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თემის გან ვითა რების გამ ოცდილე ბა               
სა ქარ თველოში - ისტო რიული რა კურსი                 
და თა ნა მედ როვე გამ ოწვე ვები

 [ ანა მარ გვე ლაშვილი ]

კვლევით-საგანმანათლებლო პროექტი „ინიციატივა ცვლი-
ლე ბისათვის“ განხორციელდა1 2015-2016 წლებში. პროექტი 
მიზნად ისახავდა, შეესწავლა საქართველოში  თემის თვით-
ორგანიზების კულტურა და გამოცდილება2 1921 წლის საბ-
ჭო თა ოკუპაციამდე. ასევე, წინ წამოეწია წარმატებული 
გა  მოცდილება; გაეანალიზებინა იმ ეპოქისათვის დამახასია-
თე   ბელი პრობლემები, შეედარებინა მაშინდელი ვითარება 
დღე ვანდელთან; წამოეწყო აღნიშნულ საკითხებზე საზო გა-
დო ებრივი დისკუსია.

2015 წელს პროექტის ფარგლებში გამოიცა წიგნი  „ინიციატი-
ვა ცვლილებისათვის“, რომელმაც საზოგადოების დიდი 
დაი ნ    ტერესება გამოიწვია. პუბლიკაციაში აღწერილია 1921 
წლ ის საბჭოთა ოკუპაციამდე საქართველოში თემის თვით-
ორ განიზების ათი მაგალითი. 

სწორედ მკითხველის (ხელოვანების, სამოქალაქო განათ-
ლე ბის პედაგოგების, სათემო და საზოგადოებრივი ორგა-
ნიზაციების, კოოპერატივების საკითხებზე მომუშავე პირების) 
დაინტერესების შედეგად გადაწყდა, 2016 წლისათვის დამა-

1 სათემო განვითარების ცენტრისა და თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი 
თბილისის ერთობლივი პროექტი, განხორციელდა ფონდის „ღია საზოგადოება 
− საქართველო“ მხარდაჭერით. პროექტის პარტნიორები:  საქართველოს 
სამოქალაქო პედაგოგთა ფორუმი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია, 
კულტურული მემკვიდრეობის არასამთავრობო მონიტორინგი.
2 კვლევა ჩატარდა საქართველოს სხვადასხვა ბიბლიოთეკასა და არქივში;  
ასევე, მიზნობრივ სოფლებში შეგროვდა ზეპირი ისტორიები; 



ტებით ათი მაგალითის დამუშავება და წიგნის მეორე ნა წი-
ლის გამოცემა.

წინამდებარე პუბლიკაცია „ინიციატივა ცვლილებისათვის“, 
წიგ ნი მეორე, აღწერს იმავე პერიოდის საქართველოში 
კერძო ინიციატივებისა თუ ჯგუფური ძალისხმევის შედეგად 
თემის მობილიზებისა და განვითარების მაგალითებს: დაბ-
რ კოლებებს, წარუმატებლობას, წარმატებას; ეს მაგალი თ ე ბი 
ნათლად აჩვენებს, როგორ ცდილობენ ადამიანები შეც ვალონ 
პირადი და საზოგადო მდგომარეობა, როგორ თავდაუზო-
გავად შრომობენ  ქვეყნის უკეთესი მომავლი სა თ ვ ის, როგორ 
ავლენენ შემოქმედებით უნარს. გარდა თემატური მაგა ლი -
თე ბისა, გამოცემაში შესულია საქართველოში შრომითი 
გაერთიანებებისა და ურთიერთდახმარების ისტორიუ ლი ანა-
ლიზი.

საქართველოში თემის თვითორგანიზების 
გამოცდილება  −  1921 წლის საბჭოთა ოკუპაციამდე

XIX საუკუნის მეორე ნახევრიდან 1921 წლამდე საქართველოს 
პერიოდული გამოცემებისა და საარქივო დოკუმენტების შეს-
წავლისას გამოიკვეთა იმდროინდელი საზოგადოებისათვის  
მრავალი  აქტუალური პრობლემა, რომელთა შესახებაც ხდე-
ბო და საჯარო მსჯელობა, მოსახლეობის ინფორმირება, ყა
ლი ბ დებოდა საზოგადოებრივი აზრი; რიგი პრობლემებისა 
უკავშირდებოდა ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების 
სხვადასხვა ფორმას, კერძო და ჯგუფური ინიციატივების მნიშ-
ვნელობას, სოფლის განვითარების საკითხებს. კვლე ვის 
შედეგად შესაძლებელი გახდა, თემის თვითორგანიზების 
პროცესებში იმ მთავარი აქცენტების წინ წამოწევა, რომლებიც 
საქართველოში საუკუნის წინ  იყო აქტუალური და დღესაც 
არანაკლებ მნიშვნელოვანია. ეს  საკითხებია:
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სოფლის თვითმმართველობა და თვითორგანიზების 
გამოცდილება

მე-19 საუკუნის ბოლოს, ბატონყმობის გაუქმების შემდეგ, რუ სე -
თის იმპერიაში ადგილი ჰქონდა თვითმმართველობის სას ტა-
რტო მოდელის დანერგვის მცდელობას, თუმცა იგი, სხვადა-
სხვა მიზეზის გამო, არ განხორციელდა. 1865 წელს რუსეთის 
იმ პერიაში გატარებული საგლეხო რეფორმის (გლეხების გა-
თავისუფლება მებატონეებისაგან და მათი უფლებების გან-
საზღვრა) და სათანადო დებულების საფუძველზე ჩამო ყალი  -
ბ და მხოლოდ სოფლის საზოგადოებრივი მმართველობები 
ე.წ. სოფლის ყრილობები.3

მიუხედავად იმისა, რომ ერობის სრულფასოვანი რეფორ-
მის განხორციელება ნაკლებად შესაძლებელი ჩანდა, სა-
ქართველოში ინტენსიურად მსჯელობდნენ დეცენ ტრალი ზა-
ციის მნიშვნელობასა და საჭიროებაზე. იმდროინდელ პრე   საში 
აქტიურად განიხილებოდა  თვითმმართველობის შე სა ძ ლო 
ფორმები, ევროპული გამოცდილება. აღნიშნულ საკით ხებს 
ეძღვნება მთელი რიგი სპეციალური, დარგობრივი გა მო-
ცემები; 

ზემოთ აღნიშნული ამბების კვლევისას გამოიკვეთა სასოფ-
ლო თვითმმართველობის ჩანასახები. კერძოდ, სოფლის 
ყრილობების მუშაობა, სპეციფიკა, მოსახლეობის აქტიური 
ჩართულობა, ყრილობის  გავლენა სოფლის პრობლემების 
მოგვარებაზე. სოფლის ყრილობებმა თითქმის 1918 წლამდე 
იმუშავა. 1918 წელს, დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, 
თვითმმართველობის საკითხებზე მუშაობა განსაკუთრებით 
აქტიურ ფაზაში შევიდა. 1918  წელს ჩატარდა საერობო რე-
ფორმის პირველი ეტაპი, თანმდევი არჩევნებით (არჩევნები 
არ მოიცავდა მთელ საქართველოს, არამედ პირველ ეტაპზე 
მხოლოდ იმ ძირითად მხარეებში ჩატარდა, სადაც საომარი 

3 „სოფლობა“, დიანა კაკაშვილი. „ინიციატივა ცვლილებისათვის − თემის 
თვითორგანიზებისა და თანამშრომლობის გამოცდილება საქართველოში, 
საბჭოთა  ოკუპაციამდე.“  სათემო განვითარების ცენტრისა და თანამედროვე 
ხელოვნების ცენტრი − თბილისის გამოცემა, 2015,  გვ. 13
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მოქმედებები4 არ მიმდინარეობდა და რომლებიც ცენტრა-
ლური ხელისუფლების კონტროლს ექვემდებარებოდა). 
არ ჩეულმა კომუნალურმა მმართველობებმა მუშაობაც კი 
დაიწყო; სამწუხაროდ, მხოლოდ 1921 წლამდე. 1921 წელს, 
საქართველოს საბჭოთა ოკუპაციის შედეგად, შეწყდა არა 
მარტო თვითმმართველობის რეფორმის პროცესი, არამედ, 
ზოგადად, ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება და დაიწყო 
ტოტალიტარული, ცენტრალიზებული რეჟიმის ფორმირება, 
რომელმაც 70 წელი გასტანა და დღემდე საკმაოდ მძიმე 
კვალი დატოვა საზოგადოების ცნობიერებაზე. 

კულტურულ-საგანმანათლებლო ინიციატივები და მათი 
გავლენა სოფლის ცხოვრებაზე 

კვლევის მეორე კომპონენტი აერთიანებს კულტურისა და 
განათლების სფეროში ინტერესთა ჯგუფების, ორგანიზაციების 
მუშაობას სასოფლო თუ ეროვნულ დონეზე. „XIX საუკუნის 
მეორე ნახევარში განმანათლებლობის კამპანიის ინიციატორები 
ცდილობდნენ, საშუალო თუ უმაღლეს სასწავლებლებში მი-
ღებული ცოდნა სოფლის მოსახლეობისათვის გაეცნოთ. მათ 
მიზანს ახალი ცოდნის უპირატესობის ჩვენება წარმოადგენდა...
კამპანიის ინიციატორები თვლიდნენ, რომ მხოლოდ აქტიურ 
მოქალაქეთა ორგანიზებულ ძალად ჩამოყალიბებული გლე-
ხობა შეძლებდა თვითორგანიზებას ...“5

ასევე დიდი მნიშვნელობა  ჰქონდა მთელ ქვეყანაში  კულტუ
რისა და განათლების ხელმისაწვდომობას, არაფორმალური 
განათლების დაწესებულებების შექმნას, სამკითხველოების 

4 კონფლიქტი ოსმალეთთან, დენიკინთან (რუსულ მონარქისტულ არმიასთან), 
რის გამოც სასაზღვრო რეგიონები, სამხრეთ საქართველოსა და აფხაზეთში 
ფრონტის ხაზს წარმოადგენდა და ვერ ხერხდებოდა მშვიდობის შენარჩუნება. 
ასევე ბათუმის ოლქი, რომელიც ოსმალეთისა და შემდგომ ბრიტანეთის არმიის 
მიერ იყო ოკუპირებული.
5  „გურიის სახალხო ბიბლიოთეკა“, ირაკლი ხვადაგიანი. „ინიციატივა 
ცვლილებისათვის − თემის თვითორგანიზებისა და თანამშრომლობის გამოც-
დილება საქართველოში, საბჭოთა ოკუპაციამდე.“ სათემო განვითარების ცენტ-
რისა და თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი თბილისის გამოცემა, 2015, გვ. 60
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დაარსებას, კულტურულ ცხოვრებაში სოფლის ჩართულობას 
და სხვა. ამ პერიოდში იქმნება და აქტიურად მუშაობს 
სხვადასხვა ფორმის საზოგადოებრივი ორგანიზაცია; კერ
ძო თუ სათემო ინიციატივის საფუძველზე სოფლად  კულ
ტურულსაგანმანათლებლო საქმიანობის წარმართვის მრა
ვალ მაგალითს ვხედავთ. პროცესებში აქტიურად ერთ ვება 
მოსახლეობა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 
სოფლის თემი თავად იწყებს  კულტურულ-საგან მანათ ლე-
ბლო საქმიანობისათვის (სამკითხველოს, სკოლის დაარ-
სება, თეატრის მშენებლობა, ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა 
კულტურულ-საგანმანათლებლო ინიციატივის მხარდაჭერა)  
ფონდების მოძიებას, მართავს კამპანიებს მატერიალურ-ფი-
ნანსური რესურსის მობილიზების მიზნით; ამ საქმეში სა-
ზოგადოების ფართო ფენები ერთვება. სხვადასხვა სოფე ლში 
თუ  ქალაქში იმართება ღონისძიებები კონკრეტული სა გ ა ნმა-
ნათლებლო ინიციატივების მხარდასაჭერად. 

სოფლები ქვეყნისთვის  მნიშვნელოვანი მოვლენებისთვისაც 
ახე რხებდნენ მობილიზებას: მაგალითად, 1887 წელს სოფელ 
ქვემო მაჩხაანის სკოლაში, ამ სოფლის ქალებმა გამართეს 
სპექტაკლი, რათა ფინანსურად დახმარებოდნენ „ქართველ-
თა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას“.6 
მსგავსი მაგალითი ბევრია და გვიჩვენებს, რომ საქართველოს 
თითქმის ყველა რეგიონში საზოგადოების სამოქალაქო აქ-
ტიურობა, მისი თვითორგანიზების უნარი საკმაოდ შთამ ბეჭ-
დავი იყო.

სამეურნეო გაერთიანებები, კოოპერაცია და 
ამხანაგობები

ХІХХХ საუკუნეების მიჯნაზე საქართველოში სასოფლო მე
ურნეობის თითქმის ყველა დარგში ჩამოყალიბდა სასოფ-
ლო-სამეურნეო, საწარმოო ამხანაგობები (კოოპერატივები). 

6 იქვე: „სოფელი ქვემო მაჩხაანი − ქიზიყის კულტურულ-ეკონომიკური ცენტრი“, 
თამარ სიხარულიძე,  გვ. 49
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საზოგადოება იმდენად დაინტერესდა სამეურნეო გაერთია-
ნებებით, რომ 1909 წელს გამოიცა სპეციალური წიგნი „კო-
ოპერაცია. თეორია, ისტორია და პრაქტიკა“7 და ასევე, გა-
მოდიოდა სპეციალური პერიოდული გამოცემა. ჟურნალ 
„კოოპერაციის“ მეშვეობით მკითხველი ეცნობოდა ევროპული 
ქვეყნების გამოცდილებასა და მიღწევებს კოოპერატივების 
მუშაობის სფეროში.8

პროექტის, „ინიციატივა ცვლილებისათვის“, ფარგლებში გა-
მო ვიკვლიეთ რამდენიმე ამხანაგობის საქმიანობა, რო გორც 
თანამშრომლობისა და სამეურნეო ინტერესთა გაერთიანების, 
თვით მო ქმედების მაგალითი, როგორც თვითმმართველობის 
ერთგვარი ფორმა; საქართველოში დღესაც აქტუალურია 
კოოპერატივებისა და, ზოგადად, შრომითი გაერთიანებების 
საკითხი. სოფლად მაცხოვრებელ გლეხთა დიდი ნაწილი 
დღესაც მცირემიწიანია; იგივე პრობლემა იდგა საქართვე
ლო ში ბატონყმობის გაუქმების შემდეგაც. მცირემიწიანობის 
გამო სასოფლო-სამეურნეო შრომის შედეგად მიღებული 
მო გება ოჯახისათვის საკმარისი არ იყო და ამ საკითხის 
მოგვარების ერთ-ერთი გზა შეიძლება ყოფილიყო სამეურნეო 
ძალთა გაერთიანება. სწორედ ამიტომ, მნიშვნელოვანია, 
ისტორიული მეხსიერების წინ წამოწევა და გააზრება, რომ 
მსგავსი სამეურნეო ფორმები საქართველოში საკმაოდ პოპუ-
ლარული და მიღებული პრაქტიკა იყო; 

თვითორგანიზების ტრადიციის წყვეტა

1991 წელს, საბჭოთა კავშირის დაშლისა და საქართველოს 
მიერ დამოუკიდებლობის ხელახლა მოპოვების შემდეგ, ზე-
მოთ განხილული საკითხები (დეცენტრალიზაცია და თვით

7 ავტორი კონსტანტინე კანდელაკი, მოსკოვის უმაღლესი კომერციული 
სასწავლებლის კურსდამთავრებული.
8 „მეცხვარეთა ამხანაგობა − მწყემსი“, დიანა კაკაშვილი. „ინიციატივა 
ცვლილებისათვის − თემის თვითორგანიზებისა და თანამშრომლობის გამოცდი-
ლება საქართველოში, საბჭოთა  ოკუპაციამდე.“ სათემო განვითარების ცენტრისა 
და თანამედროვე  ხელოვნების ცენტრი თბილისის გამოცემა, 2015, გვ. 85 
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მმართველობის რეფორმა, ადგილობრივი დემოკრა ტია, 
თემის განვითარება, ინტერესთა ჯგუფების ფორმირება, კო-
ო პერაცია, სამოქალაქო მონაწილეობა) ხელახლა დადგა 
დღის წესრიგში, როგორც ქვეყნისა და საზოგადოებისათვის 
სრულიად ახალი და უცხო თემები. 

რამ განაპირობა  საუკუნის წინანდელი რთული, მაგრამ დი-
ნამიკური, დემოკრატიული განვითარების პროცესების, თვით-
ორგანიზების ტრადიციების წყვეტა? ისტორიული მეხსიერების 
დაკარგვა? რა განაპირობებს დღეს (90-იანი წლებიდან მო-
ყო ლებული) სათემო განვითარების სამუშაო პროცესებში 
წარმოქმნილ პრობლემებს? საზოგადოების დაბალ ინტერესს 
საერთო საქმისა და სივრცის მიმართ? ადგილობრივი ინი ცია-
ტივისა და თვითორგანიზების დაბალ მაჩვენებელს? 

სოფლის თემის დღევანდელ პასიურობას სხვადასხვა მიზეზი 
შეიძლება ჰქონდეს: 

საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს  ოკუპაციის შედეგად 
ქვეყანაში მიმდინარე საზოგადოებრივ-პოლიტიკური პროცე-
სები ეტაპობრივად შეჩერდა. საბჭოთა რეჟიმი თავიდანვე 
მტრულად განეწყო აქტიური მოქალაქეების, კერძო ინიცია-
ტივის მიმართ. იმ პირთა უმრავლესობა, რომლებიც ქვეყა
ნა ში სოციალურეკონომიკური და პოლიტიკური ცვლი ლე-
ბებისთვის იბრძოდა, საბჭოთა რეპრესიებს ემსხვერ პლა. 
თვით ორგანიზებისა და თვითმოქმედების სივრცე გაქრა. გა უ-
ქმ და კერძო საკუთრების უფლება, შეძლებულ გლეხებს ქო-
ნება ჩამოართვეს; კოლექტივიზაციის პროცესის პირველი ტა-
ლღა 1920-იანი წლების ბოლოს დაიწყო, თუმცა გლეხების 
მასობრივი პროტესტის გამო დროებით შეჩერდა. შემდეგ 
უკ  ვე 1930-იან წლებში დაწყებული კოლექტივიზაციის მეორე 
ტალ ღა მასობრივი ტერორის ფონზე განხორციელდა. კერ-
ძო საკუთრების (სასოფლო-სამეურნეო მიწების) გარეშე დარ-
ჩენილი სოფლის მაცხოვრებლები კოლექტივებში იძუ ლე ბით 
ერთიანდებოდნენ. 
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საზოგადოებრივი განვითარების პროცესების მიმართ  დამა-
ხასიათებელი უნდობლობისა და ინტერესის ნაკლებობის მი -
ზეზი შეიძლება იყოს  საბჭოთა პერიოდში მოსახლეობის ცნო-
ბიერებაში დალექილი ფრაზა – „ინიციატივა ისჯება“.

დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ კი „90იანი წლების 
პირველი ნახევრის პოლიტიკური ქაოსი და შეიარაღებული 
კონფლიქტები მშვიდობიანი განვითარების შესაძლებლობას 
გამორიცხავდა“.9 ქვეყანა მრავალი პრობლემის წინაშე დად
გა: მძიმე სოციალურეკონომიკური გარემო, ქვეყანაში გამე
ფებული უმუშევრობა, სიღარიბე, კორუფცია, არსებული 
საწარმოო და  სხვა ინფრასტრუქტურის მოშლა. ამ ყოველივემ 
თავისი გავლენა იქონია საზოგადოების  ნიჰილისტურ გან
წ ყო ბაზე. საბჭოთა პერიოდშიც და შემდეგ, გარდამავალ 
ეტაპზეც, სახელმწიფო მართვის სისტემა მაქსიმალურად  
ცენტრალიზებული იყო, საზოგადოების დიდი ნაწილი გაირიყა 
პოლიტიკური თუ სოციალური გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესისაგან.10

თემის განვითარება დღევანდელი გამოწვევების წინაშე

თემის თვითორგანიზებისა და მობილიზების, ადგილობრივი 
თვითმმართველობის გამოცდილება საბჭოთა საქართვე-
ლოს (19211991 წწ)  ცენტრალიზებული მართვის პირობებში 
თითქმის არ არსებობდა; მუშაობა ამ საკითხებზე  მე-20 
საუკუნის 90-იან წლებში საერთაშორისო გამოცდილების 
გაზიარების საფუძველზე დაიწყო.11 უკვე 25 წელია, ადგი-
ლობრივი დემოკრატიის განვითარების საკითხებზე  სხვადასხვა 
საზოგადოებრივი ორგანიზაცია მუშაობს; თემა და სამუშაო 
მეთოდოლოგია გარდამავალ პერიოდში მყოფი ქვეყნისა-
თვის სიახლეს წარმოადგენდა; საბჭოთა მმართველობის 

9 თემთან მუშაობა − გამოწვევები და პერსპექტივები, დავით ლოსაბერიძე. 
თემთან მუშაობა და თემის განვითარება, დამხმარე სახელმძღვანელო; სათემო 
განვითარების კოალიციის გამოცემა, 2012 წ. გვ. 70
10 იქვე: გვ. 71 
11 იქვე
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დროს არ არსებობდა არც დამოუკიდებელი საზოგადოებ
რივი და სათემო ორგანიზაციების მუშაობის გამოცდილება, 
არც თემთან მუშაობის პრაქტიკა და სამუშაო მეთოდოლოგია.  
მიუხედავად არაერთი დაბრკოლებისა და პროცესის თან
მხლები სირთულეებისა, წლების მანძილზე მუშაობას უშე
დე გოდ არ ჩაუვლია; გარდა იმისა, რომ დღეისათვის საქა
რთველოში საკმარისი გამოცდილება დაგროვდა, შემუშავდა 
და დაინერგა თემთან მუშაობის ინსტრუმენტები, ამ პერიოდში 
გაწეული ძალისხმევის მთავარი შედეგი გახლავთ ადგილებზე 
(სოფლებში) მოქმედი სათემო ორგანიზაციები, ინტერესთა 
ჯგუფები და მათი მუშაობა თემის პრობლემების ირგვლივ.12

დღის წესრიგში კონკრეტული ორგანიზაციის მიერ დაგ-
როვილი გამოცდილების ურთიერთგაზიარების საკითხიც 
და დგა,13 რამაც, თავის მხრივ, თემთან მუშაობის პროცესში 
არსებული პრობლემების, მიღებული შედეგების, უარყოფითი 
და დადებითი გამოცდილების კომპლექსურ ანალიზსა და 
განზოგადებას შეუწყო ხელი.  „თანამედროვე ეპოქაში სათემო 
განვითარების პროცესი უფრო რთული და ყოვლისმომცვე-
ლი გახდა. დღეისათვის ამ მიმართულებით დამოუკიდებ-
ლად მხოლოდ თემი აღარ მუშაობს. პროცესში ერთვება 
თვით მმართველობები, სახელწიფო სტრუქტურები და კერძო 
ბიზნესი“, ასევე საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, „რომლებიც 
დაინტერესებულნი არიან ადგილობრივი პრობლემების ად-
გილზევე მოგვარებით“.14

12 საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის, თემის 
განვითარების რესურსცენტრის მონაცემებით − დღეს საქართველოში 100-ზე მეტი 
სათემო ორგანიზაცია მუშაობს. 
13 სათემო განვითარების კოალიცია არაფორმალური გაერთიანებაა და სათემო 
მობილიზების საკითხებზე მომუშავე ცხრა საზოგადოებრივ ორგანიზაციას 
აერთიანებს;  2011-2012 წწ. კოალიცია ინტენსიურად მუშაობდა გამოცდილების 
გაზიარებისა და განზოგადებაზე თემთან მუშაობის მეთოდოლოგიის კუთხით. ამ 
პროცესში  მომზადდა პუბლიკაცია „თემთან მუშაობა და თემის განვითარება“ −  
დამხმარე სახელმძღვანელო.  
14 თემთან მუშაობა − გამოწვევები და პერსპექტივები, დავით ლოსაბერიძე. 
თემთან მუშაობა და თემის განვითარება, დამხმარე სახელმძღვანელო; სათემო 
განვითარების კოალიციის გამოცემა, 2012 წ. გვ. 70
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შეჯამება

ჩატარებული კვლევის მიზანი იყო თვითორგანიზების პო-
ზიტიური მაგალითებისა და გამოცდილების წინ წამოწევა. 
თუმცა, ანალიზი შეეხო მიმდინარე საზოგადოებრივი პრო-
ცესების დამაბრკოლებელ გარემოებებსაც, რომლებიც იმ
ჟა  მინდელი პოლიტიკურეკონომიკური წყობის გამო ხელს 
უშლიდა ცვლილებისკენ მიმართული ინიციატივების განვი
თარებასა და გაფართოებას.  

საქართველოში სათემო  განვითარების წინაშე  დღეს  არსე
ბუ ლი გამოწვევების შეფასება და გაანალიზება სრულფასო
ვა  ნი ვერ იქნება პრობლემის ისტორიულ ჭრილში განხილვის 
გარეშე. მთავარი, რაც კვლევამ გვაჩვენა, ის არის, რომ თემის 
განვითარებასთან დაკავშირებულ პროცესებში უდიდესი მნი  -
შ  ვნელობა ენიჭება კონკრეტული პიროვნებების ინდი ვი  დუ-
ა ლურ თუ გუნდურ ძალისხმევას, ინიციატივას რეალური 
ცვლი  ლებისათვის; 

თემის განსავითარებლად საჭიროა კომპლექსური მიდგომა 
კულტურულსაგანმანათლებლო, სამეურნეო თუ სხვა მი 
მარ   თულებით. ინიციატორები ცდილობდნენ თემ ზე ორ ი 
ენტირებული პროგ რამები მრავალმხრივი და მრავალ და
რ    გობრივი ყოფილიყო; მოეცვა როგორც სოცია ლური, ისე 
საგანმანათლებლო თუ ეკონომიკური განვითარების ას 
პექ ტები. მსგავსი მიდ გო მა დღესაც თემთან მუშაობის წარ
მატების ერთერთი მნიშვ ნელოვანი  წინაპირობაა. სათე მო 
განვითარების საკითხებზე მსჯელობისას, მთავარი ამო ცანა 
დღეს საზოგადოებაში (განსაკუთრებით სოფლებში) არ სე
ბული აპათიისა და ნიჰილიზმის დაძლევის გზების ძიებაა. 
ვფიქრობთ, წარმატებული ისტორიული გამოცდილების წინ 
წამოწევა შეიძლება იყოს ამ აპათიის დაძლევის ერთ-ერთი 
საშუალება. თუკი ჩვენი საზოგადოება წინა საუკუნეში ქვეყნის 
განვითარების მონაწილე იყო, თუკი სამოქალაქო აქ ტიობა 
და თვითორგანიზება ჩვენი კულტურის ნაწილს წარ მო-
ადგენდა, მონდომების შემთხვევაში, ახლაც შეიძლება იგი ვე 
განმეორდეს. 
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პროექტის გუნდი ეცდება განაგრძოს აღნიშნული კვლევა, 
უფრო კონკრეტულად შეისწავლოს და განიხილოს პრობ-
ლე მები.

შემდგომი კვლევის მიზანია, სიღრმისეულად გაანალიზოს  
სახალხო უნივერსიტეტები, შრომითი უფლებებისთვის ბრძო-
ლის მაგალითები, თბილისში მოქმედი საზოგადოებების, 
ქალთა კონკრეტული ორგანიზაციებისა და  კოოპერატივების 
საქმიანობა.

>>
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სოფლის თვითმმართველობა და 
თვითორგანიზების გამოცდილება 
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ნესტორ წერეთელი - კუხისა და 
გუბის  „დიქტატორი“
 [ ირაკლი ხვადაგიანი ]

„ქუთაისის გუბერნიის მე აბ რეშ უმე თა პირველ ამ ხა-
ნაგ ობას დაარ სებ იდგან ვე საძ ირკვ ლად  ჩა ედ გა წეს-
იე რე ბა და საქმის სამსახური და დღ ე საც იგი აქვს 
გა დებული გზათ და ხიდათ და იგი ას ულდგმულებს“.

მე-20 სა უკუნის და საწყისში, ქუთაისის მაზრის და სავ ლეთი 
ნაწილი, ერ თგვარი ნა ხე ვარკუნძული რიონისა და ცხენისწყლის 
შე სარ თავში, მჭიდროდ და სახ ლებული საცხოვრე ბელი ზონა 
და ბა ხონსა და სამ ტრედ იას შორის, ერ თ-ერთი ყვე ლა ზე გან-
ვითარებული და მა ღ ალი პოტენ ციალის მქონე სამ რეწ ველო 
რეგიონი იყო. სოფლის მეურნეო ბა, გაც ხოვე ლებული ვაჭ-
რობა, კულტურული ცხოვრე ბა მხა რეს სხვა რეგიონებისთვის 
სანიმუშოდ აქ ცევ და და გა ნახ ლებული ცხოვრების მა გალითი 
იყო უცხო თვალ ისათვის.

„...რაც უფრო უახ ლოვდებით ხონს, მით უფრო გა კვ ირვებსთ 
ნაყოფი მათი შრომის, ბეჯითობის და მუყაი თობისა. ნაი რ-
ნაირი სახ ლები, ფართო ლა მაზი ეზ ოები, ჩინებული ღო ბე ები 
მოხდენ ილად ჩამ წკრ ივებ ულია შარის პირათ და მგზავრს ერ-
თია ნათ იტა ცებს. ამ სა ერთო ჰარ მონიას არღ ვევს მხოლოთ 
აქა-იქ, თუმცა იშვია თათ ჩაჩხირული ისლით დახურული მიწური 
სახ ლები, რაი ცა გა გახ სე ნებს იმას, რომ „ღმერთმა ერთი რათ 
აცხოვნოს, თუ მეორე არ წაწყმიდოსო“. მა რა რაც არ უნდა 
იყოს, ცხონებ ულთა რიცხვი აქ ბევ რია და ესენი თითქმის სულ 
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ყვე ლა გუშინდელი ვიგინდა რებ ია. ყვე ლა გამოჩენილ ად-
გილას გლე ხები სახ ლობენ, ხოლო სა დღ აც უკ ან, მიმალულ 
ად გილებ-შიდაზ ნაუ რები. ამ ქვეყნის ბრუნვას აქ გლეხ ობა წამ-
ოუყე ნებ ია წინ, მა რა არა ისე, როგორც ყოველ გან, არა მედ 
სულ სხვა ნაი რათ, ხონურათ. ხონელი გლეხი უკ ვე ბურჟუათ 
გამ ხდა რა და თავისი სა კუ თარი ელ ფერი აქაუ რობისათვის 
და უ  ჩნევ ია. არ არის ჩვენში კუ თხე, რომელიც ისე ღრ მათ 
იყოს გა ჟ ღ ენთილი ბურჟ უაზიული მიდრე კილებით, როგორა-
თაც ხონი და მისი მიდამ ოებ ია და ამას თა ნა ვე არ არის ისეთი 
კუ თხე, რომელ საც ისე ღრ მათ აჩ ნდეს ბე ჭედი თა ნა მედ როვე 
კულტურის, როგორა თაც ეს ხონის სამ ფლობელ ოშია. ფულს 
თან შემ ოჰყოლია კუ ლტურაც და ძველი ხონი გან უახლე   ბ-
ია და როცა თქვენ გესმით „ხონელიო“ – ეს უთუოთ ხონში 
მცხოვ რე ბელს კი არ მოას წა ვებს, არა მედ მის ახ ლო-მახლო 
მდე  ბა რე სოფლებში მცხოვრე ბელ საც. შორეულ სოფელ თაც 
კი თავი მოაქვთ თავისი „ხონელობით“1. 

მხარის ეკო ნომიკურ აღ მავ ლობას, ერთი მხრივ, გა ნაპ ი-
რობებ და ბუნებრივი მდგომარეო ბა, სატ რანსპორტო მაგ-
ისტრა ლების ხელ საყ რელი გა და კ ვე თა, ქუთაისი-ზუგდიდის 
გზა ტკ ეცილი, ამ იე რკ ა ვკ ასიის რკინიგზის ხაზი და მდინა რე 
რიონის ნაო სნობა, ასე ვე დაბა ხონის უძვე ლესი ტრადიციული 
სა ვაჭრო ცენტრის ფუნქცია, რომელიც და სავ ლეთ სა ქარ-
თველოს მთია ნეთ ისა და დაბლობის სა მეუ რნეო პროდუქციას 
იზიდავ და. მაგ რამ მე-19 სა უკუნის მეო რე ნა ხე ვარში, ახალი 
ეკო ნომიკური ურთიერ თობების პირობებში, ბატონყმობის 
გაუ ქმების შემ დეგ, მხარის ნახ ტომისებური გან ვითა რე ბა და 
თავ ისებური „კულტურული რევ ოლუცია“ ნაწილობრივ მაინც 
იმ აქტიური, ენ თუზიასტი და იდეური მოქა ლა ქე ების დამ სახ უ-
რე ბაც იყო, რომლებიც მთელ თავ იანთ ენერ გიას სა კუ თარი 
მამულის, სახ ლისა და დუქნის იქეთ, სოფლის, თემ ისა და 
მხარის ეკო ნომიკურ, სოციალურ წინსვლაში აბან დებ დნენ და 
ხშირად ფინან სებ საც, უკუ გების მოლოდინის გა რე შე.  

ერ თ-ერთი მათ განი სოფელ გუბის მკვიდრი ნესტორ წე რე-

1 „კვირიდან კვირამდე“, „კვალი“, # 18, მაისი 1899 წ.
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თელი იყო, რომელ მაც 20 წელ ზე მეტი ხნის შრომით მოა-
ხერ ხა ხონის მიმდე ბა რე სასოფლო თე მების ამ ოძრა ვება, რა-
მაც დიდი ეკო ნომიკური და სოციალური ძვრების გამ ოწვე ვა 
შეძლო. მას, დიდი ავ ტორიტეტ ისა და სოფლის და უღ ა ლავი 
მუშა კობის გამო, ხუმრობით კუ ხისა და გუბის პატ რიოტსა და 
დიქტატორს ეძახ დნენ.

ნესტორ წე რე თელი – პირველი ნაბ იჯები თემის                   
გან ვითა რებ ისათვის

ნესტორ იოსების ძე წე რე თელი სოფელ გუბში, მღვდლის 
ოჯახში დაი ბა და. ქუთაისის კლას იკური გიმნაზიის დას-
რულების შემ დეგ სწავ ლა პე ტერბურგის უნივერ სიტეტში გა-
ნაგრძო, თუმცა სუსტი ჯან მრთელობის გამო იძულებული გახ-
და ე.წ. „იაროსლავის ლიცეუმში“ (იარ ოსლავის დემიდოვის 
იურიდიული ლიცეუმი, უმა ღ ლესი იურიდიული სას წავ ლე-
ბელი) გა დასულიყო, სა დაც ვე ღ არ შეძლო სწავლის დას-
რულე ბა და სამშობლოში დაბ რუნდა. სტუდენ ტობისას შეთ-
ვისებული პროგრესული იდე ებით მოტივირებ ულმა ნეს ტორმა 
გადაწ ყვიტა სა კუ თარი მხარის, ხონის შემ ოგა რენის სოფლების 
საზ ოგად ოების, კუხის, გუბის, ახალ შენის, ივან დიდისა და 
გოჩა- ჯიხაიშის თე მების გან ვითა რებ ისათვის ეზ რუნა. 1883 
წელს, დაბ რუნებ ისთა ნა ვე, მისი ინიციატივით, სოფელ კუხში 
ვა ჟ თა სას წავ ლებელი მოეწყო, სა დაც თა ვად ვე მას წავ ლებ-
ლად  დაი წყო მუშაო ბა.

ნესტორი ასე ვე გახ და ხონში კულტურული ცხოვრების წა მა-
ხალ ისე ბელი  და თე ატრალური წარ მოდგე ნების გა მართვის 
ერ თ-ერთი მოთა ვე. პა რა ლელ ურად, ნესტორ წე რე თელი აქ-
ტიურად თა ნამ შრომლობდა ქართულ პრესაში; საზ ოგად ოე-
ბას აც ნობდა ხონის თემის ცხოვრების სურა თებ სა და პრობლე-
მებს. გან სა კუ თრებულ ყურა დღ ე ბას უთმობდა სასოფლო 
ამ ხა ნაგ ობების ისტორიის შეს წავლა სა და  პოპულარ იზაც იას; 
იგი პრე საში აქ ვეყ ნებ და კრ იტიკულ წერ ილებს რუსეთ სა და 
კა ვკ ას იაში მოქმედი სასოფლო ამ ხა ნაგ ობების მოქმე დების 
პრინციპების, პრაქ ტიკისა და სტატ ისტიკის  შე სა ხებ. რითაც, 
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ერთი მხრივ, ხელს უწყობდა მოსახ ლეობის დაინტე რე სე ბას 
ამ ხა ნაგ ობებით, მეო რე მხრივ, პრაქ ტიკულ მუშაო ბა ზე და კ  ვ-
ირ ვებ ითა და კრ იტიკით, საშ უა ლე ბას აძ ლევ და მკი თხველს 
წინას წარ ვე გა ეთ ვალ ისწინებ ინა საფრთხე ები და პრობ     ლე-
მები, რომლებიც სა ქარ თველოს პირობებში იჩენ და თავს.

1883 წელს ნეს ტორმა ძმას თან ერ თად ხონში ქართული წიგნის 
მა ღ აზ ია გახ სნა, გამოიწე რა ქართული წიგნები და ჟუ რნალ-
გა ზე თები, რომლებიც მა ნამ დე ამ მხა რეში მიუწვდომელი 
იყო. მა ღ აზ ია მა ლე გახ და პოპულარული და წარ მა ტებული. 
ნესტორს  სხვა მოქა ლა ქე ებ მაც მიბა ძეს ხონსა და ქუთაისში. 
გან სა კუ თრებული წარ მა ტე ბა წიგნის მა ღ აზ იას ქართული სა-
სკოლო სა ხელ მძღ ვა ნელ ოების გავ რცე ლე ბამ მოუტა ნა, 
რომელ ზეც დიდი მოთხოვნა იყო.

ამა ვე პერიოდში ნესტორ წე რეთლის ინიციატივით სოფელ 
გუბში სოფლის სკო ლა მოეწყო, რომლის მზრუნველი და სა-
სკოლო ლიტე რატურით მომმა რა გე ბელიც, სიცოცხლის ბო-
ლომდე, თა ვად ვე იყო.

ნესტორ წე რე თელს სა კუ თარ სახლში გახსნილი ჰქონდა 
ჰომეო პათიური აფ თიაქი და დიდ დახ მა რე ბას უწევ და მიმდე-
ბა რე სოფლების მოსახ ლეო ბას.

ცხენისწყლის არხი

ხონის მხარის სოფლის მეუ რნეობის გან ვითა რებ ისათვის ძა-
ლ იან დიდი მნიშვნელ ობა ჰქონდა სა მელ იორაციო სისტემის 
მოწყობას, რომლის მოთა ვე ები ადგილობრივი საზოგად ო-
ების ლიდე რები – ივა ნე შა რაშ იძე, ნესტორ წე რე თელი და 
ნიკო ნიკო ლა ძე იყვნენ. მიუხე და ვად მხარის უხვწყლიან ობისა, 
კლ იმატის არას ტაბილურობის გამო, პერიოდული გვალ ვები 
სერიოზულ პრობლე მას უქმნიდა ნა თე სებ სა და ხეხილს. 
ინიციატ ორები 1880-იანი წლების გან მავ ლობაში მუშაო ბდნენ 
მდინა რე ცხენ ისწყლიდან სარ წყავი არხის გაყ ვანის გეგ მა-
ზე, რომელიც ირიბად გა დაჭ რიდა ხონის მიმდე ბა რე ტერ-



25

იტორიას ჯიხაი შისა კ ენ და მდინა რე გუბისწყალს შე უერ თდებ-
ოდა, თუმცა მოსახლეობის ინერტულობის, უნდობლობისა 
და ხელ ისუფლების სიზან ტის გამო, საქმის დაძ ვრა მხოლოდ 
1891 წლისათვის მოხერ ხდა. არხის მშე ნებ ლობაში მონაწ ი-
ლეობდნენ: ხონის, საწ ულუკი ძეოს, კუხის, გუბის, ივანდიდის, 
დიდი ჯიხაიშის, ეწერ ისა და იანეთის მოსახ ლე ები. მათ მშე-
ნებ ლობისათვის 4 000 მა ნეთის შეგ როვე ბა შეძ ლეს და ერთი 
წლის გან მავ ლობაში მორიგეობით მუშაო ბდნენ არხის გაჭ-
რა ზე. 1891 წლის 17 ნოემ ბერს, სასინჯი გაშ ვების შემ დეგ, 
1892 წლის 25 მაისს, არხი სა ზეიმოდ გაი ხსნა. იგი 78 კი-
ლომეტრის სიგრძის იყო და 25 000 მოსახლის 12 000 დეს-
ი ატ ინა ფართობის მიწას რწყავ და. 

მოგვია ნებით სოფლებში  დიდი დისკუ სია, უნდობლობა  და 
კო ნკუ რენცია გამ ოიწვია სარ წყავი წყლის სამართლიანი გა-
ნაწ ილების  პრინციპმა. გაჩ ნდა ორი პროექტი. პირველს სა ხე-
ლმწიფო სამ მარ თველო უჭერ და მხარს და ნიკო ნიკო ლაძის 
დიდი ავ ტორიტეტი ამ ყა რებ და, რომლის თა ნახ მა დაც, რამ-
დენ იმე სოფელს უნდა მოელა პა რაკა და ერთი წარ მომად-
გე ნელი აერ ჩია წყლის გა ნაწ ილების რეგ ულირების საბჭოში. 
ამ სისტემის კრ იტიკო სები, ნესტორ წე რეთლის მე თაურობით, 
შენ იშნავ დნენ, რომ ასე მცირე ტერ იტორია ზე, რამ დენ იმე 
სოფლის გა ერ თია ნე ბა წარ მომად გენლის ასარ ჩე ვად და კო-
ლეგიურ ორგანოში წარ სად გე ნად, ძალ იან მძიმე ამ ოცა ნა 
იყო, რამდე ნა დაც მსგავსი მე ქანიზმი რუსეთის შიდა გუბერ-
ნიებში მოქმედ ადგილობრივ თვითმმარ თველ ობებს, ერ-
ობებს, თუ ჰქონდათ.  კა ვკ ას იაში, სა დაც ერ ობას მოსა ხლეობა 
ვერ ეღი რსა, მოუმზა დე ბელ სოფლებს ახ ლა „წყალსადენის 
თვითმმარ თველობის“ მოდელს სთა ვაზ ობდნენ. ნესტორ წე-
რეთლის ბა ნა კის მოსაზ რებით, საჭირო იყო თითო სოფელს 
თითო პირი გამ ოეყო წყალ სა დენის რეგ ულირების საქ მეში. 
თუმცა პრაქ ტიკაში მაინც პირველი მოდელი დაი ნერ გა.
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ნესტორ წე რეთლის პირველი სა მეუ რნეო ინიციატ ივა

კუხის სკო ლაში, მას წავ ლებლობის პა რა ლელ ურად, ნესტორ 
წე რე თელ მა გა დაწ ყვიტა თა ვა დაც შე ეს წავ ლა მეუ რნეობის 
რომელ იმე დარგი, მოსწავ ლე ებიც ჩა ე ბა სა მეუ რნეო გა ნათ  -
ლების მიღ ე ბა სა და სა კუ თარი შემ ოსავლის, ცხოვრების სახს-
რის მოპოვე ბაში. სკოლის მეს ვეუ რებ მა მიმდე ბა რე მიწის ნა კ -
ვე თები, 400 სა ჟ ენის ფართობი, სკოლისთვის შემ ოღო ბეს და 
საც დელი მეუ რნეო ბა მოაწ ყვეს.

ნეს ტორმა ქუთაი სელი სკო პეცი2  მეფ უტკრ ისა გან შეი ძინა ფუტ-
კრის ერთი ოჯახი და თანა მედ როვე მოდელის გა საშ ლელი 
სკ ა, რომელ საც და მა ტებით გა რე ნაწ ილები მინის ჰქონდა. 
ეს საშ უა ლე ბას აძ ლევ და მას პერ იოდულად და კვ ირვებ ოდა 
ფუტკ რების ქცე ვას. მას მეფ უტკ რეობის შე სა ხებ ზე დაპირული 
ცოდნა ჰქონდა. მხოლოდ წიგნით ხელ მძღვა ნელ ობდა და 
სურდა პრაქ ტიკული გამ ოცდილე ბა შე ეძ ინა. რამ დენ იმე წლის 
გან მავლობაში, მეფ უტკ რეობის შე სა ხებ ახალი ლიტე რატურის 
გამ ოცემის, სპეც იალური ტექნიკის (ა მერ იკული პირბა დე ებ ისა 
და ხელ თათ მა ნების და ა. შ.) შე ძენისა და პრაქ ტიკული მე-
ცად ინეობის კვალ და კ ვალ, 1887 წლისათვის, ნეს ტორმა შეძ-
ლო 12 სკის მოწყობა და მიღ ებული შემ ოსავლით კი დევ 50 
სკის შე ძე ნა. 

ნეს ტორმა გა დაწ ყვიტა, სკოლის მოსწავ ლე ებიც ჩა ე ბა საფ-
უტკრის გან ვითა რე ბაში; მისი რჩევით, 8 მოსწავ ლემ საზ იაროდ 
შეი ძინა 4 სკა და მისი მოვლისა და გა საშ ლელი სკ ების დამ-
ზა დების შეს წავ ლას შეუ დგა; მეფ უტკ რეობის გა კ ვეთ ილები 
სკოლის ყვე ლა მოსწავლეს ერ თად უტარ დებ ოდა. მა ლე გამ-
ოჩნდა, რომ მოსწავ ლე ები, რომლებ მაც სკ ები ვერ ან არ შეი-
ძინეს, ნა კ ლები ენ თუზიაზმით ეკი დებ ოდნენ სწავ ლას, ხოლო 
მე სა კუთრე ები კი – პირიქით. სწავლის და სასრულისას მათ 
უკ ვე სამ -სამი სა კუ თარი სკა ჰქონდათ მოწყობილი.

2 რუსული სექტანტური მიმდინარეობა, რომლის მიმდევრები ხელისუფლების 
დევნის გამო გადმოასახლეს იმერეთში.
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ამ გვარი პრაქ ტიკული მა გალითი მიმზიდველი აღმ ოჩნდა 
ადგილობრივი საზ ოგადოებ ისათვის; ნესტორის დახ მა რებით 
მა ლე,  1890 წელს, უკ ვე ოფიციალ ურად და არ სდა სა სკოლო 
საფ უტკ რე ები: კუხის, გუბის, ხონის და დიდი ჯიხაიშის სკო-
ლებ თან. მათ შეიძინეს ორ-ორი გა საშ ლელი სკა და მათი 
პრაქ ტიკული ხელ მძღ ვა ნელ ობა ნესტორს ჩაა ბა რეს. დიდი 
ჯიხაიშის სკოლის დირექ ტორმა და მა ტებით შეი ძინა და სკო-
ლაში დად გა 15 სკ ა. 

ხსე ნებულ სოფლებში ხშირად ტარ დებ ოდა ქუთაისის მაზრის 
მას წავ ლე ბელ თა პრაქტიკული მე ცად ინეო ბები, სა დაც ნესტორ 
წე რე თელი მათ სა სკოლო მეფ უტკ რეობის გამ ოცდილე ბას 
უზია რებ და.

კუ ხისა და გუბის შემ ნახ ველ -გამ სეს ხე ბელი ამ ხა ნაგ ობა

რუსეთის იმპერ იაში და კა ვკ ას იაში სასოფლო ამ ხა ნაგ ობების 
მოქმე დების ანალიზის შეს წავლის კვალ და კ ვალ, ნესტორ წე-
რე თელ მა სოფლის შემ ნახ ველ -გამ სეს ხე ბელი ამ ხა ნაგობის 
და არ სე ბა გა დაწ ყვიტა. შემ ნახ ველ -გამ სეს ხე ბელი ამ ხა ნაგ ობა, 
რე ალურად სასოფლო ბა ნკს წარ მოად გენ და, რომელ საც 
კო ოპე რაციული ხას იათი ჰქონდა. საწყისი კაპ იტალი მეწ ი-
ლე ების, სოფლის მოსახ ლეობის შე ნა ტა ნებით იქმნებ ოდა, 
რომელ საც სა კუ თარი სარ გე ბელი, პროცენტი ერ გებ ოდა 
და  შე ღ ა ვათ იანი პირობით გას ცემ და სესხს შემ ომტა ნებ ზე. 
ამ ხა ნაგ ობას სხვა ბა ნკ ებ ისა და კერძო პირებ ისგან შეეძლო 
კო მერციული სეს ხების აღ ე ბა, ასე ვე არა წევრ პირებ ზე საპ-
როცენტო გა ნა კ ვეთით სესხის  გა ცე მა.

ამ ხა ნაგობის და მა არ სებ ლები სოფელ გუბისა და კუხის გლე-
ხები გახ დნენ. მმარ თველობა ინიციატორს, ნესტორ წე რე-
თელს ჰქონდა მინდობილი, თა ნა შემ წე კი მღვ დელი პეტ რე 
ცა გა რეიშვილი იყო. 

ამ ხა ნაგობის ამ ოქმე დებ ისას  დაბ რკო ლე ბად იქცა გოჩა- 
ჯიხაიშში არ სებული ანალოგიური ამ ხა ნაგ ობა, რომლის 
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მოთა ვე ებ თან შე თან ხმე ბა და ერ თიანი მოქმე დე ბა კუ ხისა და 
გუბის მოსახ ლეო ბამ ვერ შეძლო. ამ მიზეზის გამო ახალი 
ამ ხა ნაგ ობისადმი ნდობა იმთავ ითვე და ე ცა და 300 მსურველ-
იდან დამ ფუძნე ბელი მხოლოდ 27 მოსახ ლე იყო, რომელ თა 
„პაიმ“ (და წე სებული იყო 50 მა ნეთი), 630 მა ნეთი შე ად გინა 
და  ახალ მა სასოფლო ბა ნკ მა ამ თანხით დაიწყო მოქმე დე ბა.

დიდი რისკის მიუხე და ვად, ამ ხა ნაგ ობამ და არ სებ იდან, 1883 
წლის აპ რილიდან, სტაბილურად გან ვითა რე ბა მოა ხერ ხა: 
10 წლის გან მავ ლობაში წევ რთა რიცხვი 27-დან 400-მდე 
გა ი ზარ და (95% გლეხი). „პაის“ ოდენ ობა პირველი წლიდან 
1 972 მა ნეთ იდან 9 069 გახ და. მე ა თე წლის ბოლოს ბა-
ნკის ფულის ბრუნვა 42 243 მა ნეთს შე ად გენ და, ხოლო 
აქტივში ათი წლისთავ ისათვის ბა ნკს 18 468 მა ნეთი ჰქონდა. 
ამ ხა ნაგობის წარ მა ტე ბა მეტ წილად გა ნაპ ირობა წევ რების   
ცოდნამ, პატ იოსნე ბამ და სა ერთო სარ გე ბელის შეგ რძნე ბამ, 
რაც მონაწ ილე ებს საშ უა ლე ბას არ აძ ლევ და   ზე რელედ და 
დაუ დევ რად მოპყრობოდნენ ნა სეს ხებ თან ხას, აუ ცილე ბელი 
საჭ იროების გარე შე გა ე ტა ნათ ფული და სესხის დაბ რუნების 
ვა და და ე რღვ იათ.

სას ოფლო-სა მეუ რნეო ამ ხა ნაგობის გან ვითა რების საფ უძველი 
გახ და მეწ ილე ების ერთობის სიმტკი ცე. ამ ხა ნაგობის მონაწ ილე 
200-მდე გლეხ მა სა კუ თარი ყა ნები და ვენა ხები გა ა ერ თია ნა; 
ბა ნკის მოგების ნაწილი თა ნა მედ როვე სას ოფლო-სა მეუ რნეო 
ტექ ნიკის შე ძე ნა ზე იხარ ჯებ ოდა. ყიდულობდნენ ვე ნა ხის შე სა-
წამლ მან ქა ნებ სა და ქიმიკ ა ტებს. ამ ხა ნაგ ობამ მოაწყო სა ერთო 
სას იმინდე, სა დაც ყვე ლა ოჯახი თითო გოდორ სიმინდს აბ-
ი ნა ვებ და და შექმნილი ფონდიდან წლიდან წლამ დე სეს ხად 
სიმინდს გას ცემ და იმ წევ რებ ზე, რომელ თა მოსა ვალიც და-
ზა რალ დებ ოდა ან არა სა კ მარისი იქნებ ოდა. განსხვა ვებით 
სასოფლო ბა ნკი სა, საზ ოგადო სას იმინდეს უფრო მეტი მონაწ-
ილე ჰყავ და არა წევ რთა ჩათვლით. საშ უალო ან გარიშით, 
ინიციატივის დაწ ყებ ისას, ზედ იზედ მოუსავ ლიანი წლების მიუ-
ხე და ვად, სას იმინდემ 500 გოდორი სიმინდი გას ცა სეს ხად და 
ერთი ამ დენ ივე რე ზერვში ჰქონდა გა და ნახული.
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ამ ხა ნაგობის მოგების წილი ასე ვე გა და დებული იყო ჟუ რნალ- 
გა ზე თების გამ ოსა წერად, სოფლის გზებ ისა და ხიდების 
შე  სა კ ე თებ ლად. ამ ხა ნაგობის მეო რე დაბ რკო ლე ბა იყო 
სა   ხელმწიფოს შე სა ბამისი სტრუქტურის მხრიდან უყურა დ ღ ე-
ბ ობა. ტფილისში არ სებული სასოფლო ბა ნკ ების კო მიტეტი 
ვერ ახერ ხებ და  ყურა დღ ე ბა მიექ ცია,  რჩე ვებით თუ ლიტე-
რატურის მიწოდებით, დახ მა რებოდა ამ ხა ნაგ ობებს. ამიტომ, 
გუბისა და კუხის ამ ხა ნაგ ობას პე ტერბურგში არ სებულ მთავარ 
კო მიტეტ თან უწევ და და კ ავ შირე ბა, რა თა მისგან ფაქ ტურებ ი 
და სხვა სა ხელ მძღვა ნელო დოკუ მენ ტები შე ეძ ინა.

გუბისა და კუხის შემ ნახ ველ -გამ სეს ხე ბელი ამ ხა ნაგ ობა  წარ მა-
ტებული სასოფლო ბა ნკი აღმ ოჩნდა, რომელ მაც ზა რალ ისა 
და და ნა კ არგის გა რე შე 20 წელ ზე მეტი იარ სე ბა. მხოლოდ 
ინიციატორის, ნესტორ წე რეთლის, გარ დაც ვა ლებ ისა და რუ-
სეთის 1905 წლის რევოლუციის შემდგომ შექ მნილმა კრ ი    ზი ს-
მა შე ა ფერ ხა. ნესტორ წე რეთლისთვის ამ ხა ნაგობის წარ  მა ტე ბა 
და სიძლიე რე მომა ვალში სხვა მნიშვნელ ოვანი ინი ციატივის 
საფ უძველი გახ და.  

ქუთაისის გუბერნიის მე აბ რეშ უმე თა პირველი                                
ამ ხა ნაგ ობა

მე-19 სა უკუნის მეო რე ნა ხე ვარში, გან სა კუ თრებით 60-80-იან 
წლებში, სა ქარ თველ ოსა და კა ვკ ას იაში გავ რცე ლებულ ძველ 
კუ ლტურას, აბ რეშუმის წარ მოე ბას, შეწ ყვეტის საფრთხე შე ექ-
მნა. ევ როპიდან გავ რცე ლებული აბ რეშუმის ჭიის ეპ იდემ იამ   
სრულად გა ანად გურა ენ დემური ჯიშები.

მა ნამ დე ადგილობრივ მეუ რნე ებს, რომელ თა შემ ოსავლის 
ერ თ-ერთი მთა ვარი წყარო ტრადიციული, კუ სტარული 
წესით დამ ზა დებული აბ რეშუმის ქსოვილი იყო, საფუძველი 
შეუ რყია ეკო ნომიკუ რმა ცვლილე ბებ მა და მან უფაქტურული 
წარ მოების გამოჩე ნამ. გლეხი ვე ღ არ ახერ ხებ და კო ნკუ რენ-
ცია გა ეწ ია საქსოვი ქარ ხნებ ისათვის, ამიტომ აღ არ მისდევ და 
აბ რეშუმის პა რკი დან ძაფის ამ ოხვე ვა სა და დარ თვას; წარ-
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მოების ბუნებრივი ციკლის შეწ ყვე ტამ და კო ნკუ რენ ციამ მას 
საშ უა ლე ბა მოუსპო თა ვადვე გამ ოეყ ვა ნა აბ რეშუმის თესლი 
და დამ ოკი დებული გახ და კო მერ სან ტებ ზე, რომლებიც სეზო-
ნის და საწყისში მზა თესლს ჰყიდნენ, სეზონის ბოლოს კი აბ  -
რეშუმის პა რკს იბა რებ დნენ.

