი და დღეს ყვე ლა თა ვის ნე ბა ზეა მიშ ვე ბუ ლი, რო გორც მო ე-
ხა სი ა თე ბა ისე აწარ მო ებს წიგ ნე ბის აგენ ტუ რას. მე ღრმათ  ვარ 
დარ წმუ ნე ბუ ლი რომ აგენ ტუ რის მო უწყ ობ ლათ ჩვე ნი გა მომ-
ცემ ლე ბი თა ვი ან თი მცი რე დი შე მო სავ ლე ბით ვერ იარ სე ბე ბენ, 
ფარ თოდ შე ვუ დე ქი ჩემ რა ი ონ ში ამ საქ მის ორ გა ნი ზა ცი ას, გა-
ვი ჩი ნე 15 სხვა დას ხვა ად გი ლას აგენ ტე ბი, რო მელ თაც ვუგ ზავ-
ნი დი მუ დამ დღე ყვე ლა ჩვენ დღი ურ და კვი რე ულ გა მო ცე მებს 
და ახალ წიგ ნებ საც, გაგ ზავ ნ-გა მოგ ზავ ნა ში აც მე ლი ნე ი კე- მე დი-
ლეჟ ნე ებ მა რა ჭა- ლეჩხ უ მის, ხო ნის, ნა ო ღა ლე ვის, და ბაღ და-
თის კენ დახ მა რე ბა აღ მო მი ჩი ნეს და სულ მცი რე სას ყიდ ლათ 
მიჰ ქონ დ-მოჰ ქონ დათ გა ზე თე ბი. ამ ნა ი რათ და არ სდა მჭიდ რო 
კავ ში რი ჩე მი რა ი ო ნის პრო ვინ ცი ებ თან, რა ჭა- ლეჩხ უმ ში შა-
რაგ ზის ყვე ლა ათამ დე სად გურ ზე მყავ და აგენ ტე ბი, ასე ვე არის 
მოწყ ო ბი ლი ხონ ში, ნა ო ღა ლევ ში, ბაღ დათ ში და ტყი ბულ ში. 
მა რა ჩემ საქ მე საც შავ მა ყო რან მა დას ჩხავ ლა და ჩემ გან და-
მო უ კი დე ბელ მა გა რე მო ე ბებ მა ასე აწყ ო ბი ლი საქ მე ამი წეწ -და-
მი წე წა“.

რე აქ ცი ის წლებ ში ხე ლი სუფ ლე ბას უყუ რადღ ე ბოდ არ დარ ჩე-
ნია „კოლხიდას“ საქ მი ა ნო ბა და 1907 წლის 22 მარტს წიგ ნის 
მა ღა ზი ა, ჟურ ნალ -გა ზე თე ბის კან ტო რა და ხუ რა. თუ რამ წიგ ნე-
ბი ჰქონ დათ, ტომ რებ ში ჩა ყა რეს და ჟან დარ მთა სამ მარ თვე-
ლო ში წა ი ღეს, რა მაც, რა თქმა უნ და, დი დად და ა ზა რა ლა ეს 
საქ მე და, ფაქ ტობ რი ვად, ყვე ლა ფე რი ხე ლახ ლა ასაწყ ო ბი შე-
იქ მნა. ამას მოჰ ყვა ისიც, რომ პრო ვინ ცი ებ თან კავ ში რი გაწყ და 
და ხალ ხში გა ნათ ლე ბის შემ ტა ნი ეს აუ ცი ლე ბე ლი სა შუ ა ლე ბა 
მო აკ ლდა ყვე ლა სა გან მი ვიწყ ე ბულ მხა რე ებს. მა ლე თვი თონ 
ისი დო რეც და ა პა ტიმ რეს. ხე ლი სუფ ლე ბა მას აკ რძა ლუ ლი 
ლი ტე რა ტუ რის გავ რცე ლე ბას ედა ვე ბო და, ხან გრძლი ვი სა სა-
მარ თლო პრო ცე სე ბის შემ დეგ კი მას ერ თი წლით პა ტიმ რო ბა 
მი ე სა ჯა. 
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გან თა ვი სუფ ლე ბის შემ დეგ ისი დო რე კვი ცა რი ძე, მი უ ხე და ვად  
ხე ლი სუფ ლე ბი სა და ცენ ზუ რის მხრი დან მუდ მი ვი შე ვიწ რო ე ბი-
სა, თა ვი დან იწყ ებს საქ მის ორ გა ნი ზე ბას. და ჟურ ნალ -გა ზე თებ-
ში  ჩნდე ბა ცნო ბე ბი ახა ლი ამ ხა ნა გო ბის კან ტო რის და არ სე-
ბის შე სა ხებ, რო მე ლიც „კოლხიდას“ ნაშ თებ ზე აღ მო ცენ და და 
„იმერეთი“ ეწო და. იგი თა ვი სი მიზ ნე ბი თა და საქ მი ა ნო ბის არ-
სით არაფ რით გან სხვავ დე ბო და  წი ნა მორ ბე დის გან და, ფაქ-
ტობ რი ვად, მი სი საქ მის გამ გრძე ლე ბე ლი გახ და. „იმერეთის“ 
კან ტო რა ქა ლაქ ქუ თა ი სი სა და იმე რე თის ერ თ-ერთ მთა ვარ 
კულ ტუ რულ კე რად იქ ცა.

1921 წლის საბ ჭო თა ოკუ პა ცი ის შემ დეგ სა ო კუ პა ციო რე ჟი მის 
სიმ ძი მის გა მო „იმერეთისა“ და სხვა ყვე ლა და მო უ კი დე ბე ლი 
ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბა, თან და თან გარ თულ და და ბო ლოს 
შე უძ ლე ბე ლიც შე იქ ნა. რა საც კან ტო რის ში და პრობ ლე მე ბიც 
და ე მა ტა.  უკ ვე 1922 წლის ბო ლოს მთავ რო ბამ გა დაწყ ვი ტა 
გა მო ეს ყი და სა გა ზე თე კან ტო რა „იმერეთში“ შე ნა ხუ ლი სამ-
წერ ლო ბო გან ძე უ ლო ბა. 30 წლის გან მავ ლო ბა ში ნაგ რო ვე-
ბი პე რი ო დუ ლი გა მო ცე მე ბის კო ლექ ცი ე ბი, ფო ტო მა სა ლა და 
წიგ ნე ბი მუ ზე უ მის სა კუთ რე ბად იქ ცა, მას ვე და ე ვა ლა სა ქარ თვე-
ლოს მას შტა ბით შე ეგ რო ვე ბი ნა და შე ევ სო კო ლექ ცი ე ბი (XIX 
სა უ კუ ნის 50-60-ი ა ნი წლე ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი) და ჩა ე ბა რე ბი-
ნა მუ ზე უ მის თვის. 

საბ ჭო თა ოკუ პა ცი ის შემ დგომ ისი დო რე კვი ცა რი ძის, ასე ვე 
მისი ოჯა ხის ბე დი, ტრა გი კუ ლად წა რი მარ თა; ჯერ კი დევ 1921 
წლის თე ბერ ვალ ში თბი ლი სის დაც ვის დროს და ი ღუ პა მი სი 
ძმის შვი ლი  კონ სტან ტი ნე (კო ტე) კვი ცა რი ძე. 1920-ი ან წლებ ში 
ისი დო რეს ოჯა ხი, კან ტო რის ლიკ ვი და ცი ის, მი სი რამ დენ ჯერ მე 
პა ტიმ რო ბი სა და ძვე ლი საქ მი ა ნო ბით  დაგ რო ვი ლი ვა ლე ბის 
გა მო დიდ გა ჭირ ვე ბა ში აღ მოჩ ნდა, რომ ლის დაძ ლე ვა  ძვე-
ლი მე გობ რე ბის, ქარ თვე ლი ბუ კი ნის ტე ბის დახ მა რე ბით ნა წი-
ლობ რივ შეძ ლო. თუმ ცა მო რი გი კრი ზი სი წინ იყო: 1934 წლის 
17 ივ ნისს ისი დო რე კვი ცა რი ძე სა ქარ თვე ლოს სსრ ში ნა გან 
საქ მე თა სა ხალ ხო კო მი სა რი ა ტის ქუ თა ი სის რა ი ო ნულ მა გან-
ყო ფი ლე ბამ და ა პა ტიმ რა. მას ზე თვალ თვა ლის სა ფუძ ველ ზე, 
შინ სახ კომ მა და ას კვნა, რომ ისი დო რეს შინ შე ნა ხუ ლი უნ და 



106

ჰქო ნო და ძვე ლი, რუ სე თის იმ პე რი ის დროს მოქ მე დი ოქ როს 
ფუ ლი. სახ ლის ჩხრე კი სას  ისი დო რე აი ძუ ლეს ეჩ ვე ნე ბი ნა ფუ-
ლის ად გილ სამ ყო ფე ლი და 2005 ოქ როს მა ნეთს, მთე ლი 
ცხოვ რე ბის და ნა ზოგს, კონ ფის კა ცია გა უ კე თეს.

1937-38 წლე ბის დიდ ტე რორს – მა სობ რივ რეპ რე სი ებს შე ე წი-
რა ისი დო რეს მე ო რე ძმის შვი ლი გრი გოლ (გიგ ლა) კვი ცა რი ძე, 
რო მე ლიც ფი ლო სო ფი ას ას წავ ლი და თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნი ვერ სი ტეტ ში. თა ვად ისი დო რე კვი ცა რი ძე ამა ვე წელს და ა-
პა ტიმ რეს და თბი ლის ში გა დაგ ზავ ნეს, სა დაც სა ქარ თვე ლოს 
სსრ შინ სახ კომ თან არ სე ბულ მა გან სა კუთ რე ბულ მა სა მე ულ-
მა, (ე.წ. ტრო ი კა), საზღ ვარ გა რეთ მყოფ თა ნა პარ ტი ე ლებ თან 
არა ლე გა ლუ რი კავ ში რის ქო ნის, სა ქარ თვე ლოს მდგო მა რე-
ო ბის შე სა ხებ ცნო ბე ბის მი წო დე ბი სა და საზღ ვარ გა რე თი დან 
არა ლე გა ლუ რი ლი ტე რა ტუ რის მი ღე ბა- გავ რცე ლე ბის ბრალ-
დე ბით, 1937 წლის 14 დე კემ ბერს მას დახ ვრე ტა მი უ სა ჯა, რაც 
მომ დევ ნო ღა მეს მო იყ ვა ნეს სის რუ ლე ში.

მე ო ცე სა უ კუ ნის და საწყ ის ში, სა მე ურ ნეო ამ ხა ნა გო ბა „კოლ-
ხიდამ“ ქუ თა ი სის გუ ბერ ნი ა ში სცა და და ემ კვიდ რე ბი ნა  ცი ვი ლუ-
რი სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბე ბი და ყო ველ მხრივ ცდი ლობ და ის 
თა მა შის წე სე ბი გა ე ტა რე ბი ნა, რაც იმ დრო ინ დელ გან ვი თა რე-
ბულ ევ რო პულ ქვეყ ნებ ში მოქ მე დებ და. მან ასე ვე პირ ველ მა 
და ამ ყა რა სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბი ევ რო პულ ბაზ რებ თან და 
იქა ურ მე ფაბ რი კე- მე ქარ ხნე ებ თან. ასე ვე „კოლხიდა-იმერეთის“ 
სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი ა ნო ბამ დი დი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა 
სა ზო გა დო ე ბის სა მარ თლებ რი ვი და პო ლი ტი კუ რი შეგ ნე ბის 
ამაღ ლე ბა ში.  შე იძ ლე ბა თა მა მად ით ქვას, რომ „კოლხიდას“  
და ისი დო რე კვი ცა რი ძეს  მოკ რძა ლე ბუ ლი წვლი ლი მი უძღ-
ვით იმ დე მოკ რა ტი უ ლი პრო ცე სე ბის გან ვი თა რე ბა ში, რაც მომ-
დევ ნო ათ წლე ულ ში სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის გა-
მოცხ ა დე ბა სა და თა ვი სუ ფა ლი,  დე მოკ რა ტი უ ლი არ ჩევ ნე ბის 
ჩა ტა რე ბა ში გა მო ი ხა ტა.

