
1

erTa ligis qarTuli asociacia

saqarTvelo

teritoria da mosaxleoba -
istoria - literatura da 
xelovneba -
politikuri mdgomareoba

parizi
1937 weli



2

erTa ligis qarTuli asociacia

saqarTvelo

teritoria da mosaxleoba -
istoria - literatura da 

xelovneba -
politikuri mdgomareoba

parizi

1937 weli





76

saqarTvelo

თარგმნა თინა ბელიაშვილმა

© ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis
saxelmwifo universitetis gamomcemloba, 2014

ISBN 978-9941-13-3916



98

სარჩევი

შესავალი  11

თავი პირველი  13

ტერიტორია და მოსახლეობა  13

1. ფიზიკური გეოგრაფია  15

2. ეკონომიკური გეოგრაფია  22

3. მოსახლეობა.  36

თავი მეორე  39

ი ს ტ ო რ ი ა  3 9

1. ძველი დროება  41

2. ეროვნული ერთიანობისაკენ  45

3. პოლიტიკური სიდიადე და კულტურის აყვავება  48

4. მონღოლების შემოსევა და საქართველოს დანაწევრება  51

5. თურქეთსა და სპარსეთს შორის  54

6. რუსეთთან დაახლოება და რუსების ბატონობა  59

თავი მესამე  63

ლიტერატურა და ხელოვნება  63

1. ლიტერატურა  65

2. ხელოვნება  78

თავი მეოთხე  85

 დამოუკიდებელი (საქართველოს) რე სპუბლიკა  8 5

დამოუკიდებლობის აღდგენა  86

დამოუკიდებელი საქართველო (რესპუბლიკა) და მისი საწყისები  93

დამოუკიდებელი საქართველო შრომას შეუდგა  98

ეკონომიკური პოლიტიკა  104

საგარეო პოლიტიკა  112

საქართველოს ოკუპაცია  116

საძიებელი  124



1110

შესავალი

ამ წიგ ნის მი ზა ნი ა, გა გაც ნოთ სა ქარ თვე ლო, მი სი ის ტო რია და ტე რი ტო რი ა, 
კულ ტუ რა და პო ლი ტი კუ რი სი ტუ ა ცი ა.

არა ერ თი წიგ ნი და ი წე რა და და ი ბეჭ და სა ქარ თვე ლოს შე სა ხებ ევ რო პულ 
ენებ ზე, მაგ რამ ისი ნი, გან სხვა ვე ბით ამ ნაშ რო მის გან, მეტ წი ლად გან კუთ ვნი
ლი იყო ერუ დი ტე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის თვის და არა ფარ თო მა სე ბის თვის.

ევ რო პულ პრე სა ში დრო დად რო ქვეყ ნდე ბა სტა ტი ე ბი და ინ ფორ მა ცია 
სა ქარ თვე ლოს შე სა ხებ, მაგ რამ ისი ნი უმე ტე სად აღ წე რენ სა ქარ თვე ლოს 
დღე ვან დელ მდგო მა რე ო ბას სსრკის ჯა რე ბის მი ერ მი სი ტე რი ტო რი ის ოკუ
პა ცი ი დან დღემ დე.

ევ რო პუ ლი სა ზო გა დო ე ბის ფარ თო მა სე ბი სათ ვის სა ქარ თვე ლო, რო
გორც ეროვ ნუ ლი სუ ბი ექ ტი, ნაკ ლე ბა დაა ცნო ბი ლი.

ამ ნაკ ლო ვა ნე ბის შე სავ სე ბად გვსურს, გა ვუ ად ვი ლოთ მკითხ ველს შრო
მა და გთა ვა ზობთ მარ ტი ვად და მოკ ლედ შედ გე ნილ ტექსტს, სა დაც აღ წე რი
ლია ჩვე ნი ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის ეტა პე ბი ის ტო რი ულ ჭრილ ში ძვე ლი წელ
თაღ რიცხ ვი დან დღემ დე. ჩვენ გვსურს, გა გაც ნოთ ნამ დვი ლი სა ქარ თვე ლო, 
დავ ხა ტოთ მი სი ობი ექ ტუ რი და სრულ ყო ფი ლი სა ხე.
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თავი პირველი

ტერიტორია და მოსახლეობა
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1. ფიზიკური გეოგრაფია

ფართობი

სა ქარ თვე ლო მდე ბა რე ობს შა ვი ზღვის პი რას, ჩრდი ლო ე თის გა ნე დის 410სა 
და 440ს შო რის და აღ მო სავ ლე თის გრძე დის 410სა და 470ს შო რის. მას უკა
ვია კავ კა სი ო ნის ყე ლის და სავ ლეთ ნა წი ლი და გა და ჭი მუ ლია შავ ზღვა სა და 
კას პი ის ზღვას (ა ზერ ბა ი ჯა ნი) შო რის.

თა ნა მედ რო ვე სა ქარ თვე ლოს ფარ თო ბია 70 100 კმ2.

აღ მო სავ ლე თით და სამ ხრეთ აღ მო სავ ლე თით სა ქარ თვე ლოს ესაზღ ვრე
ბა აზერ ბა ი ჯა ნი (290 კმ სიგ რძე ზე), და სავ ლე თით – შა ვი ზღვა (270 კმ სიგ
რძე ზე), სამ ხრე თით – სომ ხე თი (130 კმ) და თურ ქე თი (210 კმ), ჩრდი ლო ე თით 
კი – კავ კა სი ო ნის ქე დი (700 კმ). მი სი საზღ ვრე ბის მთლი ა ნი სიგ რძეა 1 600 
კმ.

რელიეფი

სა ქარ თვე ლოს ლან დშაფ ტი მთი ა ნია და დაგ რე ხი ლი. არის რა ი ო ნე ბი, რომ
ლე ბიც მდე ბა რე ო ბენ ოდ ნავ მაღ ლა ზღვის დო ნი დან, არის უმაღ ლე სი მწვერ
ვა ლე ბიც (5 000 მ). ამ ორ უკი დუ რე სო ბას შო რი საა ბა რი ხმელ თა შუა ზღვის 
კლი მა ტით, ბორ ცვე ბი და პლა ტო ე ბი კონ ტი ნენ ტა ლუ რი კლი მა ტით, მთე ბი 
ალ პუ რი სა ძოვ რე ბით და მა რა დი უ ლი თოვ ლით და ფა რუ ლი მწვერ ვა ლე ბი.

ზღვის დო ნეს თან შე ფარ დე ბით სა ქარ თვე ლო შემ დეგ ნა ი რა დაა და ყო ფი
ლი: 36,1% – 600 მეტ რამ დე, 43,4% – 600დან 1 800 მეტ რამ დე და 20,5% 
– 1 800 მეტ რის ზე ვით. აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო უფ რო მთი ა ნია (76,7% 
– 600 მეტ რის ზე ვით), ვიდ რე და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო (51%).
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მთე ბი

მი მო ვი ხი ლავთ მხო ლოდ კავ კა სი ო ნის მთებს – კავ კა სი ო ნის დიდ და პა ტა
რა ქე დებს. კავ კა სი ო ნის დი დი ქე დი გა და ჭი მუ ლია სა ქარ თვე ლოს ჩრდი ლო
ე თით და ქმნის ბუ ნებ რივ საზღ ვარს. ეს საზღ ვა რი მი უყ ვე ბა ჩრდი ლო ეთ 
საზღ ვარს შა ვი ზღვი დან აღ მო სავ ლე თით 700 კი ლო მეტ რის სიგ რძე ზე და 
გრძელ დე ბა კას პი ის ზღვამ დე. ამ ქე დის მთლი ა ნი სიგ რძე აღ წევს 1 500 კმს, 
მი სი სი გა ნეა 110160 კმ. ის ყოფს კავ კა სი ას ორ ნა წი ლად – ჩრდი ლო ეთ კავ
კა სი ად და სამ ხრე თით ტრან სკავ კა სი ად (ა მი ერ კავ კა სი ად – სა ქარ თვე ლოდ, 
აზერ ბა ი ჯა ნად და სომ ხე თად). დი დი კავ კა სი ო ნის ქე დის მრა ვალ რიცხ ო ვან 
მწვერ ვალ თა შო რის, რო მელ თა სი მაღ ლე 4 000 მეტრს აღე მა ტე ბა, აღ სა ნიშ
ნა ვია ყაზ ბე გი (ყვე ლა ზე მა ღა ლი ქარ თულ მხა რეს).

თოვ ლით და ფა რუ ლი და მზით გა ნა თე ბუ ლი, ერ თმა ნე თის მი ყო ლე
ბით ჩამ წკრი ვე ბუ ლი მწვერ ვა ლე ბი ყაზ ბე გი (5 043 მ), გიც ლა (4 852 მ), 
უშ ბა (4 700 მ), ნამ ყვა მი (4 260 მ), ლა ი ლა (3 985 მ) და სხვა ნი, გი განტ 
იალ ბუზ თან ერ თად, დი დე ბუ ლად აღ მარ თუ ლან ცის კენ და და უ მარ ცხე
ბე ლი გო ლი ა თე ბი ვით გად მოჰ ყუ რე ბენ მთელ სა ქარ თვე ლოს. ლე გენ დის 
მი ხედ ვით, სწო რედ ამ მე დი დუ რი პე ი ზა ჟის მი უწ ვდო მელ კლდე ებ შია მი
ჯაჭ ვუ ლი პრო მე თე (ქარ თვე ლე ბის ამი რა ნი)...

გაგ რის, ბზი ფის, კო დო რის (აფ ხა ზეთ ში), სვა ნე თის, ლეჩხ უ მი სა და 
რა ჭის პა ტა რა ქე დე ბი ერ თმა ნეთს მი უყ ვე ბი ან და უერ თდე ბი ან კავ კა სი
ო ნის დიდ ქედს. ბზი ფი სა და რა ჭის მთე ბის სი მაღ ლე არ აღე მა ტე ბა 3 000 
მეტრს ზღვის დო ნი დან მა შინ, რო ცა სვა ნე თის მთე ბის მწვერ ვალ თა უმე
ტე სო ბა 4 000 მეტ რზე მა ღა ლი ა, კო დო რის მთე ბი (მო გა შირ ხა) აღ წევს 3 

870 მეტრს, ლეჩხ უ მი სა კი – 3 875 მეტრს (ფა ზის მთა).

კავ კა სი ო ნის დი დი ქე დის პერ პენ დი კუ ლა რუ ლა დაა აღ მარ თუ ლი ქარ
თლი სა და კა ხე თის მთე ბი. ქარ თლის მთე ბის სი მაღ ლეა 3 276 მ (მთაწ მინ დის 
მწვერ ვა ლი) და კა ხე თი სა – 3 027 მ (მა სა რის მთა).

კავ კა სი ო ნის დიდ ქედს კვეთს ორი მნიშ ვნე ლო ვა ნი გზა: ოსე თის სამ ხედ
რო გზა, რო მე ლიც გა დის მა მი სო ნის უღელ ტე ხილ ზე (სი მაღ ლე 2 825 მ) და 
სა ქარ თვე ლოს სამ ხედ რო გზა. აქ მდე ბა რე ობს მწვერ ვა ლი ჯვა რი (2 379 მ). 

პირ ვე ლი მათ გა ნი ქუ თა ისს აკავ ში რებს ჩრდი ლო კავ კა სი ას თან, მე ო რე კი 
თბი ლისს – ჩრდი ლო კავ კა სი ას თან.

სამ ხრე თით და სამ ხრეთ და სავ ლე თით სა ქარ თვე ლოს მი უყ ვე ბა კავ კა
სი ო ნის პა ტა რა ქე დი. ისიც შა ვი ზღვი დან მო ყო ლე ბუ ლი გას დევს სა ქარ
თვე ლოს და გა და ჭი მუ ლია მდი ნა რე არაქ სამ დე (ი რა ნის საზღ ვა რი). პა ტა რა 
კავ კა სი ო ნის მთა თა ჯგუფს გა ნე კუთ ვნე ბა ქარ თლი მე რე თის ანუ მეს ხე თის 
მთე ბი, მი სი გან შტო ე ბა კი, ლი ხის მთე ბი, სა ქარ თვე ლოს ჰყოფს ორ ნა წი ლად 
– აღ მო სავ ლეთ და და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოდ. აჭა რა ა ხალ ცი ხის ქე დი იწყ ე
ბა შა ვი ზღვის პი რას, კვეთს სა ქარ თვე ლოს და გა და ჭი მუ ლია ბორ ჯო მის ხე
ო ბამ დე. აქ მდე ბა რე ობს თრი ა ლე თის ქე დი, რო მე ლიც აღ წევს თბი ლი სამ დე. 
პა ტა რა კავ კა სი ო ნის მთა თა ჯგუფ ზე გა დის ორი გზა: ქუ თა ი სი ა ხალ ცი ხის 
გზა ზე კა რის თხე მით (ზღვის დო ნი დან 2 450 მ) და ბორ ჯო მი ა ხალ ცი ხის გზა 
(ცხრაწყ ა როს თან – 2 450 მ). და ბო ლოს – ფონ ტის მთე ბი. ზო გი ერ თი მათ გა
ნი, ქო ბუ ლე თი სა და ჩაქ ვის მთე ბი, შავ ზღამ დე ჩა დის და ა. შ.

ამ მთე ბის უმ რავ ლე სო ბა და ფა რუ ლია გა უ ვა ლი ტყე ე ბით და მდი და რი 
ალ პუ რი სა ძოვ რე ბით.

ბა რი

და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს დაბ ლობ თა შო რის ყვე ლა ზე ვრცე ლია კოლ ხე თის 
დაბ ლო ბი. ის იწყ ე ბა შა ვი ზღვის პი რას და აღ მო სავ ლე თით გრძელ დე ბა ლი
ხის მთამ დე (აქ ჩა ე დი ნე ბა ორი მდი ნა რე – რი ო ნი და ყვი რი ლა), ჩრდი ლო ე
თით კი – სო ხუ მამ დე. ამ დაბ ლო ბის სიგ რძე აღ წევს 160 კმს და სი გა ნე – 90 
მს. მი სი სი მაღ ლე არ სად აღე მა ტე ბა 250 მს ზღვის დო ნი დან. კოლ ხე თის 
დაბ ლო ბის ერ თი ნა წი ლი, ანუ და ახ ლო ე ბით 180 000 ჰა, მდე ბა რე ობს ზღვის 
პი რას და ჭა ო ბი ა ნი ად გი ლი ა, და ნარ ჩე ნი ნა წი ლი კი ვარ გი სია მარ ცვლე უ ლი 
კულ ტუ რე ბი სა და ბოს ტნე უ ლის თვის.

აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს დაბ ლობ თა შო რი საა ალაზ ნის ვე ლი, ყვე
ლა ზე ნა ყო ფი ე რი სა ქარ თვე ლო ში. მი სი სიგ რძეა 160 კმ, სი გა ნე კი – და ახ
ლო ე ბით, 1540 კმ. ში რა ქის ვე ლი ცნო ბი ლია ზამ თრის სა ძოვ რე ბით, აქ ვეა 
ქარ თლის, მუხ რა ნის, სა გუ რა მოს დაბ ლო ბე ბი.
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მი უ ხე და ვად მთი ა ნი და გრე ხი ლი რე ლი ე ფი სა, სა ქარ თვე ლოს დაბ ლო ბე
ბი იმ დე ნად ვრცე ლია და ნა ყო ფი ე რი, რომ შე უძ ლი ა, და აკ მა ყო ფი ლოს მის 
ახ ლან დელ მო სახ ლე ო ბა ზე უფ რო მრა ვალ რიცხ ო ვა ნი მო სახ ლე ო ბის სა ჭი
რო ე ბა ნი.

ჰიდროგრაფია

ზღვა

სა ქარ თვე ლოს და სავ ლეთ სა ნა პი როს 270 კი ლო მეტ რის გა ყო ლე ბა ზე ესაზღ
ვრე ბა შა ვი ზღვა, რომ ლის სიღ რმე სა შუ ა ლოდ 1200 მეტ რია (გარ კვე ულ 
ად გი ლებ ში 2 400 მეტ რსაც აღ წევს). სა ქარ თვე ლოს სა ნა პი რო ზოლ ზე შა ვი 
ზღვის სიღ რმე აღე მა ტე ბა 550 მეტრს. იან ვარ ში წყლის ტემ პე რა ტუ რაა 30C 

და აგ ვის ტო ში – 22240C. მი სი წყა ლი, სხვა ზღვე ბი სა და ოკე ა ნე ე ბის წყლებ
თან შე და რე ბით, ნაკ ლებ მა რი ლი ა ნია (1,8 %22%), ვი ნა ი დან შავ ზღვა ში ყო
ვე ლი მხრი დან ჩა ე დი ნე ბა მრა ვა ლი პა ტა რა თუ დი დი მდი ნა რე. მა თი მტკნა
რი წყლე ბი ანე იტ რა ლე ბენ ზღვის მა რი ლი ა ნო ბას.

შა ვი ზღვის სა ნა პი რო ზე წარ მოქ მნი ლია ბევ რი ყუ რე, რაც აად ვი ლებს 
ახა ლი ნავ სად გუ რე ბის მშე ნებ ლო ბას, რომ არა ფე რი ვთქვათ უკ ვე არ სე ბულ 
ნავ სად გუ რებ ზე – ბა თუმ ზე, ფოთ ზე, სო ხუმ ზე.

დი დი და პა ტა რა მდი ნა რე ე ბი. სა ქარ თვე ლო ში უხ ვა დაა დი დი თუ პა
ტა რა მდი ნა რე ე ბი, რო მელ თა გან უმ რავ ლე სო ბა სა თა ვეს იღებს მთებ სა და 
მყინ ვა რებ ზე. მა თი დი ნე ბა ძა ლი ან სწრა ფი ა, კა ლა პო ტი კი – დაგ რე ხი ლი.

სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა ზე დი დი მდი ნა რეა კუ რა (ქარ თუ ლად – მტკვა რი, 
ან ტი კურ ხა ნა ში მას სი როსს ეძახ დნენ), რო მე ლიც სა თა ვეს იღებს თურ ქეთ
ში, კვეთს აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს, აზერ ბა ი ჯანს და ჩა ე დი ნე ბა კას პი ის 
ზღვა ში. მი სი სიგ რძეა 1 113 კმ, ხო ლო აუ ზი გან ფე ნი ლია 91 000 კმ2ზე. ამ 
მდი ნა რის ერ თი ნა წი ლი (ა ზერ ბა ი ჯა ნის ტე რი ტო რი ა ზე) გა მო ი ყე ნე ბა სა ნა
ოს ნოდ და მდი და რია თევ ზე უ ლით, კერ ძოდ, ზუთხ ით (ზღვი სა და მდი ნა რის 
გა გა ნი ე რე ბულ ნა წილ ში). აქ იღე ბენ ევ რო პა ში რუ სულ ხი ზი ლა ლად ცნო ბი
ლი ხი ზი ლა ლის დიდ ნა წილს.

მტკვრის შე ნა კა დე ბია ლი ახ ვი, ქსა ნი, არაგ ვი, ალა ზა ნი (315 კმ), ხრა
მი (159 კმ) და ა.შ. ალაზ ნის შე ნა კა დი კი იო რია (265 კმ).

აქ ვე უნ და ვახ სე ნოთ მდი ნა რე რი ო ნი (ყო ფი ლი ფა ზი სი) და სავ ლეთ სა
ქარ თვე ლო ში. რი ო ნის სიგ რძეა 297 კმ და მი სი აუ ზი გა და ჭი მუ ლია 13 000 
კმ2ზე. ის სა თა ვეს იღებს დი დი კავ კა სი ო ნის ქედ ზე (ფა ზის მთა, ზღვის დო
ნი დან 3 780 მ) და ჩა ე დი ნე ბა შავ ზღვა ში ფოთ თან. რი ო ნის აუ ზის ნი ა და გი 
ძა ლი ან ნა ყო ფი ე რია და ეს მდი ნა რე ძა ლი ან მდი და რია თევ ზი თაც. რი ო ნის 
შე ნა კა დე ბია ცხე ნის წყა ლი (205 კმ), ყვი რი ლა (125 კმ), ენ გუ რი (198 კმ), კო
დო რი (98 კმ), მზიმ თა, ბზი ფი და სუფ სა.

მხო ლოდ და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში 54 პა ტა რა მდი ნა რე ა. თი თო ე უ ლი 
მათ გა ნის აუ ზი აღე მა ტე ბა 250 კმს, ხო ლო სა ერ თო სიგ რძეა 3 433 კმ.

ტბე ბი

სა ქარ თვე ლო შვე ი ცა რი ა სა ვით ტბე ბით მდი და რი არ არის, მი უ ხე და ვად იმი
სა, რომ მა სა ვით მთი ა ნი ქვე ყა ნა ა. სა ქარ თვე ლოს ტბე ბი ა: პა ლი სა ტო მის ტბა 
ფოთ თან ახ ლოს კოლ ხე თის დაბ ლობ ზე, ფა რა ვა ნი 2 100 მეტ რის სი მაღ ლე ზე 
და ტა ბის ყუ რა, ყე ლის ტბა 2 875 მეტ რის სი მაღ ლის პლა ტო ზე (ეს ტბე ბი აღ
მო სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში მდე ბა რე ობს), დი დი და პა ტა რა კის ტა აფ ხა ზეთ
ში, ერ წოს ტბა რა ჭა ში და ა.შ.

კლი მა ტი

სა ქარ თვე ლო სა ვით პა ტა რა ტე რი ტო რი ა ზე კლი მა ტის ამ გვა რი მრა ვალ ფე
როვ ნე ბა იშ ვი ა თი ა. და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში, შა ვი ზღვის პი რას, ის ფრან
გულ ი ტა ლი უ რი რი ვი ე რას კლი მატს მი ა გავს. აქ ზამ თარ ში (ი ან ვარ ში) სა
შუ ა ლო ტემ პე რა ტუ რაა 5,10C, ხო ლო სულ რა ღაც ათი ო დე კი ლო მეტ რში 
მა რა დი უ ლი თოვ ლით და ფა რუ ლი მთე ბი აღ მარ თუ ლა. მაღ ლობ ში პლა ტო
ე ბი მშრა ლი ა, დაბ ლობ ში კი – ტე ნი ა ნი და ჭა ო ბი ა ნი . ქა რე ბი ხან და ხან ტე
ნი ა ნი ა, ხან – მშრა ლი და ცხე ლი, ხა ნაც კი – გამ ყი ნა ვი. ასე თი მრა ვალ ფე
როვ ნე ბა ახა სი ა თებს მთე ლი სა ქარ თვე ლოს კლი მატს, მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო, სა ზო გა დოდ, უფ რო მშრა ლი ა, და სავ ლეთ 
სა ქარ თვე ლო კი – ტე ნი ა ნი.
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წვი მი ა ნო ბა სხვა დას ხვა რა ი ონ ში ყო ველ წლი უ რად ამ გვა რი ა: ბა თუმ ში – 
2 529, ქუ თა ის ში – 1 374, ჭი ა თუ რა ში – 992, აბას თუ მან ში – 630, ტიფ ლის ში1 
– 497, გორ ში – 495 (მმ/წ).

სა შუ ა ლო ტემ პე რა ტუ რაა (0C): 

  მი ნი მა ლუ რი მაქ სი მა ლუ რი სა შუ ა ლო წლი უ რი

ბა თუ მი   6,4  23,5   14,5

ტიფ ლი სი   0,1  24,2   12,6

ახალ ქა ლა ქი  7,8  17,2   5,7

ფლო რა და ფა უ ნა

სა ქარ თვე ლოს ფლო რა რა ი ო ნე ბის მი ხედ ვით ძა ლი ან მრა ვალ ფე რო ვა
ნი ა. აქ მოჰ ყავთ სი მინ დი, ხორ ბა ლი, ქე რი, შვრი ა, ჭვა ვი, ბრინ ჯი, ბამ ბა, სე
ლი, თამ ბა ქო, ვა ზი, ჩაი და სხვა.

სამ ხრე თულ მზე ზე დამ წი ფე ბუ ლი ნა ყო ფი უნაკ ლო ა, იქ ნე ბა ეს ვაშ ლი, 
ატა მი, ნუ ში, ლეღ ვი, კომ ში, ბრო წე უ ლი, გარ გა რი, ალუ ბა ლი, ბა ლი, კა კა ლი, 
თხი ლი, ზე თის ხი ლი, ფორ თო ხა ლი, მან და რი ნი, ლი მო ნი თუ სხვა.

ბოს ტნე უ ლი დან ძი რი თა დად გავ რცე ლე ბუ ლია კარ ტო ფი ლი, პო მი დო რი, 
ბად რი ჯა ნი, ნი ა ხუ რი, სა ტა ცუ რი, კომ ბოს ტო და ა.შ.

ბა ღებ სა და მინ დვრებ ში გვხვდე ბა სხვა დას ხვა ჯი ში სა და ფე რის ყვა ვი
ლე ბი, თუმ ცა მეყ ვა ვი ლე ო ბა გან ვი თა რე ბუ ლი არ არის.

სა ქარ თვე ლო მე სა ქონ ლე ო ბის ქვე ყა ნა ა. აშე ნე ბენ ში ნა ურ ცხო ვე ლებს – 
ცხენს, ხარს, ძრო ხას, კა მეჩს, ჯორს, სა ხე დარს, ცხვარს, თხას, ღორს და ა.შ. 
50 წლის წინ აქ აქ ლე მიც იყო, ახ ლა კი, გა და ად გი ლე ბის სხვა სა შუ ა ლე ბე ბის 
გან ვი თა რე ბის გა მო, ის გა და შენ და.

1  ვინაიდან ავტორი შეგნებულად იყენებს ზოგან თბილისს, ზოგან – ტიფლისს, ზოგან კი – ტფილისს, 

თარგმანში შევინარჩუნეთ სამივე ფორმა. ასევე შეგნებულად ვტოვებთ “კურას” – მთარგმნ.

ფრინ ვე ლე ბი დან ვხვდე ბით ქა თამს, იხვს, ბატს, ინ და ურს და ა.შ.

გა რე უ ლი ცხო ვე ლე ბი დან სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე ბი ნად რობს 
ირე მი, ციყ ვი, ტა ხი, ბოც ვე რი, არ ჩვი, დათ ვი, მე ლა, ტუ რა და სხვ. კლდო ვან 
მთებ ში წა ვაწყ დე ბით გი გან ტურ არ წივ სა და სხვა დას ხვა ჯი შის ლომ არ წივს, 
დაბ ლო ბებ ში კი – წვრი ლი ფრინ ვე ლის არა ერთ სა ხე ო ბას. აქ შე იძ ლე ბა ხოხ
ბი სა და მწყრის მო ნა დი რე ბა. ხო ხობ სა და მწყერ ზე უკა ნას კნელ ხა ნე ბამ დე 
მი მი ნოს სა შუ ა ლე ბით ნა დი რობ დნენ.

სა ქარ თვე ლოს მდი ნა რე ებ ში მო ი პო ვე ბა ლო ქო, კალ მა ხი, კობ რი, მერ ლა
ნი, თარ თი, თაღ ლი თა და სხვა.

სა ქარ თვე ლო თა ვი სი ბუ ნე ბის სი ლა მა ზით, პე ი ზა ჟე ბის ბრწყინ ვა ლე ბით, 
ნა ყო ფი ე რი ნი ა და გით მთე ლი მი სი მრა ვა ლა თას წლი ა ნი ის ტო რი ის მან ძილ
ზე იზი დავ და შო რე უ ლი ქვეყ ნე ბი დან ტუ რის ტებს, მეც ნი ე რებ სა და უცხ ო ელ 
გე ოგ რა ფო სებს, მათ თან ერ თად კი – სხვა დას ხვა ჯუ რი სა და წარ მო შო ბის 
დამ პყრობ ლებ საც.
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2. ეკონომიკური გეოგრაფია

სა ქარ თვე ლო ცნო ბი ლია რო გორც მდი და რი ქვე ყა ნა და თუ მის ბუ ნებ რივ 
სიმ დიდ რე ებს გა დავ ხე დავთ, ის ამ გვარ რე პუ ტა ცი ას კი დეც იმ სა ხუ რებს.

თუმ ცა, ვი ნა ი დან სა ქარ თვე ლო ყვე ლა დი დი სა ვაჭ რო და ინ დუს ტრი უ
ლი ცენ ტრი დან მო შო რე ბით, სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი თვალ საზ რი
სით, ჩა მორ ჩე ნილ ხალ ხთა შო რის მდე ბა რე ობს, სა უ კუ ნე ე ბის მან ძილ ზე ის 
არა ერ თხელ და იპყ რეს და გა ა ნად გუ რეს. არც რუ სე თის ბა ტო ნო ბას მო უ ტა
ნია სა ქარ თვე ლოს თვის ეკო ნო მი კუ რი წინ სვლა. რუ სე თი ხომ უზარ მა ზა რი 
იმ პე რია იყო, რო მელ საც სა კუ თა რი სა წარ მოო ძა ლე ბის გან ვი თა რე ბა მხო
ლოდ უცხ ო უ რი კა პი ტა ლის და ბან დე ბის წყა ლო ბით შე ეძ ლო. არც მა შინ დელ 
სან კტპე ტერ ბურგს და არც ახ ლან დელ მოს კოვს არ გა უთ ვა ლის წი ნე ბია ამ 
შო რე უ ლი ქვეყ ნის სა ჭი რო ე ბა ნი და არც მი სი ეკო ნო მი კუ რი ინ ტე რე სე ბი 
და უ ცავს. სა ქარ თვე ლოს თან მი მარ თე ბა ში ის მხო ლოდ თა ვი სი ინ ტე რე სე
ბი დან ამო დი ო და: რუ სეთ ში ხორ ცი ელ დე ბო და იმ პორ ტი ყო ვე ლი ვე იმი სა, 
რაც აკ ლდა ამ ქვე ყა ნას, ხო ლო სა ქარ თვე ლო ში ექ სპორ ტით შე მო დი ო და 
ცენ ტრა ლუ რი რუ სე თის ღა რიბ და ახალ და არ სე ბულ სა წარ მო ებ ში დამ ზა
დე ბუ ლი პრო დუქ ცი ა. გზე ბი სა და რკი ნიგ ზე ბის გან ვი თა რე ბა, პორ ტე ბი სა 
და ქა ლა ქე ბის მოწყ ო ბა – ყო ვე ლი ვე ეს ემ სა ხუ რე ბო და ერ თა დერთ სამ ხედ
როსტრა ტე გი უ ლი მი ზანს, მო ემ ზა დე ბი ნათ მყა რი ბა ზა რუ სუ ლი ექ სპან სი
ის თვის აზი ა სა და ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ში. და მო ნე ბუ ლი ხალ ხე ბის სა წარ მოო 
ძა ლე ბის გან ვი თა რე ბა შეზღ უ დუ ლი იყო და ახ ლაც ასე ა, ვი ნა ი დან მათ ყვე
ლა პი რო ბას უქ მნი ან, რომ სა მუ და მოდ დარ ჩნენ რუ სე თის ეკო ნო მი კურ დაქ
ვემ დე ბა რე ბა ში.

ამ გვა რად, სა ქარ თვე ლო, მი უ ხე და ვად მი სი მა ტე რი ა ლუ რი შე საძ ლებ
ლო ბე ბი სა, ეკო ნო მი კუ რი თვალ საზ რი სით, ვერ გან ვი თარ და და ვერც გან ვი
თარ დე ბო და. თუმ ცა, ამ მხრივ, ის გა მო ნაკ ლისს არ წარ მო ად გენ და.

საქართველო – მნიშვნელოვანი სატრანზიტო 

ქვეყანა 

სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი წი ნა
პი რო ბა მი სი გე ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა რე ო ბა ა.

ამ ქვე ყა ნას უკა ვია ამი ერ კავ კა სი ის ყე ლის დი დი ნა წი ლი. ეს არის მნიშ
ვნე ლო ვა ნი გა და სას ვლე ლი გზა აზი ა სა და ევ რო პას შო რის. სა ქარ თვე ლო 
მდე ბა რე ობს ამი ერ კავ კა სი ის ყე ლის უკი დუ რეს ნა წილ ში და გა დის შავ ზღვა
ზე, ეს კი აღ მო სავ ლე თი დან და სავ ლეთ ზე გა სას ვლე ლი კა რი ა. ერ თი მხრივ, 
შა ვი ზღვი დან ბოს ფო რი სა და დარ და ნე ლის სრუ ტე ე ბით ხმელ თა შუა ზღვა
ზე, ე.ი. ყვე ლა ზე ია ფი გზით, სა ქარ თვე ლო ევ რო პის ქვეყ ნებს უკავ შირ დე
ბა. მე ო რე მხრივ, კას პი ის ზღვი თა და აზერ ბა ი ჯა ნის გავ ლით, სა ქარ თვე ლო 
უკავ შირ დე ბა ირანს, ბუ ქა რას, თურ ქის ტანს, ავ ღა ნის ტანს და ინ დო ეთ საც 
კი. 

ან ტი კურ სამ ყა რო ში ეს გზა უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს როლს ას რუ ლებ და აღ მო
სავ ლე თი სა და და სავ ლე თის ურ თი ერ თო ბა ში. ფა ზი სის (დღე ვან დე ლი რი ო
ნის) და სი რო სის (დღე ვან დე ლი კუ რას) ხე ო ბე ბით ხმელ თა შუა ზღვის აუ ზის 
ხალ ხე ბი წი ნა და ცენ ტრა ლურ აზი ა ში შე იჭ რნენ. ან ტი კურ ხა ნა ში დი ოს კუ
რი ი სა (სო ხუ მის) და ფო თის (ფა ზი სის) ქარ თუ ლი ნავ სად გუ რე ბი შა ვი ზღვის 
ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან პორ ტე ბად იყო მიჩ ნე უ ლი. ამა ვე დროს, აღ მო სავ
ლეთ თან ვაჭ რო ბი სას ისი ნი წარ მო ად გენ დნენ სა ქონ ლის დი დი საწყ ობს. ბი
ზან ტი ის და ცე მის შემ დეგ (1453) ამ გზამ და კარ გა პირ ვან დე ლი ფუნ ქცი ა, 
მაგ რამ მნიშ ვნე ლო ბა შე ი ნარ ჩუ ნა.

ჩვენს დრო ში ამი ერ კავ კა სი ის რკი ნიგ ზამ შეც ვა ლა ძვე ლი სა ქა რავ ნო გზა. 
ეს რკი ნიგ ზა გა მო დის შა ვი ზღვის პი რას აშე ნე ბუ ლი ორი კარ გად მოწყ ო ბი
ლი პორ ტი დან (ბა თუ მი და ფო თი) და ბო ლოვ დე ბა კას პი ის ზღვას თან (ბა ქო).

სა ქარ თვე ლოს კვეთს ნავ თობ სა დე ნი, ნავ თო ბის ერ თა დერ თი გა სას ვლე
ლი ბა ქო დან და სავ ლე თი სა კენ (შა ვი ზღვით).

ამი ერ კავ კა სი ის მე ო რე რკი ნიგ ზა გა მო დის ტიფ ლი სი დან, კვეთს სომ
ხეთს და აკავ ში რებს სა ქარ თვე ლოს, ერ თი მხრივ, თავ რიზ თან (ი რა ნი), 
ხო ლო მე ო რე მხრივ – ერ ზრუმ თან (თურ ქე თი). და ბო ლოს, ამი ერ კავ კა
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სი ის რკი ნიგ ზა უკავ შირ დე ბა (ბა ქოს თან) ჩრდი ლო კავ კა სი ის რკი ნიგ ზას, 
რო მე ლიც მი უყ ვე ბა კას პი ის ზღვის სა ნა პი რო ზოლს და მი ე მარ თე ბა რუ
სე თის კენ (დო ნის როს ტო ვი).

ამ გვა რად, სა ქარ თვე ლო მდე ბა რე ობს უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი გზე ბის გა
სა ყარ ზე. სწო რედ ამი ტომ, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ არ იყო კარ გად გა
მარ თუ ლი, ამი ერ კავ კა სი უ რი რკი ნიგ ზა ომამ დე უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი იყო 
მთე ლი რუ სე თის იმ პე რი ის რკი ნიგ ზა თა შო რის, თუმ ცა ხში რად პა რა ლი
ზე ბუ ლი იყო მა ღა ლი ფა სე ბი სა და სა ბა ჟო ფორ მა ლო ბე ბის გა მო.

მიწათმოქმედება

სა ქარ თვე ლო, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, მი წათ მოქ მე დე ბის ქვე ყა ნაა – მო სახ
ლე ო ბის 83,1 % სოფ ლის მე ურ ნე ო ბას მის დევს.

მთე ლი ტე რი ტო რი ის ფარ თო ბი მო ი ცავს არა უმე ტეს 6 935 700 ჰექ ტა
რი სა, სა ი და ნაც 5 634 900 (81,3%) ვარ გი სი მი წე ბი ა, ხო ლო 1 300 800 (18,7%) 
კი – უსარ გებ ლო.