ამ პრობლე მების მიუხე და ვად, გლე ხებისთვის აბ რეშუმის წარ-
მოე ბა მაინც არ კარ გავ და მიმზიდველ ობას. თუმცა სარ გე ბელი  
წლიდან წლამ დე მცირდებ ოდა; ხშირი იყო შემ სყიდველ თა 
„პირის შე კვ რა“ და ფა სების დაგ დება, ან შესყიდვის დაგ ვია-
ნე ბა, რის შე დე გა დაც გლე ხები იძულებული იყვნენ ან პა რკის 
და ღუ პვას შეგუებ ოდნენ ან ძალ ზე და ბალ ფა სად ჩა ე ბა რებ-
ინათ გა დამ ყიდველისათვის. 

მე-19 სა უკუნის პირველ ნა ხე ვარში რუსეთის იმპერიის ცენტრი 
არ იყო დაი ნტე რესებული კა ვკ ას იაში აბ რეშუმის წარ მოებ-
ისათვის  შე ეწყო ხელი. მისთვის სა კ მარისი იყო ნედ ლეულის 
ამ ოღ ე ბა და ცენ ტრალური სა ქარხნო წარ მოებ ისათვის მიწო-
დე ბა. თუმცა ათ წლეუ ლების მან ძილზე დარგის გან ვითა რე ბამ  
ცენტრი და არ წმუნა, ხელი შე ეწყო ად გილზე აბ რეშუმის წარ-
მოებისთვის. რად გან აბ რეშუმის კუ ლტურისათვის ხელ საყ-
რელი ბუნებრივი პირობები და ძველი კუ ლტურა მხოლოდ 
კა ვკ ასიის რეგიონში არ სებობდა. იმპერიის ხელ ისუფლე-
ბამ ტფილისში და ა არ სა აბ რეშუმის ცენ ტრალური სადგური, 
რომელ საც ზე დამ ხედ ველ ობა უნდა გა ეწ ია აბ რეშუმის ჯიშების 
გან ვითა რებისათვის, დახ მა რებ ოდა მწარ მოებ ლებს ახალი 
ტექ ნოლოგიების ათ ვისე ბაში; ხელსუფლე ბამ, ასე ვე კა ვკ ას-
იაში, კარი გა უღო უცხო ქვეყ ნების მწარ მოებ ლებს სა კუ თარი 
ქარ ხნების გა სახ სნე ლად. ამ პროცე სების კვალ და კ ვალ კა-
ვკ ას იაში აბ რეშუმის წარმოების წამ ყვან ზონად და სავ ლეთ 
სა ქარ თველო, იმე რეთი იქცა. თუმცა დარგის განვითა რე ბას 
ძალ ზე აფერ ხებ და საშ უა მავლო ვაჭრობის დაუ ნდობელი 
სიხარ ბე და წარმოების გან ვითა რების და ბალი დონე.

1895 წელს, ნესტორ წე რეთლის ინიციატივით, სასოფლო 
ბა ნკის ორგან იზების გამოცდილებით წა ხალ ისებ ულმა ხონის 
მიმდე ბა რე სოფლების თე მებ მა „ქუთაისის გუბერნიის მე აბ-
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რეშ უმე თა პირველი ამ ხა ნაგ ობა და აარ სეს“.  

ნესტორ წე რე თელი ამ ხა ნაგობის ორგან იზებას 1889 წლიდან 
შეუ დგა; მან, კა ვკ ასიის სოფლის მეუ რნეობის გამ ოფე ნა ზე, შე-
ი სწავ ლა აბ რეშუმის ქარხნული დამ უშავების პრინციპები; და-
უკ ავ შირდა კა ვკ ასიის აბ რეშუმის სადგურს, ასე ვე მოსკოვის 
პოლიტექ ნიკური მუზეუმის მე აბ რეშ უმეობის გან ყოფილე ბას 
და გაუ მჯობე სებული დაზგები გამ ოიწე რა. ამ დროიდან მას 
მჭიდრო ურთიერ თობა ჰქონდა ხსე ნებულ განყოფილე ბას-
თან; 1894 წელს ახალი ტექ ნოლოგიების ასათ ვისებ ლად 
მოსკოვშიც ჩავიდა.  

მე აბ რეშ უმე თა ამ ხა ნაგობის მოწყობის ძირითადი ამ ოცა ნა 
სოფლებში აბ რეშუმის მწარმოებ ლების შე კ ავ შირე ბა,  ნედ-
ლეულის დამ ზა დებ ისა და რე ალ იზაციის პროცეს იდან შუა მა-
ვალი ვაჭ რების გან დევ ნა იყო: ამ ხა ნაგობის ჩა ნაფიქრით, მას  
ხარ ისხიანი თესლით უნდა მოე მა რა გებ ინა მე აბ რეშ უმე ები, 
ად გილზე მოეწყო პა რკის საწ ყობები, გა და მამ უშა ვე ბელი და 
ძაფ სახ ვევი მან უფაქ ტურები და თა ვად ვე ეპ ოვა დამ ზა დებული 
პა რკის სა რე ალ იზაციო ბა ზარი.

ამ ხა ნაგობის პირველი მმარ თველი ნესტორ წე რე თელი გახ-
და; მოლა რე – პეტ რე ცა გარეიშვილი, მდივანი – მ. მა ჭა რა-
ძე (კუხის სკოლის მას წავ ლე ბელი). აი რჩიეს სა რევიზიო კო-
მისია თა ვად დ. წულუკიძის, პე დაგ ოგების სტე ფა ნე გაგ უა სა 
და ალექ სან დრე მა ჭარაძის შე მად გენლობით.

დამ ფუძნე ბელი სულ 24 მოქა ლა ქე იყო. ამათ გან 20 მა მა კ აცი 
და 4 ქალი; ერთი თავადი, სამი მღვ დელი, ოთხი პე დაგოგი 
და 16 გლეხი. გუბისა და კუხის ამ ხა ნაგობის გარდა, ამ ხა ნაგ-
ობას ფინანსურ გა რან ტად თა ვადი დიმიტრი მაჭ უტა ძე დაუ-
დგა და ასე ვე დაეხ მარ ნენ ხონელი ვაჭ რებიც. და წე სებული 
„პაი“ 10 მა ნეთს შე ად გენ და და მისი მაქსიმალური ოდენ ობა 
100 იყო, თუმცა სა კი თხის გა დაწ ყვეტ ისას ყვე ლა მეწ ილეს 
ერთი ხმა ჰქონდა.
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წლის გან მავ ლობაში ამ ხა ნაგ ობას, ენერგიული მუშაობის შე-
დე გად,  400-მდე წევრი შეე მა ტა. თვალში სა ცემი იყო ქა-
ლების ჩარ თულობა და აქ ტიურობა. ამ ხა ნაგ ობამ კუხში 
მოაწყო პა რკის საშრობი ფარ დულები და ძაფ სახ ვევი მან უ-
ფაქ ტურა, სა დაც ახალ გაზრდა გოგონებ მა ძაფის ამ ოხვევ ისა 
და ქსოვის შეს წავ ლა დაი წყეს. ამ ხა ნაგ ობა მათ, ხელ ფასის 
გარ და, სპეც იალური უნიფორმებ ითა და დღიური სა კ ვებ-
ითაც უზრუნველყოფდა. მა ლე, 1900 წელს, მათ მა ნა წარ მმა 
პარიზის სა ერ თაშორისო სას ოფლო-სა მეურნეო გამ ოფე ნა ზე 
ბრინჯაოს მე დალი, ხოლო 1901 წელს კა ვკ ასიის საი უბილეო 
გამოფე ნა ზე, ოქროს მე დალი დაი მსახ ურა. საქსოვი ფაბ რიკა 
მნახ ვე ლებ ზე დიდ შთა ბეჭდილე ბას ახ დენ და და მომავლის 
იმედს უღვ იძებ და:

„...დიდს აღ ტა ცე ბაში მოგიყვანთ აგ რეთ ვე აბ რეშუმის ქარ ხა-
ნაში მომუშა ვე სოფლის გოგოები, რომელნიც ქსოვის შე სას-
წავ ლად და ია რებ იან ქარ ხა ნაში და რომელ თაც ცოტაო დე-
ნად კი დეც შეუ სწავ ლიათ ქსოვის საქ მე, რისთვისაც ყოველ 
დღიური გა სამრჯელო ფასიც ეძ ლე ვათ ქარ ხნიდამ. ასე მა-
ღ ლა დგას ჩვენი სოფლის გლეხის გონე ბა, რომ მას შეუ-
ძლიან ყვე ლა ფერი მა ლე და გაუ ჭირვებ ლად შეითვისოს, თუ 
მას თქვენს მა გალითს და ა ნახ ვებთ, საქ მეს აჩ ვე ნებთ და არა 
ცარ იელის სიტყვებით გამ ოუჭე დავთ ყურებს...“3 

მოდევნო წლებში ამ ხა ნაგობის გან ყოფილე ბები გაი ხსნა 
ფარც ხა ნა ყა ნევში, მა ღ ლა კში, დიდ ჯიხაი შსა და მათხოჯში. ამ-
ხა ნაგ ობამ მა ლე ვე  შეი ძინა რეპ უტაც ია და გავ ლე ნა მოიპოვა 
მიმდე ბა რე ზონაში; საუკ ე თესო ხარისხის თესლის, „გრენის“ 
(რომელ საც მოსახ ლეო ბაში „წერეთლის“ სა ხელი შერ ჩა) მი-
წოდებით, პა რკის ნაწილობრივ ად გილზე დამ უშა ვებ ითა და 
ექსპორტით, სტაბ ილურად დაიწყო  მოგე ბა, როგორც წევ-
რე ბ ისათვის, ასე ვე აბ რეშუმის გა რე ჩამ ბარებ ლებ ისათვის. 
კერძო შუა მა ვალი ვაჭ რებიც კი ნედ ლეულს ხშირად ამ ხა-
ნაგ ობას აბარებ დნენ გა და სამ უშა ვებ ლად და სა ექსპორტოდ. 
რამ დენ იმე წელ იწადში ამ ხა ნაგობის წევ რთა რიცხვმა 2000 

3 კორესპონდეცნია. ს. კუხი. ივანე გორდაძე,  „ივერია“ # 45, 1896 წ.
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მია ღწ ია. მან გა ა ფარ თოვა საშრობი საწ ყობები, საქსოვი ქარ-
ხა ნა და პა რკის ექსპორტის გზების ძიე ბა დაიწყო. 

პა რკის პირველი საც დელი პარტიის ევროპის ბა ზარ ზე გა ტა-
ნაში ამ ხა ნაგ ობას მისი ერ თ-ერთი კო ნსულტანტი, შავი ქვის 
ცნობილი მრეწ ველი და საზ ოგადო მოღ ვა წე, იოსებ კა კა ბა-
ძე და ეხ მა რა. მან მარ სელში მისთვის გა დაგ ზავნილი პა რკის 
საც დელი პარტია ანალიზისთვის წა რად გინა და სა რე ალ-
იზაციოდ გაი ტა ნა.

მომდევნო წლებში უკ ვე ტონობით აბ რეშუმის პა რკის ექს-
პორტს, მარ სელ ისა და ლიონის ბა ზარ ზე, უშუალოდ ნესტორ 
წე რე თელი ჩაუ დგა სა თა ვეში. რამ დენ იმე წლის გან მავ ლობაში 
ქარ თულმა აბ რეშუმის პა რკ მა სა ერ თაშორისო ბა ზარ ზე კარგი 
რეპუტაც ია შეი ძინა; მარ თალ ია,  სიმტკიცით და ფერით  ძაფი 
არ იდგა პირველ ად გილზე, მაგ რამ მრეწ ველ თა გან სა კუ-
თრებულ ყურა დღ ე ბას იწვევდა ფაქტი, რომ ქართული აბ-
რეშუმის პა რკი დან ყვე ლა ზე მეტი ძაფის ამ ოხვე ვა შეიძლებ-
ოდა. ამ პერ იოდიდან  ქართულ აბ რეშ უმზე, რომელ საც 
ბირჟ ა ზე „Caucase Coutais“ (კ ა ვკ ას ია- ქუთაისი) მოიხსენ იებ-
დნენ, მოთხოვნა სტაბილური გახ და. სა ზღ ვარ გა რეთიდან 
გახ შირდა კო მერ სან ტთა ვიზიტები პა რკის შე სა ძე ნად და მათი 
მონაწ ილეო ბა ინფრასტრუქტურის მოსა წეს რიგებ ლად. ამ ხა-
ნაგ ობამ კი ნედ ლეულის გა სა ღ ების სტაბილური არხი გაჭ რა, 
რა მაც აბ რეშუმის ფასი ერ თიორად ას წია და წარ მოე ბა წა-
ახალ ისა. 1903 წლისათვის ამ ხა ნაგ ობას 2 000-მდე წევრი ჰყავ-
და და მისი ფინანსური ბრუნვა წელ იწადში 3 000 000 მა ნეთს 
შე ად გენ და. ამ ხა ნაგობის საქსოვი მან უფაქ ტურები მუშაობდა 
კუხში, გუბში, ია ნეთში, ხონში, ჩუნეშ სსა და ქუთაისში. ამ ხა ნაგ-
ობამ კავშირი და ამ ყარა ანალოგიურ წამ ოწყე ბებ თან გურია სა 
და სა ქარ თველოს სხვა დას ხვა მხა რეში. მათ სხვა მრეწ ვე ლებ-
მაც მიბა ძეს. ხონში ამ უშავ და აბ რეშუმის მეო რე ქარ ხა ნა მ. 
სანოძის ხელ მძღ ვა ნელობით. „..ფაბრიკა მუშაობს და თავისი 
„გუდოკით“ ხონე ლებს გადას ძა ხებს: მე ვარ თქვენი მერმისი 
და თქვენ თან ერ თად და ნარ ჩენი  ქარ თვე ლებისო“.4 

4 „კვირიდან კვირამდე“, „კვალი“, # 18, მაისი 1899 წ.
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წარ მა ტების კვალ და კ ვალ გაჩ ნდა სხვა დას ხვა ძირეული თუ 
წვრილმანი პრობლე მა, რომელ მაც ამ ხა ნაგობის წარ მა ტე-
ბა გა რკ ვეუ ლწილად გა ა ფერ მკრ თა ლა. მსოფლიო ბა ზარ ზე 
აბ რეშ უმზე მოთხოვნილების რყევ ისა და ფა სების და ცემის 
და სა ბა ლან სებ ლად, ამ ხა ნაგ ობას უწევ და ად გილზე პა რკის 
შესყიდვის ად რინდელი ფასის შე ნარ ჩუნე ბა, რაც პოზიტიურად 
აი სა ხებ ოდა კერძო მწარ მოებ ლების გან ვითა რე ბა ზე. მაგ რამ 
ზედ მეტი ხარჯი რისკს აჩენ და ამ ხა ნაგობის სამ ომავლო ოპე-
რაც იებ ისათვის. ამა ვე დროს, საფუძველს უქმნიდა კრ იტიკუ-
ლად განწყობილ მხა რე ებს, მიეთ ითებ ინათ ამ ხა ნაგობის ხელ-
მძღ ვა ნელობის არა რაც იონალურ გა დაწ ყვეტ ილე ბა ზე, რა მა ც 
ამ უკ ა ნა სკ ნელის ავტორიტეტი  შე არ ყია.

წარ მა ტებული ორგან იზაციის მუშაო ბამ მა ლე გა აჩ ინა საფ-
უძველი ვიწრო პიროვნული ინტე რე სებ ისა და ამ ბიციებ-
ისათვის, რის გამოც 1903 წლისათვის ნესტორ წე რე თელ მა 
ამ ხა ნაგობის მარ თვა ახა ლარ ჩეულ გამ გეო ბას გა და ა ბა რა.
თუმცა, თა ვად კვ ლავ აგ რძელებ და მონაწ ილეო ბას მის მიერ 
დაძრულ ყვე ლა ინიციატ ივაში.

ამ ხა ნაგობის მიერ ევროპის ბა ზარ ზე გაჭ რილმა გზამ საშ-
უა ლე ბა მისცა სხვა მცირე მრეწ ვე ლებს, სა კუ თარი ნა წარმი 
პირდაპირ გა ე ტა ნათ მარ სელ სა და ლიონში. თუმცა ისინი 
ვერ ახერ ხებ დნენ ამ ხა ნაგობის მიერ და მკვ იდრებული მა-
ღ ალი სტან დარტის დაც ვას და ქართული აბ რეშუმის რეპ-
უტაციის გამ ყა რე ბას ხელს არ უწყობდნენ. მიუხედა ვად ამ ისა, 
1900-იანი წლების და საწყისში მოთხოვნა ქართულ აბ რეშ უმზე 
არ შემცირებ ულა.
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ნესტორ წე რეთლის უკ ა ნა სკ ნელი ინიციატ ივა

1903 წლისათვის ნესტორ წე რე თელ მა თა ნას ოფლე ლებს 
სა ამ ხა ნაგო (კო ოპერატიული) მა ღ აზიის და არ სების იდეა გა-
აცნო. იდეა მოიწონეს და მომხმა რე ბელ თა საზ ოგად ოე ბაც და-
არ სდა, თუმცა მისი ამ ოქმე დე ბა მა ღ აზიის ადგილის შერ ჩევის 
და ვამ შე ა ფერ ხა. საბოლოოდ, ეს პრობლე მაც დაი ძლია და 
მომხმა რე ბელ თა ამ ხა ნაგობის მა ღ აზ ია „ანგარიშმა“ მოქმე დე-
ბა დაიწყო, რომელიც წარ მა ტებ ულად მუშაო ბდა პირველი 
მსოფლიო ომის დაწ ყე ბამ დე.

და ძაბული შრომისა და მრა ვალი პრობლემის გამო ნესტორ 
წე რე თელს ისე დაც სუსტი ჯან მრთელ ობა შე ერ ყა. 1905 
წლისათვის იგი მძიმედ იყო და ა ვა დებული ტუბერკულოზით. 
ბორჯომში მყოფი ნესტორი 1905 წლის 13 მაისს გარ დაი ცვა-
ლა. 16 მაისს იგი ქუთაისში გა და ას ვე ნეს, სა დაც სად გურზე  
ნეშტს ქუთაისის სა მეუ რნეო ამ ხა ნაგ ობა „კოლხიდას“ წევ-
რები5,  სა ქარ თველოს სას ოფლო-სა მეუ რნეო საზ ოგად ოების 
წარ მომად გენლები და ადგილობრივი მოქა ლა ქე ები დახ-
ვდნენ. პროცესიით გა და ას ვე ნეს მშობლიურ სოფელ გუბში. 
19 მაისს ნესტორის და კრ ძალ ვა ზე უამ რავ მა ხალ ხმა მოიყარა 
თავი. გლე ხები 20-30 ვერსის დაშ ორებ იდა ნაც კი იყვნენ 
ჩამოსული მისთვის უკ ა ნა სკნელი პატივის მისა გე ბად. გან სვე-
ნებულს გვირგვინებით პატივი მია გეს „კოლხიდამ“, ქუთაისის 
ინტელ იგენ ციამ, საი მპე რატორო სა მეუ რნეო საზ ოგად ოე-
ბამ, მე აბ რეშ უმე თა პირველ მა ამ ხა ნაგ ობამ, გუბისა და კუხის 
სასოფლო ბა ნკ მა, გუბის, ივანდიდის, ფარც ხა ნა ყა ნევის და 
ხონის ახალ მა ბა ნკ ებ მა, სოფლის საზ ოგად ოე ბებ მა.

„გულსაკლავ სურათს წარ მოად გენ და მიცვა ლებულის თვალ-
მიუწვდომელი ეზო, როცა შიგ ჩამ ოვიდნენ გან სვე ნებულის 
მიერ და არ სებული სა ფეიქროს მოწა ფე ქა ლები შავებში და 

5 იხ. დავით ხვადაგიანი, „სამეურნეო ამხანაგობა კოლხიდა“; ინიციატივა 
ცვლილებისათვის, თემის თვითორგანიზებისა და თანამშრომლობის 
გამოცდილება საქართველოში, საბჭოთა ოკუპაციამდე. წიგნი პირველი. სათემო 
განვითარების ცენტრისა და თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი თბილისის 
გამოცემა, 2015 წ., გვ. 94.
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ძა ძებში გახ ვეული, გვირგვინებით ხელში. მიცვა ლებულის 
გვამ თან მივიდნენ და გრძნობიერ სიტყვით მად ლობა გა დაუ-
ხა დეს...“6 

გამ ოსათ ხოვარი სიტყვები წარ მოსთქვეს: ნიკო თავ დგირიძემ, 
ბარ თლომე მოსეშვილმა, ხონელ მა პე დაგ ოგმა ილია ბახ ტა-
ძემ და გლეხ მა ვა ჭა რა ძემ.

ნესტორ წე რე თელი და კრ ძა ლეს გუბის სა საფ ლაო ზე.

ნესტორ წე რეთლის ღვაწლი, იმე რეთის მხა რეში აბ რე შუ-
მის წარ მოების გან ვითა რების ისტორია, როგორც წესი, 
იგნორირებული იყო საბ ჭოთა პერიოდის სპეც იალურ გამ-
ოცე მებში, რომლებიც ქუთაისის მხა რეში აბ რეშუმის წარ-
მოების ათ ვლას 1920-იანი წლების ბოლოდან იწყე ბენ.

>>

6 ქუთაისის ახალი ამბები. ნესტორ წერეთლის დასაფლავება სოფელ გუბში. 
„ცნობის ფურცელი“,  # 2835, 1905 წ.



ნესტორ წერეთელი
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კულტურულ-საგანმანათლებლო 
ინიციატივები და ორგანიზაციები
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ნოტიო (ნატო) ლოლუას ქალთა 
სკოლა ფოთში
 [ დიანა კაკაშვილი ]

მე-19 სა უკუნის მეო რე ნა ხევ რიდან იწყე ბა სა ქარ თველოში 
(ისე ვე როგორც  რუსეთის მთელ იმპერ იაში)  დაწ ყებითი სა-
გან მა ნათ ლებლო და წე სებ ულე ბების და არ სე ბა, მოსახ ლეობის 
ფართო მა სების  გა ნათ ლე ბა ზე ზრუნვა, რაც გან პირობებული 
იყო პოლიტიკურ და საზ ოგადოებრივ ცხოვრე ბაში მომხდარი 
მთელი რიგი ცვლილე ბებით. 

1861 წლის 19 თე ბერ ვალს გამოიცა სპეც იალური დებ ულე ბა. 
მისი მეშ ვეობით სოფლის მაც ხოვრებ ლებ მა მიიღ ეს უფლე ბა, 
საკუ თარი სახ სრებით გა ეხ სნათ  დაწ ყებითი სკო ლები, რომ-
ლებიც „საზ ოგად ოე ბა თა სკო ლების“ სა ხელით მოიხსენ იებ-
ოდა. 

1864 წელს კი მიიღ ეს „დებ ულე ბა დაწ ყებითი სა ხალხო სკო-
ლების შე სა ხებ“; შე დე გად,  დაწ ყებითი სკო ლების გახ სნა შე-
ეძლოთ საზ ოგად ოებრივ ორგან იზაც იებს  (ერ ობებს, ქა ლაქის 
თვითმმარ თველობის ორგან ოებს). ყვე ლა სახის სას წავ ლე-
ბელი და ექ ვემდე ბა რა სა ხალხო გა ნათ ლების სამინისტროს. 
ამას თა ნა ვე,  რაც მნიშვნელ ოვან ია, ქა ლებს მიეცათ უფლე ბა 
და შე საძ ლებ ლობა  მას წავ ლებ ლად ემ უშა ვათ სკო ლებში.

უდიდესი იყო თვითმოქმედი საზ ოგად ოე ბების როლი აღ ნი-
შნულ საქ მეში. ჩვენში  სა ხალხო განათ ლების გან ვითა რების 
ინიციატ ორიცა  და საქმის მოთა ვეც  ქარ თველ თა შორის წე-
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რა -კითხვის გა მავ რცე ლე ბელი საზ ოგად ოე ბა იყო, მისი დიდი 
ძალ ისხმევით გაი ხსნა ასობით სკო ლა სა ქართველოს ამა თუ 
იმ რეგიონში. პროცესში აქტიურ მონაწ ილეო ბას იღ ებ დნენ აგ-
რეთ ვე ქა ლაქის თვითმმარ თველ ობები. 

XIX სა უკუნის 80-90-იან წლებში მომრავ ლდა კერძო სკო ლები 
და მოსამ ზა დე ბელი კუ რსები, რომლებ საც ოფიციალური 
სკო ლების მას წავ ლებ ლები და შინა მას წავ ლებლის წოდების 
მქონე პირები სას წავლო ოლქის ნე ბართვით ხსნიდნენ. კერძო 
სკო ლები მუშაო ბდა ოფიციალური დაწყებითი სკო ლების სას-
წავლო გეგ მითა და პროგრამით. 

ზოგიერთ  სკო ლას ჰქონდა პანსიონიც1.  სწავლის  სა ფასური, 
რა სა კვ ირველ ია, კერძო სკო ლებში ბევ რად მა ღ ალი იყო 
ოფ ი  ციალურ სკო ლებში და წე სებულ სწავლის ქირა ზე, სა მა გ-
ი  ე  როდ, ბევრ კერძო სკო ლაში სწავ ლების ხარისხიც მა ღ ალი 
იყო. 

ამ გვარი სა გან მა ნათ ლებლო და წე სებ ულე ბების მნიშვნელ-
ო   ბას, მიზნებ სა და საქ მიან ობას ფართოდ მიმოიხილავს იმ-
დროინდელი პერიოდული პრე სა: „სა ქარ თველოს მოამ ბე“, 
„კვალი“, „ივერ ია“ და სხვ. არც ნატო ლოლუას სკოლის მნი-
შვნელ ობა და საზ ოგად ოებრივი როლი დაუ ტოვებ იათ  უყუ-
რა დღ ებოდ იმდროინდელ ჟუ რნალ -გა ზე თებს.

გაზეთი „კვალი“ სპეც იალურ მიმოხილვას უძღვნის ამ ფაქტს  
– „რა წარ მოსად გენ ია, რომ მეურნეობის ქვე ყა ნაში, სა ქარ-
თველოში, სა მეუ რნეო ცოდნას ისეთი მცირე გა სა ვალი 
ჰქონდეს და ღარიბი თუ მდიდარი კლას იკურ გა ნა თლე ბას 
ეს წრა ფებ ოდეს? გან სა კუ თრებით არავ ითარი პრაქტიკული 
ცოდნა არა აქვთ ჩვენს ქა ლებს. და აი, ფოთის ქა ლაქის 
თვითმარ თველ ობას აღუ ძრავს შუამ დგომლობა, რომ ფოთში 
და არ სდეს სა ქა ლებო სა მეუ რნეო სას წავ ლე ბელი. 

1 დახურული სასწავლებელი, სადაც მოსწავლეები უზრუნველყოფილი არიან 
ბინითა და კვებით.
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ეს მე ტად სიმპატიური გან ზრახ ვა, იმედ ია, გან ზრახ ვად არ 
დარ ჩე ბა“2. გან ზრახ ვა წარ მა ტებ ულად განხორციელ და –  სა-
მკ ერ ვალო სა ხელოსნოთი დაწ ყებული საქ მე კარ გად ორგან-
იზებული, დახვეწილი სა გან მა ნათ ლებლო პროგრამის მქონე 
სკოლით დაგ ვირგვინდა ნატო ლოლუას მე თაურობითა და 
საზ ოგად ოების  ერთობლივი ძალ ისხმევით. 

სკოლის და არ სების იდეა 

ფოთის ქალ თა სკოლის და არ სების ინიციატორი და სულის 
ჩამ დგმელი იყო ნოტიო (ნატო) ბახვას ასული ლოლუა. იგი  
1875 წელს სოფ. ქვალონში (ზუგდიდის მაზ რა) დაი ბა და,  
ჯერ ფოთის (1884 წ.) შემ დეგ კი ბათუმის (1886 წ.) ერ თ-
ერთ კერძო სას წავ ლე ბელში იღ ებ და დაწ ყებით განათ ლე ბას, 
რომელ საც  სა მკ ერ ვალოც ჰქონდა. 

1889 წელს, სას წავ ლებლის დას  რუ ლების შემდეგ, ნატო ფო-
თში დაბ რუნდა და თა ვა დაც გაუ  ჩნდა სურვილი და ე არ სებ ინა 
კერძო სა მკ ერ ვალო. 

იდეის გან  სახ ორციე ლებ ლად მოძებ ნა ათი თა ნამ ოაზ რე ქალი, 
ნა სეს ხები ფულით შეი ძინა საქსოვ-სა ფეიქრო მან ქა ნები და სა-
მკ ერ ვალოც გახ სნა თავ ისივე სახლში. საქ მე კარ გად აეწყო 
და სა ხელიც სწრა ფად  გაი თქვეს, რად გან ყოველ ივეს  დიდი 
პას უხისმგებლობით ეკი დებ ოდნენ და მათი ნამ უშევ რები მა ღ-
ალი ხარისხით გამ ოირჩეო და. ამ გვა რად, სა ხელოსნო მნი-
შვნელ ოვან როლს ას რულებ და, არა მარტო იქ და საქ მებ-
ულთათვის, არა მედ ფოთის მთელი საზ ოგად ოებისათვის. 

სა მკ ერ ვალო მა ლე პროფესიულ კუ რსე ბად გა და კ ეთ და, რაც  
ცნობილი მოღ ვა წე ების იონა მეუნარ გია სა3 და ნიკო ნიკო-

2 „კვალი“, # 5, 1897 წ.
3 უფრო მოგვიანებით, 1909 წელს, გაიხსნა ქართველთა შორის წერა-
კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ფოთის განყოფილება, რომლის 
თავმჯდომარეც სწორედ იონა მეუნარგია (მწერალი, კრიტიკოსი, პუბლიცისტი) 
იყო.
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ლაძის4  სა ხელს უკ ავ შირდე ბა. დიდ მორალურ მხარ და ჭე რას 
უცხა დებ და აგ რეთ ვე ლეონიდ ეპ ისკოპოსი5. მათი რჩევით, 
1897 წელს ნოტიომ თავისი სა ხელოსნო ექ ვსთვიან კერძო 
პროფესიულ კუ რსე ბად გა და ა კე თა. მაგ რამ, ვინაი დან მას არ 
გა აჩ ნდა უმა ღ ლესი განათ ლების დიპლომი, პრობლე მები 
შე ექ მნა. მეგ ობრების დახ მა რებ ითა და სა ხელოსნოში მო გ-
როვილი  თანხით იგი გა ემ გზავ რა თბილისში, ისწავ ლა ექვ სი 
თვე და შე სა ბამისი დიპლომიც მიიღო.  

მიუხე და ვად არა სა თა ნადო აკ ა დემიური გა ნათ ლებ ისა, ყვე ლა 
აღნ იშნავ და მის მა ღ ალ ერ უდიცია სა და გან სწავ ლულობას – 
„ნოტიო ლოლუა სწავ ლობდა თბილისის ხელ საქმის დაბალ 
სკო ლაში და შემ დეგ თავისით გან ვითა რებ ულა, ამა ღ ლებ-
ულა და მად ლსა თავ ისსა უხვად ჰფენს მშობელ ერში“ – 
წერს გა ზეთი „თე ატრი და ცხოვრე ბა“6.  

მან თავისი ინიციატ ივითა და დაუღ ა ლავი ძალ ისხმევით 
შეძლო არა ერთი ადამ იანის ცხოვრების შეც ვლა – „რა ეშ ვე-
ლებ ოდა სულიე რად დაჩ იავ ებულ, რწმე ნა გამ ქრალ ადამ იანს, 
რომ სიცოცხლის გა ნახ ლების ნიშნად აგერ -იგერ ია ვარდი არ 
ამ ოჰყოფდეს თავს და ნივთიე რად გახ რიოკ ებულ ქვე ყა ნას 
თვითშემ ოქმედი ადამ იანნი არ გამ ოუჩნდებ ოდნენ ხოლმე“7. 

უნდა აღინიშნოს, რომ სას წავ ლე ბელი გან თავ სებული იყო 
ნატო ლოლუა სა და მისი ძმის, ძუკუ ლოლუას8 სა კუ თარ სახ-
ლში, აქ ვე იყო პანსიონიც. სკო ლა, ძირითა დად, სა მეგ რე ლო-
გურიის სოფლებს ემ სახ ურებ ოდა, თუმცა არა ერთი მოს წავ ლე 
ჰყოლიათ ქარ თლიდან და კა ხეთ იდა ნაც.  

4 პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწე. მე-19 საუკუნის 60-იანელთა თაობის 
თვალსაჩინო წარმომადგენელი.
5 1919-1921 წლებში იყო საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი.
6 „თეატრი და ცხოვრება“,  # 11, 1920 წ.
7 „თეატრი და ცხოვრება“,  # 11, 1920 წ.
8 ძუკუ ლოლუა (1877-1924) - ცნობილი ლოტბარი, მომღერალი, ქართული 
ხალხური მუსიკის მოღვაწე.
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1920 წელს, სა ერთო ჯამში, უკ ვე 300 კუ რსდამ თავ რებული 
ჰყავ და სკო ლას და, რაც მნიშვნელოვან ია, ისინი თავ იანთ 
სოფლებ სა და ქა ლა ქებში აგ რძე ლებ დნენ საქ მიან ობას: გახს-
ნილი ჰქონდათ სა კუ თარი სა ხელ ოსნოები და მუშაო ბდნენ 
მას წავ ლებ ლე ბად. ამ გვა რად, ამ სკო ლაში გა ნათ ლე ბამ იღ-
ებული ქა ლები აქ ტიურად ჩა ერ თვნენ საზ ოგად ოებრივ საქ-
მიან ობაში და მათ მა მოღ ვა წეო ბა მაც  დიდი მას შტაბი მიიღო. 

ადგილობრივ მოსახ ლეო ბას კარ გად ჰქონდა გაც ნობიე რე-
ბული ნატო ლოლუას სკოლის მნიშვნელ ობა, ყოველმხრივ 
ცდილობდა მხარში ამ ოსდგომოდა და გა ეძ ლიე რებ ინა იგი. 
ამის დას ტურია შემ დეგი ფაქტიც: 1897 წელს წყალდიდობის 
შე დე გად სკო ლამ დიდი ზა რალი გან იცადა. 

მხოლოდ საზ ოგად ოების თა ნადგომით მოხერ ხდა პრობლემის 
მოგვა რე ბა. თანხის შე საგროვებ ლად მარ თავ დნენ სპექ ტა კ-
ლებ სა და საქ ველ მოქმედო სა ღ ამ ოებს.  ერ თ-ერთი ასეთი 
ღო ნისძიების შე სა ხებ წერს ჟუ რნალი „კ ვალი“ – „შობის მეო რე 
დღ ეს, აქაურ დე და თა სკოლის სა სარ გებლოთ ქ-ნ ო.ა. ნიკო-
ლაძის მე თაურობით გა მართულ იქნა „იოლკ ა“ და სა ცე კ ვაო 
სა ღამო. საქ ველ მოქმედო სა ღ ამომ ჩვენი საზ ოგად ოე ბა ისე 
მიიზიდა, რომ ბევრნი უბილეთობის გამო გულდაწ ყვეტილნი 
დაბ რუნდნენ“9. ღო ნისძიე ბების საშ უა ლებით შეგ როვდა 300 მა-
ნე თამდე, რომელიც მიე მა ტა სას წავ ლებლის ახალი შენობის 
ასა გე ბად და არ სებულ ფონდს. 

სკო ლა თან და თან ფარ თოვდებ ოდა და, საბოლოოდ „ნო-
ტიო ლოლუას პროფესიული კერძო სას წავ ლებლის“ სა-
ხელ წოდე ბაც მიენ იჭა. სას წავ ლებ ლისათვის გან სა კუ თრებით 
მნიშვნელ ოვანი აღმ ოჩნდა 1905-1906 წლები, იგი გა ფარ თო-
ვდა და სას წავლო პროგრა მაც დაი ხვე წა – უფრო გამ რა ვალ-
ფერ ოვნდა და სწავ ლე ბაც სამ წლიანი გახ და. 

1907 წლიდან აქ ისწავ ლებ ოდა შემ დეგი დისციპლინები: ჭრა -
-კ ერ ვა, ხატ ვა- ხაზ ვა, ქსოვა (სხვა დას ხვაგ ვარ ი – შა ლეულის, 

9 „კვალი“, # 5, 1897 წ.
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ხალ იჩებ ისა, წინდებ ისა), აგ რეთ ვე გამ ოჩენილ მხატ ვარ თა, 
ხუროთმოძღ ვარ თა და მოქან და კ ე თა ნა წარ მოებების ოქრო-
მკ ედით ამ ოქარ გვა და ამ ოქსოვა. ამა ვე დროს მნიშვნელ ოვანი 
ადგილი ეთმობოდა ქართული ენ ისა და ლიტე რატურის, არ-
ით მეტ იკის, ისტორიის, რუსული ენ ისა და ლიტე რატურის, გა-
ლ ობა- სიმღ ერ ისა და სა ღვთო ისტორიის სწავ ლე ბას. 

გა ზეთ „თე ატრი და ცხოვრების“ კო რეს პონდენტი,  იოსებ 
არ იმათ იელის ფსევდონიმით დას წრებ ია გა კ ვეთ ილებს, იგი 
აღფ რთოვა ნებული წერს: „ან გარიშის გა კ ვეთილი იშვია თად 
შემ ხვედ რია ასე ხალ ისიანი ყურა დღ ებით მოცული. ბუნებ-
ისმეტ ყვე ლების გა კ ვეთილი იყო ერ თსა და იმა ვე დროს ახ სნა 
საგნის, სიტყვა თა სხვა დას ხვა ენით გა და ცე მა და მათ თან და კ-
ავ შირებულ შე სან იშნავ ადამ იან თა ვინაო ბა- ნა ღ ვაწის გა კვრით 
გან მარ ტე ბა“10.  

დიდი ადგილი ეთ მობოდა კულტურულ საქ მიან ობასაც – ექ-
სკუ რსიებ სა და ლაშ ქრობებს. გა ზეთი „შინაური საქ მე ები“  გვა-
უ წყებს ერ თ-ერთი ასეთი ღო ნისძიების შე სა ხებ. მას წავ ლე ბე-
ლი ა.ჭ. ჰყვე ბა ექ სკურსიის ამ ბებს: 

„8 ამა თვისას (სექ ტემ ბერი) ღვთის მშობლის შობის დღ ეს 
ქა ლაქ ფოთის ნ. ლოლუას ასულის პროფესიულ შკოლის 
საღმრთო სჯულის მას წავ ლე ბელი მ. გიორგი გე გე ჭკორი, 
შკოლის გამ გე ნ. ლოლუა, მას წავ ლებელნი აგ რაფ ინა კან-
დე ლა კი და სხვა მას წავ ლებ ლები შკოლის მოწა ფე ქალ-
იშვილებითურთ დილით ფოთიდან გა ვემ გზავ რენით ექ-
სკურსიით მოსალ ოცად თე კ ლათის ღვთის მშობლის დედა თა 
მონას ტერში. ...წირვა ზედ მწყობრად ქარ თულად გალ ობდნენ 
მონასტრის დები და მათთან ჩვენი შკოლის მოწა ფენიც. „აქვე 
მოინახ ულეს ადგილობრივი ორკ ლას იანი სკო ლა“.11

10 „თეატრი და ცხოვრება“,  # 11, 1920 წ.
11 „შინაური საქმეები“,  # 11, 1911 წ.
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მიუხე და ვად დიდი წარ მა ტე ბებ ისა, სკო ლას მა ტერ იალ ურად 
მაინც უჭირდა – „სკო ლას მცირე შემ ოსა ვალი აქვს ძალ იან. 
იან ვრიდან ერ ობამ აღუ თქვა თვიურად 4000 მა ნეთი, ქა-
ლაქ მა – 1000 მა ნეთი; ეს არის და ეს. და ნარ ჩენს სკოლის 
გამ გე (ნატო ლოლუა) სა კუ თარის შრომით ჰფარავს“.12 
ფოთის საზ ოგად ოების შუამდგომლობით, ფოთის სა ქა ლაქო 
თვითმმარ თველ ობამ  ნიკო ნიკო ლაძ ისა და იონა მეუ ნარ-
გიას მე თაურობით, ნოტიოს სკო ლას თავისი სა ლარ ოდან 
ყოველთვიური სუფსიდია დაუ ნიშნა.

სკო ლამ უამ რავი გა საჭირი გამ ოია რა. ხელ ისუფლე ბა სას-
წავ ლე ბელს ნე გატ იურად შეჰ ყურებ და, როგორც დეს ტაბ-
ილიზაციის კე რას. ამის მთა ვარი მიზეზი  სკო ლაში მშობლიური 
ენ ისათვის დიდი ადგილის დათ მობა იყო. 

ნატო ლოლუას ბრალი დას დეს იმაში, რომ სკო ლას სე-
პარატისტული ხას იათი აქვს, ქართულ ენას უპირა ტეს ობა ეძ-
ლე ვა რუსულთან შე და რებით, რად გან ყვე ლა სა განი ქარ-
თულად ისწავ ლე ბაო. როგორც  ცნობილია, 1884 წელს 
გა მ ოიცა სა გან გებო დად გენ ილე ბა, რომლის ძალ ითაც აიკრ-
ძა  ლა სა მეგ რელოს სკო ლებში ქართულ ენა ზე სწავ ლება. 
ან ბანი და სა ხელ მძღ ვა ნელ ოებიც კი შეი ქმნა, ითარ გმნა სას-
ულიერო წიგნები. ბევრი სკო ლა ამას ეწ ინა ა ღმ დე გებ ოდა, 
რაშიც დიდი დამ სახ ურე ბა კვ ლავ და კვ ლავ ქარ თველ-
თა შორის წე რა -კითხვის გა მავ რცე ლე ბელ საზ ოგად ოე ბას 
მიუძღვის. 

ხელ ისუფლე ბა არა ერთი გზით ცდილობდა და ერ წმუნებ ინა 
ნატო ლოლუა, რომ სკო ლა სა ხელმწიფოსათვის გა და ე ცა, 
რის შე დე გა დაც მისი მა ტერ იალური მდგომა რე ბა გაუ მჯობეს-
დებ ოდა, მაგ რამ მუქა რამ ვერ გაჭ რა. შე დე გად,  1908 წელს 
მას დიპლომი ჩამ ოარ თვეს, რა თა ამ სკოლის ხელ მძღ ვა-
ნელობის უფლე ბა წა ერ თმიათ, მაგ რამ საზ ოგად ოე ბა მხარს 
უჭერ და ნატო ლოლუას და მოცემული ეტაპ ისათვის შეძლო 
სკოლის შე ნარ ჩუნე ბა.

12 „თეატრი და ცხოვრება“,  # 11, 1920 წ.
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1921 წელს სკო ლამ, როგორც კერძო  სა გან მა ნათ ლებლო 
და წე სებ ულე ბამ, არ სებ ობა შეწ ყვიტა. საბ ჭოთა წყობილების 
დამყა რებ ისთა ნა ვე იგი  ჩამ ოერ თვა ნატო ლოლუას და გა-
და კ ეთ და სა ფაბ რიკო სკო ლად, თუმცა სახელი „ნოტიოს სკო-
ლა“ მაინც დიდხანს შერ ჩა.

ნატო ლოლუას ხელ საქმის რამ დენ იმე ნიმუში (ნა ქარ გობები)  
ამჟ ა მად დაც ულია ქ. ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმში.

>>



ნოტიო ლოლუა. 

ფოტო: საქართველოს ეროვნული არქივი,  

კინო-ფოტო-ფონო დოკუმენტების ცენტრალური 

სახელმწიფო არქივი.
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ევგენი დვალი და  „რაჭა-ლეჩხუმ-
სვანეთის დამხმარე კულტურული 
საზოგადოება“
 [ დავით ხვადაგიანი ]

„მარტო პარტიული აგიტაცია-პროპაგანდის გაწევით 
და სხვა ასეთით მუშა-მშრომელი ხალხი ვერ გა თა-
ვისუფლდება გაჭირებულ მდგომარეობიდან, ამას-
თან ერთად საჭიროა სხვა გზითაც მუშაობა ესე 
იგი ახალი საწარმოვო საქმეების და კულტურულ 
დაწესებულებათა შექმნა, რაიცა ხალხს ქონებრივად 
აამაღლებს და ამის საშვალებით კი ყოველგ ვარ 
ავაზაკობას, არევ-დარევასა და უკმაყოფილებას 
ბო ლო მო ე  ღება. ყოველივე ამის მიხედვით მო-
გიწოდებთ ყველა რაჭველ-ლეჩხუმელს და სვანელს, 
რომ ეს მიზან-წესდება აღიაროთ და დაუყონებლივ 
შეუდ გეთ მის განხორციელებას ცხოვრებაში, იცოდეთ 
და გრწამდეთ, რომ თქვენი ხსნა-შვება მასშია“.1

წერდა ევგენი დვალი მის მიერვე 1906 წელს თბილისში 
დაარსებულ „რაჭა-ლეჩხუმ-სვანეთის დამხმარე კულტურულ 
საზოგადოების“ წესდებაში, რომელიც მეორედ გამოიცა 1918 
წელს.

1  მიზანი და წესდება თფილისში არსებულ – „რაჭა-ლეჩხუმ-სვანეთის დამხმარე 
კულტურულ საზოგადოებისა“ (შედგენილი და გამოცემული ევგენი დვალის მიერ 
1907 და 1917 წელს თფილის-ქალაქში), თბილისი, 1918 წ.
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რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონის განვითარება მე-19 საუკუნის 
მეორე ნახევრიდან საკმაოდ ჩამორჩებოდა სხვა მხარეებს. 
მიზეზები მხარის ბუნებრივ პირობებსა და სოციალურ პრო-
ბლემებთან იყო დაკავშირებული; პრობლემათა შორის 
პირველი ადგილი მოსახლეობის სიმჭიდროვესა და მიწის 
სიმცირეს ეჭირა. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ნაკ-
ლე ბობას და მთიანი კლიმატის არასტაბილურობას ხში-
რად შიმშილის ზღვარზე მიჰყავდა მხარის მოსახლეობა. 
ამიტომ მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან დაიწყო მიგრაცია  
უკეთესი საცხოვრებელი პირობების შესაძენად ან მუდმივად 
სახლდებოდნენ კავკასიის სხვადასხვა მხარეში, ან როგორც 
წესი, სეზონურ მუშა-მოქირავნეებად მიდიოდნენ შორეულ 
მხარეებში. რაჭველი გლეხების დიდ ნაწილს ნახევარი წლის 
სარჩო მოჰყავდა მხოლოდ და იძულებული იყო მოსავლის 
დაბინავების შემდეგ ზამთრობით ე.წ. „საშოვარზე“, „მოსაგებ ში“ 
წასულიყო. შესაბამისად, სხვადასხვა ქალაქში გაჩნდა რაჭ  ველ-
ლეჩხუმელთა „კოლონიები“. ჩვეულებრივ ფიზიკურ მშრო-
მელებთან ერთად რაჭველი სახლის მშენებელი ოსტატები 
– კალატოზები, დურგლები, მზარეულები და მეპურეები  
საქვეყნოდ გახდნენ ცნობილი. მეორე მნიშვნელოვანი პრო-
ბლემა კომუნიკაციის, გზების სავალალო მდგომარეობა იყო, 
რაც მხარეს იზოლაციაში აქცევდა და მისი საზოგადოებრივ 
და კულტურულ განვი თარებას აფერხებდა; წლის დიდი ხნის 
განმავლობაში მხარე დიდი ხნით მოწყვეტილი იყო გარე 
სამყაროს, დიდ ქალაქებთან მიუდგომლობის გამო ძნელად 
ვრცელდებოდა პრესა, წიგნები და, შესაბამისად, განათლების 
დონე ხალხში დაბალი იყო.

მე-19 საუკუნის ბოლოს საქართველოში სოციალურ-პო-
ლიტიკური პროცესების გააქტიურების, განმანათლებელთა 
და პოლიტიკური პარტიების მუშაობით განპირობებული თვი-
თორგანიზებისა და საპროტესტო მოძრაობების ექომ, რაჭის 
მიგრანტი მუშების მშობლიურ მხარესთან კავშირის გზით ამ 
მხარეშიც მოიკიდა ფეხი და ადგილობრივმა ენთუზიასტებმა 
დაიწყეს ფიქრი საგანმანათლებლო, სამეურნეო და კულ-
ტუ რულ ინიციატივებზე. თუმცა ამ პროცესს სხვა ბუნებრივ 
პრობლემებთან ერთად წინ აღუდგა იმპერიის რეჟიმი. 
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მაგალითად, სოფელ ბაჯში ადგილობრივმა ენთუზიასტებმა 
სახალხო სამკითხველო მოაწყვეს და მიმდებარე სოფლების 
კულტურული განვითარებისთვის დაიწყეს მუშაობა. ადგი-
ლობრივი ადმინისტრაცია კი დახმარების ნაცვლად „კრიჭაში 
უდგა“ წამოწყებას.

რაჭა-ლეჩხუმის საზოგადოებრივი და კულტურული განვი-
თარების პრობლემები უფრო თვალსაჩინო ხდება, როცა ამ 
მოცემულობის პერსპექტივაში დავინახავთ, თუ რატომ ჰქონდა 
ესოდენ დიდი ეფექტი და მნიშვნელობა 1912 წელს აკაკი 
წერეთლის მოგზაურობას რაჭა-ლეჩხუმში. ადგილობრივი მო-
სახლეობისათვის ეს კამპანია იყო ათწლეულებით ნანატრი,  
სასურველი კულტურული ძვრების მომასწავებელი ჟესტი და 
მხარის საერთო განვითარების პროცესში ჩართვის სურვილის 
გამოვლინება.

ევგენი დვალი

მე-20 საუკუნის დასაწყისის პრესის გაცნობისას, სადაც რაჭა-
ლეჩხუმის პრობლემებსა და საჭიროებებზეა საუბარი, გვერდს 
ვერ აუვლი ერთ გამორჩეულ ავტორს – ევგენი დვალს, 
რომელიც არ ცხრებოდა (როგორც თვითონ წერს ერთგან) 
ამ მხარის პრობლემებზე წერით. მისი წერილების შინაარსი 
დატვირთულია რაჭა-ლეჩხუმის ყოფა-ცხოვრების ამსახველი 
ამბებით, იქაური ცხოვრების მკაცრი პირობების აღწერითა და 
მუდმივი მოწოდებით რაჭიდან ქალაქებში გასულ მცხოვრე-
ბთა მიმართ – დაინტერესდნენ და, შეძლებისდაგვარად, და-
ე  ხმარნონ მშობლიურ მხარეს სწავლა-განათლების გავ რცე-
ლებაში.                

ევგენი ნიკოს ძე დვალი დაიბადა 1880 წელს რაჭის მაზრის 
სოფელ ბაჯში. ადრეული ასაკიდან სამუშაოდ გადმოსახლდა 
თბილისში; ხელობით მჭედელი, 1900 წლიდან მუშაობდა  
ზეი ნკლად და სხვა მუშათა მსგავსად ჩაება თბილისის ქარხ-
ნე ბსა და რკინიგზის სახელოსნოებში მოქმედი სოციალ-დე-
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მოკრატიული წრეების2  მუშაობაში, რომელიც, პოლიტიკური 
ცოდნის გარდა, საბაზისო – ჰუმანიტარულ განათლებასაც 
აძლევდა მუშებს. 

შესაბამისად, მას არ ჰქონდა აკადემიური განათლება, მაგრამ 
როგორც იმ დროში იტყოდნენ, ეწეოდა თვითგანვითარებას, 
(„სწავლასა და განათლებასა არა ვარ დაშორებულიო“ წერ-
და თავისსავე ლექსში) წერდა ლექსებს, მხატვრულ ნაწარ-
მოებებს, თანამშრომლობდა პრესაში (ფსევდონიმებით – 
„რაჭველი“, „ე. რაჭველი“, „რაჭველ-ლეჩხუმელი“, „ე. ბაჯელი“, 
„ე. ტასიკოშვილი” და „წმინდა გიორგი“). მუდმივად წერდა 
რაჭა-ლეჩხუმის ცხოვრებასა და პრობლემებზე; თბილისსა და 
ბაქოში მუშაობის პარალელურად აქტიურად იყო ჩაბმული 
კულტურული ცხოვრების გაშუქებაში.

1900 წლიდან იყო სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წევრი, 
პარტიის გაყოფის შემდეგ იყო „მენშევიკი“.3 აქტიურად მო ნა-
წილეობდა 1905 წლის რევოლუციაში. რევოლუციის დამა-
რცხების შემდეგ, 1906 წლის დასაწყისში, მეფის ხელისუფლე-
ბის მიერ რეპრესიების დაწყების შემდეგ, ალიხანოვ-ავარსკის 
სადამსჯელო ექსპედიციის დროს, რაჭაში დააპატიმრეს და 
სახლ-კარიც გადაუწვეს სოფელ ბაჯში. გარკვეული ხნის 
შემდეგ ევგენი დვალი ციხიდან გაათავისუფლეს, ამის შემდეგ 
ევგენიმ დაიწყო მოქმედება საზოგადოებრივი ორგანიზაციის 
შესაქმნელად, რომელიც მის მშობლიურ მხარეში სწავლა-
განათლების გავრცელებას შეუწყობდა ხელს და ეკონომიურ 
მდგომარეობასაც გააუმჯობესებდა. 

2  სოციალ-დემოკრატიული წრეები – საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული 
მუშათა პარტიის პირველი ორგანიზაციები თბილისის მუშათა შორის, 1890-იან 
წლებში.
3  რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის „უმცირესობა” – 1903 
წლის რსდმპ მე-2 ყრილობაზე განხეთქილების შედეგად წარმოქმნილი ფრაქცია.
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„რაჭა-ლეჩხუმ-სვანელ მცხოვრებთა შორის სწავლა-
განა თ ლების გამავრცელებელი ამხანაგობა“

1907 წლის დასაწყისში ქართული პრესის ფურცლებზე გამო-
ჩნდა განცხადება: „გთხოვთ ამ წერილს ადგილი დაუთმოთ 
თქვენს გაზეთში, რადგანაც რაჭა-ლეჩხუმ-სვანეთი უკან სდგას 
დღეს შედარებით სხვა მხარეებზე სწავლა-განათლების მხრივ 
თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომ ჯეროვან ყურადღებას არავინ 
არ აქცევს მას რომ ამ კუთხეში შეიტანონ სინათლე, ამიტომ 
ჩვენ ზემორე ხსენებულ მაზრების მკვიდრნი დროებით 
თფილისში მყოფნი და მომუშავენი რამდენიმე პირი შევი-
კრიბნეთ ერთად და ერთხმად დავადგინეთ: შესდგეს რაც 
შეიძლება საჩქაროთ შემდეგი სახელწოდებით ნებადართული 
საზოგადოება „რაჭა-ლეჩხუმ-სვანელ მცხოვრებთა შორის 
სწავლა-განათლების გამავრცელებელი ამხანაგობა“ ამ ამ-
ხა ნაგობის წევრებათ შეუძლიათ იყვნენ ყველა ზემორე 
ხსენებულ მაზრების4 მკვიდრნი, განურჩევლად სქესისა და 
რწმენა მიმართულებისა, რომელნიც კი იქნებიან ხალხის 
კეთილდღეობის გამომხატველნი.       

„ამხანაგობის მიზანი იქნება: ა) გახსნას ბიბლიოთეკა-
სამკითხველოები; ბ) გახსნას დროის შესაფერი შკოლები; 
გ) გახსნას წიგნის მაღაზიები; დ) შეიძინოს ადგილობრივ 
მკვიდრთათვის შრომის აუცი ლე ბელი და საუკეთესო იარა-
ღები. 

ამ ამხანაგობის წევრათ შეუძლიათ იყვნენ ყველა ზემორე 
ხსენებული მაზრების მკვიდრნი, განურჩევლად სქესისა და 
რწმენა-მიმართულებისა, რომელნიც კი იქნებიან ხალხის 
კეთილდღეობის გამომხატველნი. საწევრო პაი თითოეულ 
წევრზე იქნება 10 მანეთი წლიურათ. მსურველთ შეუძლიათ 
ჩაეწერონ ჯერჯერობით ქ. თფილისში ნიკოლოზის მოედანი 
მეპურეთა ფქვილების საწყობ კანტო რაში. ამხანაგობის 
მინდობილობით ევგენი დვალი“5.  