>>



ისიდორე კვიცარიძე (დგას) 

ქართველ მწერლებთან ერთად, 

საკუთარ კანტორაში ქუთაისში

ფოტო: გიორგი ლეონიძის სახელობის 

ქართული ლიტერატურის მუზეუმი
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სა ვაჭ რო ამ ხა ნა გო ბა - შუ ა მა ვა ლი
 [ ირაკლი ხვადაგიანი ]

სავაჭრო ამხანაგობა „შუამავალი“

XIX სა უ კუ ნის ბო ლოს ამი ერ კავ კა სი ა სა და სა ქარ თვე ლო ში 
ეკო ნო მი კუ რი ძვრე ბი სა და დი დი კა პი ტა ლის შე მოჭ რის კვლა-
დაკ ვალ, (რაც ძი რი თა დად ბა ქო- ბა თუ მის რკი ნიგ ზის მა გის-
ტრალ მა და ჭი ა თუ რის მან გა ნუ მის მად ნის და მუ შა ვე ბი სა და 
ექ სპორ ტის გან ვი თა რე ბამ გა ნა პი რო ბა), ად გი ლობ რი ვი მრეწ-
ვე ლო ბი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის მდგო მა რე ო ბა, ძვე ლე ბუ-
რი ჩა კე ტი ლო ბა და გა ნუ ვი თა რებ ლო ბა, დი დად აღელ ვებ და 
რო გორც ინ ტე ლი გენ ცი ას, ასე ვე მე ურ ნე თა და მრეწ ველ თა 
წრე ებს; მათ გან სა კუთ რე ბულ შეშ ფო თე ბას იწ ვევ და ტენ დენ-
ცი ა, რომ რე გი ო ნებ ში სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის გა-
სა ღე ბის სა და ვე ე ბი წვრილ მო ვაჭ რე ებს, გა დამ ყიდ ვე ლებს, 
„ჩარჩებს“, ჰქონ დათ ხელ ში ჩაგ დე ბუ ლი, რომ ლე ბიც ე. წ. კარ-
ტე ლუ რი შე თან ხმე ბის პრინ ცი პით, პორ დუქ ცი ის შეს ყიდ ვი სას, 
ფასს მი ნი მა ლურს ხდიდ ნენ და თა ვად კი გა სა ღე ბი სას დიდ 
მო გე ბას ნა ხუ ლობ დნენ. შე სა ბა მი სად, გლე ხე ბის მე ურ ნე ო ბე ბი 
ვერ ვი თარ დე ბო და და არ სე ბუ ლი გა რე მოს დარ ღვე ვას გლე-
ხო ბა მხო ლოდ სა კუ თა რი ძა ლით ვერ ახერ ხებ და. ნა ცი ო ნა-
ლის ტუ რად გან წყო ბილ მო ქა ლა ქე ებ ში გან სა კუთ რე ბით სა გან-
გა შო ის იყო, რომ „ჩარჩების“ უმ რავ ლე სო ბა უცხო ეროვ ნე ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბი იყ ვნენ და მათ მი ერ ვაჭ რო ბი სას გა და ჭარ-
ბე ბით მი ღე ბუ ლი მო გე ბა, კა პი ტა ლი, ად გილ ზე არ ჩერ დე ბო-
და და მი ნი მა ლუ რა დაც არ უწყ ობ და ხელს ად გი ლობ რი ვი მე-
ურ ნე ო ბი სა და ცხოვ რე ბის გან ვი თა რე ბას.
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სა ვაჭ რო ამ ხა ნა გო ბის და არ სე ბის იდეა 

1893 წელს ტფი ლი სელ და გუ რულ ინ ტე ლი გენ ტებ სა და  
მრეწ ვე ლებს შო რის გაჩ ნდა სა ვაჭ რო ამ ხა ნა გო ბის ჩა მო ყა ლი-
ბე ბის იდე ა, რო მე ლიც სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის 
გა სა ღე ბა ში ჩა ე რე ო და, რე ა ლურ ფა სად, პირ და პირ მწარ მო-
ებ ლი სა გან შე ის ყიდ და პრო დუქტს და მომ ხმა რე ბელს ნორ-
მა ლურ ფა სად მი აწ ვდი და. რი თაც ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის 
მე ურ ნე ო ბის შე მო სა ვალს გაზ რდი და და მათ გან ვი თა რე ბას 
შე უწყ ობ და ხელს. გა და მა მუ შა ვე ბელ მრეწ ვე ლო ბა საც ხარ ჯებს 
შე უმ ცი რებ და, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ია რა ღე ბის გავ რცე ლე-
ბას გა ად ვი ლებ და და ამ ოპე რა ცი ე ბით თა ვა დაც მო გე ბას შე ი-
ძენ და. 

მათ შე ი მუ შა ვეს ამ ხა ნა გო ბის სა ნი მუ შო წეს დე ბა, რო მე ლიც ამ 
დრო ი სათ ვის უკ ვე არ სე ბუ ლი ქარ თუ ლი „დეპოებისა“ და ამ ხა-
ნა გო ბე ბის სა უ კე თე სო გა მოც დი ლე ბას წარ მო ად გენ და და აგ-
ნე ტუ რის, წარ მო მად გე ნელ თა ქსე ლის ორ გა ნი ზე ბას შე უდ გნენ.

ინი ცი ა ტორ თა ჯგუფს, კონ სტან ტი ნე თა ვარ თქი ლა ძე, ვ. ხუნ და-
ძე, ია გორ თა ყა იშ ვი ლი შე ად გენ დნენ, ხო ლო მა ლე ვე მოხ და 
დრო ე ბი თი გამ გე ო ბის ორ გა ნი ზე ბა, რო მელ შიც ალექ სან დრე 
გარ სე ვა ნიშ ვი ლი, და ვით კა რი ჭაშ ვი ლი, გარ სე ვან რა ტი ა ნი შე-
დი ოდ ნენ, ხო ლო კან დი და ტე ბად ი. ავა ლიშ ვი ლი, არ სენ თო-
ხა ძე, მი ხე ილ თუ მა ნიშ ვი ლი და გი ორ გი მარ გა ლი ტა ძე იყ ვნენ.

წა მოწყ ე ბის აგენ ტუ რად შემ დე გი პი რე ბი გა მო ვიდ ნენ: ქუ თა-
ის ში – ვა სილ ბე ჟა ნიშ ვი ლი, ბა თუმ ში – ნი ნო და ვი თის ასუ ლი 
ქი ქო ძე და ივა ნე და ვი თის ძე კა კა ბა ძე, გან ჯა ში – სო ლო მონ 
დო ლი ძე და სი მონ კა ლან და ძე, რა ჭა ში – აგ რო ნო მი ერ მი ლე 
ნა კა ში ძე, თბი ლის ში – სო სო კო ლე ლიშ ვი ლი, არ. ორ მო ცა ძე, 
სი მონ ჭყო ნია და ალექ სან დრე თო ი ძე.

მა ლე ვე, სამ ზა დი სის გა ჭი ა ნუ რე ბის კვალ დაკ ვალ, გა მო იკ ვე თა, 
რომ ინი ცი ა ტორ თა ნა წი ლი, რო მელ საც მი აჩ ნდა ამ ხა ნა გო ბა 
თა ვის სა მიზ ნეს თან, გლე ხურ მე ურ ნე ო ბებ თან ახ ლოს უნდა 
ყო ფი ლი ყო, ად გი ლობ რი ვი გუ რუ ლი ინ ტე ლიგენ ცი ი სა და 
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მრეწ ვე ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი ამ ხა ნა გო ბის ქსე ლის აწყ ო-
ბას სოფ ლად – გუ რი ა ში აპი რებ დნენ. ხო ლო ტფი ლი სელ მა 
ინი ცი ა ტო რებ მა კი, თა ვის მხრივ, ქა ლა ქად, სა ნი მუ შო სა ვაჭ რო 
სახ ლის და არ სე ბა გა დაწყ ვი ტეს.

ორი ვე ჯგუფ მა ახ ლად და არ სე ბულ ამ ხა ნა გო ბებს, მი სი მოქ-
მე დე ბის არ სის შე სა ბა მი სად, სა ხე ლად „შუამავალი“ და არ ქვეს.

გუ რი ის სა ვაჭ რო ამ ხა ნა გო ბა „შუამავალის“ წეს დე ბით გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი იყო, რომ იმის მი უ ხე და ვად, ამ ხა ნა გო ბის წარ-
მა ტე ბა პო ზი ტი უ რი ფაქ ტი იქ ნე ბო და თუ არა, ად გი ლობ რი ვი 
მე ურ ნე ო ბი სათ ვის, მო გე ბის ნა წი ლი – 30 % საქ ველ მოქ მე დო 
მიზ ნე ბი სათ ვის უნ და გა და დე ბუ ლი ყო. წეს დე ბით გა ი წე რა ამ-
ხა ნა გო ბის მმარ თვე ლი ორ გა ნო ე ბის მოწყ ო ბის პრინ ცი პი, წევ-
რო ბის პი რო ბე ბი და გა დაწყ და, რომ ამ ხა ნა გო ბის კრე ბე ბი 
მუდ მი ვად გუ რი ა ში გა მარ თუ ლი ყო.

ამ ხა ნა გო ბას გა დაწყ ვე ტი ლი ჰქონ და შე ეს ყი და ყვე ლა სა ხის 
სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცია და გა ნურ ჩევ ლად და იწყო 
მა თი შეს ყიდ ვა და გა სა ღე ბა.

ტფილისის სავაჭრო სახლი „შუამავალი“

ტფი ლი სის ჯგუფ მა „შუამავლის“ სა ვაჭ რო სახ ლი სალ და თის 
ბაზ რის ახ ლოს, ბა რო ნი სა და ბაზ რის ქუ ჩე ბის (ამ ჟა მინ დე ლი 
ფურ ცე ლა ძი სა და თა ბუ კაშ ვი ლის ქუ ჩე ბის) გა დაკ ვე თა ზე, მუხ-
რან ბა ტო ნის სახ ლში გახ სნა და მა ლე ვე მი იპყ რო ად გი ლობ-
რი ვი მომ ხმა რებ ლის ყუ რადღ ე ბა. ტფი ლი სის „შუამავლის“ 
სა ვაჭ რო სახ ლის გამ გე ო ბის ხელ მძღვა ნე ლად ვლა დი მერ 
აღ ნი აშ ვი ლი აირ ჩი ეს, ხო ლო გამ გე ო ბა ში წევ რე ბად შე დი ოდ-
ნენ: გარ სე ვან რა ტი ა ნი, ალექ სან დრე გარ სე ვა ნიშ ვი ლი, ივა-
ნე როს ტო მაშ ვი ლი, ვარ ლამ ჭი ჭი ნა ძე, და ვით კა რი ჭაშ ვი ლი 
(ხა ზი ნა და რი), ან ტონ ფურ ცე ლა ძე, არ ტემ ახ ნა ზა რო ვი, იო სებ 
(სო სი კო) მერ კვი ლა ძე, ივა ნე კა ხე თე ლი ძე, იო სებ მა ხა რობ ლი-
ძე, სამ სონ წე რე თე ლი, სო სო კო ლე ლიშ ვი ლი, ვიქ ტორ კერ ვა-
ლიშ ვი ლი და ილი კო ლო მი ნა ძე.
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სა ვაჭ რო სახ ლმა მა ლე ვე მო ი პო ვა პო პუ ლა რო ბა და მყიდ ვე-
ლე ბის გუ ლი მო ი გო სი სუფ თა ვით, ხა რის ხი ა ნი პრო დუქ ცი ით, 
რე ა ლუ რი ფა სე ბი თა და თა ვა ზი ა ნი მომ სა ხუ რე ო ბით, რა მაც 
ამ ხა ნა გო ბას სტა ბი ლუ რი მო გე ბა, საქ მის გან ვი თა რე ბი სა და 
გა ფარ თო ე ბის შე საძ ლებ ლო ბაც მის ცა. თუმ ცა, ქსე ლის გან ვი-
თა რე ბა ორ გა ნი ზა ტო რებ მა უარ ყვეს და არ სე ბუ ლი მა ღა ზი ის 
დატ ვირ თვა გა ზარ დეს.

