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კერძო ინიციატივიდან სოლიდარობის 
არაფორმალურ ქსელამდე და 

ურთიერთდახმარების კულტურამდე
[ ანა მარგველაშვილი ]

1916 წელს გაზეთმა „საქართველომ“ გამოაქვეყნა ახალცი-
ხელი ექიმის, გიორგი გამრეკელის ანდერძი, რომლის მი-
ხედვითაც სხვადასხვა საზოგადოებრივი ორგანიზაციისათვის 
ნაანდერძევი თანხა შემდეგნაირად იყო განაწილებული: 

ქარ თველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგა-
დოებას – 1000 მან., ახალციხის გიმნაზიას – 2000 მან., ახალცი-
ხის უმაღლეს პირველდაწყებით სასწავლებელს – 1000 მან., 
ღარიბებს – 1000 მან., ქუთაისის მწვანეყვავილას და წმ. გი-
ორგის ეკლესიებს  –  500-500 მან., რაბათის (ახალციხე) სა-
ქალებო სკოლას – 1000 მან., რაბათის ქარ თულ ბიბლიოთე-
კას – 500 მან., რაბათის სამართლმადიდებლო სასაფლაოს 
მოსაწყობად – 1000 მან., ახალციხის თვითმმართველობას 
კი – 2000 მან., იმ პირობით, რომ „ამ ფულის პროცენტების 
ნახევარი უნდა მოხმარდეს გარდაცვალებულის სამი ნათე-
სავის აღზრდას, ხოლო მეორე ნახევარი უნდა მოხმარდეს 
სამ სტიპენ დიას მისის ხელობისა და აღიზარ დოს უღარიბეს 
მკვიდრთა შვილები განურჩევლად გვარტომობისა და სარ-
წმუნოებისა“.1

წიგნში, „ინიციატივა ცვლილებისათვის. სათემო და სამოქა-
ლაქო სოლიდარობის მაგალითები საქართველოში საბჭო-
თა ოკუპაციამდე“ საზოგადოებრივი ურთიერთდახმარებისა და 
ქველ მოქმედების ასზე მეტი წლის წინანდელი ამბებია მო  თ ხ -
რობილი, მათ შორის, ზემოთ მოყვანილის მსგავსი. ამბები იმი-
სა, თუ როგორ ახერხებდნენ განსხვავებული შეხედულებები სა 
და შესაძლებლობების ადამიანები ან საზოგადოებრივი ჯგუ-

1 გაზეთი საქართველო. № 246. 04.11.1916, გვ.3.
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ფები საერთო მიზნისათვის თვითორგანიზებას და თანხების 
შეგროვებას დახმარების საჭიროების მქონეთათვის. როგორ 
ინაწილებდა პასუხისმგებლობას მდიდარი და ღარიბი. 

სათემო განვითარების ცენტრი (CDC) პარტნიორებთან ერ-
თად 2015 წლიდან მუშაობს კვლევით-საგამომცემლო სე-
რიაზე, „ინიციატივა ცვლილებისათვის“, რომლის პირველი 
ორი წიგნი, „თემის თვითორგანიზებისა და თანამშრომლო-
ბის გამოცდილება საქართველოში საბჭოთა ოკუპაციამდე“ 
2015-2016 წლებში გამოიცა. წიგნებში აღწერილია ოცამდე 
ისტორია, რომლებიც მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარსა და 
მე-20 საუკუნის ათიან წლებში ცალკეული ინიციატორებისა და 
განმანათლებლების მიერ წამოწყებულ, სათემო, სასოფლო 
განვითარებაზე მიმართულ საქმიანობას ეხება. ეს ამბები კარ-
გად აჩვენებს საქართველოში იმხანად მიმდინარე საზოგადო-
ებრივ და სათემო პროცესებს. მთავარი ფოკუსი კერძო ინი-
ციატორებზეა მიმართული, ანუ იმ ადამიანებზე, რომლებიც 
საერთო საქმისათვის იწყებდნენ მოქმედებას.

კვლევა „ინიციატივა ცვლილებისათვის“ იმთავითვე ერთგვარ 
საგამომცემლო სერიად ჩავიფიქრეთ და ჩვენი დიდი სურ-
ვილი იყო, ამ საქმიანობაში თემატურად ჩართულიყო მაქსი-
მალურად ბევრი დაინტერესებული ორგანიზაცია, მხარდამ-
ჭერი, მკვლევარი და სხვა პარტნიორი, რათა საბოლოოდ, 
საერთო, სამოქალაქო ძალისხმევით, მოგვეხერხებინა სა-
ქართველოში 1921 წლამდე მიმდინარე საზოგადოებრივი 
პროცესების შესწავლა, აღდგენა და დაინტერესებულ მკითხ-
ველამდე მიტანა. აღნიშნული ოცამდე ისტორიული მაგალითი 
დღესაც არა ერთი ადამიანისა თუ ჯგუფისთვის იქცა შთაგონე-
ბის წყაროდ. ამ ამბებმა შეგვახსენა ხანდახან საფუძვლიანად 
მივიწყებული ჩვენი ახლო წარსული, კერძოდ, საზოგადოებ-
რივი და სამოქალაქო ძალისხმევის გამოცდილება, საერთო 
საქმის გარშემო თვითორგანიზების კულტურა თუ ქვეყნის უკე-
თესი მომავლისათვის ბრძოლის მიდგომები. 

იდეა, გვეკვლია სამოქალაქო, სათემო სოლიდარობისა და 
მატერიალური ურთიერთდახმარების კულტურა და ფორ-
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მები, იმთავითვე გაგვიჩნდა, რადგან საარქივო კვლევისას 
გან საკუთრებით თვალშისაცემი იყო ამგვარი შინაარსის ინ-
ფორმაცია და მაგალითების სიმრავლე.2 თემა მომავლისთვის 
მოვნიშნეთ, თუმცა პირველ წიგნში შეტანილია სათემო თვი-
თორგანიზებისა და საერთო სიკეთისათვის თანხების შეგრო-
ვების მრავალწლიანი კამპანიის ერთ-ერთი გამორჩეული მა-
გალითი – ქვემო მაჩხაანის თეატრის მშენებლობის ამბავი. 

სიმბოლურია, რომ საზოგადოებრივი სოლიდარობის ისტო-
რიულ კვლევაზე მუშაობა 2020 წლის ზაფხულში დავიწყეთ, 
მაშინ, როცა COVID 19-ის პანდემიისგან გამოწვეული შე-
ზღუდვებისა და ჩაკეტილობის გამო უამრავ ადამიანს ურთუ-
ლესი პერიოდი დაუდგა და ჩვენმა საზოგადოებამ, როგორც 
მას გან საკუთრებით (თუმცა არა მარტო) კრიტიკულ და კრი-
ზისულ მომენტებში სჩვევია, თანაგანცდის, მობილიზებისა და 
ურ თიერთდახმარების ძალიან მაღალი კულტურა გამოავ-
ლინა. ეს იყო პერიოდი, როცა, მაგალითად, ახალგაზრდები 
ერთიანდებოდნენ ხანდაზმულების დასახმარებლად; მათი 
ნაწილი უნივერსიტეტების დაკეტვის გამო სოფლებსა და რე-
გიონებს დაუბრუნდა და იქ, ადგილებზე, თავთავიანთ სოფ-
ლებში ადგილობრივი მოსახლეობისა და განსაკუთრებული 
საჭიროებების მქონე ჯგუფების დახმარებას შეუდგა. ზოგჯერ 
მიმოსვლისა და სავაჭრო მიმოქცევის შეზღუდვის გამო ცალ-
კეული ფერმერები და გლეხები ვერ ახერხებდნენ სეზონური, 
მალფუჭებადი პროდუქტის გაყიდვას და საზოგადოება მაქსი-
მალურად ცდილობდა მათ დახმარებას. შეუძლებელია, არ 
გავიხსენოთ კახელი მებაღის ისტორია, რომელსაც წლებით 
ნალოლიავები ტიტების ბაღი უხმებოდა გასაღების ბაზრის შე-
ზღუდვის გამო და სოციალურ ქსელში წამოწყებული, ფონ-
დების მოძიების კამპანიის შედეგად, შემომწირველებმა ერთ 
ღამეში „შეისყიდეს“ ასობით ტიტა, ანუ მათი საფასური შეაგ-
როვეს კერძო ფერმერის სასარგებლოდ. 

2  ეს საკითხები სხვადასხვა დროს არაერთ ავტორს უკვლევია განსხვავებული 
რაკურსით. ჩვენი მიზანი იყო, უშუალოდ ძველ პერიოდიკასა და სხვა 
დოკუმენტებზე დაყრდნობით შეგვესწავლა ურთიერთდახმარებისა და 
სოლიდარობის კულტურის ზოგადი ტენდენციები და მასშტაბი და არა 
კონკრეტულ რეგიონში მოქმედი ესა თუ ის საქველმოქმედო ორგანიზაცია.
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ასევე, შეგვიძლია გავიხსენოთ ონლაინ-ფანდრაიზინგის არა-
ერთი კამპანია ცალკეული ოჯახების დასახმარებლად. ზო-
გიერთს პროდუქტი სჭირდებოდა, ზოგს –  წამალი ან ტექნიკა. 

განსაკუთრებით თვალშისაცემი იყო ის გარემოება, რომ 
მარტოხელა ხანდაზმულების უდიდეს ნაწილს არ ჰქონდა 
ტელეფონი და ტელევიზორი და, შესაბამისად, ისინი ვერ 
იღებდნენ ინფორმაციას პანდემიის შესახებ, ანდაც ავადობის 
შემთხვევაში ვერ უკავშირდებოდნენ სასწრაფოს. მნიშვნელო-
ვანი პრობლემები წამოწია წინ სასკოლო პროცესის ელექ-
ტრონულ სისტემაზე გადასვლამაც, რადგან ძალიან ბევრ 
მოსწავლეს არ ჰქონდა ან ინტერნეტი, ან საჭირო ტექნიკური 
აღჭურვილობა (ტელეფონი, პლანშეტი, კომპიუტერი), რათა 
სრულფასოვნად ჩართულიყო სასწავლო პროცესში. ამ პრობ-
ლემების მოგვარებას არაერთი საზოგადოებრივი ინიციატივა 
ცდილობდა მოქალაქეების ჩართულობით, ანუ მოქალაქე-
ების მიერ გაღებული თანხების მობილიზებით. ასეთი მაგა-
ლითები გასულ თვეებში მრავლად იყო და იმედს ვიტოვებთ, 
მალე მათი შეგროვება-დაარქივება-შესწავლის დროც მოვა. 

ზოგადად, პანდემიამ ჩვენს ქვეყანაში არსებული უამრავი 
პრობლემა გააშიშვლა და ასევე, საზოგადოებაში დაგრო-
ვილი სოლიდარობის ძლიერი მუხტი წამოწია წინ, ის, რაც 
არაკრიზისულ ვითარებაში, ერთი შეხედვით, უფრო ნაკლე-
ბად ვლინდება ხოლმე; თუმცა, თუ უფრო ღრმად ჩავიხე-
დავთ საქმეში, ეს მოსაზრებაც მარტივად გაქარწყლდება და 
ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფი და 
მოქალაქეები უკვე მრავალი წელია, ერთიანდებიან ურთი-
ერთდახმარების მიზნით. განსაკუთრებით ხშირია, მაგა-
ლითად, სოლიდარობა და თანხის შეგროვების კამპანიები, 
საქველმოქმედო აქციები იმ დროს, როდესაც ამა თუ იმ ჩვენს 
თანამოქალაქეს საზღვარგარეთ გადაუდებელი სამედიცინო 
დახმარება ესაჭიროება; ასევე, ჩვენ ხშირად გვხვდება მო-
წოდება, ჩავერთოთ ერთჯერად საქველმოქმედო აქციაში, 
რომელიც მაგ. სიღარიბესთან ბრძოლას და, ამ მხრივ, კონ-
კრეტული ოჯახების მატერიალურ დახმარებას ისახავს მიზ-
ნად. სოციალური თემატიკის სიმრავლე, სამწუხაროდ, ქვე-
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ყანაში არსებულ რეალობას აირეკლავს და ღრმა კრიზისის 
გამოძახილია. იქ, სადაც უჭირს სახელმწიფოს და ერთგვარი 
„ჩავარდნა“ აქვს, მოქალაქეები ერთმანეთის იმედად რჩებიან 
და ერთ მანეთის უკეთ ყოფნისთვის იბრძვიან. როგორც ჩანს, 
სოლიდარობისა და ურთიერთდახმარების გამოცდილება 
ჩვენი საზოგადოებისათვის უცხო არ ყოფილა, მეტიც, მე-19 
საუკუნის მეორე ნახევრიდან მოყოლებული, ეს შთამბეჭდავი 
და მასშტაბური მოძრაობა მთელ ქვეყანას იყო მოდებული 
და ძალიან მაღალ სოლიდარობის კულტურას ეფუძნებოდა. 

სოლიდარობის პროცესში სხვადასხვა სოციალური ჯგუფი 
თუ ინდივიდი მონაწილეობდა მთელი საქართველოდან და 
არამარტო. კონკრეტული მიზნისთვის თანხის შეგროვებაში 
ერთვებოდნენ საზღვარგარეთ მცხოვრები ჩვენი თანამემამუ-
ლეები, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები ეროვ-
ნული უმცირესობები და ა. შ. ეს იყო თანადგომისა და სამო-
ქალაქო ჩართულობის ერთგვარი არაფორმალური ქსელი, 
რომელიც საზოგადოებრივი საჭიროების შესაბამისად რეაგი-
რებდა და სულერთი იყო სად, რომელ მხარეში დგებოდა 
დახმარების საჭიროება.

ადამიანები ერთიანდებოდნენ ღარიბების, მარტოხელების, 
უპოვრების, სტიქიური უბედურებების გამო დაზარალებული 
მოქალაქეების, გაჭირვებული სტუდენტების დასახმარებლად. 
ერთვებოდნენ ეპიდემიით გამოწვეული კრიზისების დაძლე-
ვაში, კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების მხარდა-
ჭერასა და პირველი რესპუბლიკის პერიოდში – ჯარის დახ-
მარების კამპანიაშიც კი.

კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ ეს, ერთი შეხედვით, სპონტანური 
და თითქოს სტიქიური დახმარების აქციები, სინამდვილეში 
ერთგვარ ტენდენციას, რაღაც უფრო დიდი პროგრამის ნა-
წილს წარმოადგენდა. პროგრამის, რომელიც განმანათლებ-
ლებმა, ცალკეულმა ინიციატორებმა მე-19 საუკუნის მეორე 
ნახევრიდან დაიწყეს ეროვნული იდენტობის ფორმირებისა 
და საზოგადოების გამთლიანების მიზნით. სწორედ ამ ერთიან 
სქემაში იყო საჭირო თანმიმდევრული მიდგომა იმ საკითხე-
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ბისადმი, რომლებიც საერთო მიზნის გზაზე დაბრკოლებებს 
ქმნიდა. იქნებოდა ეს განათლების, კულტურის, სამეურნეო 
ცოდნის გავრცელების, სიღარიბესა და მცირემიწიანობასთან 
ბრძოლის თუ სხვა მრავალი საკითხი. 

სრულიად გამორჩეულია იმდროინდელი პრესის როლი ზე-
მოთაღნიშნულ პროცესებში და, მათ შორის, სოლიდარობის 
კამპანიების მხარდაჭერაში. ერთიანი ფონდები, რომლებიც 
ამა თუ იმ კონკრეტული თემისათვის იქმნებოდა, ხშირად 
სწორედ გაზეთების რედაქციასთან არსებობდა. გარდა იმისა, 
რომ რედაქციები სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროცესის 
თანაორგანიზატორად და ინიციატორად გვევლინება, მათმა 
ფურცლებმა შემოგვინახა ეპოქის სულისკვეთება და დღევან-
დელი მკვლევრებისთვის ასე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია 
საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტის შესახებ. 

ამ წიგნში თავმოყრილი მრავალფეროვანი მაგალითების შეგ-
როვებისა და ანალიზის მიზნით, პროექტის ფარგლებში და-
მუშავდა 1890-1921 წლების ისეთი პერიოდული გამოცემები, 
როგორებიცაა ივერია, ცნობის ფურცელი, საქართველო, 
სამშობლო, ერთობა, სახალხო საქმე, საქართველოს რეს-
პუბლიკა, იმერეთი, მუშა, კვალი და სხვა მრავალი. შედეგად 
საქველმოქმედო მიზნით თანხების მოძიების 3500 ფაქტი შეგ -
როვდა და თემატურ სტატიებად დამუშავდა. 

აქ თქვენ წაიკითხავთ, როგორ ებრძოდნენ განმანათლებ-
ლები ე. წ. მავნე ჩვეულებებს და ცდილობდნენ მათ ჩანაც-
ვლებას ქველმოქმედების კულტურით (ავტორი – ირაკლი 
ხვადაგიანი), ან თუ როგორი იყო განათლების საკითხებში 
ქველმოქმედების მნიშვნელობა მე-19 საუკუნის მიწურულს 
(ავტორი – ბადრი ოყუჯავა); ასევე, რა როლს თამაშობდა 
ქართული სასცენო გაერთიანება სოლიდარობის კულტურის 
ჩამოყალიბების საქმეში (ავტორი – რუსიკო კობახიძე), და 
როგორი იყო საზოგადოების თანამონაწილეობა სოციალური 
და ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებულთა დასახმა-
რებლად თუ საქართველოს თავდაცვით ბრძოლებში ჯარის 
მხარდასაჭერად (ავტორი – ირაკლი ირემაძე). მთლიანობაში, 
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ეს განსხვავებული და მრავალმხრივი მასალა იმდროინ დელი 
საზოგადოებრივი ცხოვრების გარკვეულ სურათს წარმოგვიდ-
გენს და ფიქრისა და განსჯისათვის დღესაც არაერთ საინტე-
რესო საკითხს გვთავაზობს. 

როგორც ზემოთ ითქვა, პროექტი „ინიციატივა ცვლილები-
სათვის“, მიზნად ისახავს იკვლიოს სათემო თვითორგანიზე-
ბის ისტორიული და თანამედროვე გამოცდილება და მაგა-
ლითები. წინამდებარე წიგნი ამ სერიის მესამე გამოცემაა. 
აღსანიშნავია, რომ მეოთხე წიგნიც 2021 წელს გამოიცემა და 
ის სათემო თვითორგანიზების თანამედროვე მაგალითებს შე-
ეხება. კერძოდ, გააერთიანებს როგორც 2019-2020 წლებში 
მოქმედი სათემო ორგანიზაციების, მათი საჭიროებების, ძლი-
ერი და სუსტი მხარეების კვლევას, ასევე, აღწერს სათემო, 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა თუ სამოქალაქო პლატ-
ფორმების საქმიანობის ათამდე მაგალითს. ეს ორგანიზა-
ციები თავ-თავიანთ თემებში, სასიკეთო ცვლილებებისთვის 
იბრძვიან. კვლევით-საგანმანათლებლო საქმიანობა და საგა-
მომცემლო სერია სამომავლოდაც გაგრძელდება სხვადასხვა 
თემატური ფოკუსით. 

2020-ში, პანდემიის პერიოდში, დაწყებული სოლიდარობისა 
და ურთიერთდახმარების ზოგიერთი ინიციატივა ალბათ სა-
მომავლოდაც განაგრძობს მუშაობას, ზოგიერთი კი ერთჯე-
რადი მისიით ამოწურავს თავს, რაც ბუნებრივი პროცესია. 
ვფიქრობთ, მთავარია, სოლიდარობა და ურთიერთდახმა-
რება საზოგადოებრივი კულტურის ნაწილი იყოს და უწყვეტ, 
დინამიურ პროცესად ჩამოყალიბდეს, რომლის ფარგლებშიც 
ზოგიერთი ინიციატივა კონკრეტული მიზნისთვის გაჩნდება და 
ამ მიზნის მიღწევის შემდეგ დაიშლება, სხვა კი უფრო გრძელ-
ვადიან გეგმას გაჰყვება. ამგვარად შევინარჩუნებთ კავშირს 
ასზე მეტი წლის წინანდელ საზოგადოებასთან, იმდროინ-
დელ სულისკვეთებასთან. წარსულსა და მომავალს შორის 
გადებული ეს ხიდი კი იქნება ერთიანი, უწყვეტი ისტორია  – 
სოლიდარული საქართველოსი.

>>
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მოძრაობა „მავნე წეს-ჩვეულებათა“ 
მოსპობისა  და მისი ქველმოქმედებით 
ჩანაცვლებისათვის
[ ირაკლი ხვადაგიანი ]



დაკრძალვა. ქიზიყი. 

საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია, 

საზოგადოებრივი არქივი. 

სათემო კავშირი ნუკრიანის კოლექცია.
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მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში საქართველოში სოცია-
ლური და კულტურული ცვლილებებისა და მოდერნიზაციის 
პროცესში ერთ-ერთი სახასიათო ელემენტი გახდა ე. წ. „მავ ნე 
წეს-ჩვეულებების“ წინააღმდეგ წამოწყებული კამპანია. ფეო-
დალური, ჩაკეტილი საზოგადოებისათვის დამახასიათებელი 
წესების, რიტუალებისა და რწმენა-წარმოდგენებისაგან სოფ-
ლის მოსახლეობის გათავისუფლება განმანათლებლური 
მოძრაობისათვის ახირებასა და თვითმიზანს არ წარმოადგე-
ნდა. მას მეტად რაციონალური მიზეზი ჰქონდა – გლეხთა 
ეკონომიკური გაძლიერება და ახალი სამოქალაქო კულტუ-
რის გავრცელება. ამ ახალი კულტურის დანერგვის გზად კი 
მიაჩნდათ დრომოჭმული წეს-ჩვეულებების გათანამედროვე-
ობა, თემისათვის სასარგებლო სახის მიცემა – ქველმოქმედე-
ბად და სოლიდარობის აქტად გადაქცევა.

საზოგადოების აქტიურ, განათლებულ და კულტურულ ფე-
ნებს უკვე გასაკიცხად მიაჩნდათ სახალხო წეს-ჩვეულებები, 
უმთავრესად სოფლად მყარ ტრადიციად შემორჩენილი რი-
ტუალები, სოციალური ურთიერთობის წესები და ცრურწმე-
ნები: მიცვალებულის გლოვისა და დაკრძალვის – ქელეხის 
ხანგრძლივი და გრანდიოზული რიტუალი, მიცვალებულის 
მოხსენიების რიტუალის ხანგრძლივი ეტაპები, ქორწილის 
ასევე მრავალრიცხოვანი და ხანგრძლივი ზეიმი, საცოლის 
„გამოსყიდვის“ წესი, საეკლესიო თუ სახალხო უქმეები და ა. შ.

ამ ჩვეულებების ჩამორჩენილობასა და დროსთან შეუსაბა-
მობას კრიტიკოსები, პირველ რიგში, ეკონომიკური ზარალის 
თვალსაზრისით ასაბუთებდნენ – მსგავსი წესებისა და რიტუ-
ალების შესრულება დიდ ხარჯებს მოითხოვდა და უკიდურეს 
სიღარიბემდე მიჰყავდა ისედაც გაჭირვებაში მცხოვრები სოფ-
ლის მოსახლეობა. 
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„მავნე წეს-ჩვეულებათა“ დაძლევის საჭიროებაზე საუბარი და 
კონკრეტული ქმედებები ეტაპობრივად გახდა აქტუალური 
1870-იანი წლების მეორე ნახევრიდან. ყველას გასაკვირად, 
ამ მოძრაობის „პირველი მერცხალი“ ქალაქში მცხოვრები 
განათლებული, „ინტელიგენტური“ წრეები – მწერლები, ჟურ-
ნალისტები თუ საჯარო მოხელეები კი არ ყოფილა, არამედ 
თავად სოფლის მოსახლეობა, აღმოსავლეთ საქართველოს 
მთიანეთის, კერძოდ, დაბა სტეფანწმინდის თემი. სწორედ 
სტეფანწმინდის თემის 1876 წლის შეთანხმებამ ანუ ე. წ. „გან-
ჩინებამ“ მავნე წეს-ჩვეულების მოსპობის შესახებ უჩვენა მშვე-
ნიერი მაგალითი არა მარტო მახლობელ კუთხეებს, არამედ 
ეს ამბავი ქართული პრესის საშუალებით მთელ ქვეყანას მო-
ეფინა.

გაზეთ „დროების“ რედაქტორი, სერგეი მესხი1 აღტაცებით 
წერ და:

„წაიკითხეთ დღევანდელ ჩვენი გაზეთის ნომერში დაბეჭ-
დილი განჩინება სტეფანწმინდის საზოგადოებისა და დამე-
თანხმეთ, რომ ამ საქმეში ჩვენ, ქართლ-კახეთისა და იმერე-
თის ქართველებს, წინ გაგვასწრეს და გვაჯობეს მთიულებმა, 
რომელნიც ჩვენ გაუნათლებლებად და თითქმის მხეცებად 
მიგვაჩნია. ურიგო არ იქნება, რომ ჩვენ, „განათლებულმა“, იმ 
„მხეცებისაგან“ ეს კეთილი მაგალითი ავიღოთ და ამ ნაირად 
მოვიშოროთ თავიდამ ერთი ჩვეულებათაგანი, რომელიც და-
მცემია ჩვენი ეკონომიურის ცხოვრებისა“.

იქვე სრულად იყო წარმოდგენილი განჩინება, რომელიც 
მარ ტივად და მკაფიოდ აღწერდა გასაუქმებელი ჩვეულების 
სიმძიმეს და ახალ პირობებს აწესებდა:

„1868 წელსა, ჩვენ სოფელს სტეფან-წმინდას მცხოვრებელ-
თა, მოვიყარეთ თავი მოსალაპარაკებლად მასზედ, რომ 
ჩვეულებრივის მიცვალებულზედ დიდის ხარჯებისათვის რაი-
მე მოგვეკლო, რადგან ჩვენის ვალში ჩავარდნისა და სიღა-

1 სერგეი მესხი (1845-1883) - მწერალი, ჟურნალისტი, პუბლიცისტი.
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რიბის მიზეზი თითქმის მარტო ეს ჩვეულება არის. – ძველს 
ხარჯებს რამტელითმე2 მოვაკელით, მაგრამ ფერსვები3 კიდევ 
დავუგდეთ და ამის გამო ზემოხსენებულს წელიწადს გარდა-
წყვეტილს ხარჯს მდიდარმა და ღარიბმა თან-თან ისევ მი-
ვუმატეთ ერთმანეთის მიბაძვით და ვითომ ჩვენის სახელის 
გულისათვის; ისე რომ ბოლოს საქმემ თითქმის წინანდელს 
მდგომარეობამდის მიაღწია.

ამ მიზეზების გამო, ამა 1876 წელსა, რამტეველსამე სოფლისა 
და ხან სოფლის აღმორჩეულთა პირთა კრებაში ურთიერთის 
მტკიცის თანახმობით გადრავწყვიტეთ შემდეგი:

1) როგორც მიცვალებულის დამარხვის დღეს, აგრეთვე იმ 
დღის შემდეგ რაც მთელის წლის განმავლობაში ხარჯები ვი-
ცოდით, სულ ერთიანად უნდა მოისპოს; მხოლოდ დამარხვის 
დღესა ღვდელ-დიაკვანთათვის, საფლავის მთხრელთათვის 
და მათთვის, ვინც მაშინ ჭირისუფალს მოეხმარებიან, ვაკმაი-
ნეთ ხარჯათ ორი პატარა საკლავი, ე.ი. ორი ცხვარი, ანუ ორი 
ხბო და ორი ფუთი4 წმინდა ფქვილი; თუ მარხვა იყვეს – ნახე-
ვარი ფუთი თევზი. სასმლის მიტანის ნება არც ერთს შემთხვე-
ვაში არ დაგვირთავს; მარტო საფლავის მთხრელებისათვის 
დაგვინიშნავს ერთი თუნგი სასმელი, რადგან ამითი საქმე ხში-
რათ დიდს ყინვებშია ხდება. ჩვენებური საფლავის კურ თხება 
მიწვევნითა და დიდის ხარჯებით მოისპოს; ვისაც სურს თაბა-
ხით ცოტაოდენი რამე გაიტანოს საფლავზე, აკურთხებინოს და 
ღვდელ-დიაკვანს შინ თავის სახლში პური აჭამოს.

2) რადგანაც ჩვენს ერში ბევრმა გამოაცხადა ის ჰაზრი, რომ 
მიცვალებულისათვის მიღებულის ხარჯების სულ გარდაგდება 
არ შეიძლება, – მაშინ რაღათი მოვიგონოთ ჩვენი მიცვალებუ-
ლიო, – ამის გამო დავთანხმდით; ვინც მიცვალებულის საიქი-
ობისათვის რაიმე ხარჯი მოინდომოს, იმან უნდა შემოიტანოს 
ფული ან შკოლისათვის, ან ბანკისათვის, ან სხვა რისთვისმე, 
რაზედაც შემდეგ ქვემორე ხელის მომწერელნი ამ ფულის 

2 რამდენადმე
3 ფესვები
4 16 კგ.
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მოხმარებას მოინდომებენ. შეწირული ფული ერთს თუმანს 
არ უნდა გარდასჭარბდეს, რომ შემდეგ ერთმანეთის მიბაძვამ 
ბევრის შეწირვა არ გამოიკვლიოს და საქმე ღარიბის დასა-
ღუპავათ არ გახადოს. – მაშინ ჩვენი დაწყობილობა თავის 
მიზანს, ყველას სარგებლობას, ვეღარ მიაღწევს.

3) მიცვალებულის საიქიობისათვის შეწირული ფული უნდა 
ჩაჰბარდეს ქვემორე ხელის მომწერელთაგან აღმორჩეულ 
პირთა, რომელთაც აღებული ფული იმედიანსა და სარგებ-
ლიანს ალაგს უნდა შეიტანონ და კუთვნილის ჩაბარების წე-
რილით უნდა აცნობონ ქვემორე ხელის მომწერელთ, ფუ-
ლის მიღების დღიდგან არა უგვიანეს ერთი კვირისა. ფულის 
გამოტანა კია ვერასოდეს ვერავის შეეძლოს, სანამ ყველა 
ქვემორე ხელის მომწერელთაგან, ანუ იმათ მემკვიდრეთა-
გან, მინდობილობის წერილი არ ექნება, – ბოლოს სიტყვები, 
ვინც აღმორჩეულ პირთაგან ფულს ჩაიბარებს, ფულის მიღე-
ბის წერილში უნდა გამოაცხადოს ყოველთვის, უეჭველად...“.5

სტეფანწმინდელთა განჩინება, რაციონალურობისა და ახალი 
კულტურის დამკვიდრების გასაკვირი გაბედულების მიუხედა-
ვად, სწრაფად გადამდები არ აღმოჩნდა მთელი მხარისა თუ 
ქვეყნისათვის, რადგან საუკუნეების მანძილზე დამკვიდრე-
ბული ნაირგვარი ჩვეულებებისაგან გათავისუფლებას რიგი 
ემოციური თუ ანგარიშგასაწევი ფაქტორები აბრკოლებდა.

მომდევნო ხანებში, როგორც პუბლიცისტები აღნიშნავდნენ,6 
ხარჯიანი და გამაღარიბებელი ძველი რიტუალების გაუქმე-
ბის ტენდენცია თანდათანობით გამოიკვეთა სომხური და 
კათოლიკური ეკლესიების მრევლში იერარქების აქტიური 
მუშაობის შედეგად; ისინი განუმარტავდნენ მორწმუნეებს, 
რომ დაკრძალვის რიტუალისთვის მსგავსი ხარჯების გაღება 
არასასურველი იყო,7 მოკრძალებული ფორმების უპირატე-
სობაში არწმუნებდნენ და ურჩევდნენ, რომ მიცვალებულის 

5 გაზეთი დროება. N86. 15.08.1876, გვ. 1.
6 გაზეთი ივერია. N167. 01.08.1901, გვ. 1-2. 
  ივერია. N26. 29.09.1894, გვ. 1-2.
7 დროება. N118. 07.06.1879, გვ. 2.
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დაკრძალვისა და მოხსენიებისათვის გადადებული თანხა 
(თუკი ჭირისუფალი მაინც ამჯობინებდა მის გაღებას) საზო-
გადოებისათვის სასიკეთო საქმეს, სამრევლოსა და ეკლესიის 
გაძლიერებას მოხმარებოდა.

პარალელურად, პრესაში ხშირად ჩნდებოდა ადგილობრივ 
კორესპონდენტთა წერილები, რომლებიც ამ წეს-ჩვეულებათა 
ხასიათს აღწერდნენ და მათ მავნე ზეგავლენაზე მიუთითებ-
დნენ, ხოლო თავად პუბლიცისტები სარედაქციო სვეტშიც 
აქტიურად მოუწოდებდნენ მკითხველს, გაეზიარებინა ამ ჩვე-
ულებების გაუქმების ან მათი საზოგადოებრივი საჭიროებების 
მოსაგვარებლად გარდაქმნის მაგალითები. ისინი თხოვნით 
მიმართავდნენ სოფლად მცხოვრებ „ინტელიგენტურ ძალებ-
სა“ და სამღვდელოებას, რომ თავისი წვლილი შეეტანათ ამ 
პროცესში.

„მავნე და გამაღარიბებელი“ წეს-ჩვეულებების მრავალფერო-
ვანი ტიპები არსებობდა (ქელეხი, ქორწილი, დღეობები, 
აკვან ში ნიშნობა, ქალის მოტაცება, ქალის გამოსყიდვა, არა-
სამუშაო უქმე დღეების დაცვა, ავადმყოფის იზოლაცია და ა. შ.), 
ხოლო მათ ზეგავლენაზე გამოხმაურებების არეალი კი ფარ-
თო იყო. კორესპონდენტები აღწერდნენ ასეთ ჩვეულებებს 
აღმოსავლეთ საქართველოს მთაში, კახეთში, საინგილოში, 
ქართლში, იმერეთში, სამეგრელოსა და გურიაში, რაჭაში, 
სვანეთში, ჩრდილოეთ ოსეთსა და სამხრეთელ ოსებში, ქარ-
თველ მუსლიმებში და ა. შ.

გრიგოლ გველესიანი8 წერდა: 

„...ჩვენს სოფელს კიდევ ბევრი სხვა მავნე ჩვეულებანი შეუნა-
ხავს აქამომდე, რომელნიც ხელს უშლიან მისის ცხოვრების 
სხვა-და-სხვა მხარეთა წარმატებას. აგეთი ჩვეულებანი მრა-
ვალია. ჩვენ მათს ჩამოთვლას არ შევუდგებით, დავასახე-
ლებთ მხოლოდ რამდენიმეს. ძველი სარწმუნოებრივი ჩვეუ-

8 გრიგოლ გველესიანი (1870-1926) - პუბლიცისტი, მთარგმნელი, პოლიტიკური 
მოღვაწე.
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ლება – ქელეხი მიცვალებულზედ, ან ქორწილი, რომელნიც 
არა ერთხელ ერთნაირად ანადგურებენ სოფლის მკვიდრის 
ყოფა -ცხოვრებას. ხშირად მოხდება ხოლმე, რომ გლეხი-კაცი 
ვალში ვარდება და ქელეხს თუ ქორწილს მაინც გარდაიხდის. 
ერთი მავნე ჩვეულება ამაოდ მორწმუნეობითვე გამოწვეული 
ის გახლავთ, რომ ბევრგან სოფელში კვირა-უქმეების გარდა 
დღესასწაულობენ კიდევ ყოველ კვირა რომელიმე დადე-
ბულს დღეს, რის წყალობითაც სულ უნაყოფოდ იკარგება 
მუშის ძალა. როგორც საჭიროა მიწის მუშა გლეხ-კაცისათვის 
მოსვენება ხანგრძლივ მუშაობის დროს ძალის აღსადგენად, 
ისე საზარალოა მისთვის გადაჭარბებით და ტყუილ-უბრა-
ლოდ უქმობა. არ შეგვიძლიან აქვე არ დავასახელოთ ერთი 
ჩვეულებაც, რომელიც გავრცელებულია ჩვენს მთის ხალხში: 
მთიულები მშობიარე ქალთ უყურებენ როგორც მავნე სულს, 
უწმინდურს არსებას, რომელსაც შეუძლიან ოჯახი წაბილწოს, 
ამიტომ, მოახლოვდება თუ არა მშობიარობის დრო, ქალს 
გარდაიყვანენ სახლს გარეშე განსაკუთრებით მისთვის და-
ნიშნულ სადგომში, სადაც მელოგინე ქალი სრულიად უპატ-
რონოდ, უყურადღებოდ მიტოვებულია მარტოდ-მარტო 
რამდენიმე ხანი. აღარას ვამბობთ მარჩიელ-მკითხველებზედ, 
რომელნიც თავისის თუ მატყუვრობისა, თუ უცოდინარობისა 
გამო არა ერთსა და ორს ისტუმრებენ წიაღსა შინა აბრაა-
მისასა. შეგვეძლო გაგვეხსენებინა მკითხველისათვის კიდევ 
ბევრი მავნებელი ჩვეულებანი, მაგრამ საკმარისია კარგად 
გაითვალისწინონ ნათქვამიც, რომ მეტად არა სასურველი 
შედეგები დავასკვნათ. რა თქმა უნდა, ყველა ამგვარი ჩვეუ-
ლებანი ან აღატაკებენ ხალხს, ან ზნეობრივად ხრწნიან, ან 
მის რაოდენობას ამცირებენ და სხვ. და სხვ. ამ გვარ ჩვეულე-
ბათა მოსასპობად საჭიროა ბრძოლა ხალხის უმეცრებასთან, 
წყვდიად მოსილს სოფელში სინათლის შეტანა, სხვა-და-სხვა 
სასარგებლო ცოდნათა და საზოგადოდ სწავლა-განათლების 
გავრცელება...“.9

9 ივერია. N88. 27.04.1895, გვ. 3.
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სანამ მავნე წეს-ჩვეულებებთან ბრძოლა ფართო და სისტე-
მატური კამპანიის სახეს მიიღებდა, ცალკეული მოქალაქეები 
პერიოდულად ცდილობდნენ, რომ ესა თუ ის თემი, დრო-
მოჭმული ყოფითი ტრადიციების დათმობაში დაერწმუნები-
ნათ. ასეთი ინიციატივა გამოიჩინა სვანეთში, უშგულის თემში 
„პრისტავმა“10, შტაბს-კაპიტანმა მარჯანოვმა (მარჯანიშვილი) 
და „ბლაღოჩინმა“11, დეკანოზმა – იოსებმა, რომელთაც 1882 
წლის დეკემბერში დაარწმუნეს მოსახლეობა, რომ უკუეგ-
დოთ სამი ჩვეულება – „ნაჭვლაში“ (საცოლის გამოსასყიდი), 
აკვან ში ნიშნობა და ყოველ კვირაში პარასკევისა და შაბათის 
უქმობა. შეთანხმების დაცვა სოფლის საზოგადოებებსა და მა-
მასახლისს დაევალა. დამრღვევებს ჯარიმა ეკისრებოდა, რო-
მელიც საზოგადოების სასარგებლოდ უნდა დახარჯულიყო.12

ანალოგიურად, 1875 წელს თემის ინიციატივით, გორის მაზ-
რის სოფელ კოშკში სამხრეთელ ოსებს პირობა დაუდიათ, 
რომ მავნე წეს-ჩვეულება „ხარნაგი“ (ქელეხი) და „ირადი“ 
(ქორწილში მაყრების მიერ პატარძლის გამოსყიდვის ჩვეუ-
ლება) უნდა მოესპოთ, თუმცა ეს პირობა ხანგრძლივად ვე-
ღარ დაიცვეს.13

პერიოდულად პრესისათვის ცნობილი ხდებოდა ისეთი მაგა-
ლითებიც, როდესაც ამგვარი რიტუალების მძიმე შედეგებით 
გაბეზრებული ადამიანები ინდივიდუალურად, თუნდაც საკუ-
თარ ოჯახსა და სანათესაოში ცდილობდნენ, უარი ეთქვათ 
დრომოჭმულ ტრადიციაზე და სხვებისთვისაც მაგალითი მიე-
ცათ. ამგვარი სახასიათო შემთხვევა უკავშირდება იმერელი 
აზნაურების, ძმების, კლეოპა და ვენედიქტე ჩინჩალაძეების 
გადაწყვეტილებას. მათ პირობა დადეს, რომ ქელეხებში 

10 ქართული შესატყვისი – „ბოქაული“; სახელმწიფო ჩინოსანი რუსეთის 
იმპერიაში; აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი მოხელე 
საპოლიციო, ადმინისტრაციული ფუნქციებით სხვადასხვა დონეზე.
11 რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მღვდელმსახურის ჩინი – ეპისკოპოსის 
თანაშემწე ადმინისტრაციულ ნაწილში.
12 დროება. N17. 25.01.1883, გვ. 2-3.
13 დროება. N32. 11.02.1884, გვ. 3.
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„ასაბიათი და ზარით“14 სიარულს მოშლიდნენ და სხვა მავნე 
წეს-ჩვეულებებს აღარ დაიცავდნენ. ძმათა 8-პუნქტიანი შეთან-
ხმება, მათივე თხოვნით, გაზეთმა „დროებამ“ გამოაქვეყნა 
შესაბამისი კომენტარით. ეს დღემდე ღიმილისმომგვრელი, 
ძმათა ერთგვარი მანიფესტი, სრული სიმძაფრით აჩვენებდა 
არსებული წეს-ჩვეულების სიმძიმესა და ჩამორჩენილობას:

„...1) აღარსად ნათესაობაში არ უნდა წავიყვანოთ ასაბია და 
აღარც მოზარე, როგორც ჩვენ, აგრეთვე ჩვენმა ნათესაობა-
მაც აღარც უნდა მოიყვანოს ჩვენთან.
2) ვალდებული ვართ მიცვალებულის დასაფლავებაზე დაპა-
ტიჟებით მივიდეთ ყველასთან და დავესწროთ, გადასახურა-
ვიც15 მივიტანოთ, აგრეთვე ვისთანაც რიგია, ხორაგიცა; რო-
გორც ჩვენ სხვასთან, აგრეთვე სხვებმა ჩვენთან.
3) ჩვენს სახლებში აღარ უნდა გადავიხადოთ ქელეხები, არც 
შვიდზე, არც თხუთმეტზე, არც ორმოცზე და არც წლის თავზე.
4) მიცვალებულის სულის შესანდობლად ისე უნდა გავისარ-
ჯოთ, როგორც სასულიერო კანონი გვაჩვენებს.
5) ყოველს ჩვენს ნათესავებს, მეგობრებსა და მეზობლებს 
უმორჩილესად ვსთხოვთ, აღარ დაგვპატიჟონ: არც ასაბიად 
წასაყოლად, არც მოზარედ წასაყოლად, რომლისათვისაც 
დიდს უარს გამოვუცხადებთ.
6) აგრეთვე ყველას ვუცხადებთ, თუ ქორწილებზე ვისმესათ-
ვის მაყრად საჭირო ვიქნებით და გვთხოვენ, შეიძლება პატივი 
ვსცეთ და ვიახლენით, მაგრამ, უკეთუ მაყარი ხუთს კაცს აღე-
მატება, მაშინ კი ჩვენგნით წასვლა არას გზით არ შეიძლება.
7) არც ჩვენს თავსა და არც ჩვენს სახლში მყოფ სტუმრებს 
არას დროს ნება არ მივსცეთ დათრობისა, რადგანაც სიმ-
თვრალისაგან მომდინარეობს ერთმანეთის ჭრა, ლანძღვა 
და სიმძულვარე. აგრეთვე მოვსპეთ უანგარიშოდ მომეტე-
ბული ხარჯები.

14 „ასაბია“ (არაბულიდან - ამხანაგობა, გულშემატკივრობა, დახმარება) - 
იგულისხმება ჩვეულება, როდესაც ქელეხში მიწვეულ პირს თან მიჰყავდა 
ნათესავებისა და მეზობლების ამალა, გამოცდილ „მოტირალთა“ დამატებით. 
„ზარი“ - ჭირისუფლებისა და მოსამძიმრეების მიერ მიცვალებულის ხმამაღალი 
ტირილითა და მიმართვით გამოგლოვების ჩვეულება.
15 თანხა ან პროდუქტი ჭირისუფლის დასახმარებლად.
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8) აღარც ის დღეები უნდა ვიუქმოთ, რომელიც სასულიერო 
კანონში არ გვიწერია, ესე იგი: კოხისჯვრობა, ელვის-ჯვრობა, 
მარეშლობა, გოჭის ხუთშაბათი, თაგვ-მარიობა და ყვავ-მარი-
ობა და აგრეთვე სხვანიც ამ გვარნი...“.16

მსგავსი „განწირული ამოძახილი“ პერიოდულად კვლავ გა-
მოჩნდებოდა ხოლმე პრესის ფურცლებზე და მკითხველს 
მოუწოდებდა, რომ ამ მავნე წეს-ჩვეულებათა დაძლევისთვის 
განათლებული მოქალაქეების აქტიური ჩართვა და მუდმივი 
მუშაობა იყო საჭირო. 1895 წელს გაზეთ „ივერიის“ საშუალე-
ბით სწორედ მათ სთხოვდა გლეხი პავლე ოდიკაძე, ხელი შე-
ეწყოთ სოფლის მოსახლეობის სიბნელიდან გამოხსნისათვის:

„...ყოველ წლობით, ყოველ თვეობით გვემატება ხარჯი, 
გარ დასახადი, ცხოვრება გაჭირდა, სოფელი, ქალაქი დავა-
ლიანდა. ხოლერა17, კალია, სეტყვა, ყველაფერი სენი ჩვენ 
გვმტრობს და ზარალს გვაძლევს. აიჩეხა ტყეები, გახმა საძო-
ვარი – გაჩნდა საქონლის ჭირი – სამუშაოს ვერა ვშოულობთ 
– სურსათი გვაკლდება და ჩვენი ხალხი, ჩვენი სოფელი კი-
დევ ბევრს მავნებელს ჩვეულებებს ეწევა და კიდევ უფრო 
ღარიბდება და იღუპება! დროა, ბატონო, მივხვდეთ, რომ 
ეგრე ჩვენი ყოფა აღარ შეიძლება, – თორემ ყველა ჩვენ 
გვაჯობებს, ყოველი ხალხი წინ წაგვისწრებს და სულ გავ-
ქრებით. მე ჩემის უბრალო გონებით ვურჩევ ჩვენს სოფელს, 
ჩვენს ხალხს, ორი ისეთი ჩვეულება მაინც მოსპოს, რომ-
ლის მოსპობით არა დააკლდება რა და ბევრი-კი შეეძინება: 
1) რა საჭიროა, ბატონო, ეგ გაუთავებელი ქორწილი რომ 
ვიცით სოფელში! სამს დღეს უნდა გავცდეთ, სამი დღე უნდა 
ვიმთვრალოთ, მთელი წლის საკმაო ღვინო, სურსათი სამს 
დღეს უნდა გავათავოთ და როდესაც ბოქაულები მოგვადგე-
ბიან სახელმწიფო გადასახადისათვის – უკანასკნელი ძროხა, 
ხარი, კამეჩი უნდა გაგვიყიდონ! სამართალია და ჭკუა არის 
აქ? არა, ჩემო ბატონო, და ამისათვის გააგებინეთ ჩვენს 
ხალხს ჩემი რჩევა, რომ მოსპონ, ეს სამი დღის ლხინი იკმა-
რონ ერთი დღით. აღარ არის, ბატონო, ჩვენში მხიარულე-

16 დროება. N238. 26.11.1883, გვ. 2-3.
17 ინფექციური გადამდები დაავადება.
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ბისა და ვარხალალის მოძახილის დრო!.. მეტად გაჭირვე-
ბულ მდგომარეობაში ვართ!

მეორეც ისა, ბატონო, რომ: რა უბედურებაა ოჯახში თუ ვინმე 
გარდაიცვალა, მიცვალებულს მთელს ოჯახს სამარეში ატანენ: 
ეს ორმოციო, ეს წლის თავიო და სხ. უნდა მთელს სოფელს 
მოუწოდონ და აუარებელი ხარჯი გასწიონ... – ეგ საჭიროა? 
ისიც კმარა, რომ მიცვალებულს პატივი-სცეს სოფელმა გასვე-
ნების დროს, მიაბაროს სამარეს და თავ თავისს სამუშაოზედ 
წავიდეს. რაღა საჭიროა ორმოცი, წლის თავი, ამდენი ხარჯი, 
დროის დაკარგვა!.. ეს არის, ბატონო, ჩემი გულის-წუხილი 
და ამასა ვთხოვ მღვდლებს, სოფლის მასწავ ლებელთ აუხი-
ლონ თვალი სოფელს, დაარიგონ, ურჩიონ ეგრე ნუ ჰმოქმე-
დებენ“.18

1890-იან წლებში გაზეთი „ივერიის“ რედაქცია პერიოდულად 
ისევ უბრუნდებოდა ამ საკითხს. განსაკუთრებით აქტიურობდა 
„ივერიის“ ცნობილი პუბლიცისტი, არტემ ახნაზაროვი19, რომე-
ლიც ყოველთვის აქცენტს აკეთებდა იმ გარემოებაზეც, რომ მავნე 
წეს-ჩვეულებათა დაძლევისათვის მის საპირწონედ კულტურულ 
და საგანმანათლებლო აქტივობებში ჩაბმა და ამ ენერგიისა და 
რესურსების გამოყენება იყო აუცილებელი. ახნაზაროვი შესაბა-
მის სამიზნე ორგანიზაციებსაც მონიშნავდა ხოლმე და ფინანსურ 
გათვლებსაც სთავაზობდა მკითხველს, რა საერთო სარგებლის 
მიღება შეიძლებოდა სურვილისა და მობილიზების შემთხვევაში:

„...ეს საგანი ჩვენს მწერლობაში არა ერთხელ აღძრულა, მაგ-
რამ ყოველთვის „დაშთენილა ხმად მღაღადებლისად უდაბ-
ნოსა შინა“. მაშინ, როდესაც „წერა-კითხვის საზოგადოებას“ 
ორასიოდე თუმანი უჭირს, რომ უვიცობის მორევში მცურავს 
ხალხს განათლების, ცოდნის სხივი მიაყენოს; როდესაც „დრა-
მატიულს საზოგადოებას“ ასი თუმანი არა აქვს, რომ ქარ-
თულის სცენის საქმე წარმართოს; როდესაც ქვეყნის მუშაკი 
ულუკმა-პუროდ ჰლევს სულსა და სალიტერატურო ფონდის 

18 ივერია. N114. 03.06.1895, გვ. 2-3.
19 არტემ ახნაზაროვი (1866-1942) - მწერალი, ჟურნალისტი, მთარგმნელი, 
პუბლიცისტი. თანამშრომლობდა „ივერიაში“. წერდა ფსევდონიმით „ფარნაოზი“.
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თანხა-კი ორიოდს გროშს შეადგენს, – ძველი წესი და ადათი 
ერს ოცი ათასს თუმანს ახარჯვინებს მხოლოდ ხალხის გა-
საძღომად, სრულიად უნაყოფოდ და უსარგებლოდ. ნუ თუ 
საკვირველი და საოცარი არ არის ასეთი ბედოვლათაობა, 
ასეთი წინ-დაუხედაობა ჩვენის ერის მხრივ?!20 [...] ქართველი 
ხალხი ეკონომიურად ისეც მეტად დაცემულია და დაჩაგრული 
და მას „ტირილით“ გამოწვეულ უსაგნო და უსარგებლო ხარ-
ჯის აკიდება ზედ აღარა სჭირია; ეს ჩვეულება იქნება ძველი 
იყოს, მამა პაპური, მაგრამ ჩვენი მოვალეობაა განვაგდოთ 
იგი, რაკი შევიგენით მისი უსარგებლობა და მავნებლობა. 
ძველს იმას მოვეჭიდნეთ, რაც სულიერადა და ხორციელად 
აღგვამაღლებს, გაგვაკეთილშობილებს, წარმატებისა, სიკე-
თისა და განკარგების გზაზედ დაგვაყენებს, და უვარგისს-კი, 
სულ ერთია, ძველადვე იქმნება იგი წესად შემოღებული 
და ჩვეულებად გარდაქცეული, თუ ახლად, რაც ჩქარა მოვ-
სპობთ, მით უკეთესია. ღარიბს ჭირისუფალს ბუნებითად თავს 
დატეხილი უბედურებაც ვაკმაროთ, უბედურება ნათესავისა 
და მახლობლის ამ წუთი სოფლით გამოსალმებისა და ზედ 
ქონებრივად დაწიოკებისა და დაღატაკების უბედურებასაც ნუ 
დავურთავთ ხოლმე. 