4 ტერიტორიული ერთეული – რეგიონი. მომდინარეობს სპარსული სიტყვიდან 
„მაზრა“.
5 „ჩვენი გზა“, # 31, 12.10.1907 წ. 
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ამხანაგობაში იყო 85 წევრი და თავისი არსებობის დასაწყისში 
გარკვეული წარმატებებიც კი ჰქონდა: 1906 წელს შედგა 
რაჭის სამი სოფლის ბაჯის, შავრისა და ღადის (ახლანდელი 
ღადიში) წარმომადგენელთა კომისია (ხუთი კაცი), რომელმაც 
იმუშავა და შეაგროვა 1 200 ცალი საუკეთესო წიგნი. მაგ-
რამ ადგილობრივმა ადმინსტრაციამ ხელი შეუშალა და 
სამ კითხველო ვეღარ გაიხსნა, წიგნები კი ევგენი დვალის 
ხელმეორედ დაპატიმრების შემდეგ  ჟანდარმერიამ6 ამოიღო 
და გაანადგურა. ინიციატორებს სურდათ შეგროვილი 
წიგნებით ხელახლა გაეცოცხლებინათ ზემოთ ხსენებული 
ბაჯის ბიბლიოთეკა, რომელმაც 1906 წელს შეწყვიტა არსებობა 
– ადგილობრივმა ადმინისტრაციამ შესჩივლა დამსჯელ 
ექსპედიციას, რომ „ბაჯის სამკითხველოა რომ აჯანყებს ხალ-
ხსო“. შედეგმაც არ დააყოვნა და ალიხანოვის კაზაკებს მიწას-
თან გაუსწორებიათ და გადაუწვავთ სოფელი.   

ორგანიზაციის დაშლის მიზეზები

სამწუხაროდ, სიმართლე უნდა ითქვას, რომ მსგავსი სიძ-
ნელეების შემდეგ, ორგანიზაციის საქმიანობა წარუმატებელი 
იყო. მალე გაჩნდა წინააღმდეგობა და და პირისპირება 
ევგენი დვალსა და ორგანიზაციის სხვა წევრებს შორის. 
დაპირისპირების მიზეზები სხვადასხვა იყო; მაგალითად, 
იუმორისტულ ჟურნალ „ეშმაკის მათრახში“ და ბეჭდილი 
ფელეტონები, რომლებიც დვალის გაღიზიანებას იწვევდა და 
ურთიერთბრალდებების საფუძვლად იქცა. 

უსიამოვნების მიზეზი ასევე იყო დვალის ლექსები და 
ნაწარმოებები, რომლებიც ამხანაგობის წევრებს არ მოს-
წონდათ და მას „ხალხის გამრყვნელს“ უწოდებდნენ. სა-
ქ მე სამედიატორო სასამართლომდეც კი მისულა, რო-
მელიც მწვავე სიტყვიერ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. 
ამხანაგობის წევრები „ეშმაკის მათრახის“ რედაქციისადმი 

6 მეფის რუსეთის პოლიცია – სახელმწიფო წეს-წყობილების და კანონიერების 
დაცვის ამოცანით.
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მიწერლ წერილებში ევგენი დვალს გაემიჯნენ და საქმე 
იქამდეც კი მისულა, რომ მისივე ინიციატივით დაარსებული 
ამხანაგობიდან გააძევეს. 

განხეთქილების მიზეზი, თავის მხრივ, ევგენი დვალის 
ფიცხი და დაუდგრომელი ხასიათიც იყო (რომელსაც მისი 
თანამედროვეებიც აღნიშნავდნენ). ამ პიროვნულმა კონფ-
ლიქტმა საფუძველი გამოაცალა ორგანიზაციის მუშაობას. 
მოწინააღმდეგეები სატირული ჟურნალ „ეშმაკის მათრახის“ 
ფურცლებიდან უტევდნენ ევგენის, მან საპასუხოდ ასევე 
იუმორისტული ჟურნალი „წმინდა გიორგის შუბ-მათრახი“ 
დასტამბა და მწვავედ ეპასუხებოდა ოპონენტებს.

1907 წელს ევგენი დვალი მეორედ დააპატიმრეს – მეფის 
რეჟიმის საწინააღმდეგო საქმიანობისა და 1905 წლის რე-
ვო ლუციაში აქტიური მონაწილეობის საბაბით. მას მიუსაჯეს 
საკა ტორღო ციხეში7 პატიმრობა ციმბირში, სადაც 1914 
წლამდე იყო, შემდეგ კი, როგორც თვითონვე იგონებს, 
ადმინისტრაციისადმი დაუმორჩილებლობის გამო იძულებით 
ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში გადაიყვანეს (მსგავსი მოპყ-
რობა არც თუ იშვიათი იყო პოლიტიკური პატიმრების მიმართ; 
ერთი მხრივ, საკატორღო ციხეების სადისტური რეჟიმის შემდეგ 
პატიმრებს მართლაც უჩნდებოდათ ფსიქიკური პრობლემები; 
მეორე მხრივ, ფსიქიატრიულში მოთავსება წამების ერთ-ერთ 
ფორმასაც წარმოადგენდა, რაც მოგვიანებით საბჭოთა რეჟიმმა 
განავითარა პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების და სა  სჯელად). 
კონფლიქტისა და ევგენი დვალის დაპატიმრების შემდეგ ამ-
ხა ნაგობის საქმიანობა პრაქტიკულად შეწყდა. რეგიონის 
პრო ბ ლემები პირველი მსოფლიო ომის ფონზე კვლავ 
უარესობისაკენ ვითარდებოდა; 1910-იანი წლების პრესაში 
ისევ მრავლადაა რაჭა-ლეჩხუმიდან მოწერილი წერილები 
იქაური გაუსაძლისი მდგომარეობის, თვითგანვითარებისა და 
განათლებისთვის აუცილებელი პრესის, წიგნებისა და სამკით-
ხველოების არარსებობის შესახებ. 

7 საპატიმრო, სადაც სასჯელის მოხდისას პატიმრების შრომას იყენებდნენ.
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ორგანიზაციის „მეორე სიცოცხლე“

1917 წლის თებრვლის რევოლუციისა და იმპერიის დაცემის 
შემდეგ, პოლიტპატიმრები ციხეებსა და გადასახლებიდან 
გათავისუფლდნენ. ევგენი დვალი საქართველოში ჩამოსვ-
ლის შემდეგ  კვლავ თავის ჩვეულ საქმიანობას დაუბრუნდა. 
1917 წლის 20 მაისს ნაძალადევის სახალხო თეატრში  
გაიმართა რაჭის მაზრის სოფლების ბაჯის, შავრისა და 
ღადის  თბილისში დროებით მცხოვრებთა კრება, სადაც ევ-
გე ნი დვალმა წაიკითხა მოხსენება  1906 წელს დაარსებულ 
სამკითხველოზე და თქვა, რომ გადასახლებიდან დაბრუნების 
შემდეგ ისევ შესდგომია წიგნების შეგროვებას, ზოგი შეუძენია 
თავისი ხარჯით, ზოგიც შემოუწირავთ. ბიბლიოთეკა მზად 
ჰქონდა და კრებას სთხოვა ეზრუნათ, ამოერჩიათ საშუალო 
ადგილი ამ სამ სოფელში და შეეგროვებინათ ფული შე-
ნობის შესაძენად. კრებამ მადლობა გადაუხადა მას და აირ-
ჩია კომისიის ხელმძღვანელად, რომელშიც შედიოდნენ: ა. 
ღვდელაძე, ვ. კერესელიძე, ვ. საზანიშვილი, ვ. ფარჯანაძე 
და ა. ჭელიძე. 

ამ პერიოდშივე მან გამოაქვეყნა საკუთარი მხატვრული 
ნაწარმოებები: „საგიჟეთში დაწერილი სიმღერები“, „საქარ-
თველო“, „მწარე სიმღერები“, „გამარჯვება“, „ქალი“, „რაჭ-
ვე ლი“, „ილია და აკაკი“, „რაჭული სიმღერები“ და სხვა. 
განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია მის მიერ გამოქ ვე-
ყნებული კრებული „მშვენიერი რაჭა“, რომელიც შედგება 
ისტორიული წერილების, რაჭული ხალხური ლექსებისა 
და თქმულებებისგან, რომლის წინასიტყვაობაშიც ის წერს: 
„ამ წიგნის გამოცემა უფრო უკეთესად გვინდოდა. ჩვენი 
სურვილი და განზრახვა იყო, რომ ეს წიგნი რაჭის შესანიშნავი 
ისტორიული  ციხე-სიმაგრეებით, ტაძრებით და ხალხის 
სხვა დასხვა სურათ-სახეობით, ლექს-შაირებით და სხვით 
გამოცემულიყო, მაგრამ ეს დღესდღეობით ვერ მოხერხდა, 
რადგანაც საკმაო ფული არ გვქონდა. რაც შეეხება ვინმეზე 
დახმარების თხოვნას, ჩვენ ეს ვსცადეთ, მაგალითად, 
წერილობრივ ჩვენ მივმართეთ ჩვენს ფულიანებს: კოწია 
დათეშიძეს, აკაკი ხოშტარიას, მიხეილ სხირტლაძეს და 
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სხვებს, მაგრამ არავინ არ თანაგვიგრძნო, გარდა სპირიდონ 
ბენდუქიძისა, ალაქსანდრე ძეგველიშვილისა და ანტონ მე-
ფარიძისა. თავისუფალი ფული არა გვაქვსო – ასე იყო პა-
სუხი მამულის შვილებისაგან! რესტორან-სასტუმროებში ასი-
ა თასობით ხარჯავენ, ასეთი საქმისთვინ კი არაფერს არ 
ი მ ე  ტებენ, თან რომა ჰკითხოთ და დაუჯეროთ ჩვენი ქვეყნის 
ლა  მ პარი ისინი არიან! იმედი გვაქვს ჩვენი ზემო ხსენებული 
გა ნ  ზრახვა შემდეგში მაინც მოვიყვანოთ სისრულეში, რაც 
ყვე ლა ჭეშმარიტი მოქალაქისთვის სასიამოვნო იქნება. და-
სასრულ ჩვენ გულითად მადლობას ვუძღვნით მესტამბე 
და ვით პიტნავას, რომელმაც შეძლებისდაგვარად თუ ქაღა-
ლ  დით და თუ აწყობა დაბეჭდვით ამ გამოცემის საქმე გაგ ვი-
ად ვილა...“8.

1918 წელს მისივე ინიციატივით გამოვიდა გაზეთი „რაჭის 
ხმა“ – „გაზეთ-ორგანო რაჭველი მუშა-მშრომელი ხალხისა“, 
რომელშიც რაჭის პრობლემებსა და საჭიროებებზე წერდა. 
პირველი ნომრის გამოსვლის შემდეგ გამოცემას სახელიც 
შეუცვალეს და „რაჭა-ლეჩხუმ-სვანეთის ხმა“ უწოდეს. მაგრამ 
უსახსრობის გამო გამოცემა ვეღარ გაუგრძელებიათ. საი-
ნტერესოა ასევე, 1918 წელს საქართველო-სომხეთის ომის9 
დროს, მის მიერვე დაარსებული თბილისში მცხოვრებ 
რაჭა-ლეჩხუმ-სვანელთა თბილისის დამცველი რაზმი, რომ-
ლის მოქმედების შესახებ, სამწუხაროდ, გარდა ორიოდე 
ფოტოსურათისა, სადაც შეიარაღებული ხალხი და მისივე შტაბ-
პრეზიდიუმი ჩანს ევგენი დვალთან ერთად, სხვა არაფერია 
შემორჩენილი. წერილებიდან და სტატიებიდან ირკვევა, 
რომ იგი მკაცრად გაემიჯნა 1918 წელს ლეჩხუმში მომხდარ 
ბოლშევიკურ აჯანყებას,10 მთავრობის წარმომადგენლის ლე-
ვან დადეშქელიანის მკვლელობასა და ცდილობდა ქარ-

8 მშვენიერი რაჭა. ისტორიული წერილები, ხალხური ლექსები და სხვადასხვა 
სურათები (შედგენილი და გამოცემული ევგენი დვალის მიერ. თბილის-ქალაქი). 
თფილისი, 1918 წ.
9 ომი საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკებს შორის 1918 წლის 
დეკემბერში.
10 ბოლშევიკური აჯანყება ლეჩხუმში – 1918 წლის გაზაფხულზე, ბოლშევიკი 
ჯარისკაცების და აგიტატორების მიერ მოწყობილი მღელვარება ლეჩხუმის 
მაზრაში. 
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თული საზოგადოება დაერწმუნებინა, რომ ალექსანდრე 
(საშა) გეგეჭკორის11 „რაზმთან, რომელმაც  რაჭა-ლეჩხუმში 
გაიარა“ მოსახლეობის უმრავლესობას არაფერი აკავშირებ  -
და და რა ჭის გაბოლშევიკება ტყუილია, ცილისწამება და 
გა  ზეთ „ერ თ ო ბას“ (საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული 
მუ  შა თა პარტიის ცენტრალური კომიტეტის გამოცემა) მოუწო-
დებს ასეთი განცხადებების გაკეთებისას მეტი სიფრთხილე და 
წინდახედულობა გამოეჩინა. 

1918 წლიდან ევგენი დვალი კვლავ შეუდგა „რაჭა-ლეჩხუმ-
სვანეთის დამხმარე კულტურულ-ეკონომიური საზოგადოების“ 
პროგრამისა და წესდების შედგენას. ერთი შეხედვით, ამ წეს-
დებაში ჩამოთვლილი პუნქტები უმეტესწილად უტოპიურია, 
მაგრამ კარგად ასახვას იმ პერიოდის საზოგადოების გან-
წყობას და რეგიონის განვითარებისათვის საჭირო გრძელ-
ვადიანი ხედვის თავისებურებას. აქედან გამომდინარე, მკით-
ხველისთვის საინტერესო იქნება ამ წესდების გაცნობა:

1. კონკა-ავტომობილების და რკინიგზის გაყვანა;
2. მიწის თანასწორად განაწილება ყველა მშრომელთათვის 

შეღავათიან მცირე სასყიდლად;
3. მიწის ევროპიულად დამამუშავებელი იარაღების და სარ-

წყავი მანქანების შეძენა, აგრეთვე სეტყვასთან მებრ ძოლი 
მორტირების;

4. სხვადასხვა ლითონთა მადნების აღმოჩენა და დამუშავება;
5. მეაბრეშუმეობის, მეფუტკრეობის და მესაქონლეობის გა-

შენება;
6. სტამბის, წიგნის მაღაზიების და აგრე თვე ყოველგვარ სა-

ქონლის კოოპერატიული დუქნების გახსნა;
7. სხვადასხვა საექიმო და სამკურნალო სანატორიუმების 

და ა რსება;
8. საშუალო და უმაღლესი სატეხნიკო, სააგრონომო, საკო-

მერციო და საბუნებისმეტყველო სასწავლებლების გახსნა;
9. მჟავე წყლის ქარხნის გახსნა და დაბეჭდილ ბოთლებით 

11 ბოლშევიკური პარტიის წევრი. საქართველოს რევკომის წევრი საბჭოთა 
რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებისას. შემდგომ წლებში მუშაობდა მაღალ 
პარტიულ და სახელმწიფო თანამდებობებზე.
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წყლის გაყიდვა;
10. ხე-ტყის დამუშავება და ბაზარზე გამოტანა;
11. ქართლ-კახეთის თავისუფალ მიწა-ალაგებზე, მიწის უქო-

ნელ რაჭველ-ლეჩხუმელების და სვანების მოსახ ლეობის 
მოწყობა;

12. რიონზე ჰიდრო-ელექტრო სადგურების გაკეთება, საი-
დანაც მთელი მხარე განათლდება;

13. ხომლზე და ნაქერალაზე ობსერვატორიის ანუ ვარსკვ-
ლავთ საზვერავი სახლის აშენება;

14. შესაფერი ჟურნალ-გაზეთების გამოცემა;
15. ხალხში სისტემატური პროპაგანდა-აგიტაციის მოწყობა 

არ სებულ ხალხოსნურის და საზოგადოებრიულ მთავ რო-
ბის სასარგებლოთ და მხარის დასაჭერათ (1918 წ.);

16. თეატრ-კლუბების და სხვა ამგვარი დაწესებულების შექმნა 
და დაარსება;

17. სოფლების წესიერად მოწყობა თავის მოსახლეობით, ბა-
ღებით, ქუჩებით  და სასამართლოებით;

18. ყველა სამსახურში ღირსეული ამხანაგების ჩაყენება.

საზოგადოების წესდება ითვალისწინებდა:

ა) რაჭა-ლეჩხუმ-სვანეთის დამხმარე კულტურულ-ეკონო-
მიური საზოგადოების წევრად შეუძლია იყოს ყველა რაჭ-
ველი, ლეჩხუმელი და სვანელი, განურჩევლად სქესისა და 
პოლიტიკური რწმენისა, ვინც კი სრულ ასაკოვანი იქნება 
და იზიარებს ამ საზოგადოების მიზან-წესდებას, აგრეთვე 
ეხმარება მას გონივრულად, ფიზიკურად და ნივთიერად;  
ბ) საზოგადოებას ჰყავს თავისი გამგეობა, სარევიზიო 
კომისია, ხაზინადარი და მდივანი პირველ ხანად თფილისში; 
გ) საზოგადოების ყრილობა წელიწადში სამჯერ ხდება, 
რო მელიც ამტკიცებს ყოველივე შემოსავალ-გასავლის 
ანგარიშებს და საწესდებო საქმეებს; დ) საზოგადოების 
თანხა თუ საწარმოვო ფული შესდგება საწევრო გა-
დასახადებისგან და საკრედიტო ბანკებისგან ნა სეს ხები 
ფულით, აგრეთვე სახალხო სეირნობის და სხვა ასეთების 
შემოსავლით; ე) საზოგადოების წევრი ყოველთვიურად 
იხდის სამი წლის განმავლობაში არა ნაკლებ ხუთი მანეთისა;  



61

ვ) საზოგადოების მოგება წევრებზე თანასწორად ნაწილდება; 
ზ) საზოგადოებას აქვს თავის წევრების ჩასაწერი არხივი და 
აგრეთვე სხვადასხვა სამოწმო და საბარათო ფურცლები 
და წიგნაკები; თ) საზოგადოების მუდმივი მოსამსახურენი 
და მომუშავენი ჯამაგირებს ღებულობენ; ი) საზოგადოების 
მოღალატეობაში დაჭერილი პირები სისხლის სამართლით 
ისჯებიან; კ) საზოგადოებას აქვს თავისი ბეჭედი და ორგანო; 
ლ) საზოგადოებას უფლება აქვს რომ თავის წევრებათ 
სხვა გარეშე პირებიც მიიღოს ვინც კი ამას მოისურვებს;  
მ) საზოგადოებას უფლება აქვს შეიძინოს ყველგან მოძრავ-
უძრავი ქონებანი და აიღოს აგრეთვე საწარმოვოთ სხვა 
საქმეებიც რაიცა კი სასარგებლო იქნება.12

პოლიტიკური განაცხადი - „რუსთაველის პარტია“

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის არსებობის 
პერიოდში ერთ-ერთი სახასიათო პოლიტიკური მოვლენა, 
ასევე ევგენი დვალის სახელს უკავშირდება – 1918 წელს 
მან ახალი პოლიტიკური პარტია დააარსა, სახელად  „საქა-
რ თველოს ეროვნულ-ხალხოსნური და საზოგა დოე ბრ ი-
ულ-თემოსნური შოთა რუსთაველის პარტია”, რომელშიც 
ძირითადად თბილისში მცხოვრები რაჭველი მეპურეები და 
ხელოსნები გაწევრიანდნენ. პარტიას საკუთარი პერიოდული 
ორგანო – ჟურნალი „რუსთაველი“ ჰქონდა, სადაც ევგენი 
დვალი შემდეგნაირად განმარტავდა პარტიის დანიშნულებას: 
„კი მართალია ჩვენი მუშა-მშრომელი ხალხი დღეს უკვე 
შემოკრებილია მუშათა ინტერესების გვარიან დამცველის 
მარქსის13 მოძღვრების გარშემო, მაგრამ როდესაც ჩვენ 
თვითონ გვაქვს ჩვენი უმშვენიერესი მრწამსი ძმობა-ერთო-
ბის, თავისუფლების, თანასწორობის და სიყვარულის გამომ-

12 მიზანი და წესდება თფილისში არსებულ – „რაჭა-ლეჩხუმ-სვანეთის დამხმარე 
კულტურულ საზოგადოებისა“ (შედგენილი და გამოცემული ევგენი დვალის მიერ 
1907 და 1917 წელს თფილის-ქალაქში),  თბილისი, 1918 წელი.
13 მარქსი კარლ (1818-1883) – გერმანელი ფილოსოფოსი, ეკონომისტი, 
სოციოლოგი, ისტორიკოსი, ჟურნალისტი. მარქსიზმის სამეცნიერო და 
პოლიტიკური სკოლის ფუძემდებელი. 
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ხატველი ასეთ შემთხვევაში რატომ უნდა შევაქციოთ ზურგი 
მას? ყველამ კარგად უნდა ვიცოდეთ რომ ჭეშმარიტება 
ერთია და არა ათასი. ეს ჭეშმარიტება კი შოთა რუსთაველის 
მოძღვრება სჩანს და ვისაც უბედურებას უნდა რომ თავი 
დააღწიოს  განმეორებით ვეტყვი ამ პარტიაში ჩაეწეროს“14.  

მიუხედავად გარკვეული კომიზმისა, რეალურად ევგენი 
დვალი საკუთარი პარტიის საქმიანობით ძირითადად შოთა 
რუსთაველის შემოქმედების პოპულარიზაციისთვის მუშაობ და, 
რისთვისაც მასთან ძველი საზოგადო მოღვაწეებიც თანამ-
შრომლობდნენ. თავის მხრივ, საინტერესოა „შოთა რუს-
თაველის პარტიის“ პროგრამა, რითაც მან მონაწილეობა 
მიიღო საქართველოს დამფუძნებელი კრების არჩევნებში 
1919 წლის თებერვლაში, სადაც ერთადერთ კანდიდატად 
წარდგენილი იყო ევგენი დვალი. „რუსთაველის პარტიის“ 
პროგრამა ანარეკლია იმ დროის გაბატონებული პოლიტიკური 
იდეებისა და ზოგიერთი პუნქტი დღესაც აქტუალურია:

მიზანი – პროგრამა

1. ყველა ერის და ხალხ-თემის სრული, ყოველმხრივი 
უზენაესი თავისუფლება;

2. მამაკაცთა და დედაკაცთა უფლებრივად გათანასწორება;
3. ხელუხლებლობა ყველა მოქალაქის პიროვნების, ბინის 

და სხვა;
4. თავისუფლება სიტყვის კავშირის, კრების, გაფიცვის, სვინ-

დისის და რწმენის;
5. ნაცვლად მუდმივი ჯარებისა საერო-სათემო და სახალხო 

მილიციის შემოღება;
6. ყოველი დამნაშავის დასჯა მხოლოდ და მხოლოდ 

ხალხის მიერ არჩეული მსაჯულების მიერ;
7. სწავლა-განათლება უფასო და სავალდებულო: ტეხ ნი-

კურის, აგრონომიულის, კომერციულის, ბუნების მეტ ყვე-
ლე ბის და სხვა ასეთის;

8. წირვა-ლოცვის ანუ ეკლესიის სრული თავისუფლება, 

14 „რუსთაველი“, # 1, 1918 წ., თბილისი.
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ესეიგი ეკლესია იმან იწამოს და იმან შეინახოს, ვისაც 
სურვილი აქვს ამის;

9. გადასახადის შემოღება შემოსავლის კვალობაზე;
10. ნაციონალურ ენებთან ერთი საკაცობრიო ენის შემოღება, 

რათა ყველა ერთ ენაზე ლაპარაკობდეს და არ დაგ-
ვჭირდეს მრავალი ენის შესწავლა. ასეთი ენა უნდა შეს-
დგეს ყველა ერის საუკეთესო თანასწორ სიტყვებისგან;

11. მთელი ქონების მიწის, მამულის და სხვის საზოგადო სა-
ხალხო კუთვნილებად გამოცხადება;

12. ყოველივე საერო და სახელმწიფოებრივი საქმეები სწყდე-
ბოდეს სავალდებულო მედიატორულ სასამარ თ ლოთი;

13. საყოველთაო, თანასწორი, პირდაპირი და ფარული 
საარჩევნო უფლება;

14. დაზღვევა მუშა-მშრომელთა, როგორც უბედური შემთხვე-
ვისგან ისე სიბერისგან, როდესაც შრომა აღარ შეუძლიათ;

15. მოწყობა სანატორიუმებისა და სამკურნალოებისა;
16. შეძენა-შექმნა საუკეთესო სამეურნეო იარაღებისა და მას-

თან სეტყვასთან საბრძოლველ მანქანებისა;
17. გაუმჯობესებულ ტეხნიკის მიხედვით 6 საათის სამუშაო 

დღის შემოღება;
18. ზედმეტი მუშაობის აკრძალვა თუ ამას არ მოითხოვს რამე 

განსაკუთრებული აუცილებლობა;
19. ქარხნებში ორსულთ და პატარა ბავშვების პატრონ დედა-

კაცების მუშაობის აკრძალვა;
20. რკინის გზებით, ხომალდებით, ჰაეროსტატ-საფრენებით, 

თავისუფალი უფასო მიმოსვლა;
21. შრომის, მეცნიერების და სიბრძნე-სიმართლის სრული 

გაბატონება.15

„შოთა რუსთაველის პარტიამ”, ისევე როგორც ყველა სხვა 
ქართულმა პარტიებმა, 1921 წელს, საქართველოს საბჭოთა 
რუსეთის მიერ ოკუპირების და ტოტალიტარული რეჟიმის 
დამყარების შემდეგ, არსებობა შეწყვიტა. თუმცა ევგენი დვალი 
კვლავ ცდილობდა დაწყებული საქმის გაგრძელებას.

15 „რუსთაველი“, # 1, 1918 წ., თბილისი.
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ეგვენი დვალი საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ

წყაროების მიხედვით 1921 წელს, ევგენი დვალმა საოკუპაციო 
ხელი სუფლებასთან სცადა ურთიერთობის დამყარება და 
რაჭა ში სამეურნეო განვითარებისა და შიმშილის აღმოფ ხვ-
რის თვის დასარიგებლად მარცვლეული მიიღო. ამ პრო ცესს 
მოყოლილი ინტრიგის გამო ევგენი დვალი დააპატიმრეს და 
რამდენიმე თვით „მეტეხის“ ციხეში  ჩასვეს. გათავისუფლების 
შემდეგ მისი აქტიურობა და მშობლიური მხარის განვითარე-
ბაზე ფიქრი უფრო ლიტერატურული გზით თუ გრძელდე-
ბოდა; შემორჩენილია მისი ნაწარმოებები ძირითადად 
ნეიტრალურ და აპოლიტიკურ თემებზე; მაგა ლითად, 1929 
წელს დაწერილი „ჭრებალო – ახალი ქალაქი. ლექსად“ 
მასში ჩანს ავტორის დაუცხრომელი სურვილი დაბა ჭრებალო 
რაჭა-ლეჩხუმის ცენტრად ქცეულიყო. 

ევგენი დვალის ბედიც საბოლოოდ ისე წარიმართა, როგორც 
მილიონობით „საბჭოთა მოქალაქის“ – ის „დიდი ტერორის“ 
დროს, 1938 წელს ისევ დააპატიმრეს და მალევე დახვრიტეს, 
როგორც თავისი წარსულითა და შეხედულებებით „არა სან-
დო ელემენტი“. ევგენი დვალის ათწლეულების მან ძილ-
ზე მიმდინარე მცდე ლობები, რომლებიც ხშირად დროს 
აცდენილი, ნაადრევი და ექსცენტრიულიც კი ჩანს, ერთი 
ფურცელია ХІХХХ სა უკუნეების მიჯნაზე მიმდინარე საე რ -
თო-საზოგადოებრივი პროცესებისა, როდესაც ცალ კე უ     ლი 
ენთუზიასტები, თუ სოლი დური საზოგადოებრივი ჯგუ       ფები 
ცდილობდნენ საკუთარი თემის, მხარის, ერის გან ვი თარებას 
და ძირეული მოდერნიზაციის წამოწყებას. ასევე, იგი სა-
ინტერესო იყო კონკრეტულად რაჭა-ლეჩხუმის პრობ ლე-
მატიკის ისტორიისათვის, რამდენადაც მხარის თა ნა  მედროვე 
მდგომარეობა არსობრივად დი დად არ და შო რებია იმ 
მოცემულობას, რის შეცვლასაც თანა მო აზრეებთან ერთად 
ევგენი დვალი ესწრაფვოდა.

>>



ევგენი დვალი

ფოტო: საქართველოს ეროვნული არქივი,  

საქართველოს ცენტრალური საისტორიო არქივი, 

ტფილისის გუბერნიის ჟანდარმთა

სამმართველოს კარტოთეკა.
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სამტრედიის საჯარო ბიბლიოთეკა
 [ ირაკლი ხვადაგიანი ]

მე-19 სა უკუნის მეო რე ნა ხე ვარში სა ქარ თველოში ეკო ნომი-
კური ცვლილე ბების ჯაჭ ვმა ძველი ცხოვრების სტილი და 
სტრუქტურა შე არ ყია და მისი საფ უძვლია ნად გარ დაქ მნა 
დაიწყო. რეგიონში მეუ რნეობის მოდერ ნიზე ბამ, მსხვილი 
კაპ იტალის გამ ოჩე ნამ, მაგ ისტრალური სატრანსპორტო დე-
რეფ ნების გა ჩე ნამ აამ ოძრა ვა მა ნამ დე ჩა კ ეტილი საზ ოგად-
ოე ბა, გა ა ნად გურა ძველი საზ ოგად ოებრივი ურთიერ თობები 
და ახალ სოციალურ ცვლილე ბებს გაუ ხსნა გზა. შეიცვა ლა 
და ჩამ ოყალ იბდა ახალი სოციალური ფე ნები, გამ წვავ და 
კო ნკუ რენ ცია სა არ სებო სივრცისათ ვის, მა ტერ იალური სარ-
გებლისთვის  სწრაფ ვამ კი შეუ ქცე ვადი სა ხე მიიღო.

ამ სოციალური ცვლილე ბების ფონზე, მოქა ლა ქე თა მთელი 
ჯგუფების ხანგრძლივი, გა აზრებული და სისტე მატური შრო-
მის, საზ ოგად ოებრივი კამ პანიის შე დე გად, მიმდინა რეო ბ-
და ქართული საზ ოგად ოების ნაც იონალური იდენტობის 
ფორ მირე ბა. ყალ იბდებ ოდა სამ ომავლო ამ ოცა ნები, პროე-
ქ   ტებ ი. გამ ოიკ ვე თა სამ ოქა ლაქო სოლიდარ ობისა და ერო-
ვნული ერ თიანობის ძირითადი კო ნცეფც იებ ი. ამ პროცესში 
ძირეული ფუნქცია იმ დროის მასობრივი კო მუნიკ აც იების საშ-
უა ლე ბებს – პრე სა სა და ლიტე რატ ურას ჰქონდა, რომლებიც 
ეფექტურად მუშაობდა ახალი იდე ების გა სავ რცე ლებ ლად და 
პროგრესული აზ როვნების ფორმირებისთვის.
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ეროვნულ პრე სა სა და ბეჭდვით სიტყვას, ინფორმაც იისა  
და კო მუნიკ აც იების საშ უა ლე ბების გარდა, სასიცოცხლოდ 
მნიშვნელ ოვანი  სა ჯარო, კულტურული სივრცე ების ჩამ ო ყა ლ-
იბების ფუნქცია ჰქონდა . ა სე ვე, სამ ოქა ლაქო კულტურის გან-
ვითა რებ ისა და პას უხისმგებლობის გამ ოკ ვეთის, თვითმმარ-
თველობის გან ვითა რების სა უკ ე თესო ინსტრუმენ ტებს 
წა  რ  მოად გენ და. სწორედ ამის გამო, მე-19 სა უკუნის მეო რე ნა-
ხე    ვარ  სა და მე-20 სა უკუნის და საწყისში,  სა ხალხო თე ატ რების, 
ლი ტე რატურული და კულტურული წრე ების,   ბიბლიოთე კ ების 
მოწ ყობა, ყვე ლა ცოცხალი და მოქმედი თემის პროგრამის 
ნა წილი იყო. სამ ტრედიის პირველი სა ჯარო ბიბლიოთე კის 
და ა რ სე ბა და მე მკვ იდრეო ბა ამ პროცესის ამ სახველი საი ნტე-
რე სო მა გალ ითია.

ქა ლაქ სამ ტრედიის და ბა დე ბა და გან ვითა რე ბა

ამჟ ამ ინდელი სამ ტრედიის ტერ იტორია ზე მცირე და სახ ლე ბა 
უძვე ლესი დროიდან არ სებ ობდა, თუმცა მისი ნახ ტომისებური 
გან ვითა რე ბა და და ბად და მა ლე ქა ლა ქად გა დაქ ცე ვა, სწო-
რედ მე-19 სა უკუნის მეო რე ნა ხევრის ეკო ნომიკუ რმა ძვრებ მა 
გა ნაპ ირობა. თავ დაპ ირვე ლად და სახლების სატ რანსპორტო 
მნიშვნელ ობა და, შე სა ბამ ისად, სა ვაჭრო მიმ ზიდველ ობა ფო-
თი-ორპირის სა ნაო სნო-სატ რანსპორტო კვან ძმა გა ნაპ ირობა, 
რომელიც მე-19 სა უკუნის მეო რე ნახევ რამ დე ერ თა დერთ 
გზას წარ მოად გენ და შავი ზღვ იდან ტფილისისკ ენ მსხვილი 
ტვირთებ ისა და მგზავ რების ტრან სპორტირებ ისათვის.  

ფოთიდან რიონზე ორთქმა ვალი გე მები რიონის და ცხე-
ნისწყლის გა და კ ვე თა ზე მოწყობილი ნავ სად გურიდან ორპი-
რამ დე მიდიოდა, საი და ნაც ტვირთები უკ ვე სახ მე ლეთო 
გზით გა დაჰ ქონდათ.  ორპირის ნავ სადგომი სწრა ფად იქცა 
სა  ვაჭრო კვან ძად და მიმდე ბა რე ზონის სოფლებ იდან მოსახ-
ლეო ბა და კო მერ სან ტები მიიზიდა. წლების გან მავ ლობაში 
მდინარის შე სარ თავის ორ ნაპ ირზე, იმე რეთ სა და სა მეგ-
რელოში გახიდულ და სახ ლე ბაში, ცხოვრე ბა დუღ და.
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და სახ ლე ბა ერთი ხელის მოსმით მოკვ და და ჩაი ფერ ფლა 
ამ იე რკ ა ვკ ასიის ტფილისი-ფოთის რკინიგზის ხაზის ამ ოქმე-
დებ ისთა ნა ვე, რომელ მაც აზრი და უკ არ გა რიონზე ნაო სნობას 
და მთელი ტვირთების მოძრაო ბა მისკ ენ გა და ქა ჩა, რა საც ვაჭ-
რებ ისა და მომხმა რებ ლების ინტე რესებიც მიჰყვა. ორპირის 
და ბამ არ სებ ობა შეწ ყვიტა და რამ დენ იმე წელ იწადში მისი 
კვალი წაი შალა.

სა მაგ იეროდ, რკი ნიგზამ გა აც ოცხლა და გა ნავ ითა რა 
ორპირის მეზ ობელი სამ ტრედ ია. სარკინიგზო მაგ ისტრალის 
და გურიისკ ენ მიმა ვალი ძველი  შა რაგზის სტრა ტეგ იულმა 
გა და კ ვე თამ სამ ტრედ იას და მიმდე ბა რე ზონის და სახ ლე-
ბას უპირა ტეს ობა შეს ძინა. ორი ათ წლეულის განმავ ლობაში  
სოფ  ლის მიმდე ბა რე გაუ ვალი ტყე ები დიდ და ბად გა დაი ქცა, 
რკი ნი გზის დეპოთი, დუქნებით, სა ვაჭ როებით, სას ტუმროებით 
და სა ხელ ოსნოებით.

ქუთაისის მაზრის ეკო ნომიკური პოტენ ციალის ზრდამ და 
ვაჭრობის გან ვითა რე ბამ სამ ტრედიის მნიშვნელ ობა უფრო გა-
ზარ და და 1890-იანი წლების ბოლოსათვის იგი უკ ვე ქა ლაქის 
სტატუსს ატა რებ და, რამ დენ იმე ათასი მუდმივი და დროებითი 
მოსახლით. სამ ტრედ იაში ამ ოქმედ და აბრეშუმის ძაფ სახ ვევი 
ფაბ რიკ ები, გაი ზარ და რკინიგზის ინფრას ტრუქტურა და სა-
ვაჭრო და წე სებულე ბების რიცხვი. ეკო ნომიკური გან ვითა რებ-
ისა და ქა ლაქის მოსახ ლეობის ნახ ტომისებური ზრდის ფონზე 
და ბა-ქა ლაქის კულტურული ცხოვრე ბა, ფაქ ტობრივად, არ 
არ სებ ობდა. მოსწავ ლე ებს, სა ვაჭრო მოსამ სახ ურე ებს, მუ-
შებს თავ ისუფალი დროის დუქნებში და სა ეჭვო რეპ უტაციის 
და წე  სებ ულებებ ში გა ტა რების ალ ტერ ნატ ივა არ გა აჩ ნდათ.  
ახალ გაზ რდა ქა ლაქი სრულიად მოწყვეტილი იყო ქვე ყა ნაში 
მიმდინა რე  საზ ოგად ოებრივ პროცე სებს, რად გან არც წიგნის 
მა ღ აზ იები იყო და პრესის გავ რცე ლე ბა ზეც არავინ ზრუნავ და.

ამ კულტურული ჩამ ორჩენის შეც ვლა, სამ ტრედიის მკვ იდრმა 
და ახალი თაობის საზ ოგადოებრივი მოძრაობის მონაწ ი ლემ,  
პეტ რე გე ლეი შვილმა ითა ვა.
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პეტ რე გე ლეიშვილი

პეტ რე პავ ლეს ძე გე ლეიშვილი  1870 წლის 7 მაი სს (ძველი 
სტილით) სამ ტრედ იელი გლეხის ოჯახში დაი ბა და. 14 წლის 
ქუთაისის სამ ოქა ლაქო სას წავ ლე ბელში შევ იდა, რომლის 
დასრულების შემ დეგ, 1888 წელს, ბათუმში გა ემ გზავ რა და 
დღიურ მუშად მოეწყო პორტში, საი და ნაც ოდესის პორტში 
„რუსეთის საზ ოგად ოების“ გე მების მტვირთავ მუშად გა დავ-
იდა. ერთი წლის მუშაობის შემ დეგ იქ არ სებული შრომის აუ-
ტა ნელი პირობების გამო მუშა თა მოძრაობით დაი ნტე რეს და 
და დაიწყო თა ნამ შრომლობა ადგილობრივ პრე სას თან. მისი 
პირველი წერილი გა ზეთ „Одесский листок“-ში დაი ბეჭ და, 
რის შემ დეგაც ამ ხა ნა გებ თან ერ თად მუშათა თვითგან ვითა-
რების წრე ჩამ ოა ყალ იბა, სა დაც ქართულ ლიტე რატურულ 
ნა წარ მოე ბებს ეც ნობოდნენ.

ამ აქტიურობის გამო, 1891 წელს, პეტ რე გე ლეიშვილი ოდე-
საში და ა პატ იმრეს და ექვსი თვით ციხეში ჯდომის შემ დეგ  
სამშობლოში და აბ რუნეს  პოლიციის მეთ ვალ ყურეობის ქვეშ, 
სამი წლის ვადით.

სამ ტრედიის სა ჯარო ბიბლიოთე კის და არ სე ბა

სამ ტრედ იაში დაბ რუნებ ულმა პეტ რემ გა დაწ ყვიტა, ქა ლაქის 
კულტურული ცხოვრების გამოცოცხლებისთვის პირველი 
ნაბიჯი გა და ედ გა, უფასო სა ჯარო ბიბლიოთეკა და წიგნის მა-
ღ აზ ია მოეწყო, რაც საშ უა ლე ბას მისცემ და ქა ლაქის ახალ-
გაზ რდებს და მუშებს თა ნა მედ როვე ლიტე რატ ურას გას-
ცნობოდნენ, მიე ღოთ სა სკოლო სა ხელ მძღ ვა ნელ ოები და 
კულტურული სივრცე შე ექ მნათ. მან ბიძაშ ვილთან, ილია 
რატ იან თან ერ თად, ადგილობრივ საზ ოგად ოე ბას მიმარ თა, 
ბიბლიოთე კის მოსაწ ყობად შემ ოწირულობები შე ეგ როვებ-
ინათ. დაიწყეს მზა დე  ბა წიგნების შე კ რებ ისათვის. ადგილობ-
რივ და გუბე რნიის სა ხელისუფლო და წე სებ ულე ბებში საქ მე 
აღძ რეს ოფიციალური ნე ბართვის მისა ღ ე ბად.
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ბიუროკ რატიული მხარის მოგვა რე ბამ საზ ოგად ოებრივ მხარ-
და ჭე რას და ასწრო, რომელიც მოსალ ოდნელ ზე პასიური 
აღმ ოჩნდა; ამას თა ნა ვე, მოქა ლა ქე თა ნაწ ილმა, რომელიც 
ინიციატივას  თავ იდან მხარში ამ ოუდგა,  ფინანსური სარ გებ-
ლობის მოლოდინით, თა ვად გა დაწ ყვიტა წიგნისა და სა კ ან-
ცე ლარიო ნივთების მა ღ აზიის მოწყობა, რაც გა ნახ ორციე ლეს 
კი დე ც და ბიბლიოთე კის მხარ და ჭე რას ჩამ ოშორდნენ.

პეტ რე და ილია ამ წინა ა ღმ დეგ ობამ ვერ და აბ რკო ლა. პეტ რე 
გე ლეიშვილის მა მამ გაყ იდა პეტრეს კუთვნილი სამ ოსახლო 
მიწა და 300 მა ნეთი შვილს ჩა ა ბა რა ბიბლიოთე კის მხარ და სა-
ჭე რად, ილია მაც 300 მა ნეთი გა იღო სა კუ თარი ჯიბიდან, რა-
საც მოქა ლა ქე თა შემ ოწირულობები და ე მატა. 

1891 წლის იან ვარში სამ ტრედიის სა ჯარო ბიბლიოთე  კ ამ 
მუშაო ბა დაიწყო, სა დაც ორგან იზატორებ მა 900 მა ნეთის  
ლი ტე რატ ურა შეი ტა ნეს, პრე სა გამ ოიწე რეს და ყვე ლა ქარ-
თველ გამომცე მელს თხოვნით მიმარ თეს, ბიბლიოთე კი-
სათვის სა კუ თარი გამ ოცე მების თითო ეგ ზემ პლარი მიეწ ოდებ-
ინათ. ბიბლიოთე კ ას პირველ სა ვე ჯერ ზე გამ ოეხ მაუ რნენ და 
წიგნები შეს წირეს: ზა ქარ ია ჭიჭინა ძემ, ვასილ მას ხულიამ, ანე-
ტა კან დე ლა კ მა, ნიკოლოზ კან დე ლა კ მა, ნიკო ხეც ურიან მა, 
თა ვად მა ს. მიქე ლა ძემ, ლან ჩხუთელ მა მას წავ ლე ბელ მა დ. 
შათ ირიშვილმა.

ბიბლიოთე კ ას გახ სნისთა ნა ვე გაუ ჩნდა მუდმივი და დაი ნტე  რე-
სებულ მკი თხველ თა წრე სამტრედიის მცხოვრები ახალ გაზ-
რდებ ისა და მუშებ იდან, თუმცა მათ რიცხვს ათ ჯერ აღ ე მა ტებ-
ოდა მიმდე ბა რე სოფლების მოსახ ლეო ბა:

„...სას იამ ოვნოა, რომ ჩვენი თა ვად აზ ნაუ რობა ძლიერ გულ-
მხურვა ლედ ეტა ნე ბა წიგნების კითხვას. მაგ რამ მათ არც 
გლე ხები ჩამ ორჩებ იან უკ ან. სას იამოვნო სურათს წარ მოად-
გენს, როცა რომელ იმე გლეხი სიამ ოვნებით გე ლა პა რა კ ე ბა, 
რომელ სა მე წა კითხულ წიგნის შინა არსის შე სახებ. ძლიერ 
გა ტა ცებული კი თხულობენ თითქმის ყვე ლა ახალ წიგნებს 
და ნა მეტურ ილ. ჭავ ჭავაძის, ყაზ ბეგის, აკ ა კი წე რეთლის და 
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ანტონ ფურცე ლაძის თხზულე ბებს. ყვე ლა ახალ გაზ რდა მკი-
თხვე ლების გული თითქო რა ღ ა ცა მან ქა ნებით მოუჯად ოვებ ია 
ყაზ ბეგის გმირებს; ყვე ლა ზიზღით იხსენ იებს ისეთ გმირებს 
ყაზ ბეგ ისას, როგორიც არ იან: გაგი, გრიგოლა და სხვანი... 
„მაცი ხვიტია“ ხომ ყვე ლას ენა ზედ აკ ერ ია, რად გა ნაც ჩვენში 
აღმ ოჩნდნენ ისე თები, რომელნიც კარ გად იცნობდნენ ამ 
გმირს. უნდა გამ ოვტყდე, რომე ბეის შემ ოუტა ნე ლად წიგნების 
ძლე ვა მკი თხვე ლებ ისათვის ძლიერ მეძნე ლებ ოდა, რად გან 
წიგნების დაბ რუნების იმედი არა მქონდა, მაგ რამ ეს ფიქრი 
სულ ამაო გამოდგა; ჩემ მა ახალ გაზ რდა მკი თხვე ლებ მა ბეის 
მოცე მა კი დეც ითა კი ლეს, მაგ რამ ჯერ -ჯერობით კი თავ -თავის 
დროზედ მოაქვთ გამ ოსაც ვლე ლად წიგნები და მშვენ ივრა-
დაც ინა ხა ვენ. მკი თხველების უმე ტეს ნაწილს უფასოდ მიაქვს 
წიგნები, მხოლოდ ოცი, ოცდა ათ იოდე შეძ ლებული მკი-
თხველი (თა ვად -აზ ნაუ რები) კი იძლე ვა ძლიერ ზომიერს ფასს 
წიგნების კი თხვისას. წიგნების მა ღ აზ იაშ ი – კი უფრო იყიდე ბა 
იაფი წიგნები: „მამიდა ასმათი“, „საუკეთესო ცოდნა“, „ხატის 
მიზეზი“, „იავ-ნანამ რა ქნა?“ და სხვები. ძვირფასს წიგნებს ჯერ 
ვერ ეწყობიან. შემიძლია დადასტურებით გავბედო თქმა, რომ 
ბიბლიოთეკა აქ არ დარჩება ხმად მღაღადებლისა უდაბნოსა 
შინა და გვარიან ნაყოფსაც მოიტანს.“1  

ბიბლიოთე კის მუშაო ბა გან სა კუ თრებით სა სარ გებლო აღმ-
ოჩნდა სოფლების მოსახ ლეობისათვის: ლიტე რატურის 
გაც ნობამ და გან სა კუ თრებით ქართული პრესის ხელ მისაწ-
ვდომობამ დიდად შეუწყო ხელი გა ნათ ლების ზრდას და 
მას ინტეგ რაც იას სა ერ თო-საზ ოგად ოებრივ პროცე სებში, რაც  
დიდი კულტურული ცვლილე ბების სა თა ვედ იქცა:

„...წიგნთსა ცავს ასამ დე თვიური მკი თხველი ჰყავს და ისიც 
უნდა შევნიშნოთ, თუ რა გა ტა ცებით კი თხულობენ ახალ 
წიგნებს. არა ფერს ვიტყვით და ბა სამ ტრედიის მოვაჭ რე ებ ზედ, 
რომლის უმეტეს ობას ერთი სა ათიც ვე ღ არ გა დაუ ნარ ჩუნებ-
ია წიგნების სა კი თხა ვად, მაგ რამ გულახდით და სიმართლით 
შეგ ვიძლია ვსთქვათ, რომ ამ გა რე შემო სოფლებში ძნე-

1 „ივერია“, # 127, 1892 წ.
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ლად მოიპოვე ბა იმისთა ნა წე რა -კითხვის მცოდნე კაცი და 
ქალი, რომელ საც თითქმის ყვე ლა წიგნები არ წა ე კითხოს, 
ქართველ თა ამ ხა ნაგობის მიერ და ბეჭდილი... ხშირად შეხ-
ვდებით ისეთ საც, რომ ზეპ ირად იცოდეს „დედა და შვილი“, 
„რამდენიმე სურათი ყაჩაღის ცხოვრებიდგან“, „დიმიტრი 
თავდადებული“ და ბევრი სხვა... ჩვენ არა ფერს ვიტყვით იმა-
ზედ, თუ წიგნთსა ცავს რა სარ გებლობის მოტა ნა შეუძლია საზ-
ოგად ოებ ისათვის. იმ ოჯა ხებში, სა დაც უწინ „არსენას ლექსიც“ 
არ წა ე კი თხათ, ეხ ლა გატა ცებით ეტა ნებ იან ყვე ლა ქართულ 
წიგნებს დ გა ზეთის შემ წეობით ყვე ლა გულდა დებით ყურს 
უგდე ბენ საზ ოგადო ძა რღვის ცე მას. ერთის სიტყვით, ყვე ლა 
ეს სას იამოვნო ნიშნები ნე ბას გვაძლევს ვსთქვათ, რომ თუ 
ქარ თვე ლებ მა უწინ გენ იოსების ფასიც არ იცოდნენ, მოვა 
დრო – და ეს დრო არც ისე შორ არის – რომ უბრალო 
სიკვ დილის შვილი, შუა თა ნა ნიჭის მოღ ვა წეც კი გვირგვინით 
შე ა მკოს. გა ბედვით შეი ძლე ბა ვსთქვათ, რომ თუ უწინ ჩვენი 
ერი დიდს ძილში იყო, ეხ ლა მა ლე იღვ იძებს...“ 2 

სოფლებში ბიბლიოთე კის მკი თხველ თა წრის გა ფარ თოე ბას 
და მხა რეში კულტურული ცხოვრების გან ვითა რე ბას ხელი 
შეუწყო 1893 წელს ტფილისის სემ ინარ იაში  მოწა ფე თა მღ ელ-
ვა რე ბაში მონაწ ილეობის გამო დათხოვნილი სემ ინარ ისტების 
სოფლებში დაბ რუნე ბამ, რომლებიც პროგრესული იდე ების 
გავ რცე ლე ბას ცდილობდნენ . ბიბლიოთეკა მათი თავ შეყრის 
და მოქმე დების სივრცედ გა დაი ქცა. 

პეტ რე გე ლეიშვილის და ყოფილი სემ ინარისტის  რა ჟ დენ 
კა ლაძის ხელ მძღ ვა ნელობით და არ სდა ყოფილ სემ ინარ-
ისტთა ბიურო, რომელ მაც ბიბლიოთეკის მხარ და სა ჭე რად და 
სა გან მა ნათ ლებლო მუშაო ბისათვის სცენ ისმოყვა რე თა წრეც 
ჩამ ოა ყალიბა, რომელშიც შედ იოდნენ: ივა ნე კვალ იაშვილი, 
მისი მე უღ ლე ბარ ბა რე კვალ იაშვილი, ნესტორ კა ლა ძე, ანე-
ტა კან დე ლა კი, მარ იამ მკუ რნალი, აპოლონ მიქე ლა ძე და 
რამ დენ იმე ადგილობრივი პე დაგოგი. მათ დაი წყეს სალ იტე-
რატურო სა ღ ამ ოების და თე ატ რალური წარ მოდგე ნების გა-

2 „ივერია“, # 25, 1893 წ.
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მარ თვა სამტრედ ია სა და მიმდე ბა რე სოფლებში: კუ ლაშში, 
საჭ ილაოში, ჯიხაიშში და აშ. მიღ ებული შემ ოსავალი კი 
ბიბლიოთე კის მუშაო ბას ხმარ დებ ოდა.

ბიბლიოთე კის და სცენის მოყვარ ულთა წრეს დიდ დამ ხა-
რე ბას უწევ და აზ ნაური ყა რა მან ნა ნეიშვილი, რომელიც  აქ-
ტიურად ჩა ე ბა საზ ოგად ოებრივ და პოლიტიკურ მოძრაო ბაში. 
თავსი მხრივ, მან სა კუ თარ სოფელში, სახლში, მოაწყო მცირე 
ბიბლიოთეკა და სა მკი თხველო, სა დაც კვ ირაობით თავს 
იყრიდნენ ადგილობრივი მკი თხვე ლები, გლე ხები. ერ თად 
კი თხულობდნენ ლიტე რატურულ ნა წარ მოე ბებს, გან იხილავ-
დნენ და მსჯელ ობდნენ მის შინა არ სზე. ამ ლიტერატურულ 
წრეს ხშირად სტუმრობდნენ სამ ტრედიის ბიბლიოთე კის ხელ-
მძღ ვა ნე ლებიც.

1891 წლიდან 1895 წლისათვის სამ ტრედიის სა ჯარო ბიბ-
ლიოთე კ ას უკ ვე 300 მუდმივი მკი თხველი ჰყავ და.

ბიბლიოთე კის დახ ურვა

პოლიციის მეთ ვალ ყურეობის ვადის დას რულების შემ დეგ 
პეტ რე გე ლეი შვილმა სამ ტრედ ია დატ ოვა და ტფილისში გა-
ემ  გზავ რა. მან ბიბლიოთე კის გა ძღო ლა გამ გეო ბას გა და ა ბარა: 
ნიკოლოზ სოლომონის ძე ზალ დას ტანიშვილს (სამ ტრედიის 
სადგურის მოლა რე) თავ მჯდომარეს; წევ რებს: ერ მალოზ 
კან დე ლა კს (მღვ დელი), მელ ქისე დეკ მიქე ლა ძეს, ყა რა მან 
ნა ნეიშვილსა და კო სტა შენ გე ლა იას. გამ გეობის ხელ მძღ ვა-
ნელობით ბიბლიოთე კ ამ 1898 წლამ დე გა აგ რძე ლა მუშაო ბა, 
თუმცა ფინანსური სირთულე ების გამო დაი ხურა და სამ ტრე-
დ ია სა მკი თხველოს გა რე შე დარ ჩა.
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ბიბლიოთე კის ახალი სიცოცხლე

სა ქა ლაქო ცხოვრების გან ვითა რების პა რა ლელ ურად, ადგი-
ლობრივი მოსახ ლეო ბა მწვა ვედ მოისა კლ ისებ და კულ ტუ-
რული კერის, ბიბლიოთე კის მუშაო ბას, რომელ მაც არ სე ბობის 
7 წლის გან მავ ლობაში მნიშვნელ ოვნად შეც ვა ლა ად გი-
ლობრივი საზ ოგად ოებრივი კლ იმატი. ქა ლაქში სას წავლო 
და წე სებ ულე ბების გა ფარ თოე ბამ და მიმდე ბა რე სოფლებში 
კუ ლტურულმა ინიციატივებ მა ბიბლიოთე კის გა ნახ ლების სა-
კითხი უფრო გა ა აქ ტიურა.

1899 წლისათვის ქა ლაქის ბოქაულის ლ. მა ხა რაძის ინი-
ციატივით შედ გა სამ ტრედიის საზ ოგადოების კრე ბა, რომელ მაც 
იმსჯე ლა ბიბლიოთე კის აღდ გენის სა კი თხზე. ად გილობრივმა 
ვაჭ რებ მა და ხელ ოსნებ მა თავს იდვეს  ბიბლიოთე კისთვის 
თვეში თითო თუმნის გა და დე ბა,  რა მაც წელიწადში 360 მა ნე-
თამ დე  შე ად გინა და საი ნიციატივო ჯგუფმა სა ჯარო ბიბლი-
ოთეკა აღ ად გინა. ბიბლიოთე კის გამ გე ვარ ლამ კა ლა ძე გახ-
და, მზრუნველი – კო ხტა აბაშ იძე.