სა სარ გებ ლო მი წე ბის 2,7 ჰექ ტარ ზე ცხოვ რობს ერ თი სუ ლი მო სახ
ლე. აქე დან 0,5 ჰექ ტა რი სახ ნა ვად ვარ გი სი ა, 0,8 ჰექ ტარს სა ძოვ რე ბად 
იყე ნე ბენ, და ნარ ჩე ნი 1,1 ჰექ ტა რი კი ტყე ე ბი ა. ამ გვა რად, სოფ ლის მო
სახ ლე ო ბა სა ქარ თვე ლო ში გა ცი ლე ბით ნაკ ლებ მი წებს ფლობს, ვიდ რე 
და სავ ლეთ ევ რო პის უფ რო მჭიდ როდ და სახ ლე ბულ ზო გი ერთ ქვე ყა ნა ში. 
ცხა დი ა, მი წის სრულ ნა ცი ო ნა ლი ზა ცი ამ დე (ე .ი. მოს კო ვის მთავ რო ბის 
მი ერ სა ქარ თვე ლოს ოკუ პა ცი ამ დე) აქ ჭარ ბობ და პა ტა რა ფერ მე ბი და 
ნაკ ლე ბად მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა სოფ ლოსა მე ურ ნეო კულ ტუ რე ბი.

სახ ნა ვი მი წა

სახ ნა ვი მი წის დი დი ნა წი ლი გა მო ი ყე ნე ბა მარ ცვლე უ ლის თვის (1930). ხორ
ბა ლი გა შე ნე ბუ ლია 291 600 ჰექ ტარ ზე, სი მინ დი – 432 500 ჰექ ტარ ზე (და
სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში მო სახ ლე ო ბა უმე ტე სად სი მინდს მო იხ მარს), შვრია 
– 82 000 ჰექ ტარ ზე და ა.შ. მარ ცვლე უ ლის წლი უ რი წარ მო ე ბა 950 000 ტო

ნას არ აღე მა ტე ბა.

ტექ ნი კურ მცე ნა რე ებს, რო გო რი ცაა თამ ბა ქო, ბამ ბა, სე ლი და ა.შ., უჭი
რავს და ახ ლო ე ბით 48 000 ჰექ ტა რი.

თამბაქოსკულტურა

თამ ბა ქოს კულ ტუ რა მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს სა ქარ თვე ლოს სოფ
ლის მე ურ ნე ო ბა ში. ის მოჰ ყავთ თით ქმის ყველ გან, მაგ რამ პლან ტა ცი ე ბის 
სი უხ ვი თა და თამ ბა ქოს ხა რის ხით გან სა კუთ რე ბით გა მო ირ ჩე ვა აფ ხა ზე თი. 
უმაღ ლე სი ხა რის ხის ქარ თუ ლი თამ ბა ქო დი დად ფა სობს ევ რო პა ში, მაგ რამ 
ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ბა ზა რი მა ინც რუ სე თია (მას ზე მო დის ექ სპორ ტის 
90%). ამ გვა რად, სა ქარ თვე ლო ში თამ ბა ქოს კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბამ ყვე
ლა ზე მე ტად რუ სე თის ხე ლი სუფ ლე ბის ყუ რადღ ე ბა მი იქ ცი ა.

თამ ბა ქოს კულ ტუ რა მი წე ბის ნა ცი ო ნა ლი ზა ცი ამ დე კერ ძო პი რე ბი სა და 
წვრი ლი ფერ მე რე ბის ხელ ში იყო. 1916 წელს აფ ხა ზეთ ში თამ ბა ქოს ნა თე სე
ბი ა ნი 11 574 ჰექ ტა რი და ი ყო 11 770 გან ცალ კე ვე ბულ პლან ტა ცი ად, რო მელ
თა გან 7 351 პლან ტა ცი ას (თი თო ე ულს ცალ ცალ კე) ეკა ვა 1 ჰექ ტარ ზე ნაკ
ლე ბი, ხო ლო 3 261 პლან ტა ცი ას კი – 1 ან 2 ჰექ ტა რი.

ამ ჟა მად მოჰ ყავთ 14 000 ტო ნა თამ ბა ქო და ამ კულ ტუ რას უჭი რავს 20 
000 ჰექ ტა რი (1930).

ბამბისკულტურა

ბამ ბის კულ ტუ რა სა ქარ თვე ლო ში უძ ვე ლე სი დრო ი დან ვეა ცნო ბი ლი, მაგ
რამ ის არ იყო იმ დე ნად გავ რცე ლე ბუ ლი, რო გორც მე ზო ბელ სომ ხეთ სა და 
აზერ ბა ი ჯან ში. რუ სე თის ხე ლი სუფ ლე ბამ იმი სათ ვის, რომ უზ რუნ ვე ლე ყო 
ტექ სტი ლის ინ დუს ტრია ია ფი ნედ ლე უ ლით, ამი ერ კავ კა სი ა ში მა ღა ლი სა ბა
ჟო ტა რი ფე ბი და ა წე სა და ამით რუ სუ ლი ბამ ბა ამე რი კუ ლი იმ პორ ტი სა გან 
და იც ვა.
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ბამ ბა ისე ვე, რო გორც თამ ბა ქო, წვრი ლი მე წარ მე ე ბის ხელ ში იყო. ბამ
ბის ნა თე სე ბის სა შუ ა ლო ფარ თი არ აჭარ ბებ და 0,51 ჰექ ტარს. ომამ დე ბამ
ბის მინ დვრებს სა ქარ თვე ლო ში 12 000 ჰექ ტა რი ეჭი რა, მი სი ყო ველ წლი უ რი 
წარ მო ე ბა კი 2 500 ტო ნას შე ად გენ და (1914). ომის დროს ბამ ბის წარ მო ე ბა 
შემ ცირ და – ბამ ბის პლან ტა ცი ებ ზე ხორ ბა ლი და ი თე სა. 1929 წელს ბამ ბის 
ნა თე სე ბი გან ფე ნი ლი იყო 9 200 ჰექ ტარ ზე, ხო ლო მი სი წარ მო ე ბა აღ წევ და 
3 310 ტო ნას. 1930 წელს წარ მო ე ბამ ომამ დელ დო ნეს მი აღ წია და მო იც ვა 
12 140 ჰექ ტა რი. სა ქარ თვე ლოს ბამ ბის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა გა რეო 
ბა ზა რი რუ სე თი ა.

მევენახეობა

მე ვე ნა ხე ო ბა სა ქარ თვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ერ თერ თი ყვე ლა ზე ძვე
ლი და მნიშ ვნე ლო ვა ნი დარ გი ა. მას მრა ვალ სა უ კუ ნო ვა ნი ის ტო რია აქვს. ამი
ტო მაც ამ ბო ბენ, რომ ამი ერ კავ კა სია ვა ზი სა და ღვი ნის აკ ვა ნი ა. ნე ბის მი ე რი 
ქარ თვე ლის თვის ვა ზის მოვ ლა შრო მა კი არა, რი ტუ ა ლი ა. თუ კი კლი მა ტი 
ამის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, ვერ სად ნა ხავთ მეტ ნაკ ლე ბად თა მოყ ვა რე მი წათ
მოქ მედს, რო მელ საც ვე ნა ხი არ ჰქონ დეს. ღვი ნო ისე ვე, რო გორც ყურ ძე ნი, 
სხვა დას ხვა ჯი ში სა ა. ღვი ნით ყვე ლა ზე მე ტად კა ხე თია გან თქმუ ლი. კა ხუ
რი ღვი ნო ხა რის ხით ძა ლი ან ჰგავს ცნო ბილ ბურ გუნ დი ულს. ვა ზის ზო გი ერ
თი სა ხე ო ბა, მა გა ლი თად, სა ფე რა ვი და რქა წი თე ლი, საზღ ვარ გა რეთ გა დის. 
გულ მოდ გი ნედ მოვ ლი ლი ქარ თუ ლი ღვი ნო ე ბი კარ გად ინა ხე ბა და ტრას
პორ ტი რე ბა საც იტანს.

სა ქარ თვე ლო ში მე ვე ნა ხე ო ბაც წვრილ მე წარ მე თა საქ მი ა ნო ბა ა. 1909
1913 წლებ ში ვე ნახს ეჭი რა 1 250 000 ჰექ ტა რი. ღვი ნის ძი რი თად ბა ზარს 
წარ მო ად გენს ამი ერ კავ კა სი ა, რუ სე თი და მი სი მიმ დე ბა რე ქვეყ ნე ბი.

მი წა ზე სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის გა უქ მე ბამ ცუ დი შე დე გი გა მო ი ღო სა ქარ
თვე ლოს თვის – 1930 წელს ვე ნა ხით და ფა რუ ლი ფარ თო ბის რა ო დე ნო ბა 35 
100 ჰექ ტა რამ დე შემ ცირ და.

მეაბრეშუმეობა

ის ტო რი კო სე ბის ცნო ბით, აბ რე შუ მის ჭი ის მო შე ნე ბა სა ქარ თვე ლო ში ინ
დო ე თი დან მე5 სა უ კუ ნე ში შე მო ვი და. იმ ეპო ქა ში მო სახ ლე ო ბას სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის ამ დარ გში დი დი გა მოც დი ლე ბა ჰქონ და, თუმ ცა მე აბ რე შუ მე ო
ბა ინ დუს ტრი უ ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის დარ გად არ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლა, ის 
და მა ტე ბით საქ მი ა ნო ბას უფ რო წარ მო ად გენ და.

ყო ველ წლი უ რად აგ რო ვე ბენ 3 200 ტო ნა აბ რე შუ მის ჭი ის პარკს (1930). 
აბ რე შუმს არ თა ვენ და ქსო ვენ არა მარ ტო სახ ლის პი რო ბებ ში, არა მედ ფაბ
რი კებ შიც. არ სე ბობს ექ ვსი სარ თა ვი და საქ სო ვი ფაბ რი კა. აბ რე შუ მის ჭი ის 
პარ კე ბის გარ კვე უ ლი ნა წი ლი იგ ზავ ნე ბა ევ რო პა ში, უმე ტე სად – იტა ლი ა სა 
და საფ რან გეთ ში.

ჩაი

ჩაი სა ქარ თვე ლო ში 1848 წლი დან მოჰ ყავთ. ჩა ის პლან ტა ცი ე ბის სა ერ თო 
ფარ თია 14 540 ჰექ ტა რი, ხო ლო მი სი წარ მო ე ბა 1 450 ტო ნას აღ წევს (1930).

მესაქონლეობა

ზამ თრი სა და ზაფ ხუ ლის სა ძოვ რე ბის არ სე ბო ბა, ცხა დი ა, ძა ლი ან უწყ ობს 
ხელს მე სა ქონ ლე ო ბის გან ვი თა რე ბას. მი წათ მოქ მე დე ბის შემ დეგ, ეს სა ქარ
თვე ლოს ეკო ნო მი კის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი დარ გი ა. მთის მო სახ ლე ო ბის ნა წი
ლი მხო ლოდ მე სა ქონ ლე ო ბით ცხოვ რობს.

ომამ დე, 1913 წლის თვის, მაჩ ვე ნე ბე ლი ამ გვა რი იყო:

მთლი ა ნად ერთ სულ მო სახ ლე ზე:

მსხვილ ფე ხა სა ქო ნე ლი – 1 333 000 0,6

წვრილ ფე ხა სა ქო ნე ლი – 2 139 000 0,9

ცხე ნი – 128 000 0,06
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გა საბ ჭო ე ბამ და კო ლექ ტი ვი ზა ცი ამ ძა ლი ან ცუ დი გავ ლე ნა იქო ნია მე სა
ქონ ლე ო ბის გან ვი თა რე ბა ზე. 1935 წლის მაჩ ვე ნე ბე ლი ამ გვა რი ა: 

მთლი ა ნად ერთ სულ მო სახ ლე ზე:

მსხვილ ფე ხა სა ქო ნე ლი – 157 000 0,5

წვრილ ფე ხა სა ქო ნე ლი – 861 000 0,6 

ცხე ნი – 51 000 0,05

ფრინ ვე ლის რა ო დე ნო ბაა 4 274 000, ხო ლო ფუტ კრის სკე ბი სა – 80 000. 

ტყე

ტყე ებს სა ქარ თვე ლო ში 2 468 000 ჰექ ტა რი ანუ ვარ გი სი მი წის 35,6% უჭი
რავს. ასე თი პრო პორ ცი ის გა მო, სა ქარ თვე ლო ერ თერთ ყვე ლა ზე ტყი ა ნი 
ქვე ყა ნაა ევ რო პა ში. ტყე სა ქარ თვე ლოს უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი სიმ დიდ რე ა. 
სა ქარ თვე ლოს ტყე ე ბი ყუ რადღ ე ბას იქ ცევს არა მარ ტო გან ფე ნი ლო ბით, 
არა მედ ხა რის ხით, მრა ვალ ფე როვ ნე ბი თა და თვი სობ რი ო ბით. მარ თლაც, 
კომ პე ტენ ტუ რი სპე ცი ა ლის ტე ბის აზ რით, სა ქარ თვე ლო ში 335 ჯი შის ხე მო
ი პო ვე ბა. მათ გან და ახ ლო ე ბით 150 ჯი ში გა მო სა დე გია წარ მო ე ბის თვის. ამ 
ჯი შე ბის ხა რის ხი, უმე ტეს შემ თხვევ ში, სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, დამ ზად დეს 
ფუ ფუ ნე ბის საგ ნე ბი და მრა ვა ლი მათ გა ნი გა მო ი ყე ნე ბა ნა ტიფ სა დურ გლო 
საქ მე ში. სა ქარ თვე ლო ში მო ი პო ვე ბა ხის ჯი შე ბი, რომ ლებ საც ევ რო პა ში 
ვერ სად შეხ ვდე ბით (მა გა ლი თად, ძელ ქვა – Zelkwa, Zelkwcrenata). ხა რობს 
ისე თე ბიც, რომ ლე ბიც დიდ იშ ვი ა თო ბას წარ მო ად გენს (მა გა ლი თად, ბზა, 
კავ კა სი უ რი პალ მა – Buxus sempervivens, ურ თხმე ლა – Taxus baccata და 
სხვა). სა ქარ თვე ლოს ტყე ე ბის უმ რავ ლე სო ბა გა უ ვა ლი და სა უ კუ ნო ვა ნი ა. მა
თი ასა კია 300, 500 და 700 წე ლი. მარ თა ლი ა, დაბ ლობ ში ხე ე ბი გა ი ჩე ხა, მაგ
რამ მთებ ში არ ხდე ბა ტყის ექ სპლუ ა ტა ცი ა. ტყე ე ბის უმ რავ ლე სო ბა მდი ნა
რის პი რა სა ა, რაც აად ვი ლებს ხეტყის ზღვამ დე ან რკი ნიგ ზამ დე გა და ტა ნას.

წყლები

სწრა ფი და მძლავ რი მდი ნა რე ე ბის სი უხ ვე სა ქარ თვე ლო ში წარ მო ად გენს 
ამო უ წუ რავ ჰიდ რო ე ნერ გო რე სურსს (თეთ რი ქვა ნახ ში რი). შე და რე ბის თვის 
უნ და ით ქვას, რომ სა ქარ თვე ლოს ჰიდ რო რე სურ სე ბი აღე მა ტე ბა საფ რან გე
თის, იტა ლი ის, შვე ი ცა რი ი სა და სხვა ქვეყ ნე ბის რე სურ სებს. მთლი ა ნო ბა ში 
ის შე ფა სე ბუ ლია 6 მი ლი ონ ზე მეტ HPდ. ბო ლო ხა ნებ ში წარ მო ე ბა ში გა მო
ი ყე ნე ბო და ამ სიმ დიდ რის მხო ლოდ მცი რე ნა წი ლი. თუმ ცა საბ ჭო თა ხე ლი
სუფ ლე ბამ, რო მე ლიც ენერ გი უ ლად ცდი ლობს ქვეყ ნის ელექ ტრი ფი კა ცი ას, 
რად გა ნაც ის სსრკში "სო ცი ა ლიზ მის ბა ზას" წარ მო ად გენს, აა შე ნა მრა ვა ლი 
ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რი კუ რა ზე (მი სი სიმ ძლავ რეა 37 000 კვტ), რი ონ ზე 
(სიმ ძლავ რე – 48 000 კვტ), აბა შა ზე, ალა ზან სა და სხვა მდი ნა რე ებ ზე. ასე ვე 
შენ დე ბა სად გუ რე ბი ხრამ ზე (სიმ ძლავ რე – 90 000 კვტ), გუ მის ტა ზე, აჭა რის
წყალ ზე და ა.შ.

წიაღისეული

სა ქარ თვე ლო ძა ლი ან მდი და რია ათას გვა რი წი ა ღი სე უ ლით, თუმ ცა 
დღეს დღე ო ბით მხო ლოდ მი სი მცი რე ნა წი ლია ექ სპლუ ა ტა ცი ა ში. ყუ რადღ ე
ბას შე ვა ჩე რებთ მხო ლოდ ოფი ცი ა ლუ რად აღ ნუს ხულ წი ა ღი სე ულ ზე, რო მე
ლიც ექ სპლუ ა ტა ცი ა ში ა. ხო ლო ვი საც სა ქარ თვე ლოს წი ა ღი სე უ ლის სრუ ლი 
სია და დე ტა ლუ რი აღ წე რა და ა ინ ტე რე სებს, ვურ ჩევთ, სპე ცი ა ლურ გე ოგ რა
ფი ულ ნაშ რო მებს გა ეც ნოს.

მარ გა ნე ცი. სა ქარ თვე ლოს წი ა ღი სე ულ სიმ დიდ რე თა შო რის მარ გა ნე
ცი ერ თერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია და მი სი წარ მო ე ბა კავ კა სი ა ში ნავ თო ბის 
შემ დეგ მე ო რე ად გილ ზე.

მარ გა ნეცს მო ი პო ვე ბენ ჭი ა თუ რის რე გი ონ ში მდი ნა რე ყვი რი ლას აუზ ში. 
სა ბა დოს უჭი რავს 130 კმ2 და მი სი მა რა გი აღ წევს 160 მი ლი ონ ტო ნას. ამ 
სა ბა დოს სი დი დი თა და ხა რის ხით სა ქარ თვე ლოს მსოფ ლი ო ში პირ ვე ლო ბა 
ეკუთ ვნის. მარ გა ნე ცის სა ბა დო მთელ მსოფ ლი ო ში შემ დეგ ნა ი რა დაა გა და ნა
წი ლე ბუ ლი: სა ქარ თვე ლო – 160, ინ გლი სის ინ დო ე თი – 144, უკ რა ი ნა (სსრკ) 
– 100, ბრა ზი ლია – 33, და სავ ლეთ აფ რი კა – 13 და ა.შ. (დათ ვლა ხდე ბა მი ლი
ო ნი ტო ნით).
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ჭი ა თუ რის სა ბა დო, ხა რის ხის გა მო, ბა ზარ ზე დი დად ფა სობს. ჩა ტა რე ბუ
ლი ანა ლი ზის მი ხედ ვით ირ კვე ვა, რომ მი სი შე მად გენ ლო ბა ა: Mn 50,059,05; 
Fe 11,50;O 31,834,3, სხვა ელე მენ ტე ბი 5,714,7. ე.წ. ქი მი უ რი წი ა ღი სე უ ლი, 
მარ გა ნე ცის პე როქ სი დი ანუ პი რო ლუ ზი ტი (MnO2) შე ი ცავს 85%დან 95%
მდე სუფ თა პე როქ სიდს.

მარ გა ნე ცის მო პო ვე ბა ად ვი ლია (თით ქმის ყვე ლა ფე ნა გან ლა გე ბუ ლია 
ჰო რი ზონ ტა ლუ რად), ამას თა ნა ვე, ზღვა ახ ლო სა ა, ხა რის ხი მა ღა ლი ა. ყო
ვე ლი ვე ამის გა მო, კონ კუ რენ ცი ას ქარ თულ მარ გა ნეცს მსოფ ლი ო ში ვერც 
ერ თი სხვა სა ბა დო ვერ უწევს. 1892 წლი დან 1913 წლამ დე, ე.ი. მთე ლი ოცი 
წლის მან ძილ ზე, ჭი ა თუ რის რე გი ონ ში ამო ღე ბულ იქ ნა 7 913 0 ტო ნა მარ გა
ნე ცი. სა ქარ თვე ლოს წი ლი მარ გა ნე ცის მო პო ვე ბა ში არის 2542%.

სა ქარ თვე ლოს ოკუ პა ცი ამ დე და წარ მო ე ბის ნა ცი ო ნა ლი ზა ცი ამ დე აქ 22 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა წარ მო იყო: 6 – ად გი ლობ რი ვი, 2 – გერ მა ნუ ლი, 2 – ინ გლი
სუ რი, 1 – ბელ გი უ რი, 1 – ფრან გუ ლი, 10 კი დევ – სხვა ქვეყ ნე ბი სა (აღ სა ნიშ
ნა ვი ა, რომ არ არ სე ბობ და რუ სუ ლი სა წარ მო). ამ სა წარ მო თა გან ყვე ლა ზე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო "ჭი ა თუ რის მარ გა ნე ცის სა ზო გა დო ე ბა". მი სი წევ რე ბი 
ქარ თვე ლი მე წარ მე ე ბი იყ ვნენ. ეს სა ზო გა დო ე ბა ფლობ და მთე ლი წარ მო ე ბის 
37,8%ს და ექ სპლუ ა ტი რე ბუ ლი სა ბა დო ე ბის 6 000 აკრ ფართს. წი ა ღი სე უ
ლი სა ხელ მწი ფოს ეკუთ ვნო და, ხო ლო ექ სპლუ ა ტა ცია კერ ძო მე წარ მე ე ბის 
ხელ ში იყო. ამ ჟა მად მთე ლი წარ მო ე ბა ნა ცი ო ნა ლი ზე ბუ ლი ა.

1913 წელს წარ მო ე ბა შე ად გენ და 986 400 ტო ნას, 1933 წელს კი – 480 
700 ტო ნას. 

სა ქარ თვე ლო ში, ჭი ა თუ რის გარ და, არ სე ბობს მარ გა ნე ცის სხვა სა ბა დო
ე ბიც გუ რი ა ში, იმე რეთ ში, სა მეგ რე ლო ში და ა.შ. სულ 49 სა ბა დო ა, მაგ რამ 
გარ და ჭი ა თუ რის სა ბა დო სი, არც ერ თის ექ პლუ ა ტა ცია არ ხდე ბა. 

ქვა ნახ ში რი. სა ქარ თვე ლო ში 50მდე ქვა ნახ ში რის სა ბა დო მო ი პო ვე ბა, 
თუმ ცა ექ სპლუ ა ტა ცი ა ში მხო ლოდ ჭი ა თუ რი სა და გე ლა თის რა ი ო ნის (ქუ
თა ის თან ახ ლოს) სა ბა დო ე ბი ა.

ტყი ბულ ში ქვა ნახ შირს 1847 წლი დან მო ი პო ვე ბენ, მაგ რამ აქ ხან გრძლი
ვი დრო ის მან ძილ ზე არ არ სე ბობ და დი დი წარ მო ე ბა. 1847 წლი დან 1927 

წლამ დე, 30 წლის გან მავ ლო ბა ში, ქვა ნახ ში რის წარ მო ე ბა 1 600 000 ტო ნას 
არ აღე მა ტე ბო და. ტყი ბუ ლის ქვა ნახ ში რი უმაღ ლე სი ხა რის ხი საა და სა ბა
დოს მა რა გი და ახ ლო ე ბით 80 მი ლი ონ ტო ნას აღ წევს. დღეს დღე ო ბით ყო
ველ წლი უ რად 206 000 ტო ნა ქვა ნახ შირს მო ი პო ვე ბენ (1932).

ქვა ნახ ში რის კი დევ ერ თი სა ბა დო მდე ბა რე ობს გე ლათ ში, არ ცთუ შორს 
ტყი ბუ ლი დან. ამ სა ბა დოს XIX სა უ კუ ნის ბო ლო დან ამუ შა ვე ბენ და მი სი მა
რა გი 2 მი ლი ონ ტო ნას უნ და შე ად გენ დეს.

მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე მდი დარ ქვა ნახ ში რის სა ბა დოდ ით ვლე ბა ტყვარ
ჩე ლის სა ბა დო აფ ხა ზეთ ში, შა ვი ზღვი დან 30 კმის და შო რე ბით. მა ღალ ხა
რის ხო ვა ნია ჯან სუ ლი სა და ქვარ ცხა ნას სა ბა დო ე ბი თურ ქე თის ტე რი ტო რი
ა ზე ა.

სპი ლენ ძი. სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე არ თა ნის რა ი ონ ში (თე ლა ვის 
რა ი ო ნი), სპი ლენ ძის სა ბა დო ე ბიც უნ და არ სე ბობ დეს, მაგ რამ ჯერ ჯე რო ბით 
მა თი და მუ შა ვე ბა არ ხდე ბა. სა ბა დოს მა რა გი აქ ერთ მი ლი ო ნი ტო ნა ა, ხო ლო 
ყაზ ბე გი სა და დევ დო რა კის შე მო გა რენ ში –100 000 ტო ნა. აქე დან რამ დე ნი მე 
ათა სი ტო ნა ამო ღე ბუ ლია და გა და მუ შა ვე ბუ ლი მე ტა ლად. სპი ლენ ძი მო ი პო
ვე ბა აგ რეთ ვე რა ჭა ში, ლეჩხ უმ ში, სვა ნეთ ში. სულ სპი ლენ ძის 150 სა ბა დო ა.

ნავ თო ბი. სა ქარ თვე ლო ში აღ ნუს ხუ ლია 50 ნავ თობ მომ პო ვე ბე ლი პუნ
ქტი.

ნავ თო ბის შე სა ხებ იცოდ ნენ ჯერ კი დევ სა ქარ თვე ლოს სა მე ფოს არ სე
ბო ბის ხა ნა ში და მის მო სა პო ვებ ლად ჭებ საც თხრიდ ნენ. მე18 სა უ კუ ნე ში 
ნავ თლუღ ში, თბი ლი სის გა რე უ ბან ში, გა ითხ ა რა რამ დე ნი მე ჭა ბურ ღი ლი, 
მაგ რამ ისი ნი მე19 სა უ კუ ნის მე ო რე ნა ხევ რამ დე და კონ სერ ვდა. ვი ნა ი დან 
იქ ვე, ბა ქო ში, ნავ თო ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფე ნე ბი არ სე ბობს და, ამა ვე დროს, 
ბა ქოს ნავ თო ბის გავ ლე ნი ან მა მომ პო ვებ ლებ მა რუ სე თის მთავ რო ბის და ინ
ტე რე სე ბა მო ა ხერ ხეს, სა ქარ თვე ლოს სა ბა დო უყუ რადღ ე ბოდ დარ ჩა. თუმ ცა 
მი სით კერ ძო მე წარ მე ე ბი და ინ ტე რეს დნენ. ცნო ბილ მა გე ო ლო გებ მა ამ ად
გი ლებ ში სე რო ზუ ლი კვლე ვე ბი ჩა ა ტა რეს და აღ მო ა ჩი ნეს ნავ თო ბის მნიშ
ვნე ლო ვა ნი წყა რო ე ბი კა ხეთ სა და გუ რი ა ში. მხო ლოდ კა ხე თის რა ი ონ ში ნავ
თო ბით მდი დარ რე გი ო ნებს 1 2000 კმ2 უკა ვია და მი სი მა რა გია 350 მი ლი ო ნი 
ტო ნა (პროფ. დ. გო ლუ ბი ატ ნი კო ვის ცნო ბით). ცხა დი ა, ამ გვა რი ვა რა უ დი, 
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თუნ დაც კომ პე ტენ ტუ რი პი რის მი ერ გა მოთ ქმუ ლი და მეც ნი ე რუ ლად გა
მოკ ვლე უ ლი, მხო ლოდ წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბით დას ტურ დე ბა. აქ წარ მო ე
ბა ჯერ კი დევ არ არის კარ გად გა მარ თუ ლი. ჩვენს ხელ თაა მხო ლოდ ის თე
ო რი უ ლი მო ნა ცე მე ბი, რომ ლე ბიც მხო ლოდ სა მო მავ ლო იმედს გვი ტო ვებს. 

ნავ თო ბი ა ნი რე გი ო ნე ბის უდი დე სი ნა წი ლი, რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, მდე ბა
რე ობს კა ხეთ ში:

1) მირ ზა ა ნის რა ი ონ ში (თბი ლი სი დან 120 კმის მო შო რე ბით) უმაღ ლე სი 
ხა რის ხის ნავ თობს მო ი პო ვე ბენ. 1927 წელს აქ მუ შობ და იტა ლი ურ ბელ გი უ
რი სა ზო გა დო ე ბა, რო მელ მაც შეძ ლო კი დე ვაც, მი ე ღო 17 მეტ რის სი მაღ ლის 
ამოფ რქვე ვა. საბ ჭო თა მთავ რო ბის მი ერ თავს მოხ ვე უ ლი პი რო ბე ბის გა მო, 
ეს სა ზო გა დო ე ბა იძუ ლე ბუ ლი შე იქ ნა, მი ე ტო ვე ბი ნა სა მუ შა ო ე ბი;

2) ში რა ქის დაბ ლობ ზე სა მუ შა ო ებს ატა რებ დნენ ძმე ბი სი მენ სე ბი. 1872
1877 წლებ ში მო ხერ ხდა 18 935 ტო ნა ნავ თო ბის ამო ღე ბა, ხო ლო 1888დან 
1896 წლამ დე – 3 901 ტო ნი სა;

3) ილ დო ყა ნის რა ი ონ ში 1914დან 1920წლამ დე პრი მი ტი უ ლი მე თო დე
ბით მო პო ვე ბულ იქ ნა 150 ტო ნა ნავ თო ბი;

4) მსგავ სი იყო ფხო ველ სა და ჭათ მა ში მი ღე ბუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, მი უ
ხე და ვად იმი სა, რომ ჭა ბურ ღი ლის სიღ რმე 3050 მეტრს არ აღე მა ტე ბო და.

კა ხე თის გარ და, ყუ რადღ ე ბას იქ ცევს გუ რი ის რა ი ო ნე ბი: ორ ფა რე თი, გუ
ლი ე ნი და სხვ. ნავ თო ბის კვა ლი ნა პოვ ნია სხვა ად გი ლებ შიც: იმე რეთ ში (ბაღ
და თი), ქარ თლში (კავ თის ხე ვი), აფ ხა ზეთ ში და ა.შ. თუმ ცა ეს რა ი ო ნე ბი ჯერ 
კი დევ არ არის სა თა ნა დოდ შეს წავ ლი ლი.

ტორ ფი. ტორ ფის მა რა გი სა ქარ თვე ლო ში 700 მი ლი ო ნი კუ ბუ რი მეტ რი ა. 
აქე დან შეს წავ ლი ლია მხო ლოდ 340 მი ლი ო ნი. ტორ ფი ბევრ ად გი ლას მო ი
პო ვე ბა, კერ ძოდ, შა ვი ზღვის მახ ლობ ლად (პა ლი ას ტო მის ტბის მახ ლობ ლად 
ტორ ფის მა რა გია 160 მლნ მ3, რე დუტ ყა ლე ში – 200 მლნ მ3 და ა.შ.). ტორ ფი 
მო ი პო ვე ბა მთა შიც (გო რის რა ი ონ ში, სა კო ჭა ვო ში, 500 მეტ რის სი მაღ ლე ზე; 
ყაზ ბეგ ში 2 000 მეტ რის სი მაღ ლე ზე და ა.შ.).

ქვა  –  მა გა რი და ლა მა ზი სამ შე ნებ ლო ქვე ბი უხ ვა დაა სა ქარ თვე ლოს 
არა ერთ რა ი ონ ში, მა გა ლი თად, ეკ ლარ ში, მო წა მე თა ში, ბაღ დათ ში, თეკ ლათ
ში, კას პში და ა.შ.

მარ მა რი ლო – მა ღა ლი ხა რის ხის, შა ვი და ფე რა დი (სა ლი ე თი, მა რე ლი სი 
და სხვა).

გრა ნი ტი – კურ სებ ში, და რი ა ლის ხე ო ბა ში და ა.შ. ლი თოგ რა ფი უ ლი ქვა 
– ალ გეთ ში, აგ რეთ ვე – წის ქვი ლის ქვა, სა ლე სი ქვა და სხვა.

გლა უ ბე რის მა რი ლი. გლა უ ბე რის მა რი ლის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
სა ბა დო სა ქარ თვე ლო ში მო ი პო ვე ბა ტიფ ლის თან ახ ლოს მუხ რო ვა ნის რა ი
ონ ში. მი სი ექ სპლუ ა ტა ცია და იწყო 1860 წელს, მა რა გი კი აღ წევს 175 000 
ტო ნას და უმაღ ლე სი ხა რის ხი სა ა. გლა უ ბე რის მა რი ლი გა მო ი ყე ნე ბა ქვეყ ნის 
შიგ ნით და გა დის რუ სეთ ში. 19291932 წლებ ში მი სი ექ სპლუ ა ტა ცია აღ წევ
და 11 000 ტო ნას.

ბა რი ტი სა ქარ თვე ლო ში ექ სპლუ ა ტა ცი ა შია 1906 წლი დან. ის მო ი პო ვე ბა 
ციკ ლარ ში (ქუ თა ი სის რა ი ო ნი), ხვამ ლში, საჩხ ე რე ში, სა დაც მი სი მა რა გია 3 
500 000 ტო ნა. ბა რი ტის წარ მო ე ბა სა ქარ თვე ლო ში მთე ლი სსრკის ბა რი ტის 
წარ მო ე ბის 6080 %ს შე ად გენს.

ვერ ცხლშემ ცვე ლი ტყვი ით მდი და რია აფ ხა ზე თი. ბიჩხ ა ა ბა ხუს რა ი ონ
ში 1906 წელს ამო ღე ბულ იქ ნა 48 ტო ნა, 1912 წელს – 96 ტო ნა, 1915 წელს 
– 65 ტო ნა და ა.შ. მოკ ვლე უ ლია ამ სა ბა დოს დი დი მა რა გი, მაგ რამ წარ მო ე ბა 
არ არის გან ვი თა რე ბუ ლი. მსგავ სი სა ბა დო ე ბია სვა ნეთ ში, რა ჭა ში, კა ხეთ ში.

ოქ რო. სა ქარ თვე ლო ში ოქ როს არ სე ბო ბას ჯერ კი დევ ან ტი კურ ხა ნა ში 
ადას ტუ რე ბენ რო გორც ლე გენ დე ბი (მა გა ლი თად, ლე გენ და "ოქ როს ვერ ძის" 
მო სა პო ვებ ლად არ გო ნავ ტე ბის კოლ ხეთ ში მოგ ზა უ რო ბა ზე), ასე ვე ის ტო რი
უ ლი დო კუ მენ ტე ბი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ამ ძვირ ფა სი მე ტა ლის კვა ლი 
აღ მო ჩე ნი ლია ბორ ჩა ლო ში, დაგ ლუ დის აუზ ში, ერ წოს ხე ო ბა ში, დუ შე თის 
რა ი ონ სა და თი ა ნეთ ში, ენ გუ რის აუზ სა და სვა ნეთ ში, რა ი მე სე რი ო ზუ ლი 
კვლე ვა არ ჩა ტა რე ბუ ლა.

სხვა მი ნე რა ლე ბი. სა ქარ თვე ლო ში აღ ნუს ხუ ლია არა ერ თი მი ნე რა ლი, 
რო მელ თა ექ სპლუ ა ტა ცი აც მეტ ნაკ ლე ბად ხდე ბა: ცინ კი (16 სა ბა დო), და
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რიშ ხა ნი (2 სა ბა დო), გო გირ დი (5 სა ბა დო), შა ვი ფი ქა ლი (2 სა ბა დო), ოქ სო კე
რი ტი (4 სა ბა დო), ბი ტუ მი (ფი სი, 14 სა ბა დო), ალე ბას ტრი და თი ხა, ცეცხ გამ
ძლე თი ხა, გო გირ დის ალ მა და ნი, ოხ რა და სუ რინ ჯი.

მი ნე რა ლუ რი წყლე ბი. სა ქარ თვე ლო ში მრავ ლა დაა სხვა დას ხვა სა ხე
ო ბის მი ნე რა ლუ რი წყლე ბი. ანა ლი ზი ჩა უ ტარ და ასო ბით უმაღ ლე სი დო
ნის სამ კურ ნა ლო წყალს. ისი ნი გა ჯე რე ბუ ლია ალ კა ლი ნე ბით, ალ კა ლინ 
ნახ ში რორ ჟან გით, კი რით, გლა უ ბე რით, გო გირ დით, რკი ნით, გო გირ დო ვა ნი 
რკი ნით, და რიშ ხა ნით. აქ მო პო ვე ბუ ლი მი ნე რა ლუ რი წყლე ბი რა დი ო აქ ტი უ
რია და შე ი ცავს ამერ სა და სო დის ჰიდ როქ ლო რატს.