გურიის სავაჭრო ამხანაგობა „შუამავალი“

სა ვაჭ რო სახ ლი სა გან გან სხვა ვე ბით, გუ რი ის სა ვაჭ რო ამ ხა ნა-
გო ბის ამოქ მე დე ბის თა ნა ვე პრე სა ში მწვა ვე პო ლე მი კა და იწყო 
ამ ხა ნა გო ბის არ სე ბო ბის მი ზან შე წო ნი ლო ბის შე სა ხებ; კა მა თის 
ინი ცი ა ტო რი ამ ხა ნა გო ბის მი ერ ტფლის ში სა კუ თარ აგენ ტად 
გან ზრა ხუ ლი ალექ სან დრე თო ი ძე იქ ცა, რო მელ მაც პრე სა ში 
გა ნაცხ ა და, რომ ამ ხა ნა გო ბის მიზ ნე ბი მი სი რწმე ნის წი ნა აღ მდე-
გი იყო და უა რი გა ნაცხ ა და მას ში მუ შა ო ბა ზე; თო ი ძის აზ რით, 
ამ ხა ნა გო ბა, რო მე ლიც პრო დუქ ცი ის შეს ყიდ ვა ში ჩა ე რე ო და, 
წვრილ ვაჭ რებს შე ე ცი ლე ბო და და საქ მეს ჩა მო ა ცი ლებ და, 
უარ ყო ფი თად იმოქ მე დებ და გუ რი ის გან ვი თა რე ბა ზე. რამ დე-
ნა დაც ეს წვრი ლი ვაჭ რე ბი ად გი ლობ რი ვი მო ვაჭ რე ე ბი იყ ვნენ 
და მა თი მო გე ბა სწო რედ გუ რი ის სა ზო გა დო საქ მე ე ბის მოგ ვა-
რე ბა საც ხმარ დე ბო და. თო ი ძის აზ რით, თუნ დაც „შუამავალს“ 
მიზ ნად ქველ მოქ მე დე ბა ჰქო ნო და, იგი მა ინც ვერ გა და ფა რავ-
და კონ კუ რენ ტი გუ რუ ლი ვაჭ რე ბის გა კოტ რე ბით გა მოწ ვე ულ 
სა ზო გა დო ზა რალს. მი სი აზ რით, გა მო სა ვა ლი „შუამავალის“ 
სა ექ სპორ ტო სა ზო გა დო ე ბად გა და კე თე ბა ში იყო.

ამ ხა ნა გო ბის მო თა ვე თა სა პა სუ ხო არ გუ მენ ტე ბი და მა ჯე რებ-
ლად ჟღერ და: ისი ნი სა ზო გა დო ე ბას გა ნუ მარ ტავ დნენ, რომ 
წვრილ მო ვაჭ რე- გა დამ ყიდ ველ თა უმე ტე სო ბა ად გი ლობ რი ვე-
ბი არ იყ ვნენ, ხო ლო ად გი ლობ რი ვე ბიც კი რე ა ლუ რად ძარ-
ცვავ დნენ გლე ხებს და ბალ ფა სებ ში პრო დუქ ცი ის შეს ყიდ ვით 
და ალ ტერ ნა ტი ვის მოს პო ბით. ხო ლო მა თი მო გე ბა, მათ სა ვე 
კერ ძო ინ ტე რე სებს ხმარ დე ბო და და სა ზო გა დო ებ რი ვი სარ-
გებ ლო ბის საქ მე ებ ში მი ზე რუ ლი იყო. შე სა ბა მი სად, ამ ხა ნა გო ბა 
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თა ვი სი მუ შა ო ბით, პი რი ქით, სა სარ გებ ლო შე იქ მნე ბო და გუ რი-
ი სათ ვის.

გუ რი ის სა ვაჭ რო ამ ხა ნა გო ბა „შუამავალმა“ პირ ვე ლი ქმე დი თი 
ნა ბი ჯე ბი 1895 წელს გა დად გა; ამ ინი ცი ა ტი ვას ხა ლი სით შე უ ერ-
თდნენ გუ რუ ლი გლე ხე ბი და წვრი ლი მრეწ ვე ლე ბი. სა წევ რო 
„პაი“ 20 მა ნეთს შე ად გენ და. დაშ ვე ბუ ლი იყო, „პაის“ სრუ ლად 
გა და უხ დე ლო ბის შემ თხვე ვა შიც, პი რი ჩარ თუ ლი ყო ფი ლი ყო 
ამ ხა ნა გო ბის მოქ მე დე ბა ში, თუმ ცა ასეთ პი რებს ამ ხა ნა გო ბის 
კრე ბა ზე ხმის უფ ლე ბა ერ თმე ო დათ. 1895 წლი დან 1897-1898 
წლე ბამ დე ამ ხა ნა გო ბის წევ რე ბის რიცხ ვი 200-დან 500-მდე გა-
ი ზარ და.

გუ რი ის მო სახ ლე ო ბა ამ ხა ნა გო ბას, გარ და მე წი ლე ო ბი სა, ქო-
ნე ბის შე ტა ნით და უდ გა მხარ ში. ასე ვე ზო გი ერ თმა  სა ნი მუ შო 
მე ურ ნე ო ბის მო საწყ ო ბად მი წის ნაკ ვე თე ბი გა დას ცა სა ჩუქ რად. 
გუ რი ა ში ამ ხა ნა გო ბის დამ ხმა რედ და მო ა მა გედ  მრა ვალ თა 
შო რის შემ დე გი პი რე ბი გა მო ვიდ ნენ:
 
ალექ სან დრე მი ქე ლა იშ ვი ლი, ნი ნა ბე რე ჟი ა ნი სა და ქ-ნი გო-
გო ლაშ ვი ლი, ივა ნე ცეცხ ლა ძე, თა ვა დი ნი კო ლოზ თავ დგი რი-
ძე, მი ხე ილ ორ მო ცა ძე, დ. მა ჭუ ტა ძე. ა. მა ჭუ ტა ძე, სი ლო ვან კა-
ლან და ძე, ეკა ტე რი ნე, დი მიტ რი და და ვით მა მუ ლა იშ ვი ლე ბი 
და სხვა.

ამ ხა ნა გო ბამ  თავ და პირ ვე ლი პრი ო რი ტე ტი შე ი ნარ ჩუ ნა, იგი 
გლე ხე ბი სა გან სხვა დას ხვა პრო დუქტს იძენ და გა სა სა ღებ ლად.  
თა ვის მხრივ, მე ურ ნე ე ბიც გა მო დი ოდ ნენ ინი ცი ა ტი ვი თა და ამ-
ხა ნა გო ბას მი უ თი თებ დნენ თუ რო მელ პე რი ოდ ში რა პრო დუქ-
ტზე იქ ნე ბო და სა ვაჭ რო მოთხ ოვ ნი ლე ბა. მომ დევ ნო წლებ ში 
„შუამავალმა“ სწო რე ბა აბ რე შუ მის წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბა ზე 
აი ღო და აბ რე შუ მის პარ კის თეს ლის შე ძე ნა გა სა ღე ბა სა და ნა-
წარ მის რე ა ლი ზა ცი ა ზე, ასე ვე თუ თის ნარ გა ვე ბის გავ რცე ლე ბა-
ზე გა და ერ თო.

აბ რე შუ მის ვაჭ რო ბა ში „შუამავლის“ მხა რედ გა მო ჩე ნამ სწა რა-
ფი შე დე გი გა მო ი ღო და მი ზე რუ ლი ფა სე ბი ნახ ტო მი სე ბუ რად 
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მი უ ახ ლოვ და რე ა ლურს, რა მაც, ერ თი მხრივ, მწარ მო ე ბე ლი 
გლე ხე ბის,  მე ურ ნე ე ბი სა და ასე ვე ამ ხა ნა გო ბის წევ რე ბის ენ თუ-
ზი აზ მი გა ამ ძაფ რა. 1897 და 1898 წლებ ში „შუამავალს“ დიდი 
მო გე ბის პე რი ო დი ჰქონ და და სა ხალ ხო მხარ და ჭე რა და სიმ-
პა თია გა ნიმ ტკი ცა. ამ ხა ნა გო ბამ გა მოც დი ლე ბის გა სა ზი ა რებ-
ლად კავ ში რი და ამ ყა რა იმე რე თის მე აბ რე შუ მე თა პირ ველ 
სა ზო გა დო ე ბას თან და მის ხელ მძღვა ნელ ნეს ტორ წე რე თელ-
თან, რა თა საქ მის გან ვი თა რე ბის შემ თხვე ვა ში, ევ რო პა ში ნა-
წარ მის  ექ სპორ ტზე ეფიქ რათ.

„შუამავლის“ წარ მა ტე ბა მა გა ლი თად იქ ცა სხვა კუთხ ე ე ბი სათ-
ვის – „შუამავლის“ ტი პის ამ ხა ნა გო ბა და არ სდა საჩხ ე რე ში: 
ანემ პო დის ტო მა ჩაბ ლის, ბე ჟან წე რეთ ლი სა და ფი ლი პე მგა-
ლობ ლიშ ვი ლის ხელ მძღვა ნე ლო ბით, ხო ლო შემ დგომ ძველ 
სე ნაკ ში – სამ სონ ყი ფი ა ნის, ლე ვან ქავ თა რა ძის, ივ ლი ა ნე გო-
გო ლაშ ვლის, ოტია და დი ა ნის, ბე სა რი ონ თურ ქი ა სა და გ. ჩო-
ჩუ ას ინი ცი ა ტი ვით.

საჩხ ე რის „შუამავალმა“ ვერ შეძ ლო ძა ლე ბის ორ გა ნი ზე ბა და 
მა ლე ვე შეწყ ვი ტა არ სე ბო ბა; ძვე ლი სე ნა კის ამ ხა ნა გო ბა რამ-
დე ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში გა ჭირ ვე ბით ახერ ხებ და ბა ლან სის 
შე ნარ ჩუ ნე ბას, თუმ ცა მას შემ დეგ, რაც გამ გე ო ბის მუ შა ო ბა ში სა-
ხალ ხო მას წავ ლე ბე ლი არ სენ წით ლი ძე ჩა ერ თო, ამ ხა ნა გო ბა 
გა მო ცოცხ ლდა და მო გე ბის მო პო ვე ბა შეძ ლო.