ტრად იციისა მებრ, სცენის მოყვარ ულთა წრემ კვ ლავ გა აგ-
რძე ლა წარ მოდგე ნების გა მარ თვა ბიბლიოთე კის დაფ ინან-
სებ ისათვის, ასე ვე ძველ მა მხარ დამ ჭე რებ მა, ქარ თველ მა 
გამ ომცემ ლებმა და რე დაქ ციებ მა გა ნა ახ ლეს ლიტე რატურის 
მიწოდე ბა. გა ნახ ლებული ბიბლიოთეკა კა ლაძის წიგნის მა ღ-
აზიის ოთახში მოთავ სდა, თუმცა მა ლე თავი იჩინა მკი თხველ-
თა უკ მაყ ოფილე ბამ, რომელ თაც კი თხვისას მა ღ აზ იაში საყ-
იდლებ ზე შემსვლელ თა ხმაური ხელს უშლიდათ.

პრობლემის გა და საჭ რე ლად, 1902 წელს გამ გეო ბამ 
ბიბლიოთეკა ბა ზარში, სიხარულიძის დუქნის მეო რე სარ-
თულზე გა დაი ტა ნა, სა დაც მეტი სივრცეც იყო და მკი თხვე-
ლებს გა რე შე პირებიც არ უშლიდნენ ხელს. თუმცა მორიგი 
უკ მაყ ოფილების სა ბაბი აქაც გაჩ ნდა. სა მკითხველოში გვია-
ნამ დე შერ ჩენილი მკი თხვე ლები მორყეული და ბნელი კიბით 
მეო რე სართულიდან  შიშით და კა ნკ ალით ჩად იოდნენ. 
შენობის მე პატ რონე კი გა ნა თე ბა სა და რემ ონტზე არ ზრუნავ-
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და. საბოლოოდ, 1904 წელს, ბიბლიოთეკა მყუდრო ქუჩა ზე 
გა დაი ტა ნეს, სა დაც მომდევნო წლებშიც აგ რძე ლებ და მუშაო-
ბას. კრ იტიკო სები აქაც შენ იშნავ დნენ, რომ უკ ე თესი იქნებ ოდა 
მკი თხველის მოსაზ იდად ბიბლიოთეკა ხალ ხმრა ვალ ად-
გილას ყოფილიყო. ამა ვე დროს მიმდე ბა რე ქუჩაც  წვიმისას 
ტა ლახის გამო  გაუ ვალი ხდებ ოდა.  თუმცა ეს მთლია ნად 
ქა ლაქის კეთილმოწყობის პრობლე მა იყო და მხოლოდ 
ბიბლიოთე კის მზრუნვე ლები მას ვერ გა დაჭ რიდნენ.

ბიბლიოთე კის იმ დროის მდგომა რეო ბას ერთი კურიოზული 
მოვლე ნაც უკ ავ შირდე ბა: რამ დენიმე თვის გან მავ ლობაში 
სამ ტრედ იელი კო რეს პონდენ ტები პრე საში ჩიოდნენ, რომ 
ბიბლიოთეკის მკი თხველ თა რიცხვი არ იზრდე ბა, პრე სა აგ-
ვია ნებს, მისი გამ ოწე რა უსისტემო იყო. ბიბლიოთე კის გამ გეს 
კი, საქმის კე თების მაგ იერ, მთელი დღ ე ები სძინავს. ცოტა 
ხნის შემდეგ გაი რკ ვა, რომ გამ გემ შენ იშნა რამ დენ იმე წიგნის 
და კ არ გვა და ქურდის აღმ ოსა ჩე ნად გადაწ ყვიტა, სამ უშაო 
სა ა თებში თავი მოემ ძინა რებ ინა. მარ თლაც, ერთ სა ღ ამოს 
მან შენ იშნა, როგორ გაი ყოლა მკი თხველ მა  ორი წიგნი.
გამ გემ შემ თხვევის შე სა ხებ პოლიციის ბოქაულს შეატ ყობინა,  
რომელ მაც  ხსე ნებული მოქა ლაქის ბინა  გაჩ ხრიკა და 7 
მითვისებული წიგნი ამ ოიღო.

1905 წლის რევოლუციური მოძრაობის და მარც ხების შემ დეგ, 
რომელშიც სამ ტრედიის მოქა ლაქე ები და მუშები აქ ტიურად 
მონაწ ილეო ბდნენ, „რეაქციის ხანაში“ ქა ლაქის კულტურულ 
და წე სებულე ბებს, მათ შორის ბიბლიოთე კ ას მძიმე დრო დაუ-
დგა. ბიბლიოთეკა სიკვ დილისა გან ქართველ თა შორის წე რა -
კითხვის გა მავ რცე ლე ბელ მა საზ ოგად ოე ბამ იხსნა, რომელ მაც 
იგი თავის მფარ ველობის ქვეშ მიიღო. 

1913 წლისათვის ბიბლიოთე კის ფონდში 775 ქართული და 
146 რუსული წიგნი იყო; ბიბლიოთე კას გამ ოწერილი ჰქონდა 
მთა ვარი პერიოდული გამ ოცე მები ქართულ და რუსულ ენებ-
ზე. სა მკითხველოში ყოველ დღი ურად საშ უალოდ 10-15 მკი-
თხველი დად იოდა. 1911 წლის გან მავლობაში მკი თხვე ლებ-
მა  ბიბლიოთე კი დან  წიგნი 1764-ჯერ გაი ტა ნეს. ამ დროიდან 
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ბიბლიოთე კის გამ გე ექიმი რა ჟ დენ ნა ნეიშვილი იყო. 

ბიბლიოთე კ ამ ბა ზარში სა კუ თარი ჯიხური  გახ სნა, სა დაც  სა-
სკოლო სა ხელ მძღ ვა ნელ ოებს და სა კ ან ცე ლარიო ნივთებს 
ჰყიდდნენ და შემ ოსა ვალი ბიბლიოთე კის ფონდის გაძ ლიე-
რე ბას ხმარდებ ოდა.

1910-იანი წლებ ისათვის, ეკო ნომიკური და კულტურული 
ცხოვრების გან ვითა რების პა რა ლელურად, ქა ლაქის სა ჯარო 
სივრცე ები უფრო გამ რავ ლდა.  სამ ტრედ ია სა და მიმდე ბა რე 
სოფლებში  კულტურული პროცე სები უფრო გა აქ ტიურდა . ამ 
დროისათვის ხშირად იმარ თებ ოდა სა ჯარო დისკუ სიები აქ-
ტუალურ პოლიტიკურ თუ ლიტე რატურულ სა კი თხებ ზე. 

მა გალითისთვის, იმა ვე ბიბლიოთე კის და მა არ სე ბელ მა  პეტ-
რე გე ლეი შვილმა პირვე ლად სამ ტრედ იაში წარ უდგინა საზ-
ოგად ოე ბას კრ იტიკული წერ ილების სერ ია ილია ჭავ ჭა ვაძის  
შემ ოქმე დების შე სა ხებ, სა დაც იგი, როგორც გამოცდილი 
ლიტე რატორი და პოლიტიკური იდეოლოგი, ცდილობდა, 
სა ღ ად და კრიტიკული თვალით შე ე ფა სებ ინა ილიას საზ-
ოგად ოებრივი და პოლიტიკური მოღ ვა წეო ბა.  სამტრედ-
ია ში დაი ბეჭ და ანალოგიური ხას იათის ნაშრომი მა ლაქ ია 
ტოროშელიძის ავტორობით. 

დიდი საზ ოგად ოებრივი და კულტურული ცვლილე ბების 
წყარო, შეი ძლე ბა ითქვას, ერთი მოქალაქის მიერ წლების 
წინ მიცემული პირველი მა გალითი სამ ტრედიის სა ჯარო 
ბიბლიოთე კის დაარ სე ბა გახ და, რომელ მაც ჯაჭვური რე-
აქციით ანალოგიური ინიციატ ივები დაძ რა და გან ვითა რე ბა 
ბუნებრივი და შეუ ქცე ვადი გა ხა და.

პეტ რე გე ლეიშვილის ბედი

1890-იან წლებში სამ ტრედიის დატ ოვების შემ დეგ, პეტ რე 
გე ლეიშვილი აქ ტიურად მუშაო ბდა საქარ თველოს სოციალ -
დემ ოკ რატიულ მუშა თა პარ ტიაში. იყო პარტიის არ ქივარიუსი.
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პოლიტიკური სა ბაბით  მეფის რე ჟიმის მიერ მრა ვალ ჯერ იყო 
და პატ იმრებული. თა ნამშრომლობდა ლე გალურ და არა-
ლე   გალურ პრე საში. ცნობილი იყო მისი ლიტე რატურულ- 
კრიტიკული წერ ილებით, რის გამოც, მწერ ლებ სა და პოე-
ტებს შორის, ბევრი მტერი გაი ჩინა. 

1918 წელს სა ქარ თველოს დამ ოუკი დებლობის გამ ოცხა დებ-
ისას, ხელი მოა წე რა დამ ოუკი დებლობის აქტს. იყო პარ ლა-
მენტის წევრი. 1919 წლიდან არ ჩეული იყო სა ქარ თველოს 
რეს პუბლიკის დამფუძნე ბელი კრების დეპ უტა ტად. დანიშნული 
იყო რეს პუბლიკის სა მეც ნიერო არქივის დე პარ ტამენტის გამ-
გედ. 

1921 წელს, სა ქარ თველოს საბ ჭოთა ოკუ პაციის შემ დეგ, 
1922 წლიდან, პოლიტიკურ მოწინა ა ღმ დე გე ებ ზე დაწ ყებული 
ტერ ორისა და წნეხის გამ ო, პეტ რე გე ლეი შვილმა პრე საში 
გა ნაც ხა და, რომ ტოვებ და სა ქარ თველოს სოციალ -დემ ოკ-
რატიულ პარ ტიას, პოლიტიკურ მუშაო ბას ჩამ ოშორდებ-
ოდა და ლოიალ ობას უცხა დებ და საბ ჭოთა ხელ ისუფლე ბას. 
ხელ ისუფლების ზეწოლით პეტ რე გე ლეიშვილი მუშაო ბდა 
„ყოფილ მენ შევ იკ თა“ (სოციალ -დემ ოკ რატ თა) ორგან იზაც იაში, 
რომელიც არ წმუნებ და რე ჟიმის მოწინა ა ღმ დე გე ებს ბრძოლა 
შეეწ ყვიტათ და შერ იგებ ოდნენ საბ ჭოთა ხელ ისუფლე ბას. 

1920-იანი წლების ბოლოს პეტ რე გე ლეიშვილი იყო სა ქარ-
თველოს სსრ რევოლუციის მუზეუმის თა ნამ შრომელი; მუშაო-
ბდა ფუნდა მენტურ კვ ლე ვებ ზე სა ქარ თველოში სოციალ -დემ-
ოკრატიული მოძრაობის ისტორიის შე სა ხებ. 1930-იან წლებში 
მუშაო ბდა ნიკო მარის სა ხელობის სა მეც ნიერო ინსტიტუტის 
მეც ნიერ -თა ნამ შრომლად.

1930-იანი წლების მეო რე ნა ხე ვარში პეტ რე სა კუ თარი ინი-
ციატივით  აგ რძე ლებ და ილია ჭავ ჭავაძის მკვ ლელობის საქ-
მის შეს წავ ლას.

1937 წლის დიდი ტერორის დროს პეტ რე გე ლეიშვილი და ა-
პატ იმრეს არა ლე გალური „მენშევიკური“ კო ნტრრევოლუციური 



ორგან იზაციის წევრობის ბრალ დებით. მან წა ყე ნებულ ბრალ-
დებებში თავი დამ ნა შა ვედ არ ცნო.

სა ქარ თველოს სსრ შინსა ხკო მთან არ სებ ულმა გან სა კუ თრებ-
ულმა სა მეუ ლმა (ე.წ. „ტროიკამ“) მას 1938 წლის 17 მარტს 
დახ ვრე ტა მიუსა ჯა. დახ ვრიტეს 18 მარტს, ღამით.

>>
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პეტრე გელეიშვილი

ფოტო: საქართველოს ეროვნული არქივი,  

საქართველოს ცენტრალური საისტორიო არქივი, 

ტფილისის გუბერნიის ჟანდარმთა 

სამმართველოს კარტოთეკა.
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სამეურნეო ამხანაგობები  
და კოოპერაცია
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ისაია ფურცელაძე – 
საზოგადოებრივი და კერძო 
ინიციატივა  სოფლის მეურნეობის 
განვითარებისათვის
 [ ანა მარგველაშვილი ]

„ჩვენი ქვე ყა ნა რომ უმთავ რე სად სასოფლო მეუ-
რნეობის ქვე ყა ნა ა, ამას მტკი ცე ბა აღ არ უნდა. 
უბედ ურე ბა მხოლოდ ის არის, რომ ბუნებით უხვს 
ჩვენს ქვე ყა ნას გონიერი და რიგიანი მომვლელნი 
დღ ემ დე არ ჰყავ და, ჯე რაც არა ჰყავს. მეუ რნეო ბა 
პირველყოფილ მდგომა რეო ბაშ ია. ადგილობრივ 
მცხოვრებს ბუნე ბა რა საც აძ ლევს, მით კმაყ ოფილდე-
ბა მაშინ, როდე საც გონიერი და გამ რჯე მარ ჯვე ნა 
ჩვენს ქვე ყა ნას სამ ოთხეს და ამ სგავ სებ და. ალ ბათ ასე 
უყურებ დნენ ქვეყნის ერთგული მოყვარულნი შვილნი 
ჩვენის სამშობლოს ასეთ ბუნებრივ სიმდიდრეს, რომ 
თვითონ უყვირლად დაი წყეს ჩვენს და ბა- სოფლებში 
ინტენსიური მეუ რნეობის წარ მოე ბა.“1 

1864 წლის რეფორმის შემ დეგ, რომელ მაც ფორმალ ურად 
და ას რულა ძველი, ფეო დალური ტიპის საზ ოგად ოებრივი 
წყობა, კა ვკ ას ია სა და სა ქარ თველოში ცხა დად გამ ოჩნდა ის 
მძიმე პრობლე მები, რომელ თა გა დაჭ რაც აუ ცილე ბელი ამ ოცა-
ნა იყო ახალი საზ ოგად ოების ეკონომიკური და სოციალური 
გან ვითა რებ ისათვის: რეფორმის სიმცირის გამო, გლე ხები, 
ფაქტობრივად, კვ ლავ მე მამ ულე ების წინა შე ვალ დებულნი 

1 სოფლის ჩუმი მუშაკნი, იოსებ არიმათიელი (იოსებ იმედაშვილი),  „თეატრი და 
ცხოვრება“ # 12, 1918 წ.
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დარ ჩნენ და ვერ ახერ ხებ დნენ დამ ოუკიდე ბელი მეუ რნეო-
ბების გან ვითა რე ბას. მსხვილი მიწათ მფლობე ლები სა კუ თარი 
სა ვარ გულების და ნა წევ რე ბა სა და გაყ იდვას შეუ დგნენ.  მათ 
შორისაც ძნე ლად მოიძებ ნებ ოდა პირი, რომელიც ახალი 
ტიპის მეუ რნეობის მოწყობას შეუ დგებ ოდა და ცვლილე ბების 
ინიციატორი გახ დებ ოდა; ამას ემა ტებ ოდა კო მუნიკ აც იების 
(თა ნა მედ როვე გზებ ისა და საი ნფორმაციო კავ შირების) არარ-
სებ ობა, რაც იზოლაც იაში აქ ცევ და და პროდუქციის გა სა ღ-
ების ბა ზარს უსპობდა სოფლის მეურნეო ბას. მეო რე მხრივ, კი 
ხელს უშლიდა მწვა ვე ტექნოლოგიური ჩამ ორჩენის2  დაძ ლე-
ვას, რამ დე ნა დაც მიმოსვლის სირთულე, სოფლად საზ ოგად-
ოებრივი ცხოვრების დონე და გან მანათ ლებლობის იდეით 
მომართული ადამ ია ნების ნა კ ლებ ობა აქარ წყლებ და ყოველ-
გვარ გეგ მა- ჩა ნაფიქრს რეგ იონებში სა მეუ რნეო ცოდნის გავ-
რცე ლე ბა სა და კულტურული საქ მიანობის დასაწ ყე ბად, რა საც 
შე დე გად პოზიტიური ცვლილე ბები უნდა მოჰყოლოდა.3 

პრობლე მას ამ წვა ვებ და იმპერიის მკ აცრი პოლიტიკა კა ვ კ-
ა ს იაში, „განაპირა მხარეში“, რომელ საც ისე დაც შე კ ვეცილი 
საგ ლეხო რეფორმის შემ დეგ, 1917 წლამ დე, იმპერიის და ცე-
მამ დე, არ მისცეს შე ზღუდული თვითმმარ თველობის უფლე-
ბაც კი, რომელიც 1870-იანი წლებ იდან ამოქმედ და იმპერიის 
შიდა მხა რე ებში. 

მე-19 სა უკუნის მეო რე ნა ხევრის საზ ოგადო და პოლიტიკური 
მოღ ვა წე ები, რომლებიც ცხა დად ხე დავ დნენ ამ პირობებით 
შექმნილ მძიმე გამ ოწვე ვებს. აც ნობიე რებ დნენ, რომ ცვლილე-
ბების ინიციატ ორებს აქ ცენტი, პირველ რიგში, სა მეუ რნეო 
ცოდნის გავ რცე ლე ბა ზე უნდა გა ე კ ე თებ ინათ. სანიმუშო, თა-
ნა მედ როვე მეუ რნეო ბების მოწყობის გზით სოფლის მეუ-
რნე ები ევროპული ტიპის ტექნოლოგიის უპირა ტეს ობაში 
ცოცხალი მა გალ ითებით და ერ წმუნებ ინათ. მოე ხერხებ ინათ 
ადგილობრივი თვითმმარ თველობის თუნდაც შე ზღუდული 
მოდელის ამ ოქმე დე ბა, რაც საშ უა ლე ბას მისცემ და სოფლის 

2 „სასოფლო გაზეთი“, # 5, 1913 წ.
3 საზოგადოებრივი ურთიერთობა საქართველოში (1864-1905), გრიგოლ 
გიორგაძე. სახელგამი, თბილისი, 1928 წ.
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მოსახ ლეო ბას გა და სა ხა დების ნაწილი ად გილზე ვე სა ერთო 
სიკ ეთის გან ვითა რე ბაში და ე ბან დებ ინათ და პას უხისმგებ-
ლობას თან ერ თად საზ ოგად ოებრივ თანამ შრომლობა საც 
მისჩვეო დნენ.4 

მათთვის ასე ვე ცხადი იყო პერ სპექ ტივა, რომ ქვეყნის 
ბუნებრივი პირობებ იდან გამ ომდინა რე, მეუ რნეობის გან ვითა-
რე ბას დიდი პოტენ ციალი ჰქონდა და სოფლის მეუ რნეო ბა 
სწორი გზით გან ვითა რების შემ თხვე ვაში, ქვეყნის ეკო ნომიკის 
ბირთვი და საზ ოგად ოების მოდერ ნიზაციის სტიმული გახ დებ-
ოდა.

არაფ ორმალური გა ნათ ლების ინიციატ ივები 

პრე სა

მე-19 სა უკუნის ბოლოსათვის კო მუნიკ აც იების გან ვითა რე ბამ 
(რკი ნიგზა, ფოსტა) დიდი შე ღ ა ვათი მისცა „განმანათლებლებს” 
სა კუ თარი გეგ მების გან ხორციე ლებ იაში. მსხვილ კაპ ი ტალს გზა 
გაუხსნა ნედ ლეუ ლისა კ ენ, სოფლის მეუ რნეობის პროდუქციას 
გა სა ღ ების ბაზ რისა კ ენ და კარ ჩა კეტილი, პატ რიარ ქალური 
ყოფიდან გამ ოიყვა ნა სოფლის მოსახ ლეო ბა. ეკო ნომიკური 
და სოციალური ცვლილე ბების ინიციატ ორებ მა ძალ ისხმე ვა 
სოფლად სა მეუ რნეო გა ნათ ლებ ისკ ენ მიმარ თეს.

პირველ რიგში, სისტემური ხას იათი მიე ცა სპეც იალური 
ლიტე რატ ურისა და პერიოდული გამოცე მების ბეჭ დვას, რა-
საც საფ უძველი უნდა ჩა ე ყა რა რეგ იონებში არაფ ორმალური 
გა ნათ ლებისათვის. მე-19 სა უკუნის მეო რე ნა ხევ რიდან, გან-
სა კუ თრების მე-20 სა უკუნის მიჯნა ზე სოფლის მეუ რნეობის სა-
კი თხებ ზე რამ დენ იმე ქარ თულენ ოვანი ჟუ რნალი და  გა ზეთი 
გამ ოდიოდა: ჟურნა ლები „გუთნისდედა”, „სასოფლო გაზეთი” 
და „მოსავალი”. 1910-იანი წლებ იდან კო ოპერატიული მოძ-
რაობის გან ვითა რების კვალ და კ ვალ კი გა ზე თები „მეურნე” 

4 საჭირბოროტო საკითხი, ფსევდ. მეზობელი, „სასოფლო გაზეთი“ # 9, 1913 წ.
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და „კოოპერაცია”. ამ გამოცე მებში შუქდებ ოდა როგორც 
თეორიული, სა მეც ნიერო მა სა ლა, ახალი ტექ ნოლოგიები, 
გამოგონე ბები, რუსეთ ისა და ევროპის სხვა ქვეყ ნების სა მეუ-
რნეო გამ ოცდილე ბა  და მიღ წე ვები, ასე ვე სისტე მატ ურად 
იბეჭ დებ ოდა პრაქ ტიკული, დარგობრივი რჩე ვები გლე ხებ-
ისათვის.

სა ხელმწიფო სკო ლები – რესურსი სა მეუ რნეო                
გა ნათ ლებ ისათვის

სა მეუ რნეო ცოდნის რეგ იონებში გავ რცე ლების საქ მეში, 
სოფლად სა მეუ რნეო წინსვლის ხელშეწყობის მნიშვნელ ოვან 
რეს ურსად ჩან და „სამურნეო განყოფილებები“, რომლებიც 
არ სებ ობდა სა ხელ მწიფო-დაწ ყებით ე.წ. „სამინისტროს სკო-
ლებ თან“. ამ გან ყოფილე ბების მიზანი სწორედ დარგობრივი 
სა მეუ რნეო ცოდნის გავ რცე ლე ბა იყო.  

სამ წუხაროდ, რამ დე ნა დაც პრაქ ტიკ აში და კვ ირვე ბა ცხად-
ყო ფდა, მსგავ სად სხვა სა ხელ მწიფო-ბიუროკ რატიული ინ-
ს ტ რუ მენ ტებ ისა, ეს გან ყოფილე ბებიც რე ალ ურად ვერ ას-
რულებ დნენ თავიანთ დან იშნულე ბას. მიზეზი მარტივი იყო  
– სა მეუ რნეო გან ყოფილების გა ძღო ლა სა სკოლო საგ ნებით 
ისე დაც დატვირთულ სოფლის მას წავ ლებ ლებს ევა ლებ ო დათ, 
რომელ თაც არც სპეციალური ცოდნა გა აჩ ნდათ ამ მიმარ-
თულებით და არც სა თა ნადო მოტივაც ია; შე დე გად, სწავ ლება 
მაი ნცდა მაინც რე ალურ შე დეგს ვერ იღ ებ და. იყო შემ თხვე-
ვები, როდე საც გან ყოფილების გასა ძღო ლად მე ბა ღ ე- მას წავ-
ლე ბელს იწვევ დნენ. სკოლის მთლიანი სას წავლო პროცესის 
წარმარ თვა ზე ზე დამ ხედ ველ ობას კი სკოლის ინსპექტორი 
ახ ორციე ლებ და. იმ იშვიათ შემ თხვე ვაში, როდე საც სკოლის 
ინსპექტორი თა ვად იყო იდეური ადამ იანი, ეს მოდა სა მეუ-
რნეო ცოდნის გავრცე ლებ ისა და, შე სა ბამ ისად, სკო ლას თან 
სა მეუ რნეო გან ყოფილების არ სებობის მნიშვნელ ობა, ის თა-
ვად ხდებ ოდა პროცესის გულშე მა ტკი ვარი და მას წავ ლებლის 
დამ ხმა რე. თუმცა მსგავსი „იდეალური“ ინსპექ ტორები 
„სამინისტრო სკო ლებში“ ხშირი არ იყო და როგორც თა-
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ნა მედ როვეები შენ იშნავ დნენ, „სამეურნეო განწყობილებებით 
განმსჭვალული ზედამხედველ-ინსპექტორები დიოგენის ფა-
რ ნით საძებარია ჩვენში“.5 

კერძო სა მეუ რნეო სკო ლები და მოკ ლე ვად იანი კუ რსები

სა ხელმწიფო სკო ლების ნა კლ ოვა ნე ბამ ბიძგი მისცა სა მეუ-
რნეო გან ვითა რების აქ ტივისტებს, რათა სა კუ თარი ძა ლებით 
მოეწყოთ – სპეც იალური, დარგობრივი ცოდნის გა მავ რცე-
ლე ბელი კურსები, სკო ლები და პრაქ ტიკული საც დელი მეუ-
რნეო ბები. სა ხელმწიფო სკო ლების კრ იტიკოსებს არ გუმენ ტად 
სწორედ მსგავსი წარ მა ტებული ინიციატ ივების მა გალ ითები 
ჰქონდათ, რომლებიც ითვალ ისწინებ დნენ “სამეურნეო გან-
ყოფილებების” და სა ხე ლებულ ნა კლ ოვა ნებებს. წარ მა ტებული 
ალ ტერ ნატივის ნიმუში კი შორაპნის მაზ რაში და არ სებული 
კერძო სა მეურნეო სკო ლა იყო:  

„ამ მხრივ გაც ილებით მეტი ღვაწლი მიუძღვის სა ქარის სა-
ნერგის პრაქ ტიკულ სა მეუ რნეო სკოლას. ამ სკო ლაში კურს-
დამ თავ რებულნი მოედ ვენ სოფლებს და ავ რცე ლე ბენ მე-
ვე ნა ხეო ბა- მეღვ ინეო ბას. თითქმის გურიის ყვე ლა სოფელში 
შეხ ვდებით მათ ნაშ რომ-ნამ ოქმე დარს. ამა ვე დროს კი სა მეუ-
რნეო გან ყოფილე ბების ნამ ოქმე დარი ძლიერ ცოტა სჩანს. 
რით აი ხსნე ბა ეს მოვლე ნა? ამის პასუხი ად ვილია: პრაქ-
ტიკულ სკო ლებს სა თა ვეში უდგა ნან მცოდნე მეუ რნენი. აქ 
2-3 უმთავ რეს სა მეუ რნეო სა განს აქვს ადგილი დათმობილი. 
მოსწავ ლე თა რიცხვს კი დე მოზრდილები შე ად გე ნენ.“6 

შე სა ბამ ისად, 1900-იანი წლებ იდან მოკ ლე ვად იანი სა მეუ რნეო 
კუ რსების ორგან იზე ბა და ზრუნვა კერძო სა მეუ რნეო სკო-
ლების გახ სნა ზე უფრო ხშირი გახ და; ინიციატ ორები სხვა დას-
ხვა საზოგად ოებრივი ორგან იზაც იები იყვნენ. მა გალ ითად, 
სა მეუ რნეო საზ ოგად ოე ბა (იხ. ქვემოთ) 1913 წელს, კო ოპე-

5 რატომ სავსებით ვერ აღწევენ მიზანს სამინისტრო სკოლებთან არსებული 
სამეურნეო განყოფილებები, კოტე ნაკაშიძე; „სასოფლო გაზეთი“, # 11, 1915 წ.
6  „სასოფლო გაზეთი“, # 11, 1915 წ. 
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რაციის თემ ისადმი მზარდი ინტე რესის ფონზე, აც ხა დებ და სა-
კო ოპე რაციო მოკ ლევად იან (10 დღ ე), უფასო კუ რსებს; კუ-
რსები მოიცავ და თე მატურ ლექ ციებს, ქართულ და რუსულ 
ენებ ზე, ყოველ დღი ურად რამ დენ იმე სა ათს. რამ დე ნა დაც 
კუ რსები გა ნკუთვნილი იყო მოქმედი კო ოპე რატ ივების ხელ-
მძღ ვა ნე ლებ ისათვის ან სამ ომავლოდ ამ სფეროთ დაი ნტე რე-
სებული პირებ ისათვის, ასე თები კი ძირითა დად რეგ იონებში 
მოღ ვა წეო ბდნენ, ორგან იზატ ორები ზრუნავდნენ საც ხოვრე-
ბელი ფართ ზე (უფასოდ ან შე ღ ა ვათ იან ფა სად) თბილისში 
(10-დღ იანი სას წავლო კურსი თბილისში ტარ დებ ოდა). ლექ-
ციები კი შე ე ხებ ოდა როგორც კოოპე რაციის გან ვითა რებ ისა 
და მნიშვნელობის სა კი თხებს, ასე ვე მისი შექმნის, მართვის, 
საქ მისწარ მოების, კრედიტის აღ ებ ისა და კო ოპე რატ ივების 
ფორმების სა კი თხებს.7 

ხშირი იყო სა ჯარო ლექ ციები სა მეუ რნეო თე მებ ზე, სას-
წავ ლო-პრაქ ტიკული მე ცად ინეო ბები და სა მეუ რნეო და 
ტექნოლოგიური მიღ წე ვების გამ ოფე ნების ორგან იზე ბა.

ადგილობრივი სა მეუ რნეო-სა გან მა ნათ ლებლო  
ინიციატ ივები

გარ და სა მეუ რნეო ცოდნისა და ახალი ტექ ნოლოგიების შე-
სა ხებ ცოდნის ნა კ ლებ ობისა, სოფლად მაც ხოვრე ბელი გლე-
ხების ერ თ-ერთ მნიშვნელ ოვან პრობლე მად კვ ლავ გა სა ღ-
ების ბაზრის ხელ მიუწვდომლობა რჩებ ოდა. კო მუნიკ ა ც იების 
გან ვითა რების მიუხე და ვად,  საკუ თარ ნა წარმს გლე ხები „ჩარ-
ჩებისა და წურბელა ვაჭრების“ მეშ ვეობით ყიდდნენ. ამის გამო, 
პროდუქტის გა საყიდი ფასი და ბალი იყო, მოსავლის მოყვან-
ისათვის გა წეული ჯა ფა კი დიდი, რაც მეუ რნეობის გან ვითა-
რებ ისა და მოდერ ნიზების შე საძ ლებ ლობას გამ ორიცხავ და. 
შეს ა ბამ ისად, პრობლემის გა დაჭრის ერ თ-ერთ გზად, კო ოპე-
რაც იას თან ერ თად, სოფლად მეუ რნე თა შე კ ავშირე ბა – სა-
მეუ რნეო საზ ოგად ოების და არ სე ბა იყო, რომელიც წვრილი, 

7 „სასოფლო გაზეთი“, # 30, 1913 წ.
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გა ფანტული და სუსტი მეუ რნეო ბების შე კ ავ შირების გზით, გა-
სა ღ ების ბაზრის მოძიე ბას გა ა ად ვილებ და და ტექნოლოგიური 
ჩამ ორჩენის დაძ ლე ვა ზე იმუშა ვებ და. სოფლად მსგავსი საზ-
ოგად ოე ბების შექმნა არ მოიაზ რებ და ერთ კო ნკ რეტულ სო-
ფელს, არა მედ (მეზ ობელ) სოფელ თა გა ერ თია ნებას, სო-
ფელ თა კავშირს სა ერთო მიზნის მისა ღ წე ვად. საზ ოგად ოების 
წევ რები შეი ძლე ბა ყოფილიყვნენ სოფლის მეუ რნეო ბაში 
ჩართული, სოფლად მაც ხოვრე ბელი ორივე სქესის მშრომე-
ლები, კა ცები და ქა ლები.

მა გალ ითისათვის, 1913 წელს მსგავსი სა მეუ რნეო საზ ოგად-
ო ე  ბების შექმნის ინიციატ ივები არსებ ობდა გორის მაზ რაში, 
სოფ. სა ქა შეთ სა და გურიაში, და ბა ლანჩხუთში. ლანჩხუთის 
სა  მეუ რნეო საზ ოგად ოების მოქმე დე ბა და წეს დე ბა შეი ძლე ბა 
სა ნიმუშო მა გალითი იყოს ამ ტიპის პროექ ტებ ზე წარ მოდგენის 
შე  საქ მნე ლად. 

ლანჩხუთის სა მეუ რნეო საზ ოგად ოების (რომელიც 1913 წლი-
სათვის რეგ ისტრაციის პროცესში იყო) წეს დებით „ლანჩხუთის 
მეუ რნენი, ესე იგი, ყვე ლა ისინი, გან ურჩევ ლად სქეს ისა, 
რომლებიც მიწის მუშაობით და საზ ოგადოთ ოჯახობით 
თავს ირჩე ნენ, ამ საზ ოგად ოე ბამ თავის გა რშემო უნდა შემ-
ო იკრიბოს და მათი სა მეუ რნეო ინტე რე სები საზ ოგადო ინტე-
რე სათ გა ხადოს, ერთი სიტყვით მეუ რნენი ერთი მეო რეს თან 
მაგ რათ გა და ჯაჭვოს და ცხოვრე ბას თან ლუკ მა-პურის საბ-
რძოლვე ლათ შე კ ავ შირებ ულ-და რაზმული გამ ოიყვანოს.‘‘8  
ლანჩხუთის სა მეუ რნეო საზ ოგად ოე ბა და სახული მიზნის 
მისა ღ წე ვად სხვა დას ხვა სამ უშაო სტრა ტეგ იას მიმარ თავ და; 
პირველ რიგში, საზ ოგად ოე ბა „ცდილობს შრომა ყვე ლას შე-
აყ ვაროს და ოსტატური შრომა ასწავლოს‘‘9. ამ მიზნის მისა ღ-
წე ვად საზ ოგად ოე ბა გეგ მავ და  სოფლად ნას წავლ აგ რონომ-
ინსტრუქტორების მოწვე ვას, რომლებიც წევ რებ ისათვის 
თე  მატურ ლექ ციებს წა იკი თხავ დნენ, საუ ბრებს გა მარ თავ დნენ,  
პრაქ ტიკულ გა კ ვეთ ილებს ჩა ა ტა რებ დნენ. საზ ოგად ოე ბა გეგ-

8 საჭირბოროტო საკითხი, ფსევდ. „მეზობელი“, „სასოფლო გაზეთი“ # 9, 1913 წ. 
9 იქვე
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მავ და შეეძ ინა მამ ულები საც დელი მეუ რნეობის მოსაწ ყობად 
ან რომელ იმე წევრის მამულში ჩა ე ტა რებინა პრაქ ტიკული 
სწავ ლე ბები. „საზოგადოება ყოველ ღო ნეს იღო ნებს, რომ 
მისი წევ რები ერ თმანეთს შორის ძმურ გან წყობილე ბაში 
იყვნენ, გა საჭირის დროს ერთი მეო რეს და ეხ მარონ. ამისათვის 
მოუსავლობის ან მუშაობის დროს, რომელ იმე მუშა წევრის 
ავადმყოფობის გამო, თუ ოჯახი უჭირნახულოდ რჩე ბა, წევ-
რები ვალ დებ ულად იხდიან თავს ჭირნახულის სეს ხებით ამ-
ხანაგს ხელი გაუ მართონ.“10 

ქართული სას ოფლო-სა მეუ რნეო საზ ოგად ოე ბა 

1850-იანი წლებ იდან მოყოლებული, თბილისში არ სებ ობდა 
„კავკასიის სას ოფლო-სა მეუ რნეო საზოგად ოე ბა“, რომელ-
საც წესით, სა კუ თარ თავ ზე უნდა აე ღო სა მეუ რნეო ცოდნის 
გავ რცე ლების მთა ვარი ინციატ ორისა და ადგილობრივი საზ-
ოგად ოე ბების დამაკავშირებლისა და მხარ დამჭერის ფუნქცია.
მაგ რამ, როგორც მისივე თა ნა მედ როვე ები, მკვ ლევ რები და 
სა მეუ რნეო დარგის მუშა კ ები შენ იშნავ დნენ, საზ ოგად ოე ბა ჩა კ-
ეტილი, სა ხელმწიფო ბიუროკ რატიის გამ ტარი და წესებ ულე ბა 
იყო, რომელ საც მჭიდრო ურთიერ თობა არ ჰქონდა სა კუ თარ 
სამ იზნეს თან – სოფლის მოსახ ლეო ბას თან და მისი მოქმე-
დე ბა ეპიზოდურ სა მეუ რნეო აქ ციებში, ხშირად წარ უმა ტე ბელ 
მცდელ ობებში გამ ოიხა ტებ ოდა. ერ თა დერთი პოზიტიური გავ-
ლე ნა სფერ ოზე, საზ ოგად ოე ბას დარგობრივი ლიტე რატურის 
გამ ოცემის მხარ და ჭერით თუ ჰქონდა.11 

კა ვკ ასიის საზ ოგად ოების მიერ აუ თვისე ბელი ნიშის და კ ა-
ვების ბუნებრივი მოთხოვნილებით, სამეუ რნეო ინიციატ ივების 
ზურგის გა მაგ რებ ისა და კო ორდინირების  სურვილით, შეი-
ქმნა „ქართული სას ოფლო-სა მეუ რნეო საზ ოგად ოე ბა“. მისი  
წეს დე ბა 1910 წლის 22 მარტს დამ ტკიცდა, პრაქ ტიკულ მუშა-
ო ბას კი 1911 წლიდან შეუ დგა. 

10 საჭირბოროტო საკითხი, ფსევდ. „მეზობელი“, „სასოფლო გაზეთი“ # 9, 1913 წ. 
11 საზოგადოებრივი ურთიერთობა საქართველოში (1864-1905), გრიგოლ 
გიორგაძე. სახელგამი, თბილისი, 1928 წ.
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საზ ოგად ოების დაფ უძნების ინიციატ ორები და აქტიური მუშა-
კ ები, სწორედ წლების გან მავლობაში ცალ -ცა ლკე მომუშა ვე, 
პრაქ ტიკოს მეუ რნე ები და სას ოფლო-სა მეუ რნეო გა ნათ ლების 
პროგრესის გულშე მა ტკი ვრები იყვნენ: ვასილ რცხილა ძე, ი.თ. 
ხუნდა ძე, გრიგოლ ქურდიანი12, ეგ ნა ტე  იოსელ იანი13, თა ვა დი 
დ. ვ. ვაჩ ნა ძე14,  გიორგი გვა ზა ვა15, ე. კარ ბე ლაშვილი, კო ნ-
სტანტინე ამ ირაჯიბი16 სოფელი ავ ლევ იდან, ძმები არ ჯე ვან-
იძე ები სოფელი ნორიოდან (იხ. გვ. 130),  ისა ია ფურცე ლა ძე 
სოფელი მე რეთ იდან, ნიკო კეც ხოველი17 სოფელ ტყვიავ ი-
დან და სხვები. ადამ ია ნები, რომე ლებ მაც თავ იანთი გა ნათ-
ლე ბა, გამ ოცდილე ბა, ენერ გია და მონდომე ბა სოფლის კე-
თ ილდღ ეო ბისა კ ენ მიმარ თეს. დაი წყეს მუშაო ბა სოფლად, 
საზ ოგადო, სას იკ ეთო ცვლილე ბების იმედით. გარ და იმისა, 
რომ აღნიშნული პირები სა კუ თარ სოფლებ სა და მამულებში 
მოღ ვა წეო ბდნენ, ისინი აქ ტიურად იყვნენ ჩარ თულები სხვა-
დას ხვა საზ ოგად ოებ ისა თუ ამ ხა ნაგობის საქ მიან ობაში,  სა-
კუ თარი ცოდნისა და გამ ოცდილების გაზ ია რებ ითა და საზ-
ოგადოებრივ ცხოვრე ბაში მონაწ ილეობით. 

12 გრიგოლ ქურდიანი – 1873-1957 წწ. ქ. ინჟინერ-არქიტექტორი;  1899 წ. 
მუშაობდა ბაქოში ნავთობმრეწველობაში ცნობილ ბიზნესმენ ნობელთან. 1906-
16 წწ. ხელმძღვანელობდა თბილისის წყალმომარაგების რეკონსტრუქციის 
პროექტს. 1918 წ. დააარსა საქართველოს ტექნიკური საზოგადოება;  
13 ეგნატე იოსელიანი – 1843-1926, რევოლუციონერი. 1900-იანი წლებიდან 
მოღვაწეობდა თბილისში, იყო კავკასიის სასოფლო-სამეურნეო საზოგადოების 
მდივანი.
14 დ.ვ. ვაჩნაძე – 1884-1962, პოლიტიკოსი, სამხედრო პირი,  ეროვნულ-
დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ლიდერი. ქართული 
ეროვნული საბჭოს წევრი 1917 წელს. 1923 წ-დან წავიდა ემიგრაციაში, 
გარდაიცვალა გერმანიაში.
15 გიორგი გვაზავა – 1869 (სოფ. ნოქალაქევი) – 1941 (პარიზი). იურისტი, 
ჟურნალისტი, ლიტერატორი. ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი 
დამფუძნებელი. ეროვნული საბჭოს და პარლამენტის წევრი 1917-1918 წლებში. 
დამფუძნებელი კრების დეპუტატი 1919 წლიდან. ცხოვრობდა საფრანგეთში 
ემიგრაციაში 1921 წლიდან.
16 იხ. სოფელ ავლევის მოდერნიზაცია; „ინიციატივა ცვლილებისათვის, თემის 
თვითორგანიზებისა და თანამშრომლობის გამოცდილება საქართველოში 
საბჭოთა ოკუპაციამდე“, სათემო განვითარების ცენტრი, თანამედროვე 
ხელოვნების ცენტრი თბილისი, 2015 წ. გვ.36.
17 ნიკოლოზ კეცხოველი – მასწავლებელი, სწავლული მებაღე, ქართლში 
ევროპული მეხილეობისა და სოფელ ტყვიავში სანიმუშო სანერგე მეურნეობის 
ფუძემდებელი;
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ქართულ სა მეუ რნეო საზ ოგად ოე ბას შექმნის მომენტში სულ 
88 წევრი ჰყავ და, 1911 წლის დამლევს წევ რთა რაო დენ-
ობა 122, ხოლო 1912 წლის დამ ლევს კი – 222 შე ად გენ და. 
წევ რთა მზარდი მაჩ ვე ნე ბელი საზ ოგად ოებ ისადმი ნდობისა 
და სას ოფლო-სა მეუ რნეო სფეროს მიმართ არ სებული გა რკ-
ვეული ინტე რესის მაჩ ვე ნე ბელ ია.

მიუხე და ვად არა ერთი დაბ რკო ლებ ისა, როგორც პოლიტიკური 
კუთხით ისე, უშუალოდ ადგილზე არ სებული გამ ოწვე ვებ ისა, 
კერძო ინიციატ ორები,  მეუ რნე ები, ცდილობდნენ ბოლომდე 
მიეყ ვა ნათ დაწ ყებული საქ მე სა ქარ თველოს სხვა დას ხვა 
სოფელში; მათ არ სებული წინა ა ღმდეგ ობების გა და ლახვით, 
მოთმინებ ითა და და უღ ა ლავი შრომით უწევ დათ  სა კუ თარი 
მე უ რნეობების გან ვითა რე ბა, სხვისთვის მა გალითის მიცე-
მა და სა გან მა ნათ ლებლო საქ მიანობის წარმარ თვაც, გლე-
ხებ ისათვის დარგობრივი ცოდნის და უნა რების ამა ღ ლების 
მიზნით.  

1912 წელს ქართული სასოფლო სა მეუ რნეო საზ ოგად ოების 
სა პატიო წევ რად აი რჩიეს ილია ივა ნეს ძე წინამ ძღვრიშვილი 
(იხ. გვ. 138), ცნობილი სა მეუ რნეო სკოლის დამ ფუძნე ბელი 
და საზ ოგადო მოღ ვა წე.

გან სა კუ თრებული აქტიურობით გამ ოირჩეო და ვასილ რცხი-
ლა ძე18, ქართული სას ოფლო-სა მეურნეო საზ ოგად ოე ბის მდი-
ვანი (სა ვა რაუდოდ, 1914 წლიდან), ჟუ რნალი „მოსავლის“ 
რე  დაქტორი, რომელიც მა ლე საზ ოგად ოების ოფიციალურ 
ბეჭ დვით ორგანოდ იქცა; 1914 წელს სა მეუ რნეო საზ ოგად ოე-
ბამ 2 000 მა ნე თად შეი ძინა ჟუ რნალის სა რე დაქციო უფლე-

18 ვასილ რცხილაძე – 1860-1920, დაიბადა სოფელ შაშიანში. დაამთავრა 
თბილისის სამასწავლებლო ინსტიტუტი და ჩაერთო საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ 
საქმიანობაში. გარკვეული პერიოდი სწავლობდა შვეიცარიაში, ჟენევის 
უნივერსიტეტში. საქართველოში დაბრუნების შემდეგ, ასწავლიდა ფიზიკა-
მათემატიკას თბილისის სახელოსნო სკოლაში. იყო პუბლიცისტი, არაერთი 
პუბლიკაციის ავტორი; 1905 წელს მისი თაოსნობით დაარსდა სახალხო 
უნივერსიტეტი მუშებისათვის. იყო ასევე ქართული სამეურნეო საზოგადოების 
(იგივე სასოფლო-სამეურნეო საზოგადოება) შექმნის მოთავე. 1911 წელს აირჩიეს 
კავკასიის სასოფლო სამეურნეო საზოგადოების წევრ-მდივნად; 
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ბა19. ჟუ რნალი „მოსავლის“ მეშ ვეობით სას ოფლო-სა მეუ რნეო 
საზ ოგად ოე ბა სას ოფლო-სა მეუ რნეო ცოდნის გავრცე ლე ბას 
გა ნაგ რძობდა. სისტე მატ ურად ქვეყ ნდებ ოდა ინფორმაც ია 
სოფ ლის მეუ რნეობის სხვა დას ხვა დარ გთან და კ ავ შირებით. 

ქართული სას ოფლო-სა მეუ რნეო საზ ოგად ოების ორგან-
იზაციული სტრუქტურა 

სას ოფლო-სა მეუ რნეო საზ ოგად ოე ბა თბილისში დაფ უძნდა 
და მისი მიზანი იყო თბილისის გუბერ ნიაში მეუ რნეობის ყვე-
ლა დარგის გავ რცე ლებ ისათვის ხელის შეწ ყობა. საზ ოგად ოე-
ბა სათა ვა დაზ ნაურო სა ად გილმამულო ბა ნკი დან, სა წევ როებ-
იდან და მიწათ მოქმე დების დე პარ ტა მენტიდან ფინან სდებ ოდა. 
საზ ოგად ოების საბჭო ქირით იმყოფებ ოდა კა ვკ ასიის საი მპე-
რატორო სას ოფლო-სა მეუ რნეო საზ ოგად ოების შენ ობაში.

1912 წელს საზ ოგად ოე ბამ უკ ვე შეძლო და ქარ თლისა და კა-
ხეთის რაი ონებ ისათვის  აგ რონომ-კო ნსულტან ტების მიმაგ რე-
ბა, რისთვისაც 1914 წლიდან რეგ იონებში (მაზ რებში) მოქმედი 
საერობო (სათ ვითმმარ თველობო) ინსტრუქტორის კად რე ბით 
ისარ გებ ლეს, რომლებიც მრავალ ჯერ დაპ ირებული თვით-
მმარ თველობის, „ერობის”, შემ ოღ ე ბამ დე, ფორმალ უ რად 
მო სამ ზადე ბელ სამ უშა ოებს ას რულებ დნენ და მათ ინა ხავ დნენ 
სა  ერობო ხარ ჯიდან20. აგ რონომ-ინსტრუქტორები აქ ტიურად 
მუშაო ბდნენ რაი ონებში, აკვ ირდებ ოდნენ და სწავ ლობდნენ 
საჭიროე ბებ სა და არ სებულ პრობლე მებს, კო ნსულტაც იებს 
უწე ვ დნენ ადგილობრივ მეუ რნე ებს, საზ ოგად ოე ბას წარ უდგენ-
დ ნენ ან გარ იშებს, რომელ თა საფ უძველ ზეც იგეგ მებ ოდა შემ-
დეგი ნაბიჯები.

საზ ოგად ოებას ჰყავ და მმარ თველი საბჭო, რომელიც, თავის 
მხრივ, სექ ციე ბად იყოფოდა: კოოპე რატიული, სას ოფლო-სა-
მეუ რნეო კუ ლტურებ ისა, მე საქ ონლეო ბისა და ტექ ნიკური.

19 „სასოფლო გაზეთი“, # 4, 1914 წ.
20 საერობო აგრონომების მოქმედება გორის მაზრაში, სამეურნეო ჟურნალი 
„მოსავალი“, # 2, 1915 წ.
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საზ ოგად ოების 1911-1912 წლების ან გარიშის მიხედვით,  მაგ. 
1910-12 წლებში საზ ოგად ოე ბამ, გარ და დამ ფუძნე ბელი კრებ-
ისა, ერთი სა ერთო კრე ბა და საბჭოს 100-მდე კრე ბა მოიწვია.  
კრებებ ზე სხვა დას ხვა სა კითხი გან იხილებ ოდა, უშუალოდ 
ორგან იზაციის პროგრამულ მუშაო ბას თან და კ ავ შირებული 
და ცა ლკ ეული დარ გების გან ვითა რე ბა ზე ორიენ ტირებულიც. 

საზ ოგად ოების მოქმე დების პრაქ ტიკის გა საც ნობად – მა გა ლ-
ითისათვის, საზ ოგად ოების 1912 წლის დღის წესრიგში იდგა 
სოფელ ლილოში მერ ძე ვე თა ამ ხა ნაგობის მოწყობის,  თე-
ლავში ამერ იკული ვაზის კულტურის მცოდნე პირთა თათბირის 
მოწვევ ისა და  ატენის ხეო ბაში სასოფლო-სა მეუ რნეო მუშაო-
ბის სა კი თხები. კრე ბებ ზე მიღ ებული გა დაწ ყვეტ ილე ბების შეს-
რულებისთვის შეი ქმნა სამ უშაო ჯგუფები, კო მისიები, რომ -
ლებიც უკ ვე კო ნკ რეტულ ქმე დე ბებს ახ ორციე ლებ დნენ. 
მა  თი საქ მიან ობა კი საზ ოგად ოების კრე ბებ ზე გან იხილებ ოდა. 
გორში ჩა ტარდა  გორის მაზრის მეხ ილე თა კრე ბა, რომელ-
საც უნდა გა და ეწ ყვიტა სა კითხი მეხ ილეობის ნაწარმის გამ სა-
ღ ე ბელი ამ ხა ნაგობის მოწყობის შე სა ხებ. რამ დე ნა დაც კრე ბა-
ზე ვერ მოხერ ხდა კონსესუსის მიღ წე ვა, ამ ხა ნაგობის შექ მნა 
1912 წელს ვერ მოესწრო. უფრო წარ მა ტებული აღმოჩენ-
ილა ლილოს მერ ძე ვე თა ამ ხა ნაგობის მოწყობის სა კითხი და 
მერ ძე ვე თა ამ ხა ნაგ ობა 1912 წლისათვის უკ ვე წარ მა ტებით 
მუშაო ბდა.

საზ ოგად ოების სა გან მა ნათ ლებლო საქ მიან ობა 

სას ოფლო-სა მეუ რნეო საზ ოგად ოე ბა სა მეუ რნეო ცოდნის 
გავ რცე ლე ბას სხვა დას ხვა საქმიანობით უწყობდა ხელს: გამ-
ოიცემ ოდა დარგობრივი ლიტე რატ ურა. მა გალ ითად, 1916 
წელს ქართული სას ოფლო-სა მეუ რნეო საზ ოგად ოების მიერ 
გამ ოიცა ვ. ახოშვილის წიგნა კი „ხეხილის დარ გვა“21, საზ ოგად-
ოების მდივნის ვასილ რცხილაძის პუბლიკ აც იები და სხვა. 

21 „სასოფლო გაზეთი“, # 6, 1916 წ.
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საზ ოგად ოების 1911-1912 წლების ან გარიშის მიხედვით: 
„მოწვეული იყო თე ლავში ამერ იკული ვაზის კულტურის 
მცოდნე პირთა თათბირი. თათბირის შრომა გამ ოცემ ულია 
ცა ლკე წიგნად, როგორც ქარ თულად, აგ რეთ ვე რუსულად. 
თათბირის მიერ მიღ ებული დად გენ ილე ბანი თან დათან 
სრულდე ბა მიმდინა რე წელს. შე ძენ ილია კა ხეთში, ორ ად-
გილას – იყალთოში და მუკუ ზანში (პირველ სოფელში 20 
დე სეტ ინა, ხოლო მეო რეში – 12) – სულ 32 დე სეტ ინა მიწა, 
რომელ ზე დაც შენ დე ბა ამერ იკული ვაზის სა ნერ გე.“

1913 წელს ამერ იკული ვაზის სა ნერ გეს მოსაწ ყობად საზ-
ოგად ოე ბამ 500 მა ნეთი გამოყო.  ამ მიმარ თულებით მუშაო-
ბა წლების მან ძილზე გაგ რძელ და და თან მიმდევ რულად 
მიმდინა რეობდა. 1913 წელს დღის წესრიგში  დად გა ვაზის 
ჯიშების სა ნერ გე- სა ნამ ყე ნე საც დელ -სას წავლო მეუ რნეო ბების 
შექ მნა. როგორც ჩანს, საზ ოგად ოე ბამ ამ მიმარ თულებით  
გა რკ ვეული ნაბ იჯები გა დად გა და სოფელ იყალთოში, კო-
ნდოლსა და მუკუ ზანში კი დე ვაც მოა ხერ ხა მამ ულების შეს-
ყიდვა სა გან მა ნათ ლებლო და სა მეც ნიერო მიზნებისთვის. რიგ 
შემ თხვე ვაში, კი სას წავ ლო-საცდელი მეუ რნეო ბები საზ ოგად-
ოების წევრი მე მამ ულე ების ნა კ ვე თებში ეწ ყობოდა22. 

სა მეუ რნეო საზ ოგად ოე ბა, გარ და წევ რების მიერ გა წეული 
პრაქ ტიკული საქ მიან ობისა, თემატური გა ზე თებ ისა და სა ხელ-
მძღ ვა ნელ ოებ ისა, თა ვა დაც ყიდულობდა და აწ ყობდა საც-
დელ -საჩ ვე ნე ბელ მეუ რნეო ბებს. ცოდნის მიღ ე ბას სოფლად 
მაც ხოვრე ბელი გლე ხები სწორედ ამ ნაკვ თებ სა და მათ თან 
არ სებულ სა მეუ რნეო სკო ლებში ახერ ხებ დნენ. რამ დე ნა დაც 
სას ოფლო-სამეუ რნეო საზ ოგად ოე ბა თა ვად ვერ გას წვდებ-
ოდა სა მეუ რნეო სკო ლების დაფ უძნე ბა სა და შე ნახვას, იგი 
სხვა დას ხვა სახით, მათ შორის სა თა ვა დაზ ნაურო ბა ნკ თან 
შუამდგომლობით უჭერ და მხარს კერძო ინიციატივით არ-
სებული სა მეუ რნეო სკო ლების გან ვითა რე ბას.

1914 წელს ქართული სას ოფლო-სა მეუ რნეო საზ ოგად ოების 

22 „სასოფლო გაზეთი“, # 15, 1913 წ.
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კო ოპე რაც იულმა სექ ციამ, თბილისში, ვერის რაიონში მომხმა-
რე ბელ თა მა ღ აზ ია „მეურნეს“ გახ სნა გა დაწ ყვიტა და შე საბამისი 
შუამ დგომლობა და ა ყე ნა გუბერ ნატ ორთან23.  საზ ოგად ოე ბამ 
სა კუ თარი წევ რები რუსეთში სხვა დას ხვა სა მეუ რნეო გამ ოფე-
ნებ ზე მიავ ლინა; ასე ვე მათ აგ ზავ ნიდა კვალ იფიკ აციის ასა მა ღ-
ლებ ლად. მა გალ ითად, 1914 წელს ქართლის ინსტრუქტორ-
აგრონომი ე. კ არ ბე ლაშვილი გაიგზავ ნა რუსეთში „მეურნეს“ 
აგრონომიის საქმის საწყობის და სათ ვალ იე რებ ლად.24 

ამა ვე წელს, 17-20 მარტს, ქართული და კა ვკ ასიის სას-
ოფლო-სა მეუ რნეო საზ ოგად ოე ბების თაოსნობით გაი მარ-
თა სოფლის მეუ რნე თა თათბირი, რომელ საც 200-ზე მეტი 
გლეხი ეს წრებ-ოდა.  თათბირი, რომელიც მარტყოფის სა თე-
ატრო დარ ბაზში ჩა ტარ და, ნაწილობრივ თე მატურ ლექ ციებ-
სა და მოხსე ნე ბებს და ეთმო. საზ ოგად ოების მდივან მა ვასილ 
რცხილა ძემ, სხვა მომხსენებ ლებს შორის, წა იკი თხა ლექ ცია 
„სწავლის მნიშვნელ ობა სოფლის ცხოვრების გაუ მჯობე სების 
სა კითხში.“ გარ და ლექ ციებ ისა, თათბირის მსვლელობის 
დროს იქვე გამ ოსცა დეს გუთნები და სხვა დას ხვა მან ქა ნა- 
და ნად გარი. თათბირის შემ დეგ საზ ოგად ოე ბამ მარტყოფში 
სამეუ რნეო კო მიტეტი გახ სნა, რაიონში სა მეუ რნეო ცოდნის 
გავ რცე ლების მიზნით25. 