[...] ჩვენი ეკონომიური სისუსტე, ჩვენი საერთო უძლურება 
იმდენად ხმა-მაღლა ჰღაღადებს, რომ ყველას ყურში და 
თვალ-წინ უდგას. გაიხსენეთ, რომ მთელი საქართველო მო-
წადინებულია ქართველ დედათა სასწავლებლის დაარსებას, 
აგერ ათი წელიწადია ამას გავიძახით, ამის სარგებლობასა 
და საჭიროებას გავკივით და აქამდე სულ 25,000 მან. ძლივს 
არის მოკრეფილი ამ საშვილიშვილო, ამ საერო საქმისათვის. 
ამაზედ სამწუხარო და სატირელი რაღა იქნება, რომ მთელმა 
საქართველომ, ამ ოდესმე ძლიერმა საქრისტიანო ერმა, ათს 
წელიწადს 25,000 მანეთზედ მეტი ვერ შეჰკრიბოს ისეთის 
საქმისათვის, რომლის საჭიროებისა და სარგებლობის გამო 
ლაპარაკიც-კი სირცხვილად მიგვაჩნია! და განა მარტო ეს 
არის? აგერ საერო მუზეუმის თანხას გადაავლეთ თვალი, 
სულ 7,860 მან. 71 კაპ. შეკრებილი, სალიტერატურო თანხა 

20 ივერია. N26. 29.09.1894, გვ. 1-2.
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მხოლოდ 1,795 14 კაპ. უდრის. აი, ეს გახლავთ მონაღვაწევი 
მთელის ქართველთა ერისა საერო საქმისათვის!

რომელს ჩვენს საერო დაწესებულებას, რომელს ჩვენს საქვეყ-
ნო საქმეს აიღებთ, რომ ასეთსავე ვაგლახსა და სამწუხარო 
მდგომარეობაში არ იმყოფებოდეს. გაიხსენეთ მარტო ის, 
რომ „ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელს 
საზოგადოებას“, ამ ჩვენს „მატიცას“21, ათასი საკეთილო საქმე 
აქვს გათვალისწინებული და წინ წამოყენებული განსახორციე-
ლებლად და ვერც ერთისათვის ვერ მოუკიდნია მძლავრად 
ხელი ქონებრივ უძლურებისა გამო...“.22

პრესისა და აქტიური მოქალაქეების მსგავსმა კამპანიამ, თავად 
თემისა და ცალკეული ადამიანების ინიციატივებმა ნელ-ნელა 
შედეგი გამოიღო და ძველი, უსარგებლო და დრომოჭმული 
ჩვეულებების გაუქმების და ხშირად მათი ქველმოქმედებით 
ჩანაცვლების ტენდენცია თვალსაჩინო ხდებოდა. გაზეთებიც 
სიხარულით აუწყებდნენ მკითხველს მსგავს მაგალითებს და 
ინიციატორებს ქებას უძღვნიდნენ. საქართველოს სხვადასხვა 
მხარიდან რამდენიმე მაგალითიც კი საკმარისად აცოცხლებს 
ამ პროცესს და საზოგადოების განახლების სულისკვეთებას:

თავადმა მელქისედეკ ჭავჭავაძემ ანდერძად დაიბარა: „მე, 
რაც შეიძლება უბრალოდ დამმარხევით, როგორც დამარხა-
ვენ საწყალს გლეხსა. მეეცა (?), ჩემს დამარხვაზედ ნურავინ 
დაესწრობა და ის ფული, რაც ჩემი დამარხვისათვის გადაი-
დებოდა, „ივერიის“ რედაქციას გაუგზავნეთ სალიტერატურო 
ფონდის სასარგებლოდ“.23

გურიაში ძმებმა ჭეიშვილებმა დედის დაკრძალვისას „ტირი-
ლის“ გამართვის ნაცვლად 100 მანეთი შესწირეს გვაბრათის 

21 Матица (რუსული) – პირდაპირი მნიშვნელობით – თავხე, სახლის სახურავის 
მთავარი განივი საყრდენი. ტექსტში იგულისხმება მე-19 საუკუნის მეორე 
ნახევრიდან სლავი ერების კულტურულ-საგანმანათლებლო საზო გადოებების 
გამაერთიანებელი ტერმინი.
22 ივერია. N158. 21.07.1900, გვ. 1-2.
23 ივერია. N26, 29.09.1894, გვ. 1-2.
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ეკლესიას, 100 მანეთი – ასკანის ქალთა სკოლის მშენებლო-
ბას და 25 მანეთი – მთისპირის ეკლესიას.24

სოფელ პატარძეულის საზოგადოება შეთანხმდა, რომ ქორწი-
ლებში „შაბაში და შესაწევარი“ აეკრძალათ, ხოლო ქელეხში 
კი პირიქით, ჭირისუფალს ყველა უნდა შესწეოდა და ვალისა 
და გაღატაკებისაგან უნდა დაეცვა. პატარძეულელების გადა-
წყვეტილება მეზობელი ბერთუბნის საზოგადოებამაც მოიწონა 
და გაიზიარა.25

გურიაში სოფელ აკეთის მაცხოვრის ეკლესიის მრევლმაც პი-
რობა დადო, რომ აღარ გამართავდნენ მიცვალებულის „ტი-
რილს“, „ზარით“ და ქელეხით და „წასაბურავსაც“26 გააუქმებ-
დნენ. ოჯახის წევრის დაკრძალვისას ჭირისუფალს მცირე 
სადილი მხოლოდ წესის აგებაში მონაწილე სასულიერო 
პირებისთვის უნდა გაემართა. პირობის დამრღვევს ჯარიმა, 
ერთი თუმანი დაეკისრებოდა, რომელიც ეკლესიასა და სკო-
ლის საჭიროებებს მოხმარდებოდა.27

საინგილოში კაკის სოფლის საზოგადოებამ, ალექსანდრე 
ვაჩნაძისა და გაბრიელ ჯანაშვილის რჩევით, უარი თქვა სა-
ცოლის გამოსყიდვის, აკვანში ნიშნობისა და ქალების ძვირ-
ფასი და უსარგებლო სამკაულის – „იმარათის“ ქონის ჩვეუ-
ლებებზე.28

მაჩხაანის სოფლის საზოგადოებამაც აკრძალა ქელეხში დაუ-
პატიჟებლად მისვლა და ჯარიმად 25 მანეთი დააწესა, რამაც, 
კორესპონდენტის ცნობით, უსწრაფესი შედეგი გამოიღო.29

თუმცა სოფლად ნაბიჯ-ნაბიჯ დაძრულ ამ პროცესსა და პრე-
სის საინფორმაციო კამპანიას ყველა როდი უცხადებდა მხარ-

24 ივერია. N158, 21.07.1900, გვ. 1-2.
25 ივერია. N150. 25.07.1897, გვ. 2-3.
26 იგივე „გადასახურავი“.
27 ივერია. N94. 02.05.1900, გვ. 3.
28 ივერია. N245. 15.11.1902, გვ. 2-3.
29 გაზეთი ცნობის ფურცელი. N430. 18.01.1898, გვ. 3.
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დაჭერას. 1901 წლისათვის პრესაში მცირე, მაგრამ ცხარე 
დისკუსია მოჰყვა იმერეთის ეპისკოპოს ლეონიდეს30 ერთ 
გადაწყვეტილებას. ლეონიდემ ცირკულარით მიმართა თა-
ვის ეპარქიის მღვდლებს, რომ წინ აღდგომოდნენ მრევლში 
ჯერ კიდევ გავრცელებულ ჩვეულებას (დიდხანს გაეჩერები-
ნათ მიცვალებული შინ „ტირილის“ გასამართად – ხშირად 
10-15 დღითაც კი) და არაუგვიანეს 3 დღისა დაეკრძალათ.31  
პუბლიცისტები მოწონებით შეხვდნენ ლეონიდეს ამ გადაწყვე-
ტილებას და მავნე წეს-ჩვეულებების დაძლევის საქმეში მნიშ-
ვნელოვან ნაბიჯად შეაფასეს. თავის დროზე, ეპისკოპოსმა 
გაბრიელმაც32 შეუმსუბუქა მძიმე ყოფა იმერეთის გლეხობას, 
როდესაც მან მოშალა ჩვეულება – წესის ასაგებად ეპისკო-
პოსის მიწვევისას თან ლამის მთელი სამღვდელო დასის 
ხლება, რომელთა გამასპინძლება და ქელეხი ანადგურებდა 
ჭირისუფლის ოჯახსა და სანათესაოს.

ამ გადაწყვეტილებასა და გამოთქმულ შეფასებებს მოუ-
ლოდნელად აკაკი წერეთელი33 გამოეხმაურა; აკაკი ჩვეული 
ენა მწარეობითა და მახვილგონიერებით განიხილავდა სა-
ზოგადოებაში არსებულ ტენდენციას, დრომოჭმულად გამოე-
ცხადებინათ სახალხო ტრადიციები და სიფრთხილისა და ზო-
მიერებისაკენ მოუწოდებდა მკითხველს. მისი აზრით, „მოდას 
აყოლილი“ რადიკალიზმი ამ შემთხვევაში სახიფათო იყო. 
იგი აკრიტიკებდა ყველა ტრადიციის მავნედ და უსარგებლოდ 
გამოცხადების ვნებებს და განმარტავდა, რომ რიგი ჩვეულე-
ბები საუკუნეების მანძილზე გამომუშავებული დაკვირვებისა 
და პრაქტიკის შედეგი იყო და საზოგადოების სასიკეთოდვე 
მუშაობდა. აკაკი არ ეთანხმებოდა ქელეხის ჩვეულების ხე-
ლაღებით დაგმობას და მიუთითებდა განსხვავებაზე აღმო-
სავლეთ და დასავლეთ საქართველოს შორის, რადგან და-
სავლეთ საქართველოში, ტრადიციის თანახმად, „ტირილში“ 

30 კათოლიკოს-პატრიარქი ლეონიდე (ერისკაცობაში – ლონგინოზ სოლომონის 
ძე ოქროპირიძე) (1861-1921).
31 ცნობის ფურცელი. N1390. 23.02.1901, გვ. 3.
32 ეპისკოპოსი გაბრიელი (ერისკაცობაში – გერასიმე მაქსიმეს ძე ქიქოძე) (1825-
1896).
33 აკაკი წერეთელი (1840-1915) – პოეტი, პუბლიცისტი.
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მიწვეულები ჭირისუფლის დასახმარებლად პროდუქტს ან 
ფულს შესწირავდნენ ხოლმე, რაც ნამდვილად სასარგებლო 
ჩვეულებად და გასაჭირში მყოფის თანადგომად შეიძლება 
ჩათვლილიყო. აკაკიმ ასევე კბილი გაჰკრა საეკლესიო და 
სახალხო დღესასწაულებისას გამართული დღეობებისა და 
ქეიფების კრიტიკის ტენდენციას, რასაც ხშირად უთმობდა 
ხოლმე პრესა ყურადღებას; კორესპონდენტები აღწერდნენ, 
როგორი ტრაგიკული შედეგები მოსდევდა ხოლმე ხშირად 
დღეობებზე უზომო სმას, აყალ-მაყალსა და ჩხუბს, რომელიც 
მსხვერპლითაც მთავრდებოდა. აკაკი საყვედურობდა „ინტე-
ლიგენტებს“: თქვენ ქალაქში ცხოვრობთ, გასართობი ბევ-
რი გაქვთ – თეატრი, ოპერა, კლუბი და ა. შ. და სოფლად 
გლეხობისათვის წელიწადში რამდენიმე თავისუფალი და 
სამ ხიარულო დღე თუ არის, როცა თავს მოიყრიან ერთად 
და ახლა ეგეც მავნე ჩვეულებად გინდათ გამოაცხადოთო.34 

აკაკის კრიტიკულ გამოსვლას პეტრე უმიკაშვილი35 გამოეხმა-
ურა. მან გაიკვირვა პოეტის მსგავსი პოზიცია – აკაკის კარგად 
უნდა სცოდნოდა, სინამდვილეში რამდენად დაშორებული და 
გადაგვარებული იყო ძველი დროის კეთილშობილური გან-
ზრახვით დამკვიდრებული ტრადიციები. შემდეგ დეტალურად 
განუმარტავდა მკითხველებს ამგვარი მავნე წეს-ჩვეულებების 
მძიმე ზეგავლენას სოფლის მოსახლეობის ყოფა-ცხოვრე-
ბაზე.36

დისკუსიის მიუხედავად, მე-20 საუკუნის დასაწყისისათვის, 
საქარ თველოს საზოგადოებაში უკვე შეუქცევადად ვითარდე-
ბოდა თვითორგანიზების, თვითგანვითარებისა და ადგილობ-
რივი ინიციატივების კულტურა. ქალაქებსა თუ რეგიონებში 
უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ცდილობდა პროგრესული 
იდეების პრაქტიკულად განხორციელებას. აქტიურად მუშა-
ობდნენ სხვადასხვა სახის კულტურულ-საგანმანათლებლო, 
სამეურნეო თუ კომერციული ამხანაგობები, რაც ალტერ-

34 ივერია. N161. 25.07.1901, გვ. 1-3. 
   ივერია. N257. 27.11.1901, გვ. 1-3.
35 პეტრე უმიკაშვილი (1838-1904) - ფოლკლორისტი, კრიტიკოსი, პუბლიცისტი.
36 ივერია. N167. 01.08.1901, გვ. 1-2.
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ნატიული განათლების გარემოს ქმნიდა და სამოქალაქო 
კულტურას ამკვიდრებდა. ამ ფონზე „მავნე წეს-ჩვეულებების“ 
პრობლემა თანდათანობით აქტუალობას კარგავდა და მას 
ქველმოქმედება და ურთიერთდახმარება ანაცვლებდა, რაც 
უკვე ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი ხდებოდა.

>>







35

ქველმოქმედება და საზოგადოებრივი 
განათლება მე-19 საუკუნის 
90-იან წლებში 
 [ ბადრი ოყუჯავა ]



პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწეების ჯგუფი ქუთაისში, 

ალექსანდრე შარაშიძის სამეურნეო სკოლის მამულში. 

1912 წელი. 

საქართველოს ეროვნული არქივი. 1912 წელი.
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მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში ამიერკავკასიაში სულ უფ-
რო აქტიურად იკიდებდა ფეხს განმანათლებლური იდეები, 
იქნებოდა ეს რუსეთის იმპერიის ცენტრალური ქალაქების 
საგანმანათლებლო სივრცეების გავლით თუ უშუალოდ და-
სავლეთიდან  მომავალი. პეტერბურგსა და მოსკოვში განათ-
ლებამიღებულმა ახალგაზრდებმა საქართველოში ახალი 
ქართულენოვანი ჟურნალ-გაზეთების გამოცემა დაიწყეს. 
1863 წელს თბილისში დაფუძნდა საზოგადოებრივ-ლიტე-
რატურული ჟურნალი - „საქართველოს მოამბე“, რომლის 
რედაქტორ-გამომცემელიც ილია ჭავჭავაძე1 იყო, ერთ-ერთი 
მე-19 საუკუნის იმ მოღვაწეთაგან, რომელთაც „თერგის და-
ლევა“ და განათლების მისაღებად პეტერბურგში წასვლა მო-
უწია. აქტიურ მოქალაქეთა და განმანათლებელთა ამ ჯგუფს 
„თერგდალეულებად“ ან „სამოციანელებად“ მოიხსენიებენ. 
სწორედ ისინი ჩაუდგნენ სათავეში რუსეთის იმპერიის შემად-
გენლობაში მყოფ საქართველოში დაწყებულ ახალ საზოგა-
დოებრივ და პოლიტიკურ პროცესებს. 

მკვლევრები თანხმდებიან, რომ სწორედ „სამოციანელებმა“ 
ჩაუყარეს საფუძველი ქართულ ნაციონალურ იდენტობას და 
სხვადასხვა „ინსტრუმენტებით“, მათ შორის, ქართული პრესის 
საშუალებით დაიწყეს ამ ეროვნული თვითგანცდის გამოკვეთა 
და განვითარება. „თერგდალეულები“ უძღვებოდნენ პოპუ-
ლარულ ჟურნალ-გაზეთებს: „დროებას“ (1866 წ.), „ივერიას“ 
(1877 წ.), „ცნობის ფურცელს“ (1896 წ.). ეს გაზეთები კი, იმპე-
რიული ცენზურის მიუხედავად, მკითხველს ყოველდღიურად 
ან ყოველკვირეულად შეახსენებდნენ, რომ ისინი არა ქუთაი-
სისა და ტფილისის გუბერნიის მცხოვრებნი, არამედ ქართვე-
ლები არიან. 

1 ილია ჭავჭავაძე (1837-1907) - ქართველი მწერალი, პოეტი, პუბლიცისტი, 
პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს 1861-1907 წლების 
ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერი.
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ეროვნული იდენტობის დასამკვიდრებლად გაზეთებს ბევრი 
საშუალება ჰქონდათ; მაგალითად, ახალი ამბები, წერილები 
თუ ფელეტონები, რომლებიც სხვადასხვა ქართული ქალა-
ქისა და იქ მცხოვრები ადამიანების შესახებ მოუთხრობდნენ 
მკითხ ველს. პარალელურად, გაზეთები მოუწოდებდნენ 
მკითხ ველებს, რომ ყველანი ჩართულიყვნენ საერთო ეროვ-
ნულ ქველმოქმედებასა და ურთიერთდახმარების არაფორ-
მალურ ქსელებში, რაც კიდევ უფრო აძლიერებდა ამ ეროვ-
ნული ერთიანობის შეგრძნებას. 

ნაციონალიზმის მკვლევრები აღნიშნავენ, რომ მედიასაშუა-
ლებები სოციალურ კონსტრუქციებს ქმნის და ავითარებს. 
მაგალითად,  ბენედიქტ ანდერსონი2 ბეჭდურ მედიას თანა-
მედროვე ერების ჩამოყალიბებისთვის საჭირო ერთ-ერთ უმ-
თავრეს ინსტრუმენტად მიიჩნევს.3 გაზეთები ხომ განათლე-
ბისა და კულტურის გავრცელების საშუალებაა, რომელიც 
მკითხველს – „წარმოსახვითი ერთობის“ (Imagined Community)  
ნაწილად აგრძნობინებს თავს.  

შესაბამისად, მეცხრამეტე საუკუნის მეორე ნახევარში დაფუძ-
ნებულ ორ ქართულენოვან ჟურნალ-გაზეთს, „დროებასა“ და 
„ივერიას“ თუ დავაკვირდებით, შევამჩნევთ, რომ გარკვეული 
თვალსაზრისით, ორივე დროისა და საერთო ისტორიული 
სივრცის ბეჭდური ალტერნატივაა: „დროება“ (შევადაროთ 
„Times-ს“) მიგვანიშნებს, რომ ჩვენ ამ კონკრეტულ დროში 
ვცხოვრობთ, ხოლო „ივერია“ (სივრცე, Space) – საერთო 
ისტორიული სივრცის ბეჭდური ანალოგია. 

ეროვნული შექმნისა და საზოგადოების მოდერნიზაციის ამ 
მასშტაბურ პროცესში განსაკუთრებული ადგილი მშობლიურ 
ენაზე სახალხო განათლების ქსელის განვითარებას ეჭირა, 
რომლის მასშტაბისა და ხარისხის ზრდისთვის საზოგადოე-
ბის სოლიდარობისა და ქველმოქმედების კულტურის გან-

2 ბენედიქტ ანდერსონი (1936-2015) – ცნობილი ირლანდიელი პოლიტიკის 
მეცნიერი და ნაციონალიზმის მკვლევარი.
3 B. Anderson. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. 
London. New York: Verso. 2006, 25.
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ვითარება აუცილებელი იყო. ამ ამოცანის განხორციელე-
ბაში კი ქართული პრესა ერთ-ერთ მაორგანიზებელ ძალას 
წარმოად გენდა მთელი ათწლეულების განმავლობაში.

ქველმოქმედება განათლებისათვის – მასშტაბი და 
გეოგრაფია

მეცხრამეტე საუკუნის 90-იან წლების საზოგადოებრივი განათ-
ლების დონე პირველად 1897 წელს გაიზომა. სწორედ ამ 
წელს ჩატარდა იმპერიის მოსახლეობის პირველი საყოველ-
თაო აღწერა (Первая всеобщая перепись населения Российской 
империи 1897 года). აღწერის მონაცემებს თუ დავუჯერებთ, 
ქუთაისის გუბერნიაში წერა-კითხვა მოსახლეობის – 14.2%-
მა იცოდა, ხოლო ტფილისის გუბერნიაში იგივე მაჩვენებელი 
14.1%-ს არ აღემატებოდა.4

სწორედ ამ მოცემულობაში არსებობდნენ და არსებული გა-
მოწვევების გათვალისწინებით ცდილობდნენ ქართული გაზე-
თები საზოგადოების განათლებაში ჩართული ჯგუფებისა და 
ინდივიდების აქტიურ მხარდაჭერას. გაზეთების რედაქციები 
აგროვებდნენ და ადრესატებს გადასცემდნენ სხვადასხვა ტი-
პის შემოწირულობას, მათ შორის, განათლების სფეროსთვის 
შეწირულ თანხებს. 

ამ კამპანიების მასშტაბის აღქმისთვის საკმარისია დავაკვირ-
დეთ 1895-1898 წლებში გაზეთ „ივერიაში“ წარმოდგენილ 
ქველმოქმედების მაგალითებს. აღნიშნული 4 წლის მანძილზე 
განათლების სფეროში გაწეული ქველმოქმედების ფულადი 
ოდენობა – 30 000 მანეთს აღემატებოდა. უხეში გათვლე-
ბით, იმ პერიოდისათვის, ამ თანხას ისეთივე მსყიდველობითი 
უნარი ჰქონდა, რამდენიც დღეს – 1 000 000 აშშ დოლარს 
ექნება, რაც სულაც არ არის ხელწამოსაკრავი თანხა და მი-
თუმეტეს იმ დროისათვის დიდ რესურსს წარმოადგენდა. 

4 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года  / Изд. Центр. 
Стат. комитетом М-ва вн. Дел. Под ред. Н. А. Тройницкого. – [СПб.]. 1897-1905.
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გეოგრაფიული თვალსაზრისით, საქართველოს მოსახლეო-
ბისთვის გათვლილ ქველმოქმედებაში ჩართული იყო რო-
გორც ქუთაისისა და ტფილისის გუბერნიების მცირე და დიდი 
დასახლებები, ასევე იმპერიის სხვა ქალაქებიც, მაგალითად, 
ერევანი, ბაქო, განჯა, ყარსი, ოდესა, ვლადიკავკაზი და სხვ. 
4 წლის განმავლობაში შეგროვილი თანხები ქართულ ქალა-
ქებს შორის შემდეგნაირად გადანაწილდა: 

9 202 მანეთი - ტფილისი 
2 340 მანეთი  - ბათუმი 
1 441 მანეთი - ქუთაისი 
594 მანეთი - ახალციხე 
369 მანეთი  - თელავი და სხვ. 

1895-1899 წლებში ფულადი დახმარებები არამარტო საქარ-
თველოში, არამედ იმპერიის სხვა ქალაქებშიც გროვდებოდა. 
ქველმოქმედებისა და ურთიერთდახმარების საგარეო საქმეს 
ძირითადად ამ კონკრეტულ ქალაქებში წარმოდგენილი ქარ-
თული თემი (სათვისტომო) უდგებოდა სათავეში. 

„განჯის ქართველობა ყოველ წლივ მართავს ქ. შ. წერა- 
კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების სასარგებლოდ 
ჩვეულებრივ ქართულ საღამოს“.5 – ვკითხულობთ 1899 წლის 
„ცნობის ფურცლის“ ერთ-ერთ ნომერში. შეგროვილი თანხა 
სხვადასხვა საქმეს, მაგალითად, ქალთა სკოლის დაარსე-
ბას, წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, ღარიბ 
ქართველ სტუდენტებს ან რომელიმე დაბასა თუ სოფელში 
სამკითხველოს გახსნას ხმარდებოდა. „საგარეო ქველმოქმე-
დების“ რაოდენობრივი სურათი (წარმოდგენილი მონაცემები 
აღებულია გაზეთ ივერიის 1995-1903 წლებში გამოცემული 
ნომრებიდან) ასეთია: 

440 მანეთი - განჯა 
231 მანეთი - კავკავი6 

5 ცნობის ფურცელი. N997. 24.12.1899, გვ. 1.
6 კავკავი - დღევანდელი ვლადიკავკაზი, ქალაქი რუსეთის ფედერაციაში, ჩრდ. 
ოსეთის რესპუბლიკის დედაქალაქი.
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203 მანეთი - ყარსი 
73 მანეთი  - დილიჟანი 
58 მანეთი  - ბაქო
33 მანეთი - ერევანი

პირველ დიაგრამაზე აღნიშნული მონაცემები კლებადობის 
მიხედვით არის წარმოდგენილი, რაც ნათელ რაოდენობრივ 
სურათს გვთავაზობს განათლებაში გაწეული ქველმოქმედე-
ბის გეოგრაფიული და რაოდენობრივი მასშტაბების შესახებ. 

რესურსების მობილიზაციის სტრატეგია – როგორ 
გროვდებოდა შემოწირულობები?

შეიძლება გამოიყოს რამდენიმე ფაქტორი, რაც დადებითად 
მოქმედებდა თანხებისა და თუ სხვა ტიპის რესურსების მო-
ბილიზებაზე. მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი, აქტიური და 
მოქმედი ელემენტი გაზეთების რედაქციები იყვნენ, რომლე-
ბიც გამუდმებით აქვეყნებდნენ როგორც მოწოდებებს, ასევე 
მადლობის წერილებს. გაზეთში მოხვედრის სურვილი ბევრს 
ჰქონდა, მითუმეტეს, ქველმოქმედის სახელის დამსახურება 
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საამაყოდ ითვლებოდა. ამრიგად, გაზეთები და მათი რე-
დაქციები ერთ-ერთ უმთავრეს აქტორად იქცნენ, რომლებიც 
მკითხველს ეროვნულ ქველმოქმედებაში ჩართვისკენ მოუ-
წოდებდნენ. 

ქველმოქმედება, თავის მხრივ, რამდენიმე ქვეტიპად იყო-
ფოდა. მათ შორის შეიძლება გამოიყოს ოთხი ძირითადი, 
განსაკუთრებით პოპულარული ფორმა:

პირდაპირი ფულადი შემოწირულობა, 
საქველმოქმედო წარმოდგენა, 
საქველმოქმედო ვაჭრობა,
სახალხო სეირნობა („ლატარია ალეგრი“).

პირდაპირი ფულადი შემოწირულობის დროს, ქველმოქმე-
დები თანხებს გადასცემდნენ უშუალოდ მიზნობრივ ჯგუფებს 
(კონკრეტულ სკოლას, სამკითხველოს, შეჭირვებულ სტუ-
დენტს) ან შუამავალ რგოლს, მაგალითად, გაზეთების რე-
დაქციებს სთხოვდნენ თანხის ადრესატისთვის მიწოდებას. 

საქველმოქმედო წარმოდგენები იმართებოდა სხვადასხვა ქა-
ლაქში, მათ შორის ყველაზე ხშირად ტფილისში, ქუთაისში, 
ახალციხეში, თელავსა და სოხუმში. ქველმოქმედების ამ გზას 
მიმართავდნენ ადგილობრივ სცენისმოყვარეთა საზოგადო-
ებები, რომლებიც ქართულ და რუსულ ენებზე დგამდნენ 
სპექტაკლებს, გაყიდული ბილეთებიდან შემოსულ ფულს კი 
ადრესატებს უგზავნიდნენ. 

საქველმოქმედო ვაჭრობა განსაკუთრებით საინტერესო სა-
ხალხო ღონისძიება იყო, რომელიც თავისი ფორმით ძალიან 
ჰგავდა თანამედროვე „ფლიმარკეტს“ (Flea Market): ვაჭრო-
ბისთვის გროვდებოდა ნივთები, რომლებსაც იდეის თანამო-
აზრეები, ძირითადად იმ პერიოდის შეძლებული ოჯახები და 
არა მხოლოდ, დიდი მონდომებით სწირავდნენ ორგანიზა-
ტორებს. უნდა ითქვას, რომ ამგვარ საქველმოქმედო ღო-
ნისძიებებში განსაკუთრებული მატერიალური და ფულადი 
წვლილი ქალებს შეჰქონდათ. 
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ქველმოქმედების მეოთხე ტიპი „სახალხო სეირნობა“ იყო, 
რომელიც ძირითადად ქალაქების ბაღებში იმართებოდა 
ხოლმე. სახალხო სეირნობა გაერთიანებული იყო საქველ-
მოქმედო გათამაშებასთან („ლატარია ალეგრი“), რაც მეტი 
რესურსის მობილიზებას უწყობდა ხელს. „ლატარია ალეგ-
რის“ ორგანიზებაში განსაკუთრებული წვლილი შეჰქონდა გა-
ზეთ „ივერიას“. გაზეთის პირველივე გვერდი, გამოკვეთილი, 
დიდი ზომის შრიფტით იუწყებოდა დაგეგმილი ღონისძიების 
შესახებ. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, „ლატარია 
ალეგრის“ საორგანიზაციო საქმეებს ოლღა გურამიშვილი 
უძღვებოდა. 1897 წლის მაისში გამოცემული „ივერიის“ ერთ -
ერთ ნომერში აღნიშნულია:

„ლატარია-ალეგრი „ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავ-
რცელებელ საზოგადოების“ სასარგებლოდ დანიშნულია 25 
მაისს, მუშტაიდის ბაღში. ვისაც ჰსურს შემოსწიროს ნივთები ამ 
ლა ტარიისათვის, შეუძლიან ეს ნივთები გაუგზავნოს კნ. ოლგა 
თა დეოზის ასულს ჭავჭავაძისას (ნიკოლოზის ქუჩა, საგინოვის სახ-
ლი, N21) და „წერა კითხვის საზოგადოების“ წიგნის მაღაზიას“.7

რამდენიმე წლით ადრე, 1894 წელს,  „ივერია“ მნიშვნელო-
ვან ცნობებს გვაწვდის ერთ-ერთი ასეთი საქველმოქმედო სე-
ირნობის შესახებ:

„სახალხო სეირნობითგან ლატარია-ალეგრითურთ, რომე-
ლიც გამართული იყო 8 მაისს ამა წლისა წერა-კითხვის გა-
მავრცელებელი საზოგადოების სასარგებლოდ, შემოვიდა: 
ბაღში8 შესასვლელის და სალატარიო ბილეთების გასყიდ-
ვითგან  2592 მ. 80 კ., ბუფეტიდგან 42 მ. და შემოწირულობა 
ნივთების სასყიდლად 200 მ. სულ 2834 მ. 80 კ. დაიხარჯა: 
ნივთების სყიდვაზე, მარკებზე და სეირნობის გამართვაზე 805 
მ. 70 კ. წმინდა შემოსავალი დარჩა 2029 მ. 10 კ. საზოგადო-
ების გამგეობა თავს მოვალედ სთვლის გამოუცხადოს უღ-
რმესი მადლობა ყველას, ვინც შემოსწირა ნივთები, მოჰყიდა 

7 ივერია. N90. 29.04.1895, გვ. 1. 
8 იგულისხმება მუშტაიდის ბაღი.
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ფასდაკლებით და საზოგადოდ ხელი მოუმართა საზოგადოე-
ბას ხსენებულის სახალხო სეირნობის გამართვაში“.9

რას ხმარდებოდა შემოწირული თანხები?

4 წლის მანძილზე შეგროვილი 30 000 მანეთიდან  (მონაცემები 
დათვლილია 1895-1903 წლების გაზეთ ივერიაზე დაყრდნო-
ბით) 5 038 მანეთი (17%) ქართველთა შორის წერა-კითხვის 
გამავრცელებელ საზოგადოებას ერიცხებოდა, რომელიც 
დანიშნულებისამებრ განკარგავდა აღნიშნულ თანხას. უმეტეს 
შემთხვევაში, საზოგადოება შემოწირული თანხებით აფინან-
სებდა სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებას, მათ 
შორის სკოლებსა და ბიბლიოთეკებს. საინტერესოა, რომ 
წერა -კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება მხოლოდ 
ცენ ტრსა (ტფილისი) და იქ მდებარე სასწავლო დაწესებულე-
ბების განვითარება-გაფართოებაზე არ იყო ორიენტირებული. 
რა თქმა უნდა, არსებობდა გამორჩეული ყურადღების ქვეშ 
მყოფი სკოლები (მაგალითად, წინამძღვრიანთკარის სამეურ-
ნეო სკოლა), მაგრამ საზოგადოება შეძლებისდაგვარად თა-
ნაბრად ცდილობდა რესურსების გადანაწილებას ქუთაისისა 
და ტფილისის გუბერნიების სხვა სკოლებზეც. 

ცალკე უნდა აღინიშნოს ჟურნალ-გაზეთების რედაქციების 
მობილიზება და გაზეთის გვერდებზე დაბეჭდილი მუდმივი 
გზავნილები, რომლებიც მიზნად ისახავდა საზოგადოების 
ქველმოქმედი ნაწილის კონსოლიდაციას ისეთი მიზნის გარ-
შემო, როგორიც იყო უცხოეთში სასწავლებლად წასული შე-
ჭირვებული სტუდენტების დახმარება. 

„ივერია“ და „ცნობის ფურცელი“ აქტიურად ლობირებენ სტუ-
დენტთა დამხმარე ფონდების შექმნასა და მათთვის რესურ-
სების მობილიზებას:

9 ივერია. N105. 1.05.1895, გვ. 1.
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„ნუ დავივიწყებთ, რომ თუ გული გულობს, ქადა ორთავე 
ხელით იჭმებაო. ვინ ამბობს, რომ შეუძლებელი შევძლოთ, 
და მოუხერხებელი მოვახერხოთ, მაგრამ ყველამ შეძლე-
ბისდაგვარად, დრო გამოშვებით, რომ წვლილი გადავდოთ 
ამ საქმისთვის, მალე ისეთი რიგიანი თანხა შესდგება, რო-
მელიც დიდს სამსახურს გაუწევს ჩვენს მოსწავლე ახალგაზ-
რდობას და ჩვენ კი ასეთი თანხის შედგენა სრულიადაც არ 
გაგვიძნელდებოდა, ოღონდ გულწრფელი სურვილი იყოს... 
საზღვარგარედ და თვით რუსეთშიაც დიდი ხანია ყურადღება 
მიაქციეს ამ საგანს. მრავალი წრეც არსებობს სტუდენტების 
სიღარიბის გულშემატკივარი“.10 – იუწყებოდა გაზეთი „ცნობის 
ფურცელი“.

ამავე გაზეთის სხვადასხვა ნომერში მრავლად გვხვდება მსგავ-
სი შინაარსის ტექსტები. ამ მხრივ გამონაკლისი არც გაზეთი 
„ივერია“ იყო. „ივერიაში“ აქტიურად ქვეყნდებოდა სიახლეები 
შემოწირულობებისა თუ საქველმოქმედო საღამოების შესახებ, 
რომლებიც უცხოეთში სასწავლებლად წასული, ხელმოკ ლე 
სტუდენტებისთვის დახმარების გაწევას ისახავდა მიზნად. 

თომა მჭედლიშვილი, ალექსანდრე თარხნიშვილი, ივანე ჩი-
ჯავიძე, დავით მგელაძე, თომა ანანიაშვილი, ვინმე ს. სახო-
კია, არავიაშვილი და ვაშაყმაძე. შეიძლება, ჩამოთვლილი 
სახელები და გვარები დღეს ბევრს არაფერს გვეუბნება, მაგ-
რამ 1895-1898 წლებში სწორედ ეს სტუდენტები დაფინანს-
დნენ ჯამში 667 მანეთით, რაც დღევანდელი კურსით 20 000 
დოლარს აღემატება. სტუდენტთა დასახმარებლად თანხების 
მოკრება, ანალოგიურად, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხდე-
ბოდა. ერთი შეხედვით მივარდნილი მხარეებიდანაც კი უწ-
ვდიდნენ დახმარების ხელს სწავლას მოწყურებულ ახალგაზ-
რდებს: 

„ბატონო რედაქტორო! გთხოვთ გამოაცხადოთ სია შემომ-
წირველთა, ქართველ სტუდენტების სასარგებლოდ კობში 
შეკრებილი: ბლაღ. მღვ. ალ, დოლიძემ 1 მ., ა. თულაშვილ-

10 ცნობის ფურცელი. N2139. 02.05.1903, გვ. 2.
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მა 1 მ., კ. კეზელმა 1 მ., ალექპეროვმა 80 კ., ვ. კვირიკა-
შვილმა 1 მ., ლ. თოფაძემ 50 კ., ი. მაჭავარიანმა 1 მ., გ. 
აბაევმა 65 კ.; სულ 8 მ. ხოლო ფოსტის გამოსაგზავნი ხარჯი 
მე ვიკისრე“.11 ატყობინებდა „ცნობის ფურცლის“ რედაქციას 
ვინმე კეზელი.

სტუდენტებისთვის ფინანსური დახმარების გაწევის პარალე-
ლურად, გაზეთების რედაქციები მათ უფასოდ უგზავნიდა 
თა ვიანთი გამოცემების ნომრებს. 1898 წელს ყაზანში სასწავ-
ლებლად წასულმა ქართველმა სტუდენტებმა უსასყიდლოდ 
მიიღეს იმ პერიოდში გამოცემული რამდენიმე გაზეთის მთე-
ლი წლის ნომრები. ამ ფაქტის აღსანიშნად „ივერიაში“ გამოქ-
ვეყნებულია ასეთი შინაარსის წერილი:

„ყაზანის ქართველი სტუდენტები მადლობას ვუცხადებთ 
ყველა იმ ქართულ ჟურნალ-გაზეთების რედაქციებს, რო-
მელნიც უსასყიდლოდ გვიგზავნიდნენ 1898 წლის თავიანთ 
გამოცემებს, სახელდობრ, „ივერიისას“, „ცნობის ფურცლისას“, 
„კვალისას“, „მოამბისას“, „კრებულისას“, „მწყემსისას“, იმედი 
გვაქვს შემდეგშიაც არ დაგვივიწყებენ. 

ყაზანის ქართველ სტუდენტთა მინდობილობით მ. მირიანა-
შვილი“.12

ალბათ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ სტუდენტებისთვის გაწეული 
დახმარება მხოლოდ კონკრეტული ადამიანების ფინანსურად 
უზრუნველყოფას არ ისახავდა მიზნად. საზოგადოებრივი 
ქველმოქმედების ორგანიზატორები და ქველმოქმედებაში 
ჩართული ინდივიდები იაზრებდნენ, რომ სრულფასოვანი 
უმაღლესი განათლების მქონე ახალგაზრდები შემდგომში 
მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანდნენ საზოგადოებრივი კე-
თილდღეობის შექმნისა და განვითარების საქმეში. 

11 ცნობის ფურცელი. N561. 18.06.1898, გვ. 3.
12 ივერია. N61. 20.03.1899, გვ. 4.
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სკოლებისა და სამკითხველოების დაფინანსება ქველმოქმე-
დების არანაკლებ პოპულარული ფორმა გახლდათ, რო-
მელშიც სხვადასხვა ფორმით ჩართულნი იყვნენ როგორც 
კონკრეტული ინდივიდები, აგრეთვე ქველმოქმედთა ჯგუფე-
ბი. როგორც ჩანს, სკოლებისა და სამკითხველოების დაარ-
სება-განვითარება ქვეყნის ყველა კუთხეში თანაბრად პრიო-
რიტეტული იყო. 

პრესის (ივერია და ცნობის ფურცელი, 1895-1903 წლები) ანა-
ლიზი არ გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ გაზეთების 
საინფორმაციო ბადე ან ქველმოქმედთა ჯგუფები ზოგიერთ 
გუბერნიას, ქალაქსა თუ დასახლებას მეტ ყურადღებას უთ-
მობდნენ, ზოგიერთს კი – ნაკლებს. თუმცა წყაროების რაოდე-
ნობრივი თვალსაზრისით შედარება გარკვეულ ტენდენციებზე 
მიუთითებს, მაგალითად, 1895-1900 წლებში სკოლებისა და 
სამკითხველოების განვითარებაზე განსაკუთრებით ზრუნავ-
დნენ გურიასა და იმერეთში.  

„ცნობის ფურცელი“ და „ივერია“ მრავალ ცნობას გვაწვდის 
იმის შესახებ, თუ ვინ და რა ოდენობის თანხა შესწირა გურიის 
დაბებსა და სოფლებში არსებულ საგანმანათლებლო დაწე-
სებულებებს. 

1897 წლის „ივერიის“ 146-ე ნომერში გამოქვეყნებული მად-
ლობის წერილი საინტერესო ცნობებს გვაწვდის გურიის (ჩო-
ხატაურის) ერთ-ერთი ასეთი სკოლის შესახებ: 
„დიდს მადლობას ვუცხადებ დროებით ქ. ნოვოროსიისკში 
მცხოვრებს სილოვან სილიბისტროს ძეს კალანდაძეს, რომე-
ლმაც ჩემდამი რწმუნებულს ჯვარცხმის საზოგადოების სამი-
ნისტრო ორ-კლასიან სკოლის შენობის გასაკეთებელ ფონ-
დის სასარგებლოდ შემოსწირა 15 მან. ამის გარდა, დიდი 
მონაწილეობა მიიღო ოქტომბერს 1896 წ. ქ. ნოვოროსიისკში 
ქართველ მუშათა შორის, ამავე სკოლის სასარგებლოდ 107 
მან. მოკრების საქმეში. ჯვარცხმის საზოგადოების მამასახლისი 
თეიმურაზ ჩხიკვაძე“.13

13 ივერია. N146. 19.07.1897, გვ. 4.
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დაზუსტებით შეიძლება ითქვას, რომ 1893 წლიდან უფასო 
წიგნთსაცავები მოქმედებდა ლანჩხუთში, ოზურგეთსა და ჩო-
ხატაურში. 

1895 წელს „ივერიას“ დაბა ლანჩხუთიდან ატყობინებდნენ:
„დ. ლანჩხუთი (ოზურგეთის მაზრა): ეს ის ლანჩხუთია, რო-
მელშიაც აგერ 2 წელიწადი იქნება, რაც დავაარსეთ უფასო 
წიგნთ-საცავი და არავითარი ანგარიში არ ყოფილა ამ დრომ-
დის. დღეს-კი, 5 იანვარს, საღამოს 4 საათზედ, შესდგა კრება 
რამდენისამე კაცისაგან თვით სამკითხველოს დარბაზში და 
იანგარიშეს შემოსავალ-გასავალი. 

აღმოჩნდა, რომ წიგნთ- საცავს ამ ორ წელიწადში შემოსავალი 
ჰქონია სულ 107 მ. და 27 კ. და დახარჯულა 100 მ. და 37 კ. 
ნივთები და მოწყობილობა წიგნთ-საცავისა გამოვიდა 60 მა-
ნეთისა და 85 კ. წიგნები კი, რაც ამ დროებით არის წიგნთსა-
ცავში შემოწირული, დაფასებულ იქნა 182 მანეთად“.14

წიგნთსაცავები მოქმედებდა გურიის სოფლებშიც, მათ შორის, 
ჯურუყვეთში, ლიხაურში, შემოქმედსა და ბახმაროში. მნიშვნე-
ლოვანია იმის აღნიშვნაც, რომ სკოლების დაარსებას ხშირად 
მოსდევდა წიგნთსაცავების დაარსება. 

1895-1900 წლებში, გაზეთ „ივერიაში“ გამოქვეყნებული ცნო-
ბების მიხედვით, ქველმოქმედების ბენეფიციარი სკოლებისა 
და წიგნთსაცავების (სამკითხველოების) რაოდენობა ქვეყნის 
მასშტაბით შემდეგნაირად არის გადანაწილებული:

14 ივერია. N5. 08.01.1895, გვ. 2.
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რუკაზე დატანილი მონაცემების მიღმა კონკრეტული სკო-
ლები და სამკითხველოები (წიგნთსაცავები) დგას, რომლებიც 
აღნიშნულ დროით მონაკვეთში სხვადასხვა სიხშირით ხვდე-
ბოდნენ გაზეთის საინფორმაციო ბადეში. რუკაზე არ არის 
დატანილი რამდენიმე სკოლა და სამკითხველო, მათ შორის 
ტფილისში მოქმედი ოთხი სკოლა (ტფილისის სათავადაზნა-
ურო სასწავლებელი, ნაძალადევის სკოლა, ნავთლუღის წმ. 
ბარბარეს სამრევლო სკოლა, ვერის საკვირაო სკოლა). 

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ სიცარიელე მცხეთა-მთიანეთისა 
და ქვემო ქართლის ტერიტორიებზე სულაც არ ნიშნავს 
იმას, რომ ამ ადგილებში სკოლები და სამკითხველოები 
არ ფუნქციონირებდა. ეს რუკა მხოლოდ და მხოლოდ იმას 
გვაჩვენებს, თუ რომელ მხარეში მდებარე სკოლები და სამ-
კითხ ველოები ფინანსდებოდა სხვადასხვა საქველმოქმედო 
აქ ტი ვობის ფარგლებში 1895-1900-იან წლებში. ამასთან, რუ-
კაზე დატანილია მხოლოდ ის საგანმანათლებლო ობიექ-
ტები, რომლებიც 1895-1903 წლებში ივერიისა და ცნობის 
ფურცლის საინფორმაციო ბადეში მოხვდა. 
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მეცხრამეტე საუკუნის 90-იანი წლები ის პერიოდია, როდესაც 
ურთიერთდახმარებასა და ქველმოქმედებაში მოქალაქეები 
აქტიურად ერთვებოდნენ. ამასთანავე, ისინი ცდილობენ, რაც 
შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაებათ ამ ტიპის კამპანიებში. უფრო 
მეტიც, მთელი ამ საქმიანობის უფრო მასშტაბური მიზანი იყო, 
რომ ქველმოქმედება და ურთიერთდახმარება ტრადიციად 
გადაექციათ. 

ამ საზოგადოებრივი ტრადიციების ჩამოყალიბებაში განსა-
კუთრებული ფუნქცია კონკრეტულ გაზეთებს და ამ გაზეთის 
რედაქციებში შეკრებილ ადამიანებს ჰქონდათ; ისინი, პირველ 
რიგში ინფორმაციას ავრცელებდნენ და ამავე დროს გაზე-
თები ქმნიდნენ ახალ მოდასა და ტენდენციებს. წერა- კითხვის 
მცოდნე ადამიანები პრესის საშუალებით შექმნილი გარ-
კვეული აზრობრივი კონსტრუქციების ნაწილი ხდებოდნენ, 
ამ კონსტრუქციების შიგნით განსაზღვრული კონკრეტული 
სოფ ლისა თუ დაბის პრობლემები კი (მაგალითად, სუფსის 
სკოლა, სურამის სამკითხველო ან სტუდენტები, რომელთაც 
დახმარება სჭირდებოდათ) ნაბიჯ-ნაბიჯ საზოგადო პრობლე-
მად აღიქმებოდა, რომლის გადაჭრაშიც უფრო და უფრო 
მეტი ადამიანი ერთვებოდა.

ცალკე შეიძლება საუბარი გაზეთზე, რომლის გვერდებზეც, პო-
ზიტიურ კონტექსტში, ყველას სურდა მოხვედრა. „ივერია“ და 
„ცნობის ფურცელი“ საზოგადოებას კონკრეტულ ქველმოქმე-
დებს აცნობდა, ხოლო ქველმოქმედება და ურთიერთდახმა-
რება სრულიად მისაღები და პოზიტიური აქტივობა იყო. ეს 
ფაქტორი დადებითად მოქმედებდა როგორც ქველმოქმედე-
ბაში ჩადებული რესურსების, აგრეთვე მსგავს აქტივობებში 
ჩართულ ადამიანთა რიცხვის ზრდაზე. 

კვლევისას მოძიებულმა და გაანალიზებულმა საგაზეთო 
პუბლიკაციებმა გვაჩვენა, რომ საქველმოქმედო აქტივობებში 
განსაკუთრებული ადგილი დიდ ქალაქებს, ტფილისს, ბათუმ-
სა და ქუთაისს ეკავა. როგორც ჩანს, სხვადასხვა ფაქტორი, 
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მათ შორის, გაზეთების მკითხველთა შედარებით დიდი რიცხ-
ვი, განათლების დონე და დიდი კაპიტალის არსებობა დადე-
ბითად მოქმედებდა ქველმოქმედებისა და ურთიერთდახმა-
რების აქტებზე. 

თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ურთიერთდახმარებაში მხოლოდ 
ქალაქების მდიდარი მოსახლეობა და ელიტა იყო ჩართული. 
შეძლებული პირები მეტ კონტრიბუციას დებდნენ სკოლების, 
ბიბლიოთეკებისა და სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებე-
ბის დაფინანსებაში, მაგრამ ქველმოქმედებაში აგრეთვე აქტი-
ურად იყვნენ ჩართული შედარებით ნაკლებშემოსავლიანი 
ადამიანებიც. ამასთან, ურთიერთდახმარება მხოლოდ მატერი-
ალური რესურსების მობილიზებას არ გულისხმობდა, რაც აბ-
სოლუტურად ყველას აძლევდა საშუალებას, საკუთარი მცირე 
წვლილი შეეტანათ საზოგადოებრივი განათლების საქმეში.

მეორე მხრივ, ზემოთ ჩამოთვლილი ფაქტორები არამარტო 
ქველმოქმედების აქტებზე, რესურსების მობილიზებასა და 
განათლების ხელმისაწვდომობაზე, არამედ ნაციონალური 
იდეის ჩამოყალიბებასა და განვითარებაზეც მოქმედებდა. 
ამდენად, ურთიერთდახმარებისა და სოლიდარობისადმი 
მზაობა, მისი ორგანიზება და სისრულეში მოყვანა, სხვა სა-
ზოგადოებრივ პროცესებთან მჭიდრო კავშირში იყო.

>>
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საზოგადოებრივი თვითორგანიზებისა 
და სოლიდარობის კულტურის 
ჩამოყალიბების საწყისი ნაბიჯები 
და ქართული სცენა 
[ რუსიკო კობახიძე ]



ნაძალადევის მუშათა თეატრი. 

იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის 

მუზეუმი - ქარვასლა.
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„მაგრამ თვით-მოქმედებაც და თავის თავის იმედიც 
სხვა-და-სხვა ფერისა და ჯურისაა. ამ ორს ცხოვრე-
ბის მთავარს ძარღვს მაშინ აქვს ნამდვილი ძალა 
და მნიშვნელობა, მხოლოდ მაშინ მოაქვს დიდი ნა-
ყოფი, როცა მთლად საზოგადოებას უცემს ორივე 
ძარღვი, როცა მთელი საზოგადოება საერთოდ 
შემკობილია თვით-მოქმედებითა და თავის თავის 
იმედით, როცა ეს ძალა ძირიდგან მომდინარეობს, 
საზოგადოების სულსა და გულში იკეთებს ფესვებს 
და იქ საზრდოობს“.1

                         ნიკოლოზ ხიზანიშვილი2 (Plebs)

ქველმოქმედებისა და სოლიდარობის ყოველდღიური ქცე-
ვის მოდელად დამკვიდრების მოძრაობა ცალკეულმა ენთუ-
ზიასტებმა წამოიწყეს მე-19 საუკუნის შუა ხანებიდან, თუმცა 
დროთა განმავლობაში, განუწყვეტელი კამპანიის შედეგად, 
ეს ტენდენცია საერთო განახლების პროცესის ერთ-ერთი 
ამამოძრავებელი ბიძგი გახდა – მდორე წყალში ჩაგდებული 
ქვის მსგავსად, რომელიც მთელ ზედაპირზე წრეების ურიცხვ 
სიმრავლეს ქმნის.

ამ მოძრაობის გაფართოებასა და წარმატებას მნიშვნელოვნად 
უწყობდა ხელს პრესის თანადგომა. ქართულ ჟურნალ-გაზე-
თებში მრავლად იბეჭდებოდა წერილები ქველმოქმედების 
მნიშვნელობაზე, ურთიერთდახმარების როლზე ეროვნული 
იდენტობის ჩამოყალიბების საქმეში, საზოგადოების ერთიანო-
ბასა და ეროვნული საქმეების ხელშეწყობის აუცილებლობაზე. 