გუ რი ის შუ ა მა ვალ მა სა ჭი ლა ო ში, ად გი ლობ რი ვი შე წი რუ ლო-
ბე ბის ბა ზა ზე, კან ტო რის ამოქ მე დე ბა შეძ ლო. მა ლე ვე ანა ლო-
გი უ რად, სოფ. დვაბ ზუ ში და ვით მა მუ ლა იშ ვი ლის შე წი რულ მი-
წა ზე აბ რე შუ მის ძაფ სახ ვე ვი სა ხე ლოს ნო და სკო ლა გა მარ თა, 
სა დაც გუ რუ ლი ბავ შვე ბი და ახალ გაზ რდე ბი მე აბ რე შუ მე ო ბას 
სწავ ლობ დნენ და პა რა ლე ლუ რად ამ ხა ნა გო ბის აბ რე შუმს ამუ-
შა ვებ დნენ.

1901-1902 წლე ბამ დე „შუამავლის“ მოქ მე დე ბამ საკ მა ოდ შეც-
ვა ლა გუ რი ი სა და სა მეგ რე ლოს ნა წი ლის ეკო ნო მი კუ რი ცხოვ-
რე ბა.  მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ამ ხა ნა გო ბის თავ და პირ ვე ლი 
მო გე ბა და წარ მა ტე ბა დრო თა გან მავ ლო ბა ში პროგ რე სი ით 



114

არ გან ვი თარ და, „შუამავლის“ გა მო ჩე ნამ ბა ზარ ზე, მის მა აქ ტი-
ვო ბამ აი ძუ ლა კონ კუ რენ ტე ბი კომ პრო მი სებ ზე წა სუ ლიყ ვნენ და 
ფა სე ბი და ე რე გუ ლი რე ბი ნათ, რის შე დე გა დაც მე აბ რე შუ მე ო ბა 
მომ გე ბი ან საქ მედ იქ ცა და გლე ხო ბამ მის გან ვი თა რე ბას მიჰ ყო 
ხე ლი.

ინი ცი ა ტი ვე ბის გან ვი თა რე ბის შეწყ ვე ტის მი ზე ზე ბი

ამ ხა ნა გო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის დაქ ვე ი თე ბი სა და სა ბო ლო ოდ 
მარ ცხის მი ზე ზი ძი რი თა დად ორი, ერ თმა ნეთ ზე და მო კი დე-
ბუ ლი ფაქ ტო რი გახ და:  ერ თი მხრივ, მუდ მი ვად იდ გა პრო-
ფე სი ო ნა ლის, კო მერ ცი ა სა და სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბა ში სა-
ფუძ ვლი ა ნად გარ კვე უ ლი ადა მი ა ნის სა ჭი რო ე ბა; მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ „შუამავლის“ პირ ვე ლი ხელ მძღვა ნე ლი (გამ გე ო ბის 
თავ მჯდო მა რე), კონ სტან ტი ნე თა ვარ თქი ლა ძე საკ მა ოდ წარ მა-
ტე ბუ ლად უძღ ვე ბო და ამ ხა ნა გო ბის საქ მე ებს, მას მა ინც აკ ლდა 
კო მერ ცი ის მეც ნი ე რუ ლი ცოდ ნა და მხო ლოდ სა კუ თა რი პრაქ-
ტი კუ ლი უნა რე ბი თა და გა მოც დი ლე ბით წარ მარ თავ და ვაჭ რო-
ბას, რის გა მოც მა ლე ვე ამ ხა ნა გო ბის ან გა რი შე ბი აი რი ა, პრობ-
ლე მებ მა იჩი ნა თა ვი და მას ხელ მძღვა ნე ლო ბი დან წას ვლა 
მო უ წი ა. მცი რე, გარ და მა ვა ლი პე რი ო დის შემ დეგ, გამ გე ო ბის 
ხელ მძღვა ნე ლად არ ჩე უ ლი ას კა ნის ყო ფი ლი მა მა სახ ლი სის, 
სო ლო მონ ჭე იშ ვი ლის მმარ თვე ლო ბის დროს კი, ამ ხა ნა გო ბას 
უფ რო მძი მე პრობ ლე მე ბი გა უხ და გა და საჭ რე ლი.

გან ხეთ ქი ლე ბი სა და და ცე მის ერ თ-ერთ ძი რი თად მი ზე ზად, 
მმარ თველ თა არა კომ პე ტენ ტუ რო ბის გარ და, თა ვად ორ გა-
ნი ზა ცი ის წყო ბა ში არ სე ბუ ლი შე უ სა ბა მო ბა და უსა მარ თლო ბა 
იყო. სა წარ მოო ბა ზა – აბ რე შუ მის მრეწ ვე ლო ბა, რა საც ამ ხა-
ნა გო ბა ეფუძ ნე ბო და, ძი რი თა დად ლან ჩხუ თის სა ბო ქა უ ლო ში 
იყო გან ვი თა რე ბუ ლი, ამ ხა ნა გო ბის გამ გე ო ბა კი ოზურ გეთ ში 
იყო გან თავ სე ბუ ლი. ლან ჩხუ თის წარ მო მად გენ ლე ბი, მე წი ლე-
ე ბი დის კრი მი ნი რე ბუ ლე ბი იყ ვნენ, რამ დე ნა დაც გზის მო უ ხერ-
ხებ ლო ბის გა მო მოწყ ვე ტი ლი იყ ვნენ გამ გე ო ბის ყო ველ დღი ურ 
მოქ მე დე ბას. ამას თა ნა ვე მა თი წარ მო მად გენ ლო ბა გამ გე ო ბა ში 
არაპ რო პორ ცი უ ლად მცი რე იყო და მა თი წი ნა და დე ბე ბი გამ-
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გე ო ბის გა და ხა ლი სე ბის, კონ ტრო ლის გამ კაც რე ბი სა და სა ვაჭ-
რო პო ლი ტი კის გა და ხედ ვის შე სა ხებ, მუ დამ იგ ნო რი რე ბუ ლი 
რჩე ბო და. გამ გე ო ბას სა მოქ მე დო კურსს გა ნუ საზღ ვრავ დნენ  
არა მრეწ ვე ლე ბი (ლან ჩხუთ ში მო სახ ლე ე ბი), არა მედ ოზურ გე-
თის მხრი დან წარ მოდ გე ნი ლი მე პა ი ე ე ბი. 

ამას და ერ თო ახა ლი გამ გის – სო ლო მონ ჭე იშ ვი ლის არა-
კომ პე ტენ ტუ რო ბა და რო გორც სა რე ვი ზიო კო მი სი ამ (რო-
მელ შიც ავ ტო რი ტე ტუ ლი და მი უდ გო მე ლი მე წი ლე ე ბი იყ ვნენ 
ჩარ თუ ლი) და ას კვნა,  ხშირ შემ თხვე ვა ში,  აშ კა რა იყო და ნა-
შა უ ლებ რი ვი გულ გრი ლო ბა და  თან ხე ბის გაფ ლან გვა, რა მაც 
ამ ხა ნა გო ბა წა გე ბა ზე გა და იყ ვა ნა და მი სი რე პუ ტა ცია დას ცა. 
ლან ჩხუ თის წარ მო მად გენ ლებ მა სა ბო ლოო კომ პრო მი სად 
სცა დეს ამ ხა ნა გო ბის გა დარ ჩე ნა და სა კუ თა რი სახ სრე ბის და-
მა ტე ბით და ბან დე ბის წილ, უფ ლე ბე ბის გა წო ნა სა წო რე ბა მო-
ითხ ო ვეს. თუმ ცა ეს წი ნა და დე ბა ამ ხა ნა გო ბის უმ რავ ლე სო ბამ 
არ მი ი ღო და მცდე ლო ბა ჩა იშ ლა, 1903 წლი სათ ვის გუ რი ის 
სა ვაჭ რო ამ ხა ნა გო ბა „შუამავალმა“, ფაქ ტობ რი ვად, მოქ მე დე ბა 
შეწყ ვი ტა.

ანა ლო გი უ რად, ტრა გი კუ ლი გა მოდ გა ტფი ლი სის სა ვაჭ რო 
სახ ლის „შუამავალის“ ბე დიც; რამ დე ნი მე მომ გე ბი ა ნი წლის 
შემ დეგ, იმის მი უ ხე და ვად, რომ ამ ხა ნა გო ბის საქ მე იმე დის მომ-
ცე მად ვი თარ დე ბო და და სა ვაჭ რო სახ ლმაც  თა ვი სი პა ტი ო-
სა ნი და კულ ტუ რუ ლი მუ შა ო ბით პო პუ ლა რო ბა მო ი პო ვა, გამ-
გე ო ბა ში გა ჩე ნი ლი წვრილ მა ნი ინ ტრი გე ბი სა და უთან ხმო ე ბის 
გა მო მმარ თვე ლი – ვლა დი მერ აღ ნი აშ ვი ლი საქ მეს ჩა მო შორ-
და, რის შემ დე გა დაც სა ვაჭ რო სახ ლის საქ მე ე ბი უკან -უ კან წა-
ვი და და, სა ბო ლო ოდ, გა უქ მდა. თა ვად ლა დო აღ ნი აშ ვი ლი 
კი, რო გორც ერ თ-ერ თი და მა არ სე ბე ლი და მე წი ლე, ვა ლებ ში 
გა ე ბა და მა ლე ვე ამ პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბას გა დაჰ ყვა.

მძი მე და სას რუ ლის მი უ ხე და ვად, „შუამავლის“ ტფი ლი სი სა და 
გუ რი ის ამა ხა ნა გო ბებ მა მა ინც პო ზო ტი უ რი გავ ლე ნა მო ახ დი ნეს 
ეკო ნო მი კურ პრო ცე სებ ზე: ტფი ლი სის სა ვაჭ რო სახ ლმა სა ზო-
გა დო ე ბას აჩ ვე ნა მომ ხმა რე ბელ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ბიზ ნე სის 
წარ მა ტე ბუ ლი მა გა ლი თი, ხო ლო გუ რი ის სა ვაჭ რო ამ ხა ნა გო-
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ბამ  წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ბა ზარ ზე გა მე ფე ბუ ლი და მწარ-
მო ებ ლე ბი სათ ვის მძი მე პი რო ბე ბი სა ფუძ ვლი ა ნად შე აბ რუ ნა 
და ად გი ლობ რივ სა წარ მოო ძა ლე ბის კონ სო ლი და ცი ის უპი-
რა ტე სო ბის ილუს ტრი რე ბა მო ა ხერ ხა. ორი ვე წა მოწყ ე ბას რე ა-
ლუ რად ჰქონ და ხან გრძლი ვი წარ მა ტე ბი სა და გან ვი თა რე ბის  
პო ტენ ცი ა ლი, თუმ ცა ობი ექ ტუ რი მი ზე ზე ბის გა მო მა თი გან ვი-
თა რე ბა შე ფერ ხდა.  მი ზეზ თა შო რის უმ თავ რე სის,  პრო ფე სი-
უ ლი გა ნა თლე ბი სა და პრაქ ტი კის მქო ნე საქ მის ენ თუ ზი ას ტთა 
ნაკ ლე ბო ბის, რო გორც ხე ლის შემ შლე ლი ფაქ ტის გა და ლახ ვა 
იმ პე რი ოდ ში იმ ჟა მად არ სე ბუ ლი რე სურ სით ვერ მო ხერ ხდა. 
თუმ ცა წა რუ მა ტებ ლო ბის მი ზე ზი გაფ რთხი ლე ბად დარ ჩა მემ-
კვიდ რე ინი ცი ა ტი ვე ბი სათ ვის.