საზ ოგად ოების მუშაო ბა სას ოფლო-სა მეუ რნეო დარგის 
აღო  რძინების მიმარ თულებით მრავალმხრივი იყო. თუმცა 
პერ იოდიკის ანალიზი აჩ ვე ნებს, რომ გან სა კუ თრებით ინ-
ტენ სიურად მუშაო ბა კა ხეთში სწორედ მე ვე ნა ხეო ბისა და 
ქართლში მე ხ ი  ლეობის აღო რძინების მიმართულებით მიმ-
დინა რეო ბდა. სხვა რეგ იონებს საზ ოგად ოების სამ უშაო არე-
ალი არ მოიცავ და.

23 „კლდე“, # 1, 1914 წ.
24 „კლდე“, # 1, 1914 წ.
25 „სასოფლო გაზეთი“, # 15, 1914 წ.
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ქართული სას ოფლო-სა მეუ რნეო საზ ოგად ოების                 
საქ მიან ობა შიდა ქართლში 

ქართული სას ოფლო-სა მეუ რნეო საზ ოგად ოე ბა გან სა კუ-
თრებულ ყურა დღ ე ბას აქ ცევ და ქართლში მეხ ილეობის 
დარგის გან ვითა რე ბას.

1912 წლისათვის საზ ოგად ოე ბას, გარ და კა ხეთ ისა და 
ქართლის აგ რონომ-ინსტრუქტორებ ისა, ჰყავ და მეხ ილეობის 
ინსტრუქტორიც. საზ ოგად ოების ამა ვე წლის ერ თ-ერთ კრე ბა-
ზე და ად გინეს: „ქართლში მეხ ილეობის გან ვითა რების ხელის 
შე საწ ყობად და მის სას ურველ ნია დაგ ზე და სამყა რებ ლად 
გა მართონ სამი ხეხილის სა ნერ გე გორის მაზ რაში: ერთი 
ლიახვის ხეო ბაში, მეო რე ქსნის და მე სა მე მტკვრის მარ ჯვე ნა 
მხა რეს. სა ნერ გეს ექ ნე ბა სა მა გალითო, საჩ ვე ნე ბელი პუნქტიც 
და ამა ვე დროს ქარ თლისათვის შე სა ფერ ნამ ყენ ხეხ ილსაც 
გა ავ რცე ლებს.“26

1914 წელს გა მართულ კრე ბა ზე დაი გეგ მა „მეხილეობის 
რაიონის შუაგულში, სოფელ ტყვიავში 20 დე სეტ ინა მიწის 
შე ძე ნა, 120 მან. თითო დე სეტ ინა. შედ გა კო მისია რომელ-
საც და ე ვა ლა ადგილების დათ ვალ იე რე ბა.27“ ამა ვე წლის 16 
მარტს, საზ ოგად ოების წევ რები, მათ შორის ვასილ  რცხილა-
ძე, ისა ია ფურცე ლა ძე (მეხ ილეობის ცნობილი ინსტრუქტორი 
სოფელი მე რეთ იდან), პ.გ. მელ ია და ქართლის აგრონომი 
გომარ თელი მარ თლაც ჩავ იდნენ სოფელ ტყვიავში, და ათ-
ვალ იე რეს შერ ჩეული ნა კ ვეთი და რამ დე ნა დაც საზ ოგად ოე ბას 
ისე დაც გა დაწ ყვეტილი ჰქონდა რაი ონებში სიარული – პრაქ-
ტიკული გა კ ვეთ ილების (ხეხილის საჩ ვე ნე ბელი გას ხვლების) 
ჩა ტარების მიზნით,28 ტყვიავში ყოფნა  გამ ოიყე ნეს და სოფლის 
კან ცე ლარ იას თან თავ შეყრილ გლეხებს (იმ დღ ეს სოფლის მა-
მა სახლისის არ ჩევ ნები იყო, რა მაც სოფლის ცენტრში ხალ-
ხმრავლობა გამ ოიწვია) შეს თა ვა ზეს ხეხილის საჩ ვე ნე ბელი 
სხვლის ჩვე ნე ბა. ასამ დე გლეხი სიამოვნებით და თან ხმდა 

26 „სასოფლო გაზეთი“, # 6, 1912 წ.
27 „სასოფლო გაზეთი“, # 7, 1914 წ.
28 „სასოფლო გაზეთი“, # 10, 1914 წ.
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შემ ოთა ვა ზე ბას და მონაწ ილეო ბა მიიღო პრაქ ტიკულ მე ცად-
ინეო ბაში: „ბაღში გლე ხებს მიმარ თა სიტყვით ად გილობრივმა 
გამ ოცდილმა მე ბა ღ ემ ნიკო ზ. კეც ხოველ მა და სთხოვა ყურა-
დღ ებით მოპყრობოდნენ მას ზე უფრო გამოცდილ პირთ. პ.გ. 
მელ იამ გლე ხებს ჯერ აუ ხსნა  ძირითადი პრინციპები ხეხილის 
გას ხვლისა და შემ დეგ ხალხის წინ გას ხლა ოთხი წლის 
მოუვლელი ვაშლის ხე. გლე ხები ყოველ ივეს ყურა დღ ებით 
ისმენდ ნენ და უყურებ დნენ და კი თხვებ საც აძ ლევ დნენ.“29 

1914 წლიდან ქართლში მეხ ილეობის დარგის გან ვითა რებ-
ისათვის მუშაო ბა უფრო  ინტენსიურ ფა ზაში შევ იდა. 1914 წლის 
22 აპრილს, ნოტარ იულად დაი წე რა წეს დე ბა „ცენტრალურ 
ამ იერ კ ა ვკასიის მეხ ილე თა ამ ხა ნაგ ობისა“ დამფ უძნებელთა 
შორის იყვნენ ქართული სას ოფლო-სა მეუ რნეო საზ ოგად-
ოების აქტიური წევ რები: ვასილ რცხილა ძე, იას ია ფურცე ლა-
ძე, ნიკო კეც ხოველი და სხვა მეუ რნე ები30.  ამა ვე პერიოდში 
გვხვდე ბა ინფორმაც ია „შუაგულ სა ქარ თველოს მეხ ილე თა 
ამხანაგობის“ შე სა ხებ, რომლის მიზანიც ქართლის მეხ ილე თა 
„ნაწარმოების გა სა ღ ე ბა“ იყო. ამ ხანაგ ობას,  შექ მნიდან სულ 
რამ დენ იმე თვეში, „თბილისში შუაგულ ად გილას, სას ულიერო 
სემინარიის ძველ შენ ობაში (პუშკინის ბა ღის პირდაპირ) გაუ-
ხსნია ხილის საწყობი და მა ღ აზ ია...“31 

მა ლე ს ხვა დას ხვა ინიციატივის ლოგიკურ გაგ რძე ლე ბად 
იქცა მეხ ილე თა ამ ხა ნაგ ობა „ქართლი“, რომელ მაც მოა ხერ-
ხა ად გილზე ინფრასტრუქტურის გან ვითა რე ბა, მწარ მოე ბელ 
გლეხ თა ძალების შე კ ავ შირე ბა და გა სა ღ ების ბაზრის მოპოვე-
ბა, რა მაც იგი წარ მა ტებულ და სანიმუშო ეკონომიკურ საზ-
ოგად ოე ბად აქ ცია.  მისი გან ვითა რე ბა, 1921 წლის საბ ჭოთა 
ოკუ პაციის გამო, ხელოვნურად შეწ ყდა32.

29 „სასოფლო გაზეთი“,  # 14, 1914 წ.
30 „კლდე“, # 19, 1914 წ.
31 „კლდე“, # 29, 1914 წ.
32 „რაც მახსოვს“ – რევაზ გაბაშვილი; „დაბრუნება“,  გამომცემელი გურამ შარაძე, 
ფირმა „სადარა“, 1992 წ.
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ისა ია ფურცე ლა ძე და  სოფ. მე რეთის სა მეუ რნეო 
მამული

სა მეუ რნეო წინსვლის ინიციატ ორებ სა და პრაქ ტიკულ მოღ ვა-
წე თა შორის გამ ორჩეუ ლია ისა ია ფურცე ლაძის სა ხელი. 

მე-19 სა უკუნის მეო რე ნა ხე ვარში, ქვეყნის ეკო ნომიკური გან-
ვითა რების პრობლე მებ ზე ფიქრი და პრაქ ტიკული გეგ მების 
და სახ ვა პოლიტიკური პროცე სების – პოლიტიკური ინტე რეს-
თა ჯგუფების შექ მნა- გან ვითა რების პროცეს იდა ნაც გამ ოვიდა; 
ამ მხრივ, საი ნტე რესო სივრცედ იქცა შიდა ქართლი, სა დაც 
„ხალხსონების”33 ძლიერი ბა ზა მოეწყო 1870-იან წლებში – 
1873 წლიდან გორში და არ სდა ხალ ხოსანი „ამხანაგებისა 
და მეგ ობრებისნ წრე, რომლის მიზანიც იყო „გაეცნო 
ხალხისთვის მთავრობის მავ ნე წეს -წყობილე ბა, ჩა ე ხე დებ-
ინა გლეხ ობა თავისს ცხოვრე ბაში, დაერ წმუნებ ინა იგი, რომ 
უმამულოდ მისი გან თავ ისუფლე ბა ძველ ბატ ონყმობა ზე უა-
რესი იყო, რომ ამ გა რემ ოე ბამ გლეხი უფრო ყურმოჭრილი 
ყმა გა ხა და ნა ბატ ონარ ისა.“34  წრის მუშაო ბაში ჩართულები 
იყვნენ ადგილობრივი ინტელ იგენციის წარ მომად გენ ლები, 
გან მა ნათ ლებ ლები, საზოგადო მოღ ვა წე ები, მეუ რნე ები. 
„ამხანაგებისა და მეგ ობრების წრის“ თავ შეყრის ძირითად 
ადგილს გორის მაზრის სოფელი ტყვიავი წარ მოად გენ და. 
წლების შემ დეგ სწორედ გორის მაზრის სოფლებში მოიკი-
და ფეხი სა მეუ რნეო სკო ლებ მა  და სა ნერ გე მეუ რნეო ბებ მა, 
რომელ თა მიზანიც სოფლის მეუ რნეობის გან ვითა რების ხელ-
შეწ ყობა და სოფლის მაც ხოვრებ ლებში დარგობრივი ცოდნის 
გავ რცე ლე ბა იყო. 

33 „ნაროდნიკობა“ („ხალხოსნობა“) – მე-19 ს. მეორე ნახევარში რუსეთის 
ინტელიგენციაში გავრცელებული იდეოლოგია, რომელიც ხალხის მა-
სასთან დაახლოებასა და მის ემანსიპაციას ისახავდა მიზნად; ახასიათებდა 
სოციალიზმისაკენ სწრაფვა კაპიტალიზმის საფეხურის გავლის გამორიცხვით. 
„ნაროდნიკულ“ მიმდინარეობას განეკუთვნებოდნენ რადიკალური ჯგუფები 
(მაგ. „Земля и воля“), რომლებიც დასახული მიზნების განხორციელებისათვის 
 ტერორისტულ ტაქტიკასაც იყენებდნენ.
34 იაკობ ბალახაშვილი, ლიტერატურული და რევოლუციური წრეები გორში (მე-
19 ს. 70-80-90-იანი წლები), დოკუმენტალური ნარკვევი. საბლიტგამი, თბილისი 
1940 წ.
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„ხალხოსნების” დაფ უძნე ბელ ჯგუფში აქ ტიურად მუშაო ბდნენ 
მე რეთ სა და მიმდე ბა რე სოფლებში მცხოვრები ფურცე ლა-
ძე ები – დავითი, ქაიხოსრო, ანტონი და კო ნსტან ტინე. ამა ვე 
ჯგუფში შედიოდა შემდგომში ცნობილი აგრონომი, სოფელ 
მე რეთში (გორის მაზ რა) ხეხილის ბა ღი სა და სამეუ რნეო 
სკოლის დამ ფუძნე ბელი –  ისა ია იოველის ძე ფურცე ლა ძე 
(1851-1924). 

2015 წელს, სოფელ მე რეთში შე კ რებილი ზეპირი 
ისტორიების35 მიხედვით, ისა ია ფურცე ლა ძემ, აგრონომიული 
გა ნათ ლე ბა საფ რან გეთში მიიღო, შემ დეგ სა ქარ თველოში 
დაბ რუნდა, ხეხილის ახალი ჯიშების ნერ გებ ი და ნამ ყე ნები 
ჩამ ოიტა ნა და მშობლიურ სოფელ მე რეთში ხეხილის ბა ღის 
გა შე ნე ბა დაიწყო. 

მეო რე ვერსიით, მას არ ჰქონდა სპეც იალური აგრონომიული 
გა ნათ ლე ბა, თბილისში სა მას წავლებლო სემ ინარიის დამ თავ-
რების შემ დეგ, სოფელ ორტევში (გორის მაზ რა) სკოლის 
მას წავლებ ლად მუშაო ბდა. იმ პერიოდში (მე-19 ს. მეო რე 
ნა ხე ვარი) სკო ლებში, სწავ ლა ძირითა დად რუსულ ენა ზე 
მიმდინა რეო ბდა, პე დაგ ოგებს ავა ლებ დნენ (ოლქის მმარ-
თვე ლები და სხვ.) ქართული  ენის სწავ ლებ ისათვის თავი 
და ე ნე ბებ ინათ და სას წავლო პროცესი მხოლოდ რუსულად 
წა რე მარ თათ. ისა ია ფურცე ლაძისთვის ეს დამ ოკი დებ ულე ბა 
მიუღ ე ბელი აღმ ოჩნდა და მას წავ ლებ ლობას თავი და ა ნე ბა. 
ამის მე რე, და ახ ლოებით მე-19 სა უკუნის მიწურულს,  სოფელ 
მე რეთში, პა ტა რა მა მა პაპ ისეულ მამულს მიუბრუნდა, ხეხილის 
ბა ღ ების გა შე ნე ბა დაიწყო თავის ნა კ ვეთ ზე. მეუ რნეო ბა ეტაპ-
ობრივად გა ა ფარ თოვა მამ ულების შესყიდვით და სოფელ 
მე რეთის ერ თ-ერთ უბანში, ხაშ ილაურში ხეხილის სას წავ ლო-
სა მეუ რნეო ბა ღი გა ა შე ნა. 

პრე საში ფრაგ მენ ტულა დაა შემ ორჩენილი ისა იას ათ წლეუ-
ლების შრომის ამ სახ ველი ინფორმაც ია:

35 ინტერვიუების ჩაწერის პროცესში გაწეული დახმარებისათვის, პროექტის 
გუნდი მადლობას უხდის ქ-ნ მანანა ჩიხლაძეს (სოფ. ტყვიავი).
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„პატარა ლიახვის ხეო ბა ზე ისა ია ფურცე ლაძის ბა ღი ყვე ლას 
გაუ გონია. მარ თლაც შე სან იშნავ ია ოცდა ათ ზე მეტი დღიური 
სა უკ ე თესი ვაშლით, მსხალით და ატამით არის სავ სე. ამ ოდე-
ნა ხეხილის ბა ღს ძნე ლად შეხ ვდებით ქართლში.“36 

„ცნობილ მეუ რნეს ისა ია ფურცე ლა ძეს გორის მაზრის სოფელ 
მე რეთში ფრიად კეთილი საქ მე დაუ წყია: უზარ მა ზარ ჭა ლაში, 
რომელიც სამოც დეს იატ ინას37  შეი ცავს, აშე ნებს ხილის დიდ 
სასოფლო ბა ღს თავის ხარჯით. ნაწილი ამ ჭალ ისა თვით 
ბ-ნ ფურცე ლა ძეს ეკუ თვნოდა, და ნარჩენიც შეი ძინა სხვა მე სა-
კუ თრე ებ ისა გან. ჭალის და სა ცა ვად წყლისა გან ი. ფურცე ლა-
ძეს ნა ხე ვარ ვერსის მან ძილზე უკ ვე სა კ მაოდ მკვ იდრად გაუ-
მაგ რებ ია ლიახვის ნაპირი. ბ-ნ ფურცე ლა ძეს გადაწ ყვეტილი 
აქვს, აქ ვე და ა არსოს სა მეუ რნეო სას წავ ლე ბელი, რომლის 
ხარჯიც დაი ფა რე ბა ამ უზარ მა ზარი ბა ღის შემ ოსავლით.“38 

1900 წლიდან ისა ია ფურცე ლა ძე ასე ვე იყო ქარ თველ თა 
შორის წე რა -კითხვის გა მავ რცე ლებელი საზ ოგად ოების წევრი. 
გარ და სა მეუ რნეო საქ მიან ობისა,  ჩაბმული იყო სოფლის სა-
ზ ო გადოებ რივ-კუ ლტურულ ცხოვრე ბაშიც: მის სა ხელს უკ ავ-
შირდე ბა ლიზა ჩერ ქეზიშვილის სას ცენო კარ იერის დაწ ყე ბა 
– სიკო ცა გა რელის „ხანუმაში“, 1885 წელს.39  

მეუ რნეობის და არ სებ იდან, ხეხილის ახალი ჯიშების გამ ოყ ვა-
ნა სა და სა მეუ რნეო სკოლის მოწყობამ დე, ისა ია ფურცე ლა -
ძეს სოფლად არა ერთი დაბ რკო ლების გა და ლახ ვა მოუხდა.  
ერ თ-ერთი საქონლის მიერ ხეხილის ბა ღ ების დაზ ია ნე ბა იყო. 
„ქართლში შემ ოდგომა ზე, რა კი ვე ნახი და იკრ იფე ბა, საქ-
ონელი თავ ისუფლად დადის, თითქოს მას აღ ა რაფრის წახ-
დე ნა და ზა რალის მიყე ნე ბა არ შე ეძლოს. სად ღო ბეს გას ტე-
ხამს, სად ვე ნახში გა და ვა კამ ბეჩი, ხარი, დამ ხევი არავინ არის. 

36 ჩვენი სოფლის მოღვაწენი, სამეურნეო ჟურნალი „მოსავალი“, # 6, 1910 წ.
37 ძველებური მიწის საზომი ერთეული რუსეთში; უდრის 2400 კვადრატულ 
საჟენს (1, 09 ჰექტარს);
38 მისაბაძი მაგალითი, „სასოფლო გაზეთი“, # 19, 1914 წ.
39 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ვებ-გვერდი, http://
www.nplg.gov.ge/ilia/ka/00002965/;
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ადვილი წარ მოსად გენ ია რა ხეი რსაც და აყ რიდა ხა რკ ამ ბეჩი 
ახალ ჩაყრილ ხეხილს“40. ისა ია ფურცე ლა ძეს ამ კუთხით 
სოფლის მაც ხოვრებ ლებ თან, საქონლის მე პატ რონეებ თან, 
„სასტიკი ბრძოლა“ გაუ მარ თავს და სა კ მაო დროც დას ჭირვებ-
ია, სა ნამ სოფელი მის სიმართლეში დარ წმუნდებ ოდა; ნელ-
ნე ლა „სოფელმა დაი ნა ხა მა გალითი იმისა, თუ რამ ოდე ნა 
გამორჩომა შეი ძლე ბა მისცეს კაცს ხეხილის ბა ღ მა და ახ ლა 
იქ ყვე ლა ცდილობს გაიჩინოს სა უკ ეთესო ჯიშის მსხალი და 
ვაშლი“.

სოფლის მაც ხოვრებ ლები თავ იდან ასე ვე სკ ეპ ტიკუ რად იყვნენ 
გან წყობილები ხეხილის ახალი ჯიშების მიმართ, რომელ თა 
გამ ოყვა ნა საც ისა ია ფურცე ლა ძე თავის საც დელ მეუ რნეობაში 
ცდილობდა. თუმცა ისა იას წარ მა ტების კვალ და კ ვალ მალე 
გლე ხებ მაც აუღ ეს ალღო ბაზრის მოთხოვნი ლე ბებს და ყვე-
ლას „გრანიცის“ ხეხილის გა შე ნე ბა მოუნდა – „გრანიცის“ ხეხ-
ილმა თვალი გა ა ხელ ინა სოფელს, სა ღ ე რღ ელი აუ შა ლა 
ფულის შოვნისა.“41 

კერძო მეუ რნეო ბად დაწ ყებული საქ მე, სოფლის მაც ხოვრებ-
ლებ ისათვის მეხ ილეობის დარგში თა ნა მედ როვე ცოდნის გაზ-
ია რე ბაში გა დაი ზარ და. მეუ რნეობის საქ მიან ობაში სოფლის 
მაცხოვრებ ლებიც იყვნენ ჩარ თულები. გლე ხები თან მუშაო-
ბდნენ მეუ რნეო ბაში. თან სწავლობდნენ სა მეუ რნეო სას წავ-
ლე ბელში. სა მეუ რნეო სკო ლა ხეხილის ბა ღ ებ თან ახლოს, 
სოფლის ერ თ-ერთ უბანში, ხაშ ილაურში იყო მოწყობილი. 
ისა ია ფურცე ლა ძე სკო ლაში თა ვად ას წავ ლიდა. სკო ლიდან 
თავ ისუფალ დროს, ბა ღში მუშაო ბდა, ამ ყნობდა ხეხილს და 
ბაღის მოვლას შეგ ირდებ საც ას წავ ლიდა. სა მეუ რნეო ბა ღში 
ათა სამ დე მარტო მსხლისა და ვაშლის ხე იყო დარგული.42   

სოფლად დღ ე საც ყვებ იან: ხეხილის ნამ ყენს ყვე ლას აძ-
ლევ და, ხელს უწყობდა ახალი ჯიშების გავ რცე ლე ბას, ამის 

40 ჩვენი სოფლის მოღვაწენი, სამეურნეო ჟურნალი „მოსავალი“, # 6, 1910 წ.
41 იქვე
42 სოფელ კარბის საჯარო სკოლის პედაგოგის, ქ-ნი ქეთევან მარიამიძის 
ჩანაწერი.
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მიუხე და ვად, თუკი ვინმე ნერ გებს მოპა რავ და, მეუ რნეობის ყა-
რაუ ლებს ეუბნებ ოდა, დაი ჭირეთ, მოვლა ას წავ ლეთ და ისე 
გაუშვითო. „თუ შე ამ ჩნევ და რომელ იმე გლეხს მე ბა ღ ეობის 
ინტე რესს, ნერ გებს ჩუქნიდა. ერთ დილას მისი ერთგული 
მოჯა მაგ ირე ვანო ბა ია ძე აღშ ფოთებული შევ იდა და მოახ-
სე ნა: ჩვენი სა ნერ გე დან ნერ გები მოუპა რავთო. ამის გაგ ონე-
ბა ზე ისა იას სა ხე გა ნა თებ ია, სიხარული ვერ დაუ მა ლავს და 
კარ გა ხანს ხმა მა ღ ლა უცინია, ძალ იან გამა ხა რე ჩემო ვანო, 
მე რე თე ლები ფხიზლდებ იან, ჩემს შრომას ნაყოფი გამ ოაქვს, 
წა იღონ, ოღონდ წა იღონ, და ამყნონ და გა ა ხარონო“.43 

თა ვად ისა ია ახალი ჯიშების გამ ოყვან ითაც იყო და კ ა ვებული, 
ზოგიერთ ხე ზე საც დე ლად 10-12 ჯიშის ვაშლს ამ ყნობდა.44  
მის სა ხელს უკ ავ შირდე ბა რამ დენ იმე ახალი ჯიშის გამ ოყვა ნა,  
რომელ თა მოშე ნე ბაც დღ ე საც გრძელ დე ბა არა მარტო სო-
ფელ მე რეთში; თავის დროზე საცდელ ნა კ ვეთში მან შე აჯ ვა რა  
წითელი კალ ვერი, შამ პანიური რე ნე ტე (ან ტონოვკ ა), ვაგ ნერი 
და ახალი ჯიშის ვაშლი მიიღო, რომელ საც „მერეთულა“ და-
არ ქვა. ხეხილის ბა ღში 200-მდე ჯიში ჰქონდა დარგული.

„ჟოზეფინა დე- მალინ, მა დამ დიუპუი, შარლ კო ნიე, ბერ-
გამოტ ეს პერ ინა – ამ ჯიშის მსხლებ მა წელს პირვე ლად 
დაი სხეს ბ-ნ ისა ია ფურცე ლაძის ხეხილის ბა ღში. პირველი 
ამ ჯურთა განი ბ-ნმა ფურცე ლა ძემ შემ ოიტა ნა „მოსავალი“-ს 
რე დაქ ციაში საჩ ვე ნებ ლად. შემ ოდგომა ზე, როცა იკრ იფე ბა ამ 
ჯიშის მსხალი, ჯერ ისევ თურმე მკ ვა ხეა და არც გემო, არც 
სურნელ ოვა ნე ბა არა აქვს. მაგ რამ იან ვრისათვის მშვენ ივრად 
მწიფდე ბა და სა გან გებოდ გემ რიელ დე ბა. დამ წიფებული ჟო-
ზეფ ინა დე- მალინ თურმე ორ თვე ზე მეტ ხანს სძლებს ისე, 
რომ არავ ითარი ხინჯი არ ეძ ლე ვა. ამ წელსვე პირვე ლად 
მოისხეს ფურცე ლაძის ბა ღში ვაშ ლებ მა ბა ნან მა, ლან ზბერგის 
რე ნეტ მა, ვაგ ნერის რე ნეტ მა, ედელ ბე მერ მა (ტიროლისა).“45  

43 იქვე
44 ზეპირი ისტორია, სოფელი მერეთი,  ნინო გორგიშელი, დეკემბერი 2015 წ. 
საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია, საზოგადოებრივი არქივი.
45 სამეურნეო ჟურნალი „მოსავალი“, # 4, 1912 წ.
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ზეპირი ისტორიების თა ნახ მად, 1921 წელს სა ქარ თველოს 
საბ ჭოთა რუსეთის მიერ ოკუ პირების შემ დეგ, ბოლშევ იკუ რმა 
ხელ ისუფლე ბამ ისა ია ფურცე ლა ძეს სა კუ თრე ბა მთლია ნად 
ჩამ ოართვა. „კომუნისტებმა ისე და სა ჯეს, თავის გა შე ნებულ 
მეუ რნეო ბაში აღარ უშვებდნენ“.46 1924 წელს 73 წლის ასა-
კში გარ დაცვლილი ისა ია, ყოფილი მეუ რნეო ბისა და სა მეუ-
რნეო სკოლის ტერ იტორიაზეა და კრ ძალული. გა ნად გურდა 
მისი სახლი და მა რანი. მისი გა შე ნებული ხეხილის ბა ღი შემ-
დეგ კო ლმეუ რნეობის სა კუ თრე ბა გახ და. საბ ჭოთა კავშირის 
დაშლის შემდეგ კი და ნა წევ რდა და სხვა დას ხვა კერძო მე-
სა კუთრის ხელში გა დავ იდა. 100-ზე მეტი წლის წინ ისა ია 
ფურცე ლაძის მიერ დარგული ხე ები ხაშ ილაურში დღ ემ დეა 
შემ ორჩენილი. სოფლის მაც ხოვრებ ლების თქმით, ბე ბერი ხე-
ები ალ ბათ ერთ-ორი წელში გაი ჩე ხე ბა და ხაშ ილაურში ისია 
ფურცე ლაძის საფ ლავ იღა დარ ჩე ბა. სოფლის ცენტრში ასე ვე 
შემ ორჩენ ილია ისა იას სა ხელობის წყარო. 

გორის მუნიციპალ იტეტის სოფელი მე რეთი, დღ ეს კონ-
ფლიქტის ზონაში ე.წ. გამყოფ ხაზ თან მდე ბა რეობს. „2008 
წლის ომის შემ დეგ, ოკუ პირებულ სა ზღ ვარ ზე მდგარი ეს 
სოფელი, დღ ეს სას მელი და სარ წყავი წყლის ნა კ ლებ ობას  
უჩივის და საგ ულდაგულოდ ნა შენი და მოვლილი ხეხილის 
ბა ღ ები უწყლობისგან ხმე ბა“.47 მე-20 სა უკუნის და საწყისში 
სოფლად მცხოვრები მეხ ილეობის სპეც იალისტის, ხეხილის 
მეურნეობის და სა მეუ რნეო სკოლის და მა არ სებლის, იას ია 
ფურცე ლაძის შე სა ხებ სოფელი დღ ემ დე ცოცხალ მეხ სიე რე-
ბას ინა ხავს, თუმცა მა ლე მისი უკ ა ნა სკ ნელი ფიზიკური კვალიც 
წაი შლე ბა და საზ ოგად ოე ბამ მისი დიდი, წარ მა ტებული ექ-
სპერ იმენ ტისა და შრომის ისტორიაც შეი ძლე ბა მიივიწყოს.

>>
46 ზეპირი ისტორია, სოფელი მერეთი,  ნინო გორგიშელი,  დეკემბერი 2015, 
საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია, საზოგადოებრივი არქივი.
47 ია გორგიშელის ბლოგი - https://goianna.wordpress.com
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ფოტო: ანა მარგველაშვილი, 2015 წ. 
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ერმილე ნაკაშიძე – გურიის 
მებაღეთა საკრედიტო და 
სასოფლო-სამეურნეო ამხანაგობა 
 [ ირაკლი ხვადაგიანი ]

კა ვკ ას იაში, შავ იზღვ ისპირეთში, სუბტროპიკული კუ ლტურების 
გა შე ნე ბა მე-19 სა უკუნის ბოლოს, 1880-იანი წლებ იდან 
დაიწყო. თუმცა პროცესი ძნე ლად და შერ ჩევით მიმდინა რეო-
ბდა. ახალი კუ ლტურების საც დელი პლან ტაც იები ძირითა დად 
ბათუმის ოლქში, სა ხელმწიფო მამ ულებში იყო მოწყობილი 
და და კვ ირვების რე ჟიმში არ სებ ობდა. თავ დაპ ირვე ლად, 
როდე საც ცხადი გახდა, რომ ჩაის, ლიმონის, მან დარ ინისა და 
სხვა სუბტროპიკული კუ ლტურების გან ვითა რებისათვის და-
სავ ლეთ სა ქარ თველოს ზღვ ისპირა რეგ იონები ხელ საყ რელი 
იყო, რუსეთის იმპერიის ხელ ისუფლების სა მეუ რნეო ორგან-
იზაც იების წარ მომად გენ ლებ მა დაი წყეს მსჯელ ობა, რამ დე ნად 
მიზან შეწონილი იქნებ ოდა მათი  გან ვითა რე ბა. პროცესს გა-
რკ ვეული სკ ეპტიციზმიც ახ ლდა. მა გალ ითად, ჩაის სან იმუშო-
საც დელი ნარ გა ვები დიდი ხნის გან მავ ლობაში ხსე ნებულ მამ-
ულებში დე კო რატიული ფუნქციით არ სებ ობდა, რად გან ჩაის 
ფოთლის დამ უშა ვების ტექნოლოგიის და ნერ გვას არავინ აპ-
ირებ და და მსგავსი გეგ მა უტოპიად ჩან და.

1900-იანი წლების მიჯნა ზე სა ხელმწიფოს დამ ოკი დებ ულე ბა 
შეი ცვა ლა, რად გან, ერთი მხრივ, ადგილობრივი მეუ რნე ებ-
ისა და აგ რონომების ძალ ისხმევით გავ რცე ლებ ულმა ჩაი სა 
და ციტრუსების ნარ გა ვებ მა მოსახ ლეობის დიდი დაი ნტე რე-
სე ბა გამ ოიწვია. მა ლე აფ ხა ზეთის, გურიის, სა მეგ რელ ოსა და 
ბათუმის მხარის სოფლებში მცირე პლან ტაც იები გაჩ ნდა, რა-
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მაც პრაქტიკ აში აჩ ვე ნა ამ კულტურის პოტენ ციალი, ხოლო 
პა რა ლელ ურად, გან სა კუ თრებით ჩაის ნარ გავებ ისა და პრო-
დუქციის მა ღ ალი ხარისხის გამო, შე სა ბამისი ფინანსური სარ-
გებლის გაც ნობიერების შე დე გად, სა ხელმწიფომ დაიწყო 
ფიქრი ჩაი სა და ციტრუსების გა და მამ უშა ვე ბელი ქარხნების 
მოწყობა ზე და სავ ლეთ სა ქარ თველოში.

სუბტროპიკული კუ ლტურების გან ვითა რების  მთა ვარი ენ თუზი-
ასტი და პრაქ ტიკოსი მეუ რნე, რომელ მაც პირვე ლად გაი ტა-
ნა სოფლის მოსახ ლეო ბაში  მეუ რნეობის ეს ახალი დარგი, 
ქართველ აგ რონომთა პირველი თაობის გამ ორჩეული მოღ-
ვა წე ერ მილე ნა კ აშ იძე იყო, რომლის მუშაო ბამ გურიის, სა-
მეგ რელ ოსა და ბათუმის მხა რეში საფ უძველი მოუმზა და ჩაი სა 
და ციტრუსოვანი ნარ გა ვების პლან ტაც იების გან ვითა რე ბას.

ერ მილე ნა კ აშ იძე

ერ მილე კაც იას ძე ნა კ აშ იძე 1859 წელს დაი ბა და ქუთაისის 
გუბერნიის ოზურგეთის მაზრის სოფელ მა კ ვა ნეთში, თა ვადის 
ოჯახში; მა მა – კაც ია, მა კ ვა ნეთის მამ ულების მფლობელი, 
გურიის წარ ჩინებული თა ვა დების შთამ ომა ვალი იყო, ხოლო 
დე და – მა კ ა, რაჭის ერ ისთა ვების შთამ ომავალი.

ერ მილემ ლიხაურის სასოფლო დაწ ყებითი სკოლის დას-
რულების შემ დეგ სწავ ლა ოზურგეთის სა ქა ლაქო სას წავ ლე-
ბელში გა ნაგრძო, შემ დეგ 1879 წლიდან კი ქუთაისის კლა-
ს ი კურ გიმნაზ იაში სწავ ლობდა (ექ ვთიმე თა ყაი შვილითან 
და ნიკო მარ თან ერ თად). ერ მილემ ად რეული ასა კი დან 
გამ ოავ ლინა ინტე რესი აგრონომიის მიმართ. ოზურგეთში 
სწავლისას მან სახლში მოაწყო პა ტა რა სა ნერ გე, სა დაც საც-
დე ლად ამ ყნობდა ნერ გებს და ახალი ჯიშები გამ ოჰყავ და. მან 
შეძლო კა კლის გაუ მჯობე სებული ჯიშის გამ ოყვა ნა, რომელიც 
ძვირფას სა მა სა ლე მერ ქანს იძლეო და.

გიმნაზიის დას რულების შემ დეგ ერ მილეს არ ჰქონდა საშ-
უა ლე ბა სწავ ლა უმა ღ ლეს სას წავ ლებელში გა ეგ რძე ლებ ინა; 
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სა ბედ ნიეროდ, მან ისარ გებ ლა ქუთაისის სა თა ვა დაზ ნაურო 
ბა ნკის სტიპენდიით და პოლონეთში, ნოვო-ა ლექ სანდრიის 
სა ს ოფლო-სა მეუ რნეო და სატ ყეო ინსტიტუტში გა ემ გზავ რა, 
სა  დაც იგი პირველი სტუდენტი იყო კა ვკ ას იიდან. სწავლის 
დას  რულების შემ დეგ, 1886 წელს, ერ მილე სამშობლოში 
დაბ  რუნდა და აქ ტიურად ჩა ება საზ ოგად ოებრივ და სა მე  უ-
რ ნეო ცხოვრე ბაში. იგი დაქ ორწინდა ივლიტა (იტა) ასათ იან-
ზე. რომელიც პე დაგოგი, პუბლიცისტი და ქალ თა საზ ოგად-
ოე ბების ერ თ-ერთ ორგან იზატორი იყო. მათი ოჯახი მა  ლე 
კუ ლტურისა და გა ნათ ლების ერ თ-ერთი კე რა გახ და გურ-
იისათვის.

წინამ ძღვ რიან თკ არის სა მეუ რნეო სკო ლა

დაბ რუნებ ისთა ნა ვე, 1887 წლიდან, ერ მილე ნა კ აშ იძე ჩა-
ერთო ილია წინამ ძღვრიშვილის მიერ სა კუ თარ მამულში 
მოწყობილი ქართული სა მეუ რნეო სკოლის მუშაო ბაში. იგი 
დაი ნიშნა სას წავლებლის ზე დამ ხედ ვე ლად (მმარ თვე ლად). 
მიუხე და ვად იმისა, რომ სკო ლა უკ ვე 4 წლის და არსებული 
იყო და მოსწავ ლე თა პირველი ნა კ ადი ჰყავ და მიღ ებული,  
დამ ფუძნებ ლების სახ სრები მისი გა მართული მუშაო ბისათვის 
სა კ მარისი არ იყო.  წლების გან მავ ლობაში კვ ლავ გრძელ-
დებოდა საზ ოგად ოების მიერ სხვა დას ხვა საქ ველ მოქმედო 
ღო ნისძიების გზით შეწ ირულობების შეგ როვე ბა და გა და ცე-
მა სკო ლისათვის. სას წავ ლებლის ზე დამ ხედ ველს, ერ მილე 
ნა კ აშ იძეს, პრესის საშ უა ლებით, ხშირად უწევ და სკოლის 
მუშაობის შე სა ხებ საზ ოგად ოების ინფორმირე ბა და დამ-
ხმა  რე პირებ ისათვის სა პასუხო მად ლიე რების გამ ოცხა დე ბა. 
ერ  მილეს მმარ თველობის პერიოდში სკო ლამ შეძლო  სას-
წავ ლო პროგრამის გან ვითა რე ბა და დახ ვე წა; მოეწყო ინ-
ფრა ს ტრუქტურა: სა ხელ ოსნოები, დამ ხმა რე ნა გებ ობები, ლა-
ბ ორატ ორიები და საც დელი ნა კ ვე თები.

1892 წელს, წარ მა ტებული შრომის შემ დეგ, ერ მილემ სას წავ-
ლებლის ზე დამ ხედ ველ ობა დატოვა და კა ვკ ასიის რეგიონში 
მწვა ვე სა მეუ რნეო პრობლემის აღმ ოფხვრაში ჩა ე ბა.
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„საფილოქსერო დასი“

მე-19 სა უკუნის ბოლოს კა ვკ ას იაში გავ რცე ლებ ულმა ვაზის 
პა რაზ იტმა, ფილოქსე რამ და სხვა მცე ნა რეული და ა ვა-
დე ბების ეპ იდემ იამ, გა ნად გურების პირას მიიყვა ნა ვაზის 
ტრადიციული ენდემური ჯიშები და მე ვე ნა ხეო ბა- მე ღვ ინეო-
ბა გა და შე ნების საფრთხის წინა შე დად გა. რუსეთის იმპერიის 
მთავ რობამ ეპ იდემიის აღმ ოსაფ ხვრე ლად ტფილისში  და-
ა არ სა  „ფილოქსერასთან მებრძოლი კავკასიის კომიტეტი“,  
რომელ საც უნდა შე ეს წავ ლა სა ხელმწიფო და კერძო ზვრები, 
ჩა ექრო ეპ იდემიის კე რები, მეუ რნე ებ ისათვის ეს წავ ლებ ინა 
ვაზის ქიმიკ ა ტებით დაც ვა და ფილოქსე რა სადმი გამ ძლე 
„ამერიკული ვაზის“  საძ ირე ზე ადგილობრივი ჯიშების მყნობა. 
თავის მხრივ კო მიტეტს უნდა მოე მა რა გებ ინა მეუ რნე ები მე ვე-
ნა ხეობის აღ სად გე ნად საჭირო ახალი ტექ ნოლოგიებ ითა და 
მა სა ლებით.

ერ მილე მთელ სა ქარ თველოში, ეპ იდემიის კე რებში, კო-
მიტეტის მუდმივი და მკვ ირვებ ლისა და ექ სპერტის თა ნა შემწის 
სტატუსით მუშაო ბდა. მან შეი სწავ ლა ყვე ლა დაზ ია ნებული 
რეგიონი. ამზა დებ და და სკვ ნებს მდგომა რეობის შე სა ხებ, 
ატა  რებ და ვაზის შე წამ ვლისა და მოვლის საჩ ვე ნებელ გა კ-
ვეთ ილებს; პა რა ლელ ურად იგი სწავ ლობდა და აკვ ირდებ-
ოდა ვაზის სხვა დას ხვა და ავა დე ბას და ეძებ და მკუ რნალობის 
გზებს. ამ პერიოდში „საფილოქსერო დასის“ ხელ მძღ ვა ნელ-
ობა სარ გებ ლობდა სა გან გებო მდგომარეობით და მრავ ლად 
ასაქ მებ და სას წავ ლებ ლებ იდან რევოლუციურ მოძრაო ბაში 
მონაწილეობის და სხვა პოლიტიკური სა ბაბით გარიცხულ 
ახალ გაზ რდებს, არა ლე გალური პოლიტიკური მიმდინა რეო-
ბების წარ მომად გენ ლებს. მათ, კო მიტეტის საქ მიან ობაში მო-
ნაწილეობის პა რა ლელ ურად, ეს ბა ზა კარ გად გამ ოიყე ნეს 
პროვინციებში გლეხ თა შორის გან მანათ ლებ ლობისა და პო-
ლი ტიკური პროპა გან დისათვის. 

ერ მილე კო მიტეტში ოფიციალ ურად 1896 წლამ დე მუშაო-
ბდა, თუმცა შემდგომ წლებშიც თეორიული და პრაქ ტიკული 
ღო ნისძიე ბებით გა ნაგ რძობდა მე ვე ნა ხეობის ხელ შეწ ყობას. 
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ათწლეუ ლების გან მავ ლობაში ერ მილე ნა კ აშ იძემ მოამ ზა-
და ფუნდა მენტური ნაშ რომები სა ქართველოს მე ვე ნა ხეობის 
კულტურის ისტორიისა და თა ნა მედ როვეობის შე სა ხებ.

სა გან მა ნათ ლებლო ინიციატ ივები

1890-იან წლებში ერ მილე ნა კ აშ იძემ პრესის საშ უა ლებით საზ-
ოგად ოე ბას გა აცნო იდეა სა მეურნეო კო ლონიების მოწყობის 
შე სა ხებ, სა დაც სა მეუ რნეო გა ნათ ლების მქონე მოქა ლა-
ქე ებს სანიმუშო მეუ რნეო ბა- და სახ ლე ბები უნდა მოეწყოთ 
პროვინციებში, თა ნა მედ როვე სა მეუ რნეო ტექ ნოლოგიე ბ ი  სა 
და გა ნათ ლების გავ რცე ლებით უნდა აეყ ოლიებ ინათ ად-
გილობრივი მოსახლეო ბა და სოციალ ურ-კულტურული და 
სა მეუ რნეო მოდერ ნიზაციის პროცესი და ეძ რათ. ინიციატ ივას 
საზ ოგად ოე ბა გულგრილად და კრ იტიკით შეხ ვდა. კრ ი ტი-
კის არ გუმენ ტები და მა ჯერე ბელი იყო; საზ ოგად ოების გა ნათ-
ლებული ნაწილი, „ინტელიგენცია“, არ იყო მზად და არც 
სურდა მეუ რნე ე ბად გარ დაქმნილიყო. ერ მილეს პროექტი, 
კო ოპე რატიული კო ლონია- მეუ რნეო ბა, რე ალ უ რად კო მუნა 
იყო და მეფის რე ჟიმის პირობებში  იმთავ ითვე პოლიტიკური 
სარჩული და ე დებ ოდა და ვერ განვითარ დებ ოდა. ამ არ-
გუმენ ტების საწ ინა ა ღმ დეგოდ მომხრე ები შენ იშნავ დნენ, რომ 
სა ქართველოს ქა ლა ქების სამ რეწ ველო წილი ეკო ნომიკ აში 
და მოსახ ლეობის პროცენტული მაჩ ვე ნებელი აჩ ვე ნებ და, 
რომ ძირითადი ძა ლა სოფლად იყო თავმოყრილი. თუმცა 
სოფელი ინტე ლექტუალური ძა ლებ ისა გან იცლებ ოდა და ერ-
მილე ნა კ აშიძის პროექტი სწორედ  ამ პრობლემის გა დაჭრის 
გზების ძიებით იყო ნა კ არ ნა ხევი.

ინიციატ ივისადმი გულგრილობის მიუხე და ვად, ერ მილე ნა კ აშ-
იძემ თა ვად გა ნაგრძო და სახული პროგრამის გან ხორციე ლე-
ბა, რის ბა ზად მა კ ვე ნეთში სა კუ თარი მამული აქ ცია. პირველ 
რიგში, იგი მხარში ამ ოუდგა სოფლის სკოლის და მა არ სებ-
ლებს. სკო ლას აჩ უქა 900 კვად რატული სა ჟენის ფართობი 
შენ ობისა და საც დელი ნა კ ვე თების მოსაწ ყობად. მოა მა რა გა 
სას წავლო ლიტე რატ ურითა  და  გამ ოიწე რა ქართული პრე სა.
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ზაფხულობით მე უღლის, ივლიტას ხელ მძღ ვა ნელობით, მათ 
სახლში ტარ დებ ოდა სას წავლო კუ რსები სოფლის ბავ შვებ-
ისათვის, ასე ვე თე ატ რალური, ლიტე რატურული და მუსიკ-
ალური წარმოდგე ნები. მათ თან იკრ იბებ ოდნენ მეგ ობარი და 
ნა თე სავი საზ ოგადო მოღ ვა წე ები, რომელ თა დისკუ სიები და 
საუ ბრები არაფ ორმალური გა ნათ ლების წყარო იყო ახალ-
გაზ რდებ ისათვის. 

ერ მილემ მა კ ვა ნეთში, სა კუ თარ მამულში, მოაწყო საც დელ -
-სანიმუშო მეუ რნეო ბა, სა დაც სხვა დას ხვა ჯიშის ხეხილი, ვაზი 
და სხვა კუ ლტურები გა ა შენა. მას ასე ვე გამოყოფილი ჰქონდა 
ცა ლკე ნა კ ვე თები ექ სპერ იმენ ტებ ისათვის.  პა რა ლელ ურად 
კვ ლავ აგ რძე ლებ და მუშაო ბას კა ვკ ასიის სამეუ რნეო საზ-
ოგად ოე ბა სა და სხვა სა მეუ რნეო გა ერ თია ნე ბებში; აქ ტიურად 
თა ნამ შრომლობდა სა მეუ რნეო ჟუ რნა ლების რე დაქ ციებ თან.  
ყოველ ახალ ტენ დენ ციას თუ პრობლე მატურ სა კითხებს, 
რომლებიც სოფლის მეუ რნეო ბას უკ ავ შირდებ ოდა, სა კუ-
თარ საც დელ ნა კ ვე თებში და კვირვებ ისა და შეს წავლის შემ-
დეგ ან გარიშის და რჩე ვების სახით აც ნობებ და მკი თხვე ლებს. 
მაგალ ითად,  თუ რომელი  სასუქი რა ტიპის ნია დაგისთვის 
იყო სა სარ გებლო. ერ მილემ რამ დენიმე საც დელი ნა კ ვეთი 
გამოყო, ერ თნაირი წესით და ამ უშა ვა მიწა და თითოეულს 
სხვა დას ხვა სასუქი – ნა ცარი, კირი და გუანო და ახ მა რა, 
ერთი კი სასუქის გა რე შე დატ ოვა. მოსავლის მიღ ებისას 
მან გა ა ა ნალ იზა თითოეული ნა კ ვეთის მოსავლის ხარისხი 
და შე სა ბამისი და სკვ ნები და სახელ მძღ ვა ნელო მითითე-
ბები მკი თხველს აც ნობა. ასე ვე,  სა სარ გებლო იყო თუ არა 
ღო მის ჩალის გამ ოყე ნე ბა პირუტყვის სა კ ვე ბად, მან ჩალის 
ნიმუშები სა ა ნალიზოდ პოლონეთში, ნოვო-ალექ სანდრიის 
ინსტიტუტის ლაბ ორატ ორიას გაუ გზავ ნა და და სკვ ნები ჟუ-
რნალ „მეურნეში“ გამოაქ ვეყ ნა. იგი, სა მეუ რნეო საზ ოგად ოე-
ბების და სოფლის მეუ რნეობის სამინისტროს და ვა ლებით, 
ხშირად იყო მივლენილი სხვა დას ხვა პროვინციაში ახალი სა-
მეუ რნეო ინიციატ ივებ ისათვის ნია დაგის შესას წავ ლად.

ერ მილე ნა კ აშ იძემ პირვე ლად აღძ რა სა კითხი ოზურგეთში 
სას ოფლო-სა მეუ რნეო სას წავლებლის და სა არ სებ ლად; შეი-
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მუშა ვა პროექტი, გან სა ზღვ რა სას წავლო პროგრა მა, რაშიც 
წინამძღვ რიან თკ არის სას წავ ლებლის გამ ოცდილე ბა გამ ო-
იყე ნა. სკო ლაში ისწავ ლებ ოდა: მე აბ რეშ უმეო ბა, მეფ უტკ რეო-
ბა, მე ბა ღ ეო ბა, მე ვე ნა ხეო ბა- მე ღვ ინეო ბა, მე საქ ონლეო ბა და 
მემინდვრეო ბა.

გურიის დამ ხმა რე კო მიტეტი

1905 წლის რევოლუციის დროს გურიის მხა რე საქ ვეყნოდ 
ცნობილი გახ და აბსოლუტური, ფაქტობრივი თვითმმარ-
თველობის მოპოვებით. გურიის სა ხელი კა ვკ ას ია სა  და სა-
ქარ თველოში მიმდინა რე რევოლუციური მოძრაობის არე-
ალს გას ცდა და სა ერ თაშორისო ყურა დღ ე ბაც კი მიიპყრო. 
რევოლუციის მარც ხისა და მეფის რე ჟიმის მიერ სა პასუხო 
რეპ რეს იების დაწ ყების შემდეგ, გურია სა დამ სჯელო ექ სპედ-
იციების მთა ვარი სამ იზნე გახ და. ორი ექ სპედიციის შე დე გად 
1906 წლის და საწ ყისისათვის გურიაში მრა ვალი სოფელი და-
ზა რალ და. დაწ ვეს რევოლუციურ მოძრაო ბაში მონაწ ილე ებ-
ისა და ლიდე რების სახ ლები, ასე ვე გა ნად გურდა სოფლების 
თვითორგან იზებით მოწყობილი ბიბლიოთე კ ები, კლ უბები და 
მეუ რნეო ბები. ერ მილე ნა კ აშიძის ოჯახი და მეუ რნეო ბა თავ-
შე საფ რად იქცა სა დამ სჯელო რაზ მების თა რეშს გაქ ცეული 
მოსახ ლეობისათვის. 

ერ მილე გახ და გურიის და ზა რა ლებ ულთა დამ ხმა რე კო-
მიტეტის წევრი. მას თან ერ თად კომიტეტის შე მად გენ ლობაში 
იყვნენ: რაი სა სოლომონის ასული თოხა ძე, სოფიო ალექ-
სან დრეს ასული თუმანიშვილი, ეკ ა ტერ ინე ყა რა მანის ასული 
მამ ულაიშვილი, ნინო იოსების ასული ნა კ აშიძე, ილია პეტ რეს 
ძე ნა კ აშ იძე და გიორგი კო ნსტან ტინეს ძე ჭოღოშვილი.
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ჩაის კუ ლტურა

1900-იანი წლების და საწ ყისისათვის გურიის სოფლებში ნელ-
ნე ლა დაიწყო სა ხელმწიფო სანერ გე ებ იდან გავ რცე ლებული 
ჩაის ბუჩქის მოშე ნე ბა და მის მიმართ ინტე რესი გაჩ ნდა. ამ 
მხარეში ნერ გების გა მავ რცე ლე ბელ წყაროდ ოზურგეთში 
თამ ბაქოს საც დელი მეუ რნეობის სა ნერგე და ერ მილე და 
მიხეილ ნა კ აშ იძე ების მეუ რნეო ბა იქცა. ერ მილე, როგორც 
მიწათ მოქმე დების დე პარ ტა მენტის ექ სპერტ-ინსტრუქტორი, 
ხელ მძღ ვა ნელობდა ჩაის პლან ტაც იების გა შე ნე ბას აფ ხა-
ზეთში, სა მეგ რელ ოსა და გურიაში. იგი სპეც იალ ურად იყო 
მივლენილი ოსმა ლეთში, ტრაპიზონის მხა რეში თხილის, ჩაი-
სა და თამ ბაქოს, ასე ვე სხვა სუბტროპიკული კუ ლტურების 
მეუ რნეო ბების შეს წავ ლისა და გამ ოცდილების მისა ღ ე ბად. 

1910-იანი წლების და საწ ყისისათვის გურიაში ჩაის მცირე პლან-
ტაც იები უკ ვე სა კ მაოდ გავ რცელებული იყო და მოსა ხელობის 
ყურა დღ ე ბა მეუ რნეობის ამ მე ტად მომგებ იანი დარ გისადმი 
იზრდებ ოდა. ზუგდიდისა და ოზურგეთის მაზ რებში ჩაის მცირე 
პლან ტაც იები 34 სოფელში იყო მოწყობილი: ხსე ნებულ სა-
ნერ გე ების გარ და, კახურში – სილიბისტრო ვა შალ ომიძეს თან, 
ნიგოითში – ივა ნე მაჭ უტა ძეს თან, ბახვის სკოლის ნა კ ვეთში, 
ძმები შა რაშ იძე ების ფერ მაში – სოფელ ციხეში, ამა ღ ლე ბაში 
– მღვ დელ ეპ იფა ნე ჯიბლაძის მამულში, ოზურგეთის სას-
ულიერო სას წავ ლებლის ნა კ ვეთში, ზემო უჩხობის სამ რევლო 
სკოლის ნა კ ვეთში, წყალ წმინდას სკოლის ნა კ ვეთში, სოფელ 
ჭა ლაში – ძმები ჩხა ტა რაშ ვილების მამულში, ლიხაურში – ცე-
ლაძის, შემოქმედში – მღვ დელი შილა კ აძის, გომში – მელ-
უას, ვა კი ჯვარში – კვ ირკ ველიძის, ექად იაში – ბებურიშვილის, 
კა პა ნაძ ისა და ქა ჯა იას მამ ულებში.

პლან ტაც იების წარ მა ტე ბას გა ნაპ ირობებ და  ხელ საყ რელი  
კლ ი მატი და ნია დაგი წითელ მიწა. მანამ დე უქმად მყოფ 
მიწებზე, ჩაის ბუჩქები კარ გად ხარობდა; აგ რონომთა რე-
კო მენ დაც იებით კი აღნიშნული ეტაპ ისათვის არ ეწ ყობოდა 
დიდი პლან ტაც იები, რაც აად ვილებ და მის დამ უშა ვე ბა-
სა და მოსავლის მიღ ე ბას მცირე საო ჯახო მეუ რნეო ბებ-
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ისათვის. მთა ვარი პრობლე მა, ჩაის ფოთლის გა დამ უშა ვების 
ტექნოლოგიური სიძნე ლე და ად გილზე ფაბ რიკის არარ სებ-
ობა იყო. მეუ რნეობების წარ მა ტების შემ დეგ სოფლის მეუ-
რნეობის დე პარ ტა მენ ტმა ოზურგეთის (ზვანის) თამ ბაქოს 
საც დელი მეუ რნეო ბა, რომელიც, ფაქ ტობრივად, ჩაის პლან-
ტაც იად იყო ქცეული, ოფიციალურად ჩაის საც დელ მეუ რნეო-
ბად გარ დაქ მნა და მას თან ჩაის ფაბ რიკის მოწყობა დაიწყო, 
რომელიც 1914 წელს დას რულდა და ჩაის ფოთლის მიღ ე ბა 
დაიწყო. 