1 ივერია,  N6,  10.01.1893, გვ. 2.
2 ნიკოლოზ ხიზანიშვილი (1851-1906) - ისტორიკოსი, იურისტი, ეთნოგრაფი, 
მეცნიერი, ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების 
წევრი.
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თუმცა ძალების მოკრებამდე ქველმოქმედების კულტურის 
გაღრმავებას ბევრი ობიექტური წინააღმდეგობა ეღობებოდა 
წინ. იმდროინდელ პუბლიცისტთა აზრით, პირველ რიგში 
საქმეს ის ართულებდა, რომ ქვეყანაში საზოგადოებრივი 
მზრუნველობის ტრადიცია არ არსებობდა:

„აგერ ასი წელი თავდება თითქმის მას აქეთ, რაც ჩვენისავე 
საქმეების წარმატებისა და აღორძინებისათვის ზრუნვა ყურს 
უკან ჰქონდათ მიგდებული ჩვენს მამულის შვილებს. აქა-იქ, 
კანტი-კუნტად სიტყვით თუ გამოსთქვამდა ვინმე სურვილს სა-
ზოგადოების სასარგებლო საქმეების შესახებ, თორემ საქმით 
რომ მონაწილეობა მიეღო და ცოტა რამ ნივთიერი მსხვერ-
პლი შეეწირა საერო საუნჯისთვის, ამის მაგალითი ძვირად 
გვინახავს. იშვიათი შეიქმნა მოღვაწე სკოლისა, ეკლესიისა, 
მწიგნობრობისა. პირიქით, მეთვრამეტე საუკუნის ნაანდერძევი 
სტამბები, ჩვენის ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეში დაარსებული, 
ერთი მეორეზე აოხრდა, საუკეთესო ტაძრები გაიძარცვა, 
მღვიმე-მონასტრებში შეფარებულნი სკოლები გაუქმდა, ნაშ-
თები ციხე-სიმაგრეთა გაქარწყლდა...“.3

მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან, მას შემდეგ, რაც საქართველო 
რუსეთის იმპერიის მმართველობის ქვეშ მოექცა, კულტურული 
სფეროს განვითარება ძირითადად იმპერიის ადმინისტრაცი-
ისა და მთავარმმართებლის პოლიტიკურ ხედვებზე იყო და-
მოკიდებული. მხოლოდ გასამხედროებული მმართველობის, 
კავკასიური ომებისა და ქართული მონარქიის რესტავრაციის 
უშედეგო მცდელობების ჩაქრობის შემდეგ, მე-19 საუკუნის მე-
ორე ნახევრიდან, იმპერიული „რბილი ძალის“ პოლიტიკამ 
აამუშავა ეს სფერო სრული დატვირთვით. ასე, მაგალითად, 
მეფისნაცვალ მიხეილ ვორონცოვის4 სურვილითა და მონ-
დომებით მის „სანამესტნიკოში“ სწრაფი კულტურული აღმავ-
ლობა შესამჩნევი გახდა – თბილისში დაარსდა რუსული და 
ქართული თეატრები, იტალიური ოპერა, საბალეტო დასი, 
საჯარო ბიბლიოთეკა, სალიტერატურო ჟურნალი „ცისკარი“, 

3 ივერია.  N88. 27.04.1891, გვ. 2.
4 მიხეილ ვორონცოვი (1782-1856) - კავკასიის მეფისნაცვალი 1844-1954 წწ.
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კავკასიის მუზეუმი, „რუსეთის გეოგრაფიული საზოგადოების 
კავკასიის განყოფილება“ (თავისი პერიოდული გამოცემით), 
კავკასიის სასწავლო ოლქი. გაიხსნა გიმნაზიები თბილისსა და 
ქუთაისში.

ვორონცოვი უშუალოდ მეურვეობდა საქართველოს ისტორი-
ისა და ქართული კულტურის ისტორიის შესწავლა-პოპულა-
რიზაციას, ისტორიული ძეგლებისა და ეკლესია-მონასტრების 
აღდგენა-რესტავრაციას, ძველი ქართული ტექსტების გამო-
ცემას (ხშირ შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯით; მანვე მიავლინა 
1849 წელს პლატონ იოსელიანი5 ათონის ქართულ მონას-
ტერში, იქ დაცული სიძველეების შესასწავლად), იწვევდა 
რუს და უცხოელ მეცნიერებს (მარი ბროსე6, ჰერმან აბიხი7, 
ი. ბართოლომეი8, ა. მურავიოვი9, ნ. ხანიკოვი10 და სხვ.), მო-
რალურად თუ მატერიალურად ხელს უწყობდა ლიტერატუ-
რული პროცესების აღორძინებასა და განვითარებას. 

მე-19 საუკუნის 50-იანი წლებიდან კულტურული დაწესებუ-
ლებების დიდ ნაწილს იმპერიის მოხელეები მართავდნენ, 
სხვების მუშაობას კი თავადაზნაურობა და „ინტელიგენცია“ 
უძღვებოდა. „კავკასიის საიმპერატორო გეოგრაფიული სა-
ზოგადოება“, „კავკასიის სასოფლო-სამეურნეო საზოგადო-
ება“, „კავკასიის საიმპერატორო საექიმო საზოგადოება“ და 
სხვა ასეთი საზოგადოებები ფაქტობრივად სახელმწიფო ად-
მინისტრაციის დანამატებს წარმოადგენდა. თუმცა, 1860-იანი 
წლებიდან დაწყებული განმანათლებლური მოძრაობისა და 
განახლების პროცესების კვალდაკვალ, უკვე თვითორგანი-
ზებული საზოგადოებრივი და კულტურული ორგანიზაციები 

5 პლატონ იოსელიანი (1809-1875) - საზოგადო მოღვაწე, ისტორიკოსი, 
გამომცემელი.
6 მარი ფელისიტე ბროსე (1802-1880, შატელრო, საფრანგეთი) - ფრანგი 
ორიენტალისტი და ქართველოლოგი.
7 ოტო ვილჰელმ ჰერმან აბიხი (1806-1886) - გერმანელი გეოლოგი. კავკასიის 
ცნობილი მკვლევარი.
8 ივანე ბართოლომეი (1813-1870) - რუსი არქეოლოგი და ნუმიზმატი, გენერალ-
ლეიტენანტი, პეტერბურგის აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი.
9 ანდრეი მურავიოვი (1806-1874) - რუსი მწერალი, ეკლესიის ისტორიკოსი, 
მოგზაური.
10 ნიკოლოზ ხანიკოვი (1822-1878)  - რუსი სწავლული-ორიენტალისტი.
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დაფუძნდა, რომელთაც განსხვავებული რეალობა შექმნეს. 
როგორც ამ პროცესების მკვლევრები აღნიშნავდნენ, გან-
საკუთრებული მდგომარეობა იყო მთავრობის ნებართვით 
დაარსებულ კერძო საზოგადოებებში, როგორიც იყო „ქარ-
თველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგა-
დოება“, „ქართული დრამატიული საზოგადოება“, „ქართული 
საგამომცემლო საზოგადოება“, „სახალხო წიგნების გამომცე-
მელი საზოგადოება“, სადაც მთავრობის ხელი ისე არ ჩან-
და, როგორც სხვა „საზოგადოებებში“. ეს დაწესებულებები 
იღებდნენ წევრებს, ირჩევდნენ თავიანთი წრიდან გამგეობას, 
აგროვებდნენ შემოწირულებას და საქმიანობდნენ თავიანთი 
მიზნების მისაღწევად, თუმცა პირველ ხანებში წამყვანი როლი 
აქაც არისტოკრატიას ეჭირა და სხვა სოციალური ფენები ნაკ-
ლებად იყო წარმოდგენილი.11

ამ საქველმოქმედო საზოგადოებების დაფუძნება, პირველ 
რიგში, განათლებისა და კულტურის განვითარების პროცე-
სის ნაწილად აღიქმებოდა, თუმცა, ეროვნული კულტურის 
აღორძინების საქმესთან ერთად, ეს წამოწყება უფრო მნიშ-
ვნელოვან მიზანსაც ემსახურებოდა – გაეერთიანებინა და გა-
ემთლიანებინა სოციალურ ფენებად თუ კუთხურ ვიწროებად 
დანაწევრებული ქვეყანა, საზოგადოებისთვის საერთო საქმის  
კეთების ჩვევა ჩაენერგა და ახალი, ეროვნული იდენტობით 
შეეკავშირებინა. სწორედ საზოგადოებათა ამ ფართო სპექ-
ტრის წარმატება ეიმედებოდა ილია ჭავჭავაძეს, როცა ეროვ-
ნული ერთობის ჩამოყალიბებაში მათ მნიშვნელობაზე წერდა:

„ამ თვითმოქმედებით და თავის-თავის იმედით დაწყებულ 
საქმეთა ზოგიერთი მაგალითები წინა წლების მეოხებითაც 
თვალ-წინა გვაქვს. ჩვენი ბანკები, ჩვენი საზოგადოებანი – 
წერაკითხვის გამავრცელებელი, დრამატიული, ღარიბთა 
მოს წავლეთა შემწეობისათვის, ჩვენი სკოლები, ქართველთა 
წიგნთა გამომცემელი ამხანაგობა, –  ყოველივე ესენი ერთად 
და თვითოეულად ცალკე ჩვენის თვითმოქმედების, თავის- 

11 გრ. გიორგაძე. საზოგადოებრივი ურთიერთობა საქართველოში 1864-1905. 
სახელმწიფო გამომცემლობა. 1928, გვ. 353.
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თავის იმედის შვილები არიან და, როგორც ვხედავთ, თუმცა 
ტაატით, მაგრამ მაინც ძლიერდებიან და მატებით წინ მიდიან 
დღითი-დღე ჩვენდა სასიხარულოდ და სანუგეშოდ“.12

საუკუნის მიწურულს, მიხეილ ვორონცოვის საგანმანათლებ-
ლო-კულტურული პოლიტიკისგან განსხვავებით, რუსეთის 
იმპერიული მთავრობა ან გულცივად ეპყრობოდა, ან აშკა-
რად ხელს უშლიდა არარუს ერთა კულტურულ-საგანმა-
ნათლებლო საქმიანობას. შესაბამისად, თვითორგანიზებულ 
საზოგადოებებსა და ჯგუფებს გაცილებით რთულ გარემოში 
უწევდათ მუშაობა და ბრძოლა დასახული ამბიციური მიზნების 
განსახორციელებლად.

ამ განუწყვეტელი შრომის კვალი 1890-იანი წლებიდან ცხა-
დად ჩანს ქართული პრესის ფურცლებზე. ყველაზე პოპულა-
რული და ქმედითი იყო  ქშწკგს13 (თავისი ფილიალებით), 
ქართული დრამატიული საზოგადოება (თავისი ფილიალე-
ბით), სომხური დრამატიული საზოგადოება, ისტორიული და 
ეთნოგრაფიული საზოგადოება, ქართული კულტურის მოყვა-
რეთა საზოგადოება, ქართული ფილარმონიული საზოგადო-
ება, ქართული წიგნების გამომცემელთა ამხანაგობა, ოპერის 
ამხანაგობა, ქართველ მსახიობთა საპროფესიო კავშირი, სა-
ტეხნიკო საზოგადოება და სხვა.

მოსახლეობაში შემოწირულობის შეგროვებასა და ადრესატები-
სათვის გადაგზავნაში ამ საზოგადოებებს ეხმარებოდა გაზეთე-
ბისა და ჟურნალების რედაქციები. მათ შორის წამყვანი ადგილი 
ეჭირა „ივერიას“. ფული ეგზავნებოდა ასევე „ჩანგის“, „ცნობის 
ფურცლის“, „იმერეთის“, „ისრის“, შემდგომში „საქარ თველოს“ 
და „სახალხო საქმის“ რედაქციებს. ხშირი იყო კერძო პირთა 
ინიციატივები, რომლებიც საკუთარ სოფელში, ქალაქში, ორგა-
ნიზაციებში აგროვებდნენ შესაწირ თანხებს და აგზავნიდნენ და-
ნიშნულებისამებრ. ამ პირთა ანგარიშები და შემომწირველთა 
სიები მუდმივად  ქვეყნდებოდა ამავე გაზეთების ფურცლებზე.

12 ილია ჭავჭავაძე, შინაური მიმოხილვა 1892 წლისა. XXVIII. ტფილისი, 1 
იანვარი, 1893 წ.
13 ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება.
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საქველმოქმედო ქსელი განფენილი იყო მთელ საქართვე-
ლოზე და მეტიც – კავკასიისა და რუსეთის იმპერიის შორეულ 
მხარეებსაც კი მოიცავდა. შეწირულობას კრეფდნენ ტფი-
ლისში, ქუთაისში, თელავში, ბათუმსა და სოხუმში, ოზურგეთსა 
და გორში, სიღნაღსა თუ რაჭის მივარდნილ სოფლებში. ამ 
საქმეში ჩაბმული იყო ბაქოსა და ერევნის ქართული სათ-
ვისტომო და სხვა ადგილობრივი მოსახლეობა, ჩრდილო 
კავკასიის დაბა-სოფლები. შემწეობის ფული იგზავნებოდა 
პეტერბურგიდან და რუსეთის სხვა ქალაქებიდან. ქართული 
კულტურის ხელშესაწყობად შეგროვილი თანხები მოდიოდა 
კონსტანტინოპოლიდანაც. 

შემომწირველთა სოციალური ლანდშაფტი მრავალფერო-
ვანი იყო: არისტოკრატიული წრეებიდან – უბრალო გლეხე-
ბამდე. თავად-აზნაურობა, სამღვდელოება, ვაჭრები, ხე-
ლოსნები, მაღაროს მუშები, მასწავლებლები, რკინიგზის 
მოსამსახურეები თუ ტრამვაის კონდუქტორები – ყველანი შე-
საძლებლობისადა მიხედვით ებმებოდნენ ქველმოქმედებისა 
და სოლიდარობის კამპანიებში.

შემომწირველთა წრეების შემადგენლობა ეთნიკური ნიშნითაც 
მრავალფეროვან სპექტრს გვიჩვენებს: ქართველების გარდა 
ქველმოქმედებაში მონაწილეობდნენ: ებრაელები, სომხები, 
აზერბაიჯანელები, რუსები, ბერძნები და სხვა.

ქველმოქმედების ფორმებიც მრავალფეროვანი იყო: იმართე-
ბოდა წარმოდგენები, „ლატარია-ალეგრები“, სეირნობები, 
კონცერტები, ბალ-მასკარადები, სალიტერატურო საღამოები, 
ცირკი, ჭიდაობა. მწერლები და გამომცემლები საკუთარი 
წიგნების შემოსავალს გადასცემდნენ ან წიგნებით ასაჩუქრებ-
დნენ საპატიმროებს, სამკითხველოებს, ღარიბ სტუდენტებს. 
საქველ მოქმედო საღამოებისათვის თავადები უფასოდ უთ-
მობდნენ სახლებს, აგროვებდნენ ფულს ოჯახებში, სანაცნობო 
წრეებში, ქელეხებსა და ქორწილებში.

შეკრებილი შემწეობა სხვადასხვა სფეროს განვითარებას ხმარ-
დებოდა, თუმცა თვალშისაცემია, რომ საგანმანათლებლო 
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დაწესებულებებთან (სკოლები, გიმნაზიები, უნივერსიტეტი) 
შედარებით კულტურული სფეროს წილი მცირე იყო. აქედან 
უმეტესად მწერლების დახმარებას, წიგნთსაცავებისა და ბიბ-
ლიოთეკების, სალიტერატურო ფონდის შემწეობას ექცეოდა 
ყურადღება და საკმაოდ მწირი იყო თეატრის, დრამატიული 
საზოგადოების, სამუსიკო სფეროს, მუზეუმების განსავითარებ-
ლად მიმართული თანხები, რასაც ამ სფეროებში არსებული 
პრობლემები და მძიმე გამოწვევები განაპირობებდა. 

თეატრი - ქველმოქმედების ობიექტი თუ ინსტრუმენტი?

თვითორგანიზებული საზოგადოებების განვითარებისა და 
აქტიურობის, ურთიერთდახმარებისა და ქველმოქმედების 
მასშტაბის ზრდის ფონზე, თეატრალური ჯგუფებისა და ორ-
განიზაციებისათვის საზოგადოებისაგან ფინანსური თანადგომის 
ხარისხი სასურველისაგან გასაკვირად შორს იყო. მიუხედავად 
იმისა, რომ თეატრის როლსა და მნიშვნელობაზე პრესა გა-
მუდმებით საუბრობდა, ეს აგიტაცია რეალურ გამოხმაურებას 
და მოქმედებას საზოგადოებაში რატომღაც ვერ აღძრავ და. ის 
კი არადა, 1899 წელს თავადაზნაურობის კრებაზე ზოგიერთი 
თავადი იმასაც მოითხოვდა, რომ თეატრი საერ თოდ მოსპო-
ბილიყო და მის ადგილას სხვა, უფრო სარფიანი რამ აშენე-
ბულიყო, „ან პოსაჟიო, ანუ ბირჟა, ანუ სხვა რამ“.14 ამ უცნაურ 
გულგრილობაზე მიუთითებდა 1894 წელს ილია ჩიქოვანი15:

„ბევრი მჭევრმეტყველობა და ენერგია მოახმარეს ქართლ- 
კახეთის თავად-აზნაურობის უკანასკნელ კრებებზე ქვეყნის 
გულ-შემატკივართა ამ ძველი ჭეშმარიტების აღდგენას, ბევ-
რი უქადაგეს ამ კაცებმა საზოგადოებას თეატრის უდიდეს 
მნიშვნელობაზე, მაგრამ ამ ფხიზელმა და ყოველ კეთილ 
საქმისთვის თავ-გამოდებულმა საზოგადოებამ ქართული თე-
ატრისათვის 100 თუმანიც არ გაიღო...“.16

14 ცნობის ფურცელი. N791. 06.04.1899, გვ. 1.
15 ილია ჩიქოვანი (1870-1950) - მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, 
ქშწკგს-ს ქუთაისის განყოფილების წევრი, ქუთაისის ქალაქის თავი (1912-1915). 
16 ივერია. N123. 12.06.1894, გვ. 3.
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ილია ჭავჭავაძესაც არაერთი პუბლიცისტური წერილი გა-
მოუქვეყნებია17 თეატრის მნიშვნელობასა და მისი შემწეობის 
აუცილებლობაზე. ილია წუხდა, რომ ქართულ თეატრს მაყუ-
რებელი ცოტა ჰყავდა, თავადაზნაურობა კი ნაკლებად ესწრე-
ბოდა წარმოდგენებს:

„თეატრს მარტო ღარიბი ხალხი ინახავს, მარტო ეგრედ წო-
დებული მდაბიო ხალხი, რომელიც ამ შემთხვევაში, როგორც 
ბევრს სხვაში, უფრო გულშემატკივარია, უფრო მგრძნობიე-
რია, უფრო ხელის შემწყობია და სულისა და გულის საქმის 
უფრო მიმდევარია, უფრო ამყოლი“.18

თეატრისადმი ასეთი გულგრილობა ბევრი მიზეზით აიხსნე-
ბოდა. ამ დროისათვის ქართულ თეატრს ბევრი პრობლემა 
ჰქონდა: შენობის, სცენის შენახვა დიდ თანხებთან იყო და-
კავშირებული. მსახიობების ჩაცმულობა, დეკორაციები ვერ 
აკმაყოფილებდა ელემენტარულ მოთხოვნებს. არანაკლები 
სირთულე იყო პიესების ნაკლებობა და გაზრდილი მოთხოვ-
ნილება ახალ-ახალ წარმოდგენებზე, რაზეც აკაკი წერეთელი 
მიუთითებდა:

„ჩვენში კი, რა ღირსებისაც არ უნდა იყოს პიესა, ერთხელ 
თუ დაიდგა, მეორეთ აღარავინ წავა სანახავად. „მინახავსო, 
– ამბობს, – და მეორეს თხოულობს. ცხადია, რომ ქართული 
ახალი პიესა ხარჯს თავის დღეში ვერ აინაზღაურებს და ყო-
ველ პიესის დადგმის დროს ახალ-ახალ ხარჯსა და ზარალს 
როგორ აიტანს ჩვენი სცენა?“.19

მიუხედავად ამ სირთულეებისა, თეატრი მაინც ცოცხლობდა 
და თვითორგანიზებული წრეები მრავლდებოდა. ის თანდა-
თან ანაცვლებდა ტრადიციულ სახალხო გასართობებს: ყეე-
ნობას, ჭიაკოკონობას, ბერიკაობას. სათეატრო აფიშებიდან, 
რომლებიც მაშინდელი გაზეთების პირველივე გვერდზე 

17 „ქართული თეატრი“, „ქართული თეატრი და მაყურებელი“, „თეატრის როლი 
ერის ცხოვრებაში“ და სხვ.
18 ი. ჭავჭავაძე. თეატრის როლი ერის ცხოვრებაში. 
19 ივერია. N225. 21.10.1903, გვ. 2.



63

ყოველდღიურადაა წარმოდგენილი, ასევე საგაზეთო ცნო-
ბებიდან ჩანს, რომ სპექტაკლების მრავალფეროვნება და 
სიხშირე, ისევე როგორც მომრავლებული დრამატული წრე-
ებისა და პატარა თეატრების რიცხვი სწრაფად იზრდებოდა. 
გაიხსნა პატარა სახალხო თეატრები – ხარფუხში, ავლაბარ-
ში (პალას-თეატრი), საბურთალოზე, ავჭალაში. არსდებოდა: 
არტისტული საზოგადოების თეატრი, ახალი კლუბი, ქართული 
წარმოდგენების მმართველი წრე. რეგიონებში მოქმედებდა 
ქუთაისის თეატრი, ზესტაფონის თეატრი, სოხუმის თეატრი, 
ხაშურის დრამატიული წრე, ფოთის თეატრი, ქვემო მაჩხაანის 
თეატრი, ბათუმის სცენის მოყვარეთა დასი, სურამის დრამა-
ტიული საზოგადოება, ხონის თეატრი, ოზურგეთის თეატრი, 
დაბა ჩხარის თეატრი,20 ჭიათურის დრამწრე, საგარეჯოს 
დრამწრე, ველისციხის დრამატიული საზოგადოება და სხვა. 
აქტიური იყო ასევე ბაქოს ქართული თეატრი.

თეატრის დარბაზებში თუ სახელდახელოდ გამართულ სცე-
ნებზე იდგმებოდა როგორც ქართული, ასევე ნათარგმნი პი-
ესები, ოპერა, სრულდებოდა კონცერტები, წარმოდგენები, 
იმართებოდა საღამოები. „ივერიის“ 1904 წლის სტატიაზე 
დაყრდნობით ვ. კიკნაძე წერს, რომ 1879 წლიდან 1904 
წლამდე ქართულ რეპერტუარში ყოფილა სულ 397 პიესა.21 
ახალი პიესების მოსაზიდად 1890 წელს ქართული დრამატი-
ული საზოგადოება კონკურსსაც კი აცხადებდა და ორ პრე-
მიას აწესებდა საუკეთესო პიესისათვის – 1 200 მანეთი და 2 
120 მანეთი.22

დამატებით პრობლემებს ქმნიდა ისიც, რომ სპექტაკლის, 
კონცერტის, საღამოს მოწყობა დიდ ხარჯებთან იყო დაკავ-
შირებული, რომლის თანხაც შემოსავლიდან იდებოდა. ამ 
ხარჯში შედიოდა: სცენის ქირა, განათება, პარიკმახერი, სა-
მოსი, სცენის მოწყობა, აფიშა, ლიბრეტო, მუსიკა, ბუფეტის 
ხარჯი და სხვა.

20 ჟურნალი თეატრი და ცხოვრება. N34. 27.08.1917, გვ. 16.
21 ჟურნალი ხელოვნება. N11-12, 1998, გვ. 106.
22 ივერია. N263. 11.12.1890, გვ. 4.
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ერთი სპექტაკლის მოსაწყობად გაწეული ხარჯების ნათელი 
ილუსტრაციაა 1894 წლის 8 აპრილს ქართული დრამატიუ-
ლი საზოგადოების სასარგებლოდ გამართული კონცერტის 
ანგარიში, რომელიც „ივერიაში“ გამოქვეყნდა. ის მკაფიოდ 
აჩვენებს ხარჯისა და შემოსავლის ბალანსს: ხარჯი (კლუბის 
ქირა, როიალების ქირაობა, მარკები, მუსიკოსების ჰონორარი, 
აფიშების ბეჭდვის და გავრცელების, თაიგულების და სხვა 
წვრილი ხარჯები) – 217 მანეთი და 90 კაპიკი. შემოსავალი 
(ბილეთები, პრემიები, მარკები) – 525 მანეთი და 70 კაპიკი. 
წმინდა მოგება – 301 მანეთი და 50 კაპიკი.23

1894 წლის იანვარში ახალ სენაკში გამართული წარმოდ-
გენების ანგარიში გვიჩვენებს, რომ შემოსული 102 მანეთი 
თითქმის მთლიანად დაიხარჯა: ჩითი და შპალიერი სცენი-
სათვის, ფიცრები, რეიკები და ბურჯები იატაკისათვის, დუ-
რგლის ხელფასი, ლურსმანი, სანთელი, ნავთი, სამტრედი-
იდან მოთხოვნილი პარიკმახერის ანაზღაურება, ტელეგრამა 
მუსიკის ნებართვისათვის, აფიშები, ბილეთები და საწერ-
ქაღალ დი, თეატრის დარაჯის ხელფასი, მუშების ხელფასი, 
შეშა თეატრის გასათბობად, ფარდის ბაწრები, კლიტე, შარ-
ვალი კინტოსათვის, მუსიკის დამკვრელი შეგირდებისთვის 
თეთრი პური, მოთამაშე ყმაწვილების ჰონორარი და სხვა.24 

თვალს თუ გადავავლებთ, ათწლეულების განმავლობაში 
(1890-1910-იან წლებამდე) პრესაში გამოქვეყნებულ ცნობებს 
თეატრის ცხოვრების შესახებ, თვალსაჩინო ხდება მიზეზი, თუ 
რატომ უჭირდა ფინანსურად თეატრალურ საზოგადოებებს, 
წრეებსა და სახალხო თეატრებს, რატომ არ იყო ხშირი მათ 
დასახმარებლად გამართული კამპანიები. მიუხედავად იმისა, 
რომ ეს ჯგუფები და სახალხო თეატრები გამუდმებით საჭირო-
ებდნენ შემწეობას, თეატრი ან თეატრალური წრეები თავად 
იყო ერთ-ერთი მთავარი „ინსტრუმენტი“ ქველმოქმედებისა 
და სოლიდარობის კამპანიებისათვის ფინანსების შესაგრო-
ვებლად. შესაბამისად, ისედაც მწირი სახსრებითა და რეკვი-

23 ივერია. N123. 12.06.1894, გვ. 4.
24 ივერია. N81. 14.04.1894, გვ. 4.
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ზიტებით, ფაქტობრივად მოხალისედ მომუშავე სახალხო 
თეატრები შემოსავლის მნიშვნელოვან ნაწილს სხვადასხვა 
ჯგუფების დასახმარებლად მიმართავდნენ, თავად კი იშვია-
თად თუ ხდებოდნენ ქველმოქმედებისა და სოლიდარობის 
კამპანიების ადრესატები. ამგვარი გამოცოცხლება შეიმჩნევა 
მხოლოდ რაიმე უბედური შემთხვევის ან ხანძრის შემთხვე-
ვაში, როცა შენობის აღდგენა ან მსგავსი სასიცოცხლოდ აუ-
ცილებელი დახმარება ხდებოდა საჭირო.

პრესის ფურცლებზე თეატრალური წარმოდგენებით შეგრო-
ვილი შემოსავლის საქველმოქმედო მიზნებისათვის გამოყე-
ნების უამრავი მაგალითი მოიძებნება, თუმცა ჩვენ მხოლოდ 
რიგ მათგანზე შევაჩერებთ ყურადღებას, რომლებიც ამ მოძ-
რაობის მასშტაბს, გეოგრაფიას, საზოგადოების ჩართულობის 
ხარისხს წარმოაჩენს: 1890 წლის 22 მარტს (ძველი სტილით) 
ქართულ თეატრში გაიმართა სპექტაკლი „გავიყარენით“ – 
„ერთი ყმაწვილი კაცის“ სასარგებლოდ. მონაწილეობენ – 
ქართული დრამატიული საზოგადოების დასის არტისტები: 
საფაროვა25, ჩერქეზიშვილი26, გაბუნია-ცაგარლისა27, მელიქო-
ვისა28, გუნია29, ცაგარელი30, კანდელაკი, აბაშიძე31 და სხვა.32 

25 მარიამ საფაროვა-აბაშიძისა (1860-1940) - ქართველი მსახიობი, მსახიობ ვასო 
აბაშიძის მეუღლე.
26 ელისაბედ ჩერქეზიშვილი (1863-1948) - ქართველი მსახიობი, საზოგადო 
მოღვაწისა და ეთნოგრაფის ნიკოლოზ ხიზანაშვილის (ურბნელი) მეუღლე.
27 ნატო გაბუნია ცაგარლისა (1859-1910) - ქართველი მსახიობი, ქართველი 
დრამატურგისა და მსახიობის, ავქსენტი ცაგარლის მეუღლე.
28 ნინა ლორის-მელიქოვისა (18??-????) - ქართველთა შორის წერა-კითხვის 
გამავრცელებელი საზოგადოების ნამდვილი წევრი (1880-1899).
29 ვალერიან გუნია (1862-1938) - ქართველი მსახიობი, რეჟისორი, დრამატურგი, 
კრიტიკოსი.
30 ავქსენტი ცაგარელი (1857-1902) - ქართველი დრამატურგი და მსახიობი, 
თბილისში შექმნილი მუდმივი ქართული დასის აქტიური წევრი.
31 ვასილ ალექსის ძე აბაშიძე (1854-1926) - ქართველი მსახიობი. ქართული 
რეალისტური სამსახიობო სკოლის ერთ-ერთი ფუძემდებელი.
32 ივერია. N59. 18.03.1890, გვ. 1.
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1890 წლის 24 ივნისს, მცხეთაში პირველად, სვეტიცხოვლის 
გალავანში, იქაური ბოქაულის, გუგეშაშვილისა და ემელია-
ნოვის თაოსნობით, გაიმართა ალექსანდრე მოჩხუბარიძის33 
პიესის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი „არსენა“. 

„წარმოდგენისთვის საჭირო ფარდული, თუმცა-კი ბევრის წვა-
ლებითა და დაბრკოლებით, მაგრამ მაინც დიდის მოხერხე-
ბით მოეწყოთ მცხეთის ტაძრის გალავანში. გალავნის ერთ 
კუთხეში მიეშენებინათ ორი სახელდახელო კედელი, სახუ-
რავად დაელაგებინათ ხის კოჭები, ზედ დაეყარათ ბორდოხი 
და გადაეფარებინათ ბრეზენტითა. ამ ქოხის გვარ საკვირველ 
თეატრში, რომელშიაც ქარი თავისუფლად დასეირნობდა, 
ასე გასინჯეთ, ლოჟები და ჭაღებიც კი იყო მშვენივრად და 
კოპწიად მორთული ხის ფოთლებით“.34

შეგროვებული 15 თუმანი გადაეცა წინამძღვრიანთკარის სკო-
ლას (ნახევარი) და ნახევარიც არაგვზე ხიდის ასაგებად გადა-
იდო. წარმოდგენაში მონაწილეობდნენ ნატო გაბუნია-ცაგარ-
ლისა და ვალერიან გუნია. ასევე მცხეთელი გლეხი, ზაქარია 
გარსევანიშვილი, რომლის თამაშმაც აღფრთოვანება გამო-
იწვია. წარმოდგენის შემდეგ „რატილის ხორომ“35 წარმოად-
გინა ქართული სიმღერები. 

1891 წლის 23 თებერვალს საარტისტო საზოგადოების 
დარ ბაზში გაიმართა კონცერტი ქალაქის სკოლების ღარიბ 
მოსწავ ლეთა მფარველ საზოგადოების სასარგებლოდ. მო-
ნაწილეობდნენ ქალაქის საუკეთესო არტისტები.36

1891 წლის 28 ივლისს ქუთაისის გიმნაზიის კურსდამთავრებუ-
ლის სასარგებლოდ ხონში გაიმართა წარმოდგენა – სუნდუ-
კიანცის „პეპო“. შემოვიდა 130 მანეთი, ხარჯი – 30 მანეთი.37 

33 ალ. ყაზბეგის ფსევდონიმი.
34 ივერია. N135. 27.06.1890, გვ. 2.
35 ქართული გუნდი, რომელიც დაარსდა ტფილისში 1886 წლის დასაწყისში. ხელ-
მძღვანელი იოსებ რატილი (1840-1912), ჩეხი ეროვნების მომღერალი, ლოტბარი.
36 ივერია. N39. 19.02.1891, გვ. 1.
37 ივერია, N163. 02.08.1891, გვ. 2.
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1891 წლის 5 სექტემბერს ტფილისში, პუშკინის თეატრში გა-
იმართა წარმოდგენა სამარის გუბერნიის დამშეულ გლეხთა 
სასარგებლოდ. შეგროვდა 165 მანეთი და 15 კაპიკი, რომე-
ლიც გადაეცა ტფილისის პოლიცმეისტერს გადასაგზავნად.38 
ფოთის სცენის მოყვარეებმაც რამდენჯერმე გამართეს ქარ-
თული წარმოდგენები ფოთში რუსეთის დამშეული გლეხო-
ბისა და ფოთის საზოგადო ბიბლიოთეკის სასარგებლოდ.39 
ასეთივე წარმოდგენები გაიმართა ახალ-სენაკში40 და ველის-
ციხეში.41

1892 წლის 9 აპრილს სოხუმში გაიმართა ქართული წარმოდ-
გენა „პეპო“, რაც სრულ იშვიათობას წარმოადგენდა, რადგან 
სოხუმში „ქართული ენის ჭაჭანება არ ისმოდა არსად“. რეპორ-
ტიორის გადმოცემით, „დიდად განცვიფრებულნი შეჰყურებ-
დნენ სოხუმელები აფიშებს“, რომელზეც ქართულად ეწერა. 
შემოსავალი – 120 მანეთი, გაუნაწილდა სოხუმის სასწავლე-
ბელს და ქშწკგს-ს.42

1892 წლის აგვისტო-სექტემბერში გურიაში გაიმართა საქველ-
მოქმედო წარმოდგენები „ბაიყუში“ და „ბუტიაობა“: 
სოფელი ნიგოითი – შემოსავალი 23 მანეთი და 75 კაპიკი.
დაბა ლანჩხუთი – შემოსავალი 35 მანეთი 60 კაპიკი.
სოფელი აკეთი – შემოსავალი 16 მანეთი 60 კაპიკი.
დაბა ჩოხატაური – შემოსავალი 41 მანეთი.
ქალაქი ოზურგეთი – შემოსავალი 75 მანეთი.43

1893 წლის 4 იანვარს გაიმართა კოსტიუმებიანი ბალი თე-
ლავში თელავის წმინდა ნინოს დედათა სასწავლებლის სა-
სარგებლოდ. ბალი ტრადიციულად იმართებოდა 1890 წლი-
დან მოყოლებული ყოველი იანვრის დამდეგს.44

38 ივერია. N191. 08.09.1891, გვ. 2.
39 ივერია. N 224. 22.10.1891, გვ. 1.
40 ივერია. N260. 06.12.1891, გვ. 1.
41 ივერია. N273. 22.12.1891, გვ. 2.
42 ივერია. N85. 24.04.1892, გვ. 2.
43 ივერია. N200. 22.09.1892, გვ. 2.
44 ივერია. N10 16.01.1893, გვ. 3.
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1893 წლის 5 თებერვალს კარდენახში, სასწავლებლის დარ-
ბაზში სცენის მოყვარულებმა გამართეს საყმაწვილო კომედია 
„ოინბაზობა“ და „ორ ცეცხლს შუა“ და ბოლოს  ლეკური. 

შემოსავალი – 15 მანეთი გადაიდო შენობის კეთილმოწყო-
ბისა და ხოლერით დაავადებულთათვის (თუკი ეპიდემია გავ-
რცელდებოდა).45 

1893 წლის 22 ივლისს ბანძის სცენის მოყვარეებმა გამართეს 
საქველმოქმედო წარმოდგენა, ზ. ანტონოვის46 კომედია, „განა 
ბიძიამ ცოლი შეირთო“, ვალერიან გუნიას კომედია, „რაც არ 
მერგება, არ შემერგება“ და მისივე ვოდევილი „მონადირე“. 
შემოვიდა 35 მანეთი წმინდა შემოსავალი, საიდანაც 20 მა-
ნეთი გაუგზავნეს „ივერიის“ რედაქციას.47

1893 წლის 6 ნოემბერს სცენის მოყვარეთა ჯგუფმა წარმოდ-
გენა გაიმართა გორში. დადგეს გიორგი ერისთავის48 „ძუნწი“ 
და ვალერიან გუნიას „ხოლერა“. შემოსავალი, 121 მანეთი 
და 90 კაპიკი გაუნაწილეს საქალაქო სკოლასა და კიევის უნი-
ვერსიტეტის სტუდენტს.49 

1894 წლის 13 თებერვალს ოზურგეთში, ქალთა სკოლის 
დარბაზში, სცენის მოყვარეთა ქართულ-რუსულმა ჯგუფმა ვა-
ლერიან გუნიას ვოდევილების წარმოდგენა გამართა. დარ-
ბაზი სავსე იყო. შემოსავალმა – 78 მანეთი, ხოლო ხარჯმა 
21 მანეთი შეადგინა. მონაგები თანხა გაიყო ოთხ ნაწილად: 
1. სტუდენტ ს. გოგიტიძეს, 2. ოზურგეთის დედათა სკოლას, 
3. სტუდენტ კვირკველიძეს, რომელიც იალტაში სწავლობდა, 
4. ოზურგეთის ღარიბ მოსწავლეების შემწე საზოგადოებას.50

45 ივერია. N39. 23.02.1893, გვ. 2.
46 ზურაბ ნაზარის ძე ანტონოვი (1820-1854) - ქართველი დრამატურგი.
47 ივერია. N164. 03.08.1893, გვ. 4.
48 გიორგი ერისთავი (1813-1864) - ქართველი დრამატურგი, პოეტი, ქართული 
თეატრის დამაარსებელი.
49 ივერია. N244. 12.11.1893, გვ. 1.
50 ივერია. N52. 10.03.1894, გვ. 1.
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1894 წლის 10 ივლისს გორში სცენის მოყვარეებმა გამართეს 
ქართულ-სომხური საქველმოქმედო წარმოდგენა. ღონისძი-
ებამ ბლომად მიიზიდა საზოგადოება. გაიყიდა 138 მანეთის 
ბილეთები და შემოსავალი გადაეცა გორის სომხურ საქვე-
ლმოქმედო საზოგადოებას.51

1898 წლის 30 ივლისს სოფელ საჭილაოში მარიამ ბესარიონ 
გრიგორიას ასულის თაოსნობით ჯიხაშელმა სცენის მოყვარე-
ებმა ქალბატონი კვალიაშვილის მონაწილეობით გამართეს 
ქართული წარმოდგენა სტუდენტ ანდრია ლორთქიფანიძის 
სასარგებლოდ. ითამაშეს ავქსენტი ცაგარლის „ხანუმა“. წარ-
მოდგენას დიდძალი ხალხი დაესწრო. შემოსავლიდან (190 
მანეთი) სტუდენტს გადაეცა 50 მანეთი.52

1899 წლის 28 მარტს ქალაქ სოხუმში ქალთა სკოლის გახ-
სნისათვის მოეწყო ქართულ-რუსული საქველმოქმედო წარ-
მოდგენა, რომლის ორგანიზატორიც შალვა დადიანი53 (ქუჯი) 
იყო ადგილობრივ სცენის მოყვარეთა ჯგუფთან ერთად. შეგ-
როვდა 89 მანეთი.54

1902 წლის 20 იანვარს ხონში, ქალების პროგიმნაზიის შენო-
ბაში, გაიმართა საქველმოქმედო წარმოდგენა ღარიბ მოწა-
ფეთა დასახმარებლად. წმინდა შემოსავალი დარჩა 94 მა-
ნეთი და 32 კაპიკი.55

1902 წლის 31 ივლისს ცხინვალში ქართულ თეატრში გაიმარ-
თა წარმოდგენა ცეცხლისგან დაზარალებულთა სასარგებ-
ლოდ.56

1902 წლის 23 ივნისს სოფელ თიანეთში ქალბატონმა აბა-
შიძე-ყარალოვისამ სცენის მოყვარეებთან ერთად ღარიბი 

51 ივერია. N148. 13.07.1894, გვ. 3.
52 ივერია. N170. 09.09.1898, გვ. 4. 
53 შალვა დადიანი (1874-1959) - ქართველი მწერალი, დრამატურგი, მსახიობი, 
თეატრის მოღვაწე.
54 ცნობის ფურცელი. N791. 06.04.1899, გვ. 3.
55 ივერია. N24. 30.01.1902, გვ. 4.  
56 ცნობის ფურცელი. N1883. 31.07.1902, გვ. 1. 
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სტუდენტის სასარგებლოდ გამართა წარმოდგენა ქართულ 
ენაზე – „დატრიალდა ჯარა“ და რუსულ ენაზე – „რაკავოი 
დებიუტი“. წარმოდგენებმა წარმატებით ჩაიარა. სრული შემო-
სავალი – 107 მანეთი და 25 კაპიკი.57

1902 წლის 14 დეკემბერს, ახალციხის საქველმოქმედო სა-
ზოგადოების ორგანიზებით, ახალციხის სამოქალაქო კლუბის 
დარბაზში ჩატარდა ქართულ-სომხური საქველმოქმედო წარ-
მოდგენა. შემოსავალი – 255 მანეთი და 70 კაპიკი.58 

1903 წლის 10 აპრილს ტფილისში გაიმართა წარმოდგენა 
მსახიობების: ელისაბედ ჩერქეზიშვილის, ტასო აბაშიძის59, ქ. 
ანდრონიკაშვილის60 და იმედაშვილის მონაწილეობით – ნაძა-
ლადევის სამკითხველოს, ქართული სკოლისა და ქართული 
სახალხო თეატრის სასარგებლოდ. შემოსავალი – 835 მა-
ნეთი და 15 კაპიკი.61 

1903 წლის 9 აგვისტოს სურამში გაიმართა საქველმოქმედო 
საბავშვო საღამო სალიტერატურო განყოფილებით ატატო კ. 
ანანიაშვილის, ეფემია მესხისა62 და ალ. ნათაძის63 ორგანი-
ზებით. მონაწილეობდნენ: დიუვერნე და მასალოვა, კ. დ. ყი-
ფიანი64, კ. ს. მესხი, ი. ა. ბარათაშვილი, ი. ადამიძე, ი. ევდოშ-
ვილი65, ა. ციმაკურიძე66, ნ. ა. იოანისიანი. წმინდა შემოსავალი 
დარჩა – 200 მანეთი და 93 კაპიკი.67

57 ცნობის ფურცელი. N1883. 31.07.1902, გვ. 2.
58 ცნობის ფურცელი N2049. 24.01.1903, გვ. 4.
59 ტასო (ანასტასია) აბაშიძე (1881-1958) -  ქართველი მსახიობი. ვასო აბაშიძისა 
და მაკო საფაროვა-აბაშიძის ქალიშვილი.
60 ქეთევან ანდრონიკაშვილი (ქალიშვილობის გვარი ზურაბიშვილი) (1862-1941) 
- ქართველი მსახიობი.
61 ცნობის ფურცელი. N2171. 05.06.1903, გვ. 4. 
62 ეფემია მესხი (გეპნერი) (1862-1941) - ქართველი მსახიობი, სერგეი მესხის და.
63 ალექსანდრე ნათაძე (1864-1916) - პედაგოგი, ქშწკგს წევრი.
64 კონსტანტინე ყიფიანი (1849-1921) - დრამატურგი, მთარგმნელი, მსახიობი, 
საზოგადო მოღვაწე.
65 იროდიონ ევდოშვილი (ხოსიტაშვილი) (1873-1916) - ქართველი მწერალი.
66 ალექსანდრე ციმაკურიძე (1882-1954) - ქართველი მხატვარი, პედაგოგი.
67 ცნობის ფურცელი. N2246. 25.08.1903, გვ. 2. 
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1904 წლის 6 დეკემბერს ძველი სენაკის სათავადაზნაურო 
სკოლის დარბაზში სცენის მოყვარეებმა ერთი ღარიბი მოს-
წავლის სასარგებლოდ გაიმართეს წარმოდგენა. ნაჩვენები 
იყო „და-ძმა“, „ვაის გავეყარე, ვუის შევეყარე“. წარმოდგენას 
დიდძალი ხალხი დაესწრო. სცენის მოსაწყობი საქმე ითავა 
ჯ. ქუთარაძემ.68 

1912 წლის 5 ოქტომბერს ქუთაისში კინო-თეატრ „მონპლე-
ზირში“ კლასიკური გიმნაზიის ღარიბ მოსწავლეთა დასახმა-
რებლად გაიმართა საქველმოქმედო სეანსები. შემოსავალი 
– 363 მანეთი და 14 კაპიკი.69 

1916 წლის იანვარში ტფილისში, „ახალი კლუბის“ დარბაზში, 
გაიმართა „მუსულმანთა საქველმოქმედო საღამო“. „თათ-
რულად“ წარმოადგინეს „არშინ მალ-ალან“. საღამოს დია-
სახლისობდა პრინცესა ყაჯარი.70 გამგეობდა ვექილოვი. სა-
ღამოს ორგანიზებაში აქტიურად იყვნენ ჩაბმული ქართველი 
ქალებიც. წარმოდგენას დიდძალი საზოგადოება დაესწრო 
შემოსავალიც კარგი ჰქონდათ.71 

ქართული დრამატიული საზოგადოება

ქართული თეატრის ხელშესაწყობად 1880 წელს დაარსდა 
ქართული დრამატიული საზოგადოება. მანამდე, 1879 წელს, 
ამ ფუნქციას „ქართულ წარმოდგენათა მმართველი გამგე-
ობა“ ასრულებდა, რომლის წევრებიც იყვნენ: ილია ჭავჭავაძე 
(თავმჯდომარე), დავით ერისთავი72 (თავმჯდომარის ამხა-
ნაგი), ივანე მაჩაბელი73 (მდივანი), გიორგი თუმანიშვილი74 

68 ცნობის ფურცელი. N2369. 03.01.1904, გვ. 3. 
69 გაზეთი იმერეთი. N45. 17.11.1912, გვ. 4. 
70 პრინცესა ლეილა ყაჯარი.
71 თეატრი და ცხოვრება. N6. 07.02.1916, გვ. 15.
72 დავით ერისთავი (1847-1890) – ქართველი დრამატურგი, მწერალი.
73 ივანე მაჩაბელი (1854-1898) – ქართველი მწერალი, მთარგმნელი და 
საზოგადო მოღვაწე.
74 გიორგი თუმანიშვილი (1854-1920) – ქართველი საზოგადო მოღვაწე, 
პუბლიცისტი.
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(რეჟისორი), იოსებ ბაქრაძე75 (ხაზინადარი), დავით სარა-
ჯიშვილი76 და ნიკოლოზ ავალიშვილი77 (წევრები). გამგეობამ 
ნიკო ნიკოლაძეს78 დაავალა ახალი საზოგადოების წესდების 
პროექტის შედგენა. წარმოდგენილი პროექტი გამგეობამ გა-
დაამუშავა და მთავარმართებლის კანცელარიას წარუდგინა 
დასამტკიცებლად, რაც 1880 წლის 22 ივნისს შესრულდა.79 
ახალდაარსებული საზოგადოების თავმჯდომარედ ილია ჭავ-
ჭავაძე აირჩიეს, მის ამხანაგად – აკაკი წერეთელი.

დრამატიული საზოგადოების მიზანს წარმოადგენდა „კავკა-
სიის სანამესტნიკოში“ მცხოვრებ ქართველთა შორის დრამა-
ტიული ხელოვნების განვითარებაზე ზრუნვა, რისთვისაც ნება 
ეძლეოდა – ეყიდა, აეშენებინა ან დაექირავებინა დარბაზები 
წარმოდგენების გასამართავად, აგრეთვე ყველაფერი, რაც 
სცენისთვის იყო საჭირო; მიეცა თავისი ქონება სამუდამო და-
სისა და მოყვარულთა წრეებისთვის, ნივთიერი დახმარება 
გაეწია არტისტებისათვის და დრამატიული მწერლებისათვის, 
გამოეცა ქართულ ენაზე ორიგინალური და ნათარგმნი თხზუ-
ლებები, დაეწესებინა ჯილდოები საუკეთესო დრამატიული 
ნაწარმოებებისათვის, გაემართა ტფილისში თეატრალური 
სასწავლებლები და დროებითი კურსები.80

ამ დროიდან მოყოლებული, დრამატიული საზოგადოება 
მუდამ ყურადღების ცენტრში იყო, თუმცა, ზემოხსენებულ 
მიზეზთა გამო, ეს იშვიათად გამოიხატებოდა მატერიალურ 
დახ მარებაში. დრამატიული საზოგადოების სასარგებლოდ 

75 იოსებ ბაქრაძე (1850-1904) – ქართველი პოეტი, პუბლიცისტი, მთარგმნელი. 
„დროებაში“, „ივერიაში“, „მნათობსა“ და „კვალში“ აქვეყნებდა ლექსებს, 
წერილებსა და თარგმანებს.
76 დავით სარაჯიშვილი (1848-1911) – ქართველი მეწარმე,  ქართული კონიაკის 
წარმოების ფუძემდებელი, საზოგადო მოღვაწე, ქველმოქმედი. დაამთავრა 
ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტი და ქიმიისა და ფილოსოფიის დოქტორის ხარისხი 
მიიღო.
77 ნიკოლოზ ავალიშვილი (1844-1929) – ქართველი მთარგმნელი, მწერალი, 
ჟურნალისტი.
78 ნიკო ნიკოლაძე (1843-1928) – ქართველი კრიტიკოსი, პოლიტიკოსი, 
პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქველმოქმედი.
79 თეატრი და ცხოვრება. N24. 20.06.1910, გვ. 3.
80 თეატრი და ცხოვრება. N24. 20.06.1910, გვ. 1-2.
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თანხების შეგროვების ან გამართული წარმოდგენების შესახებ 
პრესაში ცნობები კანტი-კუნტად გვხვდება და მათშიც ხშირად 
არასახარბიელო ვითარებაა აღწერილი.

თავის მხრივ, დრამატიული საზოგადოების მუშაობის დადე-
ბით გავლენაზე ამახვილებდა ყურადღებას ილია ჭავჭავაძე:

„...ჩვენს თეატრს მართალის თეატრის ფერი დაედვა მას 
აქეთ, რაც მისი საქმე თავს იდვა ჩვენმა დრამატულმა საზო-
გადოებამა. თვითონ დარბაზი თეატრისა უფრო ფაქიზად და 
თვალთა სასიამოვნოდ იყურება, ვიდრე უწინ, სცენის მოწყო-
ბილობა და მორთულობა ლაზათიანია, არტისტები სცენაზედ 
კარგად და მართებულად იცმენ და იხურვენ და მაყურებელს 
თვალში აღარ ეჩხირება დახეული შარვალი, ტალახიანი 
ჩექმები და სხვა ამისთანა ხელდახელ ნაშოვნი, მიბლანდულ -
მობლანდული სამკაული. წარმოდგენის მიმდინარეობას რი-
გიანობა და წესიერება ეტყობა, მოთამაშედ ჩვენნი უკეთესნი 
არტისტები არიან მოწვეულნი“.81

პროგრესის მიუხედავად, თეატრს გამოწვევები კვლავაც ბევ რი 
ჰქონდა. არტემ ახნაზაროვი იმ მტკივნეულ გარემოებაზე ამახ-
ვილებდა ყურადღებას, რომ ახალგაზრდა არტისტები ცოტანი 
იყვნენ, მათი აღზრდისა და პროფესიული განვითარებისთვის 
სივრცე არ არსებობდა; საზოგადოებას კი ბეზრდებოდა ერთი 
და იმავე მსახიობების თამაშის ცქერა, რეპერტუა რიც კრიტი-
კას ვერ უძლებდა და ეს ყველაფერი თეატრის მიმართ გულ-
გრილ დამოკიდებულებას უწყობდა ხელს.82 რა თქმა უნდა, 
პრესა, თავის მხრივ მხოლოდ კრიტიკით არ შემოიფარგლე-
ბოდა, ტრადიციულად ცდილობდა მკითხველთა მობილიზებას 
თეატრის დასახმარებლად და საზოგადოების დამუნათებას:

„ტფილისის ქართულ თეატრზე ლაპარაკის დროს ყველა 
კითხულობს: რას აპირებს დრამატიული საზოგადოება? რას 
აკეთებს დრამატიული საზოგადოება? რატომ ასე მიჰყავს 

81 ილია ჭავჭავაძე, „თეატრის როლი ერის ცხოვრებაში“ 1886 წ. 
82 ივერია. N71. 02.04.1894, გვ. 1.
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თეატრის საქმე? რატო ამასა და ამას ხელს არ ჰკიდებს? 
რატო ამ გზაზე არ დადის? ნება მომეცით დრამატიულ სა-
ზოგადოების წევრის ადგილი დავიჭირო და ამის მთქმელს 
მივუბრუნდე მაგგვარისავე კითხვით: თქვენ, მოწყალეო ხელ-
მწიფევ, ჩემო მყვედრებელო, მკილავო და გამკიცხველო … 
რა გაგიკეთებია ჩემთვის, რა შემწეობა მოგიცია ზნეობითი ანუ 
ნივთიერი, რა გზა გიჩვენებია გზის დაბნევის დროს, რა გულ-
შემატკივრობა მოგიშველებია ჩემის საქმისთვის, რა ზრუნვა 
გაგიწევია, წელი როდის გაგიმაგრებია ჩემთვის, ერთი სიტყ-
ვით, რა მოგიცია, რასა მთხოვ?“.83

დრამატიული საზოგადოების ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა 
სავალალო ფინანსური მდგომარეობა იყო. მაგალითად, 1894 
წლის სეზონი საზოგადოებამ 2400 მანეთის დეფიციტით და-
ასრულა, რომელმაც საზოგადოების ხაზინა დააცარიელა და 
700 მანეთი ვალადაც დაადო.84 ამავე დროს, საზოგადოებას 
მუდმივად ხვეწნა-მუდარის რეჟიმში უწევდა ყოფნა საწევრო 
გადასახადის შესაკრებად, რაც ოდნავ მაინც შეამსუბუქებდა 
ფინანსურ კრიზისს, თუმცა წარუმატებლად. მდგომარეობას 
ამძიმებდა ისიც, რომ სათავადაზნაურო ბანკმა 1893 წელს, 
სეზონის დაწყებამდე დრამატიულ საზოგადოებას დახმარება, 
წლიური 1 000 მანეთიც შეუწყვიტა.85 1894 წელს კი კვლავ 
უარით გაისტუმრა.86

მე-19 საუკუნის 90-იან წლებში, როცა პრესაში ყოველდღიუ-
რად იბეჭდებოდა კერძო თუ ჯგუფური შემოწირულობების 
ანგარიშები ქშწგს-ს, წინამძღვრიანთკარის სკოლის, ძეგლების, 
მწერლებისა თუ სამკითხველოების დასახმარებლად გამოგზა-
ვნილი ფულისა, თეატრის გასაძლიერებლად გამოგზავნილი 
დახმარების მხოლოდ თითო-ოროლა ცნობა თუ მოიპოვება.