თვი სე ბე ბით გა მორ ჩე უ ლი წყა რო ე ბის სი ახ ლო ვეს აშენ და ბალ ნე ო ლო გი
უ რი კუ რორ ტე ბი:

ბორ ჯო მი – ბორ ჯო მის წყა ლი თა ვი სი ქი მი უ რი შე მად გენ ლო ბით ძა ლი
ან ჰგავს ვი შის წყალს. ბორ ჯომ ში ორი წყა რო ა: 1) ე.წ. "კა ტე რი ნას" წყა რო, 
რომ ლის დე ბი ტია დღე ში 46 900 ლიტ რი, ხო ლო ტემ პე რა ტუ რა – 29 C0; 2) 
ე.წ. "ევ გე ნი ას" წყა რო. მი სი დე ბი ტია 13 890 ლიტ რი, ტემ პე რა ტუ რა – 23,2 
C0;

წყალ ტუ ბო – უძ ვე ლე სი დრო ი დან ცნო ბი ლი კუ რორ ტი. წყალ ტუ
ბოს 3235 C0მდე რა დი აქ ტი უ ლი წყა ლი შე ი ცავს რა დი უ მის ორთქლს 
(მო შის შკა ლით 5დან 97მდე ერ თე ულს);

აბას თუ მა ნი – აბას თუმ ნის გო გირ დო ვა ნი წყლე ბის დე ბი ტია 1 მი
ლი ო ნი ლიტ რი, ტემ პე რა ტუ რა კი – 4048 C0;

ტიფ ლი სი – აქ გო გირ დო ვა ნი წყლის 30 წყა როა და მი სი დე ბი ტია 1 500 
000 ლიტ რი, ტემ პე რა ტუ რა კი – 31,847 C0;

ნა ქა ლა ქე ვი – რა დი აქ ტი უ რი წყლით;

წაღ ვე რი – რკი ნის შემ ცვე ლი წყლით, ასე ვე – უწე რა და ზე კა რი. 

სა ქარ თვე ლო ში უხ ვა დაა სამ კურ ნა ლო ტა ლა ხე ბიც: ახ ტა ლა, ნა დარ ბა ზე
ვი, ძიმ ტა და ა.შ.

საკომუნიკაციოგზები

სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კურ გე ოგ რა ფი ა ზე სრულ ყო ფი ლი წარ მოდ გე ნის 
შე საქ მენ ლად უნ და მი მო ვი ხი ლოთ სა კო მუ ნი კა ციო გზე ბიც.

სა ქარ თვე ლო გზე ბით მდი და რი ქვე ყა ნა არ არის, რაც ძა ლი ან უშ ლის 
ხელს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ წინ სვლას. რკი ნიგ ზის სა ერ თო სიგ რძე არ აღე მა
ტე ბა 1065 კმს. ძი რი თა დი სარ კი ნიგ ზო მა გის ტრა ლი (ა მი ერ კავ კა სი ის რკი
ნიგ ზა) ერ თმა ნეთ თან აკავ ში რებს შავ და კას პი ის ზღვებს.

რაც შე ე ხე ბა სა ავ ტო მო ბი ლო გზებს, მა თი სიგ რძეა 3 300 კმ.

სა ქარ თვე ლოს ძი რი თად ნავ სად გუ რებს – ბა თუმ სა და ფოთს – შე უძ ლი ა, 
მი ი ღოს დი დი გე მე ბი. სო ხუ მის, გუ და უ თის, ოჩამ ჩი რეს, გაგ რი სა და ანაკ ლი
ის ნავ სად გუ რე ბი კი, რო მელ თა შო რის უდი დე სია სო ხუ მის პორ ტი, არ არის 
სა თა ნა დოდ აღ ჭურ ვი ლი. ისი ნი ად გი ლობ რი ვი პრო დუქ ცი ის ექ სპორ ტსა და 
სა ნა პი რო ნა ოს ნო ბას ემ სა ხუ რე ბი ან.
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3. მოსახლეობა.

1926 წლის 17 დე კემ ბერს ჩა ტა რე ბუ ლი აღ წე რის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლო 2 
666 494 მო სახ ლეს ით ვლი და, მათ შო რის, 1 347 513 მა მა კაც სა და 1 317 918 
ქალს.1

უკა ნას კნე ლი ორ მო ცი წლის მან ძილ ზე სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის რიცხ
ოვ ნო ბამ მის ახ ლან დელ ტე რი ტო რი ა ზე იმა ტა და ამ გვა რად გა მო ი ყუ რე ბა:

1897 წლის აღ წე რის მი ხედ ვით – 1 913 938 ადა მი ა ნი;

1917 წლის აღ წე რის მი ხედ ვით – 2 238 874 ადა მი ა ნი;

1926 წლის აღ წე რის მი ხედ ვით – 2 666 494 ადა მი ა ნი;

1930 (თე ო რი უ ლად) – 2 832 911 ადა მი ა ნი;

1936 წელს – 3 200 000 ადა მი ა ნი.

მო სახ ლე ო ბის სა შუ ა ლო წლი უ რი მა ტე ბა შე ად გენს 1,3%ს. 1926 წლის მო
ნა ცე მე ბით, სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის შე მად გენ ლო ბა, ეთ ნოგ რა ფი უ ლი 
თვალ საზ რი სით, ამ გვა რი ა:

ქარ თვე ლე ბი – 1 865 930 ანუ 70,4%;

სომ ხე ბი – 307 018 ანუ 11,5%;

თურ ქე ბი – 137 922 ანუ 5,2%;

ოსე ბი – 113 298 ანუ 4,2%;

რუ სე ბი – 96 085 ანუ 3,6%; 

სხვა – 146 241 ანუ 5,1%

სულ – 2 666 494 100.

1  საქართველოს მოსახლეობა სჭარბობს ევროპაში ლიტვის, ლატვიისა და 
ესტონეთის მოსახლეობას, ამერიკაში კი – სალვადორის, ეკვატორის, პარაგვაის, 
ურუგვაისა და გვატემალას მოსახლეობას.

ქარ თვე ლე ბის 99% სა ქარ თვე ლო ში ცხოვ რობს. თე ო რი უ ლი შე ფა სე ბით, 
ქარ თველ თა რა ო დე ნო ბამ 1936 წელს 2 მი ლი ო ნით მო ი მა ტა.

მოსახლეობისსიმჭიდროვე

სა ქარ თვე ლო, მე ზობ ლებ თან შე და რე ბით, მჭიდ როდ და სახ ლე ბუ ლი ქვე ყა
ნა ა.1926 წლის აღ წე რის მი ხედ ვით, კვად რა ტულ კი ლო მეტ რზე ბი ნად რობ და 
სა შუ ა ლოდ 38,7 მო სახ ლე, თუმ ცა ზო გი ერთ რა ი ონ ში სიმ ჭიდ რო ვე აღე მა
ტე ბო და 80 მო სახ ლეს 1 კმ2ზე.

სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის სიმ ჭიდ რო ვით სსრკში მე სა მე ად გი ლი 
უჭი რავს (უკ რა ი ნის მაჩ ვე ნე ბე ლია – 64,2; რუ სე თი სა – 39,3), ხო ლო ამი ერ
კავ კა სა ში – პირ ვე ლი ად გი ლი (სომ ხე თის მაჩ ვე ნე ბე ლია – 28,4, აზერ ბა ი ჯა
ნი სა – 27,3). მთელ სსრკში 1 კმ2ზე მო სახ ლე ო ბის სიმ ჭიდ რო ვეა 6,9 მო სახ
ლე, ხო ლო მის ევ რო პულ ნა წილ ში – 24,0 მო სახ ლე. მი უ ხე და ვად არ სე ბუ ლი 
სი ტუ ა ცი ი სა, რუ სე თის მთავ რო ბამ კო ლო ნი ზა ცი ის მიზ ნით სა ქარ თვე ლო ში 
(და არა მარ ტო სა ქარ თვე ლო ში, არა მედ მთელ კავ კა სი ა ში) რუ სე ბი და ა სახ
ლა.

ქალაქისმოსახლეობა

სა ქარ თვე ლო ში და ახ ლო ე ბით ორ მო ცი ქა ლა ქი ა. აქე დან თბი ლის ში 100 000 
სუ ლი ცხოვ რობს. 1926 წლის აღ წე რით, ქა ლა ქის მო სახ ლე ო ბის რიცხ ვობ რი
ვი მაჩ ვნე ბე ლია 594 221 ანუ 22,3%.

ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ქა ლა ქე ბი ა: ტიფ ლი სი (ქარ თუ ლად თბი ლი სი) – 
სა ქარ თვე ლოს დე და ქა ლა ქი, რო მე ლიც V სა უ კუ ნე ში და არ სდა და სა უ კუ ნის 
ბო ლოს სა მე ფო რე ზი დენ ცი ად იქ ცა (მა ნამ დე სა ქარ თვე ლოს დე და ქა ლა ქი და 
მე ფე თა რე ზი დენ ცია იყო მცხე თა), მი სი მო სახ ლე ო ბაა 400 000 (1926 წლის 
აღ წე რის მი ხედ ვით – 294 000ზე მე ტი); ქუ თა ი სი – ად რე ან ტი კუ რი ხა ნის 
ქა ლა ქი 48 195ი ა ნი მო სახ ლე ო ბით; ბა თუ მი – უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი პორ ტი 48 
474 მაცხ ოვ რებ ლით; სო ხუ მი (ყო ფი ლი დი ოს კუ რი ა) – სა პორ ტო ქა ლა ქი 21 
568 მო სახ ლით; ფო თი (ყო ფი ლი ფა ზი სი) – მნიშ ვნე ლო ვა ნი პორ ტი; თე ლა ვი; 
სიღ ნა ღი; გო რი; ახალ ცი ხე; ბორ ჯო მი; ოზურ გე თი; ხო ნი; ჭი ა თუ რა; სამ ტრე
დია და ა.შ.
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ადმინისტრაციულიმოწყობა

პო ლი ტი კუ რი წყო ბის ცვლას თან ერ თად იც ვლე ბო და სა ქარ თვე ლოს ად მი
ნის ტრა ცი უ ლი მოწყ ო ბაც. სა ქარ თვე ლოს სა მე ფო და ყო ფი ლი იყო სამ თავ
რო ე ბად (სა ე რის თა ვო ე ბად). ცა რის ტუ ლი რუ სე თის ბა ტო ნო ბის ხა ნა ში სა ე
რის თა ვო ე ბი გა და იქ ცა უბ რა ლო პრო ვინ ცი ე ბად, მა გა ლი თად, ტიფ ლი სის ან 
ქუ თა ი სის პრო ვინ ცი ად, რო მელ თა სა თა ვე შიც მთვარ მარ თებ ლე ბი იყ ვნენ ან 
ოლ ქე ბად (ა სე თი იყო, მა გა ლი თად, ბა თუ მი სა და სო ხუ მის ოლ ქი).

ის ტო რი უ ლად სა ქარ თვე ლოს შე მად გენ ლო ბა ში იყო სხვა დას ხვა პრო
ვინ ცი ა: ქარ თლი, კა ხე თი, ფშავ ხევ სუ რე თი (მთი ა ნი რე გი ო ნი), ჯა ვა ხე თი, 
მეს ხე თი – აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში; იმე რე თი, სა მეგ რე ლო, გუ რი ა, რა
ჭა, ლეჩხ უ მი, სვა ნე თი, აფ ხა ზე თი და აჭა რა – და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში. 
სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დე ბე ლი რეს პუბ ლი კის შე მად გენ ლო ბა ში მყო ფი 16 
ოლ ქი და ახ ლო ე ბით შე ე სა ბა მე ბო და ძველ ის ტო რი ულ პრო ვინ ცი ებს, თუმ ცა 
მათ ემა ტე ბო და აფ ხა ზე თი სა და აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რე გი ო ნე ბი. 

საბ ჭო თა სა ქარ თვე ლოს ად მი ნის ტრა ცი უ ლი მოწყ ო ბა შემ დეგ ნა ი რი ა: 3 
საბ ჭო თა ქა ლა ქი (ტიფ ლი სი, ქუ თა ი სი, ფო თი) და 48 საბ ჭო თა რე გი ო ნი რე
გი ო ნა ლუ რი ცენ ტრე ბით; აფ ხა ზე თის საბ ჭო თა ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კა, 
თა ვის მხრივ, და ყო ფი ლი 5 ქვე რე გი ო ნად; აჭა რის საბ ჭო თა ავ ტო ნო მი უ რი 
რეს პუბ ლი კა, თა ვის მხრივ, და ყო ფი ლი 4 ქვე რე გი ო ნად და სამ ხრეთ ოსე თის 
ავ ტო ნო მი უ რი რე გი ო ნი, და ყო ფი ლი სამ ქვე რე გი ო ნად.

სა ქარ თვე ლო ში 4,918 და სახ ლე ბუ ლი პუნ ქტია და თი თო ე უ ლის ფარ თია 
სა შუ ა ლოდ 14 კმ2.

თავი მეორე

ი ს ტ ო რ ი ა
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1. ძველი დროება

დღეს ყვე ლამ იცის სა ქარ თვე ლოს სა ხე ლი. სა ქარ თვე ლო, მსხვერ პლი რუ სი 
ბოლ შე ვი კე ბი სა, რო მე ლიც გმი რუ ლად იბ რძვის თა ვი სი და მო უ კი დებ ლო ბის 
აღ სად გე ნად, სა ყო ველ თაო ყუ რადღ ე ბას იზი დავს.

თუმ ცა მცი რედ ნი თუ იც ნო ბენ ამ ხალ ხის წარ სულ სა და კულ ტუ რას. და 
მა ინც, პა ტა რა ქარ თვე ლი ხალ ხის ის ტო რია იმ სა ხუ რებს იმას, რომ მას იც
ნობ დნენ და მას ზე ფიქ რობ დნენ.

2 500 წლი ა ნი ის ტო რი ის მან ძილ ზე სა ქარ თვე ლოს მრა ვა ლი დი დი იმ პე
რია და ეს ხა თავს. ზო გი ერ თმა მათ გან მა ის გა ძარ ცვა, ზოგ მა და ი მორ ჩი ლა. 
ქარ თველ მა ხალ ხმა დი დი წი ნა აღ მდე გო ბა გას წია ამ პა ტა რა თუ დი დი უბე
დუ რე ბე ბი სა გან თა ვის და სახ სნე ლად და შეძ ლო, დღემ დე მო ე ტა ნა თა ვი სი 
ეროვ ნუ ლი სა ხე და კულ ტუ რა.

ასე თი სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბა უცხ ო ელ თათ ვის დი დი ინ ტე რე სის სა გა
ნი ა.

სა ქარ თვე ლო ორი სამ ყა როს – და სავ ლე თი სა და აღ მო სავ ლე თის – გა სა
ყარ ზე მდე ბა რე ობს. მი სი გე ნია ამ ორი ელე მენ ტის გავ ლე ნით ჩა მო ყა ლიბ და. 
ვი საც ამ შე რე უ ლი ზე გავ ლე ნის მნიშ ვნე ლო ბა ეს მის, შე ამ ჩნევს, რომ არის 
რა ღაც მი ნიშ ნე ბა ქარ თვე ლუ რი ტო მის წარ მო მად გენ ლის თუ ბალ კა ე ნის სა
ხელ ში, რო მე ლიც "მე ტა ლურ გი ის მა მას" ნიშ ნავს.

ბერ ძნულ ლი ტე რა ტუ რა ში აგ რეთ ვე მო ი პო ვე ბა მი ნიშ ნე ბე ბი, რო მელ თა 
მი ხედ ვი თაც ქარ თვე ლი მე ტა ლურ გე ბი შე სა ნიშ ნა ვად ამუ შა ვებ დნენ წი ა
ღი სე ულს, სა ბერ ძნე თის საბ რძო ლო ია რა ღი და სპი ლენ ძი სა თუ ფო ლა დის 
სხვა დას ხვა ნივ თი კი სა ქარ თვე ლო დან იყო შე ტა ნი ლი. 

ამ ზე გავ ლე ნის ნაშ თე ბი ბერ ძნულ და არა მარ ტო ბერ ძნუ ლე ნო ვან ტერ
მი ნო ლო გი ა შიც უნ და ვე ძე ბოთ.

ქრის ტე შო ბამ დე მე7 სა უ კუ ნე ში კი მე რი ე ლე ბის შე მო სე ვამ ქარ თვე ლე
ბი აი ძუ ლა, მცი რე აზი ი დან უკან და ე ხი ათ და ახა ლი მი წე ბი ეძებ ნათ. ისი ნი 
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მო ვიდ ნენ კავ კა სი ა ში და და ფუძ ნდნენ იმ ტე რი ტო რი ა ზე, რო მელ ზეც დღეს 
სახ ლო ბენ. ბერ ძნუ ლი წყა რო ე ბი დან ვი ცით, რომ სა ქარ თვე ლო, ქ.შ. მე ოთხე 
სა უ კუ ნი დან მო ყო ლე ბუ ლი, შედ გე ბო და ორი სა ხელ მწი ფო სა გან: და სავ ლეთ 
სა ხელ მწი ფო სა გან ანუ კოლ ხე თი სა გან და აღ მო სავ ლეთ სა ხელ მწი ფო სა გან 
ანუ იბე რი ის გან. სამ ხრეთ და სავ ლე თით ის შე მო საზღ ვრუ ლი იყო ლა ზი
კით ანუ ჭა ნე თით, რო მე ლიც აღ წევ და ტრა პი ზო ნამ დე. იბე რია და კოლ ხე
თი ძა ლი ან გან ვი თა რე ბუ ლი მხა რე ე ბი იყო. მათ ჰქონ დათ კარ გად მოვ ლი ლი 
გზე ბი, ბაზ რე ბი, სხვა დას ხვა ტი პის მრა ვალ რიცხ ო ვა ნი სა ჯა რო და წე სე ბუ
ლე ბე ბი. ქა ლა ქე ბიც მრავ ლად იყო, ხო ლო მდი ნა რე ებ ზე გაცხ ო ვე ლე ბუ ლი 
ნა ოს ნო ბა მიმ დი ნა რე ობ და. უკ ვე ამ ეპო ქა ში სა ქარ თვე ლო ზე გა დი ო და დი დი 
სა ვაჭ რო გზა, რო მე ლიც ინ დო ეთს არა მარ ტო სა ბერ ძნეთ თან, არა მედ სხვა 
ევ რო პულ ქვეყ ნებ თა ნაც აკავ ში რებ და. იბე რი ა ში ისე ვე, რო გორც კოლ ხეთ
ში ხე ლი სუფ ლე ბა მე ფე ებს ეპყ რათ, მაგ რამ მე ფო ბა მა მი დან შვილ ზე კი არ 
გა და დი ო და, არა მედ სა მე ფო ოჯა ხი დან მე ფის უახ ლო ე სი ნა თე სა ვის ყვე ლა
ზე მხცო ვან წარ მო მად გე ნელ ზე. 

ად მი ნის ტრა ცი ულ ინ სტი ტუ ცი ებ ში (ი სი ნი რო მა ულ ყა ი და ზე იყო მოწყ
ო ბი ლი) უფ ლე ბე ბი ჰქონ და უბ რა ლო ხალხს და არა ოჯა ხებს ან წარ ჩი ნე ბუ
ლებს. შე სა ბა მი სად, კერ ძო მფლო ბე ლო ბა არ არ სე ბობ და და მთე ლი უძ რა ვი 
ქო ნე ბა ეკუთ ვნო და ხალხს.

ამ ეპო ქის ქარ თვე ლე ბი ეთაყ ვა ნე ბოდ ნენ მნა თო ბებს, პირ ველ რიგ ში კი 
– მთვა რეს, რო მე ლიც მა მა კა ცურ ღვთა ე ბად (საწყ ი სად) ით ვლე ბო და.

მე ფე მით რი და ტეს თან ომ მა რო მა ე ლე ბი სამ ხრეთ კავ კა სი ა ში – არ მე ნი ა
ში, იბე რი ა სა და კოლ ხეთ ში – ჩა მო იყ ვა ნა.

ჩვ.წ.ით 65 წელს პომ პე უს მა და ა მარ ცხა იბერ თა მე ფე არ ტა გი დ აი ძუ
ლა, მშვი დო ბა ზე და თან ხმე ბუ ლი ყო. ამის შემ დეგ, თა ვის მხრივ, კოლ ხე თიც 
და მორ ჩილ და და ამ გვა რად ორი ვე ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო რო მა ელ თა ბა
ტო ნო ბის ქვეშ აღ მოჩ ნდა. იბე რია მრა ვალ ჯერ აღუდ გა ამ ბა ტო ნო ბას, მაგ
რამ წა რუ მა ტებ ლად. თუმ ცა რო მა ელ თა ბა ტო ნო ბა მხო ლოდ იმა ში გა მო ი
ხა ტე ბო და, რომ იბე რი ი სა და კოლ ხე თის მე ფე ე ბი მათ უნ და ეღი ა რე ბი ნათ. 
სხვა მხრივ, ისი ნი სრუ ლი ად და მო უ კი დე ბელ ნი იყ ვნენ, იმ დე ნად, რომ აქ რო
მა ელ თა გარ ნი ზო ნიც კი არ იდ გა.

ჩვ.წ.ით მე3 სა უ კუ ნე ში რომს სას ტი კი მე ტო ქე გა მო უჩ ნდა. სპარ სეთ მა 
წა მო იწყო ხან გრძლი ვი ომე ბი ჯერ რო მის, ხო ლო შემ დეგ მი სი მემ კვიდ რე ბი
ზან ტი ის წი ნა აღ მდეგ. ვი ნა ი დან სა ქარ თვე ლოს ამ ომ ში სტრა ტე გი უ ლი მნიშ
ვნე ლო ბა ჰქონ და, სპარ სე თი შე ე ცა და, ჯერ სა ქარ თვე ლო და ეპყ რო, ხო ლო 
შემ დეგ კი – თა ვი სი მე ტო ქე.

მე ო რე სა უ კუ ნი დან სა ქარ თვე ლო ში ნელ ნე ლა შე მო ვი და ქრის ტი ა ნო
ბა. მოგ ვი ა ნე ბით ქალ მა, სა ხე ლად ნი ნომ, იქა და გა სა ხა რე ბა ქარ თვე ლე ბის
თვის. ქრის ტი ა ნუ ლი ეკ ლე სი ის მხრი დან მი სი კა ნო ნი ზა ცი ის შემ დეგ იგი მო
ცი ქულ თა სწორ წმინ და ნად შე რაცხ ეს. მე ოთხე სა უ კუ ნის და საწყ ის ში, მე ფე 
მი რი ა ნის დროს, ქრის ტი ა ნო ბა ოფი ცი ა ლურ რე ლი გი ად გა მოცხ ად და. ეჭვს 
არ იჭ ვევს, რომ სა ქარ თვე ლო სა და ბი ზან ტი ის და ახ ლო ე ბა სწო რედ ამ მოვ
ლე ნის შე დე გი იყო.

თუმ ცა, მი უ ხე და ვად ყვე ლაფ რი სა, სპარ სე ლებ მა შეძ ლეს, სა ქარ თვე ლო 
თა ვი ან თი გავ ლე ნის ქვეშ მო ექ ცი ათ, ნელ ნე ლა მი სი თა ვი სუფ ლე ბა შე ეზღ
უ დათ და 523 წელს სა მე ფო ხე ლი სუფ ლე ბა სა ბო ლო ოდ გა ე უქ მე ბი ნათ. ამა
ვე დროს ისი ნი ძა ლას არ იშუ რებ დნენ, რომ ქრის ტი ა ნო ბა მაზ დე ა ნო ბით 
(ცეცხ ლთაყ ვა ნის მცემ ლო ბით) ჩა ე ნაც ვლე ბი ნათ.

და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო, რო მელ საც იმ ეპო ქა ში ლა ზი კა ეწო დე ბო და, 
ბი ზან ტი ის მფარ ვე ლო ბის ქვეშ დარ ჩა. მი სი მე ფე, სრუ ლი ად და მო უ კი დე ბე
ლი, არ უხ დი და გა და სა ხა დებს ბი ზან ტი ას. ამ უკა ნას კნელ მა დრო ე ბით და
ი კა ვა ლა ზი კის გა მაგ რე ბუ ლი ად გი ლე ბი სწო რედ მა შინ, რო დე საც მე ექ ვსე 
სა უ კუ ნე ში სპარ სეთ მა იბე რი ა ში სა მე ფო ხე ლი სუფ ლე ბა გა ა უქ მა. სპარ სეთ
მა, რო მე ლიც ლა ზი კის თვის სე რი ო ზულ საფ რთხედ გა და იქ ცა, მო ინ დო მა კი
დეც თა ვის ბა ტო ნო ბის ქვეშ მი სი შეყ ვა ნა.

არაბ თა მომ ძლავ რე ბამ სა ბო ლო ოდ დას ცა სპარ სე თი და ამით აღ მო სავ
ლეთ სა ქარ თვე ლო სპარ სე თის უღ ლის გან გა ა თა ვი სუფ ლა. თუმ ცა ამის შემ
დეგ არა ბებ მა სა ქარ თვე ლო და იპყ რეს (643645) და მი სი აღ მო სავ ლეთ ნა
წი ლი და ი კა ვეს. ახა ლი დამ პყრობ ლე ბი კი დევ უფ რო სას ტიკ ნი აღ მოჩ ნდნენ, 
ვიდ რე მა თი წი ნა მორ ბედ ნი. მათ სა ქარ თვე ლოს გა მაჰ მა დი ა ნე ბა მო ინ დო
მეს, თუმ ცა ვერ შეძ ლეს, და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს თვის იგი ვე მო ე წი ათ, რაც 
აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს და მარ თეს.
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მერ ვე სა უ კუ ნე ში ხა ლი ფას ძა ლა უფ ლე ბამ და სუს ტე ბა იწყ ო, ამით ისარ
გებ ლეს ქარ თვე ლებ მა აღ მო სავ ლეთ ნა წილ ში და არაბ თა ბა ტო ნო ბის გან გა
თა ვი სუფ ლდნენ. მათ თა ვი ან თი და მო უ კი დებ ლო ბა აღად გი ნეს და არა ერ თი 
სამ თავ რო და სა მე ფო შექ მნეს.

ამ პე რი ო დი სათ ვის რო გორც და სავ ლეთ, ასე ვე აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თვე
ლო ში კე თილ შო ბი ლი გვა რე ბი და წი ნა ურ დნენ. წი ნათ სო ცი ა ლუ რი უთა
ნას წო რო ბა თით ქმის არ არ სე ბობ და, ახ ლა კი, V სა უ კუ ნი დან, თავს იჩენს 
სო ცი ა ლუ რი გან სხვა ვე ბუ ლო ბე ბი. IIIV სა უ კუ ნე ე ბი დან ჩნდე ბა კერ ძო სა
კუთ რე ბა. იყ ვნენ "აზ ნა უ რე ბი" [aznav uri] (თა ვი სუ ფა ლი დიდ გვა როვ ნე ბი) და 
"უ აზ ნო ნი" [uaznoni]. ეს უკა ნას კნელ ნი იყო ფოდ ნენ მფლო ბე ლე ბად და მო ნე
ბად. VII სა უ კუ ნე ში მო ნო ბა აღარ არ სე ბობ და, ის ყმო ბამ შეც ვა ლა.

აზ ნა ურ თა შო რის იყ ვნენ დი დაზ ნა უ რე ბი, რომ ლებ მაც მას შემ დეგ, რაც 
სა მე ფო ძა ლა უფ ლე ბა შე სუს ტდა, აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში კი სრუ ლი
ად გა უქ მდა, ქვეყ ნის მარ თვის სა და ვე ე ბი ხელთ ჩა იგ დეს.

2. ეროვნული ერთიანობისაკენ

უცხ ო ელ თა ხან გრძლივ მა ბა ტო ნო ბამ გა მო იწ ვია სწრაფ ვა ეროვ ნუ ლი ერ
თი ა ნო ბი სა კენ მთელ სა ქარ თვე ლო ში. ამ პო ლი ტი კურ სი ახ ლეს წინ უძღ ო და 
დი დი კულ ტუ რულ აღ მშე ნებ ლო ბი თი ძა ლის ხმე ვა ეკ ლე სი ის მე თა უ რო ბით.

თავ და პირ ვე ლად ქარ თუ ლი ეკ ლე სია ცნობ და ან ტი ო ქი ის პატ რი არ ქის 
უზე ნა ე სო ბას, თუმ ცა V სა უ კუ ნის II ნა ხევ რი დან უკ ვე ავ ტო კე ფა ლია მო ი პო ვა 
და სა კუ თა რი კა თა ლი კოს პატ რი არ ქიც ჰყავ და. ქრის ტი ა ნო ბა მთელ სა ქარ
თვე ლო ში გავ რცელ და. ეკ ლე სი ის საქ მი ა ნო ბა ნა ყო ფი ე რი და შე მოქ მე დე ბი
თი იყო. V სა უ კუ ნე ში სა ქარ თვე ლოს ჰქონ და ორი მო ნას ტე რი იე რუ სა ლიმ
ში. სწო რედ ამ ეპო ქა ში იშ ვა სა ქარ თვე ლო ში ქრის ტი ა ნუ ლი სამ ყა როს თვის 
კარ გად ცნო ბი ლი მა ი უ მის (სი რი ა) ეპის კო პო სი პეტ რე იბე რი. სხვა თა შო რის, 
ქარ თვე ლე ბი მო ნა წი ლე ობ დნენ ქრის ტი ა ნუ ლი ეკ ლე სი ის ყვე ლა მოვ ლე ნა ში 
და 607 წელს ქალ კე დო ნი ის მსოფ ლიო სა ეკ ლე სიო კრე ბა ზე აღ მო სავ ლე თის 
ზო გი ერ თი ეკ ლე სი ის წი ნა აღ მდეგ გა მოკ ვე თი ლი პო ზი ცი აც და ი ჭი რეს. ამ 
დროს ქარ თულ მა ეკ ლე სი ამ მკვეთ რად ეროვ ნუ ლი იე რი შე ი ძი ნა. მნიშ ვნე
ლო ვა ნია ქარ თუ ლი ეკ ლე სი ის ძა ლის ხმე ვა კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის, მეც
ნი ე რე ბი სა და ხე ლოვ ნე ბის გავ რცე ლე ბის საქ მე ში. ამ თვალ საზ რი სით, შე უძ
ლე ბე ლი ა, არ აღ ვნიშ ნოთ მეს ხე თის (სა ქარ თვე ლოს სამ ხრეთ და სავ ლე თი) 
რო ლი. ტა ოკლარ ჯე თის პრო ვინ ცი ა ში VIIIIX სა უ კუ ნე ებ ში აშენ და ხან ძთის, 
შატ ბერ დის, ოპი ზის, ტბე თის, ოშ კი სა და სხვა მო ნას ტრე ბი. ამ მო ნას ტრებ
თან არ სე ბულ სა სუ ლი ე რო სე მი ნა რი ებ ში აღი ზარ და სა ქარ თვე ლოს მრა ვა
ლი გა მო ჩე ნი ლი სა სუ ლი ე რო თუ სა ე რო პი რი. აქ არ სე ბობ და მეც ნი ე რე ბის 
ნამ დვი ლი კე რე ბი, სა ი და ნაც გა ნათ ლე ბა ვრცელ დე ბო და. ამა ვე დროს, მო
ნას ტერ თა დი დი რა ო დე ნო ბა აშენ და უცხ ო ეთ შიც – ბი ზან ტი ა ში, პა ლეს ტი
ნა სა და სი რი ა ში. ამის წყა ლო ბით, უცხო ენე ბის შეს წავ ლამ სხვა მას შტა ბი 
შე ი ძი ნა, ხო ლო მსოფ ლი ოს სა სუ ლი ე რო თუ ფი ლო სო ფი ურ სკო ლებ თან კავ
ში რე ბი გა ფარ თოვ და. 

ამ გვა რი კულ ტუ რუ ლი პრო ცე სე ბი დი დად უწყ ობ და ხელს ეროვ ნუ ლი 
თვით შეგ ნე ბი სა და თავ მოყ ვა რე ო ბის გაძ ლი ე რე ბას. ერი წარ მო ად გენ და 
ერთ ორ გა ნულ მთლი ა ნო ბას. ყვე ლა ნი ერ თი ეკ ლე სი ის შვი ლე ბი იყ ვნენ, მის 
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სა თა ვე ში კი ერ თი სუ ლი ე რი მოძღ ვა რი – კა თა ლი კო სი იდ გა. არ სე ბობ და 
სა ერ თო კულ ტუ რა, სა ერ თო ენა, სა ერ თო ლი ტე რა ტუ რა. ამ კულ ტუ რულ
მა ერ თო ბამ წარ მოშ ვა სურ ვი ლი პო ლი ტი კუ რი ერ თი ა ნო ბი სა, რო მელ საც 
ქა და გებ დნენ პო ლი ტი კუ რი მოღ ვა წე ე ბი და ეკ ლე სი ის წარ მო მად გენ ლე ბი. 
IX სა უ კუ ნე ში ეროვ ნუ ლი ერ თი ა ნო ბის იდე ამ სრუ ლად შე ის ხა ხორ ცი. ის 
ორი მი მარ თუ ლე ბით გან ვი თარ და: ჩრდი ლოდა სავ ლეთ ში (აფ ხა ზეთ ში) და 
სამ ხრეთ და სავ ლეთ ში (ტა ოკლარ ჯეთ ში). ეს ორი მი მარ თუ ლე ბა 977978 
წლებ ში ტა ოკლარ ჯე თის ბაგ რა ტო ვან თა დი ნას ტი ის ხა ნა ში გა და იკ ვე თა. 
მე ფე ებ მა ბაგ რატ მე სა მემ (+1014), გი ორ გი პირ ველ მა (+1027) და ბაგ რატ მე
ოთხ ემ (+1072) გა ნაგ რძეს სა ქარ თვე ლოს ნა წი ლე ბის გა ერ თი ა ნე ბა, რაც და
აგ ვირ გვი ნა მე ფე და ვით აღ მა შე ნე ბელ მა (10891125), სა ქარ თვე ლოს უდი
დეს მა მო ნარ ქმა. მან არა მხო ლოდ გა ა ერ თი ა ნა სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა 
მხა რე ე ბი, არა მედ გა ა თა ვი სუფ ლა ისი ნი თურ ქსელ ჯუ კე ბი სა და სხვა აგ რე
სო რე ბის გან, წა არ თვა დამ პყრობ ლებს სხვა მი წე ბიც და იმ დე ნად გა ა ფარ
თო ვა თა ვი სი სა მე ფო, რომ მთე ლი სამ ხრეთ კავ კა სია შა ვი ზღვი დან კას პი ის 
ზღვამ დე მის მფლო ბე ლო ბა ში აღ მოჩ ნდა. მე ფე და ვით მა და ი მორ ჩი ლა ფე
ო და ლე ბი, და ამ ყა რა სა ყო ველ თაო წეს რი გი, გა ა უმ ჯო ბე სა იუ რის პრუ დენ
ცია (სა მარ თა ლი), შექ მნა მუდ მი ვი ჯა რი, სა ეკ ლე სიო საბ ჭოს დახ მა რე ბით 
სამ ღვდე ლო ე ბა ში გა ა ტა რა რე ფორ მა, აა შე ნა გზე ბი და ხი დე ბი, და ა არ სა 
სა ა ვად მყო ფო ე ბი და თავ შე საფ რე ბი, სკო ლე ბი, გე ლა თის აკა დე მია (ქუ თა
ის თან ახ ლოს). დი დი გულ მოდ გი ნე ბით შე ა კე თა მტრე ბის მი ერ დან გრე უ ლი 
ქა ლა ქე ბი თუ სოფ ლე ბი და ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბი სათ ვის გან
სა კუთ რე ბუ ლი მონ დო მე ბა გა მო ი ჩი ნა. გა მორ ჩე უ ლი ერუ დი ცი ის მე ფე და
ვი თი მუდ მი ვად სა კუ თა რი თა ვის სრულ ყო ფა სა და ცოდ ნის გა ფარ თო ე ბას 
ცდი ლობ და, იმ დე ნად, რომ ომ შიც კი სა კუ თა რი ბიბ ლი ო თე კით მი დი ო და.