თავის მხრივ, მა ნამ დე ერ მილე ნა კ აშ იძე სა კუ თარ მეუ რნეო-
ბაში შინაური ხერ ხებით ამ ზა დებ და ჩაის. მის მიერ წარ მოებულ 
ჩაის სა ხე ლად „ერმილიტა“ ერ ქვა. ერ მილეს ბიძაშვილს, 
მიხეილს, სოფელ ზედ ობანში ასე ვე მოწყობილი ჰქონდა საც-
დელი მეურნეო ბა და ჩაის პლან ტაც ია. აქაც, 1908 წლიდან 
მოყოლებული, ჩაის კუ სტარული წესით ამ ზადებ დნენ, ხოლო 
1912 წლიდან მიხეი ლმა ჩაის გა და მამ უშა ვე ბელი და ნად გარი 
შეი ძინა. ქართული ჩაის პირველ მა ნიმუშებ მა დიდი მოწონე-
ბა დაი მსახ ურა. იგი ხარისხით არ დაუ ვარ დებოდა აღმ ოსავ-
ლეთის უძვე ლესი ჩაის კულტურის ქვეყ ნებში ნა წარ მოებ ჩაის 
სა ხეო ბებს. ერ მილე ნა კ აშ იძე სა მეუ რნეო პროფილის დაი ნტე-
რე სებულ მეუ რნე ებს პრესის საშ უა ლებით აწვდიდა ჩაის ბუჩქის 
მოვლის სა ხელ მძღ ვა ნელო მითითე ბებს; გამ ოსცა წიგნი ამა-
ვე სა კი თხზე, ასევე მეუ რნე ებ ისათვის თარ გმნიდა უცხოურ 
ლიტე რატ ურას. პა რა ლელ ურად, იგი ურჩევ და მეუ რნე ებს, 
რაც იონალ ურად გამ ოე ყე ნებ ინათ ფართობი, გა ე შენებ ინათ 
სხვა: თხილის, თამ ბაქოს, სუბტროპიკ ების, ლიმონისა და მან-
დარინის ნარ გა ვები.

1911 წელს ერ მილეს ხელ მძღ ვა ნელობით გურიის მეუ რნე ები 
ამ ხა ნაგ ობაში შე კ ავ შირდნენ და „გურიის მე ბა ღ ე თა სა კ რედიტო 
ამ ხა ნაგ ობა“ და ა არ სეს, რომელ საც ორი წლის თავ ზე უკ ვე 393 
წევრი ჰყავ და. ამ ხა ნაგ ობა გა ნაგ რძობდა პრიორიტეტული 
სა მეუ რნეო დარ გების წა ხალ ისე ბა ზე ზრუნვას, თა ნა მედ როვე 
ტექ ნოლოგიებ ისა და სპეც იალური გა ნათ ლების გავ რცე ლე-
ბას.
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1917-1921 წლები

ერ მილე ნა კ აშიძის სანიმუშო მამული მძიმედ და ზა რალ და 
1917 წლის შემ დეგ, რუსეთის იმპერიის რღ ვევ ისა და ამ იე-
რკ ა ვკ ასიის დამ ოუკი დებლობის გამ ოცხა დების კვალ და კ ვალ, 
პირველი მსოფლიო ომის ბოლო ეტაპ ზე სამ ხრეთის ფრონტის 
დაშ ლისა და ოსმალ თა არმიის შე ტევის გამო, რომლის შე-
ჩე რე ბაც ახ ლად და არ სებულ ამ იე რკ ა ვკ ასიის ფე დე რაციულ 
რესპუბლიკ ას უწევ და. 1918 წლის გა ზაფ ხულზე ოსმალ-
თა არ მიამ მას ირებული შე ტევით და იკ ა ვა ბათუმის ოლქი 
და გურიაში შეი ჭრა; მძიმე ბრძოლების შემ დეგ ქართული 
არმიის ნაწ ილებ მა შეძ ლეს მისი წინსვლის შე ჩე რე ბა, თუმცა 
გურიის და სავ ლეთი მხა რე, ქა ლაქ ოზურგეთის ჩათვლით, 
ოსმალ თა არ მიამ და იკ ა ვა. ოსმა ლებ მა უკ ან და ხევის შემ დეგ  
საბოლოოდ გაუ სწორა ან გარიში ად გილობრივებს,  გა ძარც-
ვა და გაი ტა ნა სოფლებ იდან და ქა ლაქ იდან ყვე ლა ფერი, 
რაც კი შეძლო, დარ ჩენილი ქონე ბა კი და აზ ია ნა და უვარგისი 
გა ხა და. ამ ტრა გედ იას ემ სხვერპლა ერ მილე ნა კ აშიძის სახლი 
და მამული, რომელიც ოსმალ თა არ მიამ გა ძარც ვა და და არ-
ბია. ოჯახ მა მეუ რნეობის სა კუ თარი ძა ლებით აღდ გე ნა ვე ღ არ 
შეძლო და იძულებული გახ და მხოლოდ თბილისში გა ეგ რძე-
ლებ ინა ცხოვრე ბა და მოღ ვა წეო ბა.

გვიანი პერიოდი

1921 წლიდან, სა ქარ თველოს საბ ჭოთა რუსეთის მიერ ოკუ-
პირების შემ დეგ, ერ მილე ნა კ აშ იძე მუშაო ბას გა ნაგ რძობდა 
მიწათ მოქმე დების სა ხალხო კო მისარ იატში და ძვე ლებ ურად 
ცდილობდა ჩაი სა და ციტრუსების პლან ტაც იების გა შე ნების 
კამ პანიის გაძ ლიე რე ბას. იყო სახალხო მამ ულების სპეც ია-
ლისტი, მე ბა ღ ეო ბა-მე ვე ნა ხეო ბისა და სუბტროპიკული, სა მკუ-
რნალო მცე ნა რე თა ინსპექტორი. გა ნაგ რძობდა პრესის სა შ უ-
ა  ლებით მეუ რნე თა ინფორმირე ბას, გამოსცემ და სპეც იალურ 
ლიტე რატ ურას.
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1925 წელს თბილისის სა ხელმწიფო უნივერ სიტეტის აგ-
რონომიულმა ფა კუ ლტეტ მა სუბტროპიკული კუ ლტურების 
ლექ ტორად მიიწვია. თუმცა, ასა კი სა და ავადმყოფობის 
გამო მან საუ ნივერ სიტეტო საქ მიანობის გაგ რძე ლე ბა ვე ღ არ 
შეძლო. ერ მილეს ძალ ისხმევით, 1925 წელს გურიაში, აკ ე თ-
ისა და გორა  ბე რე ჟოულის მიდამ ოებში, თავდგირიძისა და 
ერ ისთავის ყოფილი მამ ულების ბა ზა ზე, სას ოფლო-სა მეუ-
რნეო ტექ ნიკუმი ამოქმედ და. ერ მილე ნა კ აშ იძე მონაწ ილეო-
ბდა სა მეგ რელოში, ნოსირსა და გურიაში, სა კუ თარ ყოფილ 
მამულში, მა კ ვა ნეთში, ჩაის მეუ რნეო ბების მოწყობაში. ზე დამ-
ხედ ველ ობას უწევ და ჩაქვის, სალიბაუ რისა (ა ჭა რა) და ზე დ-
ობანის (გურია) სუბტროპიკული კუ ლტურების  სა ხალხო მა  -
მ ულებს.

1929 წელს, საბ ჭოთა კავშირში მორიგი პოლიტიკური რეპ-
რეს იების ტა ლღის, სა მეც ნიერო სფეროში წმენდის გამო, 
ერ მილე ნა კ აშ იძეს პენ სია ჩამ ოარ თვეს, თუმცა პროტეს ტისა 
და ძველი ნაც ნობების, სა ქარ თველოს სსრ ხელ მძღ ვა ნელი 
ძველი ბოლშევ იკ ების ჩა რევის შე დე გად კვლავ აღუ დგინეს.

ერ მილე ნა კ აშიძის ვა ჟმა, ლე ვან მა უმა ღ ლესი გა ნათ ლე-
ბა გერ მან იაში მიიღო (პროფესიით ფიზიკოსი). 1937 წლის 
დიდი საბ ჭოთა ტერორის დროს იგი და ა პატ იმრეს. შვილის 
ტრა გედ ია მოხუცმა ერ მილემ ვერ გა დაი ტა ნა და 1937 წლის 
7 მაისს გარ დაი ცვა ლა.

>>



ერმილე ნაკაშიძე

ფოტო: საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია, 

საზოგადოებრივი არქივი,

ლეონა ნაკაშიძის კოლექცია. 
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ოძისის სასოფლო-სამეურნეო 
სასწავლებელი
 [ პაატა ალავერდაშვილი ]

XIX-XX სა უკუ ნე ების მიჯნა ზე სა ქარ თველოში, საზ ოგად ოების 
ძალ ისხმევ ითა და თა ვად დაზ ნაურების დახ მა რებით, მრა-
ვალი სას წავ ლე ბელი დაფ უძნდა. ასე ვე ხშირი იყო ქველ-
მოქმე დე ბა სხვა დას ხვა ფორმითა და მას შტაბით. უხვად იღ-
ებ და შემ ოწირულობას „ქართველთა შორის წე რა -კითხვის 
გა მავ რცე ლე ბელი საზოგადოებაც“1. თუმცა, გან სა კუ თრებული 
აღნიშვნის ღი რსია გიორგი ქსნის ერ ისთავის ქველ მოქმე დე ბა.   
გარ დაც ვა ლების შემ დეგ, ან დერძის თა ნახ მად, მისი ვა ჟი, ზა-
ქარ ია ერ ისთავი, სოფელ ოძისში თავის მამულს სთა ვაზ ობდა 
თა ვად დაზ ნაუ რთა საკ რებულოს (იმ პირობით, რომ აქ და არ-
სდებ ოდა სას ოფლო-სა მეუ რნეო სას წავ ლე ბელი).

გიორგი ერ ისთავი

თა ვადი გიორგი რომანოზის ძე ერ ისთავი  დაი ბა და 1812 
წელს ქსნის ერ ისთავ თა საგ ვა რეულო მამულში, ოძისში, სა-
მეფო ოჯახში. დე და – ანას ტას ია, ქარ თლ-კ ა ხეთის მეფის, 
ერე კ ლე მეორის ქალიშვილი იყო. გიორგიმ და ამ თავ რა 
ტფილისის კეთ ილშობილთა სას წავ ლე ბელი, შემ დეგ სწავ-
ლობდა პე ტერბურგის სამ ხედრო სკო ლაში. 1832 წლის შეთ-

1 პირველი სკოლა საზოგადოებამ 1880 წელს გახსნა.1914 წლისათვის მას 
ჰქონდა სულ 19 სახალხო სკოლა, რომლებშიც დღიდან დაარსებისა, 35 წლის 
განმავლობაში, უსწავლია 26.763 მოსწავლეს.
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ქმულე ბას თან კავშირის გამო გა და ა სახ ლეს არ ხან გელ სკში. 
გა თავ ისუფლების შემ დეგ  სამ ხედრო სამ სახური გა ნაგრძო. 
მონაწ ილეო ბდა რუსეთის იმპერიის საო მარ კამ პან იებში და 38 
წლის იყო, როცა  კა ვა ლერიის გე ნერლის წოდე ბას მია ღწ ია. 
1858-1861 წლებში იყო ქუთაისის გე ნე რალ -გუბერ ნატორი. 
გიორგი ერ ისთავი, სამ ხედრო სამ სახურის პა რა ლელ ურად, 
მუდმივად იყო დაი ნტე რე სებული საზ ოგად ოების სამ ოქა-
ლა  ქო და კულტურული გან ვითა რებით და თა ვად ვე ხელ-
მძღ  ვა  ნელ ობდა ამ პროცესის პირველ ისტორიულ ნაბ იჯებს. 
იყო „ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი 
საზოგადოების“ ერ თ-ერთი დამ ფუძნე ბელი და აქტიური წევრი.

გიორგი ერ ისთავი მეგ ობრობდა ისტორიკოს დიმიტრი ბაქ რა-
ძეს თან; მისი თა ნად გომითა და დაფ ინან სებით გამ ოიცა ვახუშტი 
ბატონიშვილის სა ქარ თველოს ისტორია. დიმიტრი ბაქ რა-
ძე იყო გიორგის შვილის, ზა ქარ ია ერ ისთავის აღმ ზრდელი 
და მას წავ ლე ბელი. გიორგი ერ ისთავი ასე ვე ნაყ ოფიე რად 
მუშაო ბდა თავის მამულში, ქსნის ხეო ბაში; მან ბატონ-ყმობის 
გაუ ქმებ ისთა ნა ვე, ქარ თველი თა ვად -აზ ნაუ რების უმრავ ლეს-
ობისა გან გან სხვა ვებით, გლე ხებს  უსასყიდლოდ გა დას-
ცა მიწები და სა კ არ მიდამ ო ნა კ ვე თები. აღ ად გინა სოფელ 
მონასტრის ღვთისმშობლის ეკ ლეს ია, და ა არ სა ახალგორის 
სა ხალხო სას წავ ლე ბელი.

1893 წელს, მამის გარ დაც ვა ლებ იდან 3 წლის შემ დეგ, გიორგი 
ერ ისთავის ვა ჟ მა ზა ქარ იამ ტფილისის გუბერნიის სა თა ვა დაზ-
ნაურო სა კ რებულოს გამ ოუცხა და, რომ მა მამ, ზეპირი ან-
დერძით, სოფელ ოძისის მამული სა კ რებულოს დაუ ტოვა  იმ 
პირობით, თუ სა კ რებულო გამ ონახავ და საშ უა ლე ბას ოძისის 
მეუ რნეო ბა სას ოფლო-სა მეუ რნეო სკო ლად ექ ცია2. ზა ქარ ია 
ერისთავ მა და ა დას ტურა გა დაწ ყვეტ ილე ბა, მტკი ცედ აღ ეს-
რულებ ინა მამის ან დერძი და  სა კრებულოს წევ რებს სთხოვა, 
და ეწყოთ სკოლის მოსაწყობი გეგმის შემ უშა ვე ბა და ფინან-
სების გამ ოყოფა.

2 როგორც „ივერიის“ 1893 წლის # 93 ნომერშია ნახსენები, ზაქარიას მამას, 
გიორგი ერისთავსაც ჰქონია იგივე სურვილი ოძისის მამულთან დაკავშირებით, 
თუმცა ვეღარ მოუხერხებია აღსრულება.
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თა ვა დაზ ნაურობის  სა კ რებულო

1803 წელს რუსეთის მთავრობის მიერ თბილისში თა ვა დაზ-
ნაურობის სა კ რებულო  შეი ქმნა3.  მისი ზოგადი მიზანი იყო 
თა ვა დაზ ნაუ რობა სა და მთავ რობას შორის ურთიერთობის 
გა მარ ტივე ბა და სისტე მატ იზე ბა. თუმცა რუსეთის მთავ რობას 
სხვა ფარული მიზნებიც ჰქონდა4. მოგვია ნებით თა ვადაზ-
ნაურობის სა კ რებულო ცდილობდა საზ ოგადო საჭ იროებ-
ისათვის  მთავრობის წინა შე ეშ უამდგომლა. 

თა ვა და ზა ნაურობის სა კ რებულოს სა გან გებო ყრილობა დიდი 
სიხარულით შეხ ვდა ზა ქარ ია ერისთავის იდე ას და ერ თხმად 
და ად გინეს, რომ თა ვად ისათვის გა ეგ ზავ ნათ  თან ხმობისა 
და სა მადლობელი წერილი.  „კვირას, 2 მაისს, ტფილისის 
გუბერნიის თა ვად -აზ ნაურობის სა გან გებო კრებამ, გუბერნიის 
მარშლის თავ მჯდომა რეობით, გა დას წყვიტა მად ლობა გა-
დაუ ხადოს თ.ზ.გ. ერისთავს ოძისის მამულის ჩუქებ ისათვის და 
მომა ვალ სა მეუ რნეო სკო ლას სოფელ ოძისში ეწოდოს სკო-
ლა გან სვე ნებულის გიორგი რომანოზის ძის ერისთავისა.“5

ოძისის მამული

თა ნა მედ როვე თა აღ წერით, ერ ისთავ თა შემ ოწირულობა 
მოიცვავ და: „1800 დღიურ მიწას (დაახლ. 740 ჰა. ავტ.)6. ვე-
ნა ხებს უჭირავთ 18 დღიური, ხეხ ილიან ბა ღ ებს – 4 დღიური, 
სახ ნავ -სა თესს – 160 დღიური და და ნარ ჩენი – ტყე და 

3 გოგოლაძე დ., საქართველოს სოციალურ-ეკონომიური განვითარება 
გვიანფეოდალურ ხანაში (საადგილმამულო ურთიერთობა). 1800-1864 წწ., თბ., 
1971 წ.
4 თავადაზნაურობის დეპუტატთა საკრებულოს დაარსებით ცარიზმს სურდა 
ქართველი თავადაზნაურობა ერთიან, კონსოლიდირებულ წოდებად 
ჩამოეყალიბებინა, სოციალურ-პოლიტიკურად რუსი მემამულე — „პომეშჩიკებთან“ 
გაეთანაბრებინა და თავის სოციალურ და პოლიტიკურ დასაყრდენად ექცია. 
დასავლეთ საქართველოში თავადაზნაურთა ასეთი ორგანიზაცია შეიქმნა 1851 
წელს, ქუთაისში.
5 „ივერია“,  # 93, 1893 წ.
6 დღიური-ფართობის საზომი ერთეული აღმოსავლეთ საქართველოში; 
გულისხმობდა მიწის იმ რაოდენობას, რასაც გუთნეული ერთ დღეში მოხნავდა. 
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ბუჩქნარ ია. გარ და ამ ისა, სკო ლას აგ რეთ ვე გა და ე ცე მა 
ქვითკირის სახლი (10 ოთახი) ყოველის მოწყობილობით: 
სამ ზა რეულოთი, სათონით, ბოსელით და სხვა. სახლის ქვეშ 
დიდი მა რან ია ქვევ რებ ით...“7 ოძისის მამული ქსნის ხეობის 
ქვემო წელში, მჭადიჯვრის თემში იყო მოწყობილი. მე ტად 
მოხერ ხებულ და ნაყ ოფიერ ად გილას. ეს ზონა განსა კუ-
თრებით ხელ საყ რელი იყო მე ვე ნა ხეო ბისათვის.  რკინიგზის 
ხაზ იდან და მთა ვარი შა რაგზიდან გზა მამ ულამ დე  ახალი 
გაჭრილი იყო. ტერ იტორია ქართლის ყვე ლა ზე ნაყ ოფიერ 
ზონაში იყო მოქცეული და ქარ ისა გან მიმდე ბა რე ქე დებით  
კარ გად იყო დაცული. იგი მდინა რე ქსნიდან გამ ოყვანილი 
არ ხებით ირწყვებ ოდა. მამულში იყო ვე ნახი, ბა ღ ები, საბ-
ოსტნე ნა კ ვეთები, ტყე, საძ ოვარი და სათიბი ფარ თობები. 
მამულში მოწყობილი იყო თა ნა მედ როვე მა რანი, ბე ღ ელი, 
ფურნე, საჯინიბო, ბოსელი, სა მეუ რნეო სა თავ სოები და დიდი 
ორსარ თულიანი ქვითკირის  შენ ობა. მამულის წლიური შემ-
ოსა ვალი 300 თუმანს შე ად გენ და.

სას წავ ლებლის და არ სე ბა ზე მუშაო ბა

აღნიშვნის ღი რსია, თუ როგორი ინტე რესით მოე კი და საზ-
ოგად ოე ბა სა კითხს. თა ვა დაზ ნაუ რთა საბჭომ შექ მნა სპეც-
იალური კო მისია, რომელ მაც იმუშა ვა მომა ვალი სა მეუ რნეო 
სას წავ ლებლის ფუნქციონირების ფორმა ზე და მას თან და კ ავ-
შირებულ სხვა დას ხვა დე ტალ ზე. კომისიამ მთა ვარ სპეც იალ-
ისტად შე არ ჩია ქუთაისის სა მეუ რნეო სას წავ ლებლის მმარ-
თველი, მიხეილ მორბე და ძე. მას და ე ვა ლა სა კ რებულოს 
წინა შე წა რედ გინა მომა ვალი სას წავ ლებლის წეს დე ბა და სა-
მ უშაო გეგ მა. ხაზ გა სას მელ ია, რომ სა კ რებულომ მორბე და ძე 
გამ ოცხა დებული კო ნკურსის საფ უძველ ზე შეარ ჩია, რაც დე მ-
ოკ რატიულ პროცედ ურებ ზე მიუთითებს. საი ნტე რეს ოა, რომ 
მორბე და ძე აღჭურვილი იყო სრული ნდობით. მას შე ეძლო 
ერ თპიროვნულად ემ უშა ვა დე ტა ლებ ზე და და სამ ტკი ცებ ლად 
კომისიის წინა შე  გა ე ტა ნა. თუმცა ის ასე არ მოქცეულა.

7 „ივერია“, # 160, 1895 წ.
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მორბე და ძემ, თავისი ინიციატივით, გა ზეთ „ივერიის“ საშ უა-
ლებით, საზ ოგად ოე ბას წარ უდგინა სას წავ ლებლის პირველ ი 
პროექტი. მას აი ნტე რე სებ და ხალხის რე აქ ცია, გან სხვა ვებული 
მოსაზრე ბა. გა ზეთი წერ და: „ჩვენ მოგვივიდა წესდების 
პროექტი და წერილი ოძისში სა მეუ რნეო სასწავ ლებლის და-
არ სების შესახებ“, შედ გენილი მ. მორბე დაძის მიერ. ეს სა განი 
დიდად საყ ურადღ ებ ოა ჩვენის საზ ოგად ოებისთვის და ამიტომ 
საჭიროდ ვრაცხთ ცოტათი მაინც გა გაცნოთ მკითხველთ ბ-ნ 
მორბე დაძის წერილი და მოვიყვანო ჩვენი შენ იშვნაც. იმედი 
უნდა ვიქონიოთ, რომ სპეც იალ ისტებიც და მცოდნე პირნიც 
უთუოდ  გამ ოსთქვა მენ თავისს აზრს და მით და ეხ მა რებ იან 
ქარ თველ თა ვად -აზ ნაუ რობას ამ ძნელ და ფრიად მნიშვნელ-
ოვანს საქ მეში.“8 

რე დაქ ციამ პროექტი გა ა ა ნალ იზა, სა მეუ რნეო სას წავ ლებლის 
საჭ იროე ბა ზე  მოიყვა ნა არ გუმენტები. აგ რეთ ვე იმსჯე ლა მო-
რ ბე დაძის წარ დგენილი გეგმის უპირა ტეს ობებ სა და ნა კლ-
ოვე ნე ბებზე: „თუ დღ ეს მიწა ამ დან იშნულე ბას ვერ ას რულებს 
(ხეირს, სარ გე ბელს აძ ლევ დეს პატრონს), ის იმიტომ არის, 
რომ ჩვენ მა თა ვად -აზ ნაუ რობამ არ იცის მიწის სარ გებ ლობა, 
არ იცის როგორ გა აძ ლიეროს მიწის წარ მოებითი ძა ლა. ამ-
ისათვის კი საჭ იროა ცოდნა, ცოდნა ახალი, აღბჭდილი მეც-
ნიე რებით, რომელიც არ მოეპ ოვე ბა ჩვენს თა ვად -აზ ნაუ რობას 
და რომელიც მან უთუოდ უნდა შეიძინოს“. 

გა ზეთ „ივერიაში“ ამ სვეტის ავტორი ლალი9  აგრონომ მო-
რბე დაძეს მსჯელობის ერთ ნაწილს უქებს, ხოლო სხვა ნაწ-
ილზე კი თავის შენ იშვნას გამ ოხა ტავს: „ავტორი (მორბე და ძე, 
ავტ.) იხსენიებს მხოლოდ იმ კრიზისს, რომელ შიაც ჩა ვარ-
დნილია თა ვად -აზ ნაურობის მეუ რნეო ბა, მაშინ როდე საც... 
ჩვენის ქვეყნის ეკონომიური წარ მა ტების ბედ -იღ ბალი მარტო 
წვრილ თა ვად -აზ ნაურობას კი არ უჭირავს ხელში, არა მედ 
გლეხ ობა საც. ახალ მა ცხოვრე ბამ მარტო თა ვად -აზნაურობის 
მეუ რნეო ბა კი არ და აქ ვეი თა, არა მედ გლეხ ობისა ც... ამიტომ 

8 „ივერია“, # 207, 1895 წ.
9 გიორგი ლასხიშვილი.
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სა მეუ რნეო სას წავ ლა-გა ნათ ლე ბაც სჭირია ყვე ლა მიწათ-
მოქმედთ და არა მარტო თა ვად -აზ ნაუ რობას.“10 

მორბე დაძის გა ან გარ იშებით სკოლის ასამ ოქმე დებ ლად 47 
000 მა ნეთის გამ ოძებ ნა იყო საჭირო. ოდესის უნივერ სიტეტის 
პროფეს ორმა, ცნობილმა ქიმიკო სმა, ვასილ პეტ რიაშ ვილმა, 
წინას წარ გა ნაც ხა და თან ხმობა სკო ლას გა ძღო ლოდა.

ილია ჭავ ჭა ვაძის წერილი

ილია ჭავ ჭა ვა ძე გამ ოეხ მაუ რა ოძისის მამულის სა კითხს და 
ორ ნომერში ვრცლად  გან იხილა სამეუ რნეო სკოლის და-
არ სების შე საძ ლებ ლობა.11  „ეს თითქმის პირველი და სა სა-
ხელო მაგალითი უხვის შეწ ირულობისა (ზა ქარ ია ერ ისთავის 
მიერ, ავტ.) საზ ოგადო საქმის საო ხად და საშ ვე ლად დიდ-
მნიშვნელ ოვან ია და ცოდვა იქნე ბა, რომ თა ვად -აზ ნაუ რობა 
ისე ხელ -და ხელ და გა კვრით მოე კიდოს ამ საქ მეს და მის გაჩ-
ხრე კ ას და გა დაწ ყვე ტას მოუმზა დებ ლად შეჰბედოს“12 – წერს 
ილია. შემ დეგ კი მიმოიხილა თე მას თან და კ ავ შირებული სხვა-
დას ხვა ას პექტი. წერილის დიდი ნაწილი  დაუთმო ფინანსურ 
სა კითხს, თუ როგორ შეი ძლე ბა  სკოლის გა სა მართად და 
ფუნქციონირებისთვის საჭირო თან ხების მოძიე ბა.13 

გაჭ იან ურებული პროცესი

მსჯელ ობამ, უშე დეგო კა მათ მა და მცდელ ობამ დაფ ინან სების 
მოსაპ ოვებ ლად, წლები გას ტა ნა. სა კ რებულომ ვერ შეძლო 
და მა ტებითი სახ სრების მობილიზებით ფულის გამ ოყოფა.  

10 „ივერია“, # 207, 1895 წ.
11 „ივერია“,  # 4, # 5, 1897 წ.
12 „ივერია“, # 4,1897 წ.
13 როგორც წერილებიდან ჩანს, თავად-აზნაურობის საკრებულოზე წარმოიქმნა 
აზრთა სხვადასხვაობა, თუ რა გზით უნდა მოეძიათ სახსრები სასწავლებლისთვის. 
ზოგი მიიჩნევდა, რომ თავადაზნაურობის ბანკის შემოსავლიდან უნდა 
დახარჯულიყო, ზოგი – ჰამქრიდან მიღებული ფულით. ხოლო ილია ემხრობა 
ოძისის მამულის ნაწილის ბანკში დაგირავებას.
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ამ დროის გან მავ ლობაში იმარ თებ ოდა სა კ რებულოს სხდო-
მები, სა დაც მსჯელ ობდნენ, კა მათ ობდნენ თუ რა შეი ძლე-
ბა ყოფილიყო გამ ოსა ვალ ი. სა კ რებულო ვერ ახერ ხებ და  
ფულის გამ ოყოფას. მას რამ დენ იმე ალ ტერ ნატ ივა ჰქონდა 
– ან სა თა ვა დაზ ნაურო ბა ნკი სა გან ეთ ხოვა დაფ ინან სე ბა, ან 
სათა ვა დაზ ნაუ რო-სა ად გილმამულო ბა კი სა გან, ან ამა ვე სა კ-
რებულოს ქარ ვასლის მოგებ იდან, ან მამული და ეგ ირა ვებ ინა 
და ამ ფულით აემ ოქმე დებ ინა სკო ლა. 

„ჩვენ ფულები არა გვაქ ვს, ბა ნკი დან მიცე მას და ხარჯს ვერ 
დავ პირდებით“ (ზაქ. ერ ისთავს. ავტ.) ამ ბობდა თა ვადი კ. მუხ-
რან -ბატონი სა კ რებულოს სხდომა ზე. სა კ რებულოს წევ რები  
ვერ შე თან ხმდნენ, რა გზით უნდა მოძიებულიყო თან ხა.

ზოგიერთი გამ ოთქვამ და აზრს, რომ ოძისის სკოლის ამ ოქმე-
დე ბა ტვირთად და აწ ვებ ოდა სა კრებულოს. ამა ზე თა ვადი 
ჩოლოყაშვილი სა რკ ას ტულად შენ იშნა და: „მე გა კვ ირვებული 
ვარ ზოგიერთის აზრით. კაც მა მამული გვაჩ უქა და გავ იძახით, 
რომ დავ იღუ პენით – გაგ ვცარც ვაო... სწორედ ძალ იან ჭკვ-
ია ნები ყოფილან ჩვენი დიდ-მამულის დიდი კაცნი, რომელ-
თაც თა ვად -აზნაუ რობისათვის არას ფერი შეუ წირავთ, იმათ 
სცოდნიათ, რომ ჩვენ ეს გაგ ვა ღ არ იბებ და...“14  თუმცა, იმა ვე 
სხდომა ზე ილიამ შე ახ სე ნა დამ სწრე ებს, რომ თა ვად -ზა ნაუ-
რობას შე ეძლო შე საბამისი ხარ ჯები გა ე წე რა „და მაშინ, ლა-
პა რა კიც არ უნდა ყვე ლა ფერი გა კ ეთ დე ბა.“15 

1897 წელს, უშე დეგო მსჯელობით გა ბეზ რებ ულმა ზა ქარ ია 
ერ ისთავ მა, მამულის მიღ ე ბა, სა მეურნეო სკოლის ან საჩ ვე ნე-
ბელი მეუ რნეობის მოწყობის პირობით, სა ხელმწიფო ქონე-
ბა თა და მეუ რნეობის სამინისტროს შეს თა ვა ზა, რომელ მაც 
სიხარულით მიიღო წინა და დე ბა. სამინისტრომ  მამულის 
შეს წავ ლა კა ვკ ასიის რწმუნებულს, მედ ვე დევს, და ა ვა ლა. მან 
სამინისტროს და დებითი და სკვ ნა გაუ გზავ ნა. 1899 წელს პირა-
დად მინისტრი ერმოლოვი დე ლეგაც იას თან ერ თად ეს ტუმრა 

14 „ცნობის ფურცელი“, # 94, 1897 წ.
15 „ცნობის ფურცელი“, # 94, 1897 წ.
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ოძისის მამულს. და ათ ვალ იე რა  და და ა დას ტურა სკოლის 
მოწყობის გა დაწ ყვეტ ილე ბა.16

სკო ლამ ამ ოქმე დე ბამ დე რამ დენ იმე ეტაპი გა ია რა. ჯერ 
მამულის გამ გედ აგრონომი იოსებ ანდრონიკ აშვილი დაი-
ნიშნა, რომელ მაც  მამული აგ რონომთა სკოლისთვის მოამ-
ზა და.  ინფრასტრუქტურის მოწყობის შემ დეგ კი შე საძ ლე ბელი 
გახ და სა მეუ რნეო სკოლის ამ ოქმე დება, რომლის წარ მა ტების 
სულისჩამ დგმელი ერ ისთავ თა ოჯახის ნა თე სავი, აგრონომი 
სოლომონ ჩოლოყაშვილი იყო.

სოლომონ ჩოლოყაშვილი

სოლომონ მიხეილის ძე ჩოლოყაშვილი  1883 წელს კა ხეთში, 
სოფელ ბა კუ რციხეში დაი ბა და. მა მა – იურისტი და მე ვე ნა ხე 
იყო. დე და ეკ ა ტერ ინე ვაჩ ნა ძე – სოლომონის აღზ რდისას 
ხელ მძღვა ნელ ობდა იმ დროის სა მეც ნიერო მიდგომებით და 
ცდილობდა ბავშვის ჰარმონიული გან ვითარებ ისათვის შე-
ეწყო ხელი.

სუსტი ჯან მრთელობის მიუხე და ვად, სოლომონს სა მეუ რნეო 
საქ მე ებ ისადმი ად რეული ასა კი დანვე ჰქონდა მიდრე კი ლე ბა. 
დიდ დროს ატა რებ და ბა ღ- ვე ნახში და  აკვ ირდებ ოდა მუშაო-
ბას. მან საშ ინაო გა ნათ ლების მიღ ების შემ დეგ  ტფილისის 
გიმნაზ იაში გა ნაგრძო სწავ ლა. 12 წლის სოლომონს დე და 
გარ და ეც ვა ლა და ოჯახი იძულებული გახ და სუსტი ჯან-
მრთელობის ყმაწვილი სწავლის გა საგ რძე ლებ ლად და 
სა მკუ რნალოდ გა ეგ ზავ ნა იალ ტაში, ნიკიტის სა მეუ რნეო 
სას წავ ლე ბელში. 1904 წელს მოსწავ ლე თა საპ როტესტო 
მოძრაო ბაში მონაწ ილეობის  გამო სოლომონი  სას წავ ლებ-
ლიდან გარ იცხეს. მან მოა ხერ ხა სა ზღ ვარ გა რეთ გამ გზავ რე ბა. 
სწავ ლა გა ნაგრძო ვე ნაში კლ ოსტერ ნეიბურგის მე ვე ნა ხეო ბა- 
მეხ ილეო ბისა  და დე კო რატიული მე ბა ღეობის სკოლის მე-
ვე ნა ხეო ბა- მე ღვ ინეობის გან ყოფილე ბა ზე. მან 1907 წელს 

16 „ცნობის ფურცელი“, # 329, 1897 წ.
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წარ  მა ტებით და ასრულა კურსი და ამა ვე სკოლის ენ ოქიმიისა 
და მიკრობიოლოგიის ლაბ ორატ ორიაში გა ნაგრძო მუშაო ბა. 
პრაქ ტიკულ მე ცად ინეო ბას კი კატ უსის სანიმუშო მეუ რნეო ბაში 
გად იოდა. 1908 წელს სოლომონი სამშობლოში დაბ რუნდა. 
მან უარი თქვა სა ხელმწიფო მამ ულებში მომგებ იან სამუშაო ზე 
და  სა თა ვეში ჩაუ დგა ოძისის სკო ლას.

ოძისის სას ოფლო-სა მეუ რნეო სკოლის მუშაო ბა

1910 წლიდან ოძისში გაი ხსნა სა მეუ რნეო სკო ლა- ინტერ ნატი. 
სას წავლო საგ ნების სია შემ დეგნაი რად იყო გან სა ზღვრული: 
სა ღმრთო სჯული, რუსული ენა, ქართული ენა, ბუნებ ისმეტ ყვე-
ლება (ბოტან იკ ა, ზოოლოგია, ქიმია, ფიზიკ ა, მინე რალ ოგია), 
აგრონომიული ქიმია, სა მეუ რნეო მექან იკ ა, მიწათ მზომელ-
ობა, მიწათ მოქმე დე ბა, მე ბა ღ ეო ბა, მე ვე ნა ხეო ბა, მეტ ყე ვეო ბა, 
ბეი თლობა (ვე ტერ ინარ ია), ტექ ნოლოგია, მე ღვ ინეო ბა, სა მეუ-
რნეო ეკო ნომიკ ა, ბუღ ალ ტერ ია.

10 წლის გან მავ ლობაში სკო ლა ქართლში სა მეუ რნეო გა-
ნათ ლებ ისა და თა ნა მედ როვე ტექნოლოგიების გავ რცე-
ლების მნიშვნელ ოვანი კე რა გახ და. სკო ლას მოსწავ ლე თა 
სა ხელ ოსნოებიდან  სტაბილური შემ ოსა ვალი ჰქონდა; ასე-
ვე მამულის ნაწილის გაქ ირა ვებით  სას წავლო პროცეს ი-
სა თვის აუ ცილე ბელი სახ სრების შეგ როვე ბას ახერ ხებ და. 
მიმდე ბა რე სოფლის მოსახლეო ბა კი წლების გან მავ ლობაში 
შემოწირულობით ეხ მა რებ ოდა სკო ლას.

1918 წლისათვის სკო ლას უკ ვე აგ რონომების რამ დენ იმე 
გამ ოშვე ბა ჰყავ და მომზა დებული. სკოლის გა ნკ არ გულე ბაში 
იყო ლაბ ორატ ორია, საც დელი ნა კ ვე თები, თა ნა მედ როვე 
აგრონომიული ტექ ნიკა და ია რა ღი, გეო დეზიური ინსტრუმენ-
ტები, სა მეფ უტკ რეო ინვენ ტარი, სადურგლო სა ხელოსნო და 
საჯ ინიბო. სკოლის მიწების 5 დეს იატ ინა ვე ნა ხებს ეჭ ირა, ასე ვე 
ვაზის საც დელ სა ნერ გე ებს ჰქონდა და კ ა ვებული 5 დეს იატ-
ინა. საბ ოსტნე ნა კ ვე თები 1 დეს იატ ინა ზე იყო გა დაჭიმული. 
სკოლის ბიბლიოთე კ ამ შე აგ როვა 656 წიგნი,  მთა ვარი სა-
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მეუ რნეო ხას იათის ჟუ რნა ლები, სპეციალური გამ ოცე მები 
ქართულ და რუსულ ენებ ზე. სკოლის პროგრა მა შედ გენილი 
იყო ევროპული სა მეც ნიერო ნაშ რომების საფ უძველ ზე, 
რომელიც სოლომონ ჩოლოყაშვილს ქართულენ ოვან კო-
ნსპექ ტე ბად ჰქონდა გა დამ უშა ვებული. 1919 წლის 14 მარტს 
ოძისის სკო ლა, სა ქარ თველოს რეს პუბლიკის მიწათ მოქმე-
დების სამინისტროს გა ნკ არ გულებით, დუშეთის სა მაზრო ერ-
ობამ გა დაი ბა რა. ამ დროსათვის უკ ვე ამოქმედ და თბილისის 
სა ხელმწიფო უნივერ სიტეტი, პოლიტექ ნიკური ინსტიტუტი და 
სა მეუ რნეო გა ნათ ლების მიღ ე ბა უკ ვე საუ ნივერ სიტეტო დონე-
ზე შეი ძლებ ოდა.

სოლომონ ჩოლოყაშვილი, ოძისის სკოლის პა რა ლელ ურად, 
აქ ტიურად და მე ტად ნაყ ოფიერად მუშაო ბდა სა მეუ რნეო გან-
ვითა რების მიმარ თულებით. მთელი კა ვკ ასიის მას შტაბით 
ჩაბმული იყო ვაზის და ა ვა დე ბების ლიკვ იდაციის კამ პან იაში. 
თარ გმნიდა მე ვე ნა ხეობის სა მეცნიერო ნაშ რო მებს, თა ვად ვე 
იკვ ლევ და და გამ ოსცემ და ფუნდა მენტურ კვ ლე ვებს სა ქარ-
თველოს ვაზის კუ ლტურებ ზე, მე ვე ნა ხეო ბა სა და მე ბა ღ ეო ბა ზე. 
სოლომონ ჩოლოყაშვილი გახდა ქართული მე ვე ნა ხეობის 
სკოლის ერ თ-ერთ მა მამ თა ვარი. 1919 წლიდან იყო მე ვე ნა-
ხეობის უმაღ ლესი კუ რსების ხელ მძღ ვა ნელი, თბილისის სა-
ხელმწიფო უნივერ სიტეტ ისა და პოლიტექნიკური ინსტიტუტის 
აგრონომიის ფა კუ ლტეტის მე ვე ნა ხეობის კა თედრის ლექტორი. 
მისი ინიციატივით ოძისში, ლამ ისყა ნა სა და ჭა ლაში და არ სდა 
კო ოპე რატიული ამ ხა ნაგ ობები. აქ ტიურად მონაწ ილეო ბდა 
მე ვე ნა ხე- მე ღვ ინე ების კავშირის ჩამ ოყალ იბე ბაში. ზოგა დად, 
ოძისში სას წავ ლებლის გახ სნამ მნიშვნელ ოვნად გა ნაპ ირობა 
მხა რეში კო ოპე რატიული ამ ხა ნაგ ობების და არ სე ბა. 

საბ ჭოთა რუსეთის  მიერ  სა ქარ თველოს ოკუ პაციის  შემ-
დეგ სოლომონი  იყო მიწათ მოქმე დების სა ხალხო კო მისარ-
იატის  მე ვე ნა ხეობის და მე ღვ ინეობის გან ყოფილების გამ-
გე. 1925 წელს  მევე ნა ხეობის თა ნა მედ როვე გან ვითა რების 
პრაქ ტიკის შე სას წავ ლად სა ზღ ვარ გა რეთ მიავ ლინეს. მუშაო-
ბდა გაი ზენ ჰაი მსა და მონპელ იეში. შეი სწავ ლა მე ვე ნა ხეობის 
გამ ოცდილე ბა გერ მან იაში, საფ რან გეთში, უნგრეთ სა და ავ-
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სტრიაში. სამშობლოში დაბ რუნების შემ დეგ გახ და მე ვე ნა-
ხეო ბა- მე ღვ ინეობის სა მეც ნიერ ო-კვ ლევითი ინსტიტუტის ერ თ-
ერთი და მა არ სე ბელი.  მან შეი მუშა ვა ინსტიტუტის პროგრამის 
პროექტი. შე ადგინა სა ქარ თველოს მე ვე ნა ხეობის დე ტალური 
რუკ ა, რომელიც წლების გან მავ ლობაში მე ვე ნახეობის გან-
ვითა რების მთა ვარი დოკუმნტი იყო. არ ჩეული იყო მეც ნიე რე-
ბა თა აკ ა დემიის წევ რად.

1930-იან წლებში კომუნისტური ხელ ისუფლე ბა ავ იწროებ და 
სოფლის მეუ რნეობის ტრადიციულ დარ გებს, ამა ვე დროს  
ცდილობდა და ე ნერ გა ახალი, უცხო კუ ლტურები. სოლომონი 
ეწ ინა ა ღმ დე გებ ოდა ამ გვარ უსაფუძვლო ექ სპერ იმენტს. უკ ა ნა-
სკ ნელ წლებში სოლომონ ჩოლოყაშვილი მუშაო ბდა მე ვე ნა-
ხეო ბა- მე ღვ ინეობის ქართული ტერმინოლოგიის კო რპუსისა 
და ბიბლიოგრაფიის შექ მნა ზე. 

სოლომონ ჩოლოყაშვილი 1944 წელს, მძიმე ავადმყოფობის 
შე დე გად, გარ დაი ცვა ლა.

>>



სოლომონ ჩოლოყაშვილი (ცენტრში) 

ოძისის სკოლის მოსწავლეებთან და პედაგოგებთან ერთად. 

ფოტო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა,

ეროვნული ფოტომატიანე,

ნინო ერისთავის კოლექცია. 
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ძმები არჯევანიძეების მეურნეობა 
სოფელ ნორიოში 
 [ ირაკლი ხვადაგიანი ]

ტფილისის გუბერნიაში, ისევე როგორც კავკასიაში, მე-19 
საუკუნის მეორე ნახევარში, ბატონყმობის გაუქმებისა და 
ახალი ეკონომიკური ურთიერთობების დაძვრის კვალდა-
კვალ, თვალში საცემი გახდა პრობლემა, რომელიც ათ-
წლეულების მანძილზე აწუხებდა საზოგადოების იმ ნა-
წილს, რომელიც ეროვნული მეურნეობის განვითარებას 
განიხილავდა პროგრესის საფუძვლად. აქტიური მოქალაქე-
ები, იდეოლოგები, აცნობიერებდნენ, რომ ეკონომიკური 
სა ფუძვლის მყარი და სტაბილური ღირებულების – მიწის 
ფონდის მფლობელები, მემამულეები, უნდა გამხდარიყვნენ 
აგრარული ქვეყნის მოდერნიზაციის ერთ-ერთი ხელშემწყობი. 
ამისთვის საჭირო იყო მეურნეობის ახალ რელსებზე გადა-
წყობა, თანამედროვე ცოდნისა და ტექნოლოგიების დანე-
რგვა,  წარმოების გაზრდა, ასევე სოფლის მეურნეობის მთა-
ვარი მამოძრავებელი ძალის, გლეხებისა და მათი მცირე 
მე უ რნეობების განვითარების ხელშეწყობა, ბატონყმობის ნაშ-
თების დაძლევა, რომელიც  ყოველგვარი წინსვლის დაბრ-
კოლება იყო.

რეალურად კი საწინააღმდეგო პროცესი ვითარდებოდა; 
გლეხთა პირობითი გათავისუფლების1  შემდეგ მემამულეები, 

1 ათწლეულების მანძილზე გლეხებს ფულითა თუ ნატურალური ანაზღაურებით 
უწევდათ მიწის „გამოსყიდვა“ მებატონეებისაგან.
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რომლებიც კვლავ ინარჩუნებდნენ მიწის დიდ ფართობებს, 
ვეღარ ახერხებდნენ ზედმეტი მიწების მართვას, ხოლო ძველი 
ვალდებულებების გაუქმებით დაკარგული ნატურალური 
გადასახადების შევსება სხვა გზით უკვე შეუძლებელი იყო. 
ამიტომ  უმრავლესობამ მიწების დაგირავება და მიღებული 
ფულით ცხოვრება დაიწყო, რის გამოც მე-19 საუკუნის 
მეორე ნახევარსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში, მიწების 
და სავარგულების დიდი ნაწილი ვალში გაყიდვის გამო 
სტაბილურად გადადიოდა მსხვილი კაპიტალის მქონე 
მოქალაქეების ხელში. რომელთა მხოლოდ მცირე ნაწილი 
თუ იყენებდა ამ ფონდს პირდაპირი დანიშნულებით და იქ 
ახალი ტიპის მეურნეობას ავითარებდა; დანარჩენები კი 
სარეზერვო, სტაბილურ ფასეულობად აბანდებდნენ.

მეორე მხრივ, მიწათმფლობელთა ნაწილმა 1860-1870-
იან წლებში სცადა ცვლილებებისათვის ფეხი აეწყო და 
მეურნეობა განეახლებინა, თუმცა ამ პერიოდისათვის 
არასაკმარისმა ინფრასტრუქტურამ, გზების, ტრანსპორტისა 
და ინფორმაციის გაცვლის სისტემების ჩამორჩენილობამ, 
წამოწყებას ხელი შეუშალა და ენთუზიაზმი ჩააქრო. თუმცა 
ამიერკავკასიის რკინიგზის ქსელის განვითარებამ, საზღვაო 
მიმოსვლის გააქტიურებამ და საქართველოსა და კავკასიაში 
როგორც უცხო კაპიტალის შემოსვლამ, ასევე რუსეთის 
იმპერიის ცენტრის ყურადღების ზრდამ კავკასიის რეგიონის 
ეკონომიკური პოტენციალის მიმართ, მალე გააჩინა ცვლი-
ლებებისთვის უკეთესი გარემო.

ამ დროიდან ძველ მემამულეთა ნაწილმა ახალი ცოდნით, 
წარსული გამოცდილების გათვალისწინებითა და შეგნებით, 
რომ მათ მაგალითს შეეძლო დადებითი ცვლილებების 
გამოწვევა, სანიმუშო მეურნეობების განვითარება დაიწყეს, 
რომელთაც ტონი უნდა მიეცათ პროვინციების განახ ლე-
ბი სათვის. მსგავსი მცდელობის ერთ-ერთი საინტერესო 
მაგალითი სოფელ ნორიოს მემამულეების, ძმების,  ნიკოლოზ 
და ანტონ არჯევანიძეების სახელს უკავშირდება.
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არჯევანიძეების ოჯახი

სოფელი ნორიო, თბილისის ჩრდილო-აღმოსავლეთით ძვე-
ლი, ისტორიული დასახლებაა. ნორიო-ლილო-მარტყოფის 
ზონის ბუნებრივი პირობების, მძიმე კლიმატისა და ნიადაგის 
სიმშრალის გამო, მეურნეობის განვითარება ძველი დრო ი-
დანვე მოითხოვდა აქტიურ ჩარევას და ძალების მობილიზებას 
სარწყავი არხების გასაყვანად, რომლის გარეშეც სოფლის 
მეურნეობა მძიმე მდგომარეობაში ვარდებოდა. მე-19 საუკუნის 
განმავლობაში, თბილისთან სიახლოვის მიუხედავად, ნორიო 
ძნელად ვითარდებოდა, რადგან იგი მთავარი სატრანსპორტო 
მაგისტრალიდან მოშორებით იყო. 1900-იანი წლების დასა წ-
ყისისათვის კი კახეთის რკინიგზამაც  გვერდი აუარა. 

სოფლის კულტურული განვითარებაც ვერ იდგა სათანადო 
საფეხურზე. 1890-იან წლებში, სოფლის მღვდლის საგან-
მანათლებლო-კულტურული აქციების მიუხედავად, მოსახ-
ლეობაში დიდი ძვრები არ მომხდარა; 1909 წლისათვის 
პრესა, აღმოსავლეთის რეგიონებსა და დასავლეთის სოფ ლე-
ბის კულტურული სურათისა და მდგომარეობის კონტრასტის 
საჩვენებლად, ირონიულად შენიშნავდა, რომ სოფელ ნო-
რიოში 27 დუქანი იყო გამართული და არც ერთი სახალხო 
სკოლა არ არსებობდა, როცა მაგ., გურიაში, სოფელ აკეთში, 
პირიქით, სამი სკოლა მუშაობდა და ვერც ერთ დუქანს ვერ 
ნახავდით2.

ამ ვითარებაში სოფელ ნორიოში საზოგადოებრივი ცხოვრე-
ბისა და სამეურნეო განვითარებისათვის დიდი მნიშვნელობა 
ჰქო ნ  და სოფლის მკვიდრი დიდი მიწათმფლობელების, არ-
ჯე ვა ნიძეების ოჯახის მოქმედებას სანიმუშო მეურნეობის მო-
საწყობად. არჯევანიძეები, იგივე მაკარაშვილები (მაკაროვები), 
მე-18 საუკუნიდან მოყოლებული დიდ მიწებს ფლობდნენ 
ნორიო-მარტყოფისა და გლდანის ზონაში. ქართლ-კახეთის 
სამეფოს რუსეთის იმპერიის მიერ ანექსიის შემდეგ, ოჯახის 
წინაპრები იმპერიის სამხედრო და სამოქალაქო სამსახურში 

2 „სახალხო გაზეთი“, # 6, 1909 წ.
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დაწინაურებული იყვნენ. ოჯახის მამა, ივანე, დიდი ხნის 
განმავლობაში მსახურობდა კავკასიის ადგილობრივი მმარ-
თველობის სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებაში. მან 
ვაჟებს, ანტონსა და ნიკოლოზს, კარგი განათლება მისცა.
ორივე ძმამ ტფილისის კლასიკური გიმნაზია დაასრულა და 
სამხედრო სამსახურში შევიდა.

ნიკოლოზმა ტვერის ნიკოლოზის სახელობის საკავალერიო 
სასწავლებელი („გვარდიის ძველი სკოლა“) დაასრულა. 1878 
წელს ტვერის პოლკთან ერთად კავკასიაში, რუსეთ-თურქეთის 
ომის ფრონტზე,  პოდპორუჩიკის ჩინით მიავლინეს. ომის 
დასრულების შემდეგ რამდენიმე წელი  დედოფლისწყაროს 
პოლკში მსახურობდა.

ანტონ არჯევანიძეს 1890-იანი წლებისათვის უკვე არმიის 
შტაბს-როტმისტრის ჩინი ჰქონდა. გიმნაზიიდან მოყოლებული,  
სამხედრო სამსახურისა და საზოგადოებრივი აქტიურობის გამო, 
ძმები არჯევანიძეები დაახლოებული იყვნენ თანამედროვე 
საზოგადო მოღვა წეებთან: დრამატურგ ალექსანდრე სუმბა-
თაშვილ-იუჟინთან, ინჟინერ ედუარდ ზეზემანთან, ქართველ 
მრეწველ და მეცენატ დავით სარაჯიშვილთან.

ნიკოლოზს ჯანმრთელობის პრობლემების გამო ხშირად უწევდა 
ევროპაში მოგზაურობა, სადაც იგი აკვირდებოდა ევროპის 
ქვეყნების განვითარებისა და პროგრესის საფუძვლებს. ისინი 
აქტიურად ჩაერთვნენ სამეურნეო განახლების მოძრაობაში. 
იყვნენ ქართული სასოფლო-სამეურნეო საზო გადოების წევ-
რები (იხ. გვ. 80) და, თავის მხრივ, საკუთარ მამულში სცა დეს 
სამაგალი თო განახლების დაწყება.

არმიაში სამსახურისა და ხელისუფლებისადმი ლოიალობის 
მიუხედავად, როგორც ჩანს, მსგავსი საზოგადოებრივი 
აქტივობის გამო იმპერიის ადმინისტრაცია ძმებს ეჭვის თვა-
ლით უყურებდა. 1909 წელს ნიკოლოზის სახლი თბილისში 
მეფის ჟანდარმერიამ რევოლუციურ მოძრაობასთან კავშირის 
ეჭვით გაჩხრიკა.
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არჯევანიძეების მესამე ძმა – ზაქარია, ჯანმრთელობის პრობ-
ლემების გამო საზოგადოებრივ ცხოვრებაში არ აქტიურობდა, 
თუმცა ჩანს, სოციალ-დემოკრატიული იდეებს თანაუგრძნობდა.

მეურნეობის მოდერნიზაცია

პირველი დაბრკოლება, რომლის გადალახვაც ძმებს მოუ-
ხდათ მეურნეობის განახლებისას, მიწის ფრაგმენტულობა 
იყო; ოჯახი ნორიოს მიდამოებში 75 დესიატინა ფართობის 
საუკეთესო სახნავ მიწებს ფლობდა, თუმცა ეს 32 მონაკვეთი 
გაფანტული იყო სოფლის მოსახლე 400 გლეხის მიწებს შო რის. 
ძმებმა თხოვნით მიმართეს ხელისუფლებას; ტერიტორიე ბის 
გადაცვლის გზით შეძლეს ერთიანი ფართობის შეკვრა, რაც 
თანამედროვე და დაგეგმილი მეურნეობისათვის აუცილებელი 
პირობა იყო და 1890-იანი წლებიდან გადახალისებული მა-
მულის განვითარებას შეუდგნენ.

სანიმუშო მამული

ათწლეულების შრომის შედეგად 1910-იანი წლებისათვის 
არჯევანიძეების მამული საჩვენებელ მეურნეობად იქცა 
და მნიშვნელოვანი ბიძგი გახდა მიმდებარე ზონის სა-
მეურნეო განვითარებისათვის. ძმებმა სამეურნეო ტექნიკის 
განვითარების პარალელურად, ხორბლის ახალი ჯიში შე-
მო იყვანეს და მოსავლიანობა აამაღლეს. მათ მოახერხეს 
სოფლის მიდამოებში მუხის ტყის გაშენება, სანიტარული 
მიზნებითა და ქარსაცავი ზონის ფუნქციით. ოჯახის წევრი 
ქალები ხელმძღვანელობდნენ ჭრა-კერვის კურსებს სოფლის 
მოსახლეობისათვის, ასევე მოწყობილი ჰქონდათ შინაური 
აფთიაქი. არჯევანიძეების ექიმი სოფლის ექიმის ფუნქციებსაც 
ითავსებდა.

მარცვლოვანი კულტურების გაუმჯობესების პარალელურად 
ძმები მუშაობდნენ პირუტყვის ჯიშების გამოყვანაზეც. 
გამოიყვანეს საუკეთესო მეწველი ძროხის ჯიში. რძის 
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პროდუქტებს ამუშავებდნენ შვეიცარიიდან მიღებული მანქანა-
დანადგარებით, რომლებითაც სოფლის მოსახლეობაც 
სარგებლობდა.

ანტონის მიერ მოწყობილი ცხენთსაშენის საჯიშე ცხენები 
სასოფლო-სამეურნეო გამოფენებისა და სპეციალური კომი-
სიების მიერ სტაბილურად ფასდებოდა მაღალი  ჯილდოებით.   
1890 და 1891 წელს მათმა ცხენმა მეორე პრემია დაიმსახურა, 
1892, 1893 და 1894 წლებში – პირველი პრემია, ასევე ბრინ-
ჯაოს მედალი 1892 წელს. მეურნეობაში გამართული იყო  
წყლის  ორი წისქვილი – დიდი და მცირე. ოჯახს მოწყობილი 
ჰქონდა დიდი მარანი. ასევე  სოფლის ცენტრში ამუშავებდა 
დუქანსა და პურის საცხობს. ძმები თანასოფლელებს ასევე 
საკუთარი ფურნეე ბის მოწყობაშიც ეხმარებოდნენ.