>>



სავაჭრო სახლი „შუამავალი“ თბილისში, 

სასახლის ქუჩა. დაახლოებით 1919 წელი

ფოტო: საქართველოს ეროვნული არქივი, 

კინო-ფოტო დოკუმენტების ცენტრალური 

სახელმწიფო არქივი
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მე ვე ნა ხე- მეღ ვი ნე თა 
გა ერ თი ა ნე ბე ბი 
 [ პაატა ალავერდაშვილი ]

მე ვე ნა ხე- მეღ ვი ნე თა გა ერ თი ა ნე ბე ბი

სა ქარ თვე ლოს რე გი ო ნებ ში მე ვე ნა ხე- მეღ ვი ნე ე ბის აქ ტი ვო ბა 
საკ მა ოდ შე სამ ჩნე ვია XIX სა უ კუ ნის და სას რულ სა და XX სა უ-
კუ ნის და საწყ ის ში. ისი ნი ქმნი ან კო ო პე რა ტი ვებ სა და ამ ხა ნა-
გო ბებს, რო მელ თა სა შუ ა ლე ბი თაც ერ თად უვ ლი ან ვე ნა ხებს, 
აყე ნე ბენ ღვი ნოს, ეძე ბენ და აფარ თო ვე ბენ გა სა ყიდ ბაზ რებს, 
ზრუ ნა ვენ შე სა ბა მის ორ გა ნო ებ ში ინ ტე რე სე ბის დაც ვა ზე. კა ხე-
თის მე ვე ნა ხე- მეღ ვი ნე ე ბის მი ერ კო ო პე რა ტი ვის შექ მნა ზე ყვე-
ლა ზე ად რე უ ლი ინ ფორ მა ცია  გვაქვს 1895 წელ ს. ოდ ნავ 
მოგ ვი ა ნე ბით მსგავ სი ამ ხა ნა გო ბე ბი ჩნდე ბა იმე რეთ შიც. უნ და 
ით ქვას, რომ ამ გვა რი ფორ მის გა ერ თი ა ნე ბე ბი საკ მა ოდ მიმ-
ზიდ ვე ლი და ხელ საყ რე ლი ჩანს გლე ხის თვის, რაც ის ტო რი-
ულ -ე კო ნო მი კურ -სო ცი ა ლურ მა გა რე მო ე ბებ მა გა ნა პი რო ბა. 

ის ტო რი უ ლი კონ ტექ სტი

1861 წლის 19 თე ბერ ვალს გლე ხო ბა გან თა ვი სუფ ლდა ფე-
ო და ლე ბის გან, შე სა ბა მი სად, მას გა უჩ ნდა შე საძ ლებ ლო ბა, 
და მო უ კი დებ ლად და ეწყო მი წათ მოქ მე დე ბა. თუმ ცა, გა თა ვი-
სუფ ლე ბას თან მოჰ ყვა ბევ რი მცი რე თუ დი დი პრობ ლე მა – 
გლე ხებს არ ჰქონ დათ საკ მა რი სა კუ თა რი მი წა, უფ ლე ბე ბი და 
ფუ ლა დი რე სურ სი, გა და სა ხა დი იყო მა ღა ლი  და ა.შ.  ამ პე რი-
ოდ ში ხში რად ვხვდე ბით გლეხ თა გა ფიც ვებ სა და გა მოს ვლებს. 
ხო ლო მოგ ვი ა ნე ბით, სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის მო-
პო ვე ბი სას, პრე სა ში  ხში რად ის მო და მო წო დე ბე ბი ახ ლად-
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შექ მნი ლი სა ხელ მწი ფოს სა სარ გებ ლოდ, ძა ლე ბის გა ერ თი-
ა ნე ბი სა და თა ნად გო მის კენ, რომ „მხოლოდ სა ქარ თვე ლოს 
მეღ ვი ნე- მე ვე ნა ხე თა გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ძა ლე ბით შე იძ ლე ბა ურ-
თი ერ თდახ მა რე ბა, რომ აღ ძრულ დი ად სა კითხ ებს გაძღ ო ლა 
და პატ რო ნო ბა უნ და“. სა ვა რა უ დოდ, ჩა მოთ ვლილ მა გა რე მო-
ე ბებ მა  ხე ლი შე უწყო გლეხ თა მი ერ ამ ხა ნა გო ბე ბი სა და კავ ში-
რე ბის აქ ტი უ რად წარ მოქ მნას.

გა ერ თი ა ნე ბე ბი და  ამ ხა ნა გო ბა

სა ქარ თვე ლო ში მე ვე ნა ხე- მეღ ვი ნე ე ბი სხვა დას ხვა სა ხის თვი-
თორ გა ნი ზე ბულ ფორ მა ლურ თუ არა ფორ მა ლურ ჯგუ ფებს 
ქმნი ან, შე სა ბა მი სად, ღო ნის ძი ე ბე ბი და მიზ ნე ბი სხვა დას ხვა 
აქვთ. მა გა ლი თად, ასე თე ბი ა: ამ ხა ნა გო ბა, კო ო პე რა ტი ვი, კავ-
შირ თ-კავ ში რი, სა ქარ თვე ლოს მეღ ვი ნე თა სა ერ თო კრე ბა.

სა ქარ თვე ლო ში, ჩვე ნამ დე მოღ წე უ ლი ინ ფორ მა ცი ით, რო-
გორც ზე მოთ ით ქვა, 1895 წელს მეღ ვი ნე ო ბა- მე ვე ნა ხე ო ბის 
სფე რო ში ფუძ ნდე ბა პირ ვე ლი კო ო პე რა ტი ვი. წეს დე ბა გა მოქ-
ვეყ ნე ბუ ლია 1908 წელს. აღიშ ნუ ლი კო ო პე რა ტი ვი მო ი ცავს 
კა ხე თის რე გი ონს. წეს დე ბა ში დე ტა ლუ რად არის გა წე რი ლი 
წევ რე ბის უფ ლე ბა- მო ვა ლე ო ბე ბი, მარ თვის ფორ მა და ორ გა-
ნო ე ბი, მო გე ბის გა ნა წი ლე ბის გზე ბი. 

რაც შე ე ხე ბა ამ ხა ნა გო ბის მი ზანს, ამ ხა ნა გო ბის წეს დე ბა ში ვკით-
ხ უ ლობთ: „კახეთის მე ვე ნა ხე თა ღვი ნის დამ ყე ნე ბელ გლეხ თა 
ამ ხა ნა გო ბას მიზ ნა და აქვს ხე ლი შე უწყ ოს თა ვის წევ რებს მხო-
ლოდ მა თი მე ვე ნა ხე ო ბის ნა წარ მო ე ბის  გა სა ღე ბა ში: ა) ღე ბუ-
ლობს მათ გან ღვი ნოს და სა მუ შა ვებ ლათ და და საძ ვე ლებ ლათ; 
ბ) სას ტიკ თვალ ყურს ადევ ნებს, რომ მი ღე ბულ ღვი ნოს არა ვი-
თა რი ფალ სი ფი კა ცია არ უყონ, არაფ რით შე ა ზა ვონ, რო მე-
ლიც და უ კარ გავს ბუ ნებ რივ გე მო სა და ფერს და გ) ამ გვა რათ 
და მუ შა ვე ბუ ლი და მოძ ვე ლე ბუ ლი ღვი ნო გა მო უშ ვას ამ ხა ნა-
გო ბის ფირ მით გა სა ყი დად“. ამ ხა ნა გო ბა ღვი ნოს ასა ღებს არა-
მარ ტო სა ქარ თვე ლო ში, არა მედ ამ ყა რე ბენ კონ ტაქ ტებს სხვა 
ქვეყ ნებ თან: „ამხანაგობა ბაზ რის გა ფარ თო ე ბის თვის ზრუ ნავს, 
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რა თა საქ მე და ი ჭი როს პირ და პირ ბა ზარ თან. რის თვი საც ხსნის  
და მარ თავს, რუ სეთ ში თუ საზღ ვარ გა რეთ, საწყ ო ბებს, სარ და-
ფებს, გან ყო ფი ლე ბებს, მა ღა ზი ებს...“ 1918 წლის თვის ამ ხა ნა-
გო ბა 246 წევრს აერ თი ა ნებს. გა ერ თი ა ნე ბა ფა რავს მთლი ა ნად 
კა ხეთს, თუმ ცა მის გამ გე ო ბას უფ ლე ბა აქვს იმ სჯე ლოს მო მიჯ-
ნა ვე რე გი ო ნი დან წევ რის მი ღე ბა ზე. სა ინ ტე რე სოა ის ფაქ ტი, 
რომ კო ო პე რა ტი ვის მარ თვის ფორ მა არის სრუ ლი ად დე მოკ-
რა ტი უ ლი, უზ რუნ ველ ყო ფი ლია თი თო ე უ ლი წევ რის  ჩარ თუ-
ლო ბა და  ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა, ასე ვე იყე ნე ბენ წა ხა ლი სე ბის 
მე თო დებს. იმის თვის, რომ მუ შა ო ბა გამ ჭვირ ვა ლე იყოს, პე რი-
ო დუ ლად ბეჭ და ვენ და წევ რებს ურიგ დე ბათ ფი ნან სუ რი  და 
თხრო ბი თი ან გა რი შე ბი, თი თო ე უ ლი წევ რი იგებს ინ ფორ მა-
ცი ას მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბის შე სა ხებ. გარ და ამი სა, ყო ვე ლი 
წლის ბო ლოს იმარ თე ბო და სა ერ თო კრე ბა, სა დაც გამ გე ო ბის 
თავ მჯდო მა რე მოხ სე ნე ბით წარ დგე ბო და წევ რე ბის წი ნა შე და 
აბა რებ და ან გა რიშს გა სუ ლი წლის შე სა ხებ.

კავ შირ თ-კავ ში რი

მე ტად სა ინ ტე რე სოა კა ხელ მე ვე ნა ხე თა გა ერ თი ა ნე ბა „კავ-
შირთ-კავშირის“ საქ მი ა ნო ბა. 1917 წელს დამ ტკი ცე ბუ ლი წეს-
დე ბის მი ხედ ვით, მი ზა ნი არის „გაავრცელოს გა უმ ჯო ბე სე ბუ-
ლი წე სით მე ვე ნა ხე ო ბის და მეღ ვი ნე ო ბის წარ მო ე ბა, აგ რეთ ვე 
ხე ლი შე უწყ ოს მე ვე ნა ხე თა კო ო პე რა ტი ულ ამ ხა ნა გო ბა თა და-
არ სე ბას, მათ შე კავ ში რე ბას და სა ზო გა დოთ, კა ხე თის კულ ტუ-
რულ და ეკო ნო მი კურ აღორ ძი ნე ბას.“ კავ ში რის აქ ტი ვო ბე ბი 
სხვა დას ხვაა და მო ი ცავს მაგ: „1. სეტყ ვას თან საბ რძოლ ველ 
სა შუ ა ლე ბა თა მო ნახ ვას; 2. ად გი ლობ რი ვი ნი ა და გი სა და კლი-
მა ტურ პი რო ბა თა მი ხედ ვით ამე რი კულ და ად გი ლობ რივ  ვა-
ზის შერ ჩე ვა- შეს წავ ლას; 3. სა ხალ ხო ლექ ცი ე ბის და თათ ბი რე-
ბის მოწყ ო ბას  და ა.შ.;  4. სტა ტის ტი კუ რი ცნო ბე ბის შეკ რე ბას 
და მა თი შე დე გე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბას; 5. პე რი ო დუ ლი თუ სხვა 
სპე ცი ა ლური ლი ტე რა ტუ რის გა მო ცე მა- გავ რცე ლე ბას; 6. სა თა-
ნა დო და წე სე ბუ ლე ბებ ში თუ კერ ძო პირ თა წი ნა შე სხვა დას ხვა 
შუ ამ დგომ ლო ბა თა აღ ძვრას; 7. სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ-
ლე ბა თა მოწყ ო ბას  (სა ზო გა დო გან მა ნათ ლე ბე ლი და სპეც. სა-
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მე ურ ნეო სკო ლე ბის, სა ხალ ხო სახ ლე ბის და სა ზო გა დო ე ბე ბის 
სამ კითხ ვე ლო ე ბის)“ და სხვა.