83 ივერია. N206. 28.09.1890, გვ. 1. 
84 ივერია. N52. 10.03.1894, გვ. 1.
85 ივერია. N88. 29.04.1893, გვ. 2. 
86 ივერია. N89. 29.04.1894, გვ. 2. 
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თუ შევადარებთ ამავე წელს რაფიელ ერისთავის87 იუბი-
ლესთვის გამოგზავნილ თანხებს, რომელიც საქართველოს 
ყველა კუთხიდან მოედინებოდა, ასევე იმ საჩუქრების ფასს, 
რომელიც მწერალმა საჩუქრად მიიღო (მშვენიერ ყდაში ჩას-
მული მისივე ლექსთა კრებული, მოოქროვილი ვერცხლის 
კოვზები, ვერცხლის კალამი, შავი მარმარილოს საწერელი, 
მაგიდა, ფრაჟეს სურა, ვერცხლის კალენდარი ბარომეტრით 
და თერმომეტრით, შავი ქვის სამელნე, ვერცხლის გვირ-
გვინი, ჩანგი და სხვა მრავალი88) ცხადი ხდება, რომ თეატრის 
ხელშეუწყობლობა ქველმოქმედებისადმი გულგრილობით ან 
სიძუნწითა და ხელმოკლეობით არ აიხსნება.

პოპულარულ მსახიობთა იუბილეებს, როგორც ჩანს, უფრო 
სწყალობდა ქართული პუბლიკა, ვიდრე თავად დრამატიულ 
საზოგადოებას. მაგალითად, 1902 წლის აპრილში ვასო აბა-
შიძის იუბილეს გასამართავად დრამატიულ საზოგადოებას 
800 მანეთამდე შემოწირულობა გამოუგზავნეს ჭიათურიდან, 
კავკავიდან, ბათუმიდან, ფოთიდან, ახალ-სენაკიდან, გორი-
დან, ნოვოროსიისკიდან, ცხინვალიდან, პეტერბურგიდან, 
ახალ ქალაქიდან და ბაქოდან.89 

პრესის მასალებიდან აშკარად ჩანს, რომ ამ დროისათვის 
თეატრისა და დრამატიული საზოგადოების ხელშესაწყობად 
საზოგადოებას ჯიბეზე ხელის გაკვრა დიდად არ სურდა, ამი-
ტომ მათ ისევ საკუთარი ძალებით უნდა ეცადათ ქველმოქმე-
დების წახალისება, რათა დახურვის პირას მყოფი თეატრი 
გადაერჩინათ:

1893 წლის 2 თებერვალს დრამატიული საზოგადოების სა-
სარგებლოდ ბალი გამართულა „ტფილისის საბრანიაში“ 
ელენე ანდრონიკაშვილის დიასახლისობით, მაგრამ მას 
ცოტა ხალხი დასწრებია.90

87 რაფიელ ერისთავი (1824-1901) – ქართველი მწერალი, ეთნოგრაფი, 
ლექსიკოგრაფი, საზოგადო მოღვაწე.
88 ივერია. N230. 25.10.1895, გვ. 2. 
89 ივერია. N79. 11.04.1902, გვ. 3. 
90 ივერია. N25. 04.02.1893, გვ. 2.
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იმავე მიზნით 1894 წლის 8 აპრილსაც გამართეს კონცერტი, 
თუმცა ხარჯთაღრიცხვას თუ თვალს გადავავლებთ, ხარჯის 
გამოკლებით წმინდა შემოსავალი ვალებსაც კი ვერ გაუსტუმ-
რებდა დრამატიულ საზოგადოებას. შეკრებილი 525 მანე-
თიდან 218 მანეთამდე კლუბის ქირას, როიალებს, მარკებს, 
სტამბას, აფიშებსა და სხვა ხარჯებს მოხმარდა. დარჩა 301 
მანეთი და 50 კაპიკი.91

1894 წელს „ივერიაში“ დაანონსდა საქველმოქმედო, სალი-
ტერატურო-სამუსიკო საღამო „ტფილისის კრებულში“ დრამა-
ტიული საზოგადოების სასარგებლოდ.92

1895 წელს დრამატიული საზოგადოების სასარგებლოდ გა-
მართული კონცერტიდან სულ 600 მანეთი შემოვიდა.93

1901 წელს დრამატიულ საზოგადოებას გიორგი ილიას ძე 
ოქრომჭედლიშვილმა 25 მანეთი და ფიცრები შესწირა.94

1902 წლის 5 მაისის საქველმოქმედო სეირნობიდან, რომე-
ლიც თავად თ. დ. გრუზინსკის თაოსნობით გაიმართა ქარ-
თული დრამატიული საზოგადოების სასარგებლოდ, განსა-
კუთრებით დიდი თანხები არ შემოსულა. სულ 2 558 მანეთი 
და 65 კაპიკი მოგროვდა, საიდანაც წმინდა შემოსავალი 1 
343 მანეთი და 10 კაპიკი დარჩა. დანარჩენი ბაღის ქირამ, 
მოწყობამ, კიოსკებმა, ბუფეტმა, ორკესტრმა და სხვა ხარჯებმა 
წაიღო. ამ სეირნობისას დიდმა მთავარმა, ნიკოლოზ მიხეი-
ლის ძემ შესწირა 100 მანეთი, მთავარმართებელმა გოლი-
ცინმა95 – 100 მანეთი. პრემიები, ბილეთები იყო: დავით სა-
რაჯიშვილისა –  50 მანეთი, კნ. გრუზინსკისა – 25 მანეთი, კნ. 
ხერხეულიძისა  – 25 მანეთი, თ. ზ. ერისთავისა – 25 მანეთი, 

91 ივერია. N123. 12.06.1894, გვ. 4.
92 ივერია. N71. 02.04.1894, გვ. 2.
93 ივერია. N50. 07.03.1895, გვ. 1. 
94 ივერია. N216. 06.10.1901, გვ. 4.
95 გრიგოლ გოლიცინი (1838-1907) – კავკასიის მთავარმართებელი 
1897-1904 წლებში; რუსეთის იმპერიის არმიის ინფანტერიის გენერალი, 
გენერალადიუტანტი.
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ალექსანდრე მანთაშევისა96 – 25 მანეთი, პ.კ. ზუბალაშვილისა 
– 25 მანეთი, პრინცესა მიურატისა97 – 25 მანეთი.98

თუმცა იყო იშვიათი გამონაკლისებიც. სტეფანე კონსტანტინეს 
ძე ზუბალაშვილმა99 1902 წელს ქართულ დრამატიულ საზო-
გადოებას 100 თუმანი შესწირა.100

საზოგადოების ყურადღება და სოლიდარობა უფრო იმა-
ტებდა ტრაგიკული შემთხვევებისას; 1894 წლის 12 ოქტომ-
ბერს ქუთაისის თეატრი დაიწვა. კოტე მესხმა101 „ივერიაში“ 
წერილი გამოაქვეყნა და საზოგადოებას დახმარებისათვის 
მიმართა თეატრის აღსადგენად: „ყოველ თქვენგანს ოცი ნაც-
ნობი მაინც ეყოლება და ყველა ნაცნობს რომ თითო აბაზის 
მეტიც არ გამოართვათ, ამითიც დიდი ფული შესდგება. მე 
კიდევ ამ აზრის ვარ, რომ საზოგადო უბედურების დროს თუ 
ესე არ მოვიქეცით, ყველანი არ დავფაცურდით, წინ ვერ წა-
ვალთ და არც არა გვეშველება რა“.102  მართლაც „ივერიისა“ 
და „კვალის“ რედაქციებში მთელი საქართველოდან დაიწყო 
შეგროვილი თანხების გამოგზავნა, თუმცა ეს ენთუზიაზმი მა-
ლევე ჩაქრა.

1914 წელს ტფილისშიც დაიწვა ქართული სათავადაზნაურო 
თეატრი. ამ ფაქტმა უკვე მოახერხა საზოგადოების გაერთია-
ნება თეატრის აღსადგენად. თავადაზნაურობის დეპუტატთა 
საკრებულოს მთელმა შემადგენლობამ გადადო ჯამაგირის 
1% და ყოველთვიურად ურიცხავდა ამ თანხას, სანამ თეატრი 
აღდგებოდა. 

96 ალექსანდრე მანთაშევი (1842-1911) – ნავთობის მაგნატი, ქველმოქმედი. 
ფინანსურ მხარდაჭერას უწევდა თბილისის სომეხთა თეატრალურ საზოგადოებას 
იგი იყო „არტისტული საზოგადოების სახლის“ მშენებლობის ერთ-ერთი 
დამფუძნებელი (შენობაში დღეს რუსთაველის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 
ფუნქციონირებს).
97 სალომე დადიანი-მიურატისა (1848-1913) – სამეგრელოს მთავრის დავით 
დადიანისა და ეკატერინე დადიანის ქალიშვილი. 
98 ცნობის ფურცელი. N1935. 25.09.1902, გვ. 3-4. 
99 სტეფანე ზუბალაშვილი (1860-1904) – მეწარმე, მეცენატი. 
100 ივერია. N4. 05.01.1902, გვ. 3.
101 კონსტანტინე (კოტე) მესხი (1857-1914) – ქართველი მსახიობი, დრამატურგი.
102 ივერია. N229. 29.10.1894, გვ. 3. 
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თბილისის საქალაქო თვითმმართველობის ქართველ მოსამ-
სახურეთა ჯგუფმა გადაწყვიტა, მოეგროვებინა ერთდროული 
შემოწირულება და ამავე მიზნით მოეწყო ყოველთვიური შე-
მოწირულების შეგროვება ქალაქის ყველა მოსამსახურეთა 
შორის.103 შეიქმნა ქართული თეატრის ფონდი. მის გასაძლი-
ერებლად მთელი საზოგადოება ძალისხმევას არ იშურებდა.

მთარგმნელმა დავით მესხმა მთელი წლიური ჰონორარი 
თეატრის აღსადგენად გადადო. ივანე გომელაურმა104 მისი 
ნათარგმნი პიესა უფასოდ გადასცა დრამატიულ საზოგადო-
ებას, ნ. ავალიშვილმა105 განაცხადა, რომ მისი თარგმნილი 
პიესების გამოცემით შემოსულ თანხას სრულად გადასცემდა 
თეატრის აღდგენის ფონდს, იოსებ იმედაშვილმაც106 თავისი 
თარგმნილი პიესის ჰონორარიც ფონდს შესწირა, საზოგადო-
ებამ მიიღო ტფილისის ცენტრალური ტელეგრაფის თანამ-
შრომელთა შორის შეკრებილი 75 მანეთი და ა. შ.107

მკითხველთა ენთუზიაზმისა და ქველმოქმედების წასახალი-
სებლად, ყველა შემომწირველის შესახებ ცნობების დაბეჭდვის 
გარდა, ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“ საგანგებოდ გამო-
არჩევდა მისაბაძ მაგალითებს, რომელთა შორის ერთ-ერთი 
ყველაზე სახასიათო და გულისამაჩუყებელი 7 წლის ბიძინა 
მერკვილაძის შემოწირულობა – 1 მანეთი და 50 კაპიკი იყო. 
პატარა მოქალაქე რედაქციას წერდა: „ჩემო დეიდა ნინო!
ქართული თეატრი რომ დაიწვა, მე ბევრი ვიტირე. ჩემ სახელ -
წოდების დღეს108 რაც მამამ ფული მომილოცა, სულ გიგზავ-
ნით ქართულ თეატრის ასაშენებლად“.109

103 თეატრი და ცხოვრება. N34. 26.10.1914, გვ. 15-16.
104 ივანე გომელაური (1867-1951) – ქართველი მწერალი, პედაგოგი.
105 ნიკოლოზ ავალიშვილი (1844-1929) – ქართველი ჟურნალისტი, 
მთარგმნელი, მწერალი და თეატრალური მოღვაწე, ქართული დრამატული 
საზოგადოების წევრი.
106 იოსებ იმედაშვილი (1876-1952) – ქართველი კრიტიკოსი, მწერალი, 
პუბლიცისტი.
107 თეატრი და ცხოვრება. N34. 26.10.1914, გვ. 16.
108 დაბადების დღე.
109 თეატრი და ცხოვრება. N34. 26.10.1914, გვ. 16
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სახალხო თეატრები - თვითორგანიზებული 
კულტურული კერები

განსხვავებით დედაქალაქის სახელმწიფო თუ სხვა პროფესი-
ული თეატრების, დრამატიული საზოგადოების პრობლემებისა 
და მის მიმართ საზოგადოების სოლიდარობის ხარისხისა, პე-
რიფერიებში და რეგიონებში მოქალაქეების აქტიური კულტუ-
რული თვითორგანიზების საინტერესო პრაქტიკას ქმნიდა პა-
ტარა, ადგილობრივი თეატრების დაარსება და განვითარება.

სახალხო თეატრის იდეა მე-19 საუკუნეში გაჩნდა ევროპაში, 
საიდანაც ამ ტენდენციამ რუსეთის იმპერიასა და საქართვე-
ლოშიც მოიკიდა ფეხი. საზოგადოების მიერ მოწყობილ „სა-
ხალხო თეატრებში“ წარმოდგენების გამართვის პარალელუ-
რად, ატარებდნენ მუსიკალურ-ლიტერატურულ საღამოებს, 
კონცერტებს, გამოფენებს, ლექციებსა და საზოგადოებრივ 
გასართობებს. XIX საუკუნის ბოლოსთვის მარტო ბერლინში 
სამი ასეთი სახალხო თეატრი არსებობდა. იმავე ფუნქციის 
მატარებელი იყო Toynbee Hall-ი, ასევე, 1897 წელს გახს-
ნილი ცნობილი „სახალხო სასახლე“ ლონდონში, Universite-
Populare პარიზში; 1870 წელს ოდესაში გახსნილი სახალხო 
თეატრი, რომელმაც თავიდანვე აიღო ორიენტაცია „იაფი 
სპექტაკლების“ გამართვაზე.

საქართველოს კულტურული ცხოვრებაც ითვისებდა ამ ტენ-
დენციას. სახალხო სახლებს და პატარა თეატრებს ტფილისსა 
თუ რეგიონებში დაბალი ფენებიდან გამოსული ახალგაზრდა 
სცენისმოყვარეები ქმნიდნენ. დასაწყისისთვის, ამ ადგილობ-
რივ დასებს შემწეც დიდად არავინ ჰყავდა და საკუთარი 
ძალებით უწევდათ სიძნელეებთან გამკლავება. თბილისის 
უბნებში და ასევე საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში სცენის 
მოყვარულთა ძალისხმევით გახსნილი პატარა დრამატული 
წრეები ხშირად მართავდნენ საქველმოქმედო წარმოდგენე-
ბსა და საღამოებს, ტრადიციულად, როგორც სხვათა დასახ-
მარებლად, ასევე საკუთარი სცენის გასაძლიერებლადაც.
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პრესაში ხშირად ნახავთ მსგავს ცნობებს: 

გაიმართა წარმოდგენა სოხუმში, ქალაქის კლუბის დარბაზში 
ამავე სცენის მოწყობის სასარგებლოდ.110 

ეფემია მაჩაბლის თაოსნობით გაიმართა წარმოდგენები ცხინ-
ვალის სცენის სასარგებლოდ. შეგროვდა 56 მანეთი და 40 
კაპიკი.111 

სოფელ ნატოჩაოში (სამეგრელო) ჩატარდა წარმოდგენა სა-
მუდამო სცენის მოსაწყობად.

ორგანიზატორები და შემსრულებლები – „სოფლის ნასწავ-
ლი ახალგაზრდობა“.112 

დაბა ხონის ახალგაზრდობამ ხელი მოჰკიდა წარმოდგენების 
მართვას და სამაგალითო სეზონი შექმნა. სეზონის განმავ-
ლობაში გაიმართა 12 წარმოდგენა.113

იყო ისეთი შემთხვევებიც, როცა წარმოდგენის შემოსავალს 
გასავალი აჭარბებდა. ასეთი იყო ქართული სცენის მოყვა-
რეების მიერ გამართული წარმოდგენა ფოთში. წარმოადგი-
ნეს ა. ცაგარლის „მოულოდნელი საჩუქარი“, ვ. გუნიას „მო-
ნადირე“, ვოლსკის „დათვი“, მაგრამ სპექტაკლებს თითქმის 
არავინ დაესწრო. შემოვიდა 15, დაიხარჯა 23 მანეთი.114 

1895 წელს გაიხსნა ავლაბრის სახალხო თეატრი, რომლის 
დასახმარებლადაც საზოგადოება ხშირად აგროვებდა115 შე-
მოწირულობებს. შემომწირველთა შორის იყო ცნობილი მსა-
ხიობი ლადო ალექსი-მესხიშვილიც116, რომელმაც სახალხო 

110 ივერია. N36.18.02. 1895, გვ. 3.
111 ივერია. N47. 04.03.1892, გვ. 1.
112 ივერია. N182. 28.08.1892, გვ. 2. 
113 თეატრი და ცხოვრება. N32. 15.08.1910, გვ. 9.
114 ივერია. N163. 31.07.1894, გვ. 1-2.
115 ივერია. N253. 23.11.1895, გვ. 4. 
116 ლადო ალექსი–მესხიშვილი (1857-1920) – მსახიობი, რეჟისორი. ქშწკგს წევრი.
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თეატრს ფულთან ერთად 5 სასცენო პარიკიც აჩუქა.117

საბურთალოს სახალხო თეატრს, 1916 წელს, ეხმარებოდნენ 
თავად-აზნაურთა საკრებულო და ძმები ძეგველოვები118. 

1901-1909 წლებში კონსტანტინე ზუბალაშვილის ვაჟებმა, პეტ-
რემ, ლევანმა და იაკობმა თავიანთი ხარჯით ააშენეს და სა-
ჩუქრად გადასცეს დედაქალაქს კონსტანტინე ზუბალაშვილის 
სახელობის საქალაქო სახალხო სახლი (დღეს კოტე მარჯა-
ნიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი), 
რომელიც თეატრთან ერთად მოიცავდა სალექციო დარბაზს, 
წიგნთსაცავსა და სამკითხველოს. იგი მალე იქცა თბილისის 
ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კულტურულ ცენტრად, სადაც წა-
რმოდგენები (დრამატული, საოპერო) 12 ენაზე იდგმებოდა.119

ზუბალაშვილების სახალხო სახლის გახსნას წინ თბილისში 
პატარა თეატრების – ხელოსანთა და მუშათა სახალხო თეატ-
რების წარმოშობა და განვითარება უსწრებდა, რომელთაც 
შემდეგ ამ სახლში დაიდეს ბინა. ერთ-ერთი იყო „ავჭალის აუ-
დიტორია“. ეს პატარა სათეატრო საზოგადოება-სახელოსნო 
სკოლის მოსწავლეებმა დააარსეს. გიორგი ჯაბაური, სანდრო 
დავითაშვილი და ისაკ ძნელაძე პირველი სცენისმოყვარეები 
იყვნენ, რომლებმაც ავჭალაში სასცენო წარმოდგენების გა-
მართვა დაიწყეს. პირველი საჯარო წარმოდგენა მათ 1891 
წლის ზაფხულში გამართეს ისაკ ძნელაძის აივანზე. შემდგომ 
„თეატრის სენით შეპყრობილი“ ახალგაზრდები დროგამოშ-
ვებით დგამდნენ სპექტაკლებს. როცა მათ სხვა ამხანაგებიც 
შემოემატნენ, დააარსეს წრე, სამოქმედო გეგმაც შეიმუშავეს 
და წესდებაც შეადგინეს. ამხანაგობის მიზანი იყო უფასო 
სპექტაკლების მოწყობა, სამკითხველოების გახსნა და სხვა 
კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები. გიორგი ჯა-
ბაური იხსენებს:

117 ივერია. N253. 23.11.1895, გვ. 4.
118 ძმები ძეგველოვები – თბილისელი თევზის ვაჭრები. 
119 ჟურნალი „ძველი ხელოვნება დღეს“, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 
დაცვის სამინისტრო. 07.2016, გვ.12.
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„ვინაიდან სპექტაკლების მოწყობას მცირეოდენი ხარჯი სჭირ-
დებოდა, დავადგინეთ, ამხანაგობის თითოეულ წევრს თვეში 
ათი შაური შეეტანა სალაროში, ხოლო როცა საწევრომ ერთ 
თუმანს მიაღწია, თავი როტშილდად დავისახეთ და მომავ-
ლისთვის ოცნების კოშკების აგება დავიწყეთ. ჯერჯერობით კი 
ათშაურიანი გრიმის ყუთით და უბრალო ზიზილ-პიპილებით 
ვკმაყოფილდებოდით. შევიძინეთ სათამაშო რევოლვერები 
(პუგაჩები)“.120

საუბნო წარმოდგენები 1893 წლამდე გაგრძელდა. შემდეგ 
ამხანაგობა გადავიდა „ავჭალის აუდიტორიაში“, ხოლერის 
ეპიდემიისას თვითმმართველობის მიერ ავჭალის ქუჩაზე გახ-
სნილ უფასო საჩაიეს შენობაში, რომელშიც სცენის მოწყობის 
ნებართვა „სიფხიზლის საზოგადოების“ თავმჯდომარის, ცნო-
ბილი ხალხოსანი ექიმის, ნიკო ხუდადოვის121 შუამდგომლო-
ბით მოიპოვეს. რადგან წევრების უმეტესობა ხელოსანი იყო, 
ადვილად გამართეს სცენა. მაშინდელმა პოლიცმეისტერმა 
მიწერა არშაკუნის თეატრს, რომლისგანაც მიიღეს ფარდა 
და რამდენიმე დეკორაცია. დასადგმელად აირჩიეს ავქსენტი 
ცაგარლის „რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ“. ქალი მსახიობის მო-
ძიება გასჭირვებიათ და უპოვიათ ერთი მრეცხავი დედაკაცი. 
შემდგომ წრეს შემოუერთდა ეკატერინე იოსელიანი, ან. ჩაჩი-
ბაია, ეკ. წულუკიძე, მწერალი თედო სახოკია, მწერალი ნინო 
ნაკაშიძე, ნინო დავითაშვილი, სოფიო ციციშვილი და სხვები. 
რეჟისორად აირჩიეს იოსებ იმედაშვილი.

მსახიობები მარტო „ავჭალის აუდიტორიაში“ არ გამოდიოდ-
ნენ. მათ იწვევდნენ ავლაბრის, ხარფუხის, საბურთალოს, ნა-
ძალადევის და სხვა უბნების დრამატული წრეები. „ავჭალის 
აუდიტორიას“ დიდ დახმარებას უწევდა ქართული დრამა-
ტული საზოგადოება. მისი გამგეობის წევრის, გიორგი ლას-
ხიშვილის122 ინიციატივით ქართულმა დრამატულმა თეატრმა 

120 გ. ჯაბაური. მოგონებები. „ხელოვნება”, 1956, გვ. 12.
121 ნიკოლოზ (ნიკო) ხუდადოვი (1850-1907) – ქართველი ექიმი, პუბლიცისტი და 
საზოგადო მოღვაწე.
122 გიორგი ლასხიშვილი (1866-1931) – ქართველი პუბლიცისტი, რედაქტორი, 
საზოგადო მოღვაწე, სოციალისტ-ფედერალისტთა ერთ-ერთი ლიდერი. 
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მისცა დეკორაციები და 50 მანეთი ფულად. პროფესიული 
თეატრი ასევე უფასოდ უთმობდა ტანსაცმელს. სახელოვანი 
მსახიობები: ნატო გაბუნია, კოტე ყიფიანი და სხვები სრულიად 
უანგაროდ, სისტემატურად იღებდნენ მონაწილეობას მათ 
სპექტაკლებში, რადგან მუშები უტრანსპორტობისა და უსახ-
სრობის გამო დიდ თეატრში ვერ ესწრებოდნენ წარმოდ გენებს. 

1909 წლისთვის „ავჭალის აუდიტორიაში“ შეწყდა წარმოდგე-
ნების მართვა, რადგან დასმა ზუბალაშვილების „სახალხო 
სახლში“ გადაინაცვლა“.123

თვითმოქმედებით დაარსდა და მოეწყო ნაძალადევის ქარ-
თული მუშათა თეატრიც. პირველი წარმოდგენა ქართული 
საზოგადო მოღვაწის, წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზო-
გადოების წევრის, გრიგოლ ჩარკვიანის სახლში გაიმართა 
1896 წელს. სცენისმოყვარეებს არც მუდმივი ბინა და არც 
შენობა გააჩნდათ, ამიტომ წარმოდგენებს აივნებზე, ეზოებ-
სა და სახელდახელოდ მოწყობილ სცენებზე მართავდნენ. 
წარმოდგენები ძირითადად უფასო იყო, ვინაიდან ხელმო-
კლე მოსახლეობისთვის იყო განკუთვნილი. ეწყობოდა საქ-
ველმოქმედო სპექტაკლებიც. შემდგომ აიღეს შენობა და 
საკუთარი ძალებით მოაწყვეს. ეს შენობა 200 მაყურებელს 
იტევდა. მალე თეატრმა ქალაქის თავთან, ალექსანდრე ხა-
ტისოვთან124 აღძრა საკითხი, რომ მინდვრის სამხრეთ ნაწილ-
ში შემორჩენილი ნადუქნარი სცენის მოყვარეებისთვის მუდ-
მივ ბინად მიეცათ. ქალაქის თავი არქიტექტორთან ერთად 
მივიდა შენობის დასათვალიერებლად და მისვლისთანავე 
25 მანეთი შესწირა მომავალი თეატრის მოსაწყობად. 1912 
წლის იანვარში ნაძალადევში გაიხსნა თეატრის ახალი შე-
ნობა, რომლის პირველ წარმოდგენას  ქუჩაში გამოფენილი 
აფიშები ამცნობდა ქალაქს:

„1912 წლის 29 იანვარია. სადღესასწაულოდ მორთული თე-
ატრის შესავალში სვეტები ფერადი ყვავილებითა და გირლი-

123 გ. ჯაბაური. მოგონებები. „ხელოვნება“, 1956.
124 ალექსანდრე ხატისოვი (1874-1945) - ექიმი, ტფილისის ქალაქის თავი 1910-
1917 წლებში.
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ანდებით მოუკაზმავთ. კარის მთელ სიგრძეზე კი აბრეშუმის 
ფერადი ლენტია გაბმული. საზეიმოდ გამოწყობილი ხალხი 
თეატრის გახსნას მოუთმენლად ელოდა. ზეიმს ესწრებოდნენ 
ქალაქის თავი ხატისოვი, პოეტები, მსახიობები, პრესის მუშა-
კები და დიდძალი მოწინავე ახალგაზრდობა“.125 

თეატრი ძალიან პოპულარული იყო. მის სცენაზე პროფესი-
ული თეატრის ცნობილი მსახიობებიც გამოდიოდნენ. 1917 
წელს გადაწყდა ახალი შენობის, მუშათა კლუბის აგება. გამო-
იყო თანხები, მშენებლობა კი თეატრის მოყვარულმა მუშებმა, 
კალატოზებმა, დურგლებმა, მღებავებმა მიიყვანეს ბოლომ-
დე, რომლებიც სამუშაო დღის დასრულებისთანავე მშენებ-
ლობაზე მიდიოდნენ და გვიან ღამემდე მუშაობდნენ. 1920 
წელს მშენებლობა დასრულდა და გაიხსნა მუშათა კლუბი, 
რომელსაც პლეხანოვის სახელი ეწოდა.126

ადგილობრივი სცენისმოყვარეთა ძალისხმევით დაარსდა და-
ბა ყვირილას სახალხო თეატრი. 1898-1899 წლებში ყვირი-
ლას მოწინავე ახალგაზრდობამ დააფუძნა სცენისმოყვარეთა 
წრე. ამ წრეს ხელმძღვანელობდნენ ალექსანდრე არაბიძე127, 
კოწია მოდებაძე128, მიხეილ გაჩეჩილაძე129, ვანო გველესიანი 
და ვანო არდიშვილი.130 

პირველი ქართულ-რუსული წარმოდგენა გაიმართა ალექ-
სანდრე არაბიძის შენობაში, რომელიც თავლას უფრო წაა-
გავდა, ვიდრე სათეატრო ნაგებობას. ქართულად ითამაშეს 
„ჭკუისა მჭირს“ და რუსულად – „Через край“. წარმოდგენების 
გამართვა შემდეგში ფართოდ გაიშალა, სცენისმოყვარეთა 

125 საბჭოთა საქართველო. თბილისი, 1972, გვ. 15.
126 საბჭოთა საქართველო. თბილისი, 1972.
127 ალექსანდრე არაბიძე (1878-1937) -გამომცემელი, თეატრალური მოღვაწე, 
ზესტაფონის პირველი კულტურულ-პოლიტიკური ჯგუფის წევრი. დახვრიტეს 1937 
წ.  დეკემბერს. 
128 კონსტანტინე მოდებაძე (1879-1950) - ქიმიის დოქტორი (გრენობლის 
უნივერსიტეტი, საფრანგეთი), მეღვინე. 
129 მიხეილ გაჩეჩილაძე (1876-19??) - მწიგნობარ-გამომცემელი, მესტამბე, 
მეწარმე, საზოგადო მოღვაწე.
130 ივანე არდიშვილი (1875-1905) - საზოგადო მოღვაწე, ზესტაფონის პირველი 
საგანმანათლებლო-პოლიტიკური წრის ხელმძღვანელი და დამფინანსებელი.
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ჯგუფი გაფართოვდა და საჭირო გახდა პროფესიონალი 
ხელმძღვანელის დახმარება. ამიტომ მიიწვიეს ქუთაისიდან 
ვასო ბალანჩივაძე131, დათიკო ჩარკვიანი და შალვა დადიანი. 

ყვირილაში წარმოდგენები ზაფხულობით იმართებოდა, სა-
ნამ ეს „თავლა-თეატრი“ არ დაიწვა. ამის შემდეგ სპექტაკ-
ლების გამართვა ძალიან შეფერხდა, თუმცა წრემ გამონახა 
ადგილი „იარმურკის“ თავში. შემდეგ „იარმურკაში“ ააშენეს 
საზაფხულო ფარდული. მალე გაჩნდა თეატრის შენობის აშე-
ნების სურვილი, დაარსდა დრამატული წრე, შედგა გამგეობა 
და 1900-იან წლებში შეუდგნენ თეატრის შენობისთვის თან-
ხების შეგროვებას. გამგეობაში შედიოდნენ ინტელიგენციის 
წარმომადგენლები და მოწინავე ვაჭრები; მასწავლებლები: 
ბესარიონ132 და ლუკა133 კელენჯერიძეები, საშა სტეფანოვი, 
ვანო საყვარელიძე, ნოე ჩხეიძე და ბესარიონ დეკანოსიძე. 
ვაჭრებიდან: მიხეილ გაჩეჩილაძე (რომელსაც იმხანად ჰქონ-
და წიგნის მაღაზია და სტამბა), ილია მაღლაკელიძე და ვანო 
არდიშვილი. ქალებიდან: ბარბარე წერეთლისა134, ალექსან-
დრა ჭუმბურიძე. დაარსდა საპაიო გადასახადი. მალე პაისა-
გან და შემოწირულობისაგან შეგროვდა თანხა, რომლითაც 
მუდმივი თეატრის შენობას ჩაეყარა საფუძველი. „ახალი რი-
ადის“ ქუჩაზე ააშენეს ქვის კოპწია შენობა, რომლის გვერ-
დით მოწყობილი იყო ბიბლიოთეკა-სამკითხველო, ზევით 
სარ თულში კი დაარსდა „საურთიერთო საზოგადოების ბან-
კი“. თეატრმა მუშაობა გააცხოველა. წრეს შეემატნენ ახალი 
წევ რები. წარ მოდგენები იმართებოდა უმეტესად ფარულ 
სოციალ- დემოკრატიული მუშათა პარტიის სასარგებლოდ. 
ამგვარი წარ მოდგენები ყვირილას გარეთაც მრავლად ეწყო-

131 ვასილ ბალანჩივაძე (1867-1951) - სცენაზე პირველად გამოვიდა 1887 
წელს თბილისში, ვასო აბაშიძის ხელმძღვანელობით. 1890–1891 წლებში იყო 
თბილისის ქართული თეატრის, 1891-1894 წლებში ქუთაისის თეატრის მსახიობი 
(1921 წლიდან ხელმძღვანელი).
132 ბესარიონ კელენჯერიძე (1862-1953) - ქართველთა შორის წერა-კითხვის 
გამავრცელებელი საზოგადოების ყვირილას განყოფილების გამგეობის წევრი.
133 ლუკა კელენჯერიძე - მასწავლებელი, ქართველთა შორის წერა-კითხვის 
გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი. 
134 ბარბარე (ვარინკა) მაჭავარიანი-წერეთლისა (1874-1948) - კომპოზიტორი, 
საზოგადო მოღვაწე. 1909 წლიდან - „წერა-კითხვის გამავრცელებელი 
საზოგადოების“ თავმჯდომარე ყვირილას (ზესტაფონი) თემში. 
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ბოდა: სვირ ში, საქარაში, ბელაგორში, ჭიათურაში. ამ საქმი-
ანობამ გასტანა 1905 წლის რევოლუციის დამარცხებისა და 
„შავი რეაქციის“ დროს. იმპერიის არმიამ სადამსჯელო ექსპე-
დიციისას, თეატრი გადაწვა.135 

რეგიონული პატარა სახალხო თეატრების თვითმოქმედებით 
განვითარების საინტერესო მაგალითია ოზურგეთის თეატრი. 
1868 წელს ოზურგეთში საქველმოქმედო მიზნით პირველად 
გაიმართა სცენის მოყვარეთა წარმოდგენა, ამ ფაქტის შესა-
ხებ წერდა 8 მარტის ნომერში გაზეთი „დროება“. 1890-იან 
წლებამ დე დროგამოშვებით იმართებოდა ამგვარი საქველ-
მოქმედო წარმოდგენები (უმეტესად სკოლებისა და ბიბლი-
ოთეკების სასარგებლოდ). იდგმებოდა გ. ერისთავისა და ავ. 
ცაგარლის პიესები: „გაყრა“, „ძუნწი“, „უჩინმაჩინის ქუდი“, „ხა-
ნუმა“ და სხვ. ოზურგეთის სცენის მოყვარეები უმთავრესად 
ადგილობრივი მასწავლებლები იყვნენ: ნ. ანთიძე, ე. ჭიჭინაძე, 
ნ. ჯაყელი, ნ. ლომთათიძე, ა. მებურიშვილი, ო. ხურციძე, დ. 
ჩიგოგიძე და სხვები. მოგვიანებით სცენისმოყვარეებს შეუერ-
თდა სამსონ ხურციძე.136

1890-იანი წლებიდან აქ თეატრალურ მოღვაწეობას იწყებენ 
ოზურგეთის საქალაქო სასწავლებლის მოწაფეები: ალექსან-
დრე წუწუნავა137 და ვასო ურუშაძე138, რომელთაც ოზურგეთე-
ლები „პაწა არტისტებს“ ეძახდნენ. 

1908 წელს ოზურგეთში დრამატიული საზოგადოება და-
ფუძნდა139. მოქალაქეები კვლავ ცდილობდნენ სახსრების 
შეგ როვებას თეატრის შენობის ასაგებად.

135 იოსებ იმედაშვილის არქივი. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია, 
საზოგადოებრივი არქივი.
136 სამსონ ხურციძე (1874-1957) - მსახიობი, რეჟისორი. 
137 ალექსანდრე წუწუნავა (1881-1955) - თეატრალური მოღვაწე, რეჟისორი. მის 
სახელს ატარებს ოზურგეთის დრამატული თეატრი.
138 ვასილ ურუშაძე (1879-1952) - ქართული თეატრის დასის მსახიობი. 1906 
წლიდან იყო თბილისის ოპერის თეატრის გამგე, 1907 წლიდან ჭიათურის 
მუშათა სამხატვრო ხელმძღვანელი. მისი უშუალო ხელმძღვანელობით ჩაეყარა 
საფუძველი აჭარის მუდმივ ქართულ თეატრს.
139 გაზეთი მერცხალი. N1. 04.04.1908, გვ. 3.
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სპექტაკლებს ხან სკოლის შენობაში, კერძო სახლებში, ზაფ-
ხულობით კი ქალაქის ბაღში აგებულ ხის ფარდულში, ე. წ. 
„როტონდაში“ მართავდნენ. 1914 წელს ახალგაზრდა სცე-
ნისმოყვარე გერმანე გოგიტიძის140 თაოსნობით ააგეს თეატ-
რის შენობა, რომელიც 300-მდე მაყურებელს იტევდა. შენობა 
1 ივნისს საზეიმოდ გაიხსნა. წარმოადგინეს სუხოვო-კობილინ-
სკის პიესა, „კრეჩინსკის ქორწილი“, რომელშიც მონაწილე-
ობა მიიღო ლადო მესხიშვილმა.141

თეატრის შენობის ასაშენებლად თანხა გაიღო კონსტანტინე 
საბახტარაშვილმა142. სახელდახელოდ მოწყობილი ვიწრო 
ოთა ხების ნაცვლად, სადაც მოთამაშე „იძულებული იყო, ასჯერ 
გაე ზომა და ისე გადაედგა ნაბიჯი, რომ მაყურებლებში არ გადა-
ვარდნილიყო სცენიდან და სადაც კულისებში ისეთი სივიწროვე 
იყო, რომ ყოველ გამოსვლაზე ამხანაგს უნდა შეკითხებოდა 
მოთამაშე: აბა, ნახე, ზურგი გასვრილი არა მქონდეს კედელზე 
გლასუნითო“, დასმა ახალ დარბაზში გადაინაცვლა.143 

მთელი საქართველოს მასშტაბით რეგიონული პატარა თეა-
ტრებისა და სათეატრო დასების გაჩენისა და განვითარების 
ისტორია გვიჩვენებს ადგილობრივი სცენისმოყვარე ახალგა-
ზრდობის თვითორგანიზების უნარებს, საყვარელი საქმისთვის 
თავდადებული მუშაობის მაგალითებს. სწორედ მათი ენთუ-
ზიაზმით აიხსნება, რომ, მიუხედავად საზოგადოების მხრიდან 
აშკარად გულგრილი დამოკიდებულებისა და სათეატრო საქ-
მესთან დაკავშირებული მრავალი პრობლემისა, მაინც შენარ-
ჩუნდა ადგილობრივი სცენა.

140 გერმანე გოგიტიძე (1886-1960) - ქართული კინოწარმოების ერთ–ერთი 
პიონერი.
141 საქართველოს თეატრალური საზოგადოების მოამბე. N1(43). თბილისი. 1968, 
გვ. 11-12.
142 კონსტანტინე საბახტარაშვილი (1884-1938) - საზოგადო მოღვაწე, 
პოლიტიკოსი. 
143 თეატრი და ცხოვრება.  N15. 15.06.1914, გვ. 6. 
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საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა – 
ეროვნული ლატარია თეატრისათვის

1918 წლიდან ქვეყანაში ახალი რეალობა დადგა. დამოუკიდებ-
ლობის შეგრძნებამ საზოგადოებაში ახალი ენერგია დაბადა. 

ლატარიის მოწყობის იდეა გაჩნდა 1917 წლის ზაფხულში. 
მისი მიზანი იყო პირველი ქართული უნივერსიტეტის დაარ-
სებისათვის და დამწვარი ქართული თეატრის აღდგენისთვის 
საჭირო სახსრების შეგროვება. 1917 წლის 29 ნოემბერს 
ამიერკავკასიის კომისარიატმა თანხმობა განაცხადა ამ ლა-
ტარიის მოწყობაზე. გადაწყდა, გამოეშვათ 25 მანეთის ნომი-
ნალური ღირებულების მქონე ლატარიის ბილეთები (5 მი-
ლიონი მანეთის საერთო ოდენობით). ლატარიის საჯაროდ 
გაყიდვის მომწყობი კომისიის თავმჯდომარე იყო ივანე ჯავა-
ხიშვილი, ხოლო მმართველობის თავმჯდომარე – გიორგი 
ლასხიშვილი.

გაზეთებში ყოველდღიურად ქვეყნდებოდა ცნობები ლატარიის 
დანიშნულების, მნიშვნელობისა და მიმდინარეობის შესახებ:

„გამოვიდა და ისყიდება პირველი ქართული ლატარიის ბი-
ლეთები, რომლის შემოსავალი გადადებულია უნივერსიტე-
ტისა და თეატრისათვის. ჯერხანად ბილეთები მხოლოდ ტფი-
ლისშია გავრცელებული და იყიდება ყველა რედაქციებში და 
თვალსაჩინო დაწესებულებებში. ამ მოკლე ხანში დირექცია 
გაემგზავრება ქუთაისსა და სხვა პროვინციებში ბილეთების 
გასავრცელებლად“.144 

კომისიები დაიგზავნა ფოთში, სენაკში, ზუგდიდში, კახეთში, 
ქარ თლსა და გურიაში. მათ ამ კუთხეებში დააარსეს ადგილობ-
რივი საგანგებო კომიტეტები და მათ ჩააბარეს ბილეთების 
გავრცელების ორგანიზების საქმე. ქუთაისის კომიტეტმა თავს 
იდო რაჭა-ლეჩხუმის, შორაპანისა და ქუთაისის მაზრებში ლა-
ტარიის ბილეთების გასაღება. ფოთში ლატარიის ბილეთები 

144 გაზეთი სახალხო საქმე. N331. 14.09.1918, გვ. 3.
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ჩაიბარა ქალაქის თვითმმართველობის წარმომადგენლობამ 
და მათი გავრცელება იკისრა შავი ზღვის სანაპიროებზე, სო-
ხუმამდე. ფოთში დღიურმა ვაჭრობამ შეიტანა 30 000 მანეთი, 
ქუთაისში – 25 000 მანეთი. მოგზაურობის დროს მსახიობებმა, 
ვასო აბაშიძემ და შალვა დადიანმა გამართეს ლატარიის სა-
ღამოები, რომელზეც დიდძალი ხალხი დაესწრო. იქვე იყი-
დებოდა ლატარიის ბილეთებიც.145 

ლატარიის ორგანიზებაში აქტიურად ჩაებნენ ქართველი ქა-
ლები. 1918 წლის 18 სექტემბერს ქართულ კლუბში დაინიშნა 
ქალთა კრება, რომელსაც უნდა ემსჯელა ლატარიის გაყიდ-
ვის წესებზე ტფილისში.146 

28 სექტემბერს მთელ ქალაქში მოეწყო ლატარიის ბილე-
თების საჯარო გაყიდვა. პრესა დაჟინებით შეახსენებდა მკი-
თხველებს: „ლატარიის დღეების მომწყობი კომიტეტი მოუწო-
დებს ყველას, ვისაც უყვარს უნივერსიტეტი და თეატრი – ეს 
ორი დედაბოძი ერის კულტუროსნობისა, გამოიღოს თავისი 
წვლილი და იყიდოს ბილეთი“.147 

ამ საჯარო კამპანიაში ჩართული იყვნენ მთავრობის წარმო-
მადგენლებიც: სამხედრო სამინისტროს ავტომობილები ლა-
ტარიის გასავრცელებლად გამოიყენეს, მინისტრმა ნოე ხო-
მერიკმა148 და ცნობილმა კომერსანტმა, აკაკი ხოშტარიამ149 
„თავაზიანად დაუთმეს“ საკუთარი ეტლები. ლატარიის გასა-
ყიდი კიოსკები დადგეს „პატივცემულმა მანდილოსნებმა: ქბ. 
ახვლედიანისამ, ნელ. ბექთაბეგიშვილისამ, ნ. გაბაშვილისამ, 
ბ. გვარჯალაძისამ და სხვა“.150 

თეატრის საქმის უნივერსიტეტის გვერდით დაყენება მიუთი-
თებს, რომ მისი მნიშვნელობის აღქმა საზოგადოებაში უკვე 

145 სახალხო საქმე. N378. 8.11.1918, გვ. 4.
146 სახალხო საქმე. N333. 18.09.1918, გვ. 2.
147 სახალხო საქმე. N340. 24.09.1918, გვ. 1.
148 ნოე ხომერიკი (1883-1924) - საქართველოს რესპუბლიკის დამფუძნებელი 
კრების წევრი, 1918-1920 წლებში - მიწათმოქმედების მინისტრი.
149 აკაკი ხოშტარია (1873-1932) - მეწარმე, ფილანთროპი. 
150 სახალხო საქმე. N352. 8.10.1918, გვ. 4.
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სერიოზულად იკიდებდა ფეხს. ლატარიის გაყიდვის საქმეც 
ენერგიულად დაიძრა. ლატარიის ბილეთების შეძენა დაი-
წყეს კორპორაციებმა, ორგანიზაციებმა, კერძო პირებმა. სო-
ციალისტ-ფედერალისტთა პარტიის გაზეთი „სახალხო საქმე“ 
იუწყებოდა:

„გზათა ოლქის მომსახურეთა კორპორაციამ ნაღდ ფულად 
შეიძინა ლატარიის ბილეთები და კიდევ დაუკვეთა. ხონის 
ქალაქის თავმა ივ. ჭავჭანიძემ უყიდა ხონსა და მის ახლო 
მახლო რაიონს 2000 ბილეთი. სულ 5000 მანეთის. ქუთაისში 
გაემგზავრა ვასო აბაშიძე. დუშეთის მაზრაში ბილეთების გავ-
რცელება იკისრა ვ. ჭიაბრიშვილმა“.151 

ლატარიის ხელშეწყობა იკისრეს გასართობმა დაწესებულე-
ბებმაც. მაგალითად, ქართულ კლუბში გამართულ ლოტოს 
თამაშში მომგები ფულის მაგივრად იღებდა ლატარიის 15 
ბილეთს.152 პრესაში ლატარიის რეკლამისათვის იბეჭდებოდა 
სახალისო ლექსები, მოწოდებები. 

ლატარიის პირველი გათამაშება განზრახული იყო 1918 
წლის 25 დეკემბერს, მაგრამ მას ხელი შეუშალა იმხანად მიმ-
დინარე საქართველო-სომხეთის ომმა და მკაცრმა ზამთარ-
მა. ამის გამო ლატარიის გათამაშება 1919 წლის 1 ნოემ-
ბერს შედგა თბილისის სახელმწიფო თეატრში (ამჟამინდელი 
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრი). ლატარიიდან მიღებული შემოსავლიდან თბილისის 
უნივერსიტეტს გადაეცა 1 077 677 მანეთი, ხოლო ქართულ 
დრამატიულ საზოგადოებას – 1 200 000 მანეთი.153

როგორც ვხედავთ, დამოუკიდებელი საქართველოს სამ-
წლიან ისტორიაში კულტურის განვითარებისათვის ზრუნვაში 
სახელმწიფო ინსტიტუტები ერთვებიან, მაგრამ არა როგორც 
„მზრუნველი ხელი“, რომელიც თავად ოპერირებს, არამედ 
როგორც ერთ-ერთი რგოლი საზოგადოებრივი საქმის ხელ-

151 სახალხო საქმე. N349. 4.10.1918, გვ. 3.
152 სახალხო საქმე. N349. 4.10.1918, გვ. 1.
153 სახალხო საქმე. N738. 28.01.1920, გვ. 3.
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შესაწყობად მოწყობილ კამპანიებში. მთავარი აქტორი მაინც 
ხალხია, რომელიც აგრძელებს ტრადიციას, შეკავშირდეს და 
ნებაყოფილობით ჩაერთოს ქველმოქმედების აქციებში საერ-
თო ეროვნული საქმის საკეთებლად. 

●●●

თუ თვალს მივადევნებთ მე-19 საუკუნის მიწურულიდან მე-
20-ის პირველი ათწლეულების ჩათვლით (საქართველოს 
დემოკრატიული რესპუბლიკის ოკუპაციამდე) ქართულ სა-
ზოგადოებრივ ცხოვრებაში განვითარებულ თვითმოქმედების 
ისტორიას, ცხადი ხდება ეროვნული თვითშეგნების ჩამოყა-
ლიბებისა და განვითარების კვალდაკვალ საზოგადოების 
ყველა ფენის გააქტიურება. ამ გააქტიურების თვალსაჩინო 
მაგალითია ის ინიციატივები, რომლებშიც ჩაბმული და ჩარ-
თულია საზოგადოების ყველა ფენა, სოფელი თუ ქალაქი, 
ქართველი თუ არაქართველი მოსახლეობა. გროშ-კაპიკო-
ბით შეგროვილი თანხებით ხორციელდება მნიშვნელოვანი 
კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები, რითაც სა-
ფუძველი ეყრება ერთიან კულტურულ სივრცეზე ზრუნვის 
შეგნებას. თუკი არისტოკრატიული ფენისათვის იმთავითვე 
დამახასიათებელი იყო ქველმოქმედება, როგორც დაბალ 
ფენაზე ზრუნვის ტრადიცია, ახალი ლიბერალური იდეებისა 
და საერთო ნაციონალური სივრცის აღქმის შემოსვლასთან 
ერთად იწყება საერთო კულტურული თუ საგანმანათლებლო 
საჭიროებისათვის სოლიდარობის კამპანიების გაჩენა და შემ-
დგომ ამ მოძრაობაში „ქვედა ფენების“ ჩართვაც. „მას/მათ 
სჭირდება“ იცვლება და წინა პლანზე გამოდის „ჩვენ გვჭირ-
დება“. ნიშანდობლივია, რომ „ჩვენში“ მოიაზრება არა მარტო 
ეთნიკური ქართველობა (მიუხედავად იმისა, რომ საერთო 
სივ რცის აღქმა სწორედ ნაციონალიზმის ჩამოყალიბებას ემყა-
რება), არამედ საქართველოში მცხოვრები უკლებლივ ყველა 
ეთნიკური, რელიგიური თუ სოციალური ჯგუფი. ამ კამპანიე-
ბით ხდება მათი შეკავშირება ერთ კულტურულ მთლიანობად, 
რაც შემდგომ ნაციონალური დემოკრატიული სახელმწიფოს 
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ჩამოყალიბებით დაგვირგვინდა. 1921 წლის ბოლშევიკური 
ოკუპაციის შემდგომ ეს განწყობები ნელ-ნელა დავიწყებას 
მიეცა, შემდეგ სრულიად გაქრა, რადგან განათლებისა და 
კულტურის განვითარებაზე ზრუნვა მთლიანად აიღო ხელში 
სახელისუფლებო მანქანამ, რომლისთვისაც დამოუკიდებე-
ლი საზოგადოებრივი ინიციატივები მართვის ვერტიკალის 
მორღვევის საფრთხეს ქმნიდა.  

საუკუნეობრივი წყვეტის შემდგომ, დღესდღეობით სუსტად, 
მაგრამ უკვე თვალსაჩინოდ გამოიხატა საზოგადოებრივი 
სოლიდარობის ნიშნები (2015 წლის 13 ივნისის წყალდიდო-
ბის შემდეგ ახალგაზრდობის თვითორგანიზებული კამპანია, 
ბუნების ნაგვისაგან გაწმენდა, სოციალურ ქსელებში სამკურ-
ნალოდ თანხის შესაკრებად წარმოებული ღონისძიებები), 
თუმცა ამგვარ ინიციატივებს ჯერ კიდევ აკლია საერთო კულ-
ტურული თუ საგანმანათლებლო სფეროს განსავითარებლად 
შეკავშირების მაგალითები, ჯერ კიდევ ძლიერია სახელმწი-
ფოსადმი დაქვემდებარების კომპლექსი და პრობლემების 
მისგან მოგვარების მოლოდინი. არ არსებობს აღქმა: „ეს 
ჩვენი გასაკეთებელია“ და „ეს ჩვენ გვჭირდება“. ამიტომ წინა 
საუკუნეების გამოცდილების ჩვენება და გაზიარება მნიშვნე-
ლოვნად მიგვაჩნია.

>>
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[ ირაკლი ირემაძე ]

სოლიდარული საქართველო -
ურთიერთდახმარება სოციალური
და ბუნებრივი კატასტროფების დროს
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მიწისძვრა გორში. 1920 წელი. 