1910-იან წლებში კახეთის რკინიგზის გაყვანის დროს ანტონმა 
სცადა დაეყოლიებინა სოფლის მოსახლეობა ფულის 
შესაკრებად, რათა რკინიგზის ხაზს სოფლის სიახლოვეს 
გაევლო; იგი საჭირო ხარჯის ნახევარს, შემდეგ კი მთლიანა-
დაც საკუთარ თავზე იღებდა, თუმცა მოსახლეობამ ირა-
ციონალური შიშის გამო ინიციატივას მხარი არ აუბა და 
რკინიგზის ხაზმა სოფელს გვერდი აუქცია.

1890-აინი წლების ბოლოდანვე ძმებმა ხელი მიჰყვეს 
მეფუტკრეობას. მათ საუკეთესო ამერიკული ტიპის სკები 
მოაწყეს და მალე მათმა მაგალითმა საშუალება მისცა 
სოფლელებს და მიმდებარე ზონის მოსახლეობას ეს ტექ-
ნოლოგია გადაეღოთ, ანალოგიურად ესარგებლათ მათ 
მიერ მეურნეობის ყველა დარგში დანერგილი  წარმატებული 
მაგალითით.
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მეურნეობის განადგურება

1930-იანი წლების განმავლობაში, საბჭოთა რეჟიმის მიერ 
სოფლებში კოლექტივიზაციის ძალდატანებით ჩატარების კამ-
პანიისას, როდესაც წარმატებული მეურნეობების მქონე და 
გამოცდილი მესაკუთრეები რეჟიმმა „კულაკებად“ გამოაცხა და,  
მათ დევნა-შევიწროებასა და საკუთრების ჩამორთმევას მიჰყო 
ხელი. ნორიოში არჯევანიძეების მიერ მოწყობილი სანიმუშო 
მეურნეობა, ფაქტობრივად, განადგურდა; არჯევანიძეები „გა-
ა კულაკეს“. მათი ქონება ნორიოში დაარსებულმა კოლე-
ქტივმა მიისაკუთრა. თვითმხილველთა გადმოცემით, 
კო  ლე  ქტივმა დაშალა საფუტკრე და იგი თბილისში გადა-
გზა ვნა ჩასაბარებლად. გზაში ტრანსპორტირებისას კი 
თაფლი დაიღვარა და სკები დაზიანდა. კოლექტივმა გაჩეხა 
არჯევანიძეების მიერ გაშენებული მუხის ტყე. მათ სახლში 
ნორიოს ნავთობწარმოების კანტორა განთავსდა, წლების 
შემდეგ კი ტერიტორია მერძევეობის მეურნეობამ დაიკავა და 
შედეგად, თითქმის სრულად განადგურდა ძველი შენობები.

ნიკოლოზ და ანტონ არჯევანიძის კვალი ნორიოს განვი-
თა რების ისტორიაში მიიჩქმალა; რეჟიმის სიმძიმის გამო, 
თვით ოჯახის შთამომავალს, ისტორიკოსსა და ეთნოგრაფს, 
ივანე არჯევანიძეს, თავის ნაშრომში, რომელიც თბილისის 
მიმდებარე ზონისა და კახეთის ისტორიასა და ეთნოგრაფიას 
ეხებოდა, ერთი სიტყვითაც კი არ უხსენებია მამისა და ბიძის 
დამსახურების შესახებ ნორიოს სამეურნეო განვითარების 
საქმეში.

ამჟამად ნორიოში არჯევანიძეების ოჯახისა და მეურნეობის 
უკანასკნელი ფიზიკური ნაშთიც ქრება. მათი ხსოვნა მხოლოდ 
უფროსი თაობის მკვიდრთა ზეპირ მეხსიერებაში არის შე-
მორჩენილი.

>>



დღეობა ნორიოში 

ფოტო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა,

ეროვნული ფოტომატიანე,

ლიკა მამაცაშვილის კოლექცია. 
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წინამ ძღვ რიან თკ არის სა მეუ რნეო 
სკო ლა
 [ ირაკ ლი ხვა და გი ა ნი ]

„...ეს საქ მე გა მა ბედ ინა ერთის მხრივ იმან, რომ 
ყოველის მამულისშვილის ვალ ია შეძ ლებ ისა მებრ 
შე ეწიოს ღარ იბსა და უმე ცარს ხალ ხსა და მეო-
რეს მხრივ – აუ ცილე ბელ მა საჭ იროე ბამ აქაურ 
ხალხში სა სარგებლო და პრაქ ტიკული ცოდნის 
გავ რცე ლებ ისამ. მე დარ წმუნებული ვარ, რომ 
გზა ზე ბევრი გაჭ ირვე ბა მოგველის, მაგ რამ ამ გაჭ-
ირვების დაძ ლე ვა შეუ ძლიან საქმის სიყვარულს, 
გულის და დე ბას და ენერგიას. როგორც სა ხალხო 
სკოლის ისტორია ამ ტკი ცებს, ამ ბრძოლისათვის 
ერთის ან რამ დენ იმე პირის ძა ლა სა კ მარისი არ 
არის, საჭ იროა ხელის შეწ ყობა და თა ნაგ რძნობა 
თითონ საზ ოგად ოებ ისა...“1 

ილია წინამ ძღვრიშვილი

მე-19 სა უკუნის 80-იან წლებში სა ქარ თველოში გა აქ ტი -
ურებული საზ ოგად ოებრივი პროცე სების (გან მა ნათ ლე ბლო-
ბის, სოციალური მოძრაობის და ნაც იონალური იდენტობის 
ფორმირების) დაბ რკო ლე ბად იქცა რუსეთის იმპერიის მიერ 
დაწ ყებული რუსიფიკ აციის პოლიტიკა და ადგილობრივი 
ინიციატ ივების მიმართ მკ აცრი დამ ოკი დებ ულე ბა. იმპერიის 
ხელ მძღ ვა ნელ ობა უპირვე ლეს საფ რთხედ მიიჩნევ და „არა-
რუსი ერების“ ნაც იონალისტურ გამ ოღვ იძე ბას და გან ვითარე-

1 „დროება“, # 177, 1883 წ.
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ბას. ამიტომ  ამ ერების და საზ ოგად ოე ბების ყოველი დამ ოუ-
კი დე ბელი პროექტი კულტურულ და სოციალურ სფეროში 
სა ეჭვო და სახ იფათო იყო. რუსიფიკ აც ია გან სა კუ თრებით 
მძი მე და კონტრპროდუქტიული აღმ ოჩნდა სა ხელმწიფო 
სკო ლებში, სა იდანაც გან იდევ ნა მშობლიურ ენა ზე სწავ ლე ბა. 
უცხო ენა ზე დაწ ყებითი გა ნათ ლების მიღ ე ბამ საფ უძველი გა-
მ ოა ცა ლა ზოგადი გა ნათლების პროგრა მას და, მით უმე ტეს, 
მას ზე მიბმულ სხვა დისციპლინებს. 

ამ ვითა რე ბაში სა ბაზისო გა ნათ ლე ბაში სიახლის და ნერ გვა 
თითქმის შეუ ძლე ბელი გახ და. აქტიური მოქა ლა ქე ები და 
საზ ოგად ოებრივი მოძრაობის ლიდე რები აც ნობიე რებ დნენ, 
რომ სახელმწიფო გა ნათ ლების სისტე მა ქარ თველი მოწა-
ფე ებისთვის ვერ შეძ ლებ და წარ მა ტებ ულად სა ბაზისო გა ნათ-
ლების და უნა რების გა და ცე მას. ამა ვე დროს, სა ხელმწიფო 
არ იყო დაი ნტე რესებული სას წავლო პროცესის ნაწ ილად 
პრაქ ტიკული, ტექ ნიკური და სა მეუ რნეო საგ ნები გა ე ხადა, 
რაც აგ რარული ქვეყნის გან ვითრებ ისათვის სასიცოცხლოდ 
აუ ცილე ბელ სა კი თხად მიიჩნეოდა.

ამ პირობებში ილია წინამ ძღვ რიშვილმა ქართული სა მეუ-
რნეო სკოლის და არ სე ბა ითა ვა, რომელიც სა ხელმწიფოს 
წინა ა ღმ დეგ ობებ ისა და ზოგადი სკ ეპტიციზმის მიუხე და ვად, 
მა ლე იქცა წარ მა ტებულ კერძო სკო ლად და სანიმუშო სა-
გან მა ნათ ლებლო კე რად, რა საც ანალოგიური ინიციატ ივების 
გან ვითა რებ ისათვის დიდი მნიშვნელ ობა ჰქონდა.

ილია წინამ ძღვრიშვილი

ილია ივა ნეს ძე წინამ ძღვრიშვილი დაი ბა და 1836 წლის 3 
მაისს აზ ნაურის ოჯახში. საო ჯახო განათ ლების მიღ ების შემ-
დეგ ილიამ წარ ჩინებით და ამ თავ რა ტფილისის კლას იკური 
გიმნაზ ია, თუმცა უნივერ სიტეტში სწავლის გაგ რძე ლე ბა უსახს-
რობის გამო ვერ შეძლო და მხოლოდ აგრონომიული კუ-
რსები გა ია რა.
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გიმნაზ იაში სწავლის დროს ილია და უახ ლოვდა ახალ გაზ რდა 
თაობის იმ წრეებ ს, რომლებ მაც 1860-იანი წლებ იდან გან მა-
ნათ ლებ ლობისა და პროგრესის დიდი პროცესი წამ ოიწყეს 
(იგი ილია ჭავ ჭა ვაძის ახლო მეგ ობარი იყო, რომელ მაც მას 
მიუძღვ ნა პოე მა „აჩრდილი“). თა ვა დაც იყო დაი ნტე რე სებული 
კულტურული გან ვითა რების და გა ნათ ლების პრობლე მებით, 
გან სა კუ თრებით სა მეუ რნეო ცოდნის გავ რცე ლებ ისა და ეკო-
ნომიკური გან ვითარების სა კი თხებით. თა ნამ შრომლობდა 
ქართულ პრე საში, აქ ვეყ ნებ და პუბლიცისტურ სტატ იებს აქ-
ტუალური საზ ოგად ოებრივი პრობლე მების შე სა ხებ.

ილიას მე უღ ლეს, სოფიო არღუ თაშვილს, სურ და წინამ ძღვ-
რიან თკ არის გლე ხებს დახ მა რებოდა და სურდა მათთვის სკო-
ლა გა ეხ სნა, თუმცა უბედური შემ თხვევის გამო მძიმედ და ა-
ვად და და საფ რან გეთში მკუ რნალ ობისას გარ დაი ცვა ლა, რაც 
ძალ ზე მძიმე ტრავ მად იქცა ილია წინამძღვრიშვილისთვის.

1864 წელს, საგ ლეხო რეფორმის, ბატონყმობის გაუ ქმების 
შემ დეგ, ილია წინამ ძღვ რიშვილმა გლე ხებს უსასყიდლოდ 
გა დას ცა მიწები და არ წმუნებ და მათ, და ეტ ოვებ ინათ ძველი 
მიწური სახლები და ახალი ტიპის ბინები აე შე ნებ ინათ, 
რისთვისაც უფასოდ ეხ მა რებ ოდა სამ შე ნებლო მასალით. შე-
დე გად სოფელი მა ლე ახალი, და გეგმილი ტიპის და სახ ლე-
ბად გარ დაი ქმნა. 

რეფორმის მომდევნო წლებში ილია დიდხანს მუშაო ბდა 
ტფილისის გუბერნიის მმარ თველობაში, კან ცე ლარიის მოხე-
ლედ, სამიჯნო კო მისიაში, მიმდე ბა რე რეგ იონებში მომრიგე-
ბელ მოსა მარ თლედ; ჰქონდა გუბერნიის მდივნის და „კო-
ლეჟსკი ასსესორის“2  სამ ოქა ლაქო ჩინი. ამა ვე პერიოდში 
აგ რძე ლებ და პუბლიცისტურ მუშაო ბას და ემ ზა დებ ოდა მთა-
ვარი ჩა ნაფიქრის გან სახორციე ლებ ლად.

1884 წელს ილია წინამ ძღვრიშვილი გახ და კა ვკ ასიის სას ო-
ფლო-სა მეუ რნეო საი მპე რატორო საზ ოგად ოების წევრი და 

2 სახელმწიფო დაწესებულებების სამოქალაქო მოსამსახურეთა რანგი რუსეთის 
იმპერიაში
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მაშ ინვე შეუ დგა საზ ოგად ოების მმარ თველობის დარ წმუნე-
ბას, რომ მთა ვარი ენერ გია მიე მარ თათ ადგილობრივ ენებ-
ზე თარგმნილი სა მეუ რნეო ლიტე რატურის გლეხ ობისათვის 
მიწოდე ბა სა და სოფლად საი მედო მეუ რნე -კო რეს პონდენ-
ტების ქსელის მოწყობა ზე.

წინამ ძღვ რიან თკ არის სა მეუ რნეო სკოლის და არ სე ბა

1880 წელს ილია წინამ ძღვ რიშვილმა ტფილისში, სა კუ თარ 
სახლში მიიპატ იჟა მეგ ობრების ჯგუფი, რომლებიც სა ხალხო 
გა ნათ ლების სფეროში მუშაო ბდნენ და შეს თა ვა ზა ერ თად შე-
ემ უშავებ ინათ პროგრა მა სა მეუ რნეო სკო ლისათვის, რომლის 
და არ სე ბა საც სა კუ თარი ხარჯით აპ ირებდა  წინამ ძღვ რიან თ -
კ არში.

შეხ ვედ რა ზე შემ უშა ვებული პროგრა მა სად ისკუსიოდ პრე საში 
დაი ბეჭ და და მაშ ინვე მიიპყრო საზოგად ოების დიდი ყურა დ-
ღ ე ბა, რომელ მაც კრ იტიკული გამ ოხმაუ რე ბა არ და აყ ოვნა.

პროექტით სკო ლა უნდა ყოფილიყო ექ ვსკ ლას იანი (ოთხი 
მოსამ ზა დე ბელი და ორი სპეციალური კლასი), ქარ თულენ-
ოვანი და რუსული ენის სწავ ლე ბა მე სა მე კლას იდან  უნდა 
დაწყებულიყო. სკო ლაში გან ზრახული იყო 10-12 წლის 
25 მოსწავლის მიღ ე ბა, წოდების გან ურჩევლად და უფასო 
სწავ ლების პირობით. კრ იტიკული შენ იშვნები ძირითა დად 
მიმართული იყო ორ სა კი თხზე:

• ივა ნე როსტომაშვილის3 შენიშვნით, სკო ლა პანსიონის გა  -
რე  შე ვერ შეძ ლებ და თავისი დან იშნულების შეს რულე ბას, 
რად გან შორი სოფლებ იდან მოსწავ ლე ები სიარულს ვერ 
შეძ ლებ დნენ და იგი კო ნკ რეტული სოფლის სკო ლად გა-
დაი ქცეო და.

3 როსტომაშვილი ივანე პავლეს ძე (1852-1924) - სახალხო განმანათლებელი, 
პედაგოგი, გამომცემელი, პუბლიცისტი და სამეურნეო მოღვაწე.
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• მისივე შენიშვნით, სკო ლას არ უნდა ჰქონოდა დაწ ყებითი 
ხას იათი და მასში სა ბაზისო მომზა დე ბა გავლილი მოსწავ-
ლე ები უნდა მიე ღოთ.

ასე ვე, ყვე ლა გულშე მა ტკი ვარი, ქართული სას წავლო ენის 
გამო ამ პროგრა მა ზე მოწყობას შეუძლებ ლად თვლიდა. 
ამას კა ვკ ასიის სას წავლო ოლქი არ დაუ შვებ და და სკოლის 
გახსნის ნე ბართვას არ გას ცემ და.

ილია წინამ ძღვრიშვილის იდეის გან ხორციე ლე ბას მხარში 
ამ ოუდგნენ ია კობ გოგე ბაშვილი და ილია ჭავ ჭა ვა ძე. ია კო-
ბმა ვრცელი პე დაგოგიური და საბ უთე ბა და წე რა სკოლის 
პროგრამის (რომელიც ნიკო ცხვე და ძემ4  და ამ უშა ვა) უპირა-
ტესობის ასახ სნე ლად, რომელიც არ წმუნებ და მკი თხველს, 
რომ სა ბაზისო გა ნათ ლების მისა ღ ე ბად და გონების გა სახ სნე-
ლად ბავშვისთვის მშობლიურ ენა ზე სწავ ლე ბაა აუ ცილე ბელი. 
ილიამ კი აღნიშნული და საბ უთე ბების მოშველ იებით, თავისი 
ნა თე სავის, დიმიტრი სტარ ოსელ სკის დარ წმუნე ბა შეძლო. 
რად გან სტარ ოსელ სკი კა ვკასიის მთა ვარ მარ თებლობის სამ-
ოქა ლაქო ნაწილის გამ გედ მუშაო ბდა. იმ მომენ ტისათვის 
მთა ვარ მარ თე ბელი არ იმყოფებ ოდა ტფილისში და მოვა-
ლეო ბას სტარ ოსელ სკი ას რულებ და. მან სკოლის პროგრა-
მას და დებითი რეზ ოლუცია და ადო, რა საც სას წავლო ოლქის 
მზრუნველ მა და რუსიფიკ ატორული პოლიტიკის ბურჯმა – 
იან ოვსკიმ წინა ა ღმ დეგ ობა აღ არ გაუ წია და და ა დასტურა.

ილია წინამ ძღვ რიშვილმა გაი თვალ ისწინა პრე საში გამოთ-
ქმული კრ იტიკის ნაწილი და გა დაწყვიტა, შორიდან მოსული 
მოსწავ ლე ებისთვის პანსიონიც აე შე ნებ ინა. სკო ლა მაინც ექ-
ვსკ ლას იან სა ბაზისოდ დატ ოვა, სა დაც სა მეუ რნეო ცოდნას-
თან ერ თად ოფიციალურ სა სკოლო დისციპლინებ საც გაი-
ვლიდნენ. ამა ვე დროს გა დაწ ყდა, რომ მე სა მე კლასის 
ნაც ვლად რუსული ენის სწავ ლე ბა პირველი კლასის მეო რე 
გან ყოფილებ იდან დაწ ყებულიყო.

4 ცხვედაძე ნიკოლოზ ზებედეს ძე (1845-1911) – სახალხო განმანათლებელი. 
ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ერთ-ერთი 
დამფუძნებელი.
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ილიამ სკო ლას სა კუ თარი მამულის 500 დეს იატ ინა გა დას ცა, 
რომელიც სა უკ ე თესო სა ვარგულებს წარ მოად გენ და და ასე-
ვე ტყიან ნა კ ვეთ საც მოიცავ და. მან არ ქიტექ ტორებს – ევ გენი 
თევ დორეს ძე ბელოის და მიხეილ ისაის ძე სა ლამ ბეგოვს 
და აპ როექ ტებ ინა სკოლის და სა მასწავ ლებლო ნაწილის, 
მოსწავ ლე თა პანსიონის, დირექციის და მას წავ ლე ბელ თა საც-
ხოვრებლისა და სა ხელ ოსნოების შენ ობები. მშე ნებ ლობას კი 
ინჟი ნერ -მშე ნე ბელი მიხეილ პეტ რეს ძე ბებუთაშვილი ხელ-
მძღ ვა ნელ ობდა. 

თითოეუ ლმა მათ გან მა სამ უშაო უსას ყიდლოდ შე ას რულა. 
სკოლის ასა შე ნებ ლად კი სოფლის გლეხ ობა მუშაო ბდა. 
სკოლის მამულს უკ ვე წინას წარ მომზადებული ჰქონდა თა ნა-
მედ როვე ტიპის მა რანი, ასე ვე რამ დენ იმე წელ იწადში გა კ ეთ-
და აუზი, რომელიც სარ წყავ ფუნქციას ას რულებ და. ყვე ლა ამ 
სამ უშაო ზე ილია წინამ ძღვ რიშვილმა 30 000 მა ნეთი და ხარ ჯა.

1883 წლის 4 ივნისს, ქართული საზ ოგად ოების  თან დას-
წრე  ბით, სკო ლა სა ზეიმოდ გაი ხსნა. მიმდე ბა რე სოფლების 
გლეხ ობაც დიდი ინტე რესით შეს ცქერ ოდა ახალი სკოლის 
და არ სებას, რომელიც არაგვის ხეო ბაში პირველი სა გან მა-
ნათ ლებლო და წე სებ ულე ბა იყო. სკოლის გახ სნა ზე ილია 
ჭავ ჭა ვა ძემ სიტყვით მიმარ თა საზ ოგად ოე ბას, რომელიც თა-
ნა მედ როვე ებისთვის სა მეუ რნეო გა ნათ ლების საპ როგრამო 
სიტყვად იქცა:

„...როგორ შევიძინოთ ეგ სა ნატ რელი განძი, რომელ-
საც ცოდნა ჰქვიან და რომელიც ჩვენ და ჩვენს ქვე ყა ნას 
აგ  რე უჭირს? გამ ოვიდა ჩვენში ერთი გულმტკი ვანი კაცი 
და გვითხრა: გზას მე გიჩვე ნებთო, თქვენ ოღონდ ხალისი 
გამ ოიჩინეთო. ის კაცი მარტო თავისის თაოსნობით, და უღ-
ალავის მცდელობით, დიდის თავ გამ ოდებით და მხნეობით 
შეუ დგა ამ ძნელს საქ მეს და თავის სა სა ხელოდ და ჩვენ და სა-
ბედ ნიეროდ ცოდნის გა საზ რდე ლად აქ, ამ სოფელში აკ ვანი 
დად გა და ძუძუსათვის ძიძები მოიწვია. ის კაცი ილია წინამ-
ძღვ რიშვილია, ის აკ ვანი კი აი ის პა ტა რა შენობა ა, რომელიც 
ასე ლა მა ზად უხდე ბა ამ პა ტა რა სოფელს, ის ძიძები კი დევ 
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მისგან მოწვეული ოსტა ტები არ იან.

აი სად და ვისის მად ლიანი ხელით აი ნთე ბა აქ ის სას იხარულო 
სან თელი, რომლის სინათ ლეც მტერს და აფრთხობს და 
მოყვა რეს გა ა ხა რებ და, რომელ საც ცოდნა ჰქვიან. აი ამ პა ტა-
რა სახლიდან გამ ოვა ის ღო ნე, ის დიდი ხერხი, ის ყოველთვის 
გა მარ ჯვებული ფარ -ხმალი ადამ იან ისა, რომელ საც ცოდნა 
ჰქვიან. მა გას გამ ოიტა ნენ თქვენი შვილები და მოჰფე ნენ ქვე-
ყა ნას ჩვენ და სადღ ეგ რძელოდ, ჩვენ და სა ბედ ნიეროდ.

ცოდნა, თქვენც იცით ათას ნაი რია, ხოლო აქე დან ჩვენი 
შვილები, თქვენი შვილები გამ ოიტა ნენ იმისთა ნა ცოდნას, 
რომელიც დე დამიწის გულში ჩაგ ვა ხე დებს, მიგვაგ ნებ ინებს 
სად რა სიმდიდრე ძევს და რა რიგის ხერხით, რა რიგის 
ოსტატობით შეი ძლე ბა იმ სიმდიდრეს ხელი დავაწვდინოთ, 
ამ ოვიღოთ და მოვიხმაროთ ქვეყ ნისა და ჩვენი თავის სა დღ-
ეგ რძელოდ...“5

მოსწავ ლე თა პირველ ივე ნა კ ადი მიმდე ბა რე ზონის სოფლებ-
იდან და ტფილისიდან იყვნენ. ილია წინამ ძღვ რიშვილმა 
პირობა დადო, რომ სკოლის მუშაო ბა სანიმუშო იქნებ ოდა 
და საზოგად ოე ბა მუდმივად იქნებ ოდა ინფორმირებული მისი 
საქ მიანობის შე სა ხებ. 

სას წავლო წლის ბოლოს სკო ლას ეწ ვია მხარ დამ ჭერ სტუმარ-
თა კო მისია ია კობ გოგე ბაშვილის ხელ მძღ ვანელობით, რო-
მე ლ მაც ახ ლად ფე ხადგმული სკოლის მუშაო ბა უმა ღ ლეს 
დო ნე ზე შე ა ფა სა.

სკოლის მთლიან ხარჯს (მათ შორის პან სიონერი მოსწავ ლე-
ების, რომლებიც გლე ხების ოჯა ხებიდან იყვნენ და უფასოდ 
სწავ ლობდნენ) ილია წინამ ძღვრიშვილი ფა რავ და. პირველი 
„რევიზიის“ შემ დეგ სტუმრებ მა შუამ დგომლობა აღძ რეს ქარ-
თველ თა შორის წე რა -კითხვის გამავ რცე ლე ბელი საზ ოგად-
ოების წინა შე სკოლის სა ხელ მძღ ვა ნელ ოებით მოსა მა რა გებ-

5 „დროება“, # 177, 1883 წ.
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ლად, საზ ოგად ოე ბამ მა ლე სკო ლას სა კუ თარ ბიბლიოთე კ აში 
არ სებული ყვე ლა წიგნის თითო ეგ ზემპლარი გაუ გზავ ნა. 
ხოლო ია კობ გოგე ბაშ ვილმა სა თა ვა დაზ ნაურო ბა ნკს სთხოვა, 
სკო ლას ფინან სურად დახ მა რებ ოდა, რაც ილია ჭავ ჭა-
ვაძის ძალ ისხმევით, და დებ ითად გა დაწ ყდა. ბა ნკ მა სკო ლას 
ყოველწლიური სუბსიდია დაუ ნიშნა 5 000 მა ნეთის ოდენობით.

სკოლის სისტე მა

სკოლის სას წავლო პროგრა მა ჰარ მონიულად იყო შერ-
წყმული პრაქ ტიკული, სა მეუ რნეო მეცად ინეო ბების კუ რსთან. 
ზაფხულის სეზ ონზე მოსწავ ლე ები სას წავლო დღ ეს იწყებ დნენ 
ექვსის ნა ხევ რიდან. დღის პირველ ნა ხე ვარში თეორიულ მე-
ცად ინეო ბას ას რულებ დნენ, შეს ვე ნების შემ დეგ კი დარ გების 
მიხედვით მუშაო ბდნენ ნა კ ვე თებ სა და სა ხელ ოსნოებში. 

თითოეულ მოსწავ ლეს გამოყოფილი ჰქონდა სა კუ თარი 
სას წავ ლო-საც დელი ნა კ ვეთი, რომელ ზე დაც წლის გან მავ-
ლობაში მუშაო ბდა, პრაქ ტიკულ უნარ -ჩვე ვებს იძენ და და 
ცდილობდა სა უკ ე თესო მოსა ვალი მოეწ ია.

ზამთრის სეზ ონზე სას წავლო დრო და პრაქ ტიკული მე ცად-
ინეო ბა სეზონის შე სა ბამ ისად იყო მოწყობილი.

სკო ლას ჰქონდა სა ნერ გე სადგური. აქ გამ ოყვანილი 
ათასობით ნერგი მიმდე ბა რე სოფლის მოსახ ლეო ბას ურიგ-
დებ ოდა (წელ იწადში 6 000 ნამ ყენი). მუშაო ბდა საფ უტკ რე, 
სა აბ რეშ უმე, ხეხილის ბა ღი, ბოსტნები და საყ ვავ ილე. მოსწავ-
ლე თა პირველ მა გამ ოშვე ბამ აი თვისა სკოლის სა ვე ნა ხე ნა-
კ ვე თები და ადგილობრივი და ამერ იკუ ლ-ევროპული ვაზის 
ჯიშები გა ა შე ნა (ქართული – რქაწ ითელი, მწვა ნე და თა ვკ-
ვერი. ევროპული – სემილიონი, კა ბერ ნე- სემილიონი, თეთრი 
და შავი მუსკ ატი, თეთრი და წითელი პინო, პედრო და სხვა). 
სკო ლამ მოსა ვალ ი 1890-იანი წლების და საწყისში მიიღო და 
სა კუ თარი ღვ ინოების წარ მოე ბა დაიწყო. წლიურად მოსავალი 
48 000 ლიტრს აღ წევ და.
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სკო ლა მონაწ ილეო ბდა კა ვკ ასიის სას ოფლო-სა მეუ რნეო გამ-
ოფე ნებში, სა დაც მოსწავ ლე თა ნა ხე ლავი მა ღ ალ შე ფა სე ბას 
იმსახ ურებ და.

სკო ლაში ისწავ ლებ ოდა შემ დეგი საგ ნები: სა ღმრთო სჯული, 
ქართული ენა, რუსული ენა, ისტორია, არ ითმეტ იკ ა, პრაქ-
ტიკული გეო მეტრია, სა ქარ თველოს, კა ვკ ას იისა და ევროპის 
გეო გრაფ ია, ელე მენ ტარული ზოოლოგია, ბოტანიკ ა, მინე-
რალ ოგია, მიწათ მოქმე დე ბა, მეტ ყე ვეო ბა, მე აბ რეშ უმეო ბა, 
მე საქ ონლეო ბა, მეფ უტკრეო ბა, საბ უღ ალტრო აღრ იცხვა, ვე-
ტერ ინარ ია, ჰიგიე ნა, ხაზ ვა, ხატ ვა და სიმღ ე რა- გალ ობა.

გახსნის დღი დან სკოლის არ სებობის ბოლომდე მის ხელ-
მძღ ვა ნე ლე ბად მუშაო ბდნენ: ერ მილე ნა კ აშ იძე, პეტ რე მელ ია, 
სიმონ ხუნდა ძე, ივა ნე მა ღ ა ლაშვილი, დავით გორთა მაშვილი, 
მიხეილ ნა ნეიშვილი, არ სენ წითლიძე, ნესტორ ძიძიგური, 
გიორგი ფურცე ლა ძე.

მას წავ ლებ ლე ბად იმ დროისათვის სა უკ ე თესო პე დაგ ოგები 
მუშაო ბდნენ. ილია წინამძღვრიშვილი ტფილისიდან ყოველ 
შა ბათ -კვ ირას მიდიოდა სკო ლაში და გასული კვირის სამუშა-
ოებს დაწ ვრილებით ეც ნობოდა. მსგავსი მკ აცრი რე ჟიმი და 
დისციპლინა, ყოვე ლკვ ირეული შემ ოწმე ბა, ზოგიერთს ზედ-
მეტ ფორმალ ობად მიაჩ ნდა. 

თუმცა ილია ყოველთვის ცდილობდა სკო ლას უნა კლო 
რეპ უტაც ია ჰქონოდა, რაც მისი, როგორც კერძო და ქარ-
თულენოვანი სკოლის დახურვის და შევ იწროების საფ რთხეს 
მოხსნიდა. მსგავსი მიდგომა ჰქონდა მას რუსული ენის სწავ-
ლების მიმარ თაც, რა მაც საბოლოოდ გა ა მარ თლა კი დე ვაც – 
ჯერ სას წავლო ოლქის ზე დამ ხედ ველი შულგინი მოულოდნე-
ლად ეწ ვია სკო ლას, პირველ სა ვე კლასში შევ იდა, რუსული 
ენის გა კ ვეთილს და ესწრო და თა ვა დაც გამ ოსცა და მოსწავ-
ლე ები. იგი შე დეგით კმაყოფილი დარ ჩა და ძალ ზე გაო ცდა, 
როდე საც აღმ ოაჩ ინა, რომ შემ ოწმებული კლასი პირველი 
იყო და არა მეო რე.
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1885 წელს კი სკო ლას თა ვად სას წავლო ოლქის მზრუნველი 
იან ოვსკი ეწ ვია – მოწა ფე ები გამოსცა და და და დებ ითად შე-
ა ფა სა სკოლის სას წავლო პროცესი. სკო ლა და ათ ვალ იე-
რა სა ქართველოს ეგ ზარ ქოსმა პა ლადიმ, რომელ მაც ილია 
წინამ ძღვრიშვილს მოსთხოვა, ეზოში ეკ ლესია აე შე ნებ ინა. 

ილიამ სცა და კომპრომისის გამ ოძებ ნა და პირობა დადო, 
რომ ეკ ლეს იას სოფლის ცენტრში აა შე ნებ და, თუმცა ეგ-
ზარ ქოსმა და ბეჯ ითებით მოითხოვა ეკ ლეს ია სკო ლასთან 
ყოფილიყო. სკოლის დახურვის საფრთხით შეშ ფოთებ ულმა 
ილიამ ეზოში მცირე ეკ ლეს ია ააგო.

საზ ოგად ოებრივი კამ პან ია სკოლის მხარ და სა ჭე რად

სკოლის ამ ოქმე დების და წარ მა ტებული მუშაობის შემ დეგ, 
1886 წელს ილია ჭავ ჭა ვა ძემ წინამძღვ რიან თკ არის სა მეუ რ ნეო 
სკოლის დახ მა რებ ისა კ ენ საზ ოგად ოე ბას პრესით მოუწოდა, 
რა საც და დებითი გამ ოხმაუ რე ბა მოჰყვა და სხვა დას ხვა პირის 
შეწ ირულობებ მა სკო ლისათვის 12 682 მა ნეთი შე ად გინა.

1889 წელს სკო ლას მძიმე პერიოდი დაუ დგა, როდე საც ზამ-
თარში, მოულოდნე ლად, ხან ძარი გაჩ ნდა და დირექ ციისა და 
მას წავ ლებ ლების კორპუსი გა ა ნად გურა.

ქარ თულმა და სომხურმა ტფილისურმა პრე სამ ფართო კამ-
პან ია დაიწყო სკოლის აღდ გენ ისა და გან ვითა რებ ისათვის 
შემ ოწირულობების შე საგ როვებ ლად, რომელ მაც წელ იწად-
ზე მეტ ხანს გას ტა ნა, მთელი კა ვკ ას ია მოიცვა და რეგიონის 
სა ზღვ რებ საც გას ცდა. სხვა დას ხვა და ბაში, სოფელ სა და ქა-
ლაქში იმარ თებ ოდა თე ატ რალური წარ მოდგე ნები, მუსიკ-
ალური და ლიტერატურული სა ღ ამ ოები, შეგროვილი თან-
ხას სკო ლას უგზავ ნიდნენ; მა გალ ითად, სკო ლას გაუგზავ ნეს 
შემ ოწირულობა ჩრდილოეთ კა ვკ ას იიდან, ხუმელ გაში 
მცხოვრები ქარ თვე ლებ ისა გან, ზა ქა თალ იდან, „გურიის ამ ხა-
ნაგობის“ მუსიკ ალური ორკ ესტრის მიერ გა მართული კო ნ-
ცერტიდან და ა.შ. 
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შეგ როვილმა დახ მა რე ბამ სკო ლას საშ უა ლე ბა მისცა სწრა-
ფად აღ ედ გინა დამ წვარი კორპუსი და სწავ ლა სრული 
დატვირთვით გა ეგ რძე ლებ ინა.

სკოლის წარ მა ტე ბა

სკო ლამ პირველი ნა კ ადი 1889 წელს გამ ოუშვა. რამ დენ იმე 
მოსწავ ლემ მაშ ინვე შეძლო სწავლის გაგ რძე ლე ბა რუსეთის 
იმპერიის სა უკ ე თესო აგრონომიულ სას წავ ლე ბელში, ყირიმში, 
ნიკიტის სა ბა ღოსნო სკო ლაში.

ილია წინამ ძღვრიშვილი თა ვა დაც ეწ ვია ნიკიტის სას წავ ლე-
ბელს, სა დაც იგი დიდი პატივით და ინტე რესით მიიღ ეს. მან 
პე დაგ ოგებს გა აცნო წინამ ძღვ რიან თკ არის სკოლის მუშაობის 
ისტორია და პრაქ ტიკ ა, რამ დენ იმე კვ ირა დარ ჩა სას წავ ლე-
ბელში და და ა კვ ირდა სას წავლო პროცესს. 

ქარ თველი მოსწავ ლე ების მომზა დების მა ღ ალ მა დონემ საშ-
უა ლე ბა მისცა მათ ნიკიტის სკო ლაში სწავ ლა პირდაპირ მე-
სა მე კლას იდან გა ეგ რძე ლებ ინათ.

სკო ლამ მცირე ხანში შეძლო მოეზ იდა მოსწავ ლე ები სა ქარ-
თველოს სხვა დას ხვა მხარ იდან. 1883 წლიდან 1913 წლამ დე 
მან 623 მოსწავ ლე მოამ ზა და. მათ გან სოციალური შე მად-
გენ ლობა აჩ ვენებ და, რომ მომზა დებულ მოწა ფე თა მთა ვარი 
ნაწილი გლეხური ოჯა ხებ იდან იყვნენ – 400 მოსწავ ლე. თა-
ვადი – 50, აზ ნაური – 121, სას ულიერო წოდებ იდან – 39, 
მოქა ლა ქე – 13. 

ეროვნული შე მად გენ ლობა შემ დეგ ნაი რად გამ ოიყურებ ოდა: 
ქარ თველი – 595, სომეხი – 23, რუსი – 8, მუსლიმი (სხვა-
დას ხვა ერ ოვნების) – 2.

სა ქარ თველოს მხა რე ების მიხედვით მოსწავ ლე ები იყვნენ:

ტფილისიდან – 3, გორიდან – 12, დუშეთ იდან – 117, თია-
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ნეთ იდან – 9, სიღ ნა ღი დან – 1, ქუთაისიდან – 3, ოზურგეთ-
იდან – 8, მიმდე ბა რე სოფლებ იდან კი – 470.

სკოლის ხელ მძღ ვა ნე ლები ასე ვე აკვ ირდებ ოდნენ სკოლის 
მოსწავ ლე ების და საქ მების მაჩ ვენებ ლებს. ანალ იზისას ჩან-
და, რომ ჩა ნაფ იქრმა გა ა მარ თლა და წინამ ძღვ რიან თკ არის 
სკო ლამ საზ ოგად ოების პროფეს იონალი მეუ რნე ებით შევ სე ბა 
დაიწყო. სკოლის გამ ოშვებული მოსწავლე ები და საქ მებული 
იყვნენ:

- სა ხელმწიფო მამ ულებში მმარ თვე ლე ბად
- სა მეუ რნეო საგ ნების მას წავ ლებ ლე ბად სხვა დას ხვა სკო-
ლაში
- დიდი ღვინის მეუ რნეო ბების სარ და ფებში
- მუშაო ბდნენ „საფილოქსერო დასში“ ინსტრუქტორე ბად
- მუშაო ბდნენ საუფლისწულო მამ ულებში
- იყვნენ ერ ბოსა და ყველის ქარ ხნების გამ გე ები
- უძღ ვებ ოდნენ სა კუ თარ სამ ჭედ ლოებ სა და სადურგლო 
სა ხელ ოსნოებს
- მსახ ურობდნენ სა მეუ რნეო სკო ლების გამ გე ე ბად

სკოლის სა ხელ ოსნოები და ლაბ ორატ ორია დროთა გან-
მა ვ ლობაში ივსებ ოდა ახალი ტექ ნიკით. ვითარ დებ ოდა სა-
ს კოლო ბიბლიოთე კ ა, სა დაც პე დაგ ოგებისთვის 3 447 წი-
გნი იყო დაცული, მოსწავ ლე თათვის კი 655. სკო ლას თან 
მოწყობილი იყო მუზეუმი, სა დაც სხვა დას ხვა თვალ საჩინოე ბა 
იყო დაცული, რომელიც სას წავლო პროცესში გამ ოიყე ნებ-
ოდა.

თა ვად ილია წინამ ძღვრიშვილი დიდი ყურა დღ ებით ადევ ნებ-
და თვალს სას წავლო პროცესს. იგი მამობრივი სიყვარულით 
ზრუნავ და სკოლის მოსწავ ლე ებ ზე და მისი ყოველი ჩას ვლა 
სკო ლაში ზეი მად იქცეო და. სკო ლას სიახლოვის გამო გან სა-
კუ თრებული ყურა დღ ე ბა და დახ მა რე ბა მიმდე ბა რე სოფლებ-
ისა გან ჰქონდა. იქაური გლეხური ოჯა ხებ იდან მეტი და მეტი 
მოსწავ ლე შედ იოდა სას წავ ლებ ლად და ოჯა ხები მა ტერ იალ-
ურად ეხ მა რებ ოდნენ სკო ლას.
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ამა ვე დროს, წინამ ძღვ რიან თკ არის სა მეუ რნეო სკო ლა გახ და 
გამ ოცდილების გაზ ია რების კე რა სა ქარ თველოში შემდგომ 
წლებში დაწ ყებული სა მეუ რნეო გა ნათ ლების ინიციატ ივებ-
ისათვის. ილია წინამ ძღვრიშვილი ჩად იოდა ახ ლად და არ-
სებულ მეუ რნეო ბებში, აკვ ირდებ ოდა მათ განვითა რე ბას და 
სა კუ თარი გამ ოცდილებ იდან სა სარ გებლო რჩე ვებს უზია რებ-
და.

1901 წელს ილია კა ვკ ასიის საი მპე რატორო სას ოფლო-სა-
მეუ რნეო საზ ოგად ოე ბამ სა პატიო წევრად აი რჩია. იგი გახ და 
საი სტორიო-სა ეთ ნოგრაფიო საზ ოგად ოების წევრი, ქა ლაქ 
ტფილისის საბჭოს ხმოსანი და სა თა ვა დაზ ნაურო სკოლის 
კო მიტეტის წევრი. 

1910 წლიდან ილია სა ქართველოს სას ოფლო-სა მეუ რნეო 
საზ ოგად ოების ერ თ-ერთი დამ ფუძნე ბელი და აქტიური წევრი 
იყო.

მსგავსი კე რების გან ვითა რების მიუხე და ვად, წინამ ძღვ რიან-
თკ არის სკო ლა 1921 წლამ დე სტაბილურად მუშაო ბდა და 
შემდგომში წარ მა ტებული აგ რონომებ ისა და მეუ რნე ების 
მთელი თაობები აღ ზარ და. სკო ლა იმდე ნად მიმზიდველი 
იყო მისი გან ვითა რებული ბაზით, რომ იქ ხშირად სა მეუ რნეო 
სკოლის პე დაგ ოგებიც კი გად იოდნენ პრაქ ტიკ ას. 

ილია წინამ ძღვრიშვილი ღრ მად მოხუცებულიც არ წყვეტ და 
სკო ლა ზე ზრუნვას. იგი 1920 წლის 2 სექ ტემ ბერს, 84 წლის 
ასა კში მძიმე ავადმყოფობის შემ დეგ გარ დაი ცვა ლა თბილისში. 
ილია დიდი პატივით და კრ ძა ლეს წინამ ძღვ რიან თკ არში.
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სკოლის ბედი საბ ჭოთა ოკუ პაციის შემ დეგ

სა ქარ თველოს რეს პუბლიკის დამ ოუკი დებლობის გამ ოცხა-
დების შემ დეგ, 1918 წლიდან, სკო ლა სა ხელმწიფომ მიიღო 
სა კუ თარ ბა ლან სზე და სას წავ ლებლის დაფ ინან სების საქ მე 
სა კუ თარ თავზე აიღო. სკო ლა სტაბ ილურად გა ნაგ რძობდა 
მუშაო ბას დამ ოუკი დებლობის წლებშიც.

1921 წელს, სა ქარ თველოს დემ ოკ რატიული რეს პუბლიკის 
საბ ჭოთა რუსეთის მიერ ოკუ პირების შემ დეგ, წინამ ძღვ რიან-
თკ არის სკო ლა სა ქარ თველოს სსრ მიწათ მოქმე დების სა-
ხალხო კომისარ იატის დაქ ვემ დე ბა რე ბაში გა დავ იდა. მცირე 
ხნის შემ დეგ კი გა ნათ ლების კო მისარ იატს გადა ე ცა, რომელ-
მაც სკოლის ძვე ლებური წარ მა ტების შე ნარ ჩუნე ბა ვერ შეძლო 
და სკო ლა დუშეთის რა ია ღ მა სკომს გა დას ცა.6

1933 წელს საბ ჭოთა რე ჟი მმა სკოლის რეო რგან იზაციის გა-
დაწ ყვეტ ილე ბა მიიღო და წინამ ძღვრიან თკ არში სას ოფლო-
სა მეუ რნეო ტექ ნიკუმი გახ სნა, მაგ რამ მან მცირე ხანი იარ სე ბა 
და 1940 წელს საბ ჭოთა მეუ რნეო ბად გა და კ ეთ და. მთელი ამ 
პერიოდის გან მავ ლობაში სკოლის ძველი ინფრას ტრუქტურა 
მნიშვნელ ოვნად და ზა რალ და. მთლია ნად გა ნად გურდა სკო-
ლის ბიბლიოთეკა და არქივი, მათ შორის ილია წინამ ძღვ-
რიშვილის მოღ ვა წეობის ამ სახ ველი დოკუმენ ტები.

1947 წელს წინამ ძღვ რიან თკ არის დამ ხმა რე მეუ რნეო ბაში 
კვ ლავ მოეწყო მე ბა ღ ეობის ორწლიანი სკო ლა, რომელიც 
1956 წელს ისევ სას ოფლო-სა მეუ რნეო ტექ ნიკუ მად გა და კ ეთ-
და და საბ ჭოთა რე ჟიმის არ სებობის ბოლომდე გა ნაგ რძობდა 
მუშაო ბას.

სა ქარ თველოს დამ ოუკი დებლობის აღდ გენის შემ დეგ კი 
წინამ ძღვ რიან თკ არში მოქმე დებ და ილია წინამ ძღვრიშვილის 
სა ხელობის ჰუმან იტარულ ეკოლოგიური კო ლეჯი, რომელიც 

6 რაიონული აღმასრულებელი კომიტეტი. საბჭოთა სახელმწიფოს 
აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანო.
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უკ ა ნა სკნელ წლებში კვ ლავ რეო რგან იზაც იას და ექ ვემ დე ბა-
რა და ამჟ ა მად პროფესიული სას წავლებლის სტატუსით არ-
სებობს.

>>



ილია წინამძღვრიშვილი

ფოტო: გიორგი ლეონიძის სახელობის 

საქართველოს ლიტერატურის მუზეუმი.





შრომითი გაერთიანებების ფორმები 
საქართველოში
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მოდგამი
 [ დავით ჯაფარიძე ]

შრომითი გა ერ თია ნე ბების ფორმები სა ქარ თველოში –                 
მოკ ლე ისტორიული მიმოხილვა

საზ ოგად ოების თვითორგან იზებ ისა და თვითმოქმე დების მა-
გალ ითები სა ქარ თველოში (როგორც სოფლად, ისე ქა ლა-
ქად) მრა ვალ ათას წლეულს ითვლის. ისინი საქ მიანობის ამა 
თუ იმ სფეროში სხვა დას ხვა მიზნით წარ მოიქმნებ ოდა.  უმთავ-
რე სად, შრომითი ძა ლების კო ნსოლიდაც იისათვის. როგორც 
ჩანს, შრომითი გა ერ თია ნე ბების კულტურის გან ვითა რე ბას 
მნიშვნელ ოვანი ბიძგი ქვეყნის მრა ვალ ფერ ოვან მა ბუნებ-
რივ-კლ იმატ ურმა პირობებ მაც მისცა. როგორც ცნობილია, 
სა ქარ თველო მიჩნეუ ლია ისეთი მცე ნა რეული კუ ლტურების 
პირვე ლადი წარმოშობის რეგ იონად, როგორებ იცა ა: ქერი, 
ფეტვი, სელი, ცირცვე ლა, ბარ და, იონჯა, სამ ყურა; და, რაც 
მთა ვარ ია, იგი არის ხორბლისა და ვაზის წარმოშობის ერ-
თ-ერთი ძირითადი ცენტრი. ამას უტყუა რად ადას ტურებს 
ისტორიულ-არქეოლოგიური წყარ ოებიც. „საქართველო 
ფორმა თა წარმოქმნის და უძვე ლესი ველური ცხოველების 
მოშინაუ რების უმნიშვნელ ოვა ნესი რეგიონი და მარც ვლეული 
კუ ლტურების წარმოშობის უდიდესი ცენ ტრია“– წერ და XX ს-ის 
30-იან წლებში რეპ რეს ირებული რუსი მეც ნიერი ნ. ვავილოვი.

მრა ვალ ფერ ოვან მეუ რნეო ბას მუხლჩაუ ხრელი, თავ დაუ-
ზოგავი შრომა, ურთიერ თდახ მა რე ბა და თა ნად გომა სჭირდე-
ბ ოდა. შრომითი ურთიერ თდახ მა რების სისტემური ფორმები, 
რომლებიც ქვემოთ არის განხილული,  ჯერ კი დევ ქვის ხა-
ნაში იწყე ბა. ისინი დროთა გან მავ ლობაში, დროის მოთხოვნა-
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თა შე სა ბამ ისად იცვლებ ოდა და იხვე წებ ოდა და XX ს-ის და-
საწყისის ჩათვლით არ სებობდა სა ქარ თველოში. ამ უძვე ლეს 
ტრად იციას 1920-30-იანი წლების კო ლექ ტივიზაც იამ1  მოუღო 
ბოლო და შემ დეგ უკ ვე მხოლოდ ფრაგ მენტული სახით გა-
ნაგ რძობდა არ სებ ობას.

შრომითი გა ერ თია ნე ბები, კო ლექტიური შრომა, შრომითი 
ურთიერ თდახ მა რე ბა და მა ხას ია თე ბელ ია კაცობრიობის ისტო-
რიის ყვე ლა პერიოდისთვის, მსოფლიოს ყვე ლა ხალხისთვის. 
იგი და სა ბამს წინა რე ისტორიულ ხა ნაში იღ ებს. პა ლეო-
ლითისა2  და მეზოლითის3  ხანის ადამ იანი ბუნების ძა ლებსა 
და გა რეულ ცხოვე ლებს მარტო ვერ უმკ ლავ დებ ოდა. ადა-
მ იან თა ყოფა გან სა კუ თრებით გართულდა გამ ყინვა რების 
ეპ ოქაში4, როდე საც ხმე ლეთის უდიდესი ნაწილი ყინულით 
დაი ფა რა. პირველყოფილი ადამ ია ნები სა კ ვების მოსაპ ოვებ-
ლად, სა ნადიროდ და სა თევ ზაოდ ჯგუფე ბად ერთიან დებ-
ოდნენ, გან სა კუ თრებით დიდ ნად ირზე ნად ირობისას. მსგავსი 
მოვლენის გად მონაშთი საქარ თველოში მეო ცე სა უკუნის 
პირველ ნა ხე ვარში და დას ტურებული აქვს ეთ ნოგრაფ ალ. 
რობაქიძეს რა ჭაში.5 

აკ ად. ნ. კეც ხოველი6  იხსე ნებს თავის ყრმობისდროინდელ 
შემ თხვე ვას, (მეო ცე სა უკუნის და საწყისი) როდე საც შიდა  
ქართლში, დიდი ლიახვის ხეობის ხუთი სოფლის გლე-
ხკ აც ობამ „დაწყვიტა“7 მდინა რე დიდი ლიახვი. იმ დღ ეს 
ორმოცდაორი დიდი ორაგული დაი ჭირეს, სხვა სა ხეობის 
თევ ზებ ზე, რომ არა ფერი ვთქვათ.

1 კოლექტივიზაცია – წვრილ, საშუალო და მსხვილ გლეხურ მეურნეობათა 
გაერთიანება კოლექტიურ  მეურნეობაში სსრკ-ის მთავრობის 
ხელმძღვანელობით.
2 პალეოლითი – ძველი ქვის ხანა (ძვ.წ. 2 მლნ-დან 40-35 ათას წლამდე).
3 მეზოლითი – შუა ქვის ხანა (40-35 ათასწ-დან 10-12 ათას წ.-მდე).
4 გამყინვარების ეპოქა – გეოლოგიური ისტორიის პერიოდი, როდესაც 
დედამიწის უდიდესი ნაწილი დაფარული იყო ყინულით.
5 ალ. რობაქიძე – „შრომის ორგანიზაციის ფორმები ძველი საქართველოს 
სახალხო მეურნეობაში: კოლექტიური ნადირობის გადმონაშთები რაჭაში“. 
თბილისი. 1941  წ.
6 ნ. კეცხოველი – „არსიანიდან მოვდივარ მომიხარია“ თბ. „ნაკადული“ 1974 წ.
7 მდინარის დაწყვეტა – კოლექტიურად თევზაობის ერთ-ერთი ხერხი.
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მოდგამი

ეთ ნოგრაფიული სა ვე ლე მა სალით მოდგამი ნიშნავს კო-
ლექტიურ ხვნას, სულხან -სა ბას „სიტყვის კო ნაში“ – მე კო მეს, 
ჯილღის მოზია რეს, ჯილღა კი გუთნის ნაი რსა ხეო ბა ა. მოდგამი 
კი დევ ნიშნავ და შრომით გა ერ თია ნე ბა საც, რომელშიც ერთი 
წარ მომავლობის, ერთი ხალხი ანუ ნა თე სა ვები მონაწილეო-
ბდნენ. როგორც უკ ვე აღი ნიშნა, მრა ვა ლფერ ოვანი მეუ რნეო-
ბა, მე საქ ონლეო ბა და მიწათ მოქმე დე ბა მოითხოვდა და 
მოითხოვს კო ლექტიურ საქ მიან ობას. წარსულში მსოფლიოს 
ყვე ლა ხალ ხისათვის და მა ხას ია თე ბელი შრომითი გა ერ თია-
ნე ბები ემ ყა რებ ოდა წარ მოების საშ უა ლე ბა თა კო ლექტიურ სა-
კუ თრე ბა სა და სისხლით ნა თე საო ბას, წარ მოებული პროდუქ-
ტის თა ნა ბარ გა ნაწ ილე ბას ოჯახ ისა და თემის წევ რებს შორის. 

ქარ თველ მეც ნიერ თა არა ერთი თაო ბა სწავ ლობდა კო-
ლექტიური შრომის ფორმებს. არ სებულ კვლე ვა თა შორის 
აღ სან იშნავ ია ეთ ნოგრაფ თ. გე ლაძის მონოგრაფ ია: „მიწა-
თ მოქმედებასთან და კ ავშირებული კო ლექტიური შრომის 
ფო რ მები აღმ ოსავ ლეთ სა ქარ თველოში. (ეთ ნოგრაფიული 
მასალის მიხედვით)“. ეს მცირე წერილი სწორედ ხსე ნებულ 
მონოგრაფ იას ემ ყა რე ბა. კვ ლე ვაში შრომითი გა ერ თია ნების 
ფორმა თა კლას იფიკ აციის პრინციპს წარ მოად გენს ურთი ერ-
თ  ვალ დებ ულება თა ხას იათი ორ მხა რეს შორის (ვინც ეხ მა-
რებ ოდა და ვისაც ეხ მა რებ ოდნენ). ასეთი ფორმები კი ხუთია:

1. არა თა ნა ბა რღი რებული უან გარო შრომითი დახ მა რე-
ბა, რომელ საც უწევ დნენ ხელ მოკლე, მარ ჩე ნალ გა რე შე 
დარ ჩენილ უხარო ოჯა ხებს, ქვრივ-ობლებს, ავად მყოფებს, 
მოხუცებს და ა.შ. 
2.  ასეთ ივე  არა თა ნა ბა რღი რებული ურთიერ თდახ მა რე ბა სა-
მ უშაოს პატრონის მიწვევით გამას პინძლების ფა სად.
3. მხა რე თა თა ნას წორობა ზე დამ ყა რებული ურთიერ თდახ მა რე ბა. 
4. ხვნას თან და კ ავ შირებლი შრომითი გა ერ თია ნე ბები, რომე-
ლებ საც საფ უძვლად ედო მის წევ რებს შორის, სხვა დას ხვა 
ხას იათის ურთიერ თვალ დებ ულე ბა. 
5. ქირა ზე მუშაობის მიზნით შექმნილი შრომითი გა ერ თია ნე ბა.
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ვინაი დან, ეთ ნოგრაფიული და ისტორიული წყარ ოებით და-
დას ტურებული შრომითი გა ერ თიე ნების ფორმები და სა ხე-
ები ძალ ზე მრა ვალ ფერ ოვან ია, ჩვენ აქ მხოლოდ რამ დენ იმე 
მათ განს განვიხილავთ. 

გაჭ ირვებ ულებ ისა და უმწე ოების დახ მა რე ბა

შრომითი გა ერ თია ნების ერ თ-ერთ ფორმას წარ მოად გენ და 
ქვრივ-ობლების, მოხუცების, ავადმყოფების, უხარო ოჯა ხების 
დახ მა რე ბა ყოველ გვარი ანა ზღ აუ რების გა რე შე. ამ დროს, უმე-
ტეს შემთხვე ვაში, სა კუ თარი ინიციატივით ერ თიან დებ ოდნენ: 
სამ უშაოდ თავისი ია რა ღით და ხშირად თავისი საგზლით 
მიდიოდნენ. ოჯახი, რომელ საც ეხ მა რებ ოდნენ, მორალ ურად 
ვალ დებული იყო საჭიროებ ისას თვითონაც დახ მა რებ ოდა 
სხვას. ასეთი სახის შრომის ორგან იზაც ია ცნობილი იყო მემ-
ინდვრეობის ციკლში შე მა ვალი თითქმის ყვე ლა სამ უშაოს 
დროს (ხვნა, თეს ვა, მოსავლის აღ ე ბა, გა დაზ იდვა და ა.შ.). 