გა ერ თი ა ნე ბის პრო ცესს და საწყ ი სი დან ვე თან სდევ და თავ გა მო დე ბუ ლი 
ბრძო ლა სა მე ფო ხე ლი სუფ ლე ბის გან მტკი ცე ბი სათ ვის. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
ამ დრო ის თვის სა მე ფო ხე ლი სუფ ლე ბა უკ ვე მემ კვიდ რე ო ბით გა და დი ო და 
და მა მი დან უფ როს ვაჟს გა და ე ცე მო და. მე ფე სარ გებ ლობ და ყვე ლა ნა ი რი 
პა ტი ვით, ის მე ფობ და ღვთის ნე ბით, მი სი ავ ტო რი ტე ტი იყო აბ სო ლუ ტუ
რი, მაგ რამ რე ა ლუ რად სა მე ფო ავ ტოკ რა ტი ას, ფე ო დალ თა არ სე ბო ბის გა მო, 
ჰქონ და გარ კვე უ ლი შეზღ უდ ვე ბი. მოხ და მო სახ ლე ო ბის ფარ თო დი ფე რენ
ცი ა ცი ა. პირ ველ ად გილ ზე იყ ვნენ აზ ნა უ რე ბი (დიდ გვა როვ ნე ბი), მათ შო რის 
– ტახ ტის აზ ნა უ რე ბი და მი წათ მფლო ბე ლი ფე ო და ლე ბი, შემ დეგ მო დი ოდ
ნენ სპე ცი ა ლურ კლა სად გა ერ თი ა ნე ბულ ნი ვაჭ რე ბი, ხე ლოს ნე ბი, ყმე ბი და 

გლე ხე ბი. თავ და პირ ვე ლად თა ვი სუ ფა ლი გლე ხე ბი ყმე ბად მხო ლოდ XI სა უ
კუ ნე ში იქ ცნენ. ყმე ბი ჰყავ დათ რო გორც მე ფე ებ სა და დიდ გვა როვ ნებს, ასე
ვე ეკ ლე სი ამო ნას ტრებს. გარ და ამი სა, არ სე ბობ და კორ პო რა ცი უ ლი წე სით 
შედ გე ნი ლი ელი ტა რუ ლი სამ ხედ რო წრე. გან სხვა ვე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი კლა
სე ბი ერ თმა ნეთს მკვეთ რად ემიჯ ნე ბო და, თუმ ცა ერ თი კლა სი დან მე ო რე ში 
გა დას ვლა შე საძ ლე ბე ლი იყო. და წი ნა უ რე ბა ხდე ბო და დამ სა ხუ რე ბის მი ხედ
ვით. სა ქარ თვე ლო ში ფე ო დალ თა კლა სის შექ მნის პრო ცე სი და მის თვის და
მა ხა სი ა თე ბე ლი ნიშ ნე ბი იგი ვე იყო, რაც შუა სა უ კუ ნე ე ბის ევ რო პა ში. შე იძ
ლე ბა ვი ვა რა უ დოთ ისიც, რომ ტერ მი ნე ბის გაც ლაგა მოც ვლა საც კი ჰქონ და 
ად გი ლი (beneficium, puer). სა ქარ თვე ლო ში, ისე ვე, რო გორც ევ რო პა ში, ფე ო
და ლიზ მი სო ცი ა ლურ პო ლი ტი კუ რი ცხოვ რე ბის ბა ზისს წარ მო ად გენ და. და 
მა ინც, არ სე ბობ და მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან სხვა ვე ბა ამ ორ ფე ო და ლიზმს შო რის. 
ევ რო პა ში ფე ო და ლე ბი ყვე ლა სა ფე ო და ლო ში პო ლი ტი კუ რი უფ ლე ბე ბით 
სარ გებ ლობ დნენ: მათ შე ეძ ლოთ ეწარ მო ე ბი ნათ ომი, აეკ რი ფათ ხარ კი, და
ემ ყა რე ბი ნათ სა მარ თა ლი. სა ქარ თვე ლო ში ხარ კის აკ რე ფა მხო ლოდ რამ დე
ნი მე სა ფე ო და ლოს შე ეძ ლო. რაც შე ე ხე ბა სა მარ თალს, არა ვის ჰქონ და მი სი 
დამ ყა რე ბის უფ ლე ბა, ეს მხო ლოდ და მხო ლოდ ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე
ბის პრე რო გა ტი ვა იყო.

ფე ო და ლიზ მის ერ თერ თი და მა ხა სი ა თე ბე ლი ნი შა ნი იყო ის, რომ ვა სა
ლე ბი და ყმე ბი ფე ო და ლის შე ი ა რა ღე ბულ ძა ლას წარ მო ად გენ დნენ. ვი ნა ი
დან დიდ ძა ლი ქო ნე ბა ჰქონ დათ, დი დი აზ ნა უ რე ბი ხში რად უპი რის პირ დე
ბოდ ნენ მე ფეს და იბ რძოდ ნენ ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის წი ნა აღ მდეგ. 
აზ ნა ურ თა ოჯა ხებ ში მა თი მთა ვა რი ფუნ ქცი ე ბი მემ კვიდ რე ო ბით გა და დი ო
და. ეს აზ ნა უ რე ბი ეკ ლე სი ის საქ მე ებ შიც ერე ოდ ნენ. მე ფე ე ბი თავ გან წირ ვით 
იბ რძოდ ნენ დიდ გვა რო ვან თა წი ნა აღ მდეგ და ცდი ლობ დნენ მათ და მორ ჩი
ლე ბას, უხ მობ დნენ და სახ მა რებ ლად სხვა კლას თა წარ მო მად გენ ლებს და, 
არ ცთუ იშ ვი ა თად, თუ კი თავს გა მო ი ჩენ დნენ, კი დეც აწი ნა უ რებ დნენ ისე, 
რომ ყუ რადღ ე ბას არ აქ ცევ დნენ არც მათ წარ მო მავ ლო ბას და არც წო დე ბას. 
იყო შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც გლე ხე ბი მი ნის ტრე ბი ხდე ბოდ ნენ. თან და თა ნო
ბით ეკ ლე სია გა თა ვი სუფ ლდა დიდ გვა რო ვან თა უზურ პა ცი ის გან. უშუ ა ლოდ 
მე ფის ბრძა ნე ბებს დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი რე გუ ლა რუ ლი ჯა რის შექ მნამ დი დი 
დარ ტყმა მი ა ყე ნა ამ კას ტას. ამ გვარ მა ბრძო ლამ თა ვი სი ნა ყო ფი გა მო ი ღო – 
XII სა უ კუ ნე ში დიდ თა ვა დებს არა ნა ი რი გავ ლე ნა აღარ ჰქონ დათ ქვე ყა ნა ში 
მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებ ზე.
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3. პოლიტიკური სიდიადე და კულტურის აყვავება

X და XI სა უ კუ ნე ე ბი სა ქარ თვე ლოს გა ერ თი ა ნე ბის პე რი ო დი ა, ხო ლო XII სა
უ კუ ნე კი, თა მარ დე დოფ ლის მე ფო ბის ხა ნა (11841212) – სა ქარ თვე ლოს პო
ლი ტი კურ კულ ტუ რუ ლი სი დი ა დი სა. 

ამ გვა რი წინ სვლა, ბუ ნებ რი ვი ა, შიშს უჩენ და მე ზო ბელ მუ სულ მა ნურ 
ქვეყ ნებს. ამი ტომ ისი ნი სა ქარ თვე ლოს ყო ვე ლი მხრი დან უტევ დნენ და 
მის და სუს ტე ბას ცდი ლობ დნენ. სპარ სთა, სელ ჯუკ თა და არაბ თა გა ერ თი
ა ნე ბულ მა ჯა რებ მა 1195 და 1206 წელს ორ გზის მო ინ დო მეს სა ქარ თვე ლოს 
დაპყ რო ბა, მაგ რამ ორი ვე ჯერ უკუ იქ ცნენ. ამ ორ მა დიდ მა გა მარ ჯვე ბამ და 
სპარ სე თის ომ მა სა ქარ თვე ლოს აზი ა სა და ევ რო პა ში მძლავ რი სა ხელ მწი
ფოს სა ხე ლი მო უ პო ვა. ვერც სპარ სე თი და ვერც რო მე ლი მე სხვა სა ხელ მწი
ფო მცი რე აზი ა ში ვერ გა უ ტო ლე ბო და სა ქარ თვე ლოს სიძ ლი ე რით.

უცხ ო ე ლე ბი ცდი ლობ დნენ მას თან და მე გობ რე ბას. მუ სულ მა ნუ რი ქვეყ
ნე ბის ქრის ტი ა ნებს სა ქარ თვე ლო თა ვი ანთ ქო მა გად ეგუ ლე ბო დათ. თვით 
მუს ლი მა ნე ბი არ ცერ თი სხვა ქვეყ ნის წარ მო მად გე ნელს არ ექ ცე ოდ ნენ ისე
თი პა ტი ვით, რო გორც ქარ თველს. გან სხვა ვე ბით სხვა ქრის ტი ა ნე ბი სა გან, 
მხო ლოდ ქარ თვე ლე ბი იყ ვნენ გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი ხარ კის გან და მხო ლოდ 
ისი ნი შე დი ოდ ნენ იე რუ სა ლიმ ში გაშ ლი ლი დრო შე ბით.

ამ გვარ პო ლი ტი კურ სიძ ლი ე რეს გა ნა პი რო ბებ და ის, რომ სა ქარ თვე ლო 
კარ გად ორ გა ნი ზე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო იყო. ქვე ყა ნას სა თა ვე ში ედ გა დე დო
ფა ლი თა მა რი, სათ ნო ე ბით აღ სავ სე, მაგ რამ მა მა კა ცი ვით გამ ბე და ვი, დი დი 
პო ლი ტი კუ რი ალ ღო თი და ტა ლან ტით და ჯილ დო ე ბუ ლი ქა ლი. მის გარ შე
მო იყო შე მოკ რე ბი ლი ვე ზი რე ბის (ა ნუ მი ნის ტრე ბის) საბ ჭო. დე დო ფა ლი 
ვე რა ნა ირ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას მი ი ღებ და ამ საბ ჭოს სა თა ვე ში მყო ფი ჭყონ
დი დე ლი ეპის კო პო სის (დღე ვან დე ლი მი ნის ტრთა საბ ჭოს თავ მჯდო მა რე) 
და უ კითხ ა ვად, გან სა კუთ რე ბულ შემ თხვე ვებ ში კი, მა გა ლი თად, ომის დროს, 
სხვა ად მი ნის ტრა ცი უ ლი კორ პუ სის – "დარ ბა ზის" (სა ხელ მწი ფო საბ ჭო) ჩა
რე ვის გა რე შე. დარ ბა ზი შედ გე ბო და მი ნის ტრე ბი სა გან, მა ღა ლი რან გის მო
ხე ლე ე ბი სა გან, სამ ღვდე ლო პი რე ბის გან, თა ვა დაზ ნა ურ თა გან და ვა ჭა რე ბის

გან. ამ პე რი ოდ ში სა ქარ თვე ლომ გან სა კუთ რე ბულ ეროვ ნულ აღ მავ ლო ბას 
მი აღ წი ა. თა ნა მედ რო ვე მა ტი ა ნე ებ ში კარ გად არის ასა ხუ ლი სა ქარ თვე ლოს 
სი დი ა დე. მე მა ტი ა ნე ე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ გლე ხე ბი თა ვად აზ ნა უ რე ბი ხდე
ბოდ ნენ, აზ ნა უ რე ბი კი – სამ ღვდე ლო პი რე ბი. სპე ცი ა ლუ რი გა და სა ხა დი (მე
ა თე დი) იყო და წე სე ბუ ლი ქვრი ვე ბი სა და ობ ლე ბის, ხე ი ბარ თა და უპო ვარ თა 
და სახ მა რებ ლად, ამ ყო ვე ლი ვეს კი დი დი ვე ზი რი (ჩვე ნი გა გე ბით, კან ცლე რი) 
გა ნა გებ და.

აღ მავ ლო ბას გა ნიც დი და ლი ტე რა ტუ რაც, რის შე სა ხე ბაც ვრცლად იქ
ნე ბა სა უ ბა რი მომ დევ ნო თავ ში. არ ქი ტექ ტუ რა სა და მხატ ვრო ბა ში შე იქ მნა 
ქარ თუ ლი ხე ლოვ ნე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ტი პუ რი ნი მუ შე ბი. სა ზო გა დო ებ რი
ვი თუ კულ ტუ რუ ლი ცხოვ რე ბა გან მსჭვა ლუ ლი იყო ჰუ მა ნუ რი სუ ლის კვე თე
ბით და არა რე ლი გი უ რი ტენ დენ ცი ე ბით. მე ფის კა რი და ნა ღე ბი სა ზო გა დო ე
ბა ხელს უწყ ობ და აზ როვ ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბას, მეც ნი ე რე ბი და პო ე ტე ბი კი 
და ცუ ლად გრძნობ დნენ თავს.

გარ და გე ლა თი სა, და არ სდა აკა დე მია იყალ თო ში და ასე ვე საზღ ვარ გა
რეთ – პეტ რი წონ ში (მა კე დო ნი ა)  (იგულისხმებაძველიმაკედონია.უძველესი
სახელმწიფობალკანეთის ნახევარკუნძულის ჩრდ-აღმ. ნაწილში. მაკედო-
ნიისსამეფო.ძვ.წ.V-ძვ.წ.II.საუკუნეებში.თ.ბ.) იქ ას წავ ლიდ ნენ თე ო ლო გი ას, 
რი ტო რი კას, ფი ლო სო ფი ას და ა.შ. თუ კი გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ აკა დე მი
ის რექ ტორს ისე თი ვე პა ტივს მი ა გებ დნენ, რო გორც კან ცლერს, ად ვი ლად 
წარ მო სად გე ნი ა, თუ რა ავ ტო რი ტე ტით სარ გებ ლობ და იმ ეპო ქა ში მეც ნი ე
რე ბა. ერ თი სიტყ ვით, XII სა უ კუ ნე სა ქარ თვე ლოს თვის იყო რე ნე სან სის ხა ნა, 
რო მე ლიც ევ რო პას მხო ლოდ XV სა უ კუ ნე ში და უდ გა.

ეროვ ნულ მა ზნე ობ რი ო ბამ უმაღ ლეს სა ფე ხურს მი აღ წი ა. ამ ეპო ქის დო
კუ მენ ტე ბი გვამ ცნო ბენ, რომ და ვით აღ მა შე ნებ ლის მე ფო ბი სას ყველ გან 
"წესრიგი,კანონიდაპატიოსნება" სუ ფევ და, თა მა რის მე ფო ბის პე რი ოდ ში 
კი "არარსებობდნენქურდებიდაკრიმინალები". უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ თა
მა რის ეპო ქა ში აიკ რძა ლა სიკ ვდი ლით დას ჯა და დას ჯა სხე უ ლის და ზი ა ნე
ბით. კი დევ უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის, რომ მუს ლი მან თა და ქრის ტი ან თა 
შო რის სა უ კუ ნო ვა ნი ომე ბის მი უ ხე და ვად (ქარ თვე ლე ბი რწმე ნის მხურ ვა ლე 
დამ ცვე ლე ბი იყ ვნენ), მაჰ მა დი ან თა რე ლი გი ას პა ტივს სცემ დნენ და მა თი 
დევ ნის არ ცერ თი შემ თხვე ვა არ აღუ ნუს ხავს მე მა ტი ა ნეს არც ქრის ტი ან თა 
და არც ებ რა ელ თა მხრი დან.
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ყვე ლა ფე რი სა ქარ თვე ლოს კი დევ უფ რო მეტ წინ სვლას მო ას წა ვებ და. 
კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბაც იმე დის მომ ცე მი იყო. სა ქარ თვე ლოს დი დე ბამ 
და სავ ლე თამ დეც მი აღ წი ა. რო მის პაპ მა თა მა რის ვაჟს, ლა შაგი ორ გის, გა
უგ ზავ ნა წე რი ლი, რო მელ შიც სთხოვ და, ქარ თულ არ მი ას მო ნა წი ლე ო ბა მი ე
ღო V ჯვა როს ნულ ომ ში. მე ფემ დი დი პა ტი ვით მი ი ღო ეს თხოვ ნა და მა შინ ვე 
შე უდ გა სამ ზა დისს. თუმ ცა მო უ ლოდ ნელ მა მოვ ლე ნებ მა სრუ ლი ად შეც ვა ლა 
სა ქარ თვე ლოს ბე დი.

4. მონღოლების შემოსევა და საქართველოს 
დანაწევრება

1221 წელს სა ქარ თვე ლოს მონ ღოლ თა ურ დო ე ბი შე მო ე სი ენ. ქარ თვე ლებ მა 
მედ გა რი წი ნა აღ მდე გო ბა გას წი ეს, მაგ რამ ბო ლოს იძუ ლე ბუ ლი შე იქ მნენ, 
და ნე ბე ბოდ ნენ ბევ რად უფ რო მრა ვალ რიცხ ო ვან მტერს. გა მარ ჯვე ბის მო
პო ვე ბით გა თა მა მე ბულ მა მონ ღო ლებ მა უკან და ი ხი ეს, მაგ რამ ათი წლის 
შემ დეგ კვლავ დაბ რუნ დნენ და სის ხლის მღვრე ლი ომე ბის შე დე გად და ი კა
ვეს და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო, თუმ ცა ღა აღ მო სავ ლეთ ში ვერ შე აღ წი ეს. მა თი 
იქ ყოფ ნა სა ქარ თვე ლოს თვის დამ ღუპ ვე ლი იყო. ბრძო ლე ბის დროს და ინ გრა 
თბი ლი სი (ტფი ლი სი) და მრა ვა ლი სხვა ქა ლა ქი. მტერ მა ჯერ გა ძარ ცვა, ხო
ლო შემ დეგ გა დაწ ვა ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ეკ ლე სი ე ბი და სა სახ ლე ე ბი, 
გა ი ძარ ცვა უამ რა ვი ფას და უ დე ბე ლი ძეგ ლი, გა ნად გურ და ხელ ნა წე რე ბი და 
ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შე ბი. უმ ძი მე სი ხარ კი და ე დო მო სახ ლე ო ბის ყვე ლა ფე ნას: 
მი წათ მფლო ბე ლებს, ვაჭ რებს, ხე ლოს ნებს, გლე ხებს. გა და სა ხა დი და წეს და 
ყვე ლა ფერ ზე, მი წის უმ ცი რეს ნაკ ვეთ სა თუ პი რუტყ ვზე. მონ ღო ლე ბი და ე
პატ რო ნენ მთელ ფულს, რო მე ლიც ხარ კის სა ხით შე მო დი ო და. 90 000 ქარ
თვე ლი ჯა რის კა ცე ბად გა იწ ვი ეს მონ ღოლ თა ჯარ ში. ისი ნი მიჰ ყავ დათ შო
რე ულ ომებ ში მო ნა წი ლე ო ბის მი სა ღე ბად. მო სახ ლე ო ბა, რომ ლის თვი საც 
აუ ტა ნე ლი შე იქ ნა ამ გვა რი უბე დუ რე ბა, ამ დე ნი ხარ კის გა დახ და, ქა ლა ქე ბი
დან და სოფ ლე ბი დან გა ი ხიზ ნა. ყვე ლა ზე სა ვა ლა ლო კი, რაც მონ ღო ლე ბის 
შე მო სე ვამ მო ი ტა ნა, მონ ღოლ თა მი ერ სა ქარ თვე ლოს ორ სა მე ფოდ გა ყო ფა 
იყო.

სა ქარ თვე ლომ მონ ღო ლე ბის მძი მე უღე ლი მხო ლოდ XIV სა უ კუ ნის I ნა
ხე ვარ ში გა და აგ დო. მე ფე გი ორ გი V ბრწყინ ვა ლემ (1356) მონ ღო ლე ბი აღ მო
სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო დან სა ბო ლო ოდ გან დევ ნა, სა ქარ თვე ლოს მთლი ა ნო ბა 
აღად გი ნა და სა ქარ თვე ლოს საზღ ვრე ბი კას პი ის ზღვამ დე გა დას წი ა. ქვე ყა
ნა ში თან და თან წეს რი გი მყარ დე ბო და. სა ხელ მწი ფო ნელ ნე ლა აღად გენ და 
ეკო ნო მი კა სა და კულ ტუ რას. გა ნახ ლდა ყვე ლა ფე რი, რაც გა და ურ ჩა ძარ
ცვა სა და ნგრე ვას, მათ შო რის – ეკ ლე სი ე ბიც.
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XIV სა უ კუ ნის ბო ლოს, თე მურ ლენ გის მმარ თვე ლო ბი სას, მონ ღო ლებ მა 
შვიდ გზის და იპყ რეს სა ქარ თვე ლო. თე მურ ლენ გმა, რო მე ლიც ქარ თვე ლე
ბის მაჰ მა დი ა ნურ რწმე ნა ზე მოქ ცე ვას ცდი ლობ და, მათ გან სა კუთ რე ბუ ლი 
სი სას ტი კე და ა ტე ხა. თე მურ ლენ გი მრა ვალ რიცხ ო ვა ნი ომე ბის დროს არ სად 
შეხ ვედ რია იმ გვარ წი ნა აღ მდე გო ბას, რო გორ საც სა ქარ თვე ლო ში. ქარ თუ ლი 
ჯა რი ისე თი თავ გან წირ ვით იბ რძო და, რომ მონ ღო ლებს ყო ვე ლი წინ გა დად
გმუ ლი ნა ბი ჯი დი დი სის ხლის ფა სად უჯ დე ბო დათ. სა მა გი ე როდ, თე მურ 
ლენ გიც არა ფერს ზო გავ და – ან გრევ და და მუს რავ და ყო ვე ლი ვეს თა ვის 
გზა ზე. ქვე ყა ნა და ინ გრა. პი რი სა გან მი წი სა აღი გა ვა ექ ვსა სი ქა ლა ქი და სო
ფე ლი, გა და იწ ვა მრა ვა ლი ეკ ლე სია რო გორც აღ მო სავ ლეთ, ასე ვე და სავ ლეთ 
სა ქარ თვე ლო ში, სა დაც მონ ღო ლებ მა ამ ჯე რად შეჭ რა მო ა ხერ ხეს.

ომე ბი ოც და ხუთ წელს გრძელ დე ბო და, მაგ რამ თე მურ ლენ გმა ვერ გა
ტე ხა ქარ თვე ლე ბის წი ნა აღ მდე გო ბა. სიკ ვდი ლის წინ მას უთ ქვამს: "მთე ლი 
ჩე მი ძა ლე ბი სა ქარ თვე ლოს დაპყ რო ბას შე ვა ლი ე, თუმ ცა საქ მე ბო ლომ დე 
მა ინც ვერ მი ვიყ ვა ნე, სა ქარ თვე ლო ვერ მო ვაქ ციე ჩემს უღელ ქვეშ".

თე მურ ლენ გის სიკ ვდი ლის შემ დეგ სა ქარ თვე ლო მა ლე გა თა ვი სუფ ლდა 
მონ ღო ლე ბი სა გან, მაგ რამ ეს შე მო სე ვე ბი ძა ლი ან ძვი რად და უჯ და ქვე ყა ნას. 
ძლი ერ შემ ცირ და მო სახ ლე ო ბა, გა ღა რი ბე ბუ ლი ქარ თვე ლო ბა დე მო რა ლი
ზე ბუ ლი იყო, ად მი ნის ტრა ცი უ ლი აპა რა ტი – მოშ ლი ლი, ხე ლი სუფ ლე ბა – 
შე სუს ტე ბუ ლი. ცალ კე უ ლი პრო ვინ ცი ე ბი ნელ ნე ლა მოწყ დნენ ქვე ყა ნას და 
გან ცალ კევ დნენ. 

და მა ინც, ერ თი ა ნო ბის გან ცდა ბო ლომ დე მა ინც არ გამ ქრა ლი ყო. XV 
სა უ კუ ნე ში, ალექ სან დრე სა და კონ სტან ტი ნეს მე ფო ბის ხა ნა ში, სა ქარ თვე
ლომ მო ა ხერ ხა ერ თი ა ნო ბის აღ დგე ნა. ეს მხო ლოდ დრო ე ბი თი გა ერ თი ა ნე ბა 
იყო, თუმ ცა ძა ლის ხმე ვას არა ვინ იშუ რებ და და იმე დიც ცოცხ ლობ და, რომ 
ბო ლოს და ბო ლოს ფეხ ზე დამ დგა რი ქვე ყა ნა და იბ რუ ნებ და თა ვის ძველ დი
დე ბას.

სა უ ბე დუ როდ, ვიდ რე ეს გა ერ თი ა ნე ბა მოხ დე ბო და, სა ქარ თვე ლოს 
საზღ ვრებს სამ ხრეთ და სავ ლე თი დან და სამ ხრეთ აღ მო სავ ლე თი დან ორი – 
სპარ სე თი სა და ოტო მან თა – დი დი იმ პე რია მო უ ახ ლოვ და. მათ არ და ა ყოვ
ნეს სა ქარ თვე ლო ზე გა ლაშ ქრე ბა. ამ ახა ლი გან საც დე ლის წი ნა შე აღ მო ჩე ნი
ლი სა ქარ თვე ლო და ი ყო მრა ვალ სამ თავ როდ: აღ მო სავ ლე თით – ქარ თლი სა 

და კა ხე თის სამ თავ რო ე ბად, და სავ ლე თით – იმე რე თის სამ თავ როდ და სამ
ხრე თით – მეს ხე თის სამ თავ როდ. შე უძ ლე ბე ლი აღ მოჩ ნდა ეკ ლე სი ის ერ თი
ა ნო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბაც – იმე რეთს, ქართლს, კა ხეთ სა და მეს ხეთს თა ვი ან თი 
კა თა ლი კო სე ბი ჰყავ დათ.
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5. თურქეთსა და სპარსეთს შორის

სპარ სე თი და თურ ქე თი სა ქარ თვე ლოს დაპყ რო ბა ში ერ თმა ნეთს ეჯიბ რე
ბოდ ნენ. სპარ სე თი ქარ თლსა და კა ხეთს უმიზ ნებ და, თურ ქე თი კი – მეს ხეთ
სა და იმე რეთს. ბრძო ლა, რომ ლის დრო საც გა დამ წყვე ტი იყო ორი ფაქ ტო რი 
– და მო უ კი დებ ლო ბი სა და რწმე ნის დაც ვა, თით ქმის სა მი სა უ კუ ნე გაგ რძელ
და. მტე რი ხში რად იჭ რე ბო და სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე, ზოგ ჯერ იპყ
რობ და კი დეც მას, მაგ რამ მი უ ხე და ვად ამი სა, ვე რა სო დეს ახერ ხებ და ქვეყ
ნის ბო ლომ დე და მო ნე ბას და მო პო ვე ბუ ლი გა მარ ჯვე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას. 
ქვეყ ნის ში და მოწყ ო ბა უც ვლე ლი რჩე ბო და, სა მე ფო არ სად გა უქ მე ბუ ლა.

XVI სა უ კუ ნე ში სპარ სთა პირ ვე ლი კამ პა ნია შე ა ჩე რა მე ფე სი მონ მა (1557
1600). იგი და მორ ჩილ და, თა ვი ვა სა ლად ცნო, მაგ რამ მა ლე ვე აჯან ყდა და 
ომი გა მო აცხ ა და. სპარ სე თის შაჰ მა სი მო ნის ად გი ლას მი სი ძმა და ვი თი დას
ვა. და ვით მა მაჰ მა დი ა ნო ბა მი ი ღო, მაგ რამ რო დე საც კა ხე თი თურ ქებ მა და
იპყ რეს, სპარ სე ლებ მა და ვი თი გა და ა ყე ნეს და ტახ ტი სი მონ მე ფეს და უბ რუ
ნეს. სი მონ მა მო ლა პა რა კე ბე ბი და იწყო იმე რეთ თან, იმე რეთს კი თურ ქე ბი 
აწუ ხებ დნენ. მე ფეს, თუნ დაც სპარ სე თის პრო ტექ ტო რა ტის ქვეშ, სა ქარ თვე
ლოს გა ერ თი ა ნე ბა ეწა და, მაგ რამ ძა ლი ან მა ლე, მრა ვალ რიცხ ო ვა ნი ბრძო
ლე ბის შე დე გად, თურ ქებ მა სი მო ნი და ა მარ ცხეს. მომ დევ ნო წლებ ში მა თი 
აგ რე სია უფ რო ზო მი ე რი გახ და.

სპარ სე თიც აღარ იყო წი ნან დე ბუ რად ძლე ვა მო სი ლი. კა ხე თი და ქარ თლი 
გა ერ თი ა ნე ბა ზე ფიქ რობ დნენ, თა ნაც სპარ სე თის მორ ჩი ლე ბა სა და მას თან 
შე რი გე ბას ცდი ლობ დნენ. ეს სიმ შვი დე დიდ ხანს არ გაგ რძელ და. სპარ სე თის 
ტახ ტზე შაჰ ა ბა სი ავი და (15871628), საკ მა ოდ ნი ჭი ე რი ადა მი ა ნი, რო მელ
მაც საგ რძნობ ლად გა ა ფარ თო ვა თა ვი სი სა მე ფო, მრა ვალ გზის და ა მარ ცხა 
თურ ქე ბი და მთე ლი სა ქარ თვე ლოს დაპყ რო ბა გა ნიზ რა ხა. სა ქარ თვე ლო 
გრძნობ და გარ და უ ვალ კა ტას ტრო ფას. ქარ თლის მე ფე ლუ არ სა ბი და კა ხე
თის მე ფე თე ი მუ რა ზი მტრის წი ნა აღ მდეგ გა ერ თი ან დნენ. ეს გა ერ თი ა ნე ბა 
არ მო ე წო ნა შაჰ ა ბასს და მა თი ვა ჟე ბი სპარ სეთ ში მძევ ლე ბად მო ითხ ო ვა. 
მე ფე ებ მა უა რი შე უთ ვა ლეს. მა შინ შაჰ ა ბა სი შე ე სია ქარ თლკა ხეთს და გა
ა ნად გუ რა. ლუ არ საბ მა და თე ი მუ რაზ მა თა ვი იმე რეთს შე ა ფა რეს. შაჰ მა და

პი რე ბე ბით მო ა ხერ ხა მე ფე ლუ არ სა ბის სპარ სეთ ში ჩაყ ვა ნა იმ იმე დით, რომ 
ის ლამ ზე მო აქ ცევ და. ამა ოდ! ამი ტომ მას წა მე ბა ში ამოჰ ხა და სუ ლი. თე ი მუ
რა ზის დე დამ, კა ხე თის დე დო ფალ მა ქე თე ვან მა,  იგი ვე ბე დი გა ი ზი ა რა. მან, 
მო სა ლოდ ნე ლი წა მე ბი სა და სიკ ვდი ლის მი უ ხე და ვად, არც თა ვის რწმე ნას 
უღა ლა ტა და არც თა ვის ქვე ყა ნას. ქარ თვე ლი დიდ გვა როვ ნე ბი, რომ ლებ მაც 
მაჰ მა დი ა ნო ბა მი ი ღეს, შაჰ ა ბას მა ქარ თლკა ხე თის მბრძა ნებ ლე ბად დას ვა. 
იმე რე თი დან დაბ რუ ნე ბულ მა მე ფე თე ი მუ რაზ მა მო ა ხერ ხა კა ხე თის ტახ
ტის დაბ რუ ნე ბა. ამი ტომ შაჰ მა კვლავ შე უ ტია ამ პრო ვინ ცი ას. მთე ლი ერ თი 
წლის მან ძილ ზე კა ხე ლე ბი მა მა ცუ რად იცავ დნენ თავს, მაგ რამ სა ბო ლო ოდ 
და მარ ცხდნენ. მტე რი სას ტი კად გა უს წორ და მათ – გა წე უ ლი ბრძო ლე ბის სა
ნაც ვლოდ 80 000 ქარ თვე ლი გაჟ ლი ტა და 100 000 სპარ სეთ ში გა და ა სახ
ლა (მა თი შთა მო მავ ლე ბი დღემ დე იქ ცხოვ რო ბენ, ფე რე იდ ნის პრო ვინ ცი ა
ში. მათ და კარ გეს რე ლი გი ა, მაგ რამ შე ი ნარ ჩუ ნეს ენა და თავს ქარ თვე ლებს 
უწო დე ბენ).

მი უ ხე და ვად უმ ძი მე სი სი ტუ ა ცი ი სა, ქარ თვე ლე ბი არ ურიგ დე ბოდ ნენ 
უცხ ო ელ თა ბა ტო ნო ბას და გა ნაგ რძობ დნენ ბრძო ლას მტრის წი ნა აღ მდეგ. 
შაჰ ა ბას მა ბრძა ნე ბით, მთლი ა ნად გა ეწყ ვი ტათ მო სახ ლე ო ბა, სა ქარ თვე ლო
ში კი დევ ახა ლი ჯა რი გაგ ზავ ნა. ამის შემ დეგ თვი თონ ჩა უდ გა ჯარს სა თა ვე
ში, შე ე სია ქვე ყა ნას და გა ა ნად გუ რა ყვე ლა ფე რი, რაც კი მის წი ნა მორ ბე დებს 
გა და ურ ჩა. სამ შობ ლო დან გან დევ ნილ მა თე ი მუ რაზ მა მა ინც მო ა ხერ ხა, ქარ
თველ მე ომ რებს სა თა ვე ში ჩად გო მო და და დრო ე ბით მა ინც გა ე ერ თი ა ნე ბი ნა 
ქარ თლკა ხე თი, რის შემ დე გაც და ატყ ვე ვეს. მო ხუ ცი მე ფე, რო მელ მაც რჯუ
ლის შეც ვლა ზე უა რი თქვა, საპყ რო ბი ლე ში ჩა აგ დეს და სიკ ვდი ლით და სა
ჯეს.

დრო დად რო სპარ სე ლე ბი სა ქარ თვე ლოს მი მართ პო ლი ტი კას არ ბი ლებ
დნენ, მაგ რამ ამას შე დე გი არ გა მო უ ღი ა. ქარ თვე ლებს ქარ თლკა ხე თის 
სა თა ვე ში გა მაჰ მა დი ა ნე ბუ ლი მე ფე ე ბის ხილ ვა არ სურ დათ (სპარ სე ლე
ბი მხო ლოდ გა მაჰ მა დი ა ნე ბულ მე ფე ებს ცნობ დნენ). თუმ ცა უნ და ით ქვას, 
რომ ზო გი ერ თმა გა მაჰ მა დი ა ნე ბულ მა მე ფემ შე ი ნარ ჩუ ნა გუ ლით ქარ თვე
ლო ბა და ქრის ტი ა ნუ ლი რწმე ნა. მათ შო რის იყო ქარ თლის მე ფე ვახ ტანგ VI 
(+1737), რო მე ლიც მტკი ცედ აღუდ გა სპარ სთა და თურ ქთა წი ნა აღ მდე გო ბას 
და ამით დი დად შეც ვა ლა სა ქარ თვე ლოს ცხოვ რე ბა. 
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სპარ სთა ბა ტო ნო ბა, მა თი გავ ლე ნის ზრდა და წეს ჩვე უ ლე ბე ბის ქარ
თულ სი ნამ დვი ლე ში შე მოჭ რა აუ ტა ნელს ხდი და ყო ფას. სწო რედ ამით აიხ
სნე ბა, რომ ქარ თველ თა ბრძო ლა დრო დად რო სუს ტდე ბო და, მაგ რამ გარ
კვე უ ლი ხნის შემ დეგ ისევ ძლი ერ დე ბო და.

ასე თი ვე უბე დუ რე ბა ტრი ა ლებ და და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში, რო მელ
საც თურ ქე თი შე მო სე ო და. თურ ქებ მა ჯერ ქვეყ ნის სამ ხრეთ და სავ ლე თი 
ნა წი ლი, მეს ხე თი, და იპყ რეს. მონ ღოლ თა ბა ტო ნო ბის ხა ნა ში ეს მხა რე ნა
ხევ რად და მო უ კი დე ბე ლი იყო და ათა ბა გე ბი, მეს ხე თის მმარ თვე ლე ბი, მი სი 
სრუ ლი გა მო ყო ფი სათ ვის ძა ლას არ იშუ რებ დნენ. თურ ქთა შე მო სე ვი სას მათ 
დამ პყრო ბელს წი ნა აღ მდე გო ბა თით ქმის არ გა უ წი ეს. თურ ქებს წინ მხო ლოდ 
იმე რე თი აღუდ გა, რად გა ნაც ნათ ლად ხე დავ და სა შიშ რო ე ბას, რო მელ საც 
მეს ხეთ ში თურ ქე ბის შე მო სე ვა გა მო იწ ვევ და. იმერ ლებს ქარ თლე ლე ბიც და
ეხ მარ ნენ. სა უ ბე დუ როდ, დამ პყრო ბელ მა გა ი მარ ჯვა და თურ ქებ მა ყველ გან 
თა ვი ან თი გარ ნი ზო ნე ბი გა ნა ლა გეს. ცო ტა ხნის შემ დეგ მათ ძა ლი ან იო ლად 
და იპყ რეს მეს ხე თის ტე რი ტო რია და ათა ბა გი სრუ ლი ად უმ ტკივ ნე უ ლოდ 
მო აქ ცი ეს ის ლამ ზე. ამი ე რი დან ფა შად წო დე ბულ ათა ბაგს თურ ქე ბი ნიშ
ნავ დნენ. და იწყო ამ მხა რის სრუ ლი გა მაჰ მა დი ა ნე ბა... [აქ აკ ლია გვერ დი 55. 
მთარ გმნე ლი]. 