ფოტოს ავტორი – ვახტანგ ღამბაშიძე. 
საქართველოს ეროვნული არქივი.
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მეცხრამეტე საუკუნის ბოლოს მოქალაქეები, რომლებიც 
მოკლებულნი იყვნენ მნიშვნელოვან დახმარებას რუსეთის 
საიმპერიო ხელისუფლების მხრიდან, გაჭირვებებისა და კა-
ტასტროფების  დროს თავადვე ორგანიზდებოდნენ რთული 
პერიოდების ჟამს ერთმანეთისა და თვითდახმარების მიზნით. 

სოციალური და ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად დაზარა-
ლებულ მოქალაქეთა დასახმარებლად 1880-იანი წლებიდან 
დაიწყო სხვადასხვა ტიპის საზოგადოებების ფორმირება, რო-
მელთა რაოდენობაც მნიშვნელოვნად გაიზარდა უკვე 1890 
წლისათვის. მოგვიანებით, 1900-1910-იან წლებში, პოლიტი-
კური და სამხედრო კრიზისების ფონზე, კიდევ უფრო მეტად 
გაჩნდა დამხმარე საზოგადოებების დაარსების საჭიროება. 
იქმნებოდა სხვადასხვა მიმართულების ორგანიზაცია და, მათ 
შორის,  საქველმოქმედო საზოგადოებაც. მართალია, უმ-
რავლესობის ზრუნვის ობიექტი  ადამიანები თუ ადამიანთა 
ჯგუფები იყო, თუმცა მაგ. 1890 წელს, ტფილისში პირუტყვთა 
მფარველი საზოგადოებაც მოქმედებდა, რომელიც უფასოდ 
მკურნალობდა ცხოველებს.1

საქველმოქმედო  საზოგადოებები ძირითადად ტფილისში 
იყო თავმოყრილი. მაგ. 1880-იანი წლებიდან აქტიურ საქმია-
ნობას ეწეოდა სომეხთა საქველმოქმედო საზოგადოება, რომ-
ლის შესახებაც 1890 წელს გაზეთი „ივერია“ წერდა: „კვირას, 
9 თებერვალს, თფილისის სობრანიეში საცეკვაო საღამო იყო 
სომეხთა საქველ-მოქმედო საზოგადოების სასარ გებლოდ. 
სობრანიის დარბაზში დიდ-ძალმა ხალხმა მოი ყარა თავი. 
ერთიანი შემოსავალი 2 000 მანეთამდე იყო“.2 საღამოები, 
კონცერტები და წარმოდგენები მსხვილ შემოწირულობებთან 
ერთად მსგავსი საზოგადოებების შემოსავლის მთავარ წყა-
როს წარმოადგენდა.

1 ივერია. N84. 22.04.1890, გვ. 1.
2 ივერია. N33. 12.02.1892, გვ. 2.
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ლამის ათწლეულების მანძილზე მოქმედებდა „ტფილისის საქ-
ველმოქმედო საზოგადოება“, რომელიც აქტიურ საქმიანობას 
ეწეოდა ღარიბ თანამოქალაქეთა დასახმარებლად. „ივერია“ 
ტფილისის საქველმოქმედო საზოგადოების მიერ წარმოე-
ბული სოლიდარობის კამპანიების შესახებ ხშირად აწვდიდა 
ცნობებს ფართო საზოგადოებას და არაერთი საინტერესო 
ინფორმაცია შემოგვინახა გაზეთის ფურცლებზე: „კვირას სა-
სახლის ბაღში სეირნობა და ლატარეა ალლეგრი იყო ტფი-
ლისის საქველ-მოქმედო საზოგადოების სასარგებლოდ. სე-
ირნობას დიდძალი ხალხი დაესწრო და ბევრი ალლეგრის 
ბილეთებიც გაიყიდა, ამბობენ რომ საქველმოქმედო საზოგა-
დოებას ამ სეირნობიდგან 2000 მანეთამდე დარჩაო“.3 ტფი-
ლისის საქველმოქმედო საზოგადოებას ფულს სწირავდნენ 
კავკასიის უმაღლესი თანამდებობის პირებიც. მაგალითად, 
1893 წელს ბ. კავკასიის მთავარმართებელმა თავად მა გო-
ლიცინმა4 და მისმა მეუღლემ საზოგადოებას ხუთასი თუმანი 
შესწირა.5

საქველმოქმედო საზოგადოებები არსებობდა რეგიონებშიც.  
„ივერია“ იტყობინებოდა – „ერთი თვე იქნება, რაც ბათუმის 
საქველ-მოქმედო საზოგადოებამ, თვისის თავმჯდომარის ქ-ნ 
სევერინას6 მეთაურობით, დააარსა შეუძლებელ ავადმყოფ-
თათვის უსასყიდლო სამკურნალო, რომელიც ზოგს უსასყიდ-
ლოდვე ურიგებს წამლებს, ზოგს კი ერთი-ორად იაფად. ამ 
სამკურნალომ ეხლავე ბლომად მიიზიდა ბათუმის ღარიბი 
ხალხი და, როგორც ამბობენ ამ ერთის თვის განმავლობაში 
ხუთასი ავადმყოფი მისულა“.7

მეცხრამეტე საუკუნის დასასრულს ამიერკავკასიაში ფუნქციო-
ნირებდა სომეხთა ეკლესიების სამზრუნველო საზოგადოება, 
რომელიც ზრუნავდა ეკლესიათა აღდგენაზე და შენარჩუნე-

3 ივერია. N224. 19.10.1893, გვ. 1.
4 გრიგოლ გოლიცინი (1838-1907) - კავკასიის მთავარმართებელი, რუსეთის 
საიმპერიო არმიის გენერალი.  
5 ცნობის ფურცელი. N360. 03.11.1897, გვ. 2
6 ბათუმის ქალაქის საბჭოს ხმოსნის მეუღლე.
7 ივერია. N267.15.12.1890, გვ. 2.
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ბაზე.8 ასევე, 1890-იანი წლებიდან ტფილისში არსებობდა უსი-
ნათლოთა სამზრუნველო, რომელიც შემოწირულობებისა და 
მთავრობისაგან მიღებული დაფინანსებით ფუნქციონირებდა 
და უსინათლო თანამოქალაქეებს ფართო დახმარებას უწევ-
და.9 1892 წელს მოქალაქეების მცდელობის შედეგად დაარ-
სდა ქართველ მაჰმადიანთა დამხმარე საზოგადოება, რომე-
ლიც ასევე მოქალაქეთა შემოწირულობებით არსებობდა და 
მუშაობდა.10 ტფილისშივე მოქმედებდა გერმანელ ლუთერან 
ქალთა საქველმოქმედო საზოგადოება. 

ამ საზოგადოებების  შემოსავლის ძირითადი წყარო საწევ-
როები და შემოწირულობები იყო. თანხების შესაკრებად 
ისინი სხვადასხვა გზას მიმართავდნენ, იქნებოდა ეს ლატა-
რია, რაიმე კულტურული ღონისძიების გამართვა და შემო-
წირულობების შეგროვება, წარმოდგენის მოწყობა და ბი-
ლეთების გაყიდვა თუ სხვ.: „ხუთშაბათს, 6 მაისს, ტფილისის 
სობრანიის საზაფხულო შენობაში (მიხეილის ქუჩა) ღარიბთა 
სასარგებლოდ ლიუტერანთა ქველმოქმედ საზოგადოების 
ქალთა დასის მიერ გამართულ იქნება ლატარია. დასაწყისი 
4 საათზედ. დაუკრავს ორი ხორო სამხედრო მუსიკისა. ლა-
ტარიაზე შესვლის ფასი 10 კაპეიკი“.11 

ამ საზოგადოებების უმეტესობამ საქმიანობა საქართველოს 
დემოკრატიული რესპუბლიკის პირობებშიც განაგრძო. 

ბაპტისტებისა და მალაკნების ტფილისის საქველმოქმედო 
საზოგადოებას საიმპერიო რეჟიმი სდევნიდა, რადგანაც, ად-
მინისტრაციის აზრით, მათი საქმიანობის მიზანი არა ქველ-
მოქმედება, არამედ „მწვალებლობის“ გავრცელება იყო.12

1899 წელს ახალქალაქში მომხდარი მძიმე მიწისძვრის შემ-
დეგ შეიქმნა ახალქალაქის საქველმოქმედო საზოგადოება, 

8 ივერია. N266. 14.12.1891, გვ. 1.
9 ივერია. N87. 26.04.1892, გვ. 2.
10 ივერია. N242. 15.11.1892, გვ. 1.
11 ივერია. N94. 6.05.1893, გვ. 1.
12 ივერია. N33 13.02.1894, გვ. 1.
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რომელმაც წამოიწყო კამპანია მიწისძვრით დაზარალებულ 
ახალქალაქელთა დასახმარებლად, „ივერია“ მოქალაქეებს 
ატყობინებდა ახალქალაქელებისათვის იაკობ გოგებაშვილის 
მიერ გაწეული დახმარების შესახებ -კერძოდ, იაკობ გოგება-
შვილმა საქველმოქმედო საზოგადოების სკოლას შემოსწირა 
30 ცალი „ბუნების კარი“.13

1890-იანი წლების მიწურულიდან არსებობდა ახალციხის 
საქველმოქმედო საზოგადოება, რომლის საქმიანობის ერთ- 
ერთი მთავარი მიმართულება საგანმანათლებლო კერების 
შექმნა იყო. „ივერია“ წერდა: „ახალციხის საქველ-მოქმედო 
საზოგადოება უღრმესს მადლობას უძღვნის ბ-ნ სერგეი გრი-
გოლის ძეს წერეთელს, რომელმაც საზოგადოების ადგი-
ლობრივს დედათა სკოლას 100 მანეთი შემოსწირა და უხვი 
შემოწირულობით საშვალება მოგვცა სკოლის უპირველესი  
საჭიროებები დაგვეკმაყოფილებინა“.14

მე-20 საუკუნის დასაწყისში ტფილისში შეიქმნა სხვადასხვა 
ერთა დამხმარე საზოგადოებები – „ივერია“ გვამცნობს, რომ 
შეიქმნა ბერძენთა15 და სპარსელთა საქველმოქმედო საზო-
გადოებები.16 ამიერკავკასიაში და, მათ შორის, ტფილისშიც 
ფუნქციონირებდა სომეხთა საქველმოქმედო საზოგადოება, 
რომელიც ერთ-ერთ ძლიერ საზოგადოებას წარმოადგენდა. 
ამ საზოგადოებას პატრონაჟი ჰქონდა აღებული კავკასიაში 
მცხოვრებ ღარიბ სომხებზე. საზოგადოების საქმიანობის მას-
შტაბების შესახებ გაზეთი „საქართველო“ წერდა: „სომეხთა 
საქველმოქმედო საზოგადოებას იანვრის განმავლობაში გა-
უგზავნია თავის საწყობებში სხვა და სხვა ადგილას: ფქვილი 
101 ვაგონი, ბრინჯი 4 ვაგონი, საპონი 320 ფუთი, ფხვნილი 
შაქარი 2 ვაგონი და ასანთი 55 000 კოლოფი. ამავე საზოგა-
დოებას შეუძენია ახალსენაკში 10 ვაგონი მუხუდო და ფოთში 
10 ვაგონი ქერი“.17

13 ივერია. N249. 23.11.1900, გვ. 4.
14 ივერია. N70. 28.03.1901, გვ. 4.
15 ივერია. N16. 22.01.1904, გვ. 1.
16 ცნობის ფურცელი. N2701. 17.12.1904, გვ. 3.
17 საქართველო. N8. 11.01.1917, გვ. 3.
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1914 წელს ჩამოყალიბდა ქართული საქველმოქმედო სა-
ზოგადოება, რომლის მთავარი ფუნქცია იყო პოლიტიკური, 
სამხედრო,  სოციალური და ბუნებრივი კატასტროფების 
მსხვერპლ ქართველთა დახმარება. საზოგადოება ფინანსურ 
რესურსს იღებდა როგორც რიგითი მოქალაქეების შეწირუ-
ლობიდან, ასევე სხვა საზოგადოებრივი გაერთიანებებიდან და 
საიმპერიო ადმინისტრაციიდან. საქველმოქმედო საზოგადოე-
ბას გააჩნდა თავისი გამგეობა და მმართველობითი სისტემა. 
1914 წლიდანვე საზოგადოების თავმჯდომარე იყო მიხეილ 
მაჩაბელი18, შემდგომში ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიისა 
და საქართველოს ეროვნული საბჭოს წევრი, საზოგადოების 
მდივნის პოსტს იკავებდა სოციალ-დემოკრატიული პარტიის 
წევრი, შემდგომში საქართველოს დემოკრატიული რეს-
პუბლიკის დამფუძნებელი კრების წევრი და საკონსტიტუციო 
კომისიის თავმჯდომარე, პავლე საყვარელიძე19, გამგეობის შე-
მადგენლობაში კი შედიოდნენ სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუ-
ფის წევრებიც. ეს საზოგადოება ფაქტობრივად აერთიანებდა 
ყველა პოლიტიკურ მიმართულებას, ეს იყო პლატფორმა, 
რომელშიც სხვადასხვა ხედვის მქონე ადამიანები ერთიანდე-
ბოდნენ ღარიბ თანამოქალაქეთა დასახმარებლად, როგორც 
სურსათ-სანოვაგით მათი უზრუნველყოფისათვის ასევე თავშე-
საფრების ორგანიზებისათვის. საზოგადოება ასევე ზრუნავდა 
ქართველთა შორის განათლების ხელმისაწვდომობაზე.

საქველმოქმედო საზოგადოებამ მალევე შექმნა თავისი ფი-
ლიალები ყველა მნიშვნელოვან ქალაქსა და სასოფლო თემ-
ში. საზოგადოებამ ჩამოაყალიბა ღარიბთა სამზრუნველოები. 
ქარ თული საქველმოქმედო საზოგადოება თავისი ქოლგის 
ქვეშ მყოფი სამზრუნველოებისათვის იღებდა შემოწირულო-
ბებს. საზოგადოებისთვის მოქალაქეები მცირედი შეწირულობე-
ბით ათასობით მანეთს აგროვებდნენ.20 საქველმოქმედო საზო-
გადოება ლექციებსაც მართავდა შემოსავლის გასაზრდელად. 

18 მიხეილ მაჩაბელი (1858-1927) - ჟურნალისტი, პოლიტიკური მოღვაწე, 
საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის  წევრი. 
19 პავლე საყვარელიძე (1882-1937) - სოციალ-დემოკრატი, პოლიტიკური 
მოღვაწე.
20 საქართველო. N17. 12.06.1915, გვ. 2.
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ქართველთა საქველმოქმედო საზოგადოებას აფინანსებდა 
საიმპერიო ადმინისტრაციაც. გაზეთი „საქართველო“ იტყობი-
ნებოდა: „ქართული საქველმოქმედო საზოგადოების მთავარ 
გამგეობას შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოუგზავნა 60 
000 მანეთი გადმოხვეწილთა21 მდგომარეობის გასაუმჯობე-
სებლად“.22

მსოფლიო ომის მიმდინარეობისას, 1915-1917 წლებში, ქარ-
თული საქველმოქმედო საზოგადოება ძირითადად აჭარელთა 
დასახმარებლად საქმიანობდა.23 ამ პერიოდში საომარი ფრონ-
ტი სწორედ ამ რეგიონის მიმდებარედ გადიოდა, ამავე დროს 
რუსეთის საიმპერიო რეჟიმი ღიად ავიწროებდა აჭარლებს და 
კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში აგდებდა. გაზეთი „საქარ-
თველო“ საქველმოქმედო საზოგადოების აჭარაში საქმიანობის 
შესახებ იტყობინებოდა: „ქართულ საქველმოქმედო გამგეობას 
ბათომის განყოფილებისაგან მოხსენება მოუვიდა, საზოგადოე-
ბამ აჭარაში ქალთათვისაც გახსნა საავადმყოფოები და მოსამ-
სახურეები ქალები უნდა იყვნენო“.24

საქველმოქმედო საზოგადოება ეხმარებოდა უცხოეთში გა-
ნათლების მისაღებად წასულ ქართველ ახალგაზრდებს – 
„ქარ თულ საქველმოქმედო საზოგადოების მთავარი გამგეობა 
ხელახლა აპირებს მოუწოდოს ქართველ საზოგადოებას, არ 
დაიშუროს თავისი წვლილი საზღვარ გარედ მყოფ ქართველ 
მოსწავლეთა დასახმარებლად, რომელნიც, მიღებულ ცნო-
ბების მიხედვით, დიდ გაჭირვებას განიცდიან ქონებრივად“.25

საქველმოქმედო საზოგადოება ქართველ თავადთა შემოწი-
რულობებით აარსებდა სამეურნეო სკოლებს. მაგალითად, 
1917 წელს თავადმა ნიკო ეფ. ქობულაშვილმა და მისმა დე-
დამ, ნ. ე. ქობულაშვილმა საქველმოქმედო საზოგადოებას 

21 იგულისხმება მსოფლიო ომის შედეგად ფრონტისპირა არეალებიდან 
გამოდევნილი მოქალაქეები.
22 საქართველო. N147. 19.11. 1915, გვ. 2.
23 საქართველო. N147. 19.11. 1915, გვ. 2.
24 საქართველო. N164. 10.12.1915, გვ. 2.
25 საქართველო. N15. 21.01.1916, გვ. 2.
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სოფელ კაზრეთში შესწირა 25 დესეტინის მოცულობის მა-
მული, რომელიც დაახლოებით 10 000 მანეთი ღირდა. საქ-
ველმოქმედო საზოგადოება აღნიშნულ მამულში გეგმავდა  
სასოფლო სამეურნეო  სკოლის გახსნას.26

საქველმოქმედო საზოგადოება მართავდა საქველმოქმედო 
საღამოებსა და წარმოდგენებს შემოსავლის მისაღებად, რო-
მელიც კონკრეტულ საქმიანობას უნდა მოხმარებოდა. გაზეთი 
„საქართველო“ წერდა: „დიდი საქველმოქმედო საღამო. მო-
ვაგონებთ ჩვენს მკითხველებს, რომ დღეს ქართული საქვე-
ლმოქმედო საზოგადოება „ახალ კლუბში“ მართავს თავის 
ქონებრივ ღონისძიებათა გასადიდებლად საღამოს“.27 „ქარ-
თულ საქველმოქმედო საღამოდან, რომელიც ახალ კლუბის 
დარბაზში გაიმართა, შემოსულა სულ 4500 მანეთი. ხარჯი 
ყოფილა 1500 მანეთი, ნაღდი დარჩენილა 3000 მანეთი“.28

ყოველწლიურად საქველმოქმედო საზოგადოება  მოქალა-
ქეთა მცირე შემოწირულობებით ათიათასობით მანეთს აგრო-
ვებდა და პერიოდულად აქვეყნებდა ფინანსური დანახარჯე-
ბის ანგარიშებს.29

საქველმოქმედო საზოგადოება 1914 წლიდან 1921 წლამდე 
მოქმედებდა, საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ საზოგადოებამ ფაქ-
ტობრივად შეწყვიტა მოქმედება, საზოგადოების გამგეობის 
არაერთი წევრი საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლი გახდა. 

გარდა საერთო ქართული საქველმოქმედო საზოგადოე-
ბისა, 1917 წლის რევოლუციის შემდეგ ცალკეულმა აქტი-
ვისტებმა დააარსეს სამაზრო და რეგიონალური დონის საქ-
ველმოქმედო საზოგადოებები და დამხმარე კომიტეტები. 
მაგალითად, 1917 წელს სამოქალაქო აქტივისტმა და ინი-

26 საქართველო. N8. 11 01.1917, გვ. 3.
27 საქართველო. N18. 24.01.1916, გვ. 2.
28 საქართველო. N24. 31.01.1916, გვ. 2.
29 საქართველო. N121. 20.10.1915, გვ. 3.
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ციატორმა, ევგენი დვალმა30 ტფილისში შექმნა რაჭა-ლეჩხუ-
მის დამხმარე კომიტეტი, რომელიც ძირითადად რაჭველი 
მეპურეებისაგან შედგებოდა. კომიტეტი აგროვებდა ფულსა 
და სურსათს ღარიბი რაჭველების დასახმარებლად, ასევე 
ზრუნავდა რაჭველთა განათლებისათვის.31

1920 წელს ტფილისში დაარსდა უდინების დამხმარე საზოგა-
დოება. გაზეთი „სახალხო საქმე“ წერდა: “შეწირულობა უდინე-
ბის სასარგებლოდ. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ნება დართო 
საინგილოს წარმომადგენლის რ. ივანიცკის32, ქ. ტფილისში 
შეაგროვოს შეწირულობა ნუხის მაზრის სოფელ ვართაშნის 
მცხოვრებ ქართველ უდინთა სასარგებლოდ, რომელნიც მე-
ტად დაზარალდნენ სომხების უკანასკნელ დარბევის დროს 
ნუხის მაზრაში“.33

საქართველოს რესპუბლიკის პირობებში ერთ-ერთ ყველაზე 
აქტიურ საქველმოქმედო საქმიანობას ეწეოდა დედათა და 
ბავშვთა მფარველი საზოგადოება, რომელიც 1919 წელს და-
არსდა და ფაქტობრივად აერთიანებდა რესპუბლიკის ყველა 
აქტივისტ ქალს, მათ შორის, პოლიტიკოსებს.  საზოგადოებას 
დახმარებას უწევდა მთავრობა, ასევე მნიშვნელოვან შემო-
წირულობას იღებდნენ მდიდარი ქართველები და რიგითი 
მოქალაქეებიც. გაზეთი „ერთობა“ 1921 წლის დასაწყისში 
წერდა: „1921 წლის 25 იანვრიდან დედათა და ბავშვთა 
მფარველ საზოგადოებაში მოვიდა შემდეგი შეწირულობანი: 
ბ-ნ ხოშტარიასაგან 1 მილიონი მანეთი, ბატონი აკაკი ხოშ-
ტარია34 თავის ხარჯზე ღებულობს აგრეთვე ორთაჭალის 

30 ევგენი დვალი (1876-1937) -  პოლიტიკური მოღვაწე, გამომცემელი, პოეტი, 
სათემო აქტივისტი.
31 გაზეთი ერთობა, N66. 8.06.1917, გვ. 4.
32 რაფაელ ივანიცკი (ინგილო) (1886-1966) - პუბლიცისტი, პოლიტიკური 
მოღვაწე, სასულიერო პირი. გარდაიცვალა ემიგრაციაში, დაკრძალულია 
ლევილის ქართულ სასაფლაოზე.
33 სახალხო საქმე. N822. 11.05.1920, გვ. 3.
34 აკაკი ხოშტარია (1873-1932) - ქართველი მეწარმე, ქველმოქმედი. 1910-
იანი წლებიდან მუდმივად იყო ჩართული საქველმოქმედო საქმიანობაში, 
აწესებდა სტიპენდიას წარმატებული ქართველი სტუდენტებისათვის, ეხმარებოდა 
საქველმოქმედო საზოგადოებებს და საჯარო დაწესებულებებსაც კი. 
გარდაიცვალა პარიზში. 
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„ბავშვთა სახლში“ ხუთი საწოლის შენახვას. ხელმოწერილი 
სიით ანდრონიკოვმა შემოიტანა 19 750 მ., ბ. წვერავამ 5 000 
მანეთი, ქალბატონმა ანანოვისამ 699 მანეთი. დედათა და 
ბავ შვთა მფარველი საზოგადოების გამგეობა უღრმეს მად-
ლობას უცხადებს იმ პირთ, რომელთაც თავიანთ შემოწირუ-
ლებებით დახმარება აღმოუჩინეს საზოგადოებას“.35

1890-იანი წლებიდან 1921 წლამდე საქართველოში მოქმედმა 
საქველმოქმედო და დამხმარე საზოგადოებრივმა გაერთია-
ნებებმა სოლიდარობის კამპანიის წარმოებით მილიონობით 
მანეთი შეაგროვეს და გაანაწილეს ღარიბ მოქალაქეთა შო-
რის. საქველმოქმედო საზოგადოებების მრავალმხრივმა საქ-
მიანობამ მნიშვნელოვანი შედეგები მოიტანა ქართული საზო-
გადოებისათვის. 

ქველმოქმედება

გარდა  კონკრეტულ პერიოდებში ბუნებრივი და სოციალური 
კატასტროფების დროს წარმოებული სოლიდარობის კამპანი-
ებისა, საქართველოს საზოგადოებას XIX-XX საუკუნის მიჯნაზე 
ახასიათებდა ფრაგმენტული ქველმოქმედებაც. ეს ტენდენცია 
ერთგვარ ფარულ შეჯიბრებითობასაც წარმოადგენდა. ამას 
განაპირობებდა ის, რომ გამოჩენილი მრეწველის, თავადისა 
თუ ვაჭრის მნიშვნელოვანი ქველმოქმედების შესახებ ქვეყ-
ნდებოდა საგაზეთო ცნობები, ხშირად თავადთა წარმომად-
გენლები, ვაჭრები და მრეწველები ერთურთს ეჯიბრებოდნენ, 
თუ ვინ რა მოცულობის თანხებს შესწირავდა ცალკეული საქ-
ველმოქმედო დანიშნულებისათვის. 

1890 წელს გაზეთი „ივერია“ წერდა, რომ პარიზში გარდაც-
ვლილმა სომეხმა ნ. ს. სანასარიანმა ქველმოქმედებისათვის 
400 000 მანეთი დატოვა ანდერძით.36 ამ ფაქტს დიდი გამოხ-
მაურება მოჰყვა და ადგილობრივმა ტფილისელმა სომხებმაც 

35 ერთობა. N34. 13.02.1921, გვ. 4.
36 ივერია. N128. 19.06.1890, გვ.1.
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ხელად დაიწყეს დიდი შემოწირულობების გაცემა საქველ-
მოქმედო მიზნებისათვის. 

ქველმოქმედების ფარული შეჯიბრებითობის ეს ტენდენცია 
გაგრძელდა 1910-იან წლებში, გაზეთი „საქართველო“ 1917 
წელს წერდა: “გენერალმა  ვ. მ. თამამშევმა 20 000 შესწირა 
საქველმოქმედო საქმეებისათვის დედამისის ხსოვნის აღსა-
ნიშნავათ“.37

პრესა ქველმოქმედების მსურველ პირთ აწვდიდა ინფორმა-
ციას ქალაქებისა და სოფლების უკიდურესად ღარიბი მოქა-
ლაქეების შესახებ, რომელთაც  თანამოქალაქეებისაგან დახ-
მარება სჭირდებოდათ. 

გაზეთი „ივერია“ წერდა: „მივაქცევთ ქველმოქმედთა ყურად-
ღებას ერთს ოჯახს, რომელსაც შეადგენს დედა თავისი ხუთი 
პატარა შვილით, ეს ოჯახი საშინელ მდგომარეობაშია, რად-
გან ცხოვრების საღსარი არსაიდგან არა აქვს, სრულიად 
უნუგეშოდ, ულუკმა-პუროდ არის დარჩენილი. ვინც ისურვებს 
რაიმე შემწეობა აღმოიჩინოს, შეუძლიან მიჰმართოს ამ ადრე-
სით: ტფილისის 7 ნაწილი, წმინდა მარინეს ქუჩა, სახლი ვანო 
არუთინოვისა, N23, სახლობა გ. კ-შვილისა“.38

გაზეთებში გამოქვეყნებულ განცხადებებს ხშირად მოჰყვებოდა 
არა მხოლოდ მდიდარი თანამოქალაქეების გამოხმაურება, 
არამედ აქტივისტების კამპანიები, რომელთა საშუალებითაც 
აგროვებდნენ თანხას შეჭირვებულებისათვის.39 

გაზეთის ფურცლებზე გამოქვეყნებულ განცხადებებს ხშირად 
ეხმაურებოდნენ სასულიერო პირები, რომლებიც მრევლს 
შორის აგროვებდნენ ფულს ღარიბთა დასახმარებლად –
„დიმიტრიაშვილის ობლების სასარგებლოდ მივიღეთ კიდევ 
უცნობის ქალისაგან ორი მანეთი და მღვდელ მ. ბუაჩიძისა-
გან ორი მანეთი. შეკრებილი მის მიერ მრევლს შორის. სულ 

37 საქართველო. N46. 28.02.1917, გვ. 3.
38 ივერია. N119. 8.06.1894, გვ. 3.
39 ივერია. N280. 25.12.1893, გვ. 1.



107

ოთხი მანეთი. მ. ბუაჩიძეს შეუკრებია 2 მანეთი და 15 კაპეკი, 
ხოლო 15 კაპეკი ფოსტის ხარჯს მოსდომებია“.40

გაზეთ „ივერიას“ მოქალაქეები უგზავნიდნენ თავიანთ წრეში 
შეგროვილ თანხებს ღარიბთა დასახმარებლად. „ბატონო რე-
დაქტორო! უღრმეს მადლობას ვუცხადებ იმ პირთ, რომელ-
თაც კეთილ-ინებეს და „ივერიის“ მე-229-ნომერში დაბეჭდილ 
წერილისა გამო, ქველმოქმედთა საყურადღებოდ, გამომიგ-
ზავნეს შემოწირულობა ჟორჟოლიანის ქვრივის სასარგებ-
ლოდ, ბათუმიდან, ტფილისიდან, კავკავის რაიონიდან. სულ 
მივიღე 14 მანეთი, რომელიც გადავეცი დანიშნულებისამებრ. 
ვლ. ბზვანელი“.41

ქალაქებისა და სოფლის მოსახლეობის სოლიდარობის 
კამ პანიები ღარიბთა დახმარების მიზნით 1910-იან წლებ-
შიც გრძელდებოდა, მაგალითად, 1919 წელს ჩოხატაურე-
ლებმა თანხა შეაგროვეს ვაჟა-ფშაველას42 შვილის დასახ-
მარებლად, რომელიც მძიმე გაჭირვებაში იყო ჩავარდნილი 
და განათლების მიღებას ვერ ახერხებდა. გაზეთი „სახალხო 
საქმე“ ჩოხატაურელების შემოწირულობის შესახებ წერდა: 
„მადლობის გამოცხადება. ჩოხატაურის საზოგადოებას ამას 
წინედ ოთხმოცდა თვრამეტ თუმნამდე (980 მანეთი) ფული 
შეუკრეფნია ვაჟა-ფშაველას ვაჟიშვილის, ვახტანგის სასარ-
გებლოდ, რომელიც უსახსრობით უსწავლელი რჩება. ეს 
ფული მთლად მე მივიღე გაზეთ „სახალხო საქმის“ რედაქ-
ციისაგან და კიდეც მოვახმარე ზევით დასახელებულ ყმაწვი-
ლის აღზრდას, რომელიც დღეს დუშეთის ქალაქის უმაღლეს 
დაწყებით სასწავლებელში მყავს მიბარებული. უგულითადეს 
მადლობას უძღვნი ჩოხატაურის პატივცემულ საზოგადოებას 
ამ სამადლო საქმისთვის. ნიკოლოზ პავლეს ძე რაზიკაშვილი 
(ბაჩანა). 1919 წლის აპრილის 1“.43

40 ივერია. N4. 7.01.1898, გვ. 4.
41 ივერია. N252. 26.11.1903, გვ. 4.
42 ვაჟა-ფშაველა (1861-1915) - ლუკა რაზიკაშვილი. ქართველი პოეტი და 
კლასიკოსი, განმანათლებელი.
43 სახალხო საქმე. N519. 7.05.1919, გვ. 4.
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სოციალური კატასტროფები  –  სიღარიბე და 
ქველმოქმედება

სიღარიბე XIX საუკუნის დასასრულის საქართველოში იმდე-
ნად დიდი პრობლემა იყო, რომ მწვავე სოციალურ კატას-
ტროფას იწვევდა. თუკი სოფლებში მცხოვრებნი, მიწის მა-
ღალი ბეგარის მიუხედავად, გაჭირვებით მაინც ახერხებდნენ 
საკვების მოპოვებას, ქალაქებში გავრცელებული სიღარიბე 
მეტად თვალში საცემი იყო და ეს ათასობით მშიერ მოქალა-
ქეს ნიშნავდა. ტფილისში, რომელიც ამიერკავკასიის ცენტრს 
წარმოადგენდა, თავს იყრიდნენ უღარიბესი მოქალაქეები, 
რომელთაც არ გააჩნდათ თავშესაფარი და შიმშილი მათი 
ჩვეული მდგომარეობა გახლდათ. 

სწორედ უღარიბეს და დამშეულ თანამოქალაქეთა დასახმა-
რებლად ერთიანდებოდნენ როგორც მდიდარი მოქალაქე-
ები, ასევე საშუალო და მწირი შესაძლებლობის ადამიანებიც. 
იმჟამინდელი პრესის ფურცლებზე ხშირად შეხვდებოდით 
ცნობას, რომ ამა თუ იმ თავადმა, ვაჭარმა, მრეწველმა თუ 
სხვა შეძლებულმა მოქალაქემ დიდი თანხა შესწირა ქალაქის 
თვითმმართველობასა თუ საქველმოქმედო ფონდებს, ღა-
რიბ მოქალაქეთა თავშესაფრის მოსაწყობად და მათ დასა-
პურებლად. მაგალითად, „ტფილისის ფურცელი“ 1890 წელს 
წერ და, რომ გარდაცვლილმა სომეხმა ვაჭარმა, ი. იარლოვ-
მა ორასი თუმანი შესწირა ტფილისის ღარიბთა სასარგებ-
ლოდ.44  მსგავსი განცხადებები შემდგომ წლებშიც მრავლად 
ქვეყნდებოდა. მაგალითად, 1898 წელს „ივერია“ წერდა: 
„ამ დღეებში გარდაცვლილ ი. დ. ხერხეულიძეს უანდერძე-
ბია, სხვათა შორის, 800 მანეთი ქალაქ ტფილისის უღარიბეს 
მცხოვრებთათვის“.45 იმავე გაზეთის ცნობით, 1891 წელს, მო-
ქალაქეებს ღარიბთა თავშესაფრისათვის 1254 მანეთი და 23 
კაპიკი შეუგროვებიათ.46

44 ივერია. N194. 12.09.1890, გვ. 2.  
45 ცნობის ფურცელი. N665. 29.10.1898, გვ. 1.
46 ივერია. N224. 24.10.1892, გვ. 2.



109

არცთუ იშვიათად ღარიბ თანამოქალაქეებს  ანონიმურად ეხ-
მარებოდნენ ცალკეული პირები. ისინი თავიანთ ვინაობას არ 
ამჟღავნებდნენ: „ტფილისის ღარიბ-ღატაკთა თავ-შესაფარის 
ასაშენებლად ბ-ნმა ტფილისის პოლიცმეისტერმა ამ დღეებში 
მიიღო ათი თუმანი ვიღაცა უცნობისაგან, რომელმაც თავის 
გვარის გამოცხადება არ ისურვა. ამჟამად თავშესაფარის 
ასაშენებლად ბ-ნ პოლიცმეისტერს მოგროვილი აქვს 4 400 
მანეთზედ მეტი. ბ-ნი მასტიცკი აპირებს გაზაფხულიდგან თავ-
შესაფარის შენებას შეუდგეს“.47

ტფილისისა და კავკასიის სხვა ქალაქების უღარიბეს მაცხოვ-
რებელთა დახმარების სურვილს გამოთქვამდნენ იმპერიის 
უმაღლესი თანამდებობის პირები და მათი მეუღლეები. გა-
ზეთი „ივერია“იტყობინებოდა რუსეთის იმპერიის დედოფლის 
მიერ გაწეული ქველმოქმედების შესახებ – დედოფალმა 
ტფილისის ღარიბთათვის დასარიგებლად კავკასიის მთავ-
რობას 3000 მანეთი გამოუგზავნა და სხვ. 

1891  წელს რუსეთის ცენტრალურ ნაწილს  საშინელი შიმ-
შილობა დაატყდა თავს და მოსახლეობის მნიშვნელოვანი 
ნაწილი შეიწირა. საქართველოში წამოიწყეს კამპანიები რუ-
სეთის შიმშილისაგან დაუძლურებული კუთხეებისათვის დახ-
მარების აღმოსაჩენად. ამ შემთხვევაში ხშირად  ადმინისტრა-
ციული მოხელეები ერთიანდებოდნენ, მაგ.  ლეჩხუმის მაზრის 
ადმინისტრაციის თანამშრომლებმა შეაგროვეს სურსათი და 
ფული დაზარალებულების დასახმარებლად.48 1892 წლის 28 
დეკემბერს რუსეთის სოფლებში გაჭირვებული ადამიანების 
დასახმარებლად ცხინვალელმა ქართველებმა, კნეინა ეფე-
მია მაჩაბლის მეთაურობით, გამართეს ცაგარლის კომედია 
„ხანუმას“ წარმოდგენა, რომელზეც შეგროვდა 60 მანეთი და 
დანიშნულებისამებრ გაიგზავნა რუსეთში.49 ტფილისის სომ-
ხური და რუსული საზოგადოებებიც მართავდნენ ლექციებს 
რუსეთში დამშეულთა სასარგებლოდ.50

47 ივერია. N224. 24.10.1892, გვ. 2.
48 ივერია. N249. 23.11.1891, გვ. 2.
49 ივერია. N16. 23.01.1892, გვ. 2.
50 ივერია. N46. 1.03.1892, გვ. 2.



110

1893 წელს მოუსავლიანობის გამო შიმშილობა დაიწყო კა-
ხეთში და ამჯერად უკვე კახელების დასახმარებლად გაერთი-
ანდნენ საზოგადოებრივი ჯგუფები. გროვდებოდა ფული და 
სურსათი, ხოლო ინფორმაცია მოქალაქეთა ჩართულობისა 
და მონაწილეობის შესახებ რეგულარულად ქვეყნდებოდა 
პრესაში. მაგ. მოსკოვის ქართველ სტუდენტებს 30 მანეთი 
გამოუგზავნიათ,51 ხოლო პეტერბურგისას – 45.52 ქუთაისში, 
ს.ზ. ენუქიძეს 12 მანეთი შეუგროვებია „ქიზიყ-კახეთის დამშე-
ულთა სასარგებლოდ.“53 ასევე: „ჩვენ მივიღეთ კახეთში დამ-
შეულთათვის ექიმის გ. ტ-სგან 20 მან., ქუთაისში შეკრებილი 
16 მან., და აბაშაში ვლადიმ. კოჩინევის მიერ შეკრებილი 12 
მან. დან 25 კაპ“.54 – წერდა „ივერია“. 

გარდა ერთჯერადი კატასტროფის გამო  კონკრეტული თემის 
ან მხარის  დახმარებისა, მნიშვნელოვანი იყო სიღარიბესთან 
და შიმშილთან ბრძოლის უფრო სისტემატიური და გრძელ-
ვადიანი პროექტები. მაგ. თავშესაფრების მოწყობა, უფასო 
თუ იაფიანი საჩაიეებისა და სასადილოების გახსნა. მსგავსი 
ინიციატივები დაახლოებით 1893 წლიდან იღებს სათავეს და 
ერთ-ერთი პირველი თბილისის ლუთერანული ეკლესიის 
პას ტორის ინიციატივა იყო, გაეხსნა უფასო „საჩაიე“ ეკლესიის 
გალავანში, დღევანდელი მიხეილის  ქუჩაზედ,55 ანუ მარჯა-
ნიშვილის მოედნის მიდამოებში.

1892-1893 წლებში ხოლერის გამო ტფილისში 16 უფასო სა-
ჩაიე გაიხსნა და მათთვის შემოწირულობები უწყვეტად გროვ-
დებოდა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საჩაიეები იხსნებოდა 
საქართველოს რეგიონებშიც, მაგ. გაზეთი „ივერიის“ ცნობით, 
1893 წელს სამტრედიაში შეიქმნა უფასო საჩაიე.56

51 ივერია. N78. 17.04.1893, გვ. 2.
52 ივერია. N98. 12.05.1893, გვ. 1.
53 ივერია. N86. 27.04.1893, გვ. 1.
54 ივერია. N86. 27.04.1893, გვ. 1.
55 ივერია. N135. 27.06.1892, გვ. 2.
56 ივერია. N192. 11.09.1892, გვ. 1.



111

გარდა საჩაიეებისა,  მაგ. 1893 წლის მარტში ილია წინამ-
ძღვრიშვილმა57 წამოიწყო კამპანია ტფილისში იაფფასიანი 
სასადილოების გახსნისათვის, სადაც მიზერულ ფასად ქა-
ლაქის ღარიბ მაცხოვრებლებს შეეძლებოდათ საჭმლის მი-
ღება.58 მალევე ტფილისის პოლიცმაისტერმა გადაწყვიტა, 
ღამის უფასო თავშესაფრები გაემართა წინამძღვრიშვილის 
იაფი სასადილოების გვერდით.59 

აღნიშნული დაწესებულებები 1900-1910-იან წლებშიც აგრძე-
ლებდნენ მუშაობას და მოქალაქეებიც კვლავ აქტიურად ეხმა-
რებოდნენ მათ შემოწირულობებით. მაგალითად, 1910 წელს 
ზუბალაშვილის სახალხო სახლის (დღევანდელი მარჯა-
ნიშვილის თეატრი) სომხურმა თეატრალურმა წრემ გარდაც-
ვლილი მსახიობის, ნატო გაბუნია-ცაგარლის, გასვენებაზე 
გასაგზავნი გვირგვინის ნაცვლად ფული შესწირა  ქალაქის 
უფასო სასადილოს.60

1900-იან წლებში სიღარიბისა და შიმშილის მძიმე პრობლე-
მის შესამსუბუქებლად მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა ზუ-
ბალაშვილების61 ოჯახმა. გაზეთი „ცნობის ფურცელი“ იტყო-
ბინებოდა ზუბალაშვილების მიერ ღარიბთა თავშესაფრის 
აშენების შესახებ: „ნ. ზუბალაშვილის სახელობის ღარიბთა 
თავშესაფარი უკვე დამთავრებულ იქმნა. შენობის მოსაწყო-
ბად დაიხარჯა 85 000 მან. თავშესაფარი გაიხსნება 1905 
წლის მარტიდან“.62 

პრობლემის აქტუალობის კვალდაკვალ, 1910-იან წლებში 
კვლავაც გრძელდებოდა ღარიბ თანამოქალაქეთა დახმა-
რების კამპანიები; იმ დროს მოქმედი კლუბები თავიანთ სივ-

57 ილია წინამძღვრიშვილი (1834-1920) - საზოგადო მოღვაწე, განმანათლებელი, 
პუბლიცისტი, წინამძღვრიანთკარის სამეურნეო სკოლის დამაარსებელი.
58 ივერია. N53. 13.03.1893, გვ. 1-2.
59 ივერია, N199. 18.09.1893, გვ. 1. 
60 თეატრი და ცხოვრება. N33. 19.08.1910, გვ.16.
61 ლევან (1851-1914), სტეფანე (1860-1904), (პეტრე (1862-?) და იაკობ (1876-
1941) კონსტანტინეს ძე (1828-1901) ზუბალაშვილები - ქართველი მრეწველები 
და ფილანთროპები.
62 ცნობის ფურცელი. N2708. 24.12.1904, გვ. 1.
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რცეებს უთმობდნენ სოლიდარობის კამპანიების მოთავეებს, 
ინდივიდებსა თუ საზოგადოებებს. პრესაში წარმოდგენილი 
ცნობების მიხედვით, ყველაზე ხშირად საქველმოქმედო საღა-
მოები იმართებოდა ღარიბ-ობოლთა და დაუცველ დედათა 
და ბავშვთა დასახმარებლად. სოლიდარობის კამპანიის წა-
მომწყები ხშირად იყვნენ წითელი ჯვრის აქტივისტები, სხვადა-
სხვა პოლიტიკური პარტიის ქალთა ორგანიზაციები. წითელი 
ჯვრის ქალთა წრის მიერ განხორციელებული სოლიდარო-
ბის კამპანიის შესახებ გაზეთი „სახალხო საქმე“ წერდა: „ნო-
ემბრის 9-ს წითელ ჯვართან არსებულმა ქალთა კომიტეტმა 
კაფე „ინტერნაციონალში“ გამართა „დღე კაბარეთი“ ობოლ 
ბავშვთა თავშესაფარის სასარგებლოდ. შემოსავალი იყო 43 
408 მანათი. წმინდა შემოსავალი დარჩა 15 709  მან., და 50 
კაპ. ქალთა კომიტეტი დიდ მადლობას სწირავს „ინტერნა-
ციონალის“ გამგეობას დახმარებისა და თანაგრძნობისათვის. 
ბ. პ. იაშვილს63, ბ. გრ. რობაქიძეს, ბ. კამინსკის და ყველა 
იმ პირთ, რომელთაც უხვად შემოსწირეს ამ საზოგადოებას. 
თავმჯდომარე ნინო ნაკაშიძე, ხაზინადარი ა. ლომინაძე და 
მდივანი მ. იაშვილი“.64

მას შემდეგ რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, 
1918 წლიდან, ობოლთა,  ღარიბ დედათა და ბავშვთა დასახ-
მარებლად სოლიდარობის კამპანიებს ქალი პოლიტიკოსები 
და პოლიტიკოსთა ცოლები ედგნენ სათავეში. მაგალითისათ-
ვის, არაერთი სოლიდარობის კამპანია განახორციელეს სო-
ციალისტ-ფედერალისტმა ნინო ნაკაშიძემ65, სოციალ-დემოკ-
რატებმა, ქრისტინე შარაშიძემ66 და ანა სოლოღაშვილმა67, 

63 პაოლო იაშვილი (1894-1937) - პოეტი, მთარგმნელი.
64 სახალხო საქმე. N691. 28.11.1919, გვ. 3.
65 ნინო ნაკაშიძე (1872-1963) - ჟურნალისტი, გამომცემელი, პედაგოგი, 
სოციალისტ-ფედერალისტთა პარტიის წევრი. 
66 ქრისტინე შარაშიძე (1889-1972) - სოციალ-დემოკრატი, პოლიტიკური მოღვაწე, 
მეცნიერი, დამფუძნებელი კრების წევრი. 
67 ანა სოლოღაშვილი (1882-1937) - სოციალ-დემოკრატი, პოლიტიკური 
მოღვაწე, დამფუძნებელი კრების წევრი. დახვრიტეს 1937 წელს. 
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ნოე ჟორდანიას მეუღლე ინა კორენევამ68, ნოე რამიშვილის69 
მეუღლე მარო გოგიაშვილმა, აკაკი ჩხენკელის70 მეუღლე 
მაკრინე ჩხენკელმა და სხვა პოლიტიკური ლიდერების ცო-
ლებმა. 

უკვე 1910-იანი წლებიდან ღარიბთა თავშესაფრებსა და 
უფასო სასადილოებზე პატრონაჟი აიღო ქართულმა საქველ-
მოქმედო საზოგადოებამ, რომელმაც ათობით ახალი თავშე-
საფარი შექმნა, განსაკუთრებით კი მსოფლიო ომის შედეგად 
დაზარალებული ბათუმის, ართვინის, არტაანისა და ახალცი-
ხის მხარეებში. მაგ. 1919 წელს, ქართულმა საქველმოქმედო 
საზოგადოების განყოფილებამ ახალციხეში აღადგინა ობოლ 
ბავშვთა თავშესაფარი, რომელიც დაკეტილი იყო ოსმალთა 
შემოსევის დროიდან.71 თავშესაფრის გახსნას საზოგადოების 
წარმომადგენლებთან ერთად ესწრებოდნენ მთავრობის სა-
განგებო რწმუნებული, გრიგოლ გიორგაძე72, დამფუძნებელი 
კრების წევრი, ლევან რუხაძე73, ლტოლვილთა ცენტრალური 
კომიტეტის თავმჯდომარე, ჩიკვაიძე, საქველმოქმედო საზო-
გადოების რწმუნებული, [გრიგოლ] ვეშაპელი74 და სხვ. იქვე 
იგეგმებოდა  სახელოსნო სკოლის მოწყობაც.75

68 ინა ჟორდანია (1877-1867) - სოციალ-დემოკრატი, პოლიტიკური მოღვაწე, 
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ნოე 
ჟორდანიას ცოლი.
69 ნოე რამიშვილი (1881-1930) - სოციალ-დემოკრატი, საქართველოს 
დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის პირველი თავმჯდომარე, შინაგან 
საქმეთა, სახალხო განათლებისა და სამხედრო მინისტრი. 
70 აკაკი ჩხენკელი (1874-1959) - სოციალ-დემოკრატი, რუსეთის მეოთხე სახელ-
მწიფო სათათბიროს წევრი, ამიერკავკასიის ფედერაციული დემოკრატიული 
რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე და საგარეო საქმეთა მინისტრი. საქარ-
თველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პირველი საგარეო საქმეთა მინისტრი, 
საქართველოს ეროვნული საბჭოსა და დამფუძნებელი კრების წევრი.
71 1918 წლიდან. 
72 გრიგოლ გიორგაძე (1879-1937) - სოციალ-დემოკრატი, პოლიტიკური მოღვაწე, 
ამიერკავკასიის სეიმის, საქართველოს ეროვნული საბჭოსა და დამფუძნებელი 
კრების წევრი.  საქართველოს პირველი სამხედრო მინისტრი.  
73 ლევან რუხაძე (1884-1937) - სოციალ-დემოკრატი, პოლიტიკური მოღვაწე. 
საქართველოს ეროვნული საბჭოსა და დამფუძნებელი კრების წევრი. 
74 გრიგოლ ვეშაპელი (1892-1926) - ჟურნალისტი, ეროვნულ-დემოკრატიული 
პარტიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მიწის მესაკუთრეთა ეროვნული 
პარტიის თავმჯდომარე. საქართველოს ეროვნული საბჭოსა და დამფუძნებელი 
კრების წევრი. 
75 სახალხო საქმე. N558. 15.02.1919, გვ. 2.
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ამავე პერიოდში სიღარიბისა და შიმშილის ვრცელ პრობ-
ლემას კიდევ ერთი განზომილება დაემატა, კერძოდ, 1917 
წლის რევოლუციის შემდგომ საპატიმროები დატოვა ასო-
ბით პოლიტიკურმა პატიმარმა. მათ არ გააჩნდათ არავი-
თარი სარჩო-საბადებელი. აღნიშნულმა პირებმა ფაქტობრი-
ვად მთელი ცხოვრება საპატიმროებსა და გადასახლებებში 
გალიეს საიმპერიო რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლის გამო. 
ეროვნულ-დემოკრატიული სულისკვეთების გაზეთი „საქარ-
თველო“ პატიმრობიდან გათავისუფლებულ პირთა დასახ-
მარებლად საზოგადოება „პატრონატის“ გეგმებზე ამცნობდა 
ფართო საზოგადოებას.76

ზოგადად, შიმშილისა და სურსათის დეფიციტის პრობლემა 
არც საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკისთვის იყო 
უცხო, მითუმეტეს, მსოფლიო ომის კვალდაკვალ დამდგარი 
კრიზისის ფონზე. პრობლემას მთავრობა და საზოგადოება 
ერთად ებრძოდა, მათ შორის აღსანიშნავია ქვეყანაში მცხოვ-
რები ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების ჩართუ-
ლობა და მონაწილეობა. მაგ. გაზეთი „სახალხო საქმე“ იტყო-
ბინებოდა, რომ სომეხთა ეროვნულმა საბჭომ 5000 ფუთი 
ფქვილი გაიღო საქართველოს დამშეული სოფლებისათვის 
გადასაცემად77 და სხვ. 

როგორც ჩანს, 1890-იანი წლებიდან 1921 წლამდე პერი-
ოდში სოლიდარობის კამპანიების ერთ-ერთ მთავარ სამიზ-
ნეს ღარიბ თანამოქალაქეთა დახმარება წარმოადგენდა. ეს 
სრულიად ლოგიკური იყო საქართველოში არსებული სო-
ციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომელიც მო-
ქალაქეთა მნიშვნელოვან ნაწილს უშუალოდ ეხებოდა. თავ-
შესაფრების, უფასო საჩაიე-სასადილოების, დამშეულების 
სურსათით უზრუნველყოფისათვის და, ზოგადად, ღარიბთა 
დასახმარებლად აღნიშნულ პერიოდში მილიონობით მა-
ნეთი შეგროვდა. მართალია, ამ პროცესში ყველაზე დიდი 
შენატანები საქართველოში მცხოვრებმა მეცენატებმა განა-

76 საქართველო. N76. 8.04.1917, გვ. 3.
77 სახალხო საქმე. N780. 17.03.1920, გვ. 2.



115

ხორციელეს, მაგრამ მცირე სათემო ჯგუფებისა თუ ინდივი-
დების როლიც ძალზედ მნიშვნელოვანი გახლდათ. საერთო 
საქმეში ყველა საკუთარი შესაძლებლობების ფარგლებში 
ცდილობდა ჩართვას. 