ტი პი უ რი კო ო პე რა ტი ვის გან გან სხვა ვე ბით, „კავშირთ-კავშირი“  
თა ვის თავ ში თა ვად აერ თი ა ნებს სხვა დას ხვა ამ ხა ნა გო ბა სა 
და მისი საქ მი ა ნო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე ზრუ ნავს. საქ მი ა ნო ბის 
ეს ფორ მა „მეორე“ დო ნედ შეგ ვიძ ლია გან ვი ხი ლოთ, სა დაც 
მუ შა ო ბენ გა ცი ლე ბით ფარ თო მას შტა ბის პრობ ლე მებ ზე, ვიდ-
რე ვიწ როდ ღვი ნის და ყე ნე ბა ა. მა გა ლი თად, თუ ამ ხა ნა გო ბა 
„კახეთი“ კარ გი ღვი ნის წარ მო ე ბის თვის მუ შა ობს, „კავშირთ-
კავშირი“ ზრუ ნავს კარ გი ღვი ნის და ყე ნე ბის შე სა ხებ ცოდ ნის 
გაღ რმა ვე ბას შე უწყ ოს ხე ლი, რის თვი საც მა გა ლი თად, სა კუ თა-
რი ფუ ლით აფი ნან სებს ჟურ ნალს მეღ ვი ნე ო ბი სა და მე ვე ნა ხე-
ო ბის შე სა ხებ.

სა ერ თო კრე ბა

გა მორ ჩე უ ლი ფაქ ტი ას  რუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს მეღ ვი ნე- მე ვე ნა-
ხე თა სა ერ თო ყრი ლო ბა (ი გი ვე – სა ერ თო კრე ბა, ან კონ გრე სი). 
1919 წლის 23 ნო ემ ბერს „შეიყარნენ... სა ქარ თვე ლოს უდი დე სი 
სა მე ურ ნეო დარ გის – მე ვე ნა ხე- მეღ ვი ნე ო ბის წარ მო მად გე ნე ლი 
მე ურ ნე ე ბი. რამ დე ნი მე დღის გან მავ ლო ბა ში ბჭობ დნენ, გა მო-
არ კვი ეს თა ვი ან თი დარ გის პრობ ლე მე ბი, პრობ ლე მე ბის აღ მო-
საფ ხვრე ლად და სა ხეს  შე სა ბა მი სი ზო მე ბი .ა ირ ჩი ეს დრო ე ბი თი 
საბ ჭო და მი ან დეს მას ყრი ლო ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი დად გე ნი-
ლე ბის ცხოვ რე ბა ში გა ტა რე ბა“. „კავშირთ-კავშირის“ საქ მი ა ნო ბა 
თუ პი რო ბი თად „მეორე დონედ“ შე ვა ფა სეთ, სა ერ თო კრე ბის 
საქ მი ა ნო ბა შეგ ვი ძი ლია შე ვა ფა სოთ „მესამე დონედ“. კონ გრე სი 
მუ შა ობს ისეთ სა კითხ ე ზე, რო გო რი ცაა მე ვე ნა ხე ე ბის თვის სა ჭი-
რო პ რე პა რა ტე ბის ქვე ყა ნა ში შე მო ტა ნა, რე გი ო ნე ბის მი ხედ ვით 
ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბის სა ჭი რო ე ბა და მის სტრუქ ტუ რი რე ბა. 
რაც მთა ვა რი ა, ის გა ნი ხი ლავს და შე სა ბა მის დად გე ნი ლე ბებს 
იღებს მთავ რო ბის ამა თუ  იმ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ზე, რო გო რი ცაა 
მა გა ლი თად, ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს მი ერ ღვი ნო ზე აქ ცი ზის სა-
ფა სუ რის გაზ რდა. ამ ფორ მით  ცდი ლობს  იგი მეღ ვი ნე ე ბი სა და 
მე ვე ნა ხე ე ბის ინ ტე რეს თა დაც ვას.
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თვალ ში სა ცე მია მეღ ვი ნე- მე ვე ნა ხე ე ბის სა ერ თო კრე ბის დად გე-
ნი ლე ბა, რო მე ლიც ეხე ბა საფ რან გე თის მი ერ სა ქარ თვე ლოს 
და მო უ კი დებ ლო ბის აღი ა რე ბას (1920 წე ლის 12 იან ვა რი) – 
„იგი არის სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფოს „აღდგომის“ დღე, 
სა უ კუ ნე ზედ მე ტი თა ვი სუფ ლე ბის და კარ გულ მა მან ხე ლახ ლა 
მო ი პო ვა სა პა ტიო ალა გი ყვე ლა ერ თა შო რის. ამი ე რი დან... 
მე ტი უფ ლე ბა გვა ვა ლებს მეტს პა სუ ხის მგებ ლო ბას. და უ ღა-
ლა ვად მუ შა ო ბა გვმარ თებს, უნ და ვიხ მა როთ ყვე ლა ძა ლე ბი 
სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი უ რი აღორ ძი ნე ბის თვის და გან მტკი ცე-
ბის თვის“.

სა ინ ტე რე სოა ის ფაქ ტი, რომ კრე ბე ბის დად გე ნი ლე ბებ ში ხში-
რად არის ხაზ გას მუ ლი დე მოკ რა ტი უ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბის 
ცხოვ რე ბა ში გა ტა რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა. რო გორც ჩანს, იმ 
პე რი ო დის მეღ ვი ნე- მე ვე ნა ხე თა სა ზო გა დო ე ბა ში, ალ ბათ ზო-
გა და დაც, არის ბუ ნებ რი ვი მოთხ ოვ ნი ლე ბა დე მოკ რა ტი უ ლი 
ღი რე ბუ ლე ბე ბი სად მი – „რაც მოხ და (და მო უ კი დებ ლო ბის მი-
ღე ბა ავტ.) ამას დამ კვიდ რე ბა სჭირ დე ბა – პო ლი ტი კურ და მო-
უ კი დებ ლო ბას სა ბო ლო ოდ შე ნარ ჩუ ნე ბა და დე მოკ რა ტი უ ლი 
პრინ ცი პე ბის – ცხოვ რე ბა ში გა ტა რე ბა“. უფ რო მე ტიც, ვხვდე-
ბით არა მარ ტო მო წო დე ბას, არა მედ იგი ვე კრე ბა ფი ნან სთა 
სა მი ნის ტროს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცესს აქ ცი ზე ბის 
სა კითხ ზე არა დე მოკ რა ტი ულს უწო დებს და შე ნიშ ნავს, რომ ის 
„ჰშორდება დე მოკ რა ტი ულ წყო ბი ლე ბას“, შე სა ბა მი სად, ერ-
თგვა რად, დე მოკ რა ტი ის სა და რა ჯო ზეც დგას.

ხაზ გა სას მე ლია კონ გრე სის მუ შა ო ბის სტი ლი.  დად გე ნი ლე ბებ-
ში უმე ტე სად ვხვდე ბით კომ პლექ სურ ხედ ვებს, მსჯე ლო ბი სას 
თვალ ში სა ცე მია გლო ბა ლუ რი მიდ გო მა პრობ ლე მე ბის მი-
მართ. შე უძ ლე ბე ლია არ აღი ნიშ ნოს მა თი მუ შა ო ბის კულ ტუ-
რა, თუ რო გორ იღე ბენ გა დაწყ ე ტი ლე ბას, რო გორ აღიქ ვა მენ 
პრობ ლე მას   და ცდი ლო ბენ მის გა დაჭ რას.

აუ ცი ლებ ლად უნ და აღ ვნიშ ნოთ,  მეღ ვი ნე- მე ვე ნა ხე თა კრე-
ბა რო გორ მო უ წო დებს მე ურ ნე ო ბის სხვა სფე რო ებს, იმუ შა ონ 
სა კუ თარ სა კითხ ებ ზე და მათ მოგ ვა რე ბა ზე: „მესაქონლეებმა, 
მე აბ რე შუ მე ო ბის და მე ფუტ კრე ო ბის წარ მო მად გენ ლებ მა და 



123

აგ რეთ ვე სხვა სა მე ურ ნეო დარ გე ბის მე ურ ნე ებ მაც და მო ხე-
ლე ებ მაც უნ და გა მო არ კვი ონ ურ თი ერთ შო რის თავ -თა ვი ან თი 
მე ურ ნე ო ბის აწინ დე ლი მდგო მა რე ო ბა, გა იკ ვლი ონ გზა წარ მა-
ტე ბი სა და შე უდ გნენ მუ შა ო ბას მთე ლი თა ვი ან თი ძალ -ღო ნით. 
რო დე საც მშრო მე ლი ხალ ხი ასე და რაზ მდე ბა და თი თო ე უ ლი 
ჯგუ ფი შე უდ გე ბა თა ვის სას პე ცი ა ლო დარ გის ზედ მი წევ ნით შეს-
წავ ლას,... ჩვენს ეკო ნო მი კურ ცხოვ რე ბა საც მა შინ შე ეტყ ო ბა 
წარ მა ტე ბა და ნა ყო ფი ე რო ბა. გა რე შე ზრუნ ვა და აპე კუ ნო ბა 
აღარ დაგ ვჭირ დე ბა მა შინ.“ სწო რედ ეს მი მაჩ ნია უმ ნიშ ვნე ლო-
ვა ნეს ფაქ ტად, რომ ამ დრო ის მე ურ ნე ე ბი ფიქ რო ბენ თვით-
მყო ფა დო ბის გზე ბის პოვ ნა ზე.

სა ერ თო კრე ბა პირ ვე ლი ვე შეკ რე ბა ზე გა ნი ხი ლავს მეღ ვი ნე- 
მე ვე ნა ხე ე ბის თვის ინ ფორ მა ცი ი სა და სა გან მა ნათ ლებ ლო რე-
სურ სე ბის ნაკ ლე ბო ბას. შე სა ბა მი სად, პირ ველ ნა ბი ჯად ად გენს, 
რომ გა მო ი ცეს გა ზე თი, რო მე ლიც გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი-
დან 3 თვის შემ დეგ გა მო დის სა ხე ლით „ვაზი და ღვი ნო“. გა ზეთ-
ში სტა ტი ებს აქ ვეყ ნე ბენ სფე როს სპე ცი ა ლის ტე ბი სხვა დას ხვა 
დარ გი დან. გა მო ცე მა ში იბეჭ დე ბა რო გორც ვე ნა ხი სა და ღვი-
ნის მოვ ლას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხ ე ბი, ასე ვე სფე რო ში 
მთავ რო ბის ახა ლი დად გე ნი ლე ბე ბი და უცხ ო უ რი სი ახ ლე ე ბი. 
სა ერ თო კრე ბა ბჭობს სა ერ თო სა ნერ გე ე ბი სა და სა მა გა ლი თო 
ვე ნა ხე ბის მოწყ ო ბა ზე, სა დაც გა მოც დი ლი იქ ნე ბა ვე ნა ხის მავ-
ნებ ლებ თან ბრძო ლის სა შუ ა ლე ბე ბი. ასე ვე გა დაწყ ვე ტენ,  რომ 
ახ ლად და არ სე ბულ უნი ვერ სი ტე ტის ქი მი ის ლა ბო რა ტო რი ას-
თან შე იქ მნას ღვი ნის ლა ბო რა ტო რი აც, რაც ხელს შე უწყ ობს 
ღვი ნის ხა რის ხის კონ ტროლს. უნ და ით ქვას, რომ ამ დრო ის 
პრე სა ში ხში რად არის ხაზ გას მუ ლი ღვი ნის ბუ ნებ რი ო ბი სა და 
ნა ტუ რა ლუ რო ბის სა კითხ ი, რაც, ალ ბათ, ცალ კე მოკ ვლე ვას 
სა ჭი რო ებს.