...შეს თა ვა ზა ქარ თლის ტახ ტი თე ი მუ რაზ მე ო რეს, ბაგ რა ტი ონ თა სა მე ფო 
ოჯა ხის ყვე ლა ზე სა ხე ლო ვან წევრს, კა ხე თის ტახ ტი კი – მის ვაჟ ერეკ ლეს. 
ქარ თველ თა სი ხა რულს საზღ ვა რი არ ჰქონ და. კარ გა ხნის მან ძილ ზე ქარ
თლკა ხე თის ტახ ტზე ქრის ტი ა ნი არ გა მე ფე ბუ ლი ყო. მა მა ცი ქარ თვე ლე ბის 
გულ ში იმე დი ჩა ი სა ხა. ეს სიმ შვი დი სა და მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
სა წინ და რი იყო, რა საც გა რე მოვ ლე ნებ მაც შე უწყო ხე ლი – სპარ სეთ ში ნა
დირ შა ჰი მოკ ლეს. ამ მკვლე ლო ბით გა მოწ ვე ულ მა არე უ ლო ბამ თე ი მუ რაზ 
მე ო რე სა და ერეკ ლე მე ო რეს სა შუ ა ლე ბა მის ცა, ქარ თლკა ხე თი სპარ სელ
თა გან მთლი ა ნად გა ე თა ვი სუფ ლე ბი ნათ. ძა ლი ან მა ლე მათ ხელ ში ჩა იგ დეს 
ერევ ნის სპარ სუ ლი ნა წი ლი და გან ჯის სა ხა ნო, რომ ლე ბიც თა ვი ანთ ვა სა
ლე ბად აქ ცი ეს. 1762 წელს თე ი მუ რა ზი გარ და იც ვა ლა. ფაქ ტობ რი ვად უკ ვე 
გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ქარ თლი და კა ხე თი იუ რი დი უ ლა დაც გა ერ თი ან და ერეკ ლე 
მე ო რის მე ფო ბის ქვეშ. ერეკ ლე დი დად ნი ჭი ე რი ადა მი ა ნი და სა ხელ გან
თქმუ ლი სტრა ტე გი იყო. ხან გრძლი ვი სი ცოცხ ლის მან ძილ ზე მან ორ მოც ზე 
მეტ ბრძო ლა ში მი ი ღო მო ნა წი ლე ო ბა და მათ გან ოც და ა თი გა მარ ჯვე ბით და
ას რუ ლა. მი სი გა მარ ჯვე ბე ბის ამ ბავ მა ევ რო პამ დეც მი აღ წი ა. მე ფე ერეკ ლეს 

ყვე ლა ზე დი დი საზ რუ ნა ვი კი და მო უ კი დებ ლო ბის გამ ყა რე ბა იყო. მეს ხე თის 
გა სა თა ვი სუფ ლებ ლად მან თურ ქეთ თან ომი წა მო იწყ ო.

ერეკ ლეს ბრწყინ ვა ლე მე ფო ბის დროს სა ქარ თვე ლოს ცხოვ რე ბა ში მნიშ
ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი მოხ და, რა საც საგ რძნო ბი გა უმ ჯო ბე სე ბა მოჰ ყვა. 
არა ერ თი ზო მა იქ ნა მი ღე ბუ ლი მო ხე ლე თა მთე ლი კორ პუ სის შე საქ მნე ლად, 
ჩა მო ყა ლიბ და მუდ მივ მოქ მე დი მი ლი ცი ა, შე იქ მნა ია რა ღის მა ნუ ფაქ ტუ
რა, წა მო იწყ ეს ლი თო ნის და მუ შა ვე ბა, და იხ ვე წა ტი პოგ რა ფი აც, რო მე ლიც 
სა ქარ თვე ლო ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბის გა მო გვი ან გა ი მარ თა. ეპის კო პო
სებ მა, კურ თხე ვი სას და დე ბუ ლი ფი ცის თა ნახ მად, გახ სნეს ახა ლი სკო ლე ბი 
და გა ნათ ლე ბაც გავ რცელ და. სა ე რო და სა ეკ ლე სიო პი რე ბი ძა ლას არ იშუ
რებ დნენ ზნე ობ რი ო ბის ასა მაღ ლებ ლად. და არ სდა და მრა ვა ლი ხელ ნა წე რი
თა თუ წიგ ნით შე ივ სო ბიბ ლი ო თე კე ბი. გაჩ ნდა აზ რი ფე ო და ლურ წყო ბა ზე 
და ფუძ ნე ბუ ლი ად მი ნის ტრა ცი უ ლი მმარ თვე ლო ბის ახა ლი სის ტე მით შეც
ვლის აუ ცი ლებ ლო ბის შე სა ხებ. დიდ გვა რო ვან თა კლა სი ამ ეპო ქა ში ორად 
იყო გა ყო ფი ლი: თა ვა დე ბად და აზ ნა უ რე ბად. პირ ველ ნი სრუ ლუფ ლე ბი ა ნი 
ბა ტო ნე ბი იყ ვნენ სა კუ თარ ტე რი ტო რი ა ზე, თა ვი ანთ სამ ფლო ბე ლო ში ჯარ ში 
გაწ ვე უ ლებს თვი თონ ხელ მძღვა ნე ლობ დნენ და თა ვი სუფ ლდე ბოდ ნენ ზო გი
ერ თი სა ხელ მწი ფო გა და სა ხა დის გან. ამ გვა რად, თა ვად თა პრი ვი ლე გი ე ბის 
გა მო სა მე ფო და ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბა დაკ ნი ნე ბუ ლი იყო. აზ ნა უ რე
ბი მა თი ვა სა ლე ბი იყ ვნენ და სა პა ტიო თა ნამ დე ბო ბე ბი ეკა ვათ. თა ვა დებ საც 
და აზ ნა უ რებ საც ჰყავ დათ ყმე ბი: მო სამ სა ხუ რე პი რე ბი და გლე ხე ბი. ისი ნი 
ბა ტო ნებს გა და სა ხა დებს უხ დიდ ნენ და სხვა დას ხვა საქ მი ა ნო ბას ას რუ ლებ
დნენ.

ჯერ კი დევ XII სა უ კუ ნე ში ფე ო დალ თა ძა ლა უფ ლე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად შე
სუს ტდა და მათ სა ხელ მწი ფო საქ მე თა მსვლე ლო ბა ზე ზე გავ ლე ნა და კარ გეს. 
მი უ ხე და ვად ამი სა, ად მი ნის ტრა ცი უ ლი სის ტე მის დე ზორ გა ნი ზა ცი ამ, მონ
ღოლ თა, თურ ქთა და სპარ სელ თა შე მო სე ვებ მა, რაც ხში რად აი ძუ ლებ და 
პრო ვინ ცი ებს პა ტარ პა ტა რა ომებ ში ჩარ თუ ლიყ ვნენ, ხე ლი შე უწყო დიდ გვა
რო ვა ნი ოჯა ხე ბის პრეს ტი ჟის ზრდას. გარ კვე ულ წი ლად, პა სუ ხის მგებ ლო ბა 
მე ფე ებ საც ეკის რე ბო დათ – ფი ნან სუ რი შე ჭირ ვე ბის დროს ისი ნი დახ მა რე
ბის თვის ყმებს მი მარ თავ დნენ ხოლ მე.

ფე ო და ლიზ მის მავ ნე გავ ლე ნას გო ნი ე რი ადა მი ა ნე ბი კარ გად იაზ რებ დნენ 
და ცდი ლობ დნენ, გა მო ეს წო რე ბი ნათ მდგო მა რე ო ბა, გან სა კუთ რე ბით, XVIII 
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სა უ კუ ნის II ნა ხე ვარ ში. თუმ ცა ყვე ლა ზე და უ ზო გა ვად მე ფე ერეკ ლე II შე ებ
რძო ლა. XVIII სა უ კუ ნის ბო ლოს და სავ ლურ გა მოც დი ლე ბა ზე დაყ რდნო ბით 
შე მუ შავ და სამ თავ რო ბო და ად მი ნის ტრა ცი უ ლი სის ტე მის რე კონ სტრუქ ცი
ის სრუ ლი გეგ მა. გა მოჩ ნდნენ ახ ლე ბუ რად მო აზ როვ ნე სა ხელ მწი ფო მოღ ვა
წე ე ბი, რო მელ თაც არა ფე რი ჰქონ დათ სა ერ თო ძვე ლი ტი პის თა ვა დებ თან.

ამ ეპო ქა ში იმე რეთ ში მე ფობ და სო ლო მონ I, ერეკ ლე მე ფის ღირ სე უ ლი 
თა ნა მედ რო ვე, თურ ქთა და უ ძი ნე ბე ლი მტე რი. მე ფე სო ლო მო ნი მრა ვალ გზის 
აუ ჯან ყდა თურ ქებს და მო ა ხერ ხა, მთლი ა ნად გა ე თა ვი სუფ ლე ბი ნა თა ვი სი 
ქვე ყა ნა. ერ თი ა ნო ბი სა კენ მე ფე სო ლო მო ნიც მი ის წრა ფო და და, მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ მან ვერ მო ა ხერ ხა, მთლი ა ნად და ე მორ ჩი ლე ბი ნა ზო გი ერ თი გა
მო ყო ფი ლი პრო ვინ ცი ა, გუ რი ამ, სა მეგ რე ლომ და აფ ხა ზეთ მა მა ინც აღი ა რეს 
მი სი უპი რა ტე სო ბა. მა ლე სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა მე ფე და დი დი თა ვა დი ერეკ
ლე მე ფის ირ გვლივ გა ერ თი ან და.

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მი უ ხე და ვად სპარ სელ თა და თურ ქთა ბა ტო ნო
ბი სა, XVIII და გან სა კუთ რე ბით, XIX სა უ კუ ნე ში სა ქარ თვე ლო ში დი დი პო
ლი ტი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და კულ ტუ რუ ლი სა მუ შა ო ე ბი ჩა ტარ და. XVIII სა
უ კუ ნის II ნა ხევ რი დან სა ქარ თვე ლო ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად გა ერ თი ა ნე ბის კენ 
მი ის წრა ფო და. პო ლი ტი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და კულ ტუ რუ ლი ცხოვ რე ბა ამის 
ყვე ლა ნი შანს ავ ლენ და. მშვი დო ბი ა ნი ვი თა რე ბის პი რო ბებ ში, ორ სა უ კუ ნე
ნა ხევ რი ა ნი უწყ ვე ტი ომე ბით და სუს ტე ბუ ლი სა ხელ მწი ფოს ძლი ე რე ბის აღ
დგე ნა შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და.

6. რუსეთთან დაახლოება და რუსების ბატონობა

მუს ლი მა ნე ბის გა რე მოც ვა ში მყო ფი ქვე ყა ნა მხო ლოდ პო ლი ტი კუ რად და
ზა რალ და. ქარ თვე ლი ხალ ხი, მცხოვ რე ბი აზი ი სა და ევ რო პის გა სა ყარ ზე, 
თა ვი სი კულ ტუ რით, ტრა დი ცი ე ბით თუ სუ ლი ე რე ბით აღ მო სავ ლურ ზე მე
ტად და სავ ლუ რია და ევ რო პი სა კენ მიდ რე კი ლი. ბი ზან ტი ის და ცე მის შემ დეგ 
ევ რო პა სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის პირ და პი რი სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბი 
შეწყ და. ქარ თვე ლე ბი ამ კონ ტაქ ტის აღ დგე ნას მუდ მი ვად ცდი ლობ დნენ, 
გან სა კუთ რე ბით კი – XVIII სა უ კუ ნე ში. თუმ ცა, ამ ეპო ქა ში მიმ დი ნა რე მოვ
ლე ნე ბის გა მო, ეს ვე ღარ მო ხერ ხდა. შე უძ ლე ბე ლი შე იქ ნა ევ რო პას თან რე გუ
ლა რუ ლი კავ ში რე ბის დამ ყა რე ბა და, მით უმე ტეს, რა ი მე დახ მა რე ბის მი ღე ბა 
სპარ სე ლე ბი სა და თურ ქე ბის აგ რე სი ის შე სა ჩე რებ ლად. არ სე ბულ მა მდგო მა
რე ო ბამ ძა ლა უ ნე ბუ რად უბიძ გა სა ქარ თვე ლოს რუ სე თის კენ, რო გორც ერ
თმორ წმუ ნე ქვეყ ნის კენ. ერ თგვა რი კავ ში რი ამ ორ ქვე ყა ნას შო რის უწი ნაც 
არ სე ბობ და, თუმ ცა მას რე ა ლუ რი შე დე გი არ მოჰ ყო ლი ა. XVIII სა უ კუ ნე ში 
და იწყო რუ სე თის მი ერ სამ ხრე თის ექ სპან სი ა, რა მაც იგი სპარ სეთ თან და 
თურ ქეთ თან ომ ში ჩა ით რი ა, ამან კი რუ სე თი სა და სა ქარ თვე ლოს ინ ტე რე
სე ბი გა დაკ ვე თა. რუ სეთს ხელს აძ ლევ და, დაყ რდნო ბო და პა ტა რა, მაგ რამ 
მა მაც და მა ღა ლი დო ნის კულ ტუ რის მქო ნე ქარ თველ ერს. სა ქარ თვე ლო, 
თა ვის მხრივ, ფიქ რობ და, რომ გა მო ი ყე ნებ და დიდ რუ სეთ თან მე კავ ში რე ო
ბას სა უ კუ ნო ვა ნი მტრის აგ რე სი ის შე სა ჩე რებ ლად და, ამავ დრო უ ლად, ევ
რო პა საც და უ ახ ლოვ დე ბო და. 

1783 წელს მე ფე ერეკ ლე IIმ და ეკა ტე რი ნე II დიდ მა ხე ლი მო ა წე რეს 
"სა მე გობ როსა მე კავ ში რეო და პრო ტექ ტო რა ტის" ტრაქ ტატს, რომ ლის 
მი ხედ ვი თაც ქარ თლკა ხე თის სა მე ფო ინარ ჩუ ნებ და სუ ვე რე ნი ტეტ სა და 
და მო უ კი დებ ლო ბას ში და პო ლი ტი კურ საქ მე ებ ში, ხო ლო სა გა რეო პო
ლი ტი კა სა ქარ თვე ლოს რუ სეთ თან უნ და შე ე თან ხმე ბი ნა. ომის შემ თხვე
ვა ში ორი ვე მხა რე ურ თი ერ თდახ მა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბას კის რუ ლობ და 
და ა.შ. რუ სეთ მა არც ერ თი პი რო ბა არ შე ას რუ ლა. მან პა ტა რა შე ნა ერ თი 
გა უგ ზავ ნა ერეკ ლეს, რო მე ლიც მა ლე ვე უკან გა იწ ვი ა, თუმ ცა რუ სე თი სა 
და სა ქარ თვე ლოს შე კავ ში რე ბამ დი დი მღელ ვა რე ბა გა მო იწ ვია მუ სულ
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მა ნურ ქვეყ ნებ ში. შე დე გად, აღა მაჰ მად ხა ნის უმ ძლავ რე სი ჯა რი შე ე სია 
ქარ თლკა ხეთს და გა ა ნად გუ რა იგი, თბი ლი სი კი გა დაწ ვა (1795).

ეს მარ ცხი ხელს აძ ლევ და რუ სეთს – სპარ სე თი სა და თურ ქე თის მი ერ 
უკი დუ რე სად და სუს ტე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს ხელ ში ჩაგ დე ბა იოლ დე ბო და.

ამის შემ დეგ ერეკ ლე II მა ლე გარ და იც ვა ლა. მი სი ვა ჟი, გი ორ გი XII, შე
ე ცა და, აღედ გი ნა ურ თი ერ თო ბა სპარ სეთ თან და თურ ქეთ თან, მაგ რამ ში
შობ და, რომ ეს სიმ შვი დე დიდ ხანს არ გას ტან და. ამი ტო მაც, მი უ ხე და ვად 
ან ტი რუ სუ ლი გან წყო ბი სა, რო მე ლიც ერეკ ლეს მე ფო ბი სას გაცხ ად და, მე ფე 
გი ორ გიმ გა ნა ახ ლა მო ლა პა რა კე ბე ბი რუ სეთ თან. სა უ ბე დუ როდ, მი სი სიკ
ვდი ლის გა მო, მო ლა პა რა კე ბე ბი ბო ლომ დე ვერ მი ვი და. ამ დროს რუ სეთ
მა, დამ ხმა რე სამ ხედ რო ძა ლე ბის გაგ ზავ ნის სა ბა ბით, სამ ხედ რო ნა წი ლე ბი 
თბი ლის ში შე იყ ვა ნა და ყვე ლა ღო ნე იხ მა რა, რომ გი ორ გის ვა ჟი და ვი თი ტახ
ტზე არ ასუ ლი ყო. 1801 წელს რუ სეთ მა ქარ თლი და კა ხე თი ანექ სი რე ბუ ლად 
გა მო აცხ ა და, ტახ ტის მემ კვიდ რე და სა მე ფო ოჯა ხის სხვა წევ რე ბი რუ სეთ ში 
გა და ა სახ ლა, სა ქარ თვე ლოს გავ ლე ნი ა ნი პო ლი ტი კუ რი მოღ ვა წე ე ბი და ატყ
ვე ვა და ამ ქვეყ ნის სა ხელ მწი ფო ებ რი ო ბა ნელ ნე ლა სრუ ლი ად წა შა ლა. ამ
გვარ მა მზაკ ვრო ბამ და ძა ლა დო ბამ დი დი უკ მა ყო ფი ლე ბა გა მო იწ ვი ა. აჯან
ყდნენ მთის მაცხ ოვ რებ ლე ბი, მათ სხვა ნიც აჰ ყვნენ. გა უ თა ვე ბე ლი ამ ბო ხი 
ოც და ათ წელს გრძელ დე ბო და და უკა ნას კნე ლი აჯან ყე ბა 1832 წელს ჩა ახ
შვეს.

რუ სეთ მა ქარ თლი სა და კა ხე თის გავ ლით სა ჯა რი სო ნა წი ლე ბი და სავ
ლეთ სა ქარ თვე ლო ში შე იყ ვა ნა და იმე რე თის მე ფე სო ლო მონ IIს პაქ ტზე 
ხე ლის მო წე რა მოს თხო ვა. რუ სე თის მე ფე სო ლო მონს არ ენ დო ბო და, ამი
ტო მაც ის, მო ლა პა რა კე ბე ბის გაგ რძე ლე ბის სა ბა ბით, თბი ლის ში მო იხ მეს და 
იქ და ატყ ვე ვეს. ერ თგუ ლი პი რე ბის დახ მა რე ბით, მე ფე გა იქ ცა, თურ ქეთ ში 
გა და ვი და, იქი დან კი იმე რეთ ში დაბ რუნ და. ხალ ხი რუ სეთ თან საბ რძოლ ვე
ლად სო ლო მო ნის გვერ დით დად გა. სა უ ბე დუ როდ, მი სი სი მა მა ცე გა მარ ჯვე
ბით არ დაგ ვირ გვინ და. და მარ ცხე ბულ მა მე ფემ თა ვი თურ ქეთს შე ა ფა რა და 
ტრა პი ზონ ში გარ და იც ვა ლა. მი სი სიკ ვდი ლის შემ დეგ რუ სეთ მა მთე ლი და
სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო და იპყ რო.

ქვეყ ნის სრუ ლი ოკუ პა ცი ის შემ დეგ რუ სე თი სა ქარ თვე ლოს რუ სი ფი კა
ცი ას შე უდ გა. იგი ან გა რიშს არც სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ას უწევ და, რო მე ლიც 

V სა უ კუ ნი დან და მო უ კი დე ბე ლი იყო. ქარ თულ მა ეკ ლე სი ამ ხომ მაჰ მა დი ა
ნე ბის ძა ლა დო ბი სა საც კი შეძ ლო ავ ტო კე ფა ლი ის შე ნარ ჩუ ნე ბა. ეკ ლე სი ის 
წი ნამ ძღვა რი, კა თა ლი კო სი, რუ სეთ ში გა და ა სახ ლეს. მის ად გი ლას რუ სი ეგ
ზარ ხო სი დაჯ და და ქარ თუ ლი ეკ ლე სია რუ სე თის ბი უ როკ რა ტი ულ სი ნოდს 
და უ მო ჩი ლა.

და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს ეპის კო პო სე ბი და სამ ღვდე ლო ე ბა ამ გა დაწყ
ვე ტი ლე ბას წინ აღუდ გნენ, მაგ რამ რუ სე თის მთავ რო ბამ ორი მიტ რო პო ლი
ტი და ა პა ტიმ რა, ერ თერ თი მათ გა ნი (ქუ თა ი სის მიტ რო პო ლი ტი დო სი თე ო
ზი) მოკ ლა, ხო ლო მე ო რე (ექ ვთი მე, გე ლა თის მიტ რო პო ლი ტი) – ციმ ბირ ში 
გა და ა სახ ლა. ამ სიმ ხე ცემ იმე რე თის ამ ბო ხი გა მო იწ ვი ა. 

ყვე ლა ად მი ნის ტრა ცი ულ სა ხელ მწი ფო და წე სე ბუ ლე ბა ში რუ სი მო ხე ლე
ე ბი და ი ნიშ ნენ. თუ კი შემ თხვე ვით რა ღაც ნა ი რად რო მე ლი მე თა ნამ დე ბო
ბა ზე ქარ თვე ლი აღ მოჩ ნდე ბო და, ის მხო ლოდ და მხო ლოდ რე ნე გა ტი იყო. 
ად მი ნის ტრა ცი ებ ში, სა სა მარ თლო ში, სკო ლებ სა და ზოგ ჯერ ეკ ლე სი ებ შიც 
ქარ თუ ლი ენა რუ სულ მა შეც ვა ლა. ქარ თველ მო წა ფეს სჯიდ ნენ, თუ კი ის 
მშობ ლი ურ ენას გა მო ი ყე ნებ და ან ქარ თულ წიგნს წა ი კითხ ავ და. მათ ეკ რძა
ლე ბო დათ სი ა რუ ლი ქარ თულ თე ატ რში. ქარ თვე ლი ბავ შვის თვის არ იყო 
ად ვი ლი სკო ლა ში შეს ვლა. ქარ თვე ლებს ოც ნე ბად ჰქონ და, და ე არ სე ბი ნათ 
უნი ვერ სი ტე ტი, თუნ დაც რუ სუ ლი, მაგ რამ – უნი ვერ სი ტე ტი. ეს ოც ნე ბა არ 
გან ხორ ცი ელ და. ქარ თუ ლი გა ზე თე ბის გა მო ცე მა მკაც რად იყო რეგ ლა მენ
ტი რე ბუ ლი და უმ კაც რეს ცენ ზუ რას გა დი ო და. "სა ქარ თვე ლო" – ამ სიტყ ვის 
გა მო ყე ნე ბაც კი იკ რძა ლე ბო და. აკ რძა ლუ ლი იყო თე ატ რში სა ქარ თვე ლოს 
ის ტო რი ის ამ სახ ვე ლი პი ე სე ბის დად გმა. რუ სე თის მი ერ დაპყ რო ბილ მეს
ხეთ ში ის ჯე ბო და გა მუ სულ მა ნე ბულ ქარ თვე ლებ ში ქარ თუ ლი დამ წერ ლო
ბის პრო პა გან და. ქარ თუ ლი ეკ ლე სი ი სა და სა მე ფო ოჯა ხის ქო ნე ბა რუ სულ 
სა ლა რო ში ჩა ი კე ტა და ფუნ ქცი ო ნე რებს ხმარ დე ბო და. ქარ თვე ლი გლე ხე ბი 
იტან ჯე ბოდ ნენ და სა მუ შა ვე ბე ლი მი წე ბის ნაკ ლე ბო ბით, მთავ რო ბამ კი და
ა არ სა ბან კი, რომ ლის მი ზა ნიც იყო ქარ თუ ლი მი წე ბის შე ძე ნა და რუ სე ბი
სათ ვის და რი გე ბა. რუს მა მთავ რო ბამ თურ ქე თის თვის წარ თმე უ ლი ჯა ვა
ხე თი დან გან დევ ნა ად გი ლობ რი ვი ქარ თუ ლი მო სახ ლე ო ბა და მა თი მი წე ბი 
უცხ ო ე ლებს და უ რი გა. ყვე ლა ნა რი ად ცდი ლობ დნენ, და ებ რკო ლე ბი ნათ სა
ქარ თვე ლო ში წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბა. 

თავ და პირ ვე ლად ქარ თვე ლი ხალ ხი თა ვის აღ შფო თე ბას რუს თა ბა ტო
ნო ბის წი ნა აღ მდეგ ამ ბო ხით გა მო ხა ტავ და, მაგ რამ ეს მე თო დი უზარ მა ზა რი 
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იმ პე რი ის წი ნა აღ მდეგ საბ რძოლ ვე ლად არა ე ფექ ტუ რი გა მოდ გა. ამი ტომ ის 
უხ მა უ რო ბრძო ლამ შეც ვა ლა. ქარ თუ ლი ეროვ ნუ ლი ცნო ბი ე რე ბის გა მო საფ
ხიზ ლებ ლად სხვაგ ვა რი ძა ლის ხმე ვა იყო სა ჭი რო. წიგ ნე ბი თუ ჟურ ნალ გა ზე
თე ბი, სკო ლე ბი, თე ატ რი – ეს იყო მოქ მე დე ბის არე ა ლი ქარ თუ ლი სუ ლის 
და სამ კვიდ რებ ლად. ქარ თვე ლებ მა და ა არ სეს მუ ზე უ მე ბი, სა დაც დაგ როვ და 
ძვე ლი წიგ ნე ბი და ხელ ნა წე რე ბი, ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შე ბი, ან ტი კუ რი ხა ნის ის
ტო რი ულ არ ქე ო ლო გი უ რი ნი მუ შე ბი. ბუ ნე ბით ფხი ზელ მა ქარ თველ მა ერ მა 
ისარ გებ ლა შე და რე ბი თი სიმ შვი დით და ეკო ნო მი კუ რად უფ რო მოძ ლი ერ და.

გაჩ ნდნენ ეროვ ნუ ლი იდე ის ახა ლი დამ ცვე ლე ბი. გა ნათ ლე ბულ მა ახალ
გაზ რდო ბამ ფარ თოდ გა ავ რცე ლა ევ რო პუ ლი ლი ბე რა ლუ რი იდე ე ბი. 1850
დან 1860 წლამ დე ეროვ ნულ მა იდე ამ ახა ლი აღ მავ ლო ბა გა ნი ცა და და 
ცვლი ლე ბე ბი სო ცი ა ლურ ცხოვ რე ბა ზეც აი სა ხა. XIX სა უ კუ ნის და სას რუ ლი 
ეროვ ნუ ლი სუ ლის აღ დგე ნის ეპო ქა იყო. გაჩ ნდა იმე დი პო ლი ტი კუ რი აღორ
ძი ნე ბი სა. თუ კი წი ნათ ეროვ ნულ შე ტე ვით ძა ლის ხმე ვას ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
ხა სი ა თი ჰქონ და და მხო ლოდ ვიწ რო წრე ე ბით შე მო ი ფარ გლე ბო და, ახ ლა 
სო ცი ა ლუ რი, ეკო ნო მი კუ რი, ეროვ ნუ ლი და პო ლი ტი კუ რი ბრძო ლის მიზ ნე
ბით შე იქ მნა რე ვო ლუ ცი უ რი პარ ტი ე ბი. ამ მოძ რა ო ბამ ღრმად შე აღ წია უბ
რა ლო ფე ნებ ში და ამ სუ ლის კვე თე ბით მთე ლი ერი გა ნაწყ ო.

1905 წლის რუ სე თის რე ვო ლუ ცი ა ში ქარ თვე ლებ მა მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო
ლი შე ას რუ ლეს.

1914 წელს, რო დე საც I მსოფ ლიო ომი და იწყ ო, ქარ თველ ერს გა უჩ ნდა 
იმე დი, რომ სი ტუ ა ცია მთელ რუ სეთ ში და სა ქარ თვე ლო შიც შე იც ვლე ბო და. 
ქარ თულ მა პო ლი ტი კურ მა პარ ტი ებ მა თა ვი ანთ მო ვა ლე ო ბად ჩათ ვა ლეს, სა
ერ თო ძა ლე ბით ემოქ მე დათ. და არ სდა კო მი ტე ტი, რომ ლის ავ ტო რი ტე ტიც, 
გან სა კუთ რე ბით, 1917 წლის რე ვო ლუ ცი ის დაწყ ე ბას თან ერ თად გა ი ზარ და. 
რე ვო ლუ ცი ის წა ქე ზე ბი თა და ხელ მძღვა ნე ლო ბით, 1917 წლის ნო ემ ბერ ში 
მო იწ ვი ეს პო ლი ტი კურ პარ ტი ა თა და ეკო ნო მი კურ ორ გა ნი ზა ცი ა თა წარ მო
მად გენ ლე ბი სა და მთე ლი სა ქარ თვე ლოს კე თი ლის მყო ფელ თა ასამ ბლე ა. მან 
ჩა ა ტა რა... (აკ ლია გვ. 64 – მთარგმნ.).

თავი მესამე

ლიტერატურა და ხელოვნება
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1. ლიტერატურა

სა ქარ თვე ლოს რამ დე ნი მე პრო ვინ ცი ამ შე ი ნარ ჩუ ნა თა ვი სი დი ა ლექ ტე ბი 
(აფ ხა ზუ რი, სვა ნუ რი, ლა ზურ მეგ რუ ლი), მაგ რამ ოფი ცი ა ლუ რი და სა ლი ტე
რა ტუ რო ენა ყვე ლა ქარ თვე ლი სათ ვის ყო ველ თვის იყო და არის ქარ თუ ლი. 
არ სე ბობს ორი სა ხის ან ბა ნი – სა ეკ ლე სიო (სწო რად გა მო წე რი ლი ნიშ ნე ბი) 
და სა ე რო (მრგვლო ვა ნი ნიშ ნე ბი). ზო გი ერ თი მეც ნი ე რი ფიქ რობს, რომ სა
ე რო ან ბა ნი სა ეკ ლე სი ო და ნაა წარ მო შო ბი ლი, სხვა ნი კი ვა რა უ დო ბენ, რომ 
სა ე რო ან ბა ნი ჯერ კი დევ ჩვენს წელ თაღ რიცხ ვამ დე არ სე ბობ და (ამ ცნო
ბას გვაწ ვდი ან ქარ თუ ლი მე მა ტი ა ნე ე ბი). თუმ ცა, რო დე საც სა ქარ თვე ლომ 
ქრის ტი ა ნო ბა მი ი ღო, სამ ღვდე ლო ე ბამ არ მო ი სურ ვა წარ მარ თუ ლი ან ბა ნის 
გად მო ღე ბა და შე მო ი ღო ახა ლი, სა ეკ ლე სი ო, ან ბა ნი. აღ მო ჩე ნილ ხელ ნა წერ
თა გან ყვე ლა ზე ძვე ლი, რო მელ მაც შე მოგ ვი ნა ხა სა ე რო ან ბა ნის ასო ე ბი, თა
რიღ დე ბა XI სა უ კუ ნით. დღეს ამ ან ბანს აღარც სა ბეჭ დად გა მო ი ყე ნე ბენ და 
აღარც მი მო წე რი სას.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ თუნ დაც ფრაგ მენ ტუ ლად, შე მორ ჩე ნი ლი არ 
არის არც ერ თი ნა წარ მო ე ბი, ზო გი ერთ ხელ ნა წერ ში და ცუ ლი მი ნიშ ნე ბა 
გა ვიფ ქრე ბი ნებს, რომ ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რა ჯერ კი დევ ჩვენს წელ თაღ
რიცხ ვამ დე არ სე ბობ და. ჩვე ნამ დე მოღ წე უ ლი ყვე ლა ზე ად რე უ ლი ლი ტე რა
ტუ რუ ლი ძეგ ლი V და VI სა უ კუ ნე ე ბით თა რიღ დე ბა. ამ ლი ტე რა ტუ რულ დო
კუ მენ ტებ ში აღ წე რი ლი მოვ ლე ნე ბი რე ლი გი უ რი ხა სი ა თი სა ა.

გა უ თა ვე ბე ლი თავ დას ხმე ბი სა და სას ტი კი ომე ბის გა მო, რომ ლე ბიც სა
ქარ თვე ლომ გა და ი ტა ნა, შე მოგ ვრჩა ამ ნა წარ მო ე ბა თა უმ ცი რე სი (სპე ცი ა
ლის ტთა აზ რით, მე ა სე დი) ნა წი ლი. მო ნას ტრებ ში სა ი დუმ ლოდ გა და ნა ხუ ლი 
რე ლი გი უ რი დო კუ მენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა გა და არ ჩი ნა იმან, რომ ისი ნი 
ჩა კე ტი ლი ჰქონ დათ მტრის თვის მი უწ ვდო მელ ად გი ლებ ში. სა ე რო ლი ტე რა
ტუ რა კი ინა ხე ბო და სა სახ ლე ებ სა და სახ ლებ ში, რომ ლე ბიც უმოწყ ა ლოდ გა
ნად გურ და და გა ი ძარ ცვა მტრის მი ერ. 

ით ვლე ბა, რომ ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რა იწყ ე ბა ქრის ტი ა ნო ბის შე მოს
ვლას თან ერ თად. ახალ მა რე ლი გი ამ, ცხა დი ა, წარ მოშ ვა სა სუ ლი ე რო წიგ
ნე ბის, გან სა კუთ რე ბით, წირ ვალოც ვი სათ ვის სა ჭი რო ლი ტე რა ტუ რის, 
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თარ გმნის სა ჭი რო ე ბა. V სა უ კუ ნის და საწყ ის ში ქარ თუ ლი სა ხა რე ბი სა და ეკ
ლე სი ის წმინ და მა მე ბის ცხოვ რე ბის თარ გმა ნი უკ ვე არ სე ბობ და.

ღვთის სიტყ ვამ (ქრის ტეს ქა და გე ბამ) სა ქარ თვე ლო ში, უპირ ვე ლეს ყოვ
ლი სა, სი რი ი დან და იე რუ სა ლი მი დან შე მო აღ წი ა. უძ ვე ლეს ლი ტე რა ტუ რას 
აღ მო სავ ლუ რი ქრის ტი ა ნო ბის გავ ლე ნის კვა ლი ამ ჩნე ვი ა. სწრა ფად იმა ტა 
ნა თარ გმნი ლი ტე რა ტუ რის რიცხ ვმა. მა ლე ვე გაჩ ნდა ორი გი ნა ლუ რი ლი ტე
რა ტუ რა – წმინ დან თა ცხოვ რე ბა ნი, შეს რუ ლე ბუ ლი დახ ვე წილ სტილ ში ("შუ
შა ნი კის წა მე ბა", V სა უ კუ ნე; "ევ სტა თი მცხე თე ლის მარ ტვი ლო ბა", VI სა უ კუ
ნე). გა მოჩ ნდნენ ქარ თვე ლი მქა და გებ ლე ბიც. მა თი ქა და გე ბა, გამ სჭვა ლუ ლი 
ღრმა რწმე ნი თა და ეროვ ნუ ლი სუ ლის კვე თე ბით, მთელ სა ქარ თვე ლო ში 
გავ რცელ და. სა ქარ თვე ლომ მჭიდ რო კონ ტაქ ტე ბი და ამ ყა რა ბი ზან ტი ას თან, 
სა ქარ თვე ლო სა და საზღ ვარ გა რეთ და არ სე ბულ ქარ თულ მო ნას ტრებ ში კი 
ფარ თო ლი ტე რა ტუ რუ ლი საქ მი ა ნო ბა გა ჩაღ და. ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რა 
მდიდ რდე ბო და მა შინ დე ლი ცი ვი ლი ზე ბუ ლი ერე ბის სა უ კე თე სო ნა წარ მო
ე ბე ბით. ქარ თუ ლი თარ გმა ნის წყა ლო ბით დღემ დე შე მო ნა ხუ ლია მრა ვა ლი 
ისე თი თხზუ ლე ბა, რომ ლის ორი გი ნა ლუ რი ვერ სი აც და კარ გუ ლი ა. გვაქვს 
X სა უ კუ ნის ორი გი ნა ლუ რი კო მენ ტა რე ბი წმინ და წე რი ლე ბი სა, სა მეც ნი ე
რო ნა წარ მო ე ბე ბი, სა ჭირ ბო რო ტო სა ეკ ლე სიო სა კითხ ე ბის შემ სწავ ლე ლი და 
ის ტო რი უ ლი თზუ ლე ბე ბი, ასე ვე ქრის ტი ა ნუ ლი ეპო ქის ერ თერ თი ყვე ლა ზე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წარ მო ე ბი – "გრი გოლ ხან ძთე ლის ცხოვ რე ბა", რო მე ლიც 
მერ ჩუ ლეს ეკუთ ვნის და წმინ და ნის სა მა გა ლი თო ცხოვ რე ბას ასა ხავს.