ბუნებრივი კატასტროფები

ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებულთა დასახმარებ-
ლად საზოგადოების მობილიზაციის ერთ-ერთ მთავარ არხს 
ქართულენოვანი პრესა წარმოადგენდა. სწორედ მისი მეშვე-
ობით ვრცელდებოდა ინფორმაცია წყალდიდობის, ხანძრე-
ბის, სეტყვის, დიდთოვლობისა თუ მიწისძვრების შედეგად 
შექმნილ იმ მძიმე მდგომარეობაზე, რომელშიც ბუნებრივი 
კატასტროფების ეპიცენტრში მყოფი ადამიანები აღმოჩნდე-
ბოდნენ ხოლმე. 1890-იანი წლების დასაწყისში ამგვარი 
კატას ტროფების აღწერასა და საქართველოს სხვადასხვა 
კუთხეში მცხოვრები მოქალაქეების ყურამდე მიტანას ცდი-
ლობდა გაზეთი „ივერია“, მოგვიანებით კი – გაზეთი „ცნო-
ბის ფურცელი“. შემდგომ პერიოდში, როდესაც ათობით 
ქართულენოვანი გაზეთი გამოიცემოდა, თითქმის ყველაში 
იბეჭდებოდა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებულთა 
მძიმე მდგომარეობის მთელი სიმძაფრით ამსახველი ამბები. 
ლამის ყველა გამოცემის რედაქციასთან იქმნებოდა დაზარა-
ლებულთა დამხმარე ფონდები, რომლებიც ცდილობდნენ, 
მოეზიდათ შემოწირულობები გაჭირვებაში ჩავარდნილი თა-
ნამოქალაქეებისათვის. 

ქვემოთ მოგითხრობთ იმ ძირითადი ბუნებრივი კატასტროფე-
ბის, სტიქიური უბედურებებისა თუ ეპიდემიების შესახებ, რო-
მელთაც საზოგადოების ყურადღება მიიპყრეს და მაღალი 
სამოქალაქო თვითორგანიზება გამოიწვიეს 1890-იანი წლე-
ბის ბოლოდან 1921 წლამდე (ბოლშევიკურ ოკუპაციამდე) 
პერიოდში. 
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ახალქალაქის მიწისძვრა - 1899 წელი

1899 წლის 19 დეკემბერს (ძველი სტილით) ძლიერი მი-
წისძვრა78 მოხდა ახალციხის მაზრაში, რომლის მოსახლეობაც 
მძიმე კლიმატური პირობებისა და, ფაქტობრივად, ახალმო-
სახლეობის79 გამო, ისედაც სიდუხჭირეში ცხოვრობდა. მი-
წისძვრის ეპიცენტრს ეთნიკური სომხებით დასახლებული 
ბარელეთის თემის სოფლები წარმოადგენდა. გაზეთები: 
„ივერია“ და „ცნობის ფურცელი“ მოქალაქეებს აღუწერდნენ 
მიწისძვრის შედეგად შექმნილ სავალალო მდგომარეობას; 
„ივერიის“ ცნობით, მიწისძვრის შედეგად, სულ მცირე, 257 
ადამიანი იყო დაღუპული, უსახლკაროდ დარჩენილთა რიცხ-
ვი კი ათასებს აღწევდა. მომდევნო კვირების განმავლობაში 
ბიძგები კიდევ განმეორდა სხვადასხვა ინტენსივობით, რამაც 
ნახევრად დანგრეული საცხოვრისები სრულად გაანადგურა.

მაღალი იყო სიბრალულისა და სოლიდარობის გამოვლინება 
ახალქალაქელთა მიმართ. პრესის, სხვადასხვა საზოგადო-
ებრივი გაერთიანებისა თუ დამოუკიდებელი ინიციატორების 
მოწოდებების შემდეგ რიგითი მოქალაქეები მთელი ქვეყნის 
მასშტაბით დაირაზმნენ და დაიწყეს ფულის შეგროვება მი-
წისძვრით დაზარალებულ ახალქალაქელთა დასახმარებ-
ლად.80 პირველი რიგის ამოცანას  დროებითი თავშესაფრე-
ბის მოწყობა წარმოადგენდა,81 რისთვისაც ათასობით მანეთი 
შეგროვდა. მაგ. გაზეთი „ივერია“ წერდა, რომ „რედაქციამ 
მიიღო 25 მან., აზნ. მიხეილ თოფურიასაგან, ახალქალაქის 
მაზრაში მიწის ძვრისაგან დაზარალებულთა სასარგებლოდ, 
შეკრეფილი სოფელ ბაბუშერაში“.82

78 შემდგომი გამოთვლებით, მიწისძვრის სიმძლავრემ დაახლოებით 6.3 
მაგნიტუდა შეადგინა. 
79 მაზრის დაცარიელებული სოფლები და ნასოფლარების დიდი ნაწილი 
მეცხრამეტე საუკუნეში რუსეთ-ოსმალეთის ომების შედეგად ოსმალეთიდან 
გადმოსული სომხურენოვანი მოსახლეობით ივსებოდა. 
80 ივერია. N280. 29.12.1899, გვ. 1-2.
81 ივერია. N2. 4.01.1900, გვ. 1-2. 
82 ივერია. N45. 3.03.1900, გვ. 3. 
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დაზარალებულთათვის თანხის შეგროვება სხვადასხვა გზით 
ხდებოდა. თანხა შედიოდა გაზეთების რედაქციაში როგორც 
კერძო პირებისაგან, ისე სხვადასხვა სამოქალაქო ჯგუფები-
საგან. პროცესში ჩართულები იყვნენ მაგ. აქტივისტი მასწავ-
ლებლები და ასევე მოსწავლეები, რომლებიც მათ ხელთ 
არსებული შეზღუდული რესურსებით აგროვებდნენ თანხას: 
„რედაქციამ მიიღო ახალქალაქის მაზრაში მიწის ძვრისაგან 
დაზარალებულთა სასარგებლოდ პატარა მოსწავლის ვასილ 
იორდანეს ძის რცხილაძისაგან სახლში გამართულ საღამოზე 
შეკრებილი 2 მანეთი და აჯიქაბულის სახელმწიფო თევზის 
სარეწავის ბუღალტრის ნიკოლოზ ესტატეს ძის წვეროვის 
მიერ 17 მანეთი სხვადასხვაგან შეკრებილი“83.

ბუნებრივი კატასტროფებისაგან დაზარალებული თანამო-
ქალაქეების დახმარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ჯგუფს 
წარმოადგენდა რელიგიური თემები, სასულიერო პირების 
ინიციატივით მრევლი აგროვებდა დახმარებას ახალქალა-
ქელებისათვის, კერძოდ, „1 იანვარს, სენაკის მაცხოვრის ეკ-
ლესიაში დეკანოზ მ. სიმეონ ქავთარაძემ, აუხსნა რა საზოგა-
დოებას ახალქალაქის მიწის ძვრისაგან  დაზარალებულთა 
სამწუხარო მდგომარეობა, ითხოვა ნივთიერი დახმარება. 
სულ შემოსწირეს 18 მანეთი და 2 კაპიკი, რომელსაც ამასთა-
ნავე გიგზავნით“.84    

სტიქიით დაზარალებულთა დასახმარებლად მიმართული 
სოლიდარობის კამპანიის წამოწყების მთავარ ინიციატორე-
ბად გვევლინებოდნენ ასევე ქალთა ჯგუფები, გაერთიანებები 
და სოფელში მცხოვრები აქტიური მოქალაქეები. 1900 წელს 
ახალქალაქის მიწისძვრით დაზარალებულთა დასახმარებ-
ლად გაერთიანდნენ ქალაქებსა და სოფლებში მცხოვრები 
ქალები, რომლებიც ახალქალაქელთა სასარგებლოდ ფინან-
სური შემოწირულობების მიღებასთან ერთად აგროვებდნენ 
სურსათსა და ტანსაცმელს. გაზეთი „ივერია“ ქალების დახმა-
რების კამპანიის შესახებ წერდა: „ახალქალაქის მაზრაში მი-

83 ივერია. N29. 8.02.1900, გვ. 3.
84 ივერია. N14. 20.01.1900, გვ. 4. 
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წისძვრისაგან დაზარალებულთა სასარგებლოდ რედაქციამ 
მიიღო 25 მანათი და 69 კაპიკი. ცაგერსა და ლაილაშში შეგ-
როვილი ქალბატონ მელანია ჯინორიძის მიერ“.85

ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებულთა დასახმარებ-
ლად ერთიანდებოდნენ არა მხოლოდ საკუთრივ საქართვე-
ლოში – თფილისისა თუ ქუთაისის გუბერნიებში – არამედ  
რუსეთის იმპერიის სხვადასხვა მხარეში მცხოვრები ქართვე-
ლებიც. მაგალითად, გაზეთი „ივერია“  მკითხველთ აცნობდა, 
რომ ქალაქ ხარკოვში  ქართველმა სტუდენტებმა გუბერნა-
ტორის თანხმობით გამართეს საქველმოქმედო აქციები და 
730 მანეთი შეაგროვეს ახალქალაქის მაზრაში მიწისძვრისა-
გან დაზარალებულთა სასარგებლოდ.86

გაზეთები თვეების განმავლობაში აქვეყნებდნენ განცხადებებს 
ახალქალაქელთა სასარგებლოდ განხორციელებული შემო-
წირულობების შესახებ. მართალია, რიგითი მოქალაქეების 
მიერ შეგროვებული თანხით დაზარალებულებს იმ ასობით 
ათასი მანეთის ზარალს ვერ აუნაზღაურებდნენ, მაგრამ ამ 
გზით მაინც ხდებოდა პირველადი დახმარებისა და სურსათ -
-ტანისამოსით უზრუნველყოფა, რაც პატარა საქმე არ გახ-
ლდათ. 

მოგვიანებით, როცა კრიზისის კრიტიკული ფაზა დაძლეული 
იყო, ახალქალაქის მაზრის წარმომადგენლები ამავე გაზეთე-
ბის საშუალებით  მადლობას უხდიდნენ ყველა იმ მოქალა-
ქესა და გაერთიანებას, რომლებმაც სოლიდარობა გამოიჩი-
ნეს და სხვადასხვა კამპანია წარმართეს ახალქალაქელთა 
დასახმარებლად და იმასაც, ვინც თუნდაც 1 კაპიკი შესწირა  
დაზარალებულთა დამხმარე ფონდებს. 

85 ივერია. N48. 6.03.1900, გვ. 3. 
86 ივერია. N32. 11.02.1900, გვ. 1.
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გორის მიწისძვრა – 1920 წლის 20 თებერვალი

საუკუნის წინ ქართული პრესა წერდა:  „ქალაქი გორი აღარ 
არსებობს!“. ამ განცხადების მიზეზი 1920 წლის 20 თებერ-
ვალს საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, გორის 
მაზრაში მომხდარი ძლიერი მიწისძვრა იყო, რომელმაც ქა-
ლაქი გორი და მიმდებარე სოფლები გაანადგურა.  ზოგიერთ 
სოფელში და თავად გორშიც შენობების 95% დაინგრა. მი-
წისძვრა ეპიცენტრში, გორის მაზრის სოფელ ხიდისთავში, 9 
მაგნიტუდას  შეადგენდა, ხოლო მიმდებარე სოფლებსა და 
ქალაქ გორში დაახლოებით 8 მაგნიტუდას; მძლავრი ბიძგები 
იგრძნობოდა მთელ საქართველოში. გორში 1920 წლის 20 
თებერვალს მომხდარმა მიწისძვრამ ოფიციალურად 129 
ადამიანი იმსხვერპლა, საშუალოდ ან მძიმედ დაშავდა 661 
მოქალაქე, ხოლო დაზარალებულთა რაოდენობამ მთელ 
მაზრაში 7 118 ოჯახი შეადგინა.87

გორელებისათვის თავსდამტყდარი უბედურების შესახებ მე-
ორე დღესვე გაჩნდა ცნობები პრესაში, გაზეთები მოქალა-
ქეებს აცნობდნენ განადგურებული სოფლების ამბებს და 
მოუწოდებდნენ გულისხმიერებისაკენ, დახმარებისა და სოლი-
დარობისაკენ. „ქვაც აცრემლდება გორის რაიონის უბედურე-
ბით. დაეხმარეთ დაზარალებულთ. წვეთით ზღვა შესდგება! 
მოქალაქევ! გაიღე შენი წვლილი გორისათვის“. – წერდა გა-
ზეთი „სახალხო საქმე“.88 

პირველი დახმარება გორელებს რესპუბლიკის მთავრობამ 
აღმოუჩინა – გამოიყო ათეულობით მილიონი მანათი, გორში 
გაიგზავნა ჯარი, სახალხო გვარდია და მედიკო-სანიტარული 
ჯგუფები. 

მალევე პრესაში გაჩნდა ცნობები, რომ დაზარალებულ გო-
რელებს ეხმარებოდნენ საქართველოში მოქმედი დიპლომა-
ტიური მისიების წარმომადგენლები – იტალიის მისიამ 200 

87 ჟურნალი „ისტორიანი“, 2012, თბილისი, N 5/17.
88 სახალხო საქმე. N766. 29.02.1920, გვ. 2-3.
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000 მანეთი შესწირა დაზარალებულთა ფონდს და გორე-
ლებს მოძრავი ამბულატორია და სამედიცინო აღჭურვილობა 
გაუგზავნა.89 გორს ეწვია ამიერკავკასიაში დიდი ბრიტანეთის 
უმაღლესი კომისარი, ოლივერ უორდროპი.90

გორელთა დასახმარებლად გაერთიანდა სხვადასხვა საზო-
გადოებრივი დაწესებულება, დაიწყეს საქველმოქმედო კონ-
ცერტების, ლექციების, წარმოდგენების, ლატარიის, ლოტოსა 
და სხვა მსგავსი ღონისძიებების გამართვა. კლუბებმა, თეატ-
რებმა და საქველმოქმედო საზოგადოებებმა ასობით ათასი 
მანეთი შეაგროვეს.91 

1920 წლისათვის საქართველოს რესპუბლიკა, ისევე რო-
გორც ფაქტობრივად მთელი ევროპა, მსოფლიო ომის შემ-
დგომ მძიმე გაჭირვებას განიცდიდა. არავის ულხინდა, ჩვეულ 
მდგომარეობას წარმოადგენდა სასურსათო კრიზისი, ჰიპე-
რინფლაცია, შიმშილი და მძიმე ეპიდემიები, რომლის ფონ-
ზეც მოქალაქეებს ნაკლებად თუ გააჩნდათ სხვათა დახმარე-
ბის შესაძლებლობა. ამ პრობლემების მიუხედავად, გორის 
მიწისძვრით დაზარალებულთა დასახმარებლად განხორცი-
ელებულმა კამპანიამ აჩვენა, რომ მოქალაქეებში დიდი იყო 
სოლიდარობის განცდა, რაც იმაშიც გამოიხატებოდა, რომ 
თავად სიდუხჭირეში მცხოვრები ადამიანები უპირობოდ, შე-
საძლებლობების ფარგლებში, მაინც ეხმარებოდნენ კიდევ 
უფრო მეტად გაჭირვებულებს. 

გორელთა დასახმარებლად გაერთიანდნენ საქართველოში 
მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები, სო-
მეხთა ეროვნულმა საბჭომ 50 000 მანეთი შეაგროვა; ასევე 
იქცეოდნენ გერმანელები. მაგ. გაზეთი „ერთობა“ წერდა, რომ 
საქართველოში მოსახლე გერმანელთა კოლონიების კავ-

89 სახალხო საქმე. N760. 22.02.1920, გვ. 3. 
90 სერ ჯონ ოლივერ უორდროპი (1864-1948) - ბრიტანელი დიპლომატი და 
მთარგმნელი. ბრიტანეთის უმაღლესი კომისარი სამხრეთ კავკასიაში. ფლობდა 
ქართულ ენას, ქართულიდან ინგლისურად თარგმნა სულხან-საბა ორბელიანის 
„სიბრძნე სიცრუისა“. 
91 „ისტორიანი“. 2012, თბილისი, N5/17.
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შირმა დაადგინა მიწისძვრისაგან დაზარალებულ გორელთა 
სასარგებლოდ კოლონიის მცხოვრებლებს გადაახდევინონ 
ერთდროული გადასახადი.

სოლიდარობის მიზნით ერთ-ერთი პირველები გაერთიან-
დნენ აფხაზები, რომელთა წარმომადგენლობითმა ორგანომ 
დაზარალებულთა დასახმარებლად გადადო თავიანთი ჯამა-
გირის ნაწილი, შექმნა დახმარების ფონდებიც და სურსათი 
გაუგზავნა გორელებს. გაზეთი „საქართველოს რესპუბლიკა“ 
იტყობინებოდა: „აფხაზეთის სახალხო საბჭოს თავმჯდომარე 
ვარლამ შერვაშიძე92, საქართველოს მთავრობის თავმჯდო-
მარეს ნოე ჟორდანიას93, სოხუმიდან: „აფხაზეთის სახალხო 
საბჭომ 23 თებერვლის არაჩვეულებრივ სხდომაზე მოისმინა 
ქ. გორის და მის მიდამოების განადგურებით რესპუბლიკის 
თავზე დატეხილი უბედურების ამბავი, ფეხზე ადგომით პატივი 
სცა დაღუპულთა ხსოვნას და დაადგინა:  დეპუტატების ჯამა-
გირიდან გადაიდოს 40 000 მანეთი. აფხაზეთის კომისარია-
ტის საწყობებიდან დაუყოვნებლივ გაიგზავნოს 4 ათასი ფუთი 
სიმინდი გორში, დაზარალებულთა სასარგებლოდ შემოწი-
რულებათა შესაკრებად დაარსდეს დახმარების კომიტეტი, 
თქვენი სახით [ნოე ჟორდანიას] ქართველ ხალხს უცხადებს 
თავის მწუხარებას და აცხადებს, რომ დამფუძნებელმა კრე-
ბამ და მთავრობამ იმედი უნდა იქონიოს, რომ აფხაზეთის 
ეროვნული საბჭო ყოველმხრივ დაეხმარება მათ დაზარალე-
ბულთათვის შველაში და ქართლის უძველესი ცენტრის აღ-
დგენაში“.94

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის თითოეულ ქა-
ლაქსა თუ სასოფლო თემში შეიქმნა გორელების დამხმარე 
კომიტეტები. განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის თანხები მუ-
შათა შორის შეაგროვეს ინდუსტრიულ ცენტრებში არსებულმა 

92 ვარლამ (ძიკი) შერვაშიძე (1888-1957) - სოციალ-დემოკრატი, პოლიტიკური 
მოღვაწე, ექიმი. 1919 წლიდან აფხაზეთის სახალხო საბჭოს თავმჯდომარე. 
93 ნოე ჟორდანია (1868-1953) - ქართული სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობის 
(პარტიის) დამფუძნებელი და ლიდერი, საქართველოს ეროვნული საბჭოს 
პრეზიდიუმის თავმჯდომარე, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 
მთავრობის თავმჯდომარე.
94 გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა. N47. 28.02.1920, გვ. 2.
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დამხმარე კომიტეტებმა. მაგალითად, ქალაქ ბათუმში სხვა-
დასხვა დაწესებულების მოსამსახურეებმა და ქარხნის მუშებმა 
სოციალ-დემოკრატიული ორგანიზაციების დახმარებით 1 400 
000 მანეთს მოუყარეს თავი.95 

ასი ათასობით მანეთი შეაგროვეს ჭიათურელმა მუშებმა, მათ 
შორის, ფული შესწირეს მიზერულ ანაზღაურებაზე მომუშავე 
მეურმეებმაც კი. ჭიათურელი მუშების პროფესიული კავშირი 
აცხადებდა: „ანგარიში ჭიათურის მუშა-მოსამსახურეებში შეკ-
რებილ ფულებისა გორის მიწისძვრისაგან დაზარალებულთა 
სასარგებლოთ: პაპავას მუშებისაგან 24 950 მანეთი, მიუსელე-
ბის მუშებისაგან 11 637 მანეთი, ჩომახიძე-სამხარაძის მუშები-
საგან 7 188 მანეთი, სიმონოვის მუშებისაგან 4 735 მანეთი, 
დარკვეთის მუშებისაგან 2 685 მანეთი, შავი ქვის ჩამომზიდავ 
მეურმეებისაგან 14 000 მანეთი. ჭიათურის ქალაქის თვით-
მმართველობის მოსამსახურეთაგან 8 615 მანეთი, შავი ქვის 
სამრეწველო დაწესებულების მოსამსახურეთაგან 10 480 მა-
ნეთი, ვაგონის მტვირთავ მუშებისაგან 18 060 მანეთი. სულ 
102 350 მანეთი. აღნიშნული თანხა გადაეცა მთავარ კომი-
ტეტს თფილისში. ჭიათურის პროფესიულ კავშირთა საბჭოს 
თავმჯდომარე ანთელიძე“.96

გარდა ინდუსტრიული და სამეწარმეო ცენტრებისა, დაზარა-
ლებულთა დახმარებისთვის თვითორგანიზებული იყო სხვა 
უამრავი ჯგუფი და მოქალაქე. ჯგუფებს შორის აღსანიშნა-
ვია მასწავლებლების თვითორგანიზება, კერძოდ, მასწავლე-
ბელთა კავშირმა თავის წევრებში შეაგროვა 55 ათასი მა-
ნეთი.97

პრესის გვერდებზე ქვეყნდებოდა ათობით განცხადება იმის 
შესახებ, რომ სხვადასხვა სფეროში დასაქმებული მოქალაქე-
ები თავიანთი ჯამაგირის ნაწილს გორის მიწისძვრით დაზარა-
ლებულთა სასარგებლოდ გადასდებდნენ.  

95 ერთობა. N78. 6.04.1920, გვ. 3.
96 ერთობა. N183.14.08.1920, გვ. 4.
97 სახალხო საქმე. N805. 20.04.1920, გვ. 4. 
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ხშირი იყო შემდეგი შინაარსის განცხადებები პრესაში: „ფო-
თის ფოსტა-ტელეგრაფის და ტელეფონის მოსამსახურეებმა 
თავიანთი ჯამაგირის ერთი დღის ხვედრი გადადვეს გორის 
ფონდისთვის“98 ან „მთავრობის კანცელარიის მოსამსახურე-
ებმა დაადგინეს 6 თვის განმავლობაში თავის ჯამაგირიდან 
გადასდონ გორის ფონდისათვის უფროსმა მოსამსახურეებმა 
5 პროცენტი, ხოლო უმცირესებმა 3 პროცენტი“,99  ან „პროფე-
სიონალურმა კავშირებმა, თანახმად ხელმძღვანელ ორგანო-
ებისა წინადადებისა გადასწყვიტეს მომავალ კვირას, მარტის 
14-ს, იმუშაონ და ამ დღის ქირა გადასდონ მიწისძვრისაგან 
დაზარალებულთა დასახმარებლად“.100

სოლიდარობის კამპანიების ერთ-ერთ მთავარ მოთავედ, გარ-
და თავისუფალი საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა, პოლი-
ტიკური პარტიებიც გვევლინებოდა, ყველაზე დიდი, სოციალ -
-დემოკრატიული პარტიის ორგანიზაციებმა მილიონობით 
მანეთის შეგროვება მოახერხეს, ასევე აქტიურობდნენ პატარა 
ოპოზიციური პარტიების ადგილობრივი კომიტეტები. მაგ. 
„სახალხო საქმე“ იტყობინებოდა: „ოჩამჩირის სოციალისტ- 
ფედერალისტთა ორგანიზაციამ გამოუგზავნა მიწისძვრისაგან 
დაზარალებულთა დამხმარე მთავარ კომიტეტს – 25 000 მა-
ნეთი – მთელი შემოსავალი ამა წლის მარტის 4 გამართული 
საღამოისა“.101 

მოქალაქეები და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები მიწის-
ძვ  რით დაზარალებული გორელებისათვის არა მხოლოდ 
ფულს, არამედ სურსათს, ტანსაცმელს, კარვებს, მედიკამენ-
ტებს, სათბობ მასალებს, პირუტყვის საკვებს აგროვებდნენ. 
თვითორგანიზებულ სოლიდარობაში ჩართულები იყვნენ 
საზღ ვარგარეთ მყოფი ქართველებიც, რომლებიც გორე-
ლებს დახმარებას უგროვებდნენ და უგზავნიდნენ. 

98 სახალხო საქმე. N763. 26.02.1920, გვ. 4.
99 სახალხო საქმე. N773. 9.03.1920, გვ. 3.
100 სახალხო საქმე. N776. 12.03.1920, გვ. 3. 
101 სახალხო საქმე. N794. 3.04.1920, გვ. 3. 
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ცნობილია, რომ 1920 წლის თებერვლის ბოლოსთვის გორის 
მიწისძვრისაგან დაზარალებულთა დასახმარებლად მოქალა-
ქეებმა სულ რამდენიმე დღეში მილიონ ნახევარი მანეთი შეა-
გროვეს.102 ისე კი, დახმარების აქციები თითქმის მთელი წელი 
გაგრძელდა და, საბოლოოდ, რიგითმა მოქალაქეებმა, სა-
ზოგადოებრივმა გაერთიანებებმა, პარტიებმა, პროფესიულმა 
კავშირებმა, სახელოვნებო გაერთიანებებმა და კომერციულმა 
ორგანიზაციებმა,  საერთო ჯამში, ათეულობით მილიონი მა-
ნეთის შეგროვება შეძლეს და მნიშვნელოვნად შეუმსუბუქეს 
მიწისძვრით დაზარალებულ გორელებს სტიქიის შედეგად 
გამოწვეული მძიმე მდგომარეობა. საზოგადოებრივი დახმა-
რების გარდა, გორის დასახმარებლად აქტიური პოლიტიკა 
გაატარა სახელმწიფომაც. 

წყალდიდობა, სეტყვა და დიდთოვლობა

საქართველო, როგორც მთაგორიანი ქვეყანა, რომელიც 
მდინარეების სიუხვით გამოირჩევა, მუდმივად იდგა და დგას 
წყალდიდობების საფრთხის წინაშე. მართლაც, მოვარ დ-
ნილ მდინარეებს, ჩამოწოლილ მეწყერსა თუ სხვა სტიქიურ 
უბედურებას არაერთხელ დაუტოვებია ადამიანები სარჩო -
-საბადებლის გარეშე. მსგავსი განსაცდელების ჟამსაც ერთი-
ანდებოდნენ რიგითი მოქალაქეები დაზარალებულთა და-
სახმარებლად. მაგ. 1895 და 1896 წლებში, მძიმე ზამთრისა 
და წყალდიდობის გამო პრობლემები შეიქმნა საქართველოს 
ლამის ყველა რეგიონში, განსაკუთრებით გორის მაზრაში, 
ფოთსა და სვანეთში. დაზარალდა მოსახლეობა, სახლები 
დაინგრა. სტიქიას შეეწირა ადამიანთა სიცოცხლეც. 

მოქალაქეები ამჯერადაც გაერთიანდნენ და გაზეთების მიერ 
შექმნილ ფონდებში თავ-თავიანთი მცირე შენატანები გააკე-
თეს. გაზეთი „ივერია“ წერდა: „მოგვივიდა სოხუმიდან სამი მა-
ნეთი უცნობი პირისაგან დაზარალებულთა სასარგებლოდ“.103 

102 ერთობა. N54. 7.03.1920, გვ. 3. 
103 ივერია. N72. 4.04.1896, გვ. 3. 
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ამავე გაზეთის გვერდებიდან მკითხველს აცნობეს, რომ წყალ-
დიდობით დაზარალებულ მოქალაქეებს ეხმარებოდნენ რუ-
სეთის სხვადასხვა ქალაქში მყოფი ქართველი სტუდენტებიც 
– მაგალითად, კიევის ქართველ სტუდენტთა წრემ თოთხმეტი 
მანეთი  შეაგროვა დაზარალებულ მოქალაქეთა სასარგებ-
ლოდ, შემომწირველთა შორის რუსი და უკრაინელი ეროვ-
ნების მოქალაქეებიც იყვნენ.104

გარდა მოქალაქეთა მიერ ცალკეული ფრაგმენტული ინი-
ციატივებით ფულის შეგროვებისა, საზოგადოების აქტიურმა 
წარმომადგენლებმა ჩამოაყალიბეს დროებითი დამხმარე კო-
მიტეტები, რომლებიც სისტემურ მუშაობას ეწეოდნენ. გაზეთი 
„ივერია“ დამხმარე კომიტეტის შესახებ წერდა: „დროებითი 
კომიტეტი, რომელიც წყალ-დიდობისა და დიდის თოვლია-
ნობისაგან დაზარალებული ქუთაისის გუბერნიისა და ტფილი-
სის გუბერნიის, გორის მაზრის მცხოვრებთა სასარგებლოდ 
შესდგა, უმორჩილესად სთხოვს მსურველთ შემოწირულობა 
კომიტეტის თავმჯდომარის კნეინა ე. ნ. ბაგრატიონ-მუხრან- 
ბატონის სახელზედ გაჰგზავნონ ხოლმე. (ლორის მელიქოვის 
ქუჩა, საკუთარი სახლი)“.105

წყალდიდობებით დაზარალებულ მოქალაქეებს ხშირად უწევ-
და დახმარებას  საქართველოში მცხოვრები არისტოკ რატია. 
„ივერია“ მოქალაქეებს აცნობდა: „მოგვივიდა ანგარიში „კავკა-
სიური საღამოსი“, რომელიც 1895 წელს, 25 დეკემბერს იქ-
მნა გამართული კავკასიის საქალაქო საკრებულოს სადგომ ში 
ტფილისისა და ქუთაისის გუბერნიაში წყალ დიდობის გან და-
ზარალებულთა სასარგებლოდ. შემოვიდა სულ 1 146 მანეთი 
და 60 კაპიკი. აქედამ ბიუჯეტისა შემოვიდა 259 მანეთი და 60 
კაპიკი და ბილეთებისა 887 მანეთი“.106  

წყალდიდობებითა და დიდთოვლობით დაზარალებული თა-
ნამოქალაქეების დასახმარებლად ერთიანდებოდნენ ხელოვ-
ნების წარმომადგენლები, რომლებიც მართავდნენ საღამოებ-

104 ივერია. N11. 16.01.1896, გვ. 1. 
105 ივერია. N61. 16.03.1896, გვ. 1. 
106 ივერია. N10. 14.01.1896, გვ. 2. 
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სა და თეატრალურ წარმოდგენებს. „ივერია“ წერდა: „ხვალ, 
22 ნოემბერს, ქართული დრამატიული დასისგან გამართული 
იქნება წარმოდგენა, რომლის შემოსავალი გარდადებულია 
საქართველოს სოფლის დაზარალებულ მცხოვრებთა სასარ-
გებლოდ. წარმოდგენილი იქნება „სამშობლო“, ხუთ-მოქმე-
დებიანი დრამა. უეჭველია ქართველი საზოგადოება დიდის 
თანაგრძნობით მიეგებება ამ საქველმოქმედო წარმოდგენას 
და აავსებს ხვალ ქართველი თავად-აზნაურთა თეატრის 
დარ ბაზს“.107

საბოლოოდ, წყალდიდობებით დაზარალებული მოქალაქეე-
ბის დასახმარებლად, 1896 წელს ათასობით მანეთი შეგრო-
ვდა. პრესაში ქვეყნდებოდა თანხის განაწილების ანგარიშე-
ბიც. მაგალითად, 1897 წელს, საქველმოქმედო კომიტეტი 
ავრცელებდა ცნობას იმის შესახებ, რომ „შარშანწინ გორისა 
და დუშეთის მაზრაში წყალდიდობისა და ავდრების გამო და-
ზარალებულთ მოქალაქეებს გადასცა 935 მანეთი“.108

1910-იან წლებში კვლავ მძიმე განსაცდელს წარმოადგენდა 
წყალდიდობით გამოწვეული პრობლემები, რადგანაც მო-
ქალაქეებს კვლავ არ გააჩნდათ რაიმე სახის დაზღვევა და 
სახელმწიფო ინსტიტუტები კვლავ ნაკლებ ეფექტიანად ეხმა-
რებოდნენ მათ. ამ დროისათვის უკვე ინსტიტუციურად არსე-
ბობდა დამხმარე და საქველმოქმედო საზოგადოებრივი ორ-
განიზაციები. 1916 წელს, როცა ფოთსა და სენაკის მაზრაში 
მომხდარი წყალდიდობების დროს, დაზიანდა მოსახლეობის 
სახლები და კერძო ქონება, სკოლები და საჯარო დაწესე-
ბულებები, მოქალაქეები „ქართული საქველმოქმედო საზო-
გადოების“ საშუალებით აგროვებდნენ ფულს ფოთელების 
დასახმარებლად109 და სხვ.

წყალდიდობებით დაზარალებული მოქალაქეების დასახმა-
რებლად შეგროვებული თანხები ყოველთვის როდი იხარჯე-
ბოდა მიზნობრივად, მაგალითად, 1894 წელს გორის მაზრაში 

107 ივერია. N252. 22.11.1895, გვ. 1. 
108 ცნობის ფურცელი, N245. 5.07.1897, გვ. 2. 
109 საქართველო. N229. 15.10.1916, გვ. 2-3. 
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ლიახვზე დაზიანებული ხიდის ასაგებად ადგილობრივმა თა-
ვადაზნაურობამ ფული შეაგროვა, თუმცა ხიდი ხარისხიანად 
ვერ აიგო, რასაც დიდი პროტესტი მოჰყვა შემწირველთაგან. 
მიუხედავად იმისა, რომ მოქალაქეებში ამ ფაქტმა უნდობ-
ლობა გამოიწვია, 1896 და 1898 წლებში მაინც განახლდა 
ფულის შეგროვება აღნიშნული ხიდის შესაკეთებლად.

საქართველოს კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, 
მოქალაქეები ხშირად ზარალდებოდნენ ძლიერი სეტყვის 
შედეგად, განსაკუთრებით კი აღმოსავლეთ საქართველოს 
მაზრებში. 1899 წელს მძიმე სეტყვა დაატყდა თავს გორის მაზ-
რის გლეხობას. საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში გააქტიუ-
რდნენ მოქალაქეები გორელების დასახმარებლად. სტიქიის 
ეპიცენტრს წარმოადგენდა სოფელი ავლევი და გარშემო 
დასახლებები. გორელი გლეხების დახმარების კამპანიას სა-
თავეში კონსტანტინე ამირეჯიბი ჩაუდგა, რომელიც წლების 
განმავლობაში აქტიურ საქმიანობას ეწეოდა  მშობლიურ სო-
ფელ ავლევში და არაერთ სასიკეთო საქმეს შეუწყო ხელი.110 

დაზარალებული თანასოფლელებისათვის საქველმოქმედო 
ღონისძიებებს მართავდა კონსტანტინეს მეუღლე ქეთევანიც. 
გაზეთი „ივერიის“ საშუალებით მღვდელი მიხეილ ნასარიძე 
მკითხველს აცნობდა: „ავლევისა და ცერონისის (გორის მაზ-
რა) გლეხნი, რომელნიც დიდად დაზარალებულნი არიან 
სეტყ ვისგან, დიდს მადლობას უძღვნიან კონსტანტინე კოსტაის  
მეუღლეს, კნეინა ქეთევანს და თავად მიხეილ ამირეჯიბის 
ასულს, ბარბარეს, რომელთაც მათ სასარგებლოდ აბასთუ-
მანში მოაგროვეს ასი თუმანი ფული და გადმოჰგზავნეს. ეს 
ფული დაურიგდათ გლეხებს თავად კონსტანტინე ამირეჯი-
ბის ხელით. ამასთანავე თვით თავადი კონსტანტინე მიხეი-
ლის ძე ამირეჯიბი დიდი მადლობის ღირსია, რომ ის ასი 
თუმანი მომეტებულად დაზარალებულთ გაუნაწილა, და რაც 
არ აუთავდა, თავის საკუთარი ფული დაურიგა რამდენსამეს, 

110 მეტი კონსტანტინე ამირეჯიბის შესახებ  –  იხ. ირაკლი ხვადაგიანი. 
ინიციატივა ცვლილებისათვის. თემის თვითორგანიზებისა და თანამშრომლობის 
გამოცდილება საქართველოში საბჭოთა ოკუპაციამდე. სათემო განვითარების 
ცენტრი, 2015, გვ. 36-45. 
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ამას გარდა თავადმა კონსტანტინემ აღუთქვა სეტყვისაგან და-
ზარალებულ სხვა სოფლების ხალხს, რომ ამ ცოტას ხანში 
ამნაირად შეგროვილს ფულს მოვიტან და დაგირიგებთო“.111

გორის მაზრის სასარგებლოდ აქტიურად იმართებოდა კონ-
ცერტები ტფილისშიც. მსგავს ღონისძიებებზე მიღებული შემო-
წირულობებსა და შემოსავლის შესახებ პრესაში ქვეყნდებოდა 
ინფორმაცია: „ჩვენ გვთხოვენ გამოვაცხადოთ შემდეგი ანგა-
რიში კონცერტისა, რომელიც გაიმართა 29 მარტს ს. ავლე-
ვისა, კნოლევისა და ოქონის (გორის მაზრაშია) სეტყვისაგან 
დაზარალებულთა სასარგებლოდ: „ბილეთების ფული შემო-
ვიდა 1057 მანეთი, შესაწირი ფული 347 მანეთი, სულ ერთად  
1404 მანეთი, კონცერტის გამართვისათვის 210 მანეთი. წმინ-
და შემოსავალი დარჩა 1144 მანეთი. რომელიც გაიგზავნა 
ხსენებულ სოფლებში დასარიგებლად ...“.112

სეტყვისგან დაზარალებულ გორელთა დასახმარებლად გა-
ერთიანდნენ ქალაქ ქუთაისის მცხოვრებნიც, 1899 წლის 20 
ნოემბერს ქუთაისში გაიმართა საღამო, რომელზეც სუფთა 
შემოსავლის სახით შეგროვდა 384  მანეთი და 95 კაპიკი.113

1899 წლის სეტყვისაგან დაზარალებულ მოქალაქეთა დასახ-
მარებლად ათასობით  მანეთი შეგროვდა. გაზეთები მუდმი-
ვად აქვეყნებდნენ განცხადებას, თუ როგორ გადანაწილდა 
და ვისზე გაიცა შეგროვებული თანხები, განსაკუთრებით დე-
ტალურ ანგარიშს აბარებდა შემომწირველებს კონსტანტინე 
ამირეჯიბი. ინიციატორების მიერ ანგარიშების წარდგენა საზო-
გადოების ნდობის მოპოვებას და გამყარებას უწყობდა ხელს. 

111 ივერია, N200. 18.09.1899, გვ. 4. 
112 ცნობის ფურცელი. N1094. 9.04.1900, გვ. 2.
113 ივერია. N267. 11.12.1899, გვ. 4. 
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ხანძარი

მიწისძვრებთან, წყალდიდობებსა და სეტყვასთან ერთად 
კიდევ ერთი მძლავრი ბუნებრივი კატასტროფა, რაც თავს 
ატყდებოდა საქართველოს მოსახლეობას, ხანძრები გახ-
ლდათ. ხანძრები ანადგურებდა სოფლებსა და ქალაქების 
უბნებს, განსაკუთრებით კი ზაფხულის მაღალი ტემპერატუ-
რის დროს. ამ შემთხვევებშიც რიგითი მოქალაქეები დაუზა-
რებლად ერთიანდებოდნენ ხანძრისგან  დაზარალებულთა 
დასახმარებლად. 

1892 წელს ქუთაისის გუბერნიაში სოფელ მაღლაკში ხანძარმა 
60 ოჯახის სახლ-კარი და სარჩო გაანადგურა, სოფლის და-
სახმარებლად ისევ მოქალაქეები გაერთიანდნენ. გაზეთი „ივე-
რია“ მკითხველს აცნობდა: „როგორც თქვენს გაზეთშიაც იყო 
მოხსენებული, სოფელი მაღლაკის მცხოვრებლებს (ქუთაისის 
გუბერნია) დიდი უბედურება ეწიათ ამას წინად: სამოცის ოჯა-
ხის სახლ-კარი იმსხვერპლა ცეცხლმა. გიგზავნით ამასთანავე 
რვა მანათს, შეკრებილს დაზიანებულთა სასარგებლოდ ტფი-
ლისის სათავად-აზნაურო სკოლის მოსამსახურეთა შორის, 
და უმორჩილესად გთხოვთ ეს წვლილი გაგზავნილ იქმნას 
დანიშნულებისამებრ. – ალ. ჭიჭინაძე“.114 

მაღლაკელების დასახმარებლად წარმოდგენები იმართე-
ბოდა ქუთაისსა და  სხვა ქალაქებში – 5 მაისს ქუთაისის თე-
ატრში გაიმართა წარმოდგენა, რომლის შემოსავლისგან 302 
მანეთი გადაეცათ სოფელ მაღლაკში ცეცხლით დაზარალე-
ბულ მცხოვრებთ, ხოლო  50 მანეთი ტფილისის ერთ-ერთი 
სასწავლებლის ღარიბ მოსწავლეს ანნა ჟვანიას.115 ასევე, მა-
გალითად, 1892 წელს ძლიერმა ხანძარმა დააზარალა ქი-
ზიყის მცხოვრებნი, ქიზიყელების დასახმარებლად გაერთიან-
დნენ მოქალაქეები და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები. 
ქი ზიყელებს დახმარება აღმოუჩინეს ტფილისელმა ხელოს-
ნებმა, რომლებმაც 7 მანეთი გაუგზავნეს დაზარალებულებს.116

114 ივერია. N66. 27.03.1892, გვ. 4. 
115 ივერია. N116. 6.06.1892, გვ. 1. 
116 ივერია. N247. 21.11.1892, გვ. 1. 
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არაერთი ფაბრიკა-ქარხანა იმსხვერპლა ხანძრებმა; ამ შემ-
თხვევაში რიგით მოქალაქეებთან ერთად, სოლიდარობის 
კამპანიებს ამავე სფეროში დასაქმებულებიც მართავდნენ. 
მაგ. „ცნობის ფურცელი“ წერდა: „27 ივლისს 1900 წელს მა-
დათოვის კუნძულზედ მთლად ცეცხლისგან დაიწვა ხე-ტყის 
ქარხანა როსტომ გრძელიშვილისა და ცოტათი დაზარალდა 
ქარხანა ბესო ჩიხრაძისა. ამათ სასარგებლოდ ხუროებმა და 
სხვა გულშემატკივართა, ხუროთ ამქრის მამასახლისი, აბრამ 
იორდანიშვილის თაოსნებით და მეცადინეობით, შეკრიბეს 
220 მან. ამ ფულიდან 200 მან. ბესო ჩიხრაძეს. აქვე ვბეჭდავთ 
შემომწირველთა სიას:[...]“117

1902 წელს, ხანძარმა ფაქტობრივად გაანადგურა დაბა ცხინ-
ვალი, განსაკუთრებით კი მისი ებრაული უბანი. ცხინვალელი 
ებრაელების დასახმარებლად გაერთიანდნენ ტფილისელი 
მდიდარი ებრაელები და მნიშვნელოვანი დახმარება აღმო-
უჩინეს დაზარალებულთ: „ტფილისელ მდიდარ ებრაელებს 
კარგა ძალი ფული შეუწირავთ ცეცხლისაგან განადგურებულ 
ცხინვალელ ებრაელთა სასარგებლოდ. დაზარალებულთა 
რწმუნებულებმა გუშინ ამ ფულით იყიდეს სანოვაგე და სხვა-
დასხვა საჭირო მასალა, მაგრამ რადგანაც გასაგზავნი ფული 
აღარ გადარჩათ, გუშინ, 17 ივლისს, ტფილისის პოლიცმე-
ისტერს მიმართეს და სთხოვეს, იშუამდგომლოს კავკასიის 
რკინის გზათა უფროსთან, რომ რკინის გზამ უფასოდ წაიღოს 
სანოვაგე და ნივთები“.118

1880-1890-იანი წლებში საქალაქო დასახლებებში ჩამოყა-
ლიბდა ცეცხლის მქრობელთა რაზმები, რომლებიც ქალაქე-
ბის ბიუჯეტიდან იღებდნენ გასამრჯელოს, თუმცა მათ გასაძ-
ლიერებლად და წასახალისებლად მოქალაქეები მუდმივად 
მართავდნენ წარმოდგენებსა და საღამოებს. საქართველოს 
დამოუკიდებლობის პერიოდში ცეცხლის მქრობელთა რაზმე-
ბის რაოდენობა გაიზარდა და რეაგირებაც ბევრად ეფექტური 
გახდა. მეხანძრეებს გასამრჯელოს შინაგან საქმეთა სამი-

117 ცნობის ფურცელი. N1201. 4.08.1900, გვ. 2-3.  
118 ცნობის ფურცელი. N1870. 18.07.1902, გვ. 2. 
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ნისტრო და ადგილობრივი თვითმმართველობები უხდიდა, 
დაწესდა ცეცხლის მქრობელთა დღეც – 12 ივლისი. ამ დღეს 
მთელი რესპუბლიკის მასშტაბით იმართებოდა საღამოები, 
რომელზე შეგროვებული თანხაც გადაეცემოდა ცეცხლის 
მქრობელთა ჯგუფებს და ურთიერთდახმარების საზოგადო-
ებებს. 

გაზეთი „სახალხო საქმე“ 1920 წელს, ცეცხლის მქრობელთა 
დღესთან დაკავშირებით, მოქალაქეებს მოუწოდებდა: „ყველა 
მოქალაქეს! შაბათს, ივლისის 12 ყველა თეატრსა, კლუბებ-
სა, საზაფხულო ბაღებსა და კინემატოგრაფიებში – ცეცხლის 
მქრობელ რაზმელთა დღეა. ამ რაზმის მოღვაწეთა საურთი-
ერთო დახმარების კასის ფონდის შესაქმნელად იმართება 
წარმოდგენები, კონცერტები, ლოტო, ლატარია, ორკესტრი, 
ცეკვა და სხვა. წაიკითხეთ აფიშები! მოიგონეთ ადამიანები, 
რომელნიც გადაარჩენენ ხოლმე თქვენსა და თქვენი ბავშვე-
ბის სიცოცხლეს, სახლსა, ქონებას ცეცხლისაგან! სახლში ნუ 
დაჯდებით იმ დღეს, აასრულეთ თქვენი მოქალაქეობრივი 
მოვალეობა“.119

მობილიზება ჯანდაცვის სფეროს სასარგებლოდ

XIX საუკუნის მიწურულს რუსეთის იმპერიის ქართულ რე-
გიონებში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის ჯანდაცვა კვლავ 
არ იყო სათანადოდ ხელმისაწვდომი. საავადმყოფოები და 
დაბალი რგოლის სამედიცინო პუნქტები იმდენად მცირე რა-
ოდენობით იყო, რომ მხოლოდ მაღალი წოდების წარმო-
მადგენლებს მიუწვდებოდათ ხელი. 1890-იან წლებში ცალკე-
ულმა ქველმოქმედებმა დაიწყო ფინანსების მოძიების კამპანია 
ახალი საავადმყოფოების მოსაწყობად და რუსეთის იმპერიის 
სხვადასხვა კუთხიდან პროფესიონალი ექიმების მოსაწვევად. 
ამავე დროს დაიწყო ქართველი ახალგაზრდების მასობრი-
ვად შესვლა რუსეთის იმპერიის სამედიცინო ინსტიტუტებში. 
ამ სტუდენტთა დახმარებასაც ხშირად ქართველი მეცენატები 

119 სახალხო საქმე. N572. 11.07.1919, გვ. 1. 
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და ქველმოქმედები იღებდნენ თავზე, განსაკუთრებით კი ზუ-
ბალაშვილების ოჯახი.

გაზეთები 1890-იანი წლების დასაწყისიდანვე აქვეყნებდნენ 
განცხადებას, რომ ცალკეულმა პირებმა დიდი მოცულობის 
თანხა შესწირეს ჯანმრთელობის ახალი ცენტრების შესაქმნე-
ლად. მაგალითად, სომხური გაზეთი „მშაკი“ იტყობინებოდა, 
რომ ტფილისის მოქალაქემ გრიგოლ სურგუნოვმა ტფილი-
სის ქალაქის თვითმმართველობას 2 500 მანეთი უანდერძა  
საყმაწვილო საავადმყოფოს დასაარსებლად.120 

გარდა დიდ ქალაქებში ახალი საავადმყოფოების დაარსე-
ბის განზრახვებისა, რეგიონებში დაიწყო ფიქრი და ზრუნვა 
მცირე ზომის ამბულატორიული ტიპის სამკურნალოების შექ-
მნაზე. კახეთში წამოწყებული მსგავსი ინიციატივის შესახებ, 
გაზეთი „ივერია“ წერდა: „კახეთის ათის სოფლის საზოგა-
დოების მკვიდრთ, ქვემო-მაჩხაანის, ზემო-მაჩხაანის, ბოდ-
ბის-ხევისა, მირზაანისა, არბოშიკისა, ჯუგაანისა, ოზაანისა, 
საქობოსი, მაშნაარისა და მაღაროსი, ოქმით დაუდგენიათ, 
რომ თითოეულმა კომლმა გარდაიხადოს 50 კაპიკი და 
ამ ფულით დაარსდეს ერთ-ერთ ამ სოფელთაგანში ავად-
მყოფთა დასაწვენი ბინაო“.121

ჯანდაცვის მიუწვდომლობა რეალურ სოციალურ კატასტრო-
ფას წარმოადგენდა, მოქალაქეებს არა მხოლოდ ხელი არ 
მიუწვდებოდათ თუნდაც დაბალი ხარისხის სამკურნალო 
მომსახურებაზე, არამედ, მძიმე სოციალური ყოფიდან გა-
მომდინარე, ფაქტობრივად ვერ იღებდნენ ისედაც ძნელად 
მოსაპოვებელ მედიკამენტებს. ხშირად, საქართველოში ფარ-
მაცევტული საქმე და სააფთიაქო დაწესებულებები გერმანე-
ლების ხელში იყო, რომლებიც, პრესაში გამოქვეყნებული 
ცნობების თანახმად, არცთუ იშვიათად უფასოდ ან მიზერულ 
ფასებში აწვდიდნენ ღარიბებს წამლებს. გაზეთი „ივერია“ გერ-
მანელ აფთიაქართა მიერ გამოჩენილ ამგვარ სოლიდარო-

120 ივერია, N250. 24.11.1891, გვ. 1.
121 ივერია, N197. 23.09.1897, გვ. 1.
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ბაზე შენიშნავდა: „20 ოქტომბერს, 1902 წ. ვაკურთხეთ პრე-
ისბერგის ახლად დაარსებული აფთიაქი სიონის და ირაკ ლის 
ქუჩების კუთხეში. ბ-ნ. ვ. კ. პრეისბერგმა, ამ მისთვის შესანიშ-
ნავ დღის აღსანიშნავად გამოგვიცხადა ცალკე წერილით, რომ 
სიონის ტაძრის კრებულს და აგრეთვე სიონის ღარიბ მრევლს 
ყოველ წლივ უფასოდ დაუთმობს 150 მანეთამდე საღი-
რალს წამლებს, ვინც წარუდგენს სიღარიბის ბარათს, ჩვენ 
მიერ შემოწმებულს. სიონის კრებული და მრევლი გულითად 
მადლობას უძღვნის ბატონ პრეისბერგს ამგვარი ქველმოქმე-
დებისათვის. სიონის საკათედრო ტაძრის წინამძღვარი დეკა-
ნოზი მარკოზ ტყემალაძე“.122

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში გაღებული შეწირულობები 
ტფილისის  მდიდარ მცხოვრებთა შორის ღირსეულ საქციე-
ლად ითვლებოდა და ერთგვარი თავმოწონების საფუძვლა-
დაც მიიჩნეოდა. აქედან გამომდინარე, ხშირად ტფილისელი 
არისტოკრატების, მრეწველების, ვაჭრებისა თუ ბიუროკრატე-
ბის ოჯახები გარდაცვლილი ოჯახის წევრის სახელზე მნიშ-
ვნელოვან თანხას უხდიდნენ ამა თუ იმ  სამედიცინო დაწე-
სებულებას ღარიბ მოქალაქეთათვის უფასო მკურნალობის 
გაწევის მიზნით. მაგალითად, გაზეთი „ივერია“ წერდა: „დღეს 
ტფილისის მიხეილის საავადმყოფოს ეკლესიაში, გარდახდილ 
იქმნება პანაშვიდი 1898 წელს გარდაცვალებულის თავად ევ-
სევი ალექსანდრეს ძე ბეგთაბეგოვის სულის მოსახსენიებლად, 
რომლის დაც, კნეინა ნინო  თავის საყვარელი ძმის სახსოვ-
რად ყოველ წელს სწირავს მიხეილის საავადმყოფოს 1000 
მანეთს, შემდეგი მიზნით: საავადმყოფომ ამ ფულით უნდა 
უყიდოს ხოლმე ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი იმ ღარიბ ავად-
მყოფთ, რომელთაც საავადმყოფოდგან გამოწერის შემდეგ ან 
სრულებით არა აქვთ ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი, ან კიდევ 
ისეთი ძველი და დაგლეჯილი აქვთ, რომლის ქონაც არ ქონას 
ეთანასწორება. აგრეთვე ამ ფულიდგან ეძლევათ გზის ფული 
იმ ავადმყოფებს, რომელთაც საავადმყოფოდგან გამოწერის 
შემდეგ არ შეუძლიან შინ წასვლა თავის ხარჯით“.123

122 ივერია, N237. 6.11.1902, გვ. 4. 
123 ივერია. N120. 6.06.1903, გვ. 1-2. 
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ახალი საავადმყოფოს დაარსებისათვის ფინანსური რესუ-
რსის შეწირვას არ იშურებდნენ ძმები ზუბალაშვილები. მა-
გალითად, 1907 წელს ზუბალაშვილებმა 100 000 მანეთი 
შესწირეს ბავშვთა საავადმყოფოს მშენებლობის ფონდს, იმ 
პირობით, რომ ამ ფულით მათსავე სახელობაზე ტფილისში 
დაარსდებოდა ბავშვთა საავადმყოფო.124 

გარდა ჯანმრთელობის ახალი კერების შექმნის ინიციატივე-
ბისა, 1910-იან წლებში მრავლად იყო შემთხვევები, როცა 
1890-იან და 1900-იან წლებში სამედიცინო განათლებამიღე-
ბული ექიმები გაჭირვებაში მყოფ თანამოქალაქეებს უანგა-
როდ მკურნალობდნენ და წამლებით ეხმარებოდნენ.125

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პირობებში, 
1918 წლიდანვე, თვითმმართველობის რეფორმის კვალდა-
კვალ დაიწყო ჯანდაცვის სისტემის რეფორმაც. ამ რეფორმამ 
ადგილობრივ თვითმმართველობებს მისცა უფლება, შეექ-
მნათ სამედიცინო პუნქტები, დაექირავებინათ ექიმები და გაეხ-
სნათ აფთიაქები. ამ პერიოდის პრესაში მრავლად შეხვდებით 
მოქალაქეთა განცხადებებს, რომლებიც მადლობას სწირავენ 
ადგილობრივი თვითმმართველობების – სამაზრო ერობისა 
და სათემო თვითმმართველობების ექიმებს მათ მიმართ გა-
წეული უანგარო მკურნალობისა და უფასოდ მიწოდებული 
მედიკამენტებისთვის. მაგალითად, გაზეთი „სახალხო საქმე“ 
შორაპნის მაზრის ხარაგაულის თემისა და ახალციხის სამაზ-
რო ერობის ექიმების მიერ გაწეული უანგარო დახმარების 
შესახებ წერდა: „ამხანაგო რედაქტორო! ნება მომეცით თქვე-
ნის გაზეთის საშუალებით უღრმესი მადლობა გამოვუცხადო 
ხარაგოულის თემის საავადმყოფოს ექიმს ბ-ნ კ. ჭიჭინაძეს 
ჩემი ავადმყოფობის დროს ხშირ-ხშირი სიარულისა და განსა-
კუთრებული ყურადღების მოქცევისათვის და ისიც სრულიად 
უფასოდ. განმეორებული მადლობა კეთილ ექიმს. სტუდენტი 
ვანო ხარაძე“.126 ასევე:  „სამადლობელო ბარათი. უმორჩილე-
სად ვსთხოვ პატივცემულ რედაქციას ნება მიბოძოს გაზეთის 

124 ჩვენი გზა, N18. 26.09.1907, გვ. 2. 
125 სახალხო საქმე. N196. 16.03.1918, გვ. 4. 
126 სახალხო საქმე. N972. 8.11.1920, გვ. 4. 
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საშუალებით უღრმესი მადლობა გამოვუცხადო ახალციხის 
სამაზრო ერობის ექიმ ლევან წერეთელს, რომელმაც ჩემი 
ხანგრძლივი ავადმყოფობის დროს უფასო ექიმობა გამიწია. 
აგრედვე უღრმეს მადლობას ვუცხადებ პროვიზორს სამსონ 
ასათიანს წამლების კეთილ-სინდისიერად მოწოდებისათვის. 
ზაქარია დიდიმამიშვილი“.127 აღსანიშნავია, რომ ჯანდაცვის 
სფეროს გაუმჯობესების ინიციატივებში, ძირითადად ქვეყნის 
შეძლებული მოქალაქეები იყვნენ ჩართულები; ეს გარემო-
ება საავადმყოფოების მშენებლობა-მოწყობისა და ზოგადად, 
ამ სფეროსთვის საჭირო დანახარჯების სიდიდით აიხსნება. 
თუმცა, არაფულადი შეწირულობისა და უანგაროდ გაწეული 
საქმიანობის კუთხით, არცთუ იშვიათად სწორედ ღარიბ მოქა-
ლაქეთა წრიდან გამოსული ექიმები გამოირჩეოდნენ. 

ქოლერის ეპიდემია და საქართველო

ეპიდემიები სამყაროს განუყოფელი ნაწილია და ამ მხრივ 
ვერც საქართველო იქნებოდა გამონაკლისი. XIX საუკუნის მი-
წურულს ევროპა ქოლერის ეპიდემიამ მოიცვა და 1892 წლი-
დან ეპიდემიის კერები გაჩნდა საქართველოშიც. ქოლერის 
დაავადების გავრცელების ხელშემწყობი მახასიათებლებიდან 
გამომდინარე, საქართველოსნაირი ღარიბი ქვეყანა ეპიდე-
მიის გავრცელებისათვის ხელსაყრელ ადგილს წარმოადგენ-
და. ეპიდემიის გავრცელების შესაჩერებლად მნიშვნელო-
ვანი იყო ჰიგიენურ-სანიტარული ნორმებისა და ბალანსის 
დაცვა. საქართველოს აღმოსავლეთ ნაწილი, სადაც წყლის 
რესურ სების პრობლემა იდგა და ამასთან აქ მცხოვრები მო-
ქალაქეების ყოფითი ქცევა დიდად განსხვავდებოდა დასავ-
ლეთ საქართ ველოს მკვიდრთა ქცევისაგან, უფრო მეტად 
დაზარალ და ქოლერის ეპიდემიისაგან.

რუსეთის იმპერიის ქართულ ადმინისტრაციულ ერთეულებში 
ქოლერის კერად ტფილისის მაზრის წალკის რაიონი იქცა, სა-
დაც ასობით ადამიანი შეეწირა ამ დაავადებას. წალკელებმა 

127 სახალხო საქმე. N982. 19.11.1920, გვ. 4. 
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დახმარებისათვის ტფილისის გუბერნატორს, ქართველ თა-
ვადაზნაურობას და მოქალაქეებს მიმართეს. გაზეთებში გა-
მოქვეყნებული სტატისტიკის თანახმად ქოლერის ეპიდემიას 
მხოლოდ 1892 წლის 2 თვეში 400-მდე მოქალაქე შეეწირა 
წალკაში. ქოლერით  დაავადებული თითქმის ყოველი მე-
ორე მოქალაქე ეპიდემიის მსხვერპლი ხდებოდა. წალკის 
რაიონში ძირითადად ანატოლიიდან გადმოსახლებული ბერ-
ძნები სახლობდნენ. წალკის თემის სასულიერო პირებმა თავ-
დაპირველად სცადეს თავად გამკლავებოდნენ ქოლერას. 
მრევლს შორის 800 მანეთზე მეტი შეაგროვეს მღვდლებმა 
და მოაწყვეს სანიტარული პუნქტი, თუმცა, დაავადების მას-
შტაბებიდან გამომდინარე, ადგილობრივი რესურსი არასაკ-
მარისი აღმოჩნდა.128  

ქოლერისაგან დაზარალებული მოსახლეობის დასახმა-
რებლად მოქალაქეები პანდემიის დაწყებიდან მალევე გა-
ერთიანდნენ  და დაიწყეს სოლიდარობის კამპანია. ისინი 
აგროვებდნენ ფულს, ჰიგიენის ნივთებს, მედიკამენტებს და 
ალკოჰოლურ სასმელებსაც კი. თანხა და სხვა სახის შემოწი-
რულობები გროვდებოდა ქალაქების თვითმმართველობებ-
შიც, ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი სა-
ზოგადოების სამდივნოშიც და გაზეთ „ივერიის“ რედაქციაშიც. 

სხვა შემთხვევების მსგავსად, პრესაში მუდმივად ქვეყნდებოდა 
ცნობები ქოლერისაგან დაზარალებულთა დახმარების ფონ-
დებში თავმოყრილი სახსრების შესახებ. მაგალითად, გაზეთი 
„ივერია“ წერდა: „14 და 15 ივლისს შემდეგი შემოწირულე-
ბანი მოუვიდა ქალაქის გამგეობას ხოლერისაგან დაზარალე-
ბულ სახელობათა სასარგებლოდ: ა. კ. ტერ-ასატუროვისაგან 
– 100 მანეთი, გ. ს. ივანოვისაგან –  25 მანეთი., ი. ო. – 3 მ., 
საკრედიტო დაწესებულებისაგან – 150 მან., კ. მ. ალიხანო-
ვისაგან – 100 მან., თავმჯდომარესაგან მეცხრე რაზმისა – 10 
მნ., ნ. გრუზენბერგისაგან – 10 მან., გ. ოდინცოვისაგან –  10 
მ., საკომერციო ბანკისგან – 500 მ., კ. დ. მაკაროვისაგან  – 5 
მ., ა. ო. გ. – 6 მ., ი. ა. თაიროვისაგან – 50 მ., მ. ბ. შევა-

128 ივერია. N211. 7.10.1892, გვ. 2.
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ლიესაგან – 15 მ., ამ სახით, წინად შემოწირულობანით სულ 
შესდგა 2 197 მანეთი. გარდა ამისა, ი. მ. მამულოვმა შესწირა 
50 ბოთლი კახური ღვინო“.129

ტფილისში გავრცელებულ ქოლერასთან საბრძოლველად 
ქალაქის გამგეობას დახმარების ხელი გაუწოდა დავით სა-
რაჯიშვილმა, რომელმაც, გარდა ფინანსური შეწირულობისა, 
ქალაქის თავს ასი ბოთლი კონიაკიც გაუგზავნა. „ივერია“ წერ-
და: „დ. ზ. სარაჯიშვილმა130 გამოუგზავნა ქალაქის გამგეობას 
ასი ბოთლი კონიაკი ხოლერიანთა სასარგებლოდ. ქალაქის 
მოურავმა ასე გაანაწილა ეს შემოწირულობა: 10 ბოთლი გა-
უგზავნა მუსულმანთა საავადმყოფოს, 20 ბოთლი – მიხეილის 
სამკურნალოს, ორ-ორი ბოთლი გარდასცა თერთმეტს თავ-
მჯდომარეს ყოველის სასანიტარო რაზმისას, ხოლო დანარ-
ჩენი – საქალაქო ხოლერიანთა საავადმყოფოს“.131

გარდა მსხვილი შემომწირველებისა, მოქალაქეები, რიგითი 
მასწავლებლები, მოხელეები და მუშები, თავიანთი შესაძლებ-
ლობიდან გამომდინარე, მცირე შენატანებს აკეთებდნენ ქო-
ლერისაგან დაზარალებულთა სასარგებლოდ. მაგალითად, 
წალკაში ქოლერით დაზარალებულთა დასახმარებლად გა-
ერ თიანდნენ რკინიგზის მუშები. ხოლო, განჯის სადგურზე და-
საქმებულმა მუშებმა 12 მანეთი შეაგროვეს ხოლერიანთა და-
სახმარებლად.132 „ივერია“ იუწყებოდა ტფილისის ხელოსანთა 
მიერ გაკეთებულ შემოწირულობის შესახებაც: „ჩვენ მივიღეთ 
სოფლად ხოლერისაგან დაზარალებულთა სასარგებლოდ 
ტფილისის ხელოსანთა შორის ეფრემ მაისურაძის მიერ შეკ-
რებილი 6 მანეთი და 80 კაპიკი“.133 ხოლერიანთა სასარგებ-
ლოდ თანხა 21 მანეთი შეაგროვეს დასავლეთ საქართვე-
ლოს სასულიერო პირებმაც134 და ციმბირში პოლიტიკური 

129 ივერია. N149. 16.07.1892, გვ. 2. 
130 დავით სარაჯიშვილი (1848-1911) - ქართველი მრეწველი და ფილანთროპი, 
ამიერკავკასიაში სპირტიანი სასმელების მრეწველობის ერთ-ერთი 
დამაარსებელი. 
131 ივერია. N151. 18.07.1892, გვ. 2. 
132 ივერია. N195. 14.09.1892, გვ. 1. 
133 ივერია. N205. 29.09.1892, გვ. 1. 
134 ივერია. N162. 1.08.1892, გვ. 2. 
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ნიშნით გადასახლებულმა ქართველთა ჯგუფმაც, რომელმაც 
12 მანეთი ფოსტით გამოუგზავნეს რედაქციას ქოლერით და-
ზარალებულებისათვის გადასაცემად.135

სოლიდარობის კამპანიები წამოიწყეს საქართველოს ყველა 
ქალაქსა და დაბაში – „ივერია“ წერდა – „სოფლად ხოლე-
რისაგან დაზარალებულთა სასარგებლოდ და მასთან სა-
ბრძოლველად მოგვივიდა ბათომში ბ-ნ გ. მაჭავარიანისა და 
ი. მ. კახიანის თაოსნობით შეკრებილი 6 თუმანი და 8 მანე-
თი“.136 ამავე გაზეთის ცნობით აბასთუმნელებმა 19 მანეთი და 
70 კაპეიკი შესწირეს ქოლერით დაზარალებულებს.137 

ქალთა თვითორგანიზებული ჯგუფები ყოველთვის აქტიურად 
იყვნენ ჩართულნი სოლიდარობისა და ურთიერთდახმარების 
სხვადასხვა კამპანიაში. 1892 წელსაც ტფილისსა და რეგიო-
ნებში ქოლერით დაზარალებულთა სასარგებლოდ ერთიან-
დებოდნენ ქალები და თავიანთი წვლილი შეჰქონდათ საერ-
თო პრობლემის მოგვარებაში. პრესის ცნობით, კოჯორში 
თავადის ქალებმა ელენე სუმბათაშვილის მეთაურობით შეაგ-
როვეს 178 მანეთი და 80 კაპეკი.138 არც ადმინისტრაციული 
მოხელეები და სხვა გავლენიანი თავადები ჩამოუვარდე-
ბოდნენ რიგითი მოქალაქეების ძალისხმევასა და ენთუზი-
აზმს და არც ცნობილი საზოგადო მოღვაწეები. მაგ. იაკობ 
გოგებაშვილ მა139 სოფლად დაზარალებულ ღარიბ ხალხის 
სასარგებლოდ 10 მანეთი გაიღო.140 ხოლო თავადმა გიორგი 
დიმიტრის ძის შერვაშიძემ კი – 100 მანეთი“.141

გაზეთი „ივერია“ პერმანენტულად აქვეყნებდა ცნობებს, თუ რა 
რაოდენობის ფინანსური რესურსის მობილიზება მოხდა ქო-

135 ივერია. N7. 12.01.1893, გვ. 4. 
136 ივერია. N187. 4.09.1892, გვ. 1. 
137 ივერია. N190. 8.09.1892, გვ. 2. 
138 ივერია. N172. 14.08.1892, გვ. 1.
139 იაკობ გოგებაშვილი (1840-1912) - პედაგოგი, პუბლიცისტი, მწერალი, 
განმანათლებელი, ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი 
საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებელი.
140 ივერია. N159. 29.07.1892, გვ. 2. 
141 ივერია. N155. 24.07.1892, გვ. 1. 
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ლერით დაზარალებულთა სასარგებლოდ სხვადასხვა ადგი-
ლას წარმოებული სოლიდარობის კამპანიის შედეგად, კერ-
ძოდ, გაზეთი 1892 წლის სექტემბერში იუწყებოდა: „მას აქედ, 
რაც გაიმართა ხელის-მოწერა ხოლერისაგან დაზარალებულ 
სახლობათა სასარგებლოდ, ქალაქის გამგეობას მოუვიდა 18 
აგვისტომდე სულ 5750 მანეთი და 30 კაპ. ფულად, გარდა 
ღვინისა და კონიაკისა, რომელიც ბევრმა შემოსწირა ავად-
მყოფთათვის“.142 

საზოგადოების მობილიზებისა და გამოჩენილი სოლიდარო-
ბის შედეგად დაზარალებულთა მდგომარეობა მნიშვნელოვ-
ნად შემსუბუქდა. ამავდროულად ხელისუფლებამ დაიწყო ნა-
ბიჯების გადადგმა ეპიდემიასთან საბრძოლველად. 

ცალკეულ ადგილებში ქოლერის წინააღმდეგ ბრძოლაში 
ადგილობრივმა ინიციატორებმა და განათლებულმა პირებმა 
ეფექტიანი საქმიანობის შედეგად მოახერხეს ეპიდემიის გავ-
რცელების შეჩერება. ქოლერასთან ბრძოლის წარმატებულ 
მოდელად იქცა სოფელი ავლევი, სადაც ადგილობრივი თა-
ვადის, კოსტა ამირეჯიბის მეთაურობით მიღებული ზომების 
წყალობით ფაქტობრივად არავინ დაავადებულა.143

>>

142 ივერია. N175. 19.08.1892, გვ. 1. 
143 ივერია. N194. 13.09.1892, გვ. 2-3. 
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სოლიდარობა პოლიტიკური და 
სამხედრო კრიზისების დროს და 
დამოუკიდებლობის დაცვისათვის
[ ირაკლი ირემაძე ]



დაჭრილების გადაყვანა ნავთლუღის ჰოსპიტალში, 1914 წელი. 

იოსებ გრიშაშვილის სახელობის 
თბილისის ისტორიის მუზეუმი - ქარვასლა.
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პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა დახმარება

რუსეთის იმპერიის ძალაუფლების ქართულ სამეფო-სამთავ-
როებზე გავრცელების პროცესის თანმდევად დაიწყო წინააღ-
მდეგობის მოძრაობა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, 
რასაც საიმპერიო რეჟიმის მხრიდან საპასუხო რეპრესიები 
მოჰყვა აჯანყების მონაწილეთა და პოლიტიკურად აქტიურ 
პირთა მიმართ. პოლიტიკური რეპრესიები აქტიურ ფაზაში 
1870-იანი წლებიდან, ანუ მას მერე შევიდა, რაც იმპერიაში 
და, შესაბამისად, საქართველოშიც „ხალხოსნური“1 იდეების 
გავრცელება დაიწყო. ათეულობით ხალხოსანი გადაასახლეს 
ციმბირსა და იმპერიის სხვადასხვა კუთხეში, ეს პროცესი გაგ-
რძელდა 1880 და 1890-იან წლებშიც. 

მოქალაქეები 1880-იანი წლების ბოლოდან ერთიანდებოდ-
ნენ პოლიტიკური ნიშნით რეპრესირებულთა და მათი ოჯახე-
ბის დასახმარებლად. მაგ. 1890 წელს გაზეთი ივერია წერ-
და: „ხვალ „ტფილისის კრუჟოკში“ დანიშნულია სამუსიკო და 
სალიტერატურო საღამო ციმბირში გაგზავნილთა ობლების 
სასარგებლოდ. გამართული იქნება აგრეთვე ცხოველი სურა-
თები, რომელსაც მოჰყვება ტანცები“.2 გარდა ოჯახების დახმა-
რებისა, მაგ. 1898 წელს, მოქალაქეები აგროვებდნენ ფულსა 
და წიგნებს ციმბირში პოლიტიკური ნიშნით გადასახლებულ 
თანამოქალაქეთათვის ქართულენოვანი ბიბლიოთეკის მოსა-
წყობადაც. 

პოლიტიკური რეპრესიები განსაკუთრებით გაძლიერდა 1900-
იან წლებში, როდესაც ძირითადად სოციალ-დემოკრატიული 

1 ხალხოსნობა („ნაროდნიკობა“)  – 1860-იანი წლებიდან 1890-იან წლებამდე 
ყველაზე მძლავრი პოლიტიკური მოძრაობა რუსეთის იმპერიაში. მოძრაობის 
მთავარი იდეა იყო განათლებული მასის გლეხებში გასვლა და საიმპერიო 
ხელისუფლების წინააღმდეგ ერთიანი ბრძოლა, რომლის მთავარი მიზანიც 
თვითმპყრობელობის მოსპობა და გლეხების მიერ პოლიტიკურ დღის წესრიგზე 
გავლენის მოპოვება იყო. 
2 ივერია. N21. 27.01.1890, გვ. 1.
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პარტიის მეთაურობით საქართველოში დაიწყო ფართო მოძ-
რაობა საიმპერიო რეჟიმის წინააღმდეგ. 1900-1905 წლებში 
მუშათა გამოსვლების, 1905 წლის რევოლუციისა და 1905-
1906 წლებში გურიაში მიმდინარე მოვლენების შემდგომ მოძ-
რაობის ათობით ლიდერი და ასობით მონაწილე რეჟიმმა 
მკაცრად დასაჯა და გადაასახლა კავკასიიდან. 

რეპრესიები შეეხო იმპერიის მოქალაქეების მიერ არჩეულ 
საკანონმდებლო ორგანოს, რუსეთის პირველი სახელმწიფო 
სათათბიროს წევრებსაც და ამის მიზეზად პირველი სახელ-
მწიფო სათათბიროს დათხოვნილი წევრების მიერ შემუშავე-
ბული ე. წ. „ვიბორგის მანიფესტი“ იქცა.  

1907 წელს დააკავეს მეორე სახელმწიფო სათათბიროს და, 
მათ შორის, საქართველოდან არჩეული სოციალ-დემოკრატი 
დეპუტატები. მათ წინააღმდეგ გატარებულმა რეპრესიებმა, 
პატიმრობამ და გადასახლებამ, საბოლოოდ, რამდენიმე ყო-
ფილი კანონმდებლის სიცოცხლე შეიწირა კიდეც. 

1908 წელს საპყრობილეში გარდაიცვალა მეორე სახელ-
მწიფო სათათბიროს წევრი, ქართველ სოციალ-დემოკრატთა 
ერთ-ერთი ლიდერი, არჩილ ჯაფარიძე3. მოქალაქეები მისი 
ოჯახის დასახმარებლად ფულს კრეფდნენ. გარდაცვლილ 
დეპუტატს მცირეწლოვანი შვილები დარჩა. ქართულ პრესაში 
ლამის ყოველდღიურად ქვეყნდებოდა განცხადებები, რომ 
მოქალაქეებმა თანხები შესწირეს ჯაფარიძის ოჯახს: 

„მეორე დუმის ყოფილი დეპუტატის, არჩილ ჯაფარიძის ოჯა-
ხობის სასარგებლოთ რედაქციამ მიიღო იოსებ მამაცაშვილი-
საგან რკინის გზის სახელოსნოს „სბორნი“ ცეხის მოსამსახუ-
რეთა შორის შეკრებილი ათი მანეთი და ერთი აბაზი (10 მან. 
20 კ.) რომელიც დანიშნულებისამებრ გადაეცა“4 ან „არჩილ 
ჯაფარიძის ოჯახობის სასარგებლოთ მივიღეთ ბაქოდან მუშა 
ნაგიევის ფირმის მუშებში შეგროვილი 5 მანეთი და გაგრიდან 

3 არჩილ ჯაფარიძე (1875-1908) - სოციალ-დემოკრატი, რუსეთის მეორე 
სახელმწიფო სათათბიროს წევრი, გარდაიცვალა ციმბირში.
4 გაზეთი ჩანგი. N26. 2.08.1909, გვ. 3.
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ვარლამ გუგუშვილის მიერ შეგროვილი 4 მანეთი და 80 კა-
პიკი. ფული გადაეცა დანიშნულებისამებრ“.5

1909 წელს საპყრობილეში გარდაიცვალა მეორე სახელ-
მწიფო სათათბიროს კიდევ ერთი ქართველი სოციალ- 
დემოკრატი, სევერიან ჯუღელი6. სოციალ-დემოკრატიული 
გაზეთი „ჩანგი“ წერდა, რომ ჯუღელის ოჯახის სასარგებლოდ 
ერთიანდებოდნენ მოქალაქეები, განსაკუთრებით კი მუშები, 
რომელთა წრიდანაც იყო გამოსული ყოფილი დეპუტატი: 
„სევერიან ჯუღელის ოჯახობის სასარგებლოთ რედაქციამ 
მიი ღო ეფიაჯიანცის თამბაქოს ქარხნის მუშების ერთ ნაწილში 
შეგროვილი 10 მანეთი და 20 კაპიკი, რომელიც დანიშნულე-
ბისამებრ გადაეცა“.7 

1906-1907 წლებში დაპატიმრებულ პოლიტიკოსთა ნაწილმა 
ციხეებსა და გადასახლებებში ათ წელზე მეტი გაატარა. 1915 
წელს სარატოვში გარდაიცვალა მეორე სახელმწიფო სა-
თათბიროს წევრი, ცნობილი მწერალი, ჭოლა ლომთათიძე8, 
რომლის დაკრძალვის ხარჯები რიგითმა მოქალაქეებმა გაი-
ღეს და მის ოჯახსაც ეხმარებოდნენ.9 

საიმპერიო რეჟიმის მიერ რეპრესირებულ პოლიტიკოსთა მი-
მართ სოლიდარობას მოქალაქეები 1917 წლის თებერვლის 
რევოლუციამდე მუდმივად იჩენდნენ. 

1918-1921 წლებში, საქართველოს დემოკრატიული რეს-
პუბლიკის პერიოდშიც, გაგრძელდა მოქალაქეების მხარდა-
ჭერა გარდაცვლილ პოლიტიკოსთა ოჯახების დასახმარებ-
ლად. მაგალითად, 1919 წელს მოქალაქეებმა ათასობით 
მანეთი შეაგროვეს საქართველოს დამფუძნებელი კრების 

5 ჩანგი. N42. 23.08.1909, გვ. 3.
6 სევერიან ჯუღელი (1877-1909) - სოციალ-დემოკრატი, პოლიტიკური მოღვაწე, 
პუბლიცისტი, რუსეთის მეორე სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატი. 
7 ჩანგი. N39. 20.08.1909, გვ. 3. 
8 ჭოლა (ბიკენტი) ლომთათიძე (1879-1915) - სოციალ-დემოკრატი, მწერალი, 
პუბლიცისტი, რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს წევრი. 
9 საქართველო. N144. 15.11.1915, გვ. 2. 
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გარდაცვლილი წევრის, რაფაელ ჩიხლაძის10 გაჭირვებაში 
მყოფი ცოლისა და მცირეწლოვანი შვილებისათვის.11

რეპრესირებულ პოლიტიკოსებს ეხმარებოდნენ საბჭოთა 
ოკუპაციის შემდგომაც არალეგალური „პოლიტიკური წი-
თელი ჯვრის“12 საშუალებით. 

გურიის გლეხთა მოძრაობა, რეპრესიები                          
და  სოლიდარობა

გურიის გლეხთა რევოლუციური მოძრაობა, რომელიც 1902 
წელს დაიწყო, ერთ-ერთი გამორჩეული მოვლენა იყო საქარ-
თველოს უახლეს ისტორიაში. თვითორგანიზებულმა გურულ-
მა გლეხებმა, სოციალ-დემოკრატი მუშების, ახალგაზრდა 
მასწავლებლებისა და სტუდენტების ჩართულობით შეძლეს 
საიმპერიო რეჟიმის წინააღმდეგ სერიოზული განგრძობადი 
წინააღმდეგობის გაწევა. 

ამავე პერიოდში გლეხთა მოძრაობა საქართველოს თითქმის 
ყველა კუთხეში მიმდინარეობდა, თუმცა გურიის მოძრაობა 
ყველაზე მასშტაბური და ხანგრძლივი იყო. გურულ გლეხებს 
იმპერიისადმი საკმაოდ კონკრეტული მოთხოვნები გააჩნდათ, 
რომლებიც ძირითადად მიწის იჯარის საკითხსა და მიწის ფა-
სებზე იყო ფოკუსირებული, თუმცა, ამავდროულად, პოლიტი-
კური უფლებების მინიჭებისა და საგადასახადო სისტემის შეც-
ვლასაც შეეხებოდა. გურულები მოითხოვდნენ სქესთა შორის 
თანასწორობას, საყოველთაო საარჩევნო უფლებას, უფასო 
განათლებასა და სხვა პროგრესული რეფორმების გატარებას. 
გურიის მოძრაობამ, რომლის სათავეში მამაკაცებთან ერთად 
მრავლად იყვნენ ქალებიც, ერთგვარ პიკს 1905 წელს მიაღ-

10 რაფაელ ჩიხლაძე (1877-1919) - სოციალ-დემოკრატი, პოლიტიკური მოღვაწე. 
1918 წელს იყო ამიერკავკასიის სეიმის თავმჯდომარე, 1919 წლის თებერვალში 
აირჩიეს დამფუძნებელი კრების წევრად. 
11 ერთობა. N129. 14.06.1919, გვ. 4.
12 მეტი იხ. ი. ხვადაგიანი. საქართველოს პოლიტიკური წითელი ჯვარი. საბჭოთა 
წარსულის კვლევის ლაბორატორია, 2016 წ.
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წია, როცა საიმპერიო რეჟიმმა, ფაქტობრივად, კონტროლი 
დაკარგა ოზურგეთის მაზრის მნიშვნელოვან ნაწილზე.13

1905 წლის განმავლობაში გურულები ახერხებდნენ, ფაქტობ-
რივად დამოუკიდებლად, პირდაპირი დემოკრატიის საშუალე-
ბით ემართათ ოზურგეთის მაზრა. 1905 წლის 17 ოქტომბერს 
საიმპერიო რეჟიმმა მთელი იმპერიის მასშტაბით მიმდინარე 
რევოლუციური მოძრაობის წინაშე უკან დაიხია. იმპერატორმა 
სპეციალური მანიფესტი გამოსცა, რომლითაც მოქალაქეებს 
დემოკრატიზაციის ტალღის დაწყებასა და სახელმწიფო სა-
თათბიროს არჩევნების დანიშვნას ჰპირდებოდა. აჯანყებული 
გურულები კი 1905 წლის ოქტომბერშიც აგრძელებდნენ 
ბრძოლას. როცა 1905 წლის 20 სექტემბერს, ნასაკირალის 
ქედზე მომხდარი შეტაკებების დროს, გურულებმა კაზაკთა 
რაზმი დაამარცხეს, საიმპერიო რეჟიმის წარმომადგენლებმა 
მათი სამაგალითოდ დასჯა გადაწყვიტეს და ფართომასშტა-
ბიანი სამხედრო ოპერაცია წამოიწყეს. 

1905 წლის ნოემბრიდან სადამსჯელო რაზმებმა დაიწყეს გუ-
რიის აოხრება, სოფლების გადაწვა და მოძრაობის მონაწი-
ლეთა დასჯა. ქართული პრესა მოქალაქეებს აცნობდა გური-
აში მიმდინარე მოვლენებს. სოციალ-დემოკრატი ვლადიმერ 
დარჩიაშვილი14 წერდა: „მტერი მრავალია, გურია მარტო 
სდგას! მოქალაქენო! ვინ არის გურია? ვინ ვართ ჩვენ? გურია 
იბრძვის თავისუფლებისთვის, იბრძვის ადამიანობისთვის, და 
თუ ადამიანობა ჩვენც გაგვაჩნია და ჩვენც ვაფასებთ თავი-
სუფლებას, გურიის ჭირი, გურიის ლხინი, ჩვენი ჭირი და ჩვენი 
ლხენაა, გურიის საქმე ჩვენი საქმეა, გურიის სიკვდილი და 
სიცოცხლე ჩვენი სიკვდილ-სიცოცხლეა! ნუთუ გულგრილად 
დავუწყებთ ცქერას, თუ როგორ გასრესენ ადამიანობისათვის, 
თავისუფლებისათვის მებრძოლ მოწინავე რაზმს – გურიას! 
არა და არა!“15

13 ირაკლი ირემაძე. დოქტორანტის სემინარი. „გურიის გლეხთა მოძრაობის 
ასახვა 1905-1906 წლების ქართულ პრესაში“. თსუ. თბილისი, 2019. 
14 ვლადიმერ დარჩიაშვილი (1872-1916) - ფილოსოფოსი, პუბლიცისტი, 
სოციალ-დემოკრატი. 
15 ივერია. N194. 31.10.1905, გვ. 2. 
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1905 წლის ნოემბრიდან მოქალაქეებმა წამოიწყეს სოლიდა-
რობის კამპანია სადამსჯელო რაზმის მიერ დაზარალებულ გუ-
რულთა დასახმარებლად. 1905 წლის 9 ნოემბერს ტფილისში 
შეიკრიბნენ სხვადასხვა გაერთიანების წარმომად გენლები და 
საზოგადოებას, მათ შორის, ტფილისისა და ქუთაისის გუბერ-
ნიაში მოქმედი პარტიების ორგანიზაციებს, ჟურნალ-გაზეთებს, 
გამომცემლობებს, კულტურულ და კომერ ციულ დაწესებულე-
ბებს მოუწოდეს, შექმნილიყო ერთიანი ბიურო გურულების 
დასახმარებლად. 

1905 წლის 16 ნოემბერს მართლაც შედგა ყრილობა, რო-
მელსაც საზოგადოებრივი დაწესებულების 23 დელეგატი 
დაესწრო. შეიქმნა გურულების დამხმარე ფონდი, რომელ-
საც აღმასრულებელი კომიტეტი განაგებდა,16 კომიტეტში 
შე დიოდნენ: იაკობ გოგებაშვილი17 (ქშწკგ საზოგადოება), 
გიო რგი ლასხიშვილი (გაზეთი „ცნობის ფურცელი“), ვასილ 
რცხილაძე18 (სახალხო უნივერსიტეტის დამაარსებელი), ივანე 
დურგლიშვილი და ვასილ ყიფიანი19. აღმასრულებელმა კო-
მიტეტმა მალევე გამოაქვეყნა მოწოდება მოქალაქეებისადმი, 
რათა მათ აღმოეჩინათ დახმარება რეჟიმის მიერ დარბეული 
გურულებისათვის. 

დაზარალებული გურულების დამხმარე კომიტეტები იქმნე-
ბოდა სხვადასხვა მაზრაშიც, მათ შორის, შეიქმნა გურიაშიც, 
რომელსაც „დამწვართა კომიტეტად“ მოიხსენიებდნენ. კო-
მიტეტში ოზურგეთელი აქტიური მოქალაქეები და სოციალ- 
დემოკრატიული პარტიის წევრები შედიოდნენ. ხელისუფლება 
ფრთხილობდა, რომ გურულებისადმი სოლიდარობის გამო-
ხატვა ახალ ანტისაიმპერიო პოლიტიკურ კამპანიად არ გადაქ-
ცეულიყო და ამიტომ რეჟიმის წარმომადგენლები დევნიდნენ 
ინიციატორებს, მათ შორის, 1906 წელს მცირე ხნით დააპა-

16 ი. ხვადაგიანი. საქართველოს პოლიტიკური წითელი ჯვარი - დაკარგული 
ისტორია. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია. თბილისი, 2016, გვ. 27.
17 იაკობ გოგებაშვილი (1840-1912) - განმანათლებელი, პედაგოგი, პუბლიცისტი, 
მწერალი, ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების 
ერთ-ერთი დამფუძნებელი. 
18 ვასილ რცხილაძე (1860-1920) - პედაგოგი, განმანათლებელი. 
19 ვასილ ყიფიანი (1855-1936) - პედაგოგი, პუბლიცისტი, დრამატურგი. 
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ტიმრეს გურული ჟურნალისტები და აქტივისტები: ილია20 და 
ნინო ნაკაშიძეები.21

1906 წლის მარტიდან ტფილისის აქტიური ქალები გაერთი-
ანდნენ გურულების დასახმარებლად. გაზეთ „კვალის“ ყო-
ფილმა რედაქტორმა, ანასტასია თუმანიშვილი-წერეთელმა 
ქალებისადმი სპეციალური მიმართვაც გამოაქვეყნა პრესის 
ფურცლებზე. მიმართვაში ანასტასია თუმანიშვილი დასავლეთ 
საქართველოში საიმპერიო რეჟიმის მიერ გატარებული ზო-
მების შედეგებს აღა-მაჰმად ხანის შემოსევას ადარებდა. მო-
წოდების შემდეგ, მალევე, ჟურნალ „ჯეჯილის“ რედაქციაში 
ქალებმა დაიწყეს თანხის შეგროვება გურულებისათვის. ტფი-
ლისის აქტიურმა ქალებმა 1906 წლის აპრილშიც გააგრძელეს 
საქმიანობა, თუმცა ხელისუფლება მუდმივად ხელს უშლიდა 
გურულების სასარგებლოდ შექმნილ საქველმოქმედო საზო-
გადოებას და ინიციატივების წამოწყებას იქვე ბლოკავდა.22

1905 წლის ნოემბრიდანვე ტფილისსა და ქუთაისში დაიწყო 
კულტურული ღონისძიებების მეშვეობით გურულთა სასარგებ-
ლოდ თანხის შეგროვების კამპანია – ქართულმა დრამატულ-
მა საზოგადოებამ 20 ნოემბერს სახაზინო თეატრში გამართა 
ოპერა, „სევილიელი დალაქი“, რომლის შემოსავალიც გუ-
რულთა დახმარების ფონდში გადარიცხა. 

გურულთა სასარგებლოდ გამოიცემოდა წიგნებიც, მაგ. გა-
ზეთი „ცნობის ფურცელი“ წერდა: „წიგნის გამომცემელ ამხა-
ნაგობას, „ცისკარს“ გადაუწყვეტია, გამოსცეს სალიტერატურო 
კრებული დაზარალებულ გურულთა სასარგებლოდ, რედაქ-
ცია კრებულისა მინდობილი აქვს ი. ს. გოგებაშვილს“.23

20 ილია ნაკაშიძე (1866-1923) - ჟურნალისტი, მწერალი, კრიტიკოსი.  
21 ი. ხვადაგიანი. საქართველოს პოლიტიკური წითელი ჯვარი - დაკარგული 
ისტორია. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია. თბილისი, 2016, გვ. 
27-28. 
22 იქვე. გვ. 28-30. 
23 ცნობის ფურცელი. N2943. 6.11.1905, გვ. 2-3.
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დაზარალებულთა მხარდასაჭერად, შესაძლებლობის ფარ-
გლებში,  თანხას აგროვებდნენ რიგითი მოქალაქეებიც – და-
წყებული 20 კაპიკიდან, 10 ან მეტი მანეთით დამთავრებული. 
ამ გზით გაზეთ „ცნობის ფურცლის“ რედაქციაში 1905 წელს 
სულ სამი-ოთხი დღის განმავლობაში ექვსას მანეთზე მეტი 
შეგროვდა.24

გურულებს სოლიდარობას უცხადებდნენ და ფულს სწირავ-
დნენ სასტუმროს თანამშრომლები: „უმორჩილესად გთხოვთ, 
თანაგრძნობა გამოუცხადოთ იმ თავგანწირულ მებრძოლ გუ-
რულებს, რომელნიც საყოველთაო თავისუფლების მოსაპო-
ვებლად შეებრძოლნენ ძალმომრეობას. ვაშა ამათ გმირობას 
და სულგრძელობას! ამასთან ჩვენ „ორიენტის სასტუმრო“-ს 
იმერული მოსამსახურენი ვწირავთ დაზარალებულ ჩვენ ძმებს, 
გურულთა სასარგებლოდ 20 მან“.25 ტფილისის საქალებო სა-
ეპარქიო სასწავლებლის მასწავლებლებმა კი 36 მანეთი შეკ-
რიბეს დაზარალებულ გურულთა სასარგებლოდ,26 ხოლო 
ცნობილმა მეწარმემ და ქველმოქმედმა, დავით ზაქარიას ძე 
სარაჯიშვილმა მათ 500 მანეთი შესწირა. 

გურულებს ფინანსურ დახმარებას უწევდნენ ქუჩის გარე- 
მოვაჭრეები – „ბატონო რედაქტორო, ტფილისის ფეხზე მო-
ვაჭრეებსაც აღგვეძრა გულში სიბრალული და მოვიწადინეთ 
მებრძოლ და დაზარალებულ გურულთ მივაწვდინოთ ჩვენი 
წვლილი თხუთმეტი მანეთი. გაუმარჯოს გურულებს, რომელ-
ნიც თავგანწირულად იბრძვიან თავისუფლებისათვის! ამხანა-
გების მინდობილებით დარჩო ღარიბოვი“.27

გურულთა სასარგებლოდ თანხები გროვდება ტფილისის, 
ქუთაისის, ბათუმისა და სხვა ქალაქების ბუფეტებსა და სა-
სადილოებში.28 შემოწირულობებს ასევე აგროვებდნენ სხვა-
დასხვა ქარხნის მუშები. გაზეთი „ცნობის ფურცელი“ წერდა: 

24 ცნობის ფურცელი. N2945. 9.11.1905, გვ. 2.
25 ცნობის ფურცელი. N2946. 10.11.1905, გვ. 4.
26 ცნობის ფურცელი. N2947. 11.11.1905, გვ. 2.
27 ცნობის ფურცელი. N2949. 13.11.1905, გვ. 2.
28 ცნობის ფურცელი. N2951.16.11.1905, გვ. 2.
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„დ. ზ. სარაჯიშვილის ქარხანაში (N1) შეგროვილა 16 მან. 25 
კ.“.29 „პავლე იაკობის ძის ბეთანოვისა და გიორგი რაზმაძის 
მიერ დაზარალებულ გურულთა სასარგებლოდ ადელხანო-
ვის ქარ ხნის ჩუსტის განყოფილებაში მუშებს შორის შეგროვე-
ბულა 16 მანეთი და 65 კაპიკი“.30 

მნიშვნელოვანი თანხები შეაგროვეს რკინიგზაში დასაქმებულ-
მა მოქალაქეებმაც – „ბატონო რედაქტორო! უმორჩილესად 
გთხოვთ, ეს მცირე შემოწირულობა, 401 მანეთი, შეკრებილი 
იასონ ღლონტისა და გიორგი ბაიდაშვილის მიერ რკინის 
გზის ტფილისის სადგურის კონდუქტორებს შორის, ჩვენგან 
მიიღოთ და გადასცეთ იმ თავგანწირულ და მედგრად მებ-
რძოლ მოძმე გურულთა სასარგებლოდ, რომელთაც პირ-
ველი ნაბიჯი გადადგეს თავისუფლებისათვის ბრძოლაში. 
ვაშა და გამარჯვება მათ სიმხნევეს და სიმამაცეს!“31 მუშების 
მიერ გაღებული თანხები, ძირითადად, 10 კაპიკიდან 1 მანე-
თამდე მერყეობდა.

გურულთა დასახმარებლად ერთი თვის განმავლობაში გაზეთ 
„ცნობის ფურცლის“ რედაქციაში 3900 მანეთამდე შეგროვდა. 
ქუთაისური გამოცემა „სოციალ-დემოკრატიული ფურცლის“ 
რედაქციამ 1905 წლის ბოლოსათვის 400 მანეთზე მეტი,32 
ხოლო, გაზეთი „ივერიის“ რედაქციამ 1800 მანეთზე მეტი33 
შეკრიბა.

გურულთა დასახმარებლად ზრუნავდნენ სასულიერო პი-
რებიც, გურულებს ფული შესწირეს ეპისკოპოსმა ექვთიმე 
ელიაშვილმა და ეპისკოპოსმა კირიონ საძაგლიშვილმა,34 
შემდგომში საქართველოს კათალიკოსმა. გაზეთი „ცნობის 
ფურცელი“ წერდა: „ბ-ნო რედაქტორო! საქართველოში მოძ-
რაობის გამო დაზარალებულ გლეხთა დასახმარებელ ფონ-

29 ცნობის ფურცელი. N2952. 17.11.1905, გვ. 2.
30 ცნობის ფურცელი. N2960. 1.12.1905, გვ. 1.
31 ცნობის ფურცელი. N2964. 6.12.1905, გვ. 2.
32 სოციალ-დემოკრატიული ფურცელი. N9. 1905, გვ. 3.
33 ივერია, N219. 4.12.1905, გვ. 3. 
34 კირიონ საძაგლიშვილი (კირიონ II) (1855-1918) - სასულიერო მოღვაწე, 1917-
1918 წლებში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი. 
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დისთვის გთხოვთ მიიღოთ ჩემი წვლილი ათი თუმანი (100 
მანეთი) – ეპისკოპოსი კირიონი“.35

ფული გამოაგზავნეს რუსეთის იმპერიის არმიის ქართველმა 
ჯარისკაცებმაც, რომლებიც შუა აზიაში  მსახურობდნენ. მათ 
20 მანეთამდე თანხა შეაგროვეს, სულ 10-50 კაპიკობით.36 
გარდა სამხედროებისა, გურულებს ეხმარებოდნენ იმპერიის 
სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები ქართველები. 

გაზეთი „ივერია“ წერდა: „ერევანში მცხოვრებ ქართველებს 
31 ოქტომბრის კრებაზე დაუდგენიათ: ნამესტნიკსა და გრაფ 
ვიტტეს დეპეშები გაუგზავნონ და სთხოვონ გურიიდან ჯარის 
გამოყვანა. გრაფ ვიტტეს, სხვათა შორის, უნდა სთხოვონ, იხ-
მაროს თავისი გავლენა და ნამესტნიკს გურიიდან ჯარი გამო-
აყვანინოს. ამავე დღეს ხელის მოწერა გაუმართავთ და და-
ზარალებულ გურულთა სასარგებლოდ მოუგროვებიათ 105 
მანეთი., რომელიც ჩვენმა რედაქციამ უკვე მიიღო“.37

ერთიან პროცესში ჩართული იყო ტფილისისა და ბათუმის ქა-
ლაქის თვითმმართველობებიც: „ტფილისის ქალაქის საბჭომ 
5000 მანეთი გადასდო დაზარალებულ გურულების სასარ-
გებლოდ“.38 იგივე გაზეთი იტყობინებოდა: „ბათუმის ქალაქის 
გამ გეობას ხელის მოწერა გაუმართავს დახოცილ, გადამწვარ 
და დაზარალებულ გურულთა ოჯახების სასარგებლოდ. ჯერ -
-ჯერობით 1500 მანეთამდე შეგროვილა. ახლო მომავალში 
ბათუმის საბჭოს, როგორც შევიტყვეთ, კრება ექნება იმის შე-
სახებ, რომ ბათუმის ქალაქის თვითმმართველობამაც გადას-
დოს გურულების სასარგებლოდ ფული“.39

პრესაში გამოქვეყნებული ცნობების თანახმად, საიმპერიო რე-
ჟიმის სადამსჯელო რაზმის მიერ გურიისთვის მიყენებულმა 
ზიანმა 100 000 მანეთს გადააჭარბა. სოლიდარობის კამპა-

35 ცნობის ფურცელი. N2990. 28.01.1906, გვ. 3
36 ცნობის ფურცელი. N2989. 27.01.1906, გვ. 3.
37 ივერია. N196. 3.11.1905, გვ. 3.
38 ივერია. N206. 15.11.1905, გვ. 2.
39 ივერია, N207. 16.11.1905, გვ. 3.
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ნიის შედეგად გურულების სასარგებლოდ მნიშვნელოვანი 
თანხები შეგროვდა და მოქალაქეები შემდგომ წლებშიც ეხ-
მარებოდნენ გურიის გლეხთა მოძრაობის დასჯილ, ციხეებში 
გამომწყვდეულ და გადასახლებულ ლიდერებს. მათ შორის, 
„გურიის რესპუბლიკის პრეზიდენტად“ შერაცხულ, სოციალ- 
დემოკრატ ბენიამინ ჩხიკვიშვილს40. 

ჯარისკაცთა და მათი ოჯახების დახმარება                   
1904-1917 წლებში

1904-1905 წლებში რუსეთის იმპერია ომს აწარმოებდა ია-
პონიის წინააღმდეგ. ომში მონაწილეობას იღებდნენ საქართ-
ველოდან გაწვეული მოქალაქეებიც და რუსეთის არმიის 
ქართველი ოფიცრებიც, მათ შორის, შემდგომში ცნობილი 
გენერლები, გიორგი კვინიტაძე41, გიორგი მაზნიაშვილი42, 
ილია ოდიშელიძე43 და სხვები.

იაპონიის ომში დაჭრილ მეომართა და მათი ოჯახის წევრთა 
სასარგებლოდ საქართველოშიც გროვდებოდა ფული: „ტფი-
ლისის გუბერნიის თავად-აზნაურთა კომიტეტს დაჭრილ მე-
ომართათვის შესწირეს: ლევან, სტეფანე, პეტრე და იაკობ 
კონსტანტინეს ძე ზუბალაშვილებმა – 10 000 მანეთი, დ. ზ. 
სარაჯიშვილმა – 2 000 მანეთი“.44

ომში გაწვეულთა დასახმარებლად ერთიანდებოდნენ ქარ-
თველი ქალები, რომლებიც თანხას ქალაქებსა და სოფლებში 
აგროვებდნენ – „სათადარიგო ჯარისკაცების ოჯახების დამ-

40 ბენია ჩხიკვიშვილი (1879-1924) - სოციალ-დემოკრატი, პოლიტიკური 
მოღვაწე, საქართველოს ეროვნული საბჭოს წევრი, ტფილისის ქალაქის თავი, 
დამფუძნებელი კრების წევრი. 
41 გიორგი კვინიტაძე (1874-1970) - სამხედრო მოღვაწე, საქართველოს 
დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავარსარდალი. 
42 გიორგი მაზნიაშვილი (1870-1937) - სამხედრო მოღვაწე, რუსეთის არმიის 
ოფიცერი, გენერალი.
43 ილია ოდიშელიძე (1865-1925) - სამხედრო მოღვაწე, საქართველოს 
დემოკრატიული რესპუბლიკის არმიის მთავარსარდალი. 
44 ცნობის ფურცელი. N2422. 27.02.1904, გვ. 3.
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ხმარე სათავად-აზნაურო კომიტეტთან არსებულ ქალთა წრის 
მონდობილობით კნეინა ეპრაქსია ნიკოლოზ ლორთქიფანი-
ძის ასულმა ერისთავისამ სოფელ ვანში და ამაღლებაში ბაი-
რაღების გაყიდვით შეაგროვა სულ 91 მანეთი და 68 კაპიკი. 
ხარჯს გარეშე წმინდა შემოსავალი დარჩა 85 მანეთი და 13 
კაპიკი, რომელიც გადაეცა კომიტეტის ხაზინადარს, ვლადი-
მერ ზურაბის ძე ჩაჩიბაიას“.

1914 წლიდან, მას შემდეგ, რაც მსოფლიო ომი დაიწყო, მო-
ქალაქეებმა წითელი ჯვრის საშუალებით დაიწყეს სოლიდა-
რობის კამპანია ომში გაწვეულთა და დაღუპულთა ოჯახის 
წევრების დასახმარებლად – 1914 წლის ივლისში წითელი 
ჯვრის კომიტეტმა ომში მოკლულთა ქვრივებისა და მათ და-
ობლებულ ოჯახთა სასარგებლოდ 55 მანეთი და 87 კაპიკი 
შემოწირულობა შეაგროვა ტფილისის ქუჩებში. მეომართა 
ოჯახების დასახმარებლად იმართებოდა კერძო ვახშმები და 
მცირე წარმოდგენები: „რედაქციას მოუვიდა 70 მანეთი ქალაქ 
თბილისში ვალ. გ. ბერიძის ოჯახში შეგროვილი ქართველ 
მეომართა ოჯახების სასარგებლოთ“.45 – წერდა გაზეთი „სა-
ქართველო“.

ფრონტზე მყოფ მებრძოლთა შვილებისათვის მხატვრული 
გაერთიანებები მართავდნენ წარმოდგენებს. „სახალხო კითხ-
ვათა მომწყობი საზოგადოება ომში გაწვეულთა შვილების 
სასარგებლოთ იანვრის 8, ზუბალაშვილის სახელობის სა-
ხალხო სახლში მართავს წარმოდგენას. საბავშვო ბილე-
თებით წარმოდგენაზე შესვლის უფლება ექნება 7-15 წლის 
ბავშვებს. დღეობა დაიწყება დილის 10 ნახ. საათზე. პროგრა-
მა: ა) წარმოდგენა, ბ) სინემატოგრაფი, გ) ბავშვთა ხორო, დ) 
ცოც ხალი სურათები“.46

მოქალაქეები ჯარისკაცებს არა მხოლოდ ფულით ეხმარე-
ბოდნენ, არამედ სურსათითა და სამოსლითაც. მაგალითად, 
1917 წელს ქართული საქველმოქმედო საზოგადოების სო-

45 საქართველო. N246. 4.11.1916, გვ. 4.
46 საქართველო. N3. 4.01.1917, გვ. 3. 
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ხუმის განყოფილებას ქალაქში მცხოვრებ ქართველთა ოჯა-
ხებმა შესწირეს თეთრეული ქართული პოლკისთვის (კავკა-
სიის ფრონტზე მყოფ რუსეთის არმიაში შეიქმნა კავკასიის 
ხალხთა ეროვნული პოლკები).47

რიგითი მუშები ჯარისკაცებისადმი სოლიდარობას გამოხატავ-
დნენ და 1-მაისობაზე სამხედრო მოსამსახურეებს საჩუქრები-
სათვის ფულს უგზავნიდნენ – „ჯარის-კაცთათვის 1 მაისობას 
საჩუქრების საყიდლად, ალავერდის მადნების მუშებისაგან 
345 მანეთი მოუვიდა“.48

სამხედრო მოსამსახურეებისა და ჯარის დახმარებამ ბევრად 
უფრო ფართო მასშტაბი მიიღო საქართველოს დამოუკიდებ-
ლობის პერიოდში. მოქალაქეები თავს მოვალედ თვლიდ-
ნენ, დახმარებოდნენ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს 
და ამ გზით წვლილი შეეტანათ დამოუკიდებლობისა და თა-
ვისუფლების შენარჩუნებაში. 