სა ინ ტე რე სოა ად გი ლობ რივ თე მებ ში კრე ბის აქ ტი ვო ბა . ინ-
ფორ მა ცი ის მი წო დე ბი თა და ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბით, ის სტი-
მულს აძ ლევს სხვა დას ხვა პრო ცესს. სა უ კე თე სო მა გა ლი თია 
სოფ. კარ დე ნა ხი, სა დაც მე ურ ნე ე ბის მოთხ ოვ ნით, მთავ რო ბის 
მი ერ და არ სდა სა მე ურ ნეო სას წავ ლე ბე ლი: „სოფ. კარ და ნა ხის 
მცხოვ რებ ლებ მა (კა ხეთ ში) აღ ძრეს შუ ამ დგომ ლო ბა მი წათ-
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მოქ მე დე ბის სა მი ნის ტროს წი ნა შე, რა თა სა ხელ მწი ფო ნა ცი ო-
ნა ლურ მა მულ ში „კარდანახ“-ში (შე რე მე ტე ვი სე უ ლი) გა იხ სნას 
მე ურ ნე ო ბის პრაქ ტი კუ ლი სას წავ ლე ბე ლი. სა მი ნის ტრო შუ ამ-
დგომ ლო ბას დი დის თა ნაგ რძნო ბით მო ე კი და. სა ერ თო კრე ბა 
ფი ნან სდე ბა სხვა დას ხვა კო ო პე რა ტი ვე ბი სა და ამ ხა ნა გო ბე ბის 
მიერ, რომ ლებ საც ის , თა ვის მხრივ, იყე ნებს სა გან მა ნათ ლებ-
ლო თუ სხვა, ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნე ბის თვის. მა გა ლი თად, რო-
გორც ჟურ ნა ლი „ვაზი და ღვინო“  იუწყ ე ბა „დღევანდლამდე 
ფუ ლი შე მო ი ტა ნეს: „კახეთმა“ 10,000 მან., „კავშირთ-კავშირმა“ 
– 15,000მ., „ძმობამ“ – 1,000 მ. და „კახურმა ღვინომ“ – 1,000 
მან“. აქ აღ სა ნიშ ნა ვია სხვა დას ხვა გა ერ თი ა ნე ბის სუ ლის კვე თე ბა 
და გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი მზა ო ბა, სა კუ თა რი რე სურ სი ჩა დონ სა-
ერ თო სფე როს გან ვი თა რე ბის ხელ შე საწყ ო ბად. შთამ ბეჭ და ვია 
სა ერ თო კრე ბის წევ რე ბის რა ო დე ნო ბა, რო მე ლიც 4 200 მე ვე-
ნა ხე- მეღ ვი ნეს შე ად გენს.

რო გორც ვხე დავთ, XX სა უ კუ ნის და საწყ ის ში მეღ ვი ნე- მე ვე ნა  ხე-
ე ბი საკ მა ოდ აქ ტი უ რად ცდი ლო ბენ სა კუ თა რი სფე როს გან ვი-
თა რე ბას. არ ზო გა ვენ რე სურ სსა და დროს, რომ  წვლი ლი შე-
ი ტა ნონ ამ პრო ცეს ში. სა ინ ტე რე სოა  გა ერ თი ა ნე ბე ბის ზო მე ბი, 
საქ მი ა ნო ბის სფე რო ე ბი, მას შტა ბე ბი, სპე ცი ა ლი ზა ცია და მი მარ-
თუ ლე ბე ბი, თუ რამ დე ნად მრა ვალ მხრი ვია მუ შა ო ბა. რო გორც 
უკ ვე აღი ნიშ ნა, იმ დრო ის  მეღ ვი ნე- მე ვე ნა ხე ე ბის გა მო ცე მებ-
ში ზოგ ჯერ საკ მა ოდ ემო ცი ურ მი მარ თვებ სა და წე რი ლებ საც 
ვხვდე ბით, რაც თა ვი სე ბურ ეშ ხსა და მუხტს მა ტებს ამ მა სა ლებ-
ზე მუ შა ობს.

>>



ღვინისა და ყურძნის ბაზარი ქუთაისში

ფოტო: საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია, 

საზოგადოებრივი არქივი





გამოყენებული ლიტერატურა
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გულგულას კომუნა

საარქივო დოკუმენტები:

 ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. ილია ნაკაშიძის პირადი 

ფონდი. საქმე #295. Крестянская коммуна Гул-Гула в 
Кахетий.

 საქართველოს ეროვნული არქივი: საქართველოს 

ცენტრალური საისტორიო არქივი: ფონდი #153, ანაწერი #1, 

საქმე #885-1, გვ.101, გვ. 116; ფონდი #156, ანაწერი #3, საქმე 

#68, გვ. 10; თელავის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი, ივანე 

პაატაშვილის ფონდი #4315, საქმე #7, საქმე #8. (დოკუმენტები 

მოიძია თეიმურაზ ვახტანგაშვილმა).

წიგნები:

 სოფელი გულგულა (რამდენიმე ეპიზოდი ქართული სოფ-

ლის ისტორიიდან), ზაალ გიგიტელაშვილი, ბიძინა ნანობაშვილი. 

გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2010 წელი

გაზეთები:

 ცნობის ფურცელი, #2982, 19.01.1906 წ. გვ. 1, 3-4.

 მეგობარი, #16, 13(25).10.1906 წ. გვ. 2.

 ისარი, #26, 6.02.1907 წ. გვ. 2.

ჟურნალები:

 თეატრი და ცხოვრება, #8, 1919 წ. გვ. 16.

 შრომა, #1, სექტემბერი, 1922 წ. ნაროდნიკული იდეები და ჩვენი 

სინამდვილე. გვ. 13-15.

 ცისკარი, #4, 1976 წ. პირველი კომუნა, მრელაშვილი გ. გვ. 95-

98.

 დროშა, #7, 1977 წ. გულგულას კომუნა, მარკოზაშვილი შ. გვ. 

10-11.

ზეპირი ისტორიები:

 მალხაზ ალუდაშვილის ზეპირი ისტორია; ინტერვიუერი – 

ირაკლი ხვადაგიანი. თელავი, 28.06.2015 წ.

 იოსებ გიგიტელაშვილის ზეპირი ისტორია; ინტერვიუერი – 
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ირაკლი ხვადაგიანი, ზაზა კოლელიშვილი,  მალხაზ ალუდაშვილი. 

გულგულა, 28.06.2015 წ.

სოფელ ავლევის მოდერნიზაცია

წიგნები:

 კონსტანტინე მიხეილის ძე ამირაჯიბი, ჟღენტი გ.ნ., შრომის 

წითელი დროშის ორდენის საქართველოს სასოფლო სამეურნეო 

ინსტიტუტის გამომცემლობა, თბილისი, 1959 წელი.

ჟურნალები:

 კავშირი, #13-14, 1920 წელი, გვ. 20-21.

გაზეთები:

 ივერია,  #194, 13-09-1892 წელი, გვ. 2-3;  #192, 10-09-1894 

წელი, გვ. 2;  #153, 20-07-1895 წელი, გვ. 2-3;  #458, 18-02-1898 

წელი, გვ. 3; #212, 30-09-1901 წელი, გვ. 3;  #183, 28-08-1902 

წელი, გვ. 2.

 ცნობის ფურცელი, #1864, 12-07-1902 წელი, გვ. 2.

 მეგობარი, #13, 10-10-1906 წელი, გვ. 3.

 გრიგალი, #4, 13-09-1906 წელი, გვ. 2;  #9, 20-09-1906 წელი, 

გვ. 2; #12, 23-09-1906 წელი, გვ. 3.

 ისარი, #36, 17-02-1907 წელი, გვ. 3-4.

 სახალხო ფურცელი, #674, 14-08-1912 წელი, გვ. 2-3.;  #675, 

15-08-1912 წელი, გვ. 2-3.

 Возраждение, #156, 03-08-1918 წელი, გვ. 2-3; #158, 06-08-

1918 წელი, გვ. 2-3.
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გურიის სახალხო ბიბლიოთეკა
 

საარქივო დოკუმენტები:

 ჩემი არქივი, ზაქარია ჩიჩუა, საქართველოს ეროვნული არქივი, 

საქართველოს ცენტრალური საისტორიო არქივი, ფონდი #2135 

(ზაქარია ჩიჩუას პირადი ფონდი), ანაწერი #1, საქმე #1.

წიგნები:

 მოგონებები, ისიდორე რამიშვილი, გამომცემლობა არტანუჯი, 

თბილისი 2012 წელი.

 მასალები აკეთის თემის კულტურული და ეკონომიკური 

ცხოვრების ისტორიის შესახებ (სკოლა, ბიბლიოთეკა, ეკონომიკური 

სიდუხჭირე 1876-1904 წლებში), მურვანიძე-ვადაჭკორია ლია, 

თბილისი, 2008 წელი.

გაზეთები:

 ტალღა, #12, 12(25)-08-1906 წელი.

 წყარო, #17, 16-11-1907 წელი.

 ჩვენი გზა, #19, 27-09-1907 წელი.

 ლახვარი, #43, 03-06-1907 წელი.

 ეკალი, #8, 10-09-1908 წელი.

 ჩვენი საქმე, #6, 11-02-1909 წელი. #31, 11-04-1909 წელი. #32, 

12-04-1909 წელი.

 მომავალი, #46, 16-10-1909 წელი.

 საქმე, #33, 03-11-1910 წელი.

ჟურნალები:

 თეატრი და ცხოვრება, #3, 17-01-1916 წელი.

სახალხო მოღვაწე მასწავლებელნი: არსენ სიმონის ძე წითლიძე. ა. 

შუბნელი და იერემია გულისაშვილი.

 ლიტერატურული აჭარა, #2, 1966 წელი.

ლავრენტი წულაძე.
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სამეურნეო ამხანაგობა „კოლხიდა“ 

საარქივო დოკუმენტები:

 საქართველოს ეროვნული არქივი, საქართველოს 

ცენტრალური საისტორიო არქივი, ფონდი #153, ჩანაწერი #3 

– ტფილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველოს ფოტო-

კარტოთეკა.

 გიორგი ლეონიძის სახელობის ლიტერატურის მუზეუმი, 

ზაქარია ჭიჭინაძის პირადი ფონდი, „იმერეთის მწიგნობრობის 

ისტორიისათვის – ისიდორე კვიცარიძე“.

 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის 

არქივი, ფონდი #6, საქმე #3454. ფონდი #8, საქართველოს სსრ 

შინსახკომთან არსებული განსაკუთრებული სამეულის (ე.წ. ტროიკა) 

სხდომის ოქმები.

გაზეთები: 

 ისარი, #50. 07.03.1907. გვ. 3; #72. 01.04.1907. გვ. 3; #104. 

16.05.1907. გვ.3-4; #69. 29.03.1907. გვ. 1; #14. 26.04.1907. გვ. 4; 

 ფონი, #1. 06.09.1909. გვ.1; #9. 01.11.1909. გვ.1-2; 

 ჩანგი, #13. 18.07.1909. გვ.4

 ამირანი, #134. 15.08.1908. გვ.3-4; #135. 17.08.1908. გვ.1-2

 ჩვენი ხმა, #17. 22.01.1908. გვ.3

 შრომა, #66. 25.01.1906. გვ.4

 იმედი, #13. 23.10.1908. გვ.3

 ტალღა, #7. 06.08.1906. გვ.3-4

 ცისკარი, #7. 28.10.1907. გვ15-16; #8. 04.11.1907. გვ.14-16

 ცნობის ფურცელი, #1667. 11.12.1901. გვ.2; #1809. 15.05.1902. 