ქარ თულ მა ლი ტე რა ტუ რამ თა ვი სი გან ვი თა რე ბის უმაღ ლეს სა ფე ხურს 
XI სა უ კუ ნე ში მი აღ წი ა. გან სა კუთ რე ბით ფას და უ დე ბე ლია ამ ეპო ქის მწერ
ლე ბის – ექ ვთი მე და გი ორ გი მთაწ მინ დე ლე ბის, ეფ რემ მცი რის, იო ა ნე პეტ
რი წის, არ სენ იყალ თო ე ლის – ღვაწ ლი. ექ ვთი მე მთაწ მინ დე ლის (+1028) კო
ლო სა ლუ რი შრო მის შე დე გი ა, რომ არ სე ბობს ორი გი ნა ლუ რი თარ გმა ნე ბი. 
მან თვი თონ თარ გმნა უამ რა ვი ნა წარ მო ე ბი და თან და ურ თო კო მენ ტა რე
ბი. მი სი დამ სა ხუ რე ბა ა, რომ გვაქვს ბერ ძნუ ლი დან ქარ თუ ლად თარ გმნი ლი 
"სიბ რძნე ბა ლა ვა რი სა" (Barlaam et Josaphat). ამ ნა წარ მო ებ მა იე რუ სა ლი მი
დან სა ქარ თვე ლო ში VII სა უ კუ ნე ში შე აღ წია და ფარ თოდ გავ რცელ და. მოგ
ვი ა ნე ბით ამ ქარ თუ ლი ვერ სი ის თარ გმნის გზით შე იქ მნა ყვე ლა ევ რო პუ ლი 
ვერ სი ა, ის ლან დი უ რიც კი. ექ ვთი მეს მოს წავ ლე და ბი ოგ რა ფი გი ორ გი მთაწ
მინ დე ლი (+1066), უზარ მა ზა რი ერუ დი ცი ი სა და უნი ვერ სა ლუ რი ცოდ ნის 
მწე რა ლი, თა ვი სი მას წავ ლებ ლის საქ მის ღირ სე უ ლი გამ გრძე ლე ბე ლი ა. ქარ
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თუ ლი ლი ტე რა ტუ რა მა ნაც არა ერ თი თარ გმა ნი თა და ორი გი ნა ლუ რი ნა წარ
მო ე ბით გა ამ დიდ რა. ეფ რემ მცი რე (+1100) იყო გა მორ ჩე უ ლი ფი ლო სო ფო სი 
და ის ტო რი კო სი, რო მელ მაც ის ტო რი უ ლი ცნო ბე ბი მეც ნი ე რუ ლად და ა მუ
შა ვა. მის კა ლამს ეკუთ ვნის შემ დე გი ნა წარ მო ე ბე ბი: "მოქ ცე ვაი ქარ თლი სა ი" 
(სა ქარ თვე ლოს მოქ ცე ვის მი ზე ზე ბი) და "ბერ ძნუ ლი მი თო ლო გი ა". ის იყო 
სა ქარ თვე ლო ში ნე ოპ ლა ტო ნიზ მის გა მავ რცე ლე ბე ლი. არ სენ იყალ თო ე ლი 
XIXII სა უ კუ ნე ე ბის ერ თერ თი გა მორ ჩე უ ლი ერუ დიტ თა გა ნი ა. სწო რედ მან 
და ა არ სა სა ხელ გან თქმუ ლი იყალ თოს აკა დე მი ა. არ სენ იყალ თო ელ მა დაგ ვი
ტო ვა არა ერ თი თე ო ლო გი უ რი ნაშ რო მი, რო მელ შიც უკ ვე გა მოს ჭვი ვის სა ე
რო იდე ე ბიც. ეს მას იო ა ნე პეტ რიწ თან აახ ლო ებს. იო ა ნე პეტ რი წი უდი დე სი 
თე ო ლო გი, ფი ლო სო ფო სი, გრა მა ტი კო სი და რი ტო რი იყო. მან ქარ თუ ლად 
თარ გმნა პლა ტო ნის, არის ტო ტე ლეს, ნე ოპ ლა ტო ნი კო სე ბის ნაშ რო მე ბი, და
ურ თო კო მენ ტა რე ბი და მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან მარ ტე ბე ბი. გარ და ამი სა, პეტ
რი წის კა ლამს ეკუთ ვნის ორი გი ნა ლუ რი ტრაქ ტა ტე ბიც.

ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი მწერ ლე ბი არ წარ მო ად გენ დნენ რა ღაც გან ყე ნე
ბულ ჯგუფს. არ სე ბობ და ლი ტე რა ტუ რუ ლი წრე ე ბი, რომ ლე ბიც და ინ ტე რე
სე ბუ ლი იყო ცი ვი ლი ზე ბუ ლი სამ ყა რო სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფი ლო სო ფი
უ რი და ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა კითხ ე ბით. ქარ თულ მა ენამ სრულ ყო ფი ლე ბის 
მწვერ ვალს მი აღ წი ა. წი ნათ მწერ ლე ბი უჩი ოდ ნენ გა მო ხატ ვის ფორ მა თა 
სიმ წი რეს, ახ ლა კი, შე იძ ლე ბა ით ქვას, ზუს ტი ექ სპრე სი ით ქარ თუ ლი ბერ
ძნულ სა და ლა თი ნურს უთა ნაბ რდე ბო და. ქარ თულ ენა ზე ყვე ლა ნა ი რი იდე
ი სა თუ აბ სტრაქ ტუ ლი ცნე ბის გა მო ხატ ვა და უბ რკო ლებ ლად შე იძ ლე ბო და.

სა ქარ თვე ლოს მხო ლოდ ქრის ტი ან ერებ თან რო დი ჰქონ და კულ ტუ რუ
ლი და ლი ტე რა ტუ რუ ლი კავ ში რე ბი. ის ტო რი ის ხან გრძლივ გზა ზე მას ბევ რი 
მე ზო ბე ლი ჰყავ და. სა ქარ თვე ლო დი დად იყო და ინ ტე რე სე ბუ ლი მაჰ მა დი ა
ნუ რი კულ ტუ რი თაც. აქ, არ ცთუ იშ ვი ა თად, კარ გად იც ნობ დნენ სპარ სულ 
და არა ბულ ლი ტე რა ტუ რას. ამ ერე ბის არა ერ თი ნა წარ მო ე ბი (ლი ტე რა ტუ
რუ ლი, ფი ლო სო ფი უ რი, ის ტო რი უ ლი, სა მე დი ცი ნო) ითარ გმნა ქარ თუ ლად. 
სწო რედ ეს და ეხ მა რა ქარ თვე ლებს, რომ თა ვი დან აე ცი ლე ბი ნათ სხვა ქრის
ტი ა ნუ ლი ქვეყ ნე ბის თვის და მა ხა სი თე ბე ლი რე ლი გი უ რი შე უწყ ნა რებ ლო ბა 
და იზო ლა ცი ა. ქარ თველ მა შე მოქ მე დებ მა იგ რძნეს თა ვი სუფ ლე ბის ქროლ ვა. 
სპარ სუ ლი პო ე ზი ის შე დევ რე ბი, ფირ დო უ სის "შაჰ ნა მე", "ვის რა მი ა ნი", ნი ზა
მის პო ე მე ბი, ცნო ბი ლი ინ დო ა რა ბუ ლი პო ე მა "ქი ლი ლა და და მა ნა", "ა თას 
ერ თი ღა მე" თუ სხვა ნა წარ მო ე ბე ბი ქარ თველ თა საყ ვა რელ სა კითხ ა ვად იქ

ცა. პო ე ზი ი სა და ელი ნის ტუ რი კულ ტუ რის სიყ ვა რულ მა ბიძ გი მის ცა ძველ
ბერ ძნულ პო ე ტურ თხზუ ლე ბა თა თარ გმნას. უცხ ო უ რი ლი ტე რა ტუ რი სა და 
პო ე ზი ის ცოდ ნამ ფარ თოდ გა უხ სნა გზა ქარ თველ თა შე მოქ მე დე ბით გე ნი
ას. თავ და პირ ვე ლად გა მოჩ ნდნენ მიმ ბაძ ვე ლე ბი, რომ ლებ მაც თა ვი სე ბუ რად 
გა და ა კე თეს უცხ ო უ რი ნა წარ მო ე ბე ბი (მა გა ლი თად, "ა მი რან და რე ჯა ნი ა ნი"), 
შემ დეგ კი გაჩ ნდნენ ის ავ ტო რე ბიც, რომ ლე ბიც ორი გი ნა ლურ ტექ სტებს 
ქმნიდ ნენ.

ქარ თუ ლი ვერ სი ფი კა ცი ის პირ ვე ლი მცდე ლო ბა XI სა უ კუ ნით თა რიღ დე
ბა და ეს რე ლი გი უ რი პო ე ზი ა ა. თუმ ცა პო ე ზი ის ჭეშ მა რი ტი აღ მავ ლო ბა XII 
სა უ კუ ნე ში და იწყ ო. ამ დროს ცნო ბილ პო ეტ თა მთე ლი პლე ა და ამ შვე ნებ და 
ქარ თულ პარ ნასს. სამ წუ ხა როდ, მათ უმ რავ ლე სო ბას მეტ წი ლად გვა რე ბით 
ვიც ნობთ. ჩვე ნამ დე მო აღ წია მხო ლოდ სა მი მათ გა ნის ნაწ რმო ე ბებ მა: შავ თე
ლის "აბ დულ მე სი ან მა", ჩახ რუ ხა ძის "თა მა რი ან მა" და რუს თა ვე ლის "ვეფ ხის
ტყა ო სან მა". თუმ ცა ეს სა მი ავ ტო რიც კი საკ მა რი სია იმის წარ მო სად გე ნად, 
თუ გან ვით რე ბის რა სი მაღ ლე ებს მი აღ წია იმ ეპო ქა ში ქარ თულ მა ენამ და 
ლი ტე რა ტუ რამ.

"აბ დულ მე სი ან ში" თავ მოყ რი ლია და ვით აღ მა შე ნებ ლი სად მი მიძღ ვნი ლი 
ოდე ბი, "თა მა რი ა ნი" კი თა მარ მე ფის ქე ბა ა. ამ ნა წარ მო ე ბებ ში ხოტ ბა შეს
ხმუ ლია სხვა დას ხვა ის ტო რი უ ლი ეპი ზო დე ბი, სა ქარ თვე ლოს პო ლი ტი კუ
რი ძლი ე რე ბა, კე თილ დღე ო ბა, სიმ დიდ რე, მე ფე თა ზნე ობ რი ო ბა, ქარ თველ 
მე ო მარ თა გმი რო ბა და შე სა ნიშ ნა ვა დაა წარ მო ჩე ნი ლი სა ხელ მწი ფო სა თუ 
სა ზო გა დო ე ბის ცხოვ რე ბა. ამ ეპო ქის ავ ტო რე ბი ვერ სი ფი კა ცი ის ნამ დვი
ლი ვირ ტუ ო ზე ბი არი ან. მა თი რით მა შთამ ბეჭ და ვია და მუ სი კა ლუ რი, მხატ
ვრულ ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ხე ე ბი კი – ფე რა დო ვა ნი და ექ სპრე სი უ ლი. ისი ნი 
არა ბულ სპარ სუ ლი და ელი ნის ტუ რი კულ ტუ რის ღრმა ცოდ ნას ამ ჟღავ ნე
ბენ, ამა ვე დროს კი კარ გად აც ნო ბი ე რე ბენ ეროვ ნუ ლი აზ როვ ნე ბის სი დი ა
დეს. 

შო თა რუს თა ვე ლის "ვეფ ხის ტყა ო სან მა" წა რუშ ლე ლი კვა ლი და ამ ჩნია 
ქარ თულ ცნო ბი ე რე ბას. ის, გარ კვე უ ლი თვალ საზ რი სით, ქარ თველ თათ ვის 
მე ო რე სა ხა რე ბად იქ ცა. შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ გან საც დე ლით სავ სე ის ტო
რი ის მან ძილ ზე ქარ თვე ლე ბი სწო რედ ამ ნა წარ მო ებ ში ჰპო ვებ დნენ სიმ შვი
დეს, რწმე ნის სიმ ტკი ცე სა და ძა ლას სუ ლი ე რი სიმ ხნე ვი სა თუ ზნე ობ რი ო
ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად. დიდ გვა როვ ნე ბი თა ვი ანთ ქა ლიშ ვი ლებს მზი თევ ში 
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სა ხა რე ბას თან ერ თად ამ ფას და უ დე ბელ ნა წარ მო ებს ატან დნენ. ბევ რმა, 
უმე ტე სად ქა ლებ მა, ეს ნა წარ მო ე ბი ზე პი რად იცის. "ვეფ ხის ტყა ო სა ნი" ყო
ვე ლი ქარ თვე ლის თაყ ვა ნის ცე მის სა გა ნია – დიდ გვა როვ ნი სა თუ უბ რა ლო 
გლე ხის. ფრა ზე ბი ამ ნა წარ მო ე ბი დან ხალ ხში ან და ზე ბა დაა გავ რცე ლე ბუ ლი. 
პერ სო ნაჟ თა სა ხე ლებს არ ქმე ვენ შვი ლებს. და ბო ლოს, ესაა უნი კა ლუ რი შემ
თხვე ვა მსოფ ლიო ლი ტე რა ტუ რა ში, რო დე საც ქარ თვე ლი ხალ ხი "ვეფ ხის
ტყა ოს ნის" არა ერთ თა ვი სე ბურ ინ ტერ პრე ტა ცი ას გვთა ვა ზობს. ამ გვა რად, 
არ სე ბობს უამ რა ვი ხალ ხუ რი ვა რი ან ტი "ვეფ ხის ტყა ოს ნი სა".

რა არის მი ზე ზი იმი სა, რომ "ვეფ ხის ტყა ო სა ნი" ამ დე ნად ეძ ვირ ფა სე ბა 
ქარ თველ ხალხს?

უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ამას გა ნა პი რო ბებს ნა წარ მო ე ბის პო ე ტუ რი მხა
რე, რო მელ საც ავ ტო რი შე სა ვალ ში ასე გან მარ ტავს:

"შაირობაპირველადვესიბრძნისააერთიდარგი,

საღმრთო,საღრმთოდგასაგონი,მსმენელთათვისდიდიმარგი."

ყუ რადღ ე ბას იქ ცევს ასე ვე პო ე მის მხატ ვრუ ლო ბა, სი უ ჟე ტუ რი ხა ზი, 
რო მე ლიც თან და თან ვი თარ დე ბა, სა ხე თა სი ზუს ტე, სუ ლის მოძ რა ო ბის სი
ფა ქი ზე, მდი და რი ენა, ოს ტა ტუ რად და წე რი ლი დი ა ლო გე ბი, ჰარ მო ნი უ ლი 
პწკა რე ბი, მსუ ყე რით მე ბი.

"ვეფ ხის ტყა ო სა ნი", ექ ვსი ა თას პწკა რი ა ნი რო მან ტი კუ ლი ეპო პე ა, ერ თი 
შე ხედ ვით, სპარ სულ ნა წარ მო ე ბებს ჰგავს, თა ნაც მოქ მე დე ბა არა ბეთ სა და 
ინ დო ეთ ში ვი თარ დე ბა. პო ეტ მა ეს შეგ ნე ბუ ლად გა ა კე თა: მან და წე რა პო ე მა 
თა მარ მე ფის სა დი დე ბად, მაგ რამ რო გორც მი სი ქვე შევ რდო მი, ამის გა მო
აშ კა რა ვე ბას მო ე რი და. და მა ინც, "ვეფ ხის ტყა ოს ნის" პერ სო ნა ჟე ბი ქარ თვე
ლე ბი არი ან სუ ლით, ზნე ო ბი თა და გა გე ბით. ამ ნა წარ მო ე ბის მთა ვა რი თე
მა სიყ ვა რუ ლი ა, რო მე ლიც, ავ ტო რის აზ რით, ღვთივ ბო ძე ბუ ლია და მის გან 
შთა გო ნე ბუ ლი. სიყ ვა რუ ლი ის ძა ლა ა, რო მე ლიც ყო ველ გვარ ბო რო ტე ბას 
ამარ ცხებს და ძმო ბის, ურ თი ერ თთავ გან წირ ვის, ერ თგუ ლე ბის, სი მა მა ცი სა 
თუ გმი რო ბის სა ფუძ ვე ლი ა. ერ თი სიტყ ვით, ეს არის კე თილ შო ბი ლე ბა. მთე
ლი პო ე მა თა ვი დან ბო ლომ დე საყ ვა რე ლი ქა ლის ხოტ ბა ა, მის მი მართ გან
ცდი ლი აღ ფრთო ვა ნე ბის გა მო ხატ ვა.

ქა ლი სა და მა მა კა ცის სიყ ვა რუ ლი შუა სა უ კუ ნე ე ბის ნა წარ მო ებ თა გმი
რე ბის სიყ ვა რულს ემ სგავ სე ბა.

"ვეფ ხის ტყა ო სა ნი" მთლი ა ნა დაა ნა თარ გმნი არა ერთ უცხო ენა ზე – ინ
გლი სუ რად, გერ მა ნუ ლად, უნ გრუ ლად და რუ სუ ლად, ფრაგ მენ ტუ ლი თარ
გმა ნი კი სხვა ენებ ზეც არ სე ბობს ("ვეფ ხის ტყა ოს ნის" თარ გმან თა რიცხვს 
მა ლე ფრან გუ ლიც შე ე მა ტე ბა).

რუს თა ვე ლის გე ნია სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბუ ლია და მას მსოფ ლიო ლი
ტე რა ტუ რის კო რი ფე ებს შო რის მო იხ სე ნი ე ბენ.

მკითხ ველ მა კარ გად იცის, თუ რა კა ტას ტრო ფა და ატყ და სა ქარ თვე ლოს 
XIII სა უ კუ ნე ში. იმ პი რო ბებ ში ძალ ზე რთუ ლი იყო არა თუ ლი ტე რა ტუ რის 
გან ვი თა რე ბა, არა მედ არ სე ბუ ლის შე ნარ ჩუ ნე ბაც. მომ დევ ნო ორი სა უ კუ ნის 
გან მავ ლო ბა ში თით ქოს და იშ რი ტა შე მოქ მე დე ბი თი შთა გო ნე ბა. ამ ეპო ქის 
ნა წარ მო ებ თა შო რის გა მორ ჩე უ ლია "რუ სუ და ნი ა ნი" – ერ თი იდე ით გა ერ თი
ა ნე ბუ ლი და ძა ლი ან ლა მა ზი ენით და წე რი ლი 12 ზღა პა რი. ნა წარ მო ებ ში აღ
წე რი ლია ის უბე დუ რე ბე ბი, რომ ლე ბიც სა ქარ თვე ლოს მონ ღოლ თა ბა ტო ნო
ბამ და ა ტე ხა. ავ ტო რი შთამ ბეჭ და ვად გვი ხა ტავს ამ ეპო ქის სა ქარ თვე ლოს 
ყო ფის სუ რა თებს.

ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის რე ნე სან სი XVI სა უ კუ ნის II ნა ხე ვარ ში იწყ ე
ბა და სრულ აღ მავ ლო ბას XVIIXVIII სა უ კუ ნე ებ ში აღ წევს. ქარ თვე ლებ მა, 
თით ქოს და კარ გუ ლი დრო ის ანაზღ ა უ რე ბა სურ დათ, დი დი მონ დო მე ბა გა
მო ი ჩი ნეს ყვე ლა სფე რო ში, გან სა კუთ რე ბით კი – ლი ტე რა ტუ რა ში. და იწყო 
ძვე ლი თხზუ ლე ბე ბი სა და ნა წარ მო ე ბე ბის მო ძი ე ბა და შეგ რო ვე ბა. ხან და ხან 
სა ჭი რო იყო ამა თუ იმ ნა წარ მო ე ბის აღ დგე ნა, ხა ნაც – ახა ლი თარ გმა ნის 
შეს რუ ლე ბა და კარ გუ ლის ჩა სა ნაც ვლებ ლად.

 სხვა ნა წარ მო ე ბებ თან ერ თად ხე ლახ ლა ითარ გმნა "შაჰ ნა მე", თა ვი დან 
შეს რულ და და შე ივ სო "ა თას ერ თი ღა მის" თარ გმა ნი. დი დი ყუ რადღ ე ბა ექ
ცე ო და სა ზო გა დოდ მთარ გმნე ლო ბით საქ მი ა ნო ბას. ითარ გმნე ბო და სპარ სუ
ლი დან, არა ბუ ლი დან, ბერ ძნუ ლი დან, სომ ხუ რი დან, თურ ქუ ლი დან. ვი ნა ი
დან სა ქარ თვე ლო მთლი ა ნად იყო მოწყ ვე ტი ლი ევ რო პას, ჭირ და ევ რო პუ ლი 
ნა წარ მო ე ბე ბის გად მო თარ გმნა. გაჩ ნდა მო და სპარ სუ ლი ნა წარ მო ე ბე ბის 
მი ბაძ ვი სა. ჰბა ძავ დნენ შო თა რუს თა ველ საც. და ი წე რა "ვეფ ხის ტყა ოს ნის" 
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გაგ რძე ლე ბა. ეს მხო ლოდ და საწყ ი სი იყო. XVII სა უ კუ ნი დან მო ყო ლე ბუ ლი, 
შე იქ მნა მდი და რი ორი გი ნა ლუ რი პრო ზა უ ლი თუ პო ე ტუ რი ლი ტე რა ტუ რა – 
ეპი კუ რი და ის ტო რი უ ლი პო ე მე ბი, რო მან ტი კუ ლი და ლი რი კუ ლი პო ე ზი ა. 
ამ ეპო ქის ლი ტე რა ტუ რა მთლი ა ნად გამ სჭვა ლუ ლია ეროვ ნუ ლი სუ ლის კვე
თე ბით. პო ე მებ ში, რომ ლებ შიც პატ რი ო ტუ ლი თე მა ტი კა ჭარ ბობს, ხა ტა ვენ 
ქარ თველ გმი რებს და აღ წე რენ სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ის უმ ნიშ ვნე ლო ვა
ნეს ეპი ზო დებს. ამ ეპო ქის ლი ტე რა ტუ რის თვის და მა ხა სი ა თე ბე ლია ელე
გი უ რი ტო ნა ლო ბა, ღრმა ნაღ ვე ლი, გან სა კუთ რე ბით, ლი რი კულ პო ე ზი ა ში. 

ეს აიხ სნე ბა იმ პო ლი ტი კუ რი სირ თუ ლე ე ბით, რომ ლე ბიც სა ქარ თვე ლოს 
თავს და ატყ და. აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ ამ პე რი ო დის მთე ლი ლი ტე რა ტუ
რა ერ თგვა რი მის ტი ციზ მით გა ნიმ სჭვა ლა. თა ვი სი ქვეყ ნის ჭირ ვა რა მის 
გამ ზი ა რე ბე ლი მწე რა ლი შეტ რი ალ და რე ლი გი ის კენ და თა ვი სი მკითხ ვე ლის 
დამ შვი დე ბა სცა და იმით, რომ გა მო უცხ ა და: ბო რო ტე ბა და ძა ლა დო ბა სა ბო
ლო ოდ და მარ ცხდე ბა, სა მარ თლი ა ნო ბა და სათ ნო ე ბა კი გა ი მარ ჯვებს. 

ამ ეპო ქის ყვე ლა ზე აღ სა ნიშ ნა ვი ნა წარ მო ე ბე ბი ა: ფაშ ვი ბერ ტყა ძის "შაჰ
ნა ვა ზი ა ნი", თბი ლი სის მიტ რო პო ლი ტის "დიდ მო უ რა ვი ა ნი", ტყლა შა ძის "კა
თა ლი კოს ბა ქა რი ა ნი", მე ფე თე ი მუ რაზ Iის "ქე თე ვან დე დოფ ლის წა მე ბა" და 
მე ფე არ ჩი ლის "თე ი მუ რა ზი ა ნი". ამ პო ე მებ ში აღ წე რი ლია XVII და XVIII სა უ
კუ ნე ე ბის სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ა. ზე მოთ და სა ხე ლე ბულ ავ
ტორ თა გან ორის, მე ფე თე ი მუ რაზ Iი სა (+1663) და არ ჩი ლის (+1712), პო ე ზია 
გან სა კუთ რე ბუ ლი ლი რი კუ ლო ბით გა მო ირ ჩე ვა. მათ გვერ დით შე იძ ლე ბა 
და ვა სა ხე ლოთ მე ფე ვახ ტანგ VI (+1737), თე ი მუ რაზ II (+1762), მა მუ კა ბა რა
თაშ ვი ლი, და ვით გუ რა მიშ ვი ლი (1787), ბე სა რი ონ გა ბაშ ვი ლი (+1791), სა ი ათ
ნო ვა (+1795). მათ დაგ ვი ტო ვეს არა მარ ტო ლი რი კუ ლი პო ე ზი ის ნი მუ შე ბი, 
არა მედ სხვა სტი ლის ნა წარ მო ე ბე ბი და თარ გმა ნე ბიც. ბა რა თაშ ვილ მა შე ად
გი ნა პო ე ზი ის ერ თგვა რი სა ხელ მძღვა ნე ლო, სა დაც გან საზღ ვრა პო ე ზი ის და
ნიშ ნუ ლე ბა (მი სი დი დაქ ტი კუ რი მნიშ ვნე ლო ბა) და, შე სა ბა მი სი მა გა ლი თე ბის 
მოხ მო ბით, გა ნი ხი ლა ვერ სი ფი კა ცი ის სხვა დას ხვა ფორ მა. ჩა მოთ ვლილ პო
ეტ თა თხზუ ლე ბე ბის უმე ტე სო ბას დღეს მხო ლოდ ლი ტე რა ტუ რის ის ტო რი
ის თვის თუ აქვს მნიშ ვნე ლო ბა, თუმ ცა კვლა ვაც სი ა მოვ ნე ბით ვკითხ უ ლობთ 
გუ რა მიშ ვი ლი სა და გა ბაშ ვი ლის უჭ კნო ბი სი ლა მა ზით აღ ბეჭ დილ პო ე ტურ 
ნა წარ მო ე ბებს. ზო გი ერ თი მათ გა ნი სას კო ლო ან თო ლო გი ა ში მოხ ვდა, ზო
გი ერ თი კი სიმ ღე რად იქ ცა. გუ რა მიშ ვი ლის პო ე ზი ის ძი რი თა დი თე მე ბია 
სამ შობ ლოს სიყ ვა რუ ლი, ამ ქვეყ ნი უ რი ცხოვ რე ბის ამა ო ე ბა, უზე ნა ე სის კენ 

სწრაფ ვა, გა ბაშ ვი ლის პო ე ზია კი უფ რო სა ტი რულ ე რო ტი კუ ლი ა.

რე ნე სან სის ეპო ქის ნა რა ტი უ ლი, ის ტო რი ულ გე ოგ რა ფი უ ლი, ფი ლო სო
ფი უ რი და სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რა სხვაგ ვა რი გან ხილ ვის სა გა ნი ა. სულ
ხან სა ბა ორ ბე ლი ან მა (+1725) შექ მნა იგა ვე ბის უზა დო კრე ბუ ლი "სიბ რძნე 
სიც რუ ი სა". მან ვე შე ად გი ნა ქარ თუ ლი ენის ლექ სი კო ნი და აღ წე რა თა ვი სი 
მოგ ზა უ რო ბა ევ რო პა ში (სხვა და სხვა ამ ბავ თა შო რის მოთხ რო ბი ლია მი სი 
ვი ზი ტი ლუი XIVის კარ ზე). ის ტო რი უ ლი, ფი ლო სო ფი უ რი თუ თე ო ლო გი
უ რი ხა სი ა თის არა ერ თი თხზუ ლე ბა და გრა მა ტი კის სა ხელ მძღვა ნე ლო დაგ
ვი ტო ვა კა თა ლი კოს მა ან ტონ Iმა (+1788), დი დი ნი ჭი ე რე ბი სა და უნი ვერ
სა ლუ რი ერუ დი ცი ის ადა მი ან მა. სა ქარ თვე ლოს ის ტო რია ქრის ტი ა ნო ბის 
შე მოს ვლი დან 1703 წლამ დე შე ად გი ნა ფარ სა დან გორ გი ჯა ნი ძემ, XVIIXVIII 
სა უ კუ ნე ე ბის მოვ ლე ნე ბი აღ წე რეს სეხ ნია ჭე ი ძემ და პა პუ ნა ორ ბე ლი ან მა, 
ხო ლო მე ფე ერეკ ლე IIის ქრო ნი კე ბის შემ დგე ნე ლი კი ომან ხერ ხე უ ლი ძე ა.

ამა ვე ყა ი დის იყო ვახ ტანგ VIის თხზუ ლე ბა ნი, რომ ლე ბიც გან სა კუთ
რე ბუ ლი აღ ნიშ ვნის ღირ სი ა. ვახ ტანგ VIმ შე აგ რო ვა "ქარ თლის ცხოვ რე ბის" 
ხელ ნა წე რი ქრო ნი კე ბი, შე ი ტა ნა შეს წო რე ბე ბი მეც ნი ერ თა გან და კომ პლექ
ტე ბუ ლი კო მი სი ის დახ მა რე ბით და შე ავ სო ისი ნი სხვა წყა რო ებ ში მო ძი ე
ბუ ლი და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცი ით. "ქარ თლის ცხოვ რე ბა ში" აღ წე რი ლია 
პე რი ო დი XIV სა უ კუ ნემ დე. სხვა დას ხვა მო ნაკ ვე თი სხვა დას ხვა ეპო ქა შია 
და წე რი ლი. იმ ნა წი ლე ბის შე სა ხებ, რომ ლე ბიც X სა უ კუ ნის წი ნა პე რი ოდ ზე 
მოგ ვითხ რობს, ღი რე ბუ ლი ცნო ბე ბი არ გაგ ვაჩ ნი ა. გვი ან დელ ეპო ქას კი თა
ნა მედ რო ვე ნი აღ წე რენ. მდი დარ დო კუ მენ ტურ მა სა ლას გვთა ვა ზობს ქარ
თველ წმინ დან თა ცხოვ რე ბის ამ სახ ვე ლი ნა წარ მო ე ბე ბი. VIIIIX სა უ კუ ნე ე ბის 
ის ტო რი ულ თხზუ ლე ბა თა შო რის უნ და აღ ვნიშ ნოთ "მოქ ცე ვაი ქარ თლი სა ი" 
და "სი გელ გუჯ რე ბის" სა ხე ლით დაჯ გუ ფე ბუ ლი მრა ვა ლი სხვა დო კუ მენტი. 

ვახ ტან გის ვაჟ მა, ვა ხუშ ტიმ, შე ავ სო მა მის და ნა ტო ვა რი – კრი ტი კუ ლად 
გა და ა მუ შა ვა "ქარ თლის ცხოვ რე ბა" და და წე რა სა ქარ თვე ლოს სრუ ლი ის ტო
რია 1744 წლამ დე. ვა ხუშ ტი სა ვე კა ლამს ეკუთ ვნის სა ქარ თვე ლოს გე ოგ რა
ფი უ ლი აღ წე რა, თით ქოს და დღეს და წე რი ლი უა ღე სად თა ნა მედ რო ვე ნა წარ
მო ე ბი.

ვახ ტანგ VIმ შე აგ რო ვა არ სე ბუ ლი კა ნო ნე ბი, და უ მა ტა მი სი მე ფო ბის 
დროს მი ღე ბუ ლიც და შე ად გი ნა "ვახ ტანგ მე ექ ვსის კო დექ სი". სულ ახ ლა
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ხანს ის ფრან გუ ლად ითარ გმნა და, რო გორც მნიშ ვნე ლო ვან მა იუ რი დი ულ მა 
და პო ლი ტი კურ მა დო კუ მენ ტმა, დი დი ინ ტე რე სი გა მო იწ ვი ა.

ამა ვე ეპო ქა ში ჩნდე ბა ახა ლი ლი ტე რა ტუ რუ ლი ჟან რე ბი – მე მუ ა რე ბი და 
მოგ ზა უ რო ბე ბი. გა მოჩ ნდა "კალ მა სო ბის" სა ხელ წო დე ბით ცნო ბი ლი ერ თგვა
რი ენ ციკ ლო პე დი ა: ის ტო რი უ ლი, გე ოგ რა ფი უ ლი, ფი ზი კუ რი, ან თრო პო ლო
გი უ რი, ლი ტე რა ტუ რუ ლი და სხვა ტი პის ცნო ბე ბით აღ ჭურ ვი ლი კრე ბუ ლი. 
XVIII სა უ კუ ნის ბო ლოს იქ მნე ბო და დრა მა ტურ გი უ ლი ნა წარ მო ე ბე ბიც. ერეკ
ლე IIის კარ ზე იდ გმე ბო და თე ატ რა ლუ რი პი ე სე ბი. გარ და იმი სა, რომ იქ
მნე ბო და ორი გი ნა ლუ რი ნა წარ მო ე ბე ბი, ითარ გმნე ბო და უცხ ო ე ნო ვა ნი პი ე
სე ბიც, მა გა ლი თად, რა სი ნის "ი ფი გე ნი ა".

ნა ყო ფი ერ საქ მი ა ნო ბას XVII სა უ კუ ნის სა ქარ თვე ლო ში ხე ლი შე უ შა ლა 
ქარ თულ პო ლი ტი კურ სივ რცე ში რუ სე თის გა მო ჩე ნამ და გა ბა ტო ნე ბამ.

ამ მოვ ლე ნით გა მოწ ვე ულ მა ეროვ ნულ მა მღელ ვა რე ბამ გა მო ძა ხი ლი 
ჰპო ვა ლი ტე რა ტუ რა ში – XVIII სა უ კუ ნის ბო ლოს და XIX სა უ კუ ნის და საწყ
ის ში პო ეტ თა ერ თი ჯგუ ფი უჩი ვის რუ სე ბის სი ვე რა გეს და მის ტი რის და კარ
გულ თა ვი სუფ ლე ბას.

უცხო ქვეყ ნის ბა ტო ნო ბამ, რუ სი ფი კა ტო რულ მა პო ლი ტი კამ ვერ შე ა ჩე
რა ქარ თველ თა ლი ტე რა ტუ რუ ლი მოღ ვა წე ო ბა. იმ დე ნად ძლი ე რი იყო ტრა
დი ცი ე ბი და კავ ში რი წარ სულ თან, რომ ვე რა ნა ირ მა ძა ლამ ვერ მო ა ხერ ხა 
მა თი გაწყ ვე ტა. სხვა მხრივ, ამ პრო ცე სებ მა სა ქარ თვე ლოს თვის სარ გე ბე
ლიც მო ი ტა ნა: გა იხ სნა გზა და სავ ლე თი სა კენ. XIX სა უ კუ ნის დი დი პო ე ტი 
ალექ სან დრე ჭავ ჭა ვა ძე (17861846) ევ რო პუ ლი გა ნათ ლე ბის ადა მი ა ნი იყო. 
მის პო ე ზი ა ში მო ჩანს ძვე ლი სა ქარ თვე ლო, მაგ რამ პო ე ტის თვის არც ახა ლი 
მო ტი ვე ბია უცხ ო. მას "ქარ თვე ლი ანაკ რე ონ ტი" შე არ ქვეს. სიყ ვა რუ ლი და სი
ლა მა ზე – აი, მი სი პო ე ზი ის მთა ვა რი თე მე ბი. თუმ ცა ალექ სან დრე ჭავ ჭა ვა
ძის ელე გი ე ბი სავ სეა ღრმა ნაღ ვე ლით.

XIX სა უ კუ ნის ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რა ში ასა ხუ ლია ევ რო პუ ლი ლი ტე
რა ტუ რის თვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი ყვე ლა ტენ დენ ცი ა, თუმ ცა გა სა ო ცა რი ის 
არის, რომ არის ერ თი სა ერ თო მო ტი ვი, რო მე ლიც ნე ბის მი ე რი ტი პის ნა წარ
მო ებს თან სდევს – ეს ეროვ ნუ ლი მო ტი ვი ა. მწერ ლე ბი გა მო ხა ტა ვენ სამ შობ
ლოს სიყ ვა რულ სა და სწრაფ ვას თა ვი სუფ ლე ბი სა კენ. ვერ ნა ხავთ ვერც ერთ 
პო ეტს, რო მე ლიც ამ გრძნო ბით არ იყოს გან მსჭვა ლუ ლი.

გან სა კუთ რე ბუ ლი ლი რიზ მით არის აღ ბეჭ დი ლი ნი კო ლოზ ბა რა თაშ ვი
ლის (+1845) პო ე ზი ა. ბა რა თაშ ვი ლი ძა ლი ან ახალ გაზ რდა გარ და იც ვა ლა. მი
სი ელე გი უ რი, გარ კვე უ ლი თვალ საზ რი სით, ბა ი რო ნი სე უ ლი პო ე ზი ით ნე ბის
მი ე რი ქვე ყა ნა ია მა ყებ და. გრი გოლ ორ ბე ლი ა ნი (+1883), ეპი კუ რე ლი პო ე ტი, 
ამა ვე დროს გარ და სუ ლი დრო ე ბის მა ქე ბა რი ა. იშ ვი ა თი ნი ჭი ე რე ბის რო მან
ტი კო სი პო ე ტია ვახ ტანგ ორ ბე ლი ა ნიც (+1890). გა მო ირ ჩე ვი ან მა მია გუ რი
ე ლი და რა ფი ელ ერის თა ვი (+1901), რო მელ მაც არა ერ თი ლექ სი მი უძღ ვნა 
გლე ხებს. გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი უნ და მი ე ჩი ნოთ ძმებ რა ზი კაშ ვი ლებს, 
რომ ლე ბიც წარ მო შო ბით სა ქარ თვე ლოს მთი ა ნი რე გი ო ნი დან (ფშა ვი დან და 
ხევ სუ რე თი დან) არი ან. ვა ჟაფშა ვე ლას ფსევ დო ნი მით ცნო ბილ მა უაღ რე
სად მას შტა ბურ მა პო ეტ მა ლუ კა რა ზი კაშ ვილ მა (+1915) თა ვის შე მოქ მე დე
ბა ში სუ ლი შთა ბე რა ყვე ლა ფერს, რაც კი ბუ ნე ბა ში არ სე ბობს. მას თან მოქ
მე დე ბენ და ლა პა რა კო ბენ მთე ბი, კლდე ე ბი, ხე ე ბი, ბა ლა ხე ბი, ცხო ვე ლე ბი. 
პო ე ტი ამას იმ გვა რი ოს ტა ტო ბით აკე თებს, რომ ყო ვე ლი ნა წარ მო ე ბის ბო
ლოს მკითხ ვე ლი თით ქოს იჯე რებს – საგ ნებს მარ თლაც შე უძ ლი ათ აზ როვ
ნე ბა და ლა პა რა კი.