მსოფლიო ომისაგან დაზარალებულ ქართველ                    
მუსლიმთა დახმარება 1915-1917 წლები

პირველ მსოფლიო ომში რუსეთის იმპერიის ჩართვის შემდეგ 
საიმპერიო ხელისუფლებამ დაიწყო საზღვრისპირა რეგიო-
ნებში რეჟიმის გამკაცრება, განსაკუთრებით კი იმ არეალებში, 
სადაც მოწინააღმდეგე ოსმალეთის იმპერიისადმი ლოიალუ-
რად განწყობილი მოსახლეობის გამოსვლების საფრთხე არ-
სებობდა. საიმპერიო რეჟიმმა ამგვარ საფრთხედ მიიჩნია იმ-
პერიის უკიდურესი სამხრეთ-დასავლეთ საზღვრის გასწვრივ 
ეროვნებით ქართველი და აღმსარებლობით მუსლიმი მოსახ-
ლეობის განსახლებაც, რომლებიც სულ რამდენიმე ათწლეუ-
ლის წინ ოსმალეთის იმპერიის ქვეშევრდომები იყვნენ. 

47 საქართველო. N26. 2.02.1917, გვ. 3. 
48 საქართველო. N79. 13.04.1917, გვ. 3.
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საიმპერიო რეჟიმს არც ომის დაწყებამდე მიაჩნდა მუსლიმი 
ქართველები მისდამი კეთილგანწყობილ ხალხად. მსოფ-
ლიო ომის დაწყებიდან კი უფრო გაიზარდა მათ მიმართ რე-
ჟიმის უნდობლობა. 1915 წლიდან, მას შემდეგ, რაც მწვავე 
ბრძოლები დაიწყო რუსეთისა და ოსმალეთის არმიებს შო-
რის, მუსლიმი ქართველების მიმართ რეჟიმის დამოკიდებუ-
ლება კიდევ უფრო გამკაცრდა. ხელისუფლებამ აჭარლების, 
არტაან-ართვინელებისა და ლაზების ერთი ნაწილი გამო-
გონილი საბაბით იმპერიის მოღალატეებად და ოსმალეთის 
აგენ ტებად შერაცხა, დააკავა ასობით მოქალაქე ღალატისა 
და ჯაშუშობის ბრალდებით. გარდა განხორციელებული რეპ-
რესიებისა, მოქალაქეები თავად საომარი მოქმედებებითაც 
დაზარალდნენ, რადგანაც ქართველი მუსლიმები ძირითა-
დად უშუალოდ ფრონტის ხაზსა და მის მიმდებარე ტერი-
ტორიაზე სახლობდნენ. საიმპერიო ხელისუფლებამ ამ არეა-
ლებში მცხოვრებ მოქალაქეებს ფაქტობრივად შეუმცირა ან 
შეუწყვიტა სურსათისა და სხვა რესურსების მიწოდება და ისე-
დაც უღარიბესი მოქალაქეები ღია თუ ფარული მოქმედებე-
ბით კიდევ უფრო მძიმე სოციალურ ყოფაში ჩააგდო. 

საიმპერიო ხელისუფლების მხრიდან ქართველი მუსლიმე-
ბის წინააღმდეგ დაწყებული უსამართლო დევნისა და მათ 
მიმართ განხორციელებული რეპრესიების საპასუხოდ, ქარ-
თულ ქალაქებსა და სოფლებში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა 
წამოიწყეს სოლიდარობის კამპანიები, რათა ლაზებისთვის, 
აჭარლებისთვისა და არტაან-ართვინის მაცხოვრებელთათ-
ვის მცირედით მაინც შეემსუბუქებინათ მძიმე სოციალური 
მდგომარეობა. მაგალითად, დაზარალებულ მოქალაქეთა 
დასაცავად სახელმწიფო სათათბიროს ტრიბუნაზე სიტყვით 
გამოვიდა სოციალ-დემოკრატი დეპუტატი, შემდგომში საქარ-
თველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ერთ-ერთი დამ-
ფუძნებელი მამა, აკაკი ჩხენკელი, რომელმაც მწვავედ გა-
აკრიტიკა ხელისუფლება, მოითხოვა ქართველ მუსლიმთა 
წინააღმდეგ დაწყებული რეპრესიების შეჩერება და უსამარ-
თლოდ დაპატიმრებულ ასეულობით მოქალაქეთა გათავი-
სუფლება. გარდა პოლიტიკური მხარდაჭერისა, ქართველ 
მუსლიმთა სამართლებრივად დასაცავად გაერთიანდნენ იმ 
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პერიოდში ყველაზე ცნობილი ქართველი ადვოკატები, მათ 
შორის, შემდგომში ამიერკავკასიის კომისარიატის თავმჯდო-
მარე და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საგა-
რეო საქმეთა მინისტრი, ევგენი გეგეჭკორი49. 

1915 წლის გაზაფხულიდან ქართულმა საქველმოქმედო სა-
ზოგადოებამ დაიწყო ფინანსური რესურსების შეგროვება და 
სოლიდარობის კამპანია ქართველ მუსლიმთა სასარგებლოდ. 
სოლიდარობის კამპანიის დასაწყებად საქველმოქმედო სა-
ზოგადოებას ნებართვის მიღება სჭირდებოდა საიმპერიო 
ხელისუფლებისაგან. გაზეთი „საქართველო“ წერდა: „კავკა-
სიის ნამესტნიკმა ნება დართო ქართულ საქველმოქმედო 
საზოგადოებას ბათომის ოლქის მაჰმადიანთა სასარგებლოდ 
კავკასიაში შემოწირულება შეაგროვოს“.50 ამავე პერიოდში 
ქარ თულმა საქველმოქმედო საზოგადოებამ აჭარაში ექიმების 
გაგზავნაც დაიწყო. 

აჭარელთა დასახმარებლად გაერთიანდნენ ქართული პრე-
სის წარმომადგენლები. ქართულმა გაზეთებმა გადაწყვიტეს, 
თავიანთი ერთი დღის წმინდა შემოსავალი აჭარლების სა-
სარ გებლოდ გადაედოთ.51 

ქართველ მაჰმადიანთა სასარგებლოდ ფული შეაგროვეს 
ტფილისის ტრამვაის მუშებმა: „თბილისის ტრამვაის ქარ-
თველმა მოსამსახურეებმა 120 მანეთი და 75 კაპეკი გადას-
დვეს ომისაგან დაზარალებულ ქართველ მაჰმადიანთა 
სასარგებლოდ. ეს ფული ტრამვაის დირექციამ გადასცა თბი-
ლისის პოლიცმეისტერს, ამ უკანასკნელმა კი ქართულ საქვე-
ლმოქმედო საზოგადოების გამგეობას გამოუგზავნა“;52 შემო-
წირულება გაიღეს ტფილისის კლუბებმა და კულტურულ მა 
დაწესებულებებმა – აჭარელთა სასარგებლოდ ხარფუხის 

49 ევგენი გეგეჭკორი (1882-1954) - სოციალ-დემოკრატი, პოლიტიკური მოღვაწე, 
საქართველოს ეროვნული საბჭოს წევრი, საქართველოს საგარეო საქმეთა 
მინისტრი, დამფუძნებელი კრების წევრი. 
50 საქართველო. N15. 10.06.1915, გვ. 3.
51 საქართველო. N24. 20.06.1915, გვ. 3.
52 საქართველო. N85. 4.09.1915, გვ. 3. 



158

კლუბმა გადადო 200 მანეთი.53 თეატრებში იმართებოდა 
წარ მოდგენები აჭარელთა სასარგებლოდ. მაგ. 1915 წლის 
13 ივნისს სახაზინო თეატრში საქველმოქმედო საზოგადო-
ების თაოსნობით და გეოგარ ხანუმ პრინცესა კაჯარისა და 
კნეინა ელისაბედ ერეკლეს ასულის ჯამბაკურ-ორბელიანის 
დიასახლისობით სამხატვრო-სამუსიკო საღამო გაიმართა.54 
აჭარელთა სასარგებლოდ გამართული საღამოს შემოსა-
ვალი ორას თუმანზე მეტიაო, – იუწყებოდა ჟურნალ „თეატრი 
და ცხოვრების“ 25-ე ნომერი. მოქალაქეები სამხატვრო საღა-
მოებს აჭარელთა დასახმარებლად მართავდნენ ტფილისის 
„ახალ კლუბშიც“, სადაც გამართულ ერთ-ერთ საღამოზე 700 
მანეთიც კი შეგროვდა.55

ქართველ მუსლიმთა სასარგებლოდ მოქალაქეები ფულს 
აგროვებდნენ ქორწილებსა და გასვენებებში. ჟურნალი „თე-
ატრი და ცხოვრება“ წერდა: „აჭარელთა სასარგებლოდ დ. 
კოპალეიშვილისაგან ხონში, ილიკო შენგელიას ქორწილში 
შეგროვილი 4 მანეთი და 25 კაპეკი (ყოველივე დანიშნულე-
ბისამებრ გადაეცა)“.56

ქართული ჟურნალ-გაზეთების გარშემო არსებობდა საქველ-
მოქმედო ფონდები. ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“ იუ-
წყებოდა: „დაზარალებულ აჭარელთა და ერთობ ქართველ 
მაჰმადიანთა სასარგებლოდ ქართულ გაზეთების „სახალხო 
ფურცლის“, „თანამედროვე აზრის“, „თეატრი და ცხოვრების“ 
და სხვა რედაქციებში დღემდე შემოწირულობა შემოსულა 
დაახლოებით 10 000 მანეთი“.57

ქართველ მაჰმადიანებს ეხმარებოდნენ მწერლები და მეც-
ნიერები. „თეატრი და ცხოვრება“ იტყობინებოდა, რომ და-
ზარალებულ ქართველ მაჰმადიანთა სასარგებლოდ მოსე 

53 თეატრი და ცხოვრება. N17. 26.04.1915, გვ. 16.
54 თეატრი და ცხოვრება. N24. 13.06.1915, გვ. 16. 
55 თეატრი და ცხოვრება. N25. 20.06.1915, გვ. 15-16.
56 თეატრი და ცხოვრება. N18. 3.05.1915, გვ. 16. 
57 თეატრი და ცხოვრება. N26. 28.06.1915, გვ. 2. 



159

ჯანაშვილი58 თავისი ნაშრომის, „მესხეთის“ დაბეჭდვას აპი-
რებდა.59 ომისა და რეპრესიების შედეგად დაზარალებული 
ქართველი მაჰმადიანი ობოლი ბავშვებისათვის ქართულმა 
საქველმოქმედო საზოგადოებამ ბათუმში თავშესაფარი გახ-
ს ნა60. სოლიდარობის კამპანიაში ჩაბმულები იყვნენ მცირე 
სასოფლო ფინანსური ამხანაგობებიც, მაგალითად, სოფელი 
წრის წვრილი სესხის ამხანაგობამ აჭარელთა სასარგებლოდ 
34 მანეთი და 54 კაპიკი შეაგროვა;61 ხოლო, სოფელ პა-
ტარძეულის შემნახველ-გამსესხებელ ამხანაგობამ თავისი 
მოგებიდან 30 მანეთი გადადო დაზარალებულ აჭარელთა 
სასარგებლოდ.62 

პრესაში ყოველდღიურად ქვეყნდებოდა ცნობები იმის შესახებ, 
თუ რას აკეთებდა ქართული საქველმოქმედო საზოგადოება 
ქართველ მუსლიმთა დასახმარებლად. საქველმოქმედო სა-
ზოგადოება თანამშრომლობდა პოლიტიკურ პარტიებთან და 
სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატებთან, პოლიტიკოსთა 
ნაწილი თავად ამ საზოგადოების გამგეობის წევრები იყვნენ. 
დეპუტატი ჩხენკელი აქტიურად ეხმარებოდა საქველმოქმედო 
საზოგადოებას და მუდმივად უცხადებდა პოლიტიკურ მხარ-
დაჭერას. ამასთან, ჩხენკელი საქველმოქმედო საზოგადოე-
ბის წარმომადგენლებთან ერთად თავად დადიოდა ომისაგან 
დაზარალებულ რეგიონებში და აგროვებდა ცნობებს გაჭირ-
ვებაში მყოფი მოქალაქეების შესახებ.63

ქართულმა საქველმოქმედო საზოგადოებამ აჭარაში გახსნა 
არაერთი სკოლა და სახელოსნო, მათ შორის მაღალმთი-
ანი აჭარის სოფლებში. მაგალითად საზოგადოებამ სოფელ 
ხულოში შექმნა სახელოსნო-სამჭედლო, რომელშიც გარდა 
მოსახლეობისათვის აუცილებელი სამეურნეო ნივთების დამზა-
დებისა, არასრულწლოვნებს ხელობის შესწავლაც შეეძლოთ.

58 მოსე ჯანაშვილი (1855-1934) - ისტორიკოსი, ენათმეცნიერი, ეთნოგრაფი, 
პუბლიცისტი.
59 თეატრი და ცხოვრება. N33. 16.08.1915, გვ. 16.
60 საქართველო. N114. 24 05.1916, გვ. 3.
61 საქართველო. N115. 25 05.1916, გვ. 3. 
62 საქართველო. N195. 4.09.1916, გვ. 3. 
63 საქართველო. N223, 8.10.1916, გვ. 2. 
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სხვადასხვა ქალაქის საზოგადოებრივი გაერთიანებები არა 
მხოლოდ ფინანსებით ეხმარებოდნენ ომისაგან დაზარა-
ლებულ ქართველ მუსლიმებს, არამედ მათ სთავაზობდნენ 
თავშესაფარსა და სამუშაოს. 1916 წელს სოხუმის ქალაქის 
თვითმმართველობა აცხადებდა, რომ ქალაქის პორტში არ-
სებობდა თავისუფალი სამუშაო ადგილები და შესაძლებელი 
იყო 100-მდე აჭარლისა და ლაზის დასაქმება.64

ომისაგან დაზარალებულ მოქალაქეებს დახმარების ხელს 
უწვდიდნენ რუსეთის არმიის ქართველი ოფიცრები და გე-
ნერლები. მაგალითად, არტაანში მყოფმა გენერალ მაიორ-
მა, სოლომონ ზაქარიას ძე მაყაშვილმა 12 მანეთი შესწირა 
ომისგან დაზარალებულ ადგილობრივ მოსახლეობას.65

საქველმოქმედო საზოგადოება დაარსდა ქალაქ ბათუმში, რო-
მელიც მოქალაქეთა შორის აგროვებდა ფულს, სურსათსა და 
ტანსაცმელს დაზარალებულ თანამოძმეთა დასახმარებლად.66

აჭარლებისათვის მოქალაქეების შემოწირულობებით იხსნე-
ბოდა ბიბლიოთეკები და გროვდებოდა წიგნები: „ქ-ნმა ელენე 
გიორგის ასულმა მაჩაბელისამ აჭარლებისათვის 20-მდე სხვა 
და სხვა წიგნი გაგზავნა აჭარაში. იმედია, ამ ქ-ნ-ს სხვებიც 
მიბაძავენ და წერა-კითხვის მცოდნე აჭარლებს სასარგებლო 
საკითხავ წიგნებს მიაწვდიან. წიგნები უნდა გაეგზავნოს საქ. 
საზ. ბათუმის განყოფილებას, რომელსაც თბილისის მთავარი 
გამგეობა ან ქართ. შ. წ. კ. გ. საზოგადოება გადასცემს“.67

1915-1917 წლებში ომისაგან და რეპრესიებისაგან დაზარა-
ლებული აჭარლების, ლაზებისა და არტაან-ართვინელების 
დასახმარებლად მოქალაქეებმა ათეულობით ათასი მანეთი 
შეაგროვეს, საქველმოქმედო საზოგადოებისა და სხვა ინსტი-
ტუტების დახმარებით შექმნეს თავშესაფარი, სკოლები, სახე-
ლოსნოები და სხვა საზოგადოებრივი ტიპის დაწესებულებები. 

64 საქართველო. N241. 29.10.1916, გვ. 2. 
65 საქართველო. N78. 11.04.1917, გვ. 3.
66 გაზეთი ჩვენი ქვეყანა. N97.6.05.1917, გვ. 3. 
67 საქართველო. N107. 14.05.1916, გვ. 2. 
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მოქალაქეთა სოლიდარობა და თვითორგანიზება        
დამოუკიდებლობის დასაცავად ბრძოლაში 
1918-1921 წლებში 

1917 წელს რუსეთის არმიაში ჩამოყალიბდა ეროვნული 
პოლკები, მათ შორის, შეიქმნა ქართული სამხედრო შენაერ-
თებიც. ქართული ქალაქებისა და სოფლების მცხოვრებნი 
ქართული სამხედრო ნაწილების მხარდასაჭერად სხვადასხვა 
საქველმოქმედო ღონისძიებას მართავდნენ. 1917 წლის ბო-
ლოს დაიდგა წარმოდგენა „პატარა კახი“  ცხენოსან ტყვი-
ისმფრქვეველთა ქართული რაზმის ფონდის გასაძლიერებ-
ლად.68 1918 წლის გაზაფხულზე, აღდგომის დღესასწაულის 
მოახლოებისას, მოქალაქეები მეორე ქართულ მსროლელთა 
პოლკს საჩუქრებს უგზავნიდნენ.69

1918 წლის აპრილიდან ბათომის ოლქი ოსმალეთის არმიამ 
დაიკავა, ოლქის მისადგომებთან ჩამოყალიბდა ბათომის 
პარტიზანული რაზმი, რომელსაც მოქალაქეები ფულსა და 
სურსათს უგროვებდნენ. „სახალხო საქმე“ წერდა: „ვახტანგ 
და ცეცილია იანქოშვილებისაგან პარტიზანულ პოლკის სა-
სარგებლოდ შემოვიდა 1000 მანეთი ნაცვლად გვირგვინისა, 
შალვა სოლომონის ძე კურცხალიას კუბოზე“.70

1918 წლის აპრილ-მაისში ბრძოლები მიმდინარეობდა გუ-
რიის მისადგომებთან, რიგითმა მოქალაქეებმა შექმნეს ომი-
საგან დაზარალებულ გურულთა დახმარების კომიტეტი და 
სპეციალური ფონდი, რომელმაც ათიათასობით მანეთი შეაგ-
როვა. ფონდისათვის სასარგებლოდ იმართებოდა სახალხო 
სეირნობები და წარმოდგენები.71

დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდანვე საქართველოს რამ-
დე ნი მე ფრონტზე ბრძოლა უხდებოდა. ახლადშექმნილი სა-
ხელმწიფოსა და მისი შეიარაღებული ძალებისათვის უმნიშ-

68 საქართველო. N227. 15.10.1917, გვ. 1.
69 ერთობა. N86. 14.04.1918, გვ. 2. 
70 სახალხო საქმე. N479. 14.03.1919, გვ. 4. 
71 სახალხო საქმე. N298. 4.08.1918, გვ. 1. 
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ვნელოვანესი იყო მოქალაქეთა კონსოლიდაცია. ქართული 
ჯარის დასახმარებლად საქველმოქმედო კამპანიებს მართავ-
დნენ რესპუბლიკაში მცხოვრები ქალები. გაზეთი „ერთობა“ 
წერდა: „სამტრედიის ქართველ ქალთა ორგანიზაციის გამგე-
ობამ სამი დღით, 1-4 ივნისამდე ქართველ მეომართა სა-
სარგებლოდ გამართა „ფინჯანი ჩაი“ ქალაქის რკინის გზის 
საკრებულოს დარბაზში... 5 445 მანეთი და 46 კაპეკი გა-
ეგზავნა სამხედრო სამინისტროს“.72 გაზეთი „სახალხო საქმე“ 
იუწყებოდა: „რედაქციამ მიიღო მართა მანჯავიძის, ნატალია 
ჭკუასელის, ელისაბედ ჯოჯიშვილის და ოლღა კაჭახიძისაგან 
250 მანეთი შეგროვილი ქ. ხაშურის ქალთა შორის დაჭრილ 
ქართველ ჯარის კაცთა სასარგებლოდ“.73

1918 წელს ახლადშექმნილი რესპუბლიკის ფინანსური და 
სამხედრო სტაბილურობისათვის შეიქმნა „ფულის ფონდი“, 
რომელსაც ძვირფას ნივთებს სწირავდნენ მოქალაქეები. რუ-
სეთის იმპერიის ყოფილი და საქართველოს დემოკრატიული 
რესპუბლიკის მოქმედი სამხედრო პირები სწირავდნენ რუსე-
თის იმპერიისაგან მიღებულ ძვირფას ორდენებს.74

ქართული ქალაქების თვითმმართველობები ეხმარებოდნენ 
მეომართა ოჯახებს. მოქალაქეები საჩუქრებს უგზავნიდნენ 
ფრონტზე მყოფ ჯარისკაცებს. ფინანსური დახმარების გარდა, 
მოქალაქეები ჯარისკაცებს წიგნებსაც უგროვებდნენ, რათა 
მათთვის მცირე ბიბლიოთეკა მოეწყოთ შესვენების დროს გან-
სატვირთად.75 გარდა ამისა, ჯარისკაცებისა და მათი ოჯახების 
დასახმარებლად ფინანსებს აგროვებდნენ პოლიტიკური პარ-
ტიები და საზოგადოებრივი გაერთიანებები. 

1918 წლიდან არსებობდა მეომართა დამხმარე კომიტეტი, 
რომელიც სახელოვნებო საღამოებს აწყობდა ფონდის გა-
საძლიერებლად და ჯარისკაცთათვის საჭირო ნივთების შე-
საგროვებლად – „საქართველოს მეომართა დამხმარე კო-

72 ერთობა. N126. 20.06.1918, გვ. 4.
73 სახალხო საქმე. N267. 28.06.1918, გვ. 3.
74 სახალხო საქმე. N257. 15.06.1918, გვ. 4.  
75 ერთობა. N239. 6.11.1918, გვ. 3.
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მიტეტი შაბათს, დეკემბრის 28-ს აწყობს მეომართა დღეს. 
ქალაქის ყოველ უბანში ჩამოივლის საგანგებოდ მოწყობილი 
ავტომობილები, შეაგროვებენ ყოველგვარ შემოწირულობას 
ფულს, საპონს წუმწუმას, პაპიროსს, პაპიროსის ქაღალდს, 
თამბაქოს, ძაფს, სხვა და სხვა სასმელს, ხმელ ხილს და 
სხვა“.76 ასევე, სახელმწიფო თეატრში ალექსანდრე წუწუნავა 
მართავდა ღონისძიებებს, რომელთა შემოსავალი ჯარის და-
სახმარებლად მიემართებოდა. 

იყო შემთხვევები, როცა მოქალაქეები ანდერძით უტოვებდნენ 
ფულს საქართველოს ჯარს: „ქ. ბორჯომიდან მივიღეთ გარ-
დაცვალებული სალომე პეტრეს ასულ ვარდანოვის ანდერ-
ძით შემოწირული მისს სულის მოსახსენებლად 400 მანეთი 
საქართველოს ჯარის დასახმარებლად. ახალციხიდან ვასი-
ლის და მარიამ გამრეკელების სულის მოსახსენიებლად და-
რია ჩივაძისამ შემოსწირა 100 მანეთი საქართველოს ჯარი-
სათვის“.77

დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან მალევე შეიქმნა „თავ-
დაც ვის ფონდი“, რომელსაც ფულს წირავდნენ რიგითი 
მო ქალაქეები, გაზეთების ფურცლებზე ყოველდღიურად 
ქვეყ   ნდებოდა შემომწირველთა სიები.78 მოქალაქეები სო-
ლიდარობას იჩენდნენ ფრონტზე დაღუპულ ჯარისკაცთა და 
გვარდიელთა ოჯახებისა და, განსაკუთრებით კი, არასრულ-
წლოვანი შვილებისადმი: „იმ სახალხო გვარდიელთა შვილე-
ბის სკოლებში აღსაზრდელად, რომლებიც ომში დაიღუპნენ, 
მე-4 გიმნაზიის დირექტორმა მ. ზაალიშვილმა შესწირა 1000 
მანეთი და საკუთარი წიგნის „ანატომია და ფიზიოლოგია“-ს 
შემოსავალი“.79

საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში დამოუკიდებ-
ლობის გამოცხადების თარიღის, 26 მაისის შემდეგ, ერთ-ერთ 
ყველაზე მნიშვნელოვან თარიღად ითვლებოდა 12 დეკემ-

76 სახალხო საქმე. N415. 24.12.1918, გვ. 3.
77 სახალხო საქმე. N417. 26.12.1918, გვ. 1. 
78 ერთობა. N280. 26.12.1918, გვ. 3. 
79 ერთობა. N281. 27.12.1918, გვ. 3. 
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ბერი – სახალხო გვარდიის დღე, რომელიც 1917 წლის 12 
დეკემბერს წითელი გვარდიის მიერ ტფილისის არსენალის 
აღების, საქართველოში დემოკრატიული რევოლუციის სა-
ბოლოოდ გამარჯვებისა და ბოლშევიკური და იმპერიული 
რუსეთის მარცხის სიმბოლოს წარმოადგენდა. 1918 წლის 
12 დეკემბერს მთელ რესპუბლიკაში მასშტაბურად აღინიშნა 
გვარ დიის დღე. პრესაში იბეჭდებოდა ცნობები, რომ 1918 
წლის 12 დეკემბერს გამართულ სახალხო გვარდიის დღე-
სასწაულზე შემოწირულობებითა და სხვადასხვა საქველ-
მოქმედო ღონისძიებით წმინდა მოგების სახით შეგროვდა 
172 ათას მანეთზე მეტი, რომელიც გვარდიელებსა და მათ 
ოჯახებს უნდა მოხმარებოდათ.80

1919 წლის თებერვალ-მარტში სამხედრო კონფლიქტი მიმ-
დინარეობდა ახალციხისა და ახალქალაქის მაზრებში სა-
ქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შეიარაღებულ 
ძალებსა და სეპარატისტულ, პროოსმალურ სერვერ-ბეგ ათა-
ბაგის ბანდებს შორის. საბოლოოდ სეპარატისტული ძალები 
დამარცხდნენ, თუმცა სამხედრო შეტაკებებმა დააზარალა 
ადგილობრივი მოსახლეობა. 

პრესამ შემოგვინახა დაზარალებულ ახალციხელთა დასახ-
მარებლად შეკავშირებული მოქალაქეების სოლიდარობის 
მაგალითებიც. გაზეთი „ერთობა“ მკითხველს აცნობდა: „მეს-
ხეთ-ჯავახეთის დამხმარე კომიტეტის სასარგებლოთ შემოსწი-
რეს: 1) ლ. ასათიანმა 50 მან. 2) პირველ ვაჟთა გიმნაზიის 
ქართველ მასწავლებლებმა 147 მან. 51 კ. 3) კავკასიის ბან-
კმა 100 მან. 4) ქუთაისში არსებულმა მუშათა საბჭოს მომუშავე 
ქალთა საზოგადოებამ 4000 მან. 5) ქუთაისის ქალთა ინტერ-
პარტიულმა საზოგადოებამ 3000 მანეთი. კომიტეტი უღრმეს 
მადლობას სწირავს შემომწირველთ“.81

ომისაგან დაზარალებულ მესხებს ეხმარებოდნენ მცირეწლო-
ვანი მოქალაქეებიც. 9-10 წლის ბავშვები „სახალხო საქმის“ 

80 ერთობა. N120. 3.06.1919, გვ. 4. 
81 ერთობა. N125. 8.06.1919, გვ. 4.
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რედაქციას უგზავნიდნენ ფულს და სწერდნენ: „ბატონო რე-
დაქტორო! ჩვენ პატარა 9-10 წლის მესხებმა უფრო კარგად 
ვიცით და ვხედავთ ჩვენი მოძმე მესხ-ჯავახელების გასაჭირს, 
ამიტომ მშობლებმა რომ აღდგომის დღეს 10 მანეთით დაგ-
ვასაჩუქრეს ამ ფულს ერთიან გიგზავნით თქვენ და გთხოვთ 
გადასცეთ იმ კომიტეტს, რომელიც დახმარებას უწევს მესხეთ -
ჯავახეთს. ჩვენი პატარა ძმის, რაფუშას სურვილით, რომელ-
მაც ჯერ კიდევ წერა კითხვა არ იცის და რომელმაც საჩუქრად 
მიიღო სამი მანეთი, ამ ფულსაც გიგზავნით იმავე მიზნით. კო-
წია და მარგო დიდიმაშვილები, ქ. ახალციხე“.82 

1919 წელს ქართული ჯარის დასახმარებლად შემოწირულო-
ბებს აგროვებდნენ სკოლის მოსწავლეები: „ქართველი ჯარის 
სასარგებლოდ შეგროვებულია ტფილისის მეშვიდე გიმნაზიის 
მოწაფის ივანე ჩაჩანიძის მიერ სულ 202 მანეთი“.83

ახალციხელთა დასახმარებლად თანხებს სწირავდნენ საზო-
გადოებრივი ორგანიზაციები – „ქ. შ. წ. კ. გ. საზოგადოების 
მთავარმა გამგეობამ შესწირა მესხეთ-ჯავახეთის დამხმარე 
კომიტეტს ხუთი ათასი მანეთი (5000 მ.)“.84

სხვადასხვა სასწავლებლის თანამშრომლები თავიანთი მწირი 
ანაზღაურებიდან მცირე ნაწილს სწირავდნენ სამხედრო კონ-
ფლიქტებისას დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს – „თელავის 
წმ. ნინოს გიმნაზიის მასწავლებლებმა დაადგინეს, იხადონ 
ყოველ თვე 3 პროცენტი თავის ჯამაგირისა სომხებთან ბრძო-
ლაში დახოცილთა ობლებისა და დაჭრილების სასარგებ-
ლოდ“.85 

ომში დაღუპულთა ოჯახების სასარგებლოდ ფულს სწირავ-
დნენ სხვადასხვა საჯარო დაწესებულების თანამშრომლები. 
„სახალხო საქმე“ იუწყებოდა: „სამხედრო სამინისტროს მოუ-
ვიდა ქუთაისის ხაზინის მიერ შეგროვილი ერთი ათას ოთხას 

82 სახალხო საქმე. N534. 24 05.1919, გვ. 4. 
83 სახალხო საქმე. N423. 3.01.1919, გვ. 1.
84 სახალხო საქმე. N545. 8.06.1919, გვ. 3. 
85 სახალხო საქმე. N424. 4.01.1919, გვ. 4. 
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თხუთმეტი მანეთი და 40 კაპ. ომში დაღუპულთა ოჯახების 
სასარგებლოდ, სამხედრო სამინისტრო უღრმეს მადლობას 
უძღვნის შემომწირველთ“.86

ომში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებისათვის ფულს ყულაბე-
ბით აგროვებდა წითელი ჯვრის ქალთა კომიტეტი.87

თავდაცვის ხარჯებისათვის თანხებს აგროვებდნენ რესპუბლი-
კის სოფლის საზოგადოებები. მაგალითად, 1917 წელს ომის 
საჭიროებისათვის ფასანაურის სოფლის საზოგადოებამ მთავ-
რობას შემოსწირა 7 631 მანეთი და 50 კაპეკი.88 ამ კამპანიაში 
ერთვებოდნენ ვაჭარ-მრეწველებიც: „ველისციხის ვაჭრებმა 
ძმებმა სპირიდონ და ზაქარია მამისაშვილებმა ომის საჭირო-
ებისათვის შესწირეს 10 000 მანეთი რომელიც შეტანილია 
სამეურნეო ბანკში“.89  

საქველმოქმედო საქმეში თავისი წვლილი შეჰქონდა ეკ-
ლესიის მრევლსაც. „სახალხო საქმე“ იტყობინებოდა, რომ 
სამხედ რო მინისტრმა მიიღო ტფილისის დიდუბის ღვთის-
მშობლის ეკლესიის სამრევლო საბჭოდან 6 000 მანეთი ომის 
გამო გამოწვეული ხარჯების დასაფარად.90

სამხედრო ნაწილებში იქმნებოდა სამკითხველოები და თეატ-
რები. სამხედრო სამინისტრო და საზოგადოებრივი ორგანი-
ზაციები უზრუნველყოფდნენ ჯარისკაცთათვის საგანმანათ-
ლებლო და კულტურული სივრცეების მოწყობას. 

ქართული გაზეთების რედაქციები შეიარაღებულ ძალებს 
უფასოდ აწვდიდნენ გაზეთებს. ჯარში შექმნილ ბიბლიოთეკებს 
წიგნებს უგზავნიდნენ ცნობილი საზოგადო მოღვაწეები. მაგა-
ლითად, ილია ივანეს ძე წინამძღვრიშვილმა91 სამხედრო სამი-

86 სახალხო საქმე. N547. 12.06.1919, გვ. 4. 
87 სახალხო საქმე. N552. 18.06.1919, გვ. 3. 
88 სახალხო საქმე. N436. 21.01.1919, გვ. 4. 
89 სახალხო საქმე. N433. 17.01.1919, გვ. 1. 
90 სახალხო საქმე. N467. 27.02.1919, გვ. 3.
91 ილია წინამძღვრიშვილი (1834-1920) - საზოგადო მოღვაწე, განმანათლებელი, 
პუბლიცისტი, წინამძღვრიანთკარის სამეურნეო სკოლის დამაარსებელი.
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ნისტროს კულტურულ-განათლების სექციას შესწირა 500 ცალი 
წიგნი – „მიწათ-მოქმედების საერთოდ და კერძოდ მოქმედების 
საუბარი“.92

მოქალაქეების შემოწირულობა მიდიოდა ომებში დასახიჩ-
რებულ მებრძოლთა მკურნალობა-რეაბილიტაციისათვის. 
„სამ  ხედრო მინისტრმა მოქალაქე გაბრიელ სამუელის ძე 
კუჩ ხიშ  ვილისაგან მიიღო შემოწირულობა დასახიჩრებულ 
მხედარ თა სასარგებლოდ ორი ათას ხუთასი თუმანი (25 
000 მან) რაზედაც სამხედრო სამინისტრო გულწრფელ მად-
ლობას უძღვნის შემომწირველს“.93 ომში დაჭრილთა სა-
სარგებლოდ ტფილისსა და სხვა ქალაქებში იმართებოდა 
სამხატვრო საღამოები – „ივნისის 28-29 გაიმართება დიდი 
სეირნობა ფრონტზე დახოცილ მეომართა ოჯახებისათვის. 
ბაღი გაიღება დილის ათი საათიდან. საღამომდის სეირნობა 
განსაკუთრებით ბავშვებისათვის, ცნობილ ი. მ. დუნდუკიანცის 
ხელმძღვანელობით. დაუკრავს სამხედრო მუსიკა, ზურნა, 
საზანდარი. ლატარიისათვის მრავალი ნივთებია შეძენილი. 
ამერიკული აუქციონისათვის სეირნობის გამმართველმა კო-
მისიამ შეიძინა ორი ფუთი შაქარი, რამდენიმე ფუთი თეთრი 
ამერიკული ფქვილი, ჩაი, ღვინო და სხვა. მოდით ყველა სა-
სახლის ბაღში“.94

რესპუბლიკაში პერიოდულად იმართებოდა ფრონტის დღე-
ები. 1919 წლის 19 ივლისს დაიგეგმა ფრონტის დღე ყველა 
კლუბსა და რესტორანში. ფრონტის დღეები მოაწყვეს ბორ-
ჯომში, სურამსა და სხვა ქალაქებში. ფრონტის დღესთან 
დაკავშირებით შემოწირულება გაიღეს სხვადასხვა დაწესე-
ბულების თანამშრომლებმა. მაგალითად, ტფილისის ფარ-
მაცევტებმა 1919 წლის ივლისში ფრონტის სასარგებლოდ 
შეიტანეს თავიანთი ერთი დღის გასამრჯელო.95 1919 წელს 
ფრონტის დღისათვის შემოწირულობა გაიღეს ბათუმსა და 
სოხუმში მცხოვრებმა ქართველებმა – ბათომის ქართველთა 

92 სახალხო საქმე. N832. 23.05.1920, გვ. 4.
93 სახალხო საქმე. N727.14.01.1920, გვ. 3.
94 სახალხო საქმე. N557. 24.06.1919, გვ. 3.
95 სახალხო საქმე. N606. 21.08.1919, გვ. 3.
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ეროვნულმა საბჭომ საქართველოს ფრონტის დღის მომწყობ 
კომისიას 6 ფუთი და 35 გირვანქა ჩაი შესწირა, ხოლო სო-
ხუმის ქართველთა ეროვნულმა საბჭომ – 100 000 მანეთი.96 

1920 წელს შეიქმნა ფრონტის დამხმარე მთავარი კომიტეტი, 
რომლის ხელმძღვანელადაც აირჩიეს დამფუძნებელი კრე-
ბის სოციალ-დემოკრატიული ფრაქციის თავმჯდომარე, აკაკი 
ჩხენკელი, კომიტეტის შემადგენლობაში შედიოდნენ კრების 
წევრები და სხვადასხვა საზოგადოების წარმომადგენლები. 
ფრონტის დამხმარე კომიტეტმა ჩამოაყალიბა „დამოუკიდებ-
ლობის ფონდი“, სადაც მოქალაქეებს თანხები შეჰქონდათ  
– „როგორც ვიცით, დამფუძნებელმა კრებამ დაადგინა და-
მოუკიდებლობის ფონდის შესაქმნელად გამოცხადდეს სა-
ყოველთაო ხელის მოწერა. ამ ფონდის გასაძლიერებლად 
ბათომის მოქალაქემ და საზოგადო მოღვაწემ მდოიანცმა97 
დამფუძნებელ კრებას გამოუგზავნა 10 000 მანეთი და სა-
ლამის დეპეშა“.98 კომიტეტს მნიშვნელოვანი თანხა შესწირეს 
ტფილისის სათავადაზნაურო ბანკის თანამშრომლებმაც: „ტფ. 
სათავად-აზნაურო ბანკის მოსამსახურეებმა ფრონტის დამ-
ხმარე მთავარ კომიტეტს თავის ჯამაგირიდან 30 322 მანეთი 
შესწირეს“. – წერდა „სახალხო საქმე“.99

ფრონტის დამხმარე კომიტეტის სასარგებლოდ მოქალაქე-
ები ფულს აგროვებდნენ ქორწილებსა და გასვენებებშიც: „ბ-
ნო რედაქტორო! ნება მიბოძეთ თქვენი გაზეთის საშუალე-
ბით ფრონტის დამხმარე კომიტეტს გადავსცე 1500 მანეთი, 
შეგ როვილი ამას წინად არშაკ ჩოფურაშვილის ქორწილში. 
ეს ფული უნდა მოხმარდეს უკანასკნელ ომში დახოცილ-
დასახიჩ რებულთა ოჯახებს. აგრედვე მადლობას უძღვნი შე-
მომწირველებს. ვარლამ თოფურიძე“.100

96 სახალხო საქმე, N698. 6.12.1919, გვ. 1. 
97 მდოიანცი რამდენჯერმე იყო არჩეული ბათუმის ქალაქის საბჭოს ხმოსნად. 
98 სახალხო საქმე, N755. 17.02.1920, გვ. 4.
99 სახალხო საქმე, N836. 29.05.1920, გვ. 2. 
100 სახალხო საქმე, N885. 27.07.1920, გვ. 4. 
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პრესაში ქვეყნდებოდა განცხადებები ფრონტის დამხმარე კო-
მიტეტის სასარგებლოდ შეტანილი შემოწირულობების შესა-
ხებ. მათ შორის იყვნენ ეთნიკურად აზერბაიჯანელი საქარ-
თველოს მოქალაქეებიც – „ფრონტის დამხმარე მთავარი 
კომიტეტის ფულითა და ნივთებით შემოწირულობათა ანგა-
რიში: თათრული [აზერბაიჯანელთა] ნაციონალური საბჭოსა-
გან შეკრებილი 4 390 მ., ტფილისის აფთიაქებში მომუშავე 
კავშირისაგან – 12 000 მ., მენაბდისაგან – 500 მ., დუმბაძი-
საგან – 500 მ., გორის ფრონტის კომიტეტისაგან – 76 670 
მ., დ. ახალქალაქის ფრონტის კომიტეტისაგან – 29 968 მან., 
ტფილისის მაზრის ერობის გამგეობისაგან სხვა და სხვა პირ-
თა შემოწირულობა – 23 618 მ., „კრისტენსის“ ცირკის ადმი-
ნისტრაციისაგან – 2 167 მ. მაშად ალექსპერ მამედოღლისა-
გან – 500 მ.“.101

1918-1921 წლებში ხშირად იყო შემთხვევები, როცა მოქა-
ლაქეები გარდაცვლილის საფლავზე მისატან ყვავილების 
გვირგვინის ფულს თავდაცვის ფონდში გზავნიდნენ. ზოგ-
ჯერ ეს თანხა 1000-2000 მანათიც იყო ხოლმე.102 თავდაცვის 
ფონდის გასაძლიერებლად  ფულს ნათლობებსა და სხვა 
საზეიმო სუფრებზეც აგროვებდნენ – „მოქალაქე შაქრო გო-
ხელაშვილის ბავშვის ოთარის ნათლობაზე მყოფთა შორის 
მოგროვდა 200 მანეთი. გაახლებთ რა, გთხოვთ გადასცეთ 
თავგანწირულ მებრძოლთა სასარგებლოთ“.103

პრესა იტყობინებოდა რესპუბლიკის ეთნიკურად სომეხი მოქა-
ლაქეების მიერ ერთ-ერთ ქორწილში საქართველოს დემოკ-
რატიული რესპუბლიკის თავდაცვის ფონდისათვის შეგრო-
ვებული შემოწირულობის შესახებ: „მოქალაქე რედაქტორო! 
გაახლებთ ფრონტის სასარგებლოდ 12 დეკემბერს მიკიჩ გე-
ოურქის ძე ტერ-პოღოსოვის ოჯახში თავის ცოლის დის ქორ-
წილის ღამეს შეკრებილ ცამეტ ათას ორას მანეთს (13,200 
მ.) – აქვსენტი ჯანგველაძე“.104

101 საქართველოს რესპუბლიკა. N230. 12.10.1920, გვ. 4.
102 ერთობა. N1. 1.01.1921, გვ. 4.
103 ერთობა. N40. 22.02.1921, გვ. 2.
104 ერთობა. N287. 16.12.1920, გვ. 3.
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რესპუბლიკის თავდაცვის ფონდის სასარგებლოდ რესპუბლი-
კის მდიდარი მოქალაქეები ხანდახან მილიონობით მანეთ-
საც კი გაიღებდნენ ხოლმე. 1920 წელს პრესაში გამოქვეყნდა 
ცნობა რესპუბლიკის ეროვნული საბჭოს ყოფილი წევრის, 
სოციალისტ-რევოლუციონერის, ცნობილი მეცენატის, ივანე 
ვარაზაშვილის105 შემოწირულობის შესახებ: „ფრონტისთვის. 
მთავრობის თავმჯდომარის განკარგულებაში ქვეყნის თავდაც-
ვისათვის მოქალაქე ივანე ვარაზაშვილისაგან 1 015 00 მა-
ნეთი შევიდა“.106

ხშირად ქვეყნდებოდა ანგარიშები ფრონტის დამხმარე კო-
მიტეტის მიერ შეკრებილი თანხების განკარგვის შესახებ: „ამ 
მოკლე ხნის განმავლობაში ფრონტის დამხმარე მთავარმა 
კომიტეტმა გაიღო შემდეგი თანხები: კულტურული მუშაობი-
სათვის ჯარში – 200 000 მ. საჩუქრებისათვის ფრონტზე გა-
საგზავნად – 237 000 მ., ლაზარეთებში სამკითხველოების 
მოსაწყობად – 50 000 მ. ამ ჟამად უკვე კომიტეტი ჩაუდგა 
სათავეში ფრონტის საჭიროებისათვის მუშაობას“.107

1921 წლის თებერვალში, მას შემდეგ, რაც საქართველოს 
საბჭოთა რუსეთის არმიამ შემოუტია, დედაქალაქის თვით-
მმართველობა ქალაქში აგროვებდა ფულს თავდაცვის ფონ-
დისთვის. 1921 წლის 18-19 თებერვალს გაზეთი „სახალხო 
საქმე“ იტყობინებოდა: „თფილისის ქალაქის გამგეობა აცხა-
დებს, რომ 20 თებერვალს დილის 8 საათიდან ქალაქში და-
იწყება ყულაბებით ფულის შეგროვება. გამგეობა მიმართავს 
მცხოვრებთ მოწოდებით, არ დაიშურონ თავიანთი წვლილი 
ჩვენი მამაცი ჯარისათვის, რომელიც იცავს მტრისაგან ჩვენს 
სიცოცხლეს და ქონებას“.108  მოქალაქეები ძვირფას ნივთებსა 
და დიდ თანხებს არ იშურებდნენ თავდაცვის ფონდისთვის. 
მაგალითად, 1921 წლის თებერვალში მთავრობისა და 
დამ ფუძნებელი კრების წევრებმა, მათ შორის, მთავრობის 

105 ივანე ვარაზაშვილი (ვარაზი) - მეწარმე, სოციალისტ-რევოლუციონერი, 
პოლიტიკური მოღვაწე. საქართველოს ეროვნული საბჭოს წევრი. 
106 ერთობა. N287. 16.12.1920, გვ. 3.
107 სახალხო საქმე. N830. 20.05.1920, გვ. 3. 
108 ერთობა. N39. 20.02.1921, გვ. 2. 
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თავ მჯდომარე ნოე ჟორდანიამ და დამფუძნებელი კრების 
თავმჯდომარე ნიკოლოზ ჩხეიძემ109 ძვირფასი ნივთები შესწი-
რეს თავდაცვის ფონდს. 1921 წლის იანვარში ამავე ფონდს 
ოქროს ძეწკვი შესწირა იმჟამად საქართველოში ვიზიტად 
მყოფმა კარლ კაუცკიმ,110 ცნობილმა გერმანელმა სოციალის-
ტმა თეორეტიკოსმა.111

1918-1921 წლებში მოქალაქეებმა, საზოგადოებრივმა და 
სახელმწიფო ორგანიზაციებმა მთლიანობაში მილიონობით 
მანეთი შეაგროვეს თავდაცვის საჭიროებისათვის. საქართვე-
ლოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მოქალაქეები არნახულ 
სოლიდარობას იჩენდნენ სამშობლოს თავისუფლებისთვის 
ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახებისადმი, ფრონტზე მყოფი 
თანამოქალაქეების გასამხნევებლად და ახლად შექმნილი 
პატარა რესპუბლიკის თავისუფლების დასაცავად. 

>>

109 ნიკოლოზ (კარლო) ჩხეიძე (1864-1926) - პოლიტიკური მოღვაწე, სოციალ-
დემოკრატიული პარტიის თანადამფუძნებელი, საქართველოს ეროვნული საბჭოს 
წევრი, პარლამენტისა და დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარე.
110 კარლ კაუცკი (1854-1938) - გერმანელი სოციალ-დემოკრატი, მარქსიზმის 
ერთ-ერთი ყველაზე აღიარებული და გავლენიანი თეორიტიკოსი. 1920-
21 წლებში რამდენიმე თვე იმყოფებოდა საქართველოში. საქართველოს 
დემოკრატიული რესპუბლიკის შესახებ გამოსცა წიგნი და რამდენიმე სტატია.
111 სახალხო საქმე. N1040. 30.01.1921, გვ. 3. 
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From a stand-alone initiative to an informal solidarity From a stand-alone initiative to an informal solidarity 
network and the culture of mutual help network and the culture of mutual help 

In 1916, Sakartvelo newspaper published the will of Giorgi 
Gamrekeli, a local physician from the town of Akhaltsike. 

According to the will, the late doctor wished his legacy to 
be distributed among various public organizations in the 
following way: 1 000 rubles for the Georgian Literacy Society,  
2 000 rubles for the Akhaltsikhe Gymnasium, 1 000 rubles for 
the Akhaltsikhe Highest Primary School, 1 000 rubles for the 
poor of the town, 500 rubles each for Kutaisi Mtsvanekvavila 
and St George churches, 1 000 rubles for Rabati cemetery 
for Orthodox Christians and 2 000 rubles for Akhaltsikhe 
self-government on the condition that ‘half of percentages 
of the money should be spent on bringing up three relatives 
of the deceased, while the remaining half for funding three 
scholarships for medical studies to be given to the children 
of the most deprived, regardless of origin and faith’.1

A book titled An Initiative for the Change. Acts of Community 
and Civil Solidarity in Georgia before the Soviet Occupation 
tells stories of support and charity going back to more than a 
100 years, stories similar to the good doctor’s will mentioned 
above. These are stories of groups with dissenting views and 
varying economic capacities standing together for the shared 
purpose of collecting money for those in need. These are stories 
of distribution of responsibility by the rich and the poor. 

Since 2015, the Community Development Centre together 
with its partners has been working on a series of research-
based publications titled An Initiative for the Change. The 
first two books of the series, Experience of Community Self-
Organization and Cooperation in pre-Soviet Georgia were 
published in 2015-2016. They include around 20 stories dating 
back to the second half of the 19th century and the first decade 
of the 20th century about community and rural development 
activities spearheaded by educators and public figures. These 
are stories of public and community processes taking place in 

1  Sakartvelo,  № 246. 04.11.1916, p.3.
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Georgia during the period covered by the books. The main 
focus of the books is on private initiatives and people who 
took matters into their own hand for public good. 

An Initiative for the Change research was designed as a 
series of publications. We wanted to engage with as many 
stakeholders, donors, researchers and other partners as 
possible in order to collect a material base for the study of 
public processes going on in the country before 1921, and 
bring these stories to the readers’ attention.  

The stories from the past continue to inspire many individuals 
and groups. They serve as a reminder of our recent past, at 
times deeply buried – specifically the experience of public and 
civil endeavors, the culture of self-organization around shared 
goals and approaches to the fight for a better future of the 
country.  

The idea to start exploring the culture of civic solidarity at a 
community level as well as that of mutual help came through 
the process of working on archives with abundant material. 
We marked the topic for future reference. However, the first 
book includes an outstanding example of a long-running 
campaign of community self-organization and fundraising for 
public good – the construction of a theatre in Kvemo Mach-
khaani village. 

It is rather symbolic that we launched research into the 
experience of public solidarity in the summer of 2020 when 
thousands were affected by the raging Covid-19 pandemic. 
During that time, our society demonstrated an astonishing 
culture of empathy, self-organization and mutual help as in 
many other critical (and not only) situations. 

Where state institutions fail, citizens are left at each other’s 
mercy and compassion. They come together to fight for 
a better life for everyone. As it appears, the experience of 
solidarity and mutual help is not unfamiliar for our society. 
Moreover, in the second half of the 19th century, this mas-
sive and impressive movement rooted in a well-developed 
solidarity culture, had already covered the entire country. 
Various social groups and individuals from all over Georgia 
and beyond had joined efforts in solidarity. Our compatriots 
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residing abroad and ethnic minorities living in various parts 
of the country made impressive financial contributions to a 
common goal. This was an informal network of some sort of 
empathy, support, and civic engagement, which responded to 
public needs regardless of a place or region. 

Communities would come together to help the destitute, the 
poor, single households, those affected by natural disasters 
and students with financial needs. They joined their efforts 
to mitigate consequences of epidemics, support cultural and 
educational projects and the army of the First Georgian 
Republic. 

The findings of the research demonstrate that these seemingly 
spontaneous and sporadic acts of support formed in fact a 
pattern which was part of a far greater and significant program. 
This program that educators and public figures launched in the 
second half of the 19th century, was to build a national identity 
and unify society. It was this unified scheme that required a 
consistent approach to overcome barriers hampering the attain-
ment of a shared goal whether in education, culture, everyday 
skills transfer, the fight against poverty or the scarcity of land. 

The press of that time played a unique role in these proces ses 
by, among many things, supporting solidarity campaigns. 
Common funds would specifically be set up at publishers of 
newspapers in response to various purposes. In addition, pub-
lishers often served as co-organizers and initiators of various 
educational processes. Their pages maintained the spirit of 
the epoch and information about various aspects of public life 
of that time which remains vital for contemporary researchers. 

In order to collect and analyze precious and valuable examples 
that eventually ended up in this book, the research team pro-
cessed periodicals of the 1890-1921’s including Iveria, Tsnobis 
Purtseli, Sakartvelo, Samshoblo, Ertoba, Sakhalkho Sakme, 
Sakartvelos Respublika, Imereti, Musha, Kvali and many 
others. As a result of this effort, we managed to collect 3 500 
cases for fundraising and to process into thematic articles. 

In this book you will read about a war that the educators 
waged against ‘bad habits’, and their efforts to replace them 
with a culture of charity (author: Irakli Khvadagiani), or the 
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importance of charity work in education by the end of the 19th 
century (author: Badri Okujava), the role played by Georgia’s 
theatrical union in the development of solidarity culture 
(author: Rusiko Kobakhidze), and the contribution that the 
wider public had made in support of those affected by social 
calamities and natural disasters (author: Irakli Iremadze). 

As a whole, the collection of the diverse and rich materials 
portrays a picture of some aspects of society in pre-Soviet 
Georgia and offers food for thought around many interesting 
topics. 

Ana MargvelashviliAna Margvelashvili
Community Development Centre





წიგნი მესამე

saTemo da samoqalaqo 
solidarobis magaliTebi saqarTveloSi sabWoTa okupaciamde