გვ.3; #1967. 28.10.1902. გვ.2;#2159. 23.05.1903. გვ.3

 ივერია, #98. 12.05.1899. გვ.1

 კომუნისტი, #225. 01.10.1922. გვ.3

ჟურნალები:

 საგლეხო კალენდარი,1907. გვ. 117-120
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სავაჭრო ამხანაგობა „შუამავალი“

ჟურნალები:

 „მეურნე“, #8, 1895 წ. გვ. 7-8;  #9, 1895 წ. გვ. 6-8;

 „კოოპერაცია“ , #10, 30-08-1911 წ. გვ. 12-13.

 „კვალი“,   #9, 1895 წ. გვ. 1-2.;  #10, 1895 წ. გვ. 1-2;  #24, 1895 წ. 

გვ. 6;  #8, 1896 წ. გვ. 132-133; #11, 1896 წ. გვ. 185-187;  #22, 1896 

წ. გვ. 371-372;  #11, 1897 წ. გვ. 236;  #25, 1897 წ. გვ. 478-480; #39, 

1897 წ. გვ. 701-703;  #7, 1898 წ. გვ. 127;  #9, 1898 წ. გვ. 154-156;  

#10, 1898 წ. გვ. 170-174;  #11, 1898 წ. გვ. 181-183;  #12, 1898 წ. გვ. 

204-206;  #14, 1898 წ. გვ. 242-246;  #9, 1900 წ. გვ. 138;  #10, 1900 

წ. გვ. 155-156; #13, 1900 წ. გვ. 210-211; #31, 1900 წ. გვ. 490;  #18, 

1901 წ. გვ. 494;  #21, 1901 წ. გვ. 550-552;  #3, 1902 წ. გვ. 53-54;  

#5, 1902 წ. გვ. 78-80, გვ. 87;  #14, 1902 წ. გვ. 226;  #15, 1902 წ. გვ. 

241; #20, 1902 წ. გვ. 320-322;  #21, 1902 წ. გვ. 342.

გაზეთები: 

 „ცნობის ფურცელი“,  #1, 20-10-1896 წ., გვ. 1-2; #34, 22-11-1896 

წ., გვ. 3; #40, 28-11-1896 წ., გვ. 2; #43, 01-12-1896 წ., გვ. 4; #45, 

03-12-1896 წ., გვ. 3; #46, 04-12-1896 წ., გვ. 4; #52, 10-12-1896 წ., 

გვ. 3; #60, 18-12-1896 წ., გვ. 3; #62, 20-12-1896 წ., გვ. 4; #78, 08-

01-1897 წ., გვ. 3; #102, 01-02-1897 წ., გვ. 2; #109, 08-02-1897 წ., 

გვ. 2-3; #121, 20-02-1897 წ., გვ. 2; #134, 06-03-1897 წ., გვ. 2; #136, 

08-03-1897 წ., გვ. 2; #144, 16-03-1897 წ., გვ. 3; #159, 01-04-1897 წ., 

გვ. 1-2; #168, 11-04-1897 წ., გვ. 2; #169, 13-04-1897 წ., გვ. 2; #173, 

19-04-1897 წ., გვ. 1-2; #192, 11-05-1897 წ., გვ. 2; #209, 27-05-1897 

წ., გვ. 2-3; #213, 31-05-1897 წ., გვ. 3-4; #217, 06-06-1897 წ., გვ. 2; 

#222, 11-06-1897 წ., გვ. 2; #229, 18-06-1897 წ., გვ. 2-4; #232, 21-

06-1897 წ., გვ. 3; #259, 19-07-1897 წ., გვ. 2; #330, 04-10-1897 წ., 

გვ. 3; # 337, 11-10-1897 წ., გვ. 3; #341, 15-10-1897 წ., გვ. 3; #382, 

26-11-1897 წ., გვ. 2; #389, 03-12-1897 წ., გვ. 2; #402, 16-12-1897 წ., 

გვ. 2; #450, 08-02-1898 წ., გვ. 3.; #453, 11-02-1898 წ., გვ. 3; #461, 

21-02-1898 წ., გვ. 4; #462, 22-02-1898 წ., გვ. 4; #463, 24-02-1898 წ., 

გვ. 4. #475, 08-03-1898 წ., გვ. 4; #477, 10-03-1898 წ., გვ. 4; #480, 

13-03-1898 წ., გვ. 4.; #482, 15-03-1898 წ., გვ. 4; #484, 17-03-1898 წ., 

გვ. 2; #485, 18-03-1898 წ., გვ. 2-3.
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#521, 30-04-1898 წ., გვ. 3; #570, 28-06-1898 წ., გვ. 2; #708, 19-12-

1898 წ., გვ. 2-3; #837, 09-06-1899 წ., გვ. 3-4; #848, 22-06-1899 წ., 

გვ. 1; #872, 21-07-1899 წ., გვ. 1; #919, 19-09-1899 წ., გვ. 2; #971, 

25-10-1899 წ., გვ. 2; #1053, 25-02-1900 წ., გვ. 1; 

#1329, 16-12-1900 წ., გვ. 4; #1383, 16-02-1901 წ., გვ. 3; #1443, 22-

04-1901 წ., გვ. 4; #1502, 22-06-1901 წ., გვ. 4; #1708,  26-01-1902 წ., 

გვ. 4; #2192,  26-06-1902 წ., გვ. 3; 2429,  05-03-1904 წ., გვ. 3.

 „ივერია“,   #195, 12-09-1893 წ. გვ. 1; #258, 28-11-1893 წ. გვ. 1; 

#97, 07-05-1895 წ. გვ. 1; #112, 01-06-1895 წ. გვ. 4; #227, 20-10-

1895 წ. გვ. 2-3; #52, 06-03-1896 წ. გვ. 1; #57, 12-03-1896 წ. გვ. 3-4; 

#71, 03-04-1896 წ. გვ. 4; #80, 13-04-1896 წ. გვ. 4; #23, 12-02-1897 

წ. გვ. 1-2; #84, 02-05-1897 წ. გვ. 2; #98, 18-05-1897 წ. გვ. 4; #115, 

13-06-1897 წ. გვ. 3-4.; #128, 28-06-1897 წ. გვ. 2-3; #172, 22-08-1897 

წ. გვ. 1-3. #208, 28-10-1897 წ. გვ. 4; #260, 16-12-1897 წ. გვ. 2; #32, 

12-02-1898 წ. გვ. 2-3; #38, 21-02-1898 წ. გვ. 2-3; #40, 24-02-1898 

წ. გვ. 2-3; #42, 26-02-1898 წ. გვ. 4; #50,  07-03-1898 წ. გვ. 4; #67,  

28-03-1898 წ. გვ. 3; #107,  23-05-1898 წ. გვ. 4; #113,  31-05-1898 წ. 

გვ. 2-3; #114,  02-06-1898 წ. გვ. 3; #123,  12-06-1898 წ. გვ. 4; #107,  

23-05-1898 წ. გვ. 4; #214,  07-10-1898 წ. გვ. 4; #263,  09-12-1898 

წ. გვ. 4; #256,  01-12-1898 წ. გვ. 2; #280,  31-12-1898 წ. გვ. 4; #48,  

05-03-1899 წ. გვ. 4; #90,  01-05-1899 წ. გვ. 1; #96,  09-05-1899 წ. 

გვ. 2; #110,  27-05-1899 წ. გვ. 2; #149,  15-06-1899 წ. გვ. 4; #253,  

24-11-1899 წ. გვ. 4; #49,  07-03-1900 წ. გვ. 3; #50,  08-03-1900 წ. გვ. 

4; #59,  17-03-1900 წ. გვ. 4; #39,  20-02-1901 წ. გვ. 2; #104,  16-05-

1901 წ. გვ. 2; #147,  08-07-1901 წ. გვ. 2; #20,  26-01-1902 წ. გვ. 2; 

#30,  06-02-1902 წ. გვ. 2-3.
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მევენახე-მეღვინეთა გაერთიანებები 

წიგნები:

 “საუფლისწულო მამულები კახეთში 1885-1921 წწ.“, თენგის 

ჩხეიძე, 1968, გამომცემლობა “მეცნიერება“, თბილისი

  “მევენახეობა და მეღვინეობა“, N1-4, 1919-1920 წწ., ი. კილაძის 

სტამბა, ქუთაისი

ჟურნალები: 

 “ვაზი და ღვინო“, N 1-11, 1920 წ. ქართული ბეჭდვითი 

ამხანაგობა, თბილისი 

დოკუმენტები: 

 კახელ მევენახეთა “კავშირთ-კავშირის“ წესდება. თბილისი, 

ქალაქთა კავშირის სტამბა, 1919 წ. 

 კახეთის მევენახეთა ღვინის დამყენებელ გლეხთა ამხანაგობა 

“კახეთის“ წესდება, 1908 წ., თბილისი



თეატრის მშენებლობა სოფელ ქვემო მაჩხაანში

ფოტო: კულტურული მემ კ ვიდ რე ო ბის 

არა სამ თავ რო ბო მო ნი ტო რინ გი





პუბ   ლი  კა  ცია „ინიციატივა ცვლი  ლე  ბე  ბი  სათ   ვის“ მომ   ზად   და პრო  ექ   ტის –

„თანამშრომლობა ძლი  ე  რი სოფ   ლისა   თ   ვის“ ფარ   გ   ლებ   ში; პრო  ექ   ტი გან   ხორ   ცი -

ელ   და სა  თე  მო გან   ვი  თა  რე  ბის ცენ   ტ   რი  სა (CDC) და  თა  ნა  მედ   რო  ვე ხე  ლოვ   ნე  ბის 

ცენ   ტ   რი – თბი  ლი  სის (CCA Tbilisi) მი  ერ, ფონ   დის – „ღია სა  ზო  გა  დო  ე  ბა – სა  ქარ  -

თ   ვე  ლო“  მხარ   და  ჭე  რით.

გამოცემულია ფონდის „ღია საზოგადოება – საქართველო“ ფინანსური მხარ-

დაჭერით. მასალაში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხა ტა  ვ დეს 

ფონდის პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის 

შინაარსზე. 

პრო ექ ტის პარ ტ ნი ო რე ბი: სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის პე და გოგ თა ფო რუ მი, 

საბ ჭო თა წარ სუ ლის კვლე ვის ლა ბო რა ტო რი ა, კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის 

არა სამ თავ რო ბო მო ნი ტო რინ გი. პრო ექ ტი ასე ვე თა ნამ შ რომ ლობს თბი ლი სის 

მე ო რე სა ერ თა შო რი სო ხე ლოვ ნე ბის ტრი ე ნა ლეს თან „თვითორგანიზებადი 

სის ტე მე ბი“.  



პრო ექ ტის გუნ დი:  ანა მარ გ ვე ლაშ ვი ლი (CDC);  ვა ტო წე რე თე ლი (CCA Tbilisi); 

მკვლე ვარ თა გუნ დი:  ირაკ ლი ხვა და გი ა ნი, და ვით ხვა და გი ა ნი (საბჭოთა წარ სუ-

ლის კვლე ვის ლა ბო რა ტო რი ა); დი ა ნა კა კაშ ვი ლი, თა მარ სი ხა რუ ლი ძე, პა ა ტა 

ალა ვერ დაშ ვი ლი (კულტურული მემ კ ვიდ რე ო ბის არა სამ თავ რო ბო მო ნი ტო-

რინ გი). 

სტი ლი და კო რექ ტუ რა: ქე თე ვან ინ წ კირ ვე ლი, ქე თე ვან გო გო ბე რიშ ვი ლი;

დი ზა ი ნი: მა ნა ნა არა ბუ ლი / zangodesign

და კა ბა დო ნე ბა: მაგ და ცოცხა ლაშ ვი ლი;
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