ილია ჭავ ჭა ვა ძე (+1907) და აკა კი წე რე თე ლი (+1915) XIX სა უ კუ ნის ქარ
თუ ლი მწერ ლო ბის კო რი ფე ე ბად არი ან მიჩ ნე ულ ნი. უაღ რე სად მრა ვალ ფე
რო ვა ნი იყო მა თი მოღ ვა წე ო ბა. ილია ჭავ ჭა ვა ძე, დი დი ჟურ ნა ლის ტი, ამა ვე 
დროს რო მა ნე ბის ავ ტო რი და ლი რი კუ ლი პო ე ტიც იყო (მი სი პო ე მა "გან დე
გი ლი" ნა თარ გმნია ინ გლი სუ რად). აკა კი წე რე თე ლი ქარ თვე ლი ხალ ხის თვის 
მა თი მის წრა ფე ბე ბის და იმე დე ბის გან სა ხი ე რე ბა ა. მი სი არა ერ თი ნა წარ მო ე
ბი ხალ ხში პო პუ ლა რუ ლი სიმ ღე რე ბის სა ხით გავ რცელ და. აკა კი წე რეთ ლის 
კა ლამს ეკუთ ვნის პო ე მე ბი, ნო ვე ლე ბი, ლექ სე ბი, დრა მა ტუ ლი ლექ სე ბი.

რო მა ნის ტებ სა და პრო ზა ი კო სებს შო რის უნ და ვახ სე ნოთ შემ დე გი მწერ
ლე ბი: ლავ რენ ტი არ და ზი ა ნი, ავ ტო რი რო მა ნი სა "მეჯღ ა ნუ აშ ვი ლი"; და ნი ელ 
ჭონ ქა ძე, რო მელ მაც ცოცხ ლად ასა ხა ქარ თვე ლი გლე ხე ბის ყო ფა ბა ტონ
ყმო ბის დროს; გრი გოლ რჩე უ ლიშ ვი ლი, ავ ტო რი ის ტო რი უ ლი რო მა ნე ბი სა; 
ალექ სან დრე ყაზ ბე გი, რო მელ მაც ნი ჭი ე რად აღ წე რა ქარ თველ მთი ელ თა 
გმი რუ ლი ბრძო ლა რუ სი დამ პყრობ ლე ბის წი ნა აღ მდეგ; გი ორ გი წე რე თე ლი 
(+1900), ბრწყინ ვა ლე მთხრო ბე ლი, რო მე ლიც და ინ ტე რე სე ბუ ლი იყო და სავ
ლეთ სა ქარ თვე ლოს ტი პურ ხა სი ა თე ბი თა და ცხოვ რე ბით; ნი კო ლო მო უ რი 
და სოფ რომ მგა ლობ ლიშ ვი ლი, რომ ლე ბიც აღ წერ დნენ სოფ ლის მაცხ ოვ
რე ბელ თა ყო ფას; ეგ ნა ტე ნი ნოშ ვი ლი, რომ ლის თხზუ ლე ბებ შიც გად მო ცე
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მუ ლია ახა ლი ტი პის გლე ხის აზ როვ ნე ბა; დი დი იუ მო რის ტი და ვით კლდი
აშ ვი ლი;  ნო ვე ლის ტი და ფსი ქო ლო გი შიო არაგ ვის პი რე ლი. XX სა უ კუ ნის 
და საწყ ის ში სხვა ნი ჭი ე რი მწერ ლე ბი და პო ე ტე ბი გა მო ვიდ ნენ ას პა რეზ ზე. 
მათ შო რის იყ ვნენ ა. აბა შე ლი, კ. გამ სა ხურ დი ა, ი. გრი შაშ ვი ლი, ა. შან ში აშ ვი
ლი, გ. ტა ბი ძე, ტ ტა ბი ძე, კ. ჭი ჭი ნა ძე, ასე ვე პრო ზა ი კო სე ბი – ნ. ლორ თქი ფა
ნი ძე, მ. ჯა ვა ხიშ ვი ლი, ლ. ქი ა ჩე ლი და სხვა ნი.

1850 წელს და არ სდა მუდ მივ მოქ მე დი ქარ თუ ლი თე ატ რი და გაჩ ნდა 
მოთხ ოვ ნა დრა მა ტულ ნა წარ მო ე ბებ ზე. შე იქ მნა კი დე ვაც კო მე დი ე ბი თუ 
სხვა ტი პის დრა მა ტუ ლი თხზუ ლე ბე ბი, ითარ გმნა ევ რო პელ ავ ტორ თა პი ე სე
ბი. დრა მა ტურ გთა შო რის უნ და და ვა სა ხე ლოთ გ. ერის თა ვი (+1864), ან ტო
ნო ვი, აქ ვსენ ტი ცა გა რე ლი. დი მიტ რი ყი ფი ა ნი, ივა ნე მა ჩა ბე ლი, ივა ნე მა ჭა
ვა რი ა ნი და სხვე ბი, რომ ლებ მაც თარ გმნეს სო ფოკ ლე, შექ სპი რი, მო ლი ე რი, 
იბ სე ნი, ში ლე რი, ჰა უპ ტმა ნი, ლე სინ გი, სარ დუ და ა.შ. ეს უცხ ო ე ნო ვა ნი ავ
ტო რე ბი იმ დე ნად გა ი თა ვი სეს ქარ თვე ლებ მა, რომ პა ტა რა მიყ რუ ე ბულ დარ
ბაზ ში, სა დაც "ო ტე ლო" და "ო ი დი პოს მე ფე" იდ გმე ბო და, ტე ვა არ იყო

სა ქარ თვე ლო ში უნი ვერ სი ტე ტის არარ სე ბო ბის გა მო ნაკ ლე ბად იქ მნე ბო
და სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რა. ყვე ლა, ვინც კი და კა ვე ბუ ლი იყო სა მეც ნი
ე რო საქ მი ა ნო ბით, იძუ ლე ბუ ლი გახ და რუ სეთ ში და სახ ლე ბუ ლი ყო. თუმ ცა 
ამ ეპო ქამ მა ინც შე მოგ ვი ნა ხა თარ ხნიშ ვი ლის (პრო ფე სო რი ფი ზი ო ლო გი ის 
დარ გში), მე ლი ქიშ ვი ლი სა და პეტ რი აშ ვი ლის (ქი მი კო სე ბი) სა ყო ველ თა ოდ 
ცნო ბი ლი სა ხე ლე ბი. ის ტო რია და არ ქე ო ლო გია იყო ის მეც ნი ე რე ბე ბი, რომ
ლე ბიც ყვე ლა ზე უკეთ გან ვი თარ და ამ პე რი ო დის სა ქარ თვე ლო ში. ამ სფე
რო ებ ში ჩა ტა რე ბულ მა ფუნ და მენ ტურ მა კვლე ვებ მა დი დად შე უწყო ხე ლი 
ზე მოხ სე ნე ბუ ლი დარ გე ბის წინ სვლას. ამ თვალ საზ რი სით, თა ვი ისა ხე ლეს 
დი მიტ რი ბაქ რა ძემ, ალექ სან დრე ცა გა რელ მა, ნი კო მარ მა, ექ ვთი მე თა ყა იშ
ვილ მა, ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვილ მა.

იმ მწიგ ნო ბარ თა შო რის, რომ ლე ბიც XIX სა უ კუ ნის I ნა ხევ რის რე ლი გი ურ 
ლი ტე რა ტუ რას ქმნიდ ნენ, გა მორ ჩე ულ ნი იყ ვნენ ან ტონ ჭყონ დი დე ლი და და
ვით მეს ხიშ ვი ლი, დი დი ერუ დი ტი და თე ლა ვის სე მი ნა რი ის რექ ტო რი. ისი ნი 
მოღ ვა წე ო ბას XVIII სა უ კუ ნის ბო ლოს შე უდ გნენ. XIX სა უ კუ ნის II ნა ხე ვარ ში 
კი ას პა რეზ ზე გა მო ვიდ ნენ ქუ თა ი სის ეპის კო პო სი გაბ რი ე ლი, რომ ლის ქა და
გე ბა ნიც ითარ გმნა ინ გლი სუ რად და ეპის კო პო სი კი რი ო ნი, 1917 წელს ავ
ტო კე ფა ლი ის აღ დგე ნის შემ დეგ ქარ თუ ლი ეკ ლე სი ის კა თა ლი კო სი. კი რი ონ

მა შექ მნა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ის ტო რი უ ლი ნა წარ მო ე ბე ბი ქარ თუ ლი ეკ ლე სი ის 
შე სა ხებ. პე რი ო დუ ლი გა მო ცე მე ბი სა ქარ თვე ლო ში 1818 წლი დან გა მოჩ ნდა, 
თუმ ცა თა ნა მედ რო ვე გა გე ბით ნამ დვი ლი პო ლი ტი კუ რი გა ზე თი მხო ლოდ 
1865 წელს და ი ბეჭ და. ეს იყო გა ზე თი "დრო ე ბა", რო მელ საც სერ გი მეს ხი 
რე დაქ ტო რობ და. სა ქარ თვე ლო ში არა ფე რი ისე არ იდევ ნე ბო და, რო გორც 
პე რი ო დუ ლი გა მო ცე მე ბი. მი უ ხე და ვად დრა კო ნუ ლი კა ნო ნე ბი სა, რომ ლებ
საც ქარ თუ ლი პრე სა ექ ვემ დე ბა რე ბო და, ქარ თუ ლი ჟურ ნალ გა ზე თე ბი ღირ
სე უ ლად მი ი წევ დნენ და სა ხუ ლი მიზ ნი სა კენ, ახერ ხებ დნენ, გა ეცხ ა დე ბი ნათ 
თა ვი ან თი ტენ დენ ცი ე ბი და ამ გვა რად გა ევ რცე ლე ბი ნათ ეროვ ნუ ლი, პო ლი
ტი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი იდე ე ბი. და მო უ კი დებ ლო ბის აღ დგე ნის თა ნა ვე ქარ
თულ პრე სას ნამ დვი ლი აღ მავ ლო ბის ნა ხა და უდ გა.

უნ და აღი ნიშ ნოს ქარ თველ თა ხალ ხუ რი სა უნ ჯეც: ზღაპ რე ბი და პრო ზა
უ ლი ლე გენ დე ბი, ეპი კუ რი და ლი რი კუ ლი ლექ სე ბი, ან და ზე ბი. ზე პირ სიტყ
ვი ე რე ბა მა რად ცოცხ ა ლია და ამ ბო ლო დროს, გან სა კუთ რე ბით ხალ ხურ 
დღე სას წა უ ლებ ზე, ნათ ლად ჩანს, თუ რო გორ ეჯიბ რე ბი ან გლე ხე ბი ერ თმა
ნეთს ლექ სთა თხზვა ში. და ბო ლოს, უნ და აღი ნიშ ნოს ისიც, რომ ქარ თუ ლი 
ლე გენ დე ბი არა ერ თგზის ისეს ხეს სხვა ხალ ხებ მა, თუნ დაც "თქმუ ლე ბა პრო
მე თე ზე", რო მელ საც სა ფუძ ვლად ქარ თუ ლი ლე გენ და უდევს.
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2. ხელოვნება

არ ქი ტექ ტუ რის, სა ეკ ლე სიო ფრეს კე ბის, ლი თო ნით მო ჩარ ჩო ე ბუ ლი ხა ტე
ბი სა და ოქ რო ვა რა ყი ა ნი ხელ ნა წე რე ბის არ სე ბო ბა სა ქარ თვე ლო ში მა ღალ
გან ვით რე ბუ ლი ხე ლოვ ნე ბის არ სე ბო ბას ადას ტუ რებს. არ ქი ტექ ტუ რულ 
ძეგ ლთა გან დღემ დე მხო ლოდ ეკ ლე სი ე ბი შე მორ ჩა. სა სახ ლე ე ბი, ხი დე ბი, 
თავ შე საფ რე ბი, სა ა ვად მყო ფო ე ბი და სხვა სა ზო გა დო ებ რი ვი შე ნო ბე ბი ისე
ვე, რო გორც კერ ძო პირ თა საცხ ოვ რი სე ბი, გა უ თა ვე ბე ლი შე მო სე ვე ბი სა და 
ომე ბის გა მო, თით ქმის გაქ რა.

მი უ ხე და ვად ტე რი ტო რი ის სიმ ცი რი სა, სა ქარ თვე ლო მდი და რია ეკ ლე სი
ამო ნას ტრე ბით. მათ ში თვალ ნათ ლივ ვლინ დე ბა, თუ რო გორ ვი თარ დე ბო
და არ ქი ტექ ტუ რის ხე ლოვ ნე ბა. IV სა უ კუ ნი დან მო ყო ლე ბუ ლი, შეგ ვიძ ლი ა, 
თვა ლი გა ვა დევ ნოთ და და ვაკ ვირ დეთ გზას, რო მე ლიც გან ვლო ქარ თუ ლი 
არ ქი ტექ ტუ რის გან ვით რე ბამ. გარ კვე ულ წი ლად, სწო რედ ამან გა ნა პი რო ბა 
სა ქარ თვე ლო ში სა ზო გა დოდ ხე ლოვ ნე ბის გან ვი თა რე ბა. არ ქი ტექ ტუ რულ 
ძეგ ლთგან ზო გი ერ თი, მხატ ვრუ ლი თვალ საზ რი სით, იმ დე ნად სრულ ყო ფი
ლი ა, რომ შე იძ ლე ბო და სა მარ თლი ა ნად მოგ ვე თავ სე ბი ნა მსოფ ლიო შე დევ
რე ბის გვერ დით.

ქარ თუ ლი ხუ როთ მოძღ ვრე ბა ისე ვე, რო გორც და სავ ლე თი სა თუ აღ მო
სავ ლე თის სხვა ქრის ტი ა ნუ ლი ერე ბი სა, თავ და პირ ვე ლად ბი ზან ტი უ რის მი
ბაძ ვით იქ მნე ბო და. ბი ზან ტი უ რი ხე ლოვ ნე ბა, თა ვის მხრივ, ბერ ძნუ ლი და 
აღ მო სავ ლუ რი ხე ლოვ ნე ბის ნა ზა ვი ა. სა ქარ თვე ლომ, რო მელ მაც თა ვა დაც 
გა ნი ცა და აღ მო სავ ლე თის გავ ლე ნა, სა კუ თა რი ად გი ლი და იმ კვიდ რა ხე
ლოვ ნე ბის ის ტო რი ა ში. აქ ერ თმა ნეთს შე ერ წყა გან სხვა ვე ბუ ლი არ ქი ტექ ტუ
რუ ლი ელე მენ ტე ბი და შე იქ მნა და მო უ კი დე ბე ლი, თა ვის თა ვა დი სტი ლი და 
ფორ მე ბი.

ქარ თუ ლი არ ქი ტექ ტუ რის ის ტო რი ა ში გა მო ირ ჩე ვა ორი მნიშ ვნე ლო ვა
ნი ეპო ქა. პირ ველ რიგ ში, უნ და და ვა სა ხე ლოთ IVVII სა უ კუ ნე ე ბი, რო დე საც 
ქარ თუ ლი ბა ზი ლი კე ბი სპე ცი ფი კუ რად ქარ თულ მა გუმ ბა თო ვან მა შე ნო ბებ
მა შეც ვა ლა. შე იქ მნა ამ ტი პის მნიშ ვნე ლო ვა ნი არ ქი ტექ ტუ რუ ლი ნი მუ შე ბი. 
მათ შო რის ყვე ლა ზე გა მორ ჩე უ ლია მცხე თის ჯვა რი.

ღვთისმშობლის ხატი, ტიხრული მინანქარი, ხობის მონასტრიდან 
(მეათე საუკუნე)
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არაბ თა შე მო სე ვამ შე ა ჩე რა ქარ თველ არ ქი ტექ ტორ თა შე მოქ მე დე ბი თი 
საქ მი ა ნო ბა, რო მე ლიც მხო ლოდ IX სა უ კუ ნე ში გა ნახ ლდა. XIXII სა უ კუ ნე ებ
ში ქარ თულ მა არ ქი ტექ ტუ რამ მი აღ წია გან ვი თა რე ბის მწვერ ვალს და შე იქ
მნა ქარ თუ ლი შე დევ რე ბი.

აღ მავ ლო ბის ხა ნა ქარ თულ ხუ როთ მოძღ ვრე ბას მოგ ვი ა ნე ბი თაც ჰქონ
და XVIXVII სა უ კუ ნე ებ ში, მაგ რამ უწინ დე ლი სი დი ა დის თვის მას აღარ მი
უღ წე ვი ა.

ქარ თუ ლი არ ქი ტექ ტუ რის და მა ხა სი ა თე ბე ლი ნი შა ნია კო ნუ სი სებ რი 
გუმ ბა თი. ბი ზან ტი უ რი გუმ ბა თი სფე რუ ლი ა. გუმ ბა თი დგას ყელ ზე და კო
ნუ სის სი მაღ ლე თა ნა ბა რია ყე ლის სი მაღ ლი სა. მოგ ვი ა ნე ბით ყე ლი ხდე ბა 
მრა ვალ კუთხ ა, კო ნუ სი კი, შე სა ბა მი სად – მრა ვალ წახ ნა გა, რაც ძეგლს ცა ში 
ატყ ორ ცნი ლის იერს სძენს. გუმ ბა თის ფორ მის შეც ვლამ ბი ზან ტი უ რი სტი
ლის ბევ რი სხვა ელე მენ ტის შეც ვლაც გა მო იწ ვი ა. გაქ რა სა ხუ რა ვის თა ღის 
დახ რი ლო ბა. ორ ფერ დი ან მა სა ხუ რავ მა, რო მე ლიც თავ ზე ად გას ფა სადს, 
მოგ ვცა ფრონ ტო ნის ტი პუ რი ფორ მა. რაც უფ რო ატყ ორ ცნი ლია გუმ ბა თი, 
მით უფ რო მა ღა ლია ფრონ ტო ნე ბი და მკვეთ რია ზე და კუთხ ე. სწო რედ შე
ნო ბის სხვა დას ხვა ნა წილს შო რის დამ ყა რე ბუ ლი ეს ჰარ მო ნია ქმნის ქარ
თუ ლი არ ქი ტექ ტუ რის სი ლა მა ზეს. ამ ცვლი ლე ბე ბის შე დე გად, ქარ თულ მა 
არ ქი ტექ ტუ რამ შექ მნა ბი ზან ტი უ რის გან სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბუ ლი ორი გი
ნა ლუ რი ფა სა დი და უფ რო რო მა ულს და უ ახ ლოვ და. ქარ თულ ფა სადს, რო
გორც წე სი, აქვს სა მი ნა წი ლი – ზე და ცენ ტრა ლუ რი ფრონ ტო ნი ორი გვერ
დი თა ფრთით. ფრონ ტო ნი და მი სი ფრთე ბი ერ თმა ნე თი სა გან გა მო ყო ფი ლია 
თა ღო ვა ნი ჩარ ჩო თი. სა ზო გა დოდ, თა ღი სა მი ა, მაგ რამ ხან და ხან თა ღე ბის 
რა ო დე ნო ბა ხუთს აღ წევს. ჩარ ჩო ე ბი მი ე მარ თე ბა ქვე ვი დან სა ხუ რა ვამ დე. 
ქარ თუ ლი არ ქი ტექ ტუ რის ორ ნა მენ ტე ბი ძი რი თა დად მრა ვალ ფე რო ვა ნია და 
ერ თმა ნეთ ში გა დახ ლარ თუ ლი. ორ ნა მენტს სხვა გან არ სად მი უღ წე ვია ასეთ 
სრულ ყო ფი ლე ბის თვის. ეს დე კო რი იმ დე ნად მი ე სა და გე ბა ქარ თულ არ ქი
ტექ ტუ რას, რომ მას ხე ლოვ ნე ბა ში თა ვი სი სა ხელ წო დე ბა აქვს მი ნი ჭე ბუ ლი. 
ის სრულ ჰარ მო ნი ა შია ნა გე ბო ბას თან და ამ შვე ნებს მის სხვა დას ხვა ნა წილს, 
ასე ვე შე სა ბა მი სო ბა შია ან ტი კუ რი ხე ლოვ ნე ბის პრინ ცი პებ თან და სრულ წი
ნა აღ მდე გო ბა ში ის ლა მურ აღ მოს ვლურ ორ ნა მენ ტებ თან.

თით ქმის ყვე ლა ქარ თუ ლი ეკ ლე სი ის ინ ტე რი ე რი და ფა რუ ლია წმინ და 
წე რი ლის სცე ნე ბი სა და პერ სო ნა ჟე ბის ამ სახ ვე ლი ფრეს კე ბით. აქა იქ მო ი

მედალიონები მოციქულებისა და ღვთისმშობლის გამოსახუ
ლებით, ტიხრული მინანქარი ხახულის ხატზე, გელათის მონასტერი. 
მეთორმეტე საუკუნე
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პო ვე ბა მე ფე თა პორ ტრე ტე ბი (თა მარ მე ფის ფრეს კა ბე თა ნი ა ში) და სა მო ქა
ლა ქო ცხოვ რე ბის ამ სახ ვე ლი სი უ ჟე ტე ბი. ფრეს კე ბი თავ და პირ ვე ლი სა ხით 
ძა ლი ან იშ ვი ა თა დაა შე მო ნა ხუ ლი და თუ კი შე მო ნა ხუ ლი ა, ძლი ერ და ზი ა
ნე ბუ ლი ა, მაგ რამ მნახ ველ ზე მა ინც წა რუშ ლელ შთა ბეჭ დი ლე ბას ახ დენს. 
ისი ნი, ერ თი შე ხედ ვით, ბი ზან ტი ურ ფრეს კებს მოგ ვა გო ნე ბენ, მაგ რამ სი
ნამ დვი ლე ში თვით მყო ფა დი ეროვ ნუ ლი შე მოქ მე დე ბის ნა ყოფს წარ მო ად გე
ნენ. მა თი შემ ქმნე ლე ბის შთა გო ნე ბის წყა როს, შე სა ბა მი სად, აღ მო სავ ლუ რი 
და და სავ ლუ რი ქმნი ლე ბე ბი წარ მო ად გენ და. მათ ერ თმა ნეთს შე უ თან ხმეს 
აღ მო სავ ლუ რი და და სავ ლუ რი ტი პის ელე მენ ტე ბი, თე მა ტი კა კი და მო უ კი
დებ ლად და ა მუ შავს და სა კუ თა რი მე თო დო ლო გი ით მი უდ გნენ. ქარ თუ ლი 
ნა ხა ტი მარ ტი ვი ა. გა მო სახ ვის ძი რი თად ხერ ხად ქარ თვე ლი შე მოქ მე დი კონ
ტურს იყე ნებს. ფერ თა გა მა მრა ვალ ფე რო ვა ნია და ბრტყლად დევს. მი უ ხე
და ვად ამი სა, დე კო რა ცია უდი დეს გა მომ სახ ვე ლო ბით ძა ლას იძენს. აქ არ 
იგ რძნო ბა თავ შე კა ვე ბა ან ყოყ მა ნი. ჰარ მო ნი ა, რო მე ლიც ნა მუ შევ რი დან მო
დის, ხში რად მუ სი კა ლურ აკორ დებს გვა გო ნებს. დე კო რა ცი ულ კომ პო ზი ცი
ას, დაც ლილს ყო ველ ნა ი რი სი ყალ ბის გან, აღ ტა ცე ბა ში მოჰ ყავს მნახ ვე ლი. 
ქარ თუ ლი მო ნუ მენ ტუ რი ფერ წე რის შეს წავ ლა ალ ბათ გა მოდ გე ბო და იმის 
საჩ ვე ნებ ლად, თუ რა ად გი ლი უკა ვია აღ მო სავ ლეთს შუა სა უ კუ ნე ე ბის ევ
რო პუ ლი ხე ლოვ ნე ბის გან ვი თა რე ბა ში.

სა ქარ თვე ლო ში დი დად იყო გავ რცე ლე ბუ ლი მი ნან ქრის ხე ლოვ ნე ბა. არა
ერ თი ქარ თუ ლი ნი მუ ში ბი ზან ტი ურ სტილ შია შეს რუ ლე ბუ ლი. გე ლა თის სა
ეკ ლე სიო სა ცა ვის დათ ვა ლი ე რე ბაც კი საკ მა რი სია სა ი მი სოდ, რომ ჩავ წვდეთ 
ქარ თუ ლი ხე ლოვ ნე ბის ფორ მა თა სიმ დიდ რეს. მა შინ, რო ცა ევ რო პუ ლი მუ
ზე უ მე ბი ვერ და იკ ვეხ ნი ან ბი ზან ტი უ რი მი ნან ქრის სი უხ ვით, სა ქარ თვე ლო
ში მა თი რა ო დე ნო ბა ძა ლი ან დი დი ა. მხო ლოდ ვე ნე ცი ის წმინ და მარ კო ზის 
ბა ზი ლი კის სა ცა ვი თუ გა უ წევს მე ტო ქე ო ბას გე ლა თის სა ცავს თა ვი სი სიმ
დიდ რით. ასე ვე უხ ვა დაა წმინ დად ქარ თუ ლი ტი პის მი ნან ქრე ბი. მი სი უზა დო 
შეს რუ ლე ბი თა და ფერ თა ბრწყინ ვა ლე ბით, ფე რებ თა შე ხა მე ბით, ფი გუ რა თა 
გა მომ სახ ვე ლო ბი თი ძა ლით, პერ სო ნაჟ თა ტან საც მლის ნა კე ცე ბის ზედ მი
წევ ნი თი გად მო ცე მი თა და მა თი ორ ნა მენ ტე ბით ქარ თუ ლი მი ნან ქა რი შე იძ
ლე ბა ბი ზან ტი უ რი ხე ლოვ ნე ბის შე დევ რთა გვერ დით მო ვიხ სე ნი ოთ.

უფა ქი ზე სად შეს რუ ლე ბუ ლი ხელ ნა წერ თა მი ნი ა ტუ რე ბი, წიგ ნე ბის არ ში
ე ბი, ფი გუ რე ბი, ასომ თავ რუ ლე ბი აგ რეთ ვე ადას ტუ რე ბენ ქარ თუ ლი ფერ წე
რის გან ვი თა რე ბის უმაღ ლეს დო ნეს.

თუმ ცა სა ქარ თვე ლო ში ყვე ლა ზე დი დი პა ტი ვით სარ გებ ლობ და ჭე დუ რი 
ხე ლოვ ნე ბა, რო მე ლიც ყვე ლა ზე უკეთ იყო გან ვით რე ბუ ლი და XII სა უ კუ ნე ში 
დიდ სრულ ყო ფი ლე ბას მი აღ წი ა. სწო რედ ამ ეპო ქა ში მოღ ვა წე ობ დნენ ჭე დუ
რი ხე ლოვ ნე ბის დი დოს ტა ტე ბი ბე ქა და ბეშ ქენ ოპიზ რე ბი. ბი ზან ტი ა შიც კი 
არ მო ი პო ვე ბა მათ ქმნი ლე ბა თა სა და რი ნი მუ შე ბი. ჭე დუ რი ხა ტე ბი, ჯვრე ბი, 
ხელ ნა წერ თა გა რე კა ნე ბი, ჭურ ჭე ლი, მო სარ თა ვე ბი შე უ და რე ბე ლი ტექ ნი კი
სა და ხე ლოვ ნე ბის არ სე ბო ბა ზე მი უ თი თე ბენ.

XIX სა უ კუ ნე ში ჩნდე ბა ახა ლი ფერ წე რა, რო მელ საც მსგავ სი სი მაღ ლე
ე ბი სათ ვის აღარ მი უღ წე ვი ა. ამ ეპო ქის მხატ ვარ თა გან მხო ლოდ რამ დე ნი
მეს სა ხე ლია მნიშ ვნე ლო ვა ნი (გა ბაშ ვი ლი და სხვა ნი). ფერ წე რის აღ მავ ლო ბა 
XIX სა უ კუ ნის და საწყ ი სი დან ვე და იწყო და მას ში ასახ ვა ჰპო ვა ევ რო პუ ლი 
ხე ლოვ ნე ბის არა ერ თმა ტენ დენ ცი ამ. თუმ ცა, მი უ ხე და ვად ამი სა, იყ ვნენ 
მხატ ვრე ბი, რომ ლე ბიც ძვე ლი ქარ თუ ლი მხატ ვრო ბის ტრა დი ცი ე ბის აღორ
ძი ნე ბას ცდი ლობ დნენ. ამ ჟან რის წარ მო მად გე ნელ თა შო რის უნ და და ვა სა
ხე ლოთ ხალ ხის წი ა ღი დან გა მო სუ ლი მხატ ვა რი ფი როს მა ნაშ ვი ლი, რომ ლის 
ტი ლო ე ბი ერ თდრო უ ლად ფრან გი პრი მი ტივ სტის, რუ სოს, ნა წარ მო ე ბებ საც 
მოგ ვა გო ნებს და ძვე ლე ბურ ფრეს კებ საც. უნ და ვახ სე ნოთ გუ დი აშ ვი ლიც, 
ფი როს მა ნაშ ვი ლის გამ გრძე ლე ბე ლი. მის მხატ ვრო ბა ში შე იმ ჩნე ვა მიდ რე
კი ლე ბა დე კო რა ტი უ ლო ბის კენ. შთა გო ნე ბის წყა როს გუ დი აშ ვი ლის თვი საც 
ძვე ლი ქარ თუ ლი ფრეს კე ბი, უფ რო მე ტად კი, ქარ თუ ლი მი ნი ა ტუ რე ბი წარ
მო ად გენს.

 უნ და გა ვიხ სე ნოთ [დი მიტ რი] შე ვარ დნა ძეც. მას გან სა კუთ რე ბუ ლი ად
გი ლი უკა ვია დე კო რა ტი უ ლი ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რი ა ში. მო ქან და კე თა გან აღ
სა ნიშ ნა ვია [ი ა კობ] ნი კო ლა ძე, რო დე ნის მო წა ფე.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თვე ლოს ის ტო რია აღ სავ სეა ტრა გი კუ
ლი და სას ტი კი მოვ ლე ნე ბით, ქარ თვე ლი ხალ ხი ყო ველ თვის გა მორ ჩე უ ლად 
მუ სი კა ლუ რი იყო. მი სი ცხოვ რე ბის ყო ველ მოვ ლე ნას, ბედ ნი ერ სა თუ უბე
დურს, რო გორც სა ზო გა დო ებ რივ, ასე ვე პი რად ცხოვ რე ბა ში თან ახ ლდა სიმ
ღე რა და მუ სი კა – მგზავ რო ბა სა თუ შრო მა ში, ავად მყო ფო ბი სას და, თქვენ 
წარ მო იდ გი ნეთ, სიკ ვდი ლის შემ თხვე ვა შიც კი.

ქარ თუ ლი ხალ ხუ რი სიმ ღე რე ბი მდი და რი ა, ძა ლი ან მრა ვალ ფე რო ვა ნი 
და პო ლი ფო ნი უ რი, ძი რი თა დად სამ ხმი ა ნი. ეს გან სა კუთ რე ბუ ლი ნი ჭი ქარ
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თველ ერს უხ სო ვა რი დრო ი დან მოს დგამს. ესა თუ ის მუ სი კა ლუ რი ფორ
მა და ელე მენ ტი, რო მე ლიც ევ რო პამ მოგ ვი ა ნე ბით შე ი მუ შა ვა, ქარ თულ 
სიმ ღე რას დი დი ხნით ად რე ჰქონ და. რე ლი გი უ რი სიმ ღე რე ბი, რომ ლებ საც 
ქარ თვე ლე ბის მხრი დან გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბო და, ასე ვე 
პო ლი ფო ნი უ რი ა. X სა უ კუ ნე ში მუ სი კის დიდ მა მცოდ ნემ, იო ა ნე მტბე ვარ მა, 
აღ ნუს ხა და შეკ რი ბა ყვე ლა არ სე ბუ ლი სა გა ლო ბე ლი.

XIX სა უ კუ ნე ში ერ თგვა რი გა ნახ ლე ბა გა ნი ცა და ქარ თულ მა მუ სი კამ. 
ქარ თულ კულ ტუ რა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი უჭი რავს ვო კა ლურ ხე
ლოვ ნე ბას. იქ მნე ბა რო მან სე ბი, დუ ე ტე ბი თუ ოპე რე ბი, რომ ლე ბიც ძი რი თა
დად ქარ თუ ლი ხალ ხუ რი მუ სი კის მო ტი ვე ბი თაა შთა გო ნე ბუ ლი. გა მო ჩე ნი
ლი კომ პო ზი ტო რე ბი არი ან ფა ლი აშ ვი ლი, არა ყიშ ვი ლი, სულ ხა ნიშ ვი ლი და 
ბა ლან ჩი ვა ძე.

ქარ თუ ლი ეროვ ნუ ლი მუ სი კა ლუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბია სტვი რი და გუ
დას ტვი რი, რო მე ლიც შოტ ლან დი ურ და ბრე ტო ნულ გუ დას ტვირს ჩა მოჰ
გავს, ასე ვე – ჩონ გუ რი და ფან დუ რი, სი მე ბი ა ნი ინ სტრუ მენ ტე ბი, რომ ლე ბიც 
გი ტა რა სა და მან დო ლი ნას მოგ ვა გო ნე ბენ. მა თი აკომ პა ნი მენ ტით სრულ დე
ბო და მე ლო დი უ რი სიმ ღე რე ბი, გან სა კუთ რე ბით კი იავ ნა ნა. ასე ვე არ სე ბობს 
და ი რა, დო ლი, ვი ო ლი ნოს მსგავ სი ჭი ა ნუ რი, სა ლა მუ რი – მწყემ სის ფლე ი ტა 
და დუ დუ კი, ჰო ბო ის მაგ ვა რი ინ სტრუ მენ ტი.

თავი მეოთხე

 დამოუკიდებელი (საქართველოს) რესპუბლიკა



8786

დამოუკიდებლობის აღდგენა

საქართველო 1917 წელს

1917 წლის რე ვო ლუ ცი ამ და ცა რიზ მის გა უქ მე ბამ რუ სეთ ში სა შუ ა ლე ბა მის
ცა სა ქარ თვე ლოს, გა და ეგ დო უღე ლი, რო მე ლიც მას დიდ ხანს, უფ რო ზუს
ტად კი, 117 წლის მან ძილ ზე, ამ ძი მებ და და აღედ გი ნა და მო უ კი დებ ლო ბა.

კავ კა სი ის ხალ ხებ მა რე ვო ლუ ცი ის პირ ვე ლი დღე ე ბი დან ვე სრუ ლი ად 
კავ კა სი ის ტე რი ტო რი ა ზე გა ა უქ მეს მე ფის ნაც ვლის ად მი ნის ტრა ცია და რუ
სუ ლი ბი უ როკ რა ტი უ ლი რე ჟი მი. მთე ლი ძა ლა უფ ლე ბა გა და ე ცა რე ვო ლუ
ცი ურ საბ ჭო ებ სა და მათ აღ მას რუ ლე ბელ კო მი ტე ტებს, რო მელ თაც უნ და 
ემარ თათ ქვე ყა ნა.

ამი ერ კავ კა სი ის რე ვო ლუ ცი ურ მა საბ ჭო ებ მა შე ად გი ნეს თა ვი ან თი ცენ
ტრა ლუ რი ორ გა ნო, რო მე ლიც მდე ბა რე ობ და ტიფ ლის ში და რომ ლის მი ზა
ნიც ამ საბ ჭო ე ბის გა ერ თი ა ნე ბა და მა თი მოქ მე დე ბის კო ორ დი ნი რე ბა იყო. 
ამი ერ კავ კა სი ის ცენ ტრა ლურ ორ გა ნოს სა თა ვე ში ედ გა თავ მჯდო მა რე ნოე 
ჟორ და ნი ა, სა ქარ თვე ლოს სო ცი ალ დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ის ლი დე რი.

მე ფის ნაც ვა ლის ად მი ნის ტრა ცი ის შე საც ვლე ლად პეტ როგ რა დის დრო ე
ბით მა მთავ რო ბამ ხუ თი წევ რის გან და კომ პლექ ტე ბუ ლი "სპე ცი ა ლუ რი კო
მი ტე ტი" გა მოგ ზავ ნა. მა თი პრე რო გა ტი ვა მთავ რო ბის და კომ პლექ ტე ბა იყო. 
ამ კო მი ტე ტის შე მად გენ ლო ბა ში შე დი ო და ორი ქარ თვე ლი (ა. ჩხენ კე ლი და 
კ. აბა ში ძე), ერ თი სო მე ხი, ერ თი აზერ ბა ი ჯა ნე ლი და ერ თი რუ სი (თავ მჯდო
მა რე).

"ა მი ერ კავ კა სი ის სპე ცი ა ლუ რი კო მი ტე ტის" საქ მი ა ნო ბა ით ვა ლის წი ნებ
და ახა ლი ად მი ნის ტრა ცი ის შექ მნა სა და ხელ მძღვა ნე ლო ბას, ასე ვე პეტ
როგ რა დის გარ და მა ვა ლი მთავ რო ბის ორ გა ნოს წარ მო მად გენ ლო ბას. სი
ნამ დვი ლე ში, ამ კო მი ტე ტის არ სე ბო ბა ძა ლი ან ეფე მე რუ ლი იყო, რად გა ნაც 
რე ა ლუ რი ძა ლა უფ ლე ბა ცენ ტრა ლურ და რე გი ო ნა ლურ რე ვო ლუ ცი ურ საბ

ჭო ებს ჰქონ დათ და, რო გორც სა ქარ თვე ლოს მა გა ლი თი და ნაც ჩანს, სწო რედ 
ისი ნი ხელ მძღვა ნე ლობ დნენ ქვეყ ნის საქ მი ა ნო ბას.

თე ბერ ვლის რე ვო ლუ ცი ი დან რვა თვის შემ დეგ, ოქ ტომ ბერ ში, ბოლ შე
ვი კებ მა, წი ნას წარ მომ ზა დე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო გა დატ რი ა ლე ბის შე დე გად, 
ხელთ ჩა იგ დეს ძა ლა უფ ლე ბა. და იწყო სა მო ქა ლა ქო ომი და რუ სე თის უზარ
მა ზა რი ტე რი ტო რია ანარ ქი ამ მო იც ვა. მოვ ლე ნე ბი იმ გვა რად გან ვი თარ და, 
რომ რუ სეთს მოწყ და კავ კა სია და გაწყ და კავ ში რი რუ სეთ სა და ამი ერ კავ კა
სი ის ერებს შო რის.

კავ კა სი ის რე ვო ლუ ცი ურ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა არ ცნეს ბოლ შე ვი კუ რი სა
ხელ მწი ფო გა დატ რი ა ლე ბა და უა რი თქვეს, დაქ ვემ დე ბა რე ბოდ ნენ ბოლ შე
ვი კებს.

მი უ ხე და ვად ამი სა, ქვე ყა ნას სა მო ქა ლა ქო ომის ტალ ღა და რუ სუ ლი 
ანარ ქია ემუქ რე ბო და. ბოლ შე ვი კუ რი პრო პა გან დის გავ ლე ნით დე მო რა
ლი ზე ბუ ლი 500 000 რუ სი ჯა რის კა ცი თურ ქე თის საზღ ვარ თან იდ გა, რაც 
სი ტუ ა ცი ას მე ტად ძა ბავ და. ისი ნი თურ ქებ ზე ჰყიდ დნენ ან სა ჩუქ რად გას
ცემ დნენ საკ ვებს, ია რაღ სა და აღ ჭურ ვი ლო ბას. დის ციპ ლი ნა მოშ ლი ლი იყო, 
ჯა რის კა ცე ბი არ იცავ დნენ წეს რიგს და ცდი ლობ დნენ, ამი ერ კავ კა სი ის გავ
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ლით რუ სეთ ში დაბ რუ ნე ბუ ლიყ ვნენ. თურ ქუ ლი ჯა რის ხელ მძღვა ნე ლო ბას 
დი დად ახა რებ და მტრის ამ გვა რი დე ზორ გა ნი ზა ცი ა. ის ჩა საფ რე ბუ ლი ელო
და მო მენტს, რომ შეჭ რი ლი ყო ამი ერ კავ კა სი ის ტე რი ტო რი ა ზე.

ამ პი რო ბებ ში სა ქარ თვე ლოს მოქ მე დე ბი სა და თავ დაც ვის თვის აუ ცი
ლებ ლად სჭირ დე ბო და პო ლი ტი კუ რი ორ გა ნი ზე ბა. 

ამი ერ კავ კა სი ის რე ვო ლუ ცი უ რი საბ ჭო ე ბის ინი ცი ა ტი ვით, 1917 წლის 
11 ნო ემ ბერს და ი შა ლა "სპე ცი ა ლუ რი კო მი ტე ტი". ის შეც ვა ლა ახალ მა ორ
გა ნი ზა ცი ამ – ამი ერ კავ კა სი ურ მა კო მი სა რი ატ მა, რომ ლის სა თა ვე შიც იდ გა 
ე. გე გეჭ კო რი. ამი ე რი დან ამ კო მი სა რი ა ტის ად გილ სამ ყო ფე ლი იყო ამი ერ
კავ კა სია და მის შე მად გენ ლო ბა ში შე დი ოდ ნენ ქარ თვე ლე ბი, სომ ხე ბი, აზერ
ბა ი ჯა ნე ლე ბი და რუ სე ბი. ის არ სე ბობ და პეტ როგ რა დის მთავ რო ბი სა გან და
მო უ კი დებ ლად და წარ მო ად გენ და ქვეყ ნის კა ნო ნი ერ მთავ რო ბას. გარ და ამ 
ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბი სა, სომ ხებ მა და აზერ ბა ი ჯა ნე ლებ მა თა ვი ანთ 
ქვეყ ნებ ში შექ მნეს ეროვ ნუ ლი საბ ჭო ე ბი, რა თა და ეკ მა ყო ფი ლე ბი ნათ შე სა
ბა მი სი ეროვ ნუ ლი სა ჭი რო ე ბა ნი.

1917 წლის 22 ნო ემ ბერს ეროვ ნულ კონ გრეს ზე, სა ერ თო შე თან ხმე ბით 
პო ლი ტი კურ პარ ტი ებ თან, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან, მუ შა თა პროფ კავ ში რებ
თან, მუ შა თა და გლეხ თა საბ ჭო ებ თან თუ სხვებ თან, და ი ნიშ ნა სა ქარ თვე
ლოს ეროვ ნუ ლი საბ ჭო. 

თავ და პირ ვე ლად, ეროვ ნუ ლი საბ ჭო ე ბი შე უდ გნენ ეროვ ნუ ლი სა ჯა რი სო 
შე ნა ერ თე ბის შექ მნას, რაც გან სა კუთ რე ბუ ლად არე ულ ვი თა რე ბა ში ძა ლი ან 
რთუ ლი აღ მოჩ ნდა. ერ თი მხრივ, რუ სულ მა ბოლ შე ვი კურ მა არ მი ამ მი ა ტო
ვა კავ კა სი ის ფრონ ტი და ჯა რის კა ცე ბი არა ორ გა ნი ზე ბუ ლად და უბ რუნ დნენ 
თა ვი ანთ სახ ლებს. მე ო რე მხრივ, ტიფ ლი სის ყა ზარ მებ ში და ბა ნა კე ბულ რუ
სულ შე ნა ერ თებ საც შეყ რო და ე.წ. ბოლ შე ვი კუ რი ეპი დე მი ა. მოვ ლე ნე ბის ამ
გვარ მა გან ვი თა რე ბამ უბიძ გა ბოლ შე ვიკ მე თა უ რებს, აე მოქ მე დე ბი ნათ მთე
ლი ძა ლა და ესარ გებ ლათ სი ტუ ა ცი ით. ისი ნი ტიფ ლისს კონ ტრრე ვო ლუ ცი ის 
ბუ დედ მი იჩ ნევ დნენ და მო უ წო დებ დნენ ბოლ შე ვი კურ ჯა რებს, ალ ყა ში მო
ექ ცი ათ და ძა ლა დობ რი ვად და ე კა ვე ბი ნათ ქა ლა ქი.

ამ გვა რად, სა ქარ თვე ლოს დე და ქა ლა ქი ისე ვე, რო გორც ზო გი ერ თი პრო
ვინ ცი ა, სრუ ლი გა ნად გუ რე ბის საფ რთხის წი ნა შე აღ მოჩ ნდა. თბი ლისს არ 

შე ეძ ლო, უცხო მტრუ ლი ძა ლე ბის თვის და ე პი რის პი რე ბი ნა სა კუ თა რი თავ
დაც ვა. სიტყ ვა ხალხს ეკუთ ვნო და: თუ კი უმოქ მე დოდ იქ ნე ბოდ ნენ და არ 
აღუდ გე ბოდ ნენ დამ პყრობ ლებს, ქვე ყა ნა ანარ ქი ის მსხვერ პლი გახ დე ბო და 
და რუ სულ სა მო ქა ლა ქო ომ ში ჩა ი ძი რე ბო და.

ამ მი ზე ზით, ტიფ ლი სის მუ შა თა რე ვო ლუ ცი უ რი საბ ჭოს აღ მას რუ ლე
ბელ მა კო მი ტეტ მა "არ სე ნალს" სა ჭი რო სა ო მა რი აღ ჭურ ვი ლო ბა მოს თხო ვა, 
მაგ რამ მას რუ სი ბოლ შე ვი კი ჯა რის კა ცე ბი იცავ დნენ. მათ კა ტე გო რი უ ლი 
მოთხ ოვ ნის შეს რუ ლე ბა ზე უა რი გა ნაცხ ა დეს. მა შინ კო მი ტეტ მა 1917 წლის 
12 დე კემ ბერს "არ სე ნა ლის" შე ნო ბა ძა ლით და ი კა ვა. ამ გვა რად, ქვე ყა ნას მი ე
ცა სა შუ ა ლე ბა, შე ი ა რა ღე ბუ ლი ყო და თა ვი და ეც ვა.

მუ შა თა მი ერ და კომ პლექ ტე ბულ სა ჯა რი სო ნა წი ლებს სა ხალ ხო გვარ დია 
და ერ ქვა. სა ხალ ხო გვარ დი ე ბი, ტიფ ლი სის მა გა ლი თით, სა ქარ თვე ლოს ყვე
ლა კუთხ ე ში შე იქ მნა.

ამი ერ კავ კა სი ის კო მი სა რი ა ტე ბი და რე ვო ლუ ცი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი შე
თან ხმე ბუ ლად მოქ მე დებ დნენ და ძა ლებს არ იშუ რებ დნენ, რომ ლო კა ლუ რი 
პოს ტრე ვო ლუ ცი უ რი მოვ ლე ნე ბის თვის ნორ მა ლუ რი მსვლე ლო ბა მი ე ცათ. 
მათ შე და რე ბით მოკ ლე ვა და ში აი ძუ ლეს რუ სუ ლი ჯა რე ბი, და ე ტო ვე ბი ნათ 
კავ კა სი ის ფრონ ტი და ისი ნი ჩრდი ლო ე თი სა კენ გა რე კეს.

სწო რედ ამ დროს რუ სეთს ანარ ქია და სა მო ქა ლა ქო ომი ანად გუ რებ და, 
საბ ჭო ე ბის დიქ ტა ტუ რა კი უსას ტი კეს ფორ მას იღებ და.

დამ ფუძ ნე ბე ლი ასამ ბლე ის უხეშ მა დაშ ლამ პეტ როგ რად ში 1918 წლის 5 
იან ვარს მო მაკ ვდი ნე ბე ლი დარ ტყმა მი ა ყე ნა ახ ლად ჩა სა ხულ დე მოკ რა ტი ას. 
ამის შემ დეგ ამი ერ კავ კა სი ის მუ შა თა და გლეხ თა რე ვო ლუ ცი უ რი საბ ჭო ე ბის 
ცენ ტრა ლურ მა ორ გა ნომ გაწყ ვი ტა უკა ნას კნე ლი ძა ფი, რო მე ლიც რუ სეთ სა 
და მთელ რე ვო ლუ ცი ურ დე მოკ რა ტი ას ამ დრომ დე ერ თმა ნეთ თან აკავ ში
რებ და.

რუ სე თის დამ ფუძ ნე ბელ მა ასამ ბლე ამ მხო ლოდ ერ თი დღე იარ სე ბა. 
ბოლ შე ვიკ თა დაშ ლის შემ დეგ ასამ ბლეა ქარ თვე ლე ბის, აზერ ბა ი ჯა ნე ლე ბი სა 
და სომ ხე ბის შე მად გენ ლო ბით სამ ჯერ გა ი ზარ და და, არ ჩევ ნებ ში მი ღე ბუ
ლი ხმე ბის პრო პორ ცი უ ლად, სხვა დას ხვა პო ლი ტი კუ რი პარ ტი უ ლი სი ე ბი
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დან შე ივ სო. ამ გვა რად შედ გე ნილ მა ასამ ბლე ამ სა კა ნონ მდებ ლო ფუნ ქცი ე ბი 
შე ი ძი ნა. ამ გვა რად შე იქ მნა ამი ერ კავ კა სი ის სე ი მი, რომ ლის თავ მჯდო მა რე 
იყო ნ. ჩხე ი ძე. 

სე იმ ზე რა ტი ფი კა ცია გა ი ა რა არა ერ თმა კა ნონ მა, მათ შო რის, დეკ რეტ
მა იმ კა ნო ნის შე სა ხებ, რო მე ლიც კო მი სა რი ა ტის მი ერ იყო მი ღე ბუ ლი. დეკ
რე ტი შე ე ხე ბო და დიდ გვა რო ვან თა პრი ვი ლე გი ე ბის გა უქ მე ბას. ამა ვე დროს, 
მოხ და სა ხელ მწი ფოს, ეკ ლე სი ი სა და მსხვი ლი მფლო ბე ლე ბის ქო ნე ბის კონ
ფის კა ცია წვრი ლი გლე ხო ბის სა სარ გებ ლოდ. ეს კა ნო ნი შემ დგომ ში მხო
ლოდ სა ქარ თვე ლო ში ამოქ მედ და.

ჯერ კი დევ ამი ერ კავ კა სი ის სე ი მის შექ მნამ დე ქარ თველ მა თა ვა დაზ ნა უ
რო ბამ კ. აფ ხა ზის მე თა უ რო ბით ერს სრუ ლი ად უსაზღ ა უ როდ და უთ მო მთე
ლი თა ვი სი კორ პო რა ცი უ ლი მოძ რა ვი თუ უძ რა ვი ქო ნე ბა.

მე ო რე უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი მოვ ლე ნა იყო რუ სე თის უზარ მა ზარ ტე რი ტო
რი ა ზე გა ფან ტუ ლი და უცხო ქვეყ ნებ ში გა სახ ლე ბუ ლი ქარ თვე ლი მეც ნი ე რე
ბის სა ქარ თვე ლო ში თავ მოყ რა. თე ბერ ვლის რე ვო ლუ ცი ამ სა შუ ა ლე ბა მის ცა 
მათ, სამ შობ ლო ში დაბ რუ ნე ბუ ლიყ ვნენ. 1918 წლის იან ვრის თვე ში, მა თი და 
პრო ფე სორ ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის ინი ცი ა ტი ვით, და არ სდა ტიფ ლი სის პირ ვე ლი 
უნი ვერ სი ტე ტი. სა დაც არ სე ბობ და ხუ თი ფა კულ ტე ტი და ირიცხ ე ბო და 3 
000 სტუ დენ ტი გახ სნის თა ნა ვე.

1918 წლის იან ვარ ში საბ ჭო თა რუ სეთ მა ბრეს ტლი ტოვ სკში წა მო იწყო 
მო ლა პა რა კე ბე ბი, რომ ლე ბიც იმ ხა ნად გა მარ ჯვე ბულ გაგ რი ას თან სამ შვი
დო ბო შე თან ხმე ბით დაგ ვირ გვინ და. ბრეს ტლი ტოვ სკში ამი ერ კავ კა სი აც 
იყო მიწ ვე უ ლი, მაგ რამ მან მო ნა წი ლე ო ბა ზე უა რი გა ნაცხ ა და. ამ მო ლა პა რა
კე ბე ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბით (1918 წლის 19 თე ბერ ვა ლი) 
შე გუ ლი ა ნე ბულ მა რუ სეთ მა თურ ქეთს და უთ მო ბა თუ მის, ყარ სი სა და არ და
გა ნის პრო ვინ ცი ე ბი თა ვი სი ქა ლა ქე ბი თუ რით. ამი ერ კავ კა სი ის მთავ რო ბამ 
მხო ლოდ ამის შემ დეგ გა აპ რო ტეს ტა ეს უპ რე ცე დენ ტო ღა ლა ტი, მი სი უფ
ლე ბე ბის უხე ში დარ ღვე ვა და შე სა ბა მის წარ მო მად გენ ლო ბებ თან მო ლა პა
რა კე ბის წა მოწყ ე ბას შე ე ცა და.

1918 წლის 12 მარტს ტრა პი ზონ ში თურ ქეთ სა და ამი ერ კავ კა სი ას შო
რის პირ ვე ლი სამ შვი დო ბო კონ ფე რენ ცია გა იხ სნა. თურ ქე თის დე ლე გა ცი ას 

საზღ ვაო ძა ლე ბის მი ნის ტრი რე უფ ბეი ხელ მძღვა ნე ლობ და, ამი ერ კავ კა ი ი
სას კი – სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტრი ა. ჩხენ კე ლი.

სწო რედ ამ მო ლა პა რა კე ბე ბის დროს ბა ქოს ყა ზარ მებ ში და ბა ნა კე ბულ
მა გარ ნი ზონ მა და მუ შებ მა ხელთ იგ დეს აზერ ბა ი ჯა ნის დე და ქა ლა ქი. ბა ქოს 
საბ ჭო თა კო მი სა რი ა ტის ხელ მძღვა ნელ მა შა უ მი ან მა გა ნაცხ ა და, რომ ის 
მთლი ა ნად მოს კო ვის ბრძა ნე ბებს ექ ვემ დე ბა რე ბო და.

მი უ ხე და ვად კონ ფე რენ ცი ის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბი სა, თურ ქებ
მა სამ ხედ რო ოპე რა ცი ე ბი არ შეწყ ვი ტეს. ამ გვა რად, ბა თუ მი სა და ყარ სის 
შე სას ვლელ თან აღ მო ჩე ნილ ნი, მარ ტის ბო ლოს ისი ნი არ და განს იკა ვებ დნენ. 
ამ ფაქ ტის გა მო, კონ ფე რენ ცი ამ და კარ გა თა ვი სი მნიშ ვნე ლო ბა და უსარ გებ
ლო გახ და. შე დე გად, ამი ერ კავ კა ი ის სე იმ მა გა მო ითხ ო ვა თა ვი სი დე ლე გა ცი ა.

ამ გვა რად, სი ტუ ა ცია კრი ტი კუ ლი იყო. ქვე ყა ნას აღ მო სავ ლე თი დან ბოლ
შე ვი კე ბის არ მია ემუქ რე ბო და, სამ ხრე თი დან – თურ ქე თი. სა უ ბე დუ როდ, 
მტერ თან და სა პი რის პი რებ ლად მას საკ მაო ძა ლა არ გა აჩ ნდა, სა ხელ და ხე
ლოდ შექ მნი ლი რამ დე ნი მე ეროვ ნუ ლი სამ ხედ რო შე ნა ერ თი სუს ტი აღ მოჩ
ნდა, რომ თურ ქე თის რე გუ ლა რუ ლი არ მი ის თვის წი ნა აღ მდე გო ბა გა ე წი ა.

ამი ერ კავ კა სი ის სრუ ლი და მო უ კი დებ ლო ბის გა მოცხ ა დე ბის შემ დეგ 
(1918 წლის 22 აპ რილს) სე იმ მა მტკი ცედ გა დაწყ ვი ტა, გა ნე ახ ლე ბი ნა სამ შვი
დო ბო მო ლა პა რა კე ბე ბი თურ ქეთ თან.

ახალ მა მთავ რო ბამ ჩხენ კე ლის წი ნამ ძღო ლო ბით უცხ ო ე თის ქვეყ ნე ბის 
მე თა უ რებს ახა ლი ამი ერ კავ კა სი უ რი სა ხელ მწი ფოს შექ მნის შე სა ხებ შეტყ
ო ბი ნე ბა გა უგ ზავ ნა. იგი მა შინ ვე ცნო თურ ქე თის ხე ლი სუფ ლე ბამ, რა მაც 
ხე ლი შე უწყო ორ ქვე ყა ნას შო რის გარ და მა ვა ლი სამ შვი დო ბო რე ჟი მის დამ
ყა რე ბას. სი ტუ ა ცია ხელ საყ რე ლი იყო შეწყ ვე ტი ლი მო ლა პა რა კე ბე ბის გან სა
ახ ლებ ლად. 1918 წლის 11 მა ისს ბა თუმ ში მე ო რე სამ შვი დო ბო კონ ფე რენ ცია 
გა იხ სნა. ეს იყო პირ ვე ლი შემ თხვე ვა, რო დე საც კონ ფე რენ ცი ას დამ კვირ ვებ
ლის სტა ტუ სით ეს წრე ბო და თურ ქე თის მო კავ ში რე გერ მა ნია გე ნე რალ ფონ 
ლო სო ვის მე თა უ რო ბით. თურ ქეთ მა პირ ვე ლი ვე სხდო მა ზე წა მო ა ყე ნა თა
ვი სი სამ შვი დო ბო პი რო ბე ბი, რომ ლე ბიც ბევ რად სცილ დე ბო და ბრეს ტლი
ტოვ სკის ზა ვით მიღ წე ულ შე თან ხმე ბას. კერ ძოდ, ის მო ითხ ოვ და ქარ თუ ლი 
პრო ვინ ცი ე ბის, მეს ხე თი სა და ჯა ვა ხე თის, გა უქ მე ბას და სომ ხე თის მი წე ბის 
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ერთ მე სა მედს. თურ ქე თის მხრი დან ამ მოთხ ოვ ნე ბის წა მოყ ნე ბას, ცხა დი ა, 
ხე ლი შე უწყო ამი ერ კავ კა სი ის ოპო ზი ცი ის მი ერ შექ მნილ მა სი ტუ ა ცი ამ. ამ
გვა რად ბრეს ტლი ტოვ სკის ხელ შეკ რუ ლე ბა მოქ მე დე ბა ში უნ და მო სუ ლი ყო. 

გერ მა ნუ ლი დე ლე გა ცი ა, რო მე ლიც გა და ჭარ ბე ბუ ლად მი იჩ ნევ და თურ
ქე თის მი ერ წა მო ყე ნე ბულ პი რო ბას, შე ე ცა და მო კავ ში რე ებ თან ამ მოთხ ოვ
ნის შე საც ვლე ლად ეშუ ამ დგომ ლა, მაგ რამ მცდე ლო ბა უშე დე გო აღ მოჩ ნდა.

ამ ხა ნებ ში ამი ერ კავ კა სი ა ში სი ტუ ა ცია უაღ რე სად ტრა გი კუ ლი იყო: 
აზერ ბა ი ჯა ნის დე და ქა ლაქ ბა ქოს რუ სე ბი და პატ რო ნე ბოდ ნენ, აზერ ბა ი ჯა
ნის მე ო რე დიდ ქა ლაქს გან ჯას კი – ან ვერ ფა შას ძმა ნუ რი ფა შა. თურ ქე ბი, 
რომ ლე ბიც სომ ხეთ ში ალექ სან დრო პოლს და სა ქარ თვე ლო ში ახალ ცი ხეს შე
სე ოდ ნენ, ერე ვან სა და ტიფ ლისს ემუქ რე ბოდ ნენ. სხვა თა შო რის, საბ ჭო თა 
ჯა რე ბი პე რი ო დუ ლად თავს ეს ხმოდ ნენ აფ ხა ზეთს, შა ვი ზღვის ქარ თულ სა
ნა პი რო ზოლს, აქ კი მათ თურ ქე ბიც უერ თდე ბოდ ნენ. ეს კრი ტი კუ ლი სი ტუ
ა ცია კი დევ უფ რო რთულ დე ბო და, ვი ნა ი დან არ იყო თან ხმო ბა თვით ამი
ერ კავ კა სი ის რეს პუბ ლი კებს შო რის. ამი ერ კავ კა სი ის სე იმ ზე აზერ ბა ი ჯა ნის 
მხა რე აცხ ა დებ და, რომ ვი ნა ი დან მი სი დე და ქა ლა ქი ბა ქო რუ სე ბის მი ერ იყო 
დაპყ რო ბი ლი, ისი ნი ვერ ხე დავ დნენ აუ ცი ლებ ლო ბას, და ეც ვათ ამი ერ კავ კა
სია თურ ქე ბის გან, თა ვი ან თი ძმე ბის გან. სომ ხე ბი კი, ვი ნა ი დან ქვეყ ნის დი დი 
ნა წი ლი თურ ქებს ჰქონ დათ დაპყ რო ბი ლი, უარს აცხ ა დებ დნენ ებ რძო ლათ 
ბოლ შე ვი კე ბის წი ნა აღ მდეგ ბა ქოს გა სა თა ვი სუფ ლებ ლად. ამ გვა რად, ამი ერ
კავ კა სი ის პო ლი ტი კუ რი ერ თი ა ნო ბა დაშ ლი ლი იყო. მას ში შე მა ვალ მა ერებ
მა გა დაწყ ვი ტეს, სა კუ თა რი თა ვის თვის თვი თონ მი ე ხე დათ და ქვეყ ნის დაც
ვა ზე თა ვად ეზ რუ ნათ.

შე დე გად, 1918 წლის 26 მა ისს სე იმ მა თა ვი დაშ ლი ლად გა მო აცხ ა და სა
ყო ველ თაო გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, რო მე ლიც ასე ჩა მო ყა ლიბ და: "რა მე თუ და
მო უ კი დე ბე ლი ამი ერ კავ კა სი ის რეს პუბ ლი კის შე მად გენ ლო ბა ში შე მა ვალ მა 
ხალ ხებ მა გა მოთ ქვეს სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბუ ლი მო საზ რე ბე ბი ომი სა და 
მშვი დო ბის შე სა ხებ, გარ და ამი სა, არ არ სე ბობს ავ ტო რი ტე ტუ ლი ძა ლა უფ
ლე ბა, რო მე ლიც წარ სდგე ბა სრუ ლი ად ამი ერ კავ კა სი ის სა ხე ლით, ამი ერ კავ
კა სი ის სე ი მი თავს დაშ ლი ლად აცხ ა დებს და იხ სნის ყვე ლა ნა ირ უფ ლე ბა მო
სი ლე ბას".

დამოუკიდებელი საქართველო (რესპუბლიკა) და მისი 
საწყისები

სე ი მის დაშ ლის დღეს ვე, 1918 წლის 26 მა ისს, შედ გა სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ
ლი საბ ჭოს შეკ რე ბა. მან ერ თხმად და უ ჭი რა მხა რი პრე ზი დენტ ნოე ჟორ და
ნი ას მი ერ წარ მოდ გე ნილ სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის აქტს.

არც აზერ ბა ი ჯან მა და სომ ხეთ მა და ა ყოვ ნეს. მათ და უ ყოვ ნებ ლივ მი ბა
ძეს სა ქარ თვე ლოს. ორი დღის შემ დეგ, 1918 წლის 28 მა ისს, ორი ვე ქვე ყა ნამ 
და მო უ კი დებ ლო ბა გა მო აცხ ა და.

26 მა ი სის აქ ტით სა ქარ თვე ლო გა მოცხ ად და სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა
ტი ულ რეს პუბ ლი კად, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე მცხოვ რე ბი 
ყვე ლა მო ქა ლა ქის თვის იყო სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კუ რი უფ ლე ბე ბის დაც
ვის გა რან ტი, გა ნურ ჩევ ლად სქე სი სა, ეროვ ნე ბი სა, რე ლი გი უ რი აღ მსა რებ
ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი წარ მო მავ ლო ბი სა.

დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის (ა სამ ბლე ის) მოწ ვე ვამ დე ხე ლი სუფ ლე ბა დარ ჩა 
პარ ლა მენ ტი სა (ე როვ ნუ ლი საბ ჭო ნა ცი ო ნა ლურ უმ ცი რე სო ბა თა წარ მო მად
გენ ლე ბის გან შედ გე ბო და) და გარ და მა ვა ლი მთავ რო ბის ხელ ში, რო მე ლიც 
ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი იყო ამ უკა ნას კნე ლის წი ნა შე.

და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლი მთავ რო ბის სა თა ვე ში იყო 
მთავ რო ბის თავ მჯდო მა რე ნ. რა მიშ ვი ლი. ძა ლი ან მა ლე ის შეც ვა ლა ნოე 
ჟორ და ნი ამ. ეს იყო კო ა ლი ცი უ რი მთავ რო ბა, რო მე ლიც გარ და კო მუ ნის ტე
ბი სა, ყვე ლა პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის წარ მო მად გენ ლე ბის გან შედ გე ბო და.

ბა თუ მის სამ შვი დო ბო კონ ფე რენ ცი ა ზე, რო მელ მაც ვერ მი აღ წია შე თან
ხმე ბას, ამი ერ კავ კა სი ის სხვა დას ხვა ქვეყ ნე ბის წარ მო მად გენ ლებს შო რის 
გა მარ თუ ლი მო ლა პა რა კე ბე ბის დროს, თურ ქე თის დე ლე გა ცი ამ ამი ერ კავ კა
სი ის დე ლე გა ცი ას სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის გა მოცხ ა დე ბის პირ
ვე ლი ვე დღეს ულ ტი მა ტუ მი წა უ ყე ნა. ამ ულ ტი მა ტუ მის თა ნახ მად, სა ქარ
თვე ლოს სამ დღე ში უნ და მი ე ღო ახა ლი სამ შვი დო ბო პი რო ბე ბი, წი ნა აღ მდეგ 
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შემ თხვე ვა ში, თურ ქე თი სა ქარ თვე ლოს ომს უცხ ა დებ და. სი ნამ დვი ლე ში, სა
ო მა რი მდგო მა რე ო ბა უკ ვე არ სე ბობ და. თურ ქე ბი წინ მი ი წევ დნენ და ახალ 
ა ხალ პო ზი ცი ებს იკა ვებ დნენ.

ამი ერ კავ კა სი ის რეს პუბ ლი კა უკ ვე დაშ ლი ლად იყო გა მოცხ ა დე ბუ ლი, 
ამი ტომ ეს ულ ტი მა ტუ მი ეხე ბო და არა ამი ერ კავ კა სი ის რეს პუბ ლი კას, არა
მედ მის სა ნაც ვლოდ წარ მოქ მნილ და მო უ კი დე ბელ სა ხელ მწი ფო ებს.

სა ქარ თვე ლოს ჰყავ და ახ ლად შექ მნი ლი პა ტა რა არ მი ა, რო მელ მაც თურ
ქე თის ჯა რი ქუ თა ი სის კენ გა რე კა და წარ მა ტე ბა მო ი პო ვა. მი უ ხე და ვად ამი
სა, ეს არ მია მა ინც არ იყო იმ დე ნად მრა ვალ რიცხ ო ვა ნი, რომ მას რამ დე ნი მე 
ფრონ ტზე ერ თდრო უ ლად შეძ ლე ბო და მტრი სათ ვის წი ნა აღ მდე გო ბის გა
წე ვა. ამი ტომ სა ქარ თვე ლო იძუ ლე ბუ ლი შე იქ ნა, და თან ხმე ბო და თურ ქუ ლი 
მხა რის პი რო ბებს. თუმ ცა, ეს ხელ შეკ რუ ლე ბა სა ქარ თვე ლოს მხრი დან არ 
იქ ნა რა ტი ფი ცი რე ბუ ლი.

და მო უ კი დებ ლო ბის გა მოცხ ა დე ბა სა ქარ თვე ლოს თურ ქუ ლი აგ რე სი
ის შე ჩე რე ბის სა შუ ა ლე ბას აძ ლევ და. გერ მა ნია გა მო ეხ მა უ რა მის მო წო დე
ბას, რად გან არ აწყ ობ და ამი ერ კავ კა სი ა ში თურ ქე ბის შე მოჭ რა. თურ ქუ ლი 
ფაქ ტო რი ხელს შე უშ ლი და გერ მა ნუ ლი ნა წი ლე ბის მე სო პო ტა მი ა ში გა და
ად გი ლე ბას, ეს კი მათ ინ გლი სე ლე ბის წი ნა აღ მდეგ და სა პი რის პი რებ ლად 
სჭირ დე ბო დათ. ბა თუ მის მო ლა პა რა კე ბე ბი სას გერ მა ნი ის დე ლე გა ცი ამ სა
ქარ თვე ლოს გა ნუცხ ა და მზად ყოფ ნა, დახ მა რე ბო და თურ ქე ბის წი ნა აღ მდეგ 
ბრძო ლა ში იმ პი რო ბით, თუ კი სა ქარ თვე ლო მის ტე რი ტო რი ა ზე გერ მა ნი ის 
ჯა რებს შე უშ ვებ და. ამ დროს თურ ქე თი აცხ ა დებ და, რომ რეს პუბ ლი კის რკი
ნიგ ზა მის გან კარ გუ ლე ბა ში იყო და მას თა ვი სუფ ლად შე ეძ ლო გა და ეყ ვა ნა 
სა ჯა რი სო ნა წი ლე ბი და გა და ე ტა ნა საბ რძო ლო აღ ჭურ ვი ლო ბა. ამით ის 
თავს ქვეყ ნის სრუ ლუფ ლე ბი ან ბა ტო ნად აცხ ა დებ და.

იმი სათ ვის, რომ გერ მა ნი ას თურ ქებ თან და პი რის პი რე ბა შეძ ლე ბო და, 
26 მა ისს ფოთ ში გერ მა ნი ი სა და სა ქარ თვე ლოს წარ მო მად გენ ლებ მა ხე ლი 
მო ა წე რეს კონ ვენ ცი ას, რი თაც გერ მა ნე ლებს ენი ჭე ბო დათ უფ ლე ბა, გა ე კონ
ტრო ლე ბი ნათ სა ქარ თვე ლოს რკი ნიგ ზა მის სა ში ნაო საქ მე ებ ში ჩა რე ვის გა
რე შე. ნოე ჟორდანია
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ამ ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ნახ მად, გერ მა ნი ი სა და სა ქარ თვე ლოს ჯა რის
კა ცებ მა ხელ ში ჩა იგ დეს რკი ნიგ ზა სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კის ზო გი ერთ 
რა ი ონ ში და წინ აღუდ გნენ თურ ქე ბის წინ სვლას. თურ ქებს არ აღ მო აჩ ნდათ 
საკ მა რი სი ძა ლე ბი გერ მა ნე ლებ თან და სა პი რის პი რებ ლად და ამი ტომ სა ქარ
თვე ლოს წი ნა აღ მდეგ სამ ხედ რო ოპე რა ცი ე ბი შე ა ჩე რეს. გერ მა ნუ ლი არ მია 
სა ქარ თვე ლო ში და ახ ლო ე ბით ექვს თვეს (1918 წლის ივ ნი სიდე კემ ბე რი) 
დარ ჩა.

გერ მა ნი ის ჯა რე ბის თა ვის ტე რი ტო რი ა ზე შე მოშ ვე ბით სა ქარ თვე ლომ 
მო ა ხერ ხა თურ ქუ ლი აგ რე სი ის შე ჩე რე ბა, მაგ რამ ეს სა ქარ თვე ლოს თვის არ
ცთუ უხი ფა თო გა მოდ გა: ჯერ ერ თი, გერ მა ნე ლებ მა და იწყ ეს ქვეყ ნის ში და 
ად მი ნის ტრი რე ბა ში ჩა რე ვა და, გარ და ამი სა, სა ქარ თვე ლო ჩათ რე ულ იქ ნა 
ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის კონ ფლიქ ტში. სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე
ბამ წარ მა ტე ბით მო ა ხერ ხა ამ ორ მა გი სა შიშ რო ე ბის თა ვი დან აცი ლე ბა. 

მსოფ ლიო ომი სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის გა მოცხ ა დე ბის შემ
დეგ კი დევ ხუთ თვეს გაგ რძელ და. ამან ახა ლი სა ხელ მწი ფოს ორ გა ნი ზე
ბის თვის ფრი ად არა სა სურ ვე ლი პი რო ბე ბი შექ მნა. და მა ინც, მთავ რო ბამ 
ნა წი ლობ რივ მო ა ხერ ხა, შე ეს რუ ლე ბი ნა თა ვი სი უმ თავ რე სი მი ზა ნი: აღედ
გი ნა ნორ მა ლუ რი ურ თი ერ თო ბა თურ ქე თის მხა რეს თან. მარ თა ლი ა, ბა თუ მი 
კვლავ თურ ქე ბის ხელ ში რჩე ბო და, მაგ რამ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას სა
ფუძ ვლი ა ნი მი ზე ზე ბი ჰქონ