აღმ ოსავ ლეთ სა ქარ თველოს ეთ ნოგრაფიულ სინამ დვილეში 
დღ ემ დე შემ ორჩა შრომითი გა ერთია ნების აღნიშნული 
ფორმის გამ ომხატ ველი ტერ მინები. ერ წო-თია ნეთში – სა-
მადლოდ დახ მა რება, მეს ხეთში – სან იჭარი, ქიზიყში – 
ოჩხი. ალ ვანში ჩამ ოსახ ლებულ თუშთა შორის დას ტურდე ბა 
ტერმინი ოჩხარი. თუმცა ოჩხარი სა ქარ თველოში ფართოდ 
გავ რცე ლებული ტერმინი იყო და რამდენ იმე მნიშვნელობით 
იხმა რებ ოდა. ასე ეწ ოდებ ოდა მთაში გავ რცე ლებულ ჩვეუ ლე-
ბას – და ზა რალებული მეც ხვარის დახ მა რე ბას. ასეთ შემ თხვე-
ვაში და ზა რა ლებული მეც ხვა რე მარ თავ და სადილს, რომლის 
დროსაც მოწვეული სტუმრები ჰპირდებ ოდნენ დახ მა რე ბას 
(ცხვრის შეგ როვე ბას,) ვისაც რამ დენი შე ეძლო. 

გაჭ ირვე ბაში ჩა ვარდნილი ადამ იანი არაყს გამ ოხდიდა 
და მეზ ობელ სოფელში შეძ ლებულ ოჯახში გა მარ თავ და 
„ქეიფს“. ოჯახის უფროსი ეპატ იჟ ებ ოდა თა ნას ოფლე ლებს და 
აცნობებ და, რომ მის ოჯახში იმარ თებ ოდა ოჩხარი. სტუმრად 
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მოდიოდნენ გლე ხები, რომლე ბასც შეეძლოთ რითიმე დახ-
მა რებ ოდნენ გაჭ ირვებულს. პურობის დას რულების შემ დეგ 
თითოეული მათგანი დახ მა რე ბას ჰპირდებ ოდა, ზოგი სა ქ-
ო ნელს, ზოგი – ხორბალს, რითაც შე ეძლო. მეო რე დღ ეს 
ოჩხარის მომწყობი ჩამ ოივლიდა სოფელს და შე აგ როვებ და 
და ნაპ ირებს. გარ და მა ტერ იალ ურისა, ოჩხარი გულისხმობდა 
გაჭ ირვებული ოჯახის შრომით დახ მა რე ბა საც, როგორც მემ-
ინდვრეო ბას თან და კ ავ შირებული სამ უშა ოებ ისას, ისე სახლის 
მშე ნებ ლობისას. 

სულხან -სა ბა ოჩხარს გან მარ ტავს როგორც მუყას, რაც წარ-
მოად გენ და შრომით დახ მა რე ბას გა სამ რჯელოს გა რე შე, მაგ-
რამ არა გაჭირვებული ოჯახ ისას, არა მედ, სა ერთოდ.  რა-
ჭაში ოჩხარი ეწ ოდებ ოდა შემოდგომის ჭირნახულის მოწევის 
ან მასობრივი ნადირობის შემ დეგ მოწყობილ სა ერთო 
სასოფლო ლხინს. 

მსგავსი დახ მა რებ ისათვის ხევ სურეთში შა ბათი იყო გა-
ნკუთვნილი. ასეთ შრომით დახ მა რე ბას შა ბათობა, ხოლო 
შრომაში მონაწ ილე ებს მე შა ბა თე ები ერ ქვათ. ნ. ხიზანიშვილი 
თავის ეთ ნოგრაფიულ ჩა ნა წე რებში წერს: „თემი ხომ შე მა ერ-
თე ბელი ძა ლა ა, მაგ რამ ამ ძა ლა ზე უფრო მეტი მნიშვნელ-
ობა სხვა კავ შირსა აქვს, სა ხელდობრ მე შა ბა თეო ბას. ყვე ლა 
ნა თე სავი მეშ ვიდე თაო ბამ დე მე შა ბა თე ა“. მე შა ბა თემ ჭირსა თუ 
ლხინში მხარი უნდა დაუჭიროს თავის ნა თე სავს.      

თუშეთში გაჭ ირებული ოჯახის ხვნაში დახ მა რე ბას ხარ მახ ნავი, 
ხევ სურეთ ში – მახ ნავი ეწ ოდებ ოდა. ხელ მოკ ლე ოჯახ ისათვის 
ხვნას კუ ტიალო და გათ რეუ ლაც ჰქვია.

გათ რეუ ლა და კუ ტიალო 

გათ რეუ ლა ხვნის პირველ დღ ეს ეწ ოდებ ოდა. ამ დღ ეს 
გუთანს „გაათრევდნენ“ ხოლმე, სახ ვნელად გა ნკუთვნილი 
მიწის ერ თ-ერთ ნა კ ვეთ ზე, ეს არ იყო სრული სამ უშაო დღ ე.  
ამ დღ ეს ამ ოწმებდნენ გუთნეულის მზად ყოფნას. 
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მოგვიანო ხა ნაში (XIX სა უკუნის ბოლოსა და XX საუკუნის 
და საწყისში) გათ რეუ ლათი უმთავ რე სად გუთნისდედა სარ-
გებ ლობდა. მაგ რამ, უფრო ად რე გათ რეუ ლას დახ მა რების 
ხას იათი ჰქონდა, თუმცა ამა ვე პერიოდში (სოფ. ურბნისში) 
დას  ტურდე ბა ისეთი გაჭ ირვებული ოჯა ხების დახ მა რე ბა, რომ-
ლებიც მუშა ხელ ისა და შრომითი ია რა ღის უქონლობის გამო 
ვერ წევ რიან დებ ოდნენ შრომით გა ერ თია ნებაში. 

ქარ თლ-კ ა ხეთის ზოგიერთ სოფელში გათ რეუ ლას უხნავ დნენ 
იმ გაჭ ირებულ ოჯახს, რომელიც ხვნის დაწ ყე ბამ დე ვახ შამს 
გა მარ თავ და. ად რე, ხვნის დაწ ყების წინ, მხვნე ლებს ერთი 
დღიური ანუ ალო8 მიწა უნდა მოეხ ნათ ქვრივ-ობლებ ისა და 
ღა ტა კ ებისთვის. ამას ეწ ოდებ ოდა „სამღვთოს გუთანი“ ანუ 
უფლის სა ხელით უნდა დახ მა რებ ოდნენ გაჭ ირებ ულებს. 

სა გა ზაფხულო ხვნის დაწ ყებამ დე ყვე ლა მიწათ მოქმედი ერ-
თად აწ ყობდა „სამღვთოს“, მხვნელები „ყიდდნენ“ დღიურ 
ალოს ქვრივ-ობლებ ზე, ღა ტა კ ებ ზე, ანუ ღვთის სა ხელით ეხ-
მა რებ ოდნენ გაჭ ირებ ულებს. იმისთვის, რომ გა ეი ოლებ ინათ 
ამ ადათით სარ გებ ლობა, ხელ მოკ ლე თა ნას ოფლე ლებს 
დად გენ ილზე ერთი მანეთით ნა კ ლებ ფა სად უხნავ დნენ. 
XIX სა უკუნის ბოლოს კი შეძ ლებული გლე ხები „სამღვთოს“ 
ყიდულობდნენ. თუმცა ამ წმინდა ადათს აშკ ა რად ვერ 
არღ ვევ დნენ, რად გან მიაჩ ნდათ, რომ „გუთანი ბა რა ქას 
არ მოუტანდათ“, ამიტომ მდიდარი გლე ხები ეშ მა კო ბდნენ, 
ღარიბ გლე ხებს აძლევ დნენ ფულს და მათთვის აყ იდვინებ-
დნენ „სამღვთო“ გუთანს. 

აღმ ოსავ ლეთ სა ქარ თველოში ასე ვე ცნობილი იყო კუ ტიალო. 
ქართლში ამ ტერმინით აღი ნიშნებოდა მსუბუქი სახ ვნელი ია-
რა ღი თ – ორხე ლათი გაჭ ირებული ოჯახ ისათვის ერთი დღის 
ხვნა. კა ხეთში კუ ტიალოში იგულისხმებ ოდა დიდი გუთნით 
კო ლექტიური ხვნისას ალოს გაყ იდვა. 

8 ალო – ერთი დღის ხვნა, გუთნეული დღეში ერთ დღიურს ხნავდა, ნახევარი 
ჰექტარი რომ მოეხნათ სამოც-სამოცდაორჯერ უნდა შემოევლოთ.
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აღ ებული ფულით მოდგამი ხვნის დამ თავ რე ბას ზეი მობდა, 
რაც ძველი ადათ -წე სების ცვლილე ბა ზე მიუთითებ და. 

მეს ხეთში, თუ ოჯახი რაი მე მიზეზით ვერ ერეო და საშურ სამ-
უშაოს (მოსავლის აღ ე ბა, გა დაზ იდვა), მღვ დელი ეკ ლეს იიდან 
გად მოსძა ხებ და სოფელს, აც ნობებ და ამის შე სა ხებ და ხალხიც 
სას წრაფოდ შე იკრ იბებ ოდა. ეხ მა რებ ოდა ოჯახს, (ღვთის მად-
ლისათვის მეზობლური ხათრით). ხევში თუ ქვრივ-ობლებს 
ძნა მინდორში დარ ჩებ ოდათ, მე ვე ლე სოფელს შე ატ ყობინებ-
და და სოფელიც და ეხ მა რებოდა, ძნას დაუ ბინა ვებ და. 

გაჭ ირვებულ ოჯა ხებს უქმე დღ ე ებში ეხ მა რებ ოდნენ. კა ხეთში 
ორშა ბათს ქვრივ-ოხრისათვის ინა ხავ დნენ. ხევ სურეთში კი, 
როგორც ზემოთ აღვ ნიშნეთ, შა ბათი იყო ამ ისათვის გა-
ნკუთვნილი. 

ხევ სურთა დამ ოკი დებ ულე ბა გაჭ ირებ ულთა მიმართ ასეთი 
იყო: „რად არ წა მა ვალთ? ეგ გაჭ ირე ბა დღ ეს ერთის კა რად 
ას, ხვალ სხვას მიუდგების. მაშ სოფელი თუ ერთუც არ შე-
ვეწ იენით, რად უსახლიორთ ურთუც თუ კაცის გაჭ ირე ბა არ 
გავიგით? ეგ გაჭ ირე ბა სუ ყვე ლაის კა რად მივ“. გაჭ ირებ-
ულთა დახ მა რე ბა ფართოდ იყო გავ რცე ლებული და სავ ლეთ 
სა ქარ თველოშიც. სა მეგ რელოში მას შენ წოობა ერ ქვა. 

XIX სა უკუნის ბოლოსა და XX სა უკუნის და საწყისში არ სებ-
ო  ბას გა ნაგ რძობდა კო ლექტიური შრომის ძველი ფორმა 
– გაჭ ირვებული ოჯახის დახ მა რე ბა შრომითი ანა ზღ აუ რების 
გა რე შე. ახალ ვითა რე ბაში სოფლის შეძ ლებული გლეხ ობა 
გაჭ ირვებული ოჯახის დამ ხა რების მიზნით შექმნილ წე სებს 
თავის სა სარ გებლოდ იყე ნებ და, ძველი წე სები იცვლებ ოდა. 
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და ძახილი

აღმ ოსავ ლეთ სა ქარ თველოში ფართოდ იყო გავ რცე ლებული 
შრომითი გა ერ თია ნების ერ თ-ერთი ფორმა, როდე საც მეზ-
ობლები ანა ზღ აუ რების გა რე შე ეხ მა რებ ოდნენ ოჯახს, ამ უკ-
ა ნა სკ ნელის მოწვევით. სამ უშაოს პატრონი დამ ხმა რე ებს უმას-
პინძლდებ ოდა. ოჯახი, რომელ საც ეხ მა რებ ოდნენ, მხოლოდ 
მორალ ურად იყო ვალ დებული საჭ იროების შემ თხვე ვაში 
შრომითვე დახ მა რებ ოდა მეზობლებს. 

შრომის ორგან იზაციის ეს ფორმა სხვა დას ხვა კუ თხეში, სხვა-
დას ხვა სამ უშა ოებ თან და კ ავშირებით, სხვა დას ხვა ტერ მინებით 
გამ ოიხა ტებ ოდა – და ძახილი, ულამი, მამ ითადი, ნადი, მუშა, 
მუყა, მუშანი, ოჩხარი, მა მკ ალი, მა მკლის შეყ რა, მომკ ალ -მუშა, 
სე ფე, ხადილი. ამათ გან ტერ მინები – ნადი, სე ფე, მამ ითადი, 
ულამი, მუშა შუა სა უკუ ნე ების სა ქარ თველოში შრომითი ბე გარის 
სა ხეო ბები იყო. 

და ძახილს გან სა კუ თრებით ისეთი სას წრაფო და შრომა ტე-
ვადი სამ უშაოს დროს მიმარ თავ დნენ, რომლის შეს რულე ბა 
ერთი ოჯახის ძა ლებს აღ ე მა ტებ ოდა, ყვე ლა ზე ხშირად კი 
პურეულის აღ ებისას, რამ დე ნა დაც პურეულის ყოველი სა-
ხეო ბა და ჯიში ითხოვდა დროის პა ტა რა მონა კ ვეთში აღ ე ბას.  
მკი სას, ყანის პატრონი, რომელიც აპ ირებ და თა ნას ოფლელ-
თა მიწვე ვას და სახ მა რებ ლად, ამ დღისთვის წინას წარ ემ-
ზა დებ ოდა, იმა რა გებ და ღვინოს, პურს, სა კ ლავს. წინა სა ღ-
ამოს სოფელს შე ატ ყობინებ და, რომ მეო რე დღ ეს და ძახილი 
ჰქონდა. დილიდან ხალხი იკრ იბებ ოდა სამ უშაოს პატრონის 
სახლში და მისი თან ხლებით მიდიოდნენ ყა ნაში. ყა ნაში 
მცირე შეს ვე ნებ ისა და მასპინძლის დალოცვის შემ დეგ იწყებ-
დნენ მუშაო ბას.  გარ და ზემ ოთჩამოთვლილი სამ უშა ოებ ისა, 
და ძახილს მიმარ თავ დნენ ისეთი ნა კ ლე ბად შრომა ტე ვადი 
სამ უშა ოებ ისას, როგორიცა ა: სიმინდის გარ ჩე ვა, დაფ შვნა და 
ს ხვა. 

და ძახილის დროს შრომას სა ზეიმო ხას იათი ჰქონდა. აქ 
უფრო ზედ მიწევნით სრულდებ ოდა კო ლექტიურ შრომას თან 
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და კ ავ შირებული წე სები, ვიდრე გაჭ ირვებული ოჯახის და სახ-
მა რებ ლად მოწყობილი შრომითი გა ერ თია ნებ ისას. 

სას ოფლო-სა მეუ რნეო სამ უშა ოების დროს ასეთი სახის 
ურთიერ თდახ მა რე ბა ფართოდ იყო გავრცე ლებული და სავ-
ლეთ სა ქარ თველოში. სა მეგ რელოში მას ნოდი, რა ჭაში – 
მეშ ველი და ნადი, იმე რეთ სა და გურიაში ნადი ერ ქვა. ახოს 
აღ ებ ისას შრომის ორგან იზაც ია ცნობილი იყო მუშანის (ხევ-
სურეთი), და ძახილი მუშის, ულამის (ქსნის ხეობის მთა) სა-
ხელ წოდებით. 

სახლის მშე ნებ ლობისას დახ მა რე ბას ხევ სა და ქართლში 
ულამი, თრია ლეთში – ქომაგი, აჭა რაში – ნადი ერ ქვა. რთვისა 
და ჩეჩ ვისას მოწყობილ მუშაო ბას ხევში საქმის სა ღ ამოს, ხევ-
სურეთში – მჩეჩელნის, მეს ხეთში მორთავს უწოდებ დნენ. 
შრომითი ურთიერ თდახ მა რების ასეთ მოდელს მრავალი 
ანალოგი მოეპ ოვე ბა როგორც კა ვკ ას იაში, ისე მსოფლიო 
მას შტაბით. 

ნაც ვალ გარ და 

ნაც ვალ გარ და – შრომითი კო ოპე რაც ია, რომლის დროსაც 
წე სად ჰქონდათ შრომითი დახ მარების აუ ცილე ბელი ანა ზღ-
აუ რე ბა იმა ვე ოდენობის შრომით. 

გლე ხები წინას წარი მოლა პა რა კ ე ბების საფ უძველ ზე ერ თიან-
დებ ოდნენ და ეხ მა რებ ოდნენ ერ თმანეთს დღ ე ების თა ნა ბარი 
რაო დენობით. „ეს ამ ხა ნაგ ობა სა ერთო სა მეუ რნეო ინტე რე-
სების საფუძველ ზეა აღმ ოცე ნებული. ამ ამ ხა ნაგ ობაში უკ ვე 
არა ჩანს მოვა ლეო ბა ეკო ნომიურად სუსტი კომლისათვის 
დახ მა რების გა წევ ისა, მაგ რამ ჯერ არც აუ ცილებ ლობაა ეკო-
ნომიურად მძლავრი კომლისათვის თავისი შრომის მიცემ ისა 
(მიყიდვისა).“9 

9 ალ. რობაქიძე – „მოდგამი, როგორც ექსპლუატაციის ერთი ფორმა 
რევოლუციამდელ საქრთველოში“ – მიმომხილველი 1991 წელი. II ტომი.
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სა ნაცვლო მუშაო ბა ზე აგებული შრომითი გა ერ თია ნე ბა სხვა-
დას ხვა სა ხელ ითაა ცნობილი – ნაც ვალგარ და, სა ნაცვლო 
მუშაო ბა, რიგ-რიგა, ხელ ნაც ვლობა, და ნაც ვლებით მუშაო-
ბა, ნაც ვალ გარ დობა ხა რებ ისა, მუშანი, დღის ნაც ვლობა, 
მსკო რა ვაი და სხვა. ნაც ვალ გარ დაში, ჩვეუ ლებრივ თა ნა-
ბარი შეძ ლების, ძირითა დად ღარიბი გლეხ ობა ერ თიან დებ-
ოდა, შეძ ლებ ულები კი გა მას პინძლების ფასად იწვევ დნენ ან 
ქირაო ბდნენ მუშას. 

ეს გა ერ თია ნე ბა არ იყო გან პირობებული ნა თე საური 
კავშირით. თითოეულ წევ რთან მუშაო ბდნენ დღ ე ების ტოლი 
რაო დენობით. რიგს, თუ რომელ წევ რთან უნდა ემ უშა ვათ, 
ისე აწე სებ დნენ, როგორც აწ ყობდათ. მუშების დაპ ურე ბა იმ 
ოჯახის მოვა ლეო ბა იყო, ვისთა ნაც მუშაო ბდნენ. გა მასპინძლე-
ბა და ძახ ილთან შე და რებით ღარიბული იყო, სა კ ლავის გა-
რე შე. ნაც ვალ გარ დაში ერ თიანდებ ოდა ორიდან თორმეტ 
კა ცამ დე, ქა ლები ან კა ცები. რაც დამ ოკი დებული იყო შე სას-
რულე ბელ სამ უშაო ზე. 

ეთ ნოგრაფიული მა სალით შე რეული ჯგუფები არ დას ტურდე-
ბა. კვების, დას ვე ნებ ისა და შრომის რე ჟიმი მტკი ცედ იყო დად-
გენილი და შე სას რულე ბელ სამ უშაო ზე იყო დამ ოკი დებული. 
ნაც ვალ გარ დას მიმარ თავ დნენ მემ ინდვრეობის ციკლში შე მა-
ვალ თითქმის ყვე ლა სამ უშაოს დროს, კერძოდ, ახოს აღ-
ებ ისას, თოხნისას, მარ გვლისას, მკი სას, სიმინდის რჩევ ისას, 
დაფ შვნისას და სხვა. 

მკი სას შე და რებით მეტი ხალხი ერ თიან დებ ოდა, ვიდრე სხვა 
სამ უშა ოებ ისას, მაგ რამ და ძახ ილთან შე და რებით, ნაც ვალ-
გარ დისას მაინც ნა კ ლები იყო. ნაც ვალ გარდის მონაწ ილე ები 
ძირითა დად მკიდნენ. ძნების შე კვ რა- და ლა გე ბა ოჯახის საქ მე 
იყო.  

ასეთ ამ ხა ნაგ ობებს უერ თდებ ოდნენ გლე ხები, რომელ თაც 
იმ დროს თავ იანთი სამ უშაო არ ჰქონდათ. ამ გვა რად, ისინი 
კო ოპე რაციის წევ რებს ავალ დებ ულებ დნენ, რომ საჭ იროების 
შემ თხვევაში მათ თვისაც გა ეწ იათ დამ ხა რე ბა, იმა ვე ოდენობის 
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შრომით. შრომითი ურთიერთობის ასეთ სა ხეს იმე რეთში – 
გა დახ მარ იე ბა, სა მეგ რელოში გინოხვარ უა, თუშეთში კი მსკო-
რა ვაინ ერ ქვა . კო ლექტიური შრომის მსგავ სია ხან ულობა 
(ქართლი), როდე საც ორი ოჯახის დია სახლისი, რომელ თაც 
თითო ან ორ-ორი ძროხა ჰყავ დათ, თან ხმდებ ოდნენ, რომ 
ერთი კვირის გან მავ ლობაში   რძეს ერთი მეო რეს უგზავ ნიდა, 
მეო რე კვ ირას კი პირიქით ხდებ ოდა. 

აღ კ ვეთილი დღ ე ები 

მეზ ობლებ სა და თა ნას ოფლე ლებს სამ უშაოდ, როგორც წესი, 
უქმე დღ ე ებში იწვევ დნენ, ამ დღ ე ებს აკრ ძალული, შე ნახული, 
ყა და ღ ა და დებული, აღ კ ვეთილი დღ ე ები ეწ ოდებ ოდა. 

ქარ თლ-კ ა ხეთის ბარში უმე ტე სად ორშა ბათი იყო აღ კ ვეთილი. 
მთაში გან სხვა ვებული ვითა რე ბა იყო, ყვე ლა კუ თხეს, ზოგჯერ 
სოფელს თავისი აღ კ ვეთილი დღ ე ები ჰქონდა: ხევ სურეთში 
– პა რა სკევი, შა ბათი და ორშა ბათი, თუშეთში – პა რა სკ ევი, 
შა ბათი; ფშავში – ორშა ბათი, შა ბათი; გუდა მა ყარში – ხუთშა-
ბათი და ორშა ბათი; ქსნის ხეობის მთაში – პა რა სკ ევი, ორშა-
ბათი.  თუ ოჯახს საჩ ქარო სამ უშაო ჰქონდა, მოიწვევ და მუშას 
აღ კ ვეთილ დღ ე ებში, მაგ რამ უნდა შე ესრულებ ინა გა რკ ვეული 
წესი – უქმის და ნათ ვლა. 

სამ უშაოს პატრონს სა კ ლავი (ციკ ანი) უნდა და ე კ ლა, რა საც 
ხუცესი აკ ე თებ და. ტყავს მოწვეული მუშები დაი ნაწ ილებ-
დნენ, სან თელს და ან თებ დნენ. მოწვეუ ლებს ქა დებით უმას-
პინძლდებ ოდნენ. ცე რემ ონიალი სახლის ბან ზე ტარ დებ ოდა. 
თუ კვ ირა დღ ეს იწვევ დნენ დამ ხმა რე ებს, მაშინ სამ უშაოს 
პატრონს დიდი წელ-გამოვლილი სა კ ლავი უნდა და ე კ ლა.
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შრომითი ხას იათ ის სიმღ ე რები 

კო ლექტიური შრომა სა ერთო მხიარ ულე ბაში მიმდინა რეო-
ბდა. მომუშა ვე ებს სა ერთო რიტმის შექმნაში ეხ მა რებ ოდა  
სა გან გებო სიმღ ე რები, რომლებიც ამ სუბუქებ დნენ შრომის 
პროცესს. სიმღ ე რა კრავ და მომუშა ვე ებს, ხელს უწყობდა 
შრომის ნაყ ოფიე რების ზრდა სა და სამ უშაოს სა ზეიმო ხას-
იათს ან იჭებ და. ქართული სას იმღ ერო ფოლკლორი ძალ იან 
მდიდარ ია შრომითი ხას იათის სიმღ ე რებით. მკი სას შრომის 
ცა ლკ ეულ ეტაპს შე სა ფერისი სიმღ ე რა ჰქონდა. სა თა ნადო 
ტექსტით, რომელიც ასახავ და მის სპეც იფიკურ რიტმს. 

მუშაობის დაწ ყებ ისას ე.წ. მუშურს, გრძელ სიმღ ე რებს მღ-
ერ ოდნენ. მუშაო ბისას „ჰეგიოგას“, „ჰოოპუნას“ ე.წ. „მოკლე-
მოკლე“ სიმღ ე რებს მღ ერ ოდნენ. მოკ ლე სიმღ ე რები ძი-
რითა დად მისა მღ ე რებ ისა და შე ძახ ილებ ისა გან შედ გე ბა. 
შეს      ვე ნებ ისას და გზაში, სახლში დაბრუნებ ისა საც „მუშურს“ 
იმ  ღ ე    რებ დნენ. ერთი მონა კ ვეთის დამ უშა ვე ბას (სვეს გა ტა ნას) 
რომ და ასრულებ დნენ და შეი სვე ნებ დნენ, ერ თმა ნეთს მხარში 
ამ ოუდგებ ოდნენ და „მუშურს იტყოდნენ“. „მუშური“ დას ვე ნებ ისა 
და ძა ლების მოკ რების სიმღ ე რა იყო. როცა ნამ გლები დაუ-
ბლაგ ვდებ ოდათ, შეი სვე ნებ დნენ და ყვე ლა ამ ოიღ ებ და თავის 
სა ლეს ქვას. ლეს ვისას „ნამგალოს“ ანუ „ნამგლურს“ მღერ-
ოდნენ. მთიულეთში მკ ას რომ მორჩებ ოდნენ, შინ წას ვლამ დე 
ფერხულს იცე კ ვებ დნენ და მაშინ იმღ ე რებ დნენ „მუშურს“. იყო 
აგ რეთ ვე მეძ ნეურის – ძნის დამ დგმელის სიმღ ე რებიც. 

კარგ მომუშა ვე თა შორის შეჯიბრი, „დაჯიბრება“ იმარ თებ ოდა, 
რომელ საც „თავი მომკ ალი“ უნდა გამ ოევ ლინა. 

ისტორიული ვითა რე ბა XIX საუკუნის მეო რე ნა ხევ რიდან

XIX ს-ში რუსეთი იპყრობს ჯერ სა ქარ თველოს, შემ დეგ მთლია-
ნად კა ვკ ას იას. რუსეთის მთავ რობისა და მისი კა ვკ ასიური 
ად მინისტრაციის მიზანი იყო ქვეყნის კოლონიური ათ ვისე ბა: 
მისი ბუნებრივი სიმდიდრისა და მეუ რნეობის მეტროპოლიის 
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სამ სახურში ჩა ყე ნე ბა. ამავ დრულად ქარ თველი ერ ისა და   
სხვა კა ვკ ას იელ ხალ ხთა რუსიფიკ აც ია. ქარ თველ თა მიზანი 
საპირისპირო იყო: და კ არგული თავ ისუფლების  აღდ გე ნა და 
თვითმყოფადობის შე ნარ ჩუნე ბა.

XIX ს-ის 60-იან წლებში რუსეთის იმპერ იაში რეფ ორმა ჩა-
ტარ და: გაუ ქმდა ბატ ონყმობა, გა ტარ და სა სა მართლო რეფ-
ორმა, შემ ოღ ებულ იქნა მოსა მარ თლე თა არ ჩევ ითობა, ნაფიც 
მსაჯ ულთა ინსტიტუტი, თვითმმარ თველ ობა, გლე ხები გა-
თავ ისუფლდნენ ბატ ონყმობისგან, ოღონდ უმიწოდ. სა ქარ-
თველოში მხოლოდ ბატ ონყმობა გაუ ქმდა, რეფორმის და-
ნარ ჩენი სეგ მენ ტები ძალ ზე კუდმოკ ვეც ილად გან ხორციელ და. 

1906 წელს პე ტერბურგში გამ ოიცა ივ. ჯა ვახიშვილის სტატ ია 
„პოლიტიკური და სოციალური მოძრაობა XIX ს-ის სა ქარ-
თველოში“. წერილში საუ ბარ ია 1905 წლის რუსეთის ე.წ. 
პირველ რევ ოლუციაზე10 სა ქარ თველ ოსთან მიმარ თებით. ივ. 
ჯა ვახიშვილი წერილს იწყებს ფრაზით, რომ უკ ვე რამ დე ნი-
მე წელ ია, რაც რუსული საზ ოგად ოე ბა გაო ცებ ულია იმ ერ-
თსულოვნებით, რომელ საც ქარ თველი ხალხი იჩენს თავის 
სოციალურ მოძრაო ბაში. რუსეთში უკვირთ ქარ თველ თა 
სანიმუშო დისციპლინა, ორგან იზებ ულობა და კულტურის მა-
ღ ალი დონე, რითაც ასე გამ ოირჩე ვა ქართული საპ როტესტო 
მოძრაო ბა, რუსეთის სხვა მხა რე ებში მიმდინა რე ანალოგიური 
მოძრაო ბებ ისა გან. ავტორი შემ დეგ აღნ იშნავს, რომ ამ (1905 
წ.) მოძრაო ბას ღრ მა ფეს ვები აქვს ქარ თველ თა ფსიქიკ აში, 
ყოფაში და გაც ილებით უფრო ძველი დროიდან მოდის. 

სტატ იაში ფაქ ტების საფ უძველ ზე გან ხილულია მრავალი 
სო ციალური და პოლიტიკური ხას იათის უკ ან ონობა- უსა-
მარ   თლობა, რომელიც სა ქართველოში ხდებ ოდა XIX ს-ის 
გან   მავ ლობაში რუს სა ხელმწიფო მოხე ლე თა მხრიდან. და-
სასრულს კი მოტან ილია ოზურგეთის მაზრის მოსახ ლეობის 
მოთხოვნები, რომლებიც მათ წარ უდგინეს კა ვკასიის მე ფ ის  

10 რუსეთის პირველი რევოლუცია (1905-07 წწ) ე.წ. ბურჟუაზიულ-
დემოკრატიული რევოლუცია, რომელიც მარცხით დასრულდა.
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ნაცვლის თა ნა შემ წეს. გურულების მთა ვარი  მოთხოვნები 
იყო: 1. ადგილობრივი ადმინისტრაც იისა და მოსა მართლის 
არ ჩევის უფლე ბა, ადგილობრივი სა კი თხების ად გილზე ვე 
განხილვა-გა დაწ ყვე ტა ანუ თვითმმარ თველ ობა. 2. სკო ლა 
და სა სა მართლო ქართულ ენა ზე. 3. მიწის გა და ცე მა გლე-
ხებ ისათვის. 4. აქ ციზებ ისა და ირიბი გა და სა ხა დების გაუ ქმე ბა. 
5. სიტყვის თავ ისუფლება.

მსგავსი მოთხოვნები ჰქონდათ სა ქარ თველოს სხვა კუ თ-
ხე ებშიც. მოსახ ლეო ბა ყველ გან და ბეჯითებით ითხოვდა 
თვითმმარ თველ ობას. 1906-1907 წლებში ხელ ისუფლე ბა 
ალა   პა რა კ და მმართველობის ლიბე რალ იზაც ია ზე, შე დეგი       
კი იყო პოლიტიკური პოლიციის – ჟან დარ მერიის შექ მნა.

კო ოპე რაციული მოძრაო ბა

მიუხე და ვად ასეთი წნეხ ისა, კაპ იტალისტური მრეწ ველ ობა 
XIX ს-ის მიწურულისა და XX ს-ის დასაწყისის სა ქარ თველოში 
მაინც ვითარ დებ ოდა. სა ქარ თველოს სოფლის ძირითადი 
მწარ მოე ბელი ძა ლა უკ ვე სოციალ ურად დიფე რენ ცირებული 
გლეხ ობა იყო. გლეხური მეუ რნეო ბა იძლეო და სოფლის მეუ-
რნეობის მთელი პროდუქციის 70%-ს. ამ პერიოდის მედიის 
პუბლიკ აც იებში, გამ ოკვლე ვებში, თვით გუბერ ნატ ორისა და 
მაზრის უფროსების ან გარ იშებში ერ თხმა დაა ლა პა რა კი იმის 
თაო ბა ზე, რომ სოფლის მეუ რნეობის პროდუქციით მდი-
დრდებ ოდნენ ვა ჭარ -შემ სყიდვე ლები და მევახ შე ები, ხოლო 
წვრილი მწარ მოებ ლები ბა ზარ ზე უშუალოდ გას ვლას ვერ 
ახერ ხებ დნენ. 

XIX ს-ის 70-80-ანი წლებ იდან საზ ოგად ოე ბაში ჩამ ოყალ-
ი ბ და აზრი, რომ ვა ჭარ -მე ვახ შე თა უარყოფითი როლის 
აღ მ ოფხვრას შეძ ლე ბენ წვრილ მე სა კუ თრე- მწარ მოე ბელ-
თა  გან შექმნილი სა ვაჭ რო-გამ საღ ე ბელი ამ ხა ნაგ ობები და 
სა კ რედიტო კო ოოპე რატ ივები. XIX ს-ის 80-იანი წლების სა-
ქარ  თველოს სხვა დას ხვა რეგიონში უკ ვე საქ მიან ობდა თითო-
ო როლა სა ვაჭ რო-სა კ რედიტო საზ ოგად ოე ბა, რა მაც  ვა ჭარ-
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მე ვახ შე თა შეშ ფოთე ბა გამ ოიწვია. XIX-XX სს-ების მიჯნა ზე 
ასეთი საზ ოგად ოე ბები გამრავ ლდა და მათი ოპე რაც იები გა-
ფარ თოვდა.  წარ მა ტებით საქ მიან ობდა ე.წ. „ქიზიყის დეპო“, 
მე აბრეშ უმე თა ამ ხა ნაგ ობები ქუთაისში, ხონსა და სხვ.

შე და რებით უფრო ფართოდ და სა სარ გებლოდ საქ მიან-
ობდნენ სა კ რედიტო კო ოპე რატ ივები. 1900 წლის და საწყისში 
და სავ ლეთ სა ქარ თველოში ითვლებ ოდა 20 ამ ხა ნაგ ობა. ამ იე-
რკ ა ვკ ასიის სოფლის მეუ რნე თა პირველ ყრილობა ზე (1900წ.) 

საზ ოგადო მოღ ვა წე ნ. სა ნა ძე აც ხა დებ და: „წვრილ მეუ რნე თა 
წინა შე როგორც და სავ ლეთში, ისე ჩვენ თან დგას დილე მა  
შე ეგუონ თავის საცოდავ მდომა რეო ბას ან გაუწოდონ ერ თმა-
ნეთს ხელი და შექ მნან ამ ხა ნაგ ობები. ეს უკ ა ნა სკ ნელი გზა 
აი რჩიეს და სავ ლეთ ევ როპელ მა წვრილმა მიწათ მფლობე-
ლებ მა და არც შემ ცდა რან. ამ იე რკ ა ვკასიის წვრილ მეუ რნე თა 
მდგომა რეო ბა გვკ არ ნახობს, რომ ჩვენ უნდა მივდიოთ დას. 
ევ როპელ თა მა გალითს, მაგ რამ უცვლე ლად კი არ უნდა 
გად მოვნერგოთ ევროპული კო ოპე რაციის მზა ფორმები, არა-
მედ შეუ ხამოთ იგი ჩვენი ქვეყნის თავ ისებ ურე ბებს.“ ამ იდეის 
პროპა განდის შე დე გად 1910 წლისათვის სა ქარ თველოში არ-
სებ ობდა 19 მომხმა რე ბელი და 21 გამ სა ღ ე ბელი საზ ოგად-
ოე ბა. უფრო სწრა ფად იზრდებ ოდა სა კ რედიტო კო ოპე რატ-
ივების ქსელი. 1914 წლის აპრილისთვის სა ქარ თველოში 
საქ მიან ობდა 195 სა კ რედიტო საზ ოგად ოე ბა და 84 ფულის 
შემ ნახ ველ -გამ სეს ხე ბელი ამ ხა ნაგ ობა, 3,5 მლნ მა ნეთის 
წლიური ბა ლანსით. 1916 წელს სა ქარ თველოში არ სებული 
339 სა კ რედიტო საზ ოგად ოე ბა აერ თია ნებ და 12 000 წევრს. 
მათი წლიური ბა ლანსი 5,6 მლნ მა ნეთს შე ად გენ და.

პირველი მსოფლიო ომის შემ დეგ რუსეთის იმპერ ია და იშა-
ლა. 1918 წლის 26 მაისს სა ქარ თველომ დამ ოუკი დებ ლობა 
გამ ოაც ხა და. მოსახ ლეო ბა დიდი ენ თუზიაზმით შეუ დგა ახალი, 
თავ ისუფალი სახელმწიფოს მშე ნებ ლობას.
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სა ქარ თველოს საბ ჭოთა ოკუ პაც ია

1921 წლის თე ბერ ვალში ბოლშვიკუ რმა რუსეთ მა და ა რღ ვ ია 
1920 წლის მაისში საქ რთველ ოსთან და დებული ხელ შე კრ-
ულე ბა11 და სა ქარ თველო „გაასაბჭოა“. საბ ჭოთა სისტემის 
თეორიული საფ უძვლები ლენ ინმა შეი მუშავა. პრაქ ტიკუ ლად 
კი სტალ ინმა გა ნახ ორციე ლა. ეს მოდელი სამ ძირითად 
ფუნდა მენ ტს – ინდუსტრიალ იზაც იას, კო ლექ ტივიზაც იას და 
კულტურულ რევ ოლუციას უნდა დაყ რდნობოდა. ფორსირებ-
ულმა ინდუსტრიალ იზაც იამ და აჩ ქა რა სა ქარ თველოს ეკო-
ნომიკური წინსვლა, თუმცა თავს მოხვეული კურსი ქვეყნის 
პროფილსაც მთლია ნად ცვლიდა  – აგ რარული სა ქარ თველო 
ინდურსტიულ რელ სებ ზე გა დაი ყვა ნეს. 

1927 წელს დაწ ყებული კო ლექ ტივიზაც ია გრანდიოზული 
სოციალური ექ სპერ იმენტი იყო, რომელიც გლეხ ობა ზე უმა-
გალითო ძა ლადობით ხორციელ დებ ოდა. კო ლექ ტივიზაციის 
შე დე გად საბ ჭოთა რე ჟი მმა და სახულ მიზანს მია ღწ ია, სოციალ-
ურად და ქონებ რივად გა თა ნაბ რებული გლეხობის მრა ვალ-
მილიონიანი მა სა ხელ ისუფლებ ისადმი ლოიალური გახ და. 
ყვე ლა დროში და ყვე ლა ქვე ყა ნაში მწარ მოე ბელი გლეხი 
მომხმა რებ ლად იქცა.

კულტურული რევოლუციის არსი და მიზანი იყო: საზ ოგად-
ოების სულიერი და მორალური გარ დაქმნა, საბ ჭოთა ინტე-
ლ იგენციის ფორმირე ბა, სოციალ იზმისა და კომუნიზმის მშე-
ნე ბელი ახალი ადამიანის აღზ რდა. ამ მიზნის მისა ღ წე ვად 
სტალ ინმა „წარმატებით“ გამ ოიყე ნა 30-იანი წლების რეპ-
რესიები.12 სწორედ ამ პერიოდში, ქვე ყა ნაში შეი ქმნა ისეთი 
ფსიქოლოგიური კლ იმატი, რომ სხვა თა დას მე ნა, ცილისწა მე-
ბა და ა.შ. აღი ქმებ ოდა როგორც „სოციალიზმის სა და რაჯ ოზე“ 

11 რუსეთის ფედერაციასა და საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას 
შორის 1920 წ-ის 7 მაისს დადებული ხელშეკრულების პირველი მუხლით 
რუსეთმა უპირობოდ სცნო საქართელოს დამოუკიდებლობა და თავისუფლება, 
მეორე მუხლით ივალდებულა ჩაურევლობა შიდა საქმეებში.
12 რეპრესიები – სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული სასტიკი სადამსჯელო 
ქმედებები.
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დგომა, პიროვნების „რევოლუციური სიფხიზლე“  მოსაწ ონ, სა-
პატიო საქ მედ მიიჩნეო და. ასეთ ვითა რე ბაში საზ ოგად ოების 
ნაწ ილმა და კ არ გა სა ხე, ადამ ია ნები ერ თმა ნეთს აბე ზღ ებ დნენ 
ანგა რების, შურის, ქონების დაუ ფლების მიზნით, შიშის გამო 
თუ სხვა სა ბაბით. უსა მართლოდ გან იკითხავ დნენ და ზურგს 
აქ ცევ დნენ „ხალხის მტრის“ ოჯა ხებს, გაუ რბოდნენ მათ თან 
ურთიერ თობას. რეპ რეს ირებ ულთა დაც ვა კი არა, მათი გამ-
ოსარ ჩლე ბაც კი სახ იფათო იყო. სა ბენ დიეროდ, მრა ვალმა 
ამ ფსიქოლოგიური ტერორის პირობებშიც კი შეი ნარ ჩუნა 
ღი რსე ბა და უპატ რონა რეპ რეს ირებულთა დაო ბლებულ 
შვილებს.

ტერ ორისა და უმძიმესი ზეწოლის მიუხე და ვად, ქარ თველ 
ხალხში არ გამ ქრა ლა თავ ისუფლების მოპოვების სურვილი. 
ქარ თველ ობამ შეი ნარ ჩუნა თვითმყოფად ობა, რაც ნათ ლად 
გამ ოვლინდა ჯერ 1990 წლის ოქტომბერში სა ქარ თველოში 
ჩა ტა რებული პირველი მრა ვალ პარტიული არ ჩევ ნებისას. ამ-
ომრჩე ველ თა უმრავ ლეს ობამ კომუნისტურ პარ ტიას არ მისცა 
ხმა. უფრო მკ აფიოდ ეს გამოჩნდა 1991 წლის 31 მარტს 
მოწყობილ სა ერთო სახ ლახო რე ფე რენ დუმზე. დასმული იყო 
შეკითხვა: „თანახმა ხართ თუ არა, აღდ გეს სა ქარ თველოს 
სა ხელ მწიფოებრივი დამოუკი დებ ლობა 1918 წლის 26 მაისის 
დამ ოუკი დებლობის აქტის საფ უძველ ზე“. რე ფე რენდუმში 
მონაწ ილეო ბა მიიღო 3 მლნ. 300 ათას ზე მეტ მა ამ ომრჩე-
ველ მა. გამ ოკი თხულთა 98%-მა შე კი თხვას და დებ ითად 
უპას უხა. ქვეყნის დამ ოუკი დებლობის იდე ას მხარი დაუ ჭირა 
სა ქარ თველოს არა ქართველი მოსახ ლეობის უმრავ ლეს ობა-
მაც. 1991 წლის 9 აპრილს სა ქარ თველოს უზე ნა ეს მა საბჭომ 
გამ ოაც ხა და სა ქარ თველოს დამ ოუკი დებლობის აღდ გე ნა.

ამ გვა რად, ჩვენში შრომითი გა ერ თია ნე ბების მრა ვალ ფერ-
ოვანი მა გალ ითები დას ტურდე ბა ჯერ კიდევ უძვე ლესი 
დროიდან. იგი უდიდეს როლს თა მაშ ობდა თემის ყოფითსა 
და სა მეუ რნეო ცხოვრებაში – საბ ჭოთა პერ იოდამ დე. ეს 
ტრად იცია ქარ თველი ხალხის მნიშვნელ ოვან კულტურულ 
მე მკვ იდრეო ბას წარ მოად გენს. მას ყოველმხრივი დაც ვა 
და მოვლა- პატ რონობა სჭირდე ბა. კოლექტიური შრომის 
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ძველი ფორმების შეს წავ ლა სა და ცოდნას დღ ეს, არა მარტო 
მეცნიერული, არა მედ დიდი პრაქ ტიკული მნიშვნელ ობაც შეი-
ძლე ბა ჰქონდეს. 

>>
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05.03.1887. #50, 10.03.1887. #79, 23.04.1887. #163, 08.08.1887. 

#176, 25.08.1887. #179, 25.08.1888. #228, 30.10.1888. 

#66, 27.03.1890. #132, 23.06.1890. #153, 20.07.1891. #262, 

10.12.1891. #26, 04.02.1892. #91, 01.05.1892. #33, 12.02.1894. 

#52, 10.03.1894. #56, 14.03.1895. #137, 01.07.1895. #45, 

27.02.1896. #73, 05.04.1896. #79, 12.04.1896. #248, 30.11.1897. 

#114, 02.06.1898. #96, 09.05.1889. #119, 09.06.1899. #163, 

01.08.1899. #249, 18.11.1899. #13, 19.01.1900. #39, 22.01.1900. 

#111, 25.05.1900. #120, 07.07.1900. #126, 14.07.1900. #198, 

12.09.1900. #218, 07.10.1900. #225, 15.10.1900. #232, 

25.10.1900. #249, 14.11.1900. #269, 12.12.1900. #283, 

30.12.1900. #25, 31.01.1902. #137, 02.07.1902. #35, 12.02.1903. 

#197, 16.09.1903. #15, 21.01.1904. #29, 05.02.1904. #30, 

06.02.1904. #45, 21.02.1904. #57, 04.03.1904. #83, 24.05.1905. 
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 ცნობის ფურცელი: #17, 05.11.1896. #191, 08.05.1897. 

#278, 09.08.1897. #599, 04.08.1898. #718, 05.01.1899.  #1626, 

30.10.1901. #1646, 19.11.1901. #2079, 25.02.1903. #2094, 

12.03.1903. #2820, 15.05.1905. #2825, 21.05.1905. #2834, 

02.06.1905. #2835, 03.06.1905.

 ისარი: #144, 05.07.1907. #25, 31.01.1908. 

 ლახვარი: #23, 08.05.1907.

 ნაპერწკალი: #14, 12.06.1908.

 მერცხალი: #5, 09.04.1908.

 ჩვენი აზრი: #14, 16.05.1909.

ნოტიო (ნატო) ლოლუას ქალთა სკოლა ფოთში

წიგნები:

 გოდერ იძე ლა მა რა, „კულტურულ-საგანმანათლებლო  

მოძრაო ბა სა ქარ თველოში მე-19 სა უკუნის მეო რე ნა ხე ვარ სა და 

მე-20 სა უკუნის და საწყისში“; თბ. 2005;

 სა ხალხო გა ნათ ლების მოღ ვა წენი, სა ხალხო გა ნათ ლების ქარ-

თველი მოღ ვა წე ები და სახალხო მას წავ ლებ ლები. კრებული. თბ. 

„გა ნათ ლე ბა”, 1968 წ;

გაზეთები:

 „კვალი“, # 5, 1897 წ. 

 „შინაური საქ მე ები“, # 30, 1911 წ.

ჟურნალები:

 „თე ატრი და ცხოვრე ბა“, # 11, 1920 წ.

 „სა ქარ თველოს მოამ ბე“, # 6, 1909 წ.
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ევგენი დვალი და „რაჭა-ლეჩხუმ-სვანეთის 
დამხმარე კულტურული საზოგადოება“

წიგნები

 მიზანი და წესდება თფილისში არსებულ – „რაჭა-ლეჩხუმ-

სვანეთის დამხმარე კულტურულ საზოგადოებისა“, შედგენილი 
და გამოცემული ევგენი დვალის მიერ 1907 და 1917 წელს 

თბილის-ქალაქში

 მშვენიერი რაჭა: ისტორიული წერილები, ხალხური ლექსები 

და სხვადასხვა სურათები, შედგენილი და გამოცემული ევგენი 

დვალის მიერ. თბილის-ქალაქი (თბილისი) 1918 (დ.ლ პიტნავას 

სტამბა „განათლება“)

 თავისუფლება; ლექსები და დაკვირვებანი ევგენი დვალისა; 

ავტორის სურათით – ტფილისი; გამოცემა გიორგი დვალისა 1917  

(სტ. „სახალხო საქმე“) 38 გვ.

 ჩემი მწარე თავგადასავალი რევოლიუციონურ ბრძოლაში: 

ტრაღედიული პოემა – ტფ: სსსრ შრომის და ომის ინვალიდთა 

საწ. კოოპნადის წითელი დამკვრელის გა-მა 1934( ცეკავშ.სტ.)   

16 გვ. ავტ. პორტ.

ჟურნალები:

 ზურნა 1908 წ. #3

 ცეცხლი 1908 წ. #3

 მათრახის კუდი 1907 წ. #4

გაზეთები:

 ჩვენი გზა 1907 წ. #31. 34

 მერცხალი 1908 წ.  #9

 ახალი სხივი 1910 წ. # 7

 ჩვენი ცხოვრება 1906 წ.  #10

 შრომა 1906 წ.  #5

 ცნობის ფურცელი 1903 წ.  #2182
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სამტრედიის საჯარო ბიბლიოთეკა

არქივი:

 საქართველოს გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული 

ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი, მწერალთა საანკეტო 

ფურცლები და ავტობიოგრაფიები, პეტრე გელეიშვილის 

ავტობიოგრაფია.

წიგნები:

 სამტრედიის ისტორიიდან (1870-1921 წწ.). ნიკოლეიშვილი მ. 

ქუთაისი, 1957 წ.

 სამტრედია, 1870-1914. თვალავაძე ვაჟა. გამომცემლობა

 „ინტელექტი“, თბილისი, 2001 წ.

ჟურნალები:

 მწყემსი: #7, 1892 წ.

 კვალი: #18, #30, 1899 წ. #50, 1901 წ. #6, #11, #48, 1902 წ. 

 განათლება: #6, 1913 წ.

გაზეთები:

 ივერია: #127, 19.06.1892. #149, 14.07.1894. #261, 02.12.1895. 

#246, 14.11.1899. #181, 25.08.1902. #256, 29.11.1902.

 ცნობის ფურცელი: #237, 26.06.1897. #730, 21.01.1899. 

#1377, 08.02.1901. #2003, 04.12.1902. #2016, 17.12.1902. #2121, 

13.04.1903. #2183, 17.06.1903. #2174, 08.06.1903. #2195, 

29.06.1903.

 ჩვენი სიტყვა: #15, 04.08.1907. 

 ეკალი: #21, 25.09.1908.

 ახალი გზა: #51, 20.08.1910.
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ერმილე ნაკაშიძე -  გურიის მებაღეთა საკრედიტო  
და  სასოფლო-სამეურნეო ამხანაგობა

წიგნები:

 ერმილე ნაკაშიძე. თოდუა გრიგოლ, საქართველოს 

სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი. სერია – სოფლის მეურნეობის 

ქართველი მოღვაწეები, თბილისი, 1965 წ.

ჟურნალები:

 მეურნე: #2, #3, #6, #31, 1888 წ. #5-8, #9, 1892 წ. #8, 1896 წ. 

#10-11, 1897 წ. 

 სასოფლო გაზეთი: #12, #26, #27, #28, #29, #30, #31, #32, 

#43, #48, #49, #50, 1913 წ. #7, #23, 1914 წ. 
 პირველი ნაბიჯი: #21, 1917 წ.

 საქართველოს სოფლის მეურნეობა: #8, 1989 წ.

გაზეთები:

 ივერია: #252, 30.11.1888. #17, 24.01.1889. #99, 12.05.1890. 

#27, 05.02.1891. #22, 30.01.1892. #126, 18.06.1892. #213, 

05.10.1895. #227, 22.12.1895. #207, 16.11. 1905. 

 ცნობის ფურცელი: #2793, 09.04.1905. #2948, 12.11.1905.

 ჩვენი საქმე: #3, 07.02.1909. 

ოძისის სასოფლო-სამეურნეო სასწავლებელი

წიგნები:

 ნან იტაშვილი ლეი ლა, ქარ თველ თა შორის წე რა -კითხვის 

გა მავ რცე ლე ბელი საზ ოგად ოე ბა: თანა მედ როვე თა მოგონე ბები,   

თბ. 2004. 

 გოგოლა ძე დ., სა ქარ თველოს სოციალ ურ-ე კონომიური გან-

ვითა რე ბა გვიან ფეო დალურ ხა ნაში (სა ად გილმამულო ურთიერ-

თობა). 1800-1864 წწ., თბ., 1971

 ჯა ფარ იძე გ., ქართული საბ ჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 3, გვ. 

663, თბ., 1978 წელი.
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გაზეთები:

 ივერია,  # 93, 1893 წ.;  # 160, 1895 წ.;  # 208, 1895 წ.; # 

209, 1895 წ.;  # 241, 1895 წ.; # 81, 1896 წ.; # 4, 1897 წ.;  # 5 

1897 წ.;  # 94, 1897 წ.;  # 9, 1900 წ.; 

 ცნობის ფურცელი, # 94, 1897 წ.;  # 329, 1897 წ.

ძმები არჯევანიძეების მეურნეობა სოფელ 
ნორიოში 

არქივი:

 საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. 

არჯევანიძეების პირადი ფონდი.

წიგნები:

 ნორიო ჩამოვიარე (სოფელ ნორიოს ისტორია). 

ქოპილაშვილი ნაზი. გამომცემლობა „სამშობლო“, თბილისი,  

2003 წ.

 თბილისიდან ალაზნის ველისკენ. არჯევანიძე ივანე. 

გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო“, თბილისი, 1958 წ.

ჟურნალები:

 თეატრი და ცხოვრება, #12, 02.09.1918.

წინამძღვრიანთკარის სამეურნეო სკოლა

წიგნები:

 სახალხო განათლების ქართველი მოღვაწეები და 

მასწავლებლები. კრებული მეორე. სამეცნიერო მეთოდური 

კაბინეტის გამომცემლობა. თბილისი, 1955 წ.

 ილია წინამძღვრიშვილი (პირველი სასოფლო-სამეურნეო 

სკოლის დამაარსებელი საქართველოში). რევაზ გედევანიშვილი. 

გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო“, თბილისი, 1958 წ.
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 ქართველი აგრონომები. თენგიზ ჩხეიძე. საქართველოს სსრ 

მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი, 1962 წ.

 ცოდნის კარი არაგვის ხეობაში. თოდუა გრიგოლ, შრომის 

წითელი დროშის ორდენის საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო 

ინსტიტუტი. სერია - სოფლის მეურნეობის ქართველი მოღვაწეები, 

თბილისი, 1963 წ.

 ილია წინამძღვრიშვილი. ნავდარაშვილი დავით, 

გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო“, თბილისი, 1973 წ.

მოდგამი

წიგნები:

  „საქართველო და ქარ თვე ლები“ – ზ. ა ბაშ იძე,  მ. ბახ ტა ძე,    

ო. ჯა ნელ იძე, თბ. 2013 წ.

 „რუსული კო ლონიალიზმი სა ქარ თველ ოში“ – ა.  ბენ-

დიანიშვილი, ა.  დაუშვილი, მ. სამ სონა ძე, ხ. ქოქრაშვილი, დ. 

ჭუმბურიძე, ო. ჯა ნელ იძე – თბ. 2008 წ.

  „პოლიტიკური და სოციალური მოძრაო ბა XIX ს-ის სა ქარ-

თველოში“ – ივ. ჯა ვახიშვილი, სანქტ-პეტერბურგი, 1906 წ. რუს. 

ენა ზე.

  „მივიწყებული კუ ლტურებ იო-აგ რარული მრა ვალ ფერ ოვნების 

დაცვის პროგრა მა“ –  ტ.ბერიშვილი, „ელკანა“, თბ. 2008 წ.

გამოყენებული ფოტოები

  საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, გვ. 2

  აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი, გვ. 19,79

  საქართველოს ეროვნული არქივი, კინო-ფოტო-ფონო 

არქივი, გვ.39

  საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია, 

საზოგადოებრივი არქივი, კახა ხიმშიაშვილის კოლექცია, გვ. 177



პუბ   ლი  კა  ცია „ინიციატივა ცვლი  ლე  ბი  სათ   ვის“, წიგნი მეორე, 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.

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 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, პა ა ტა ალა ვერ დაშ ვი ლი 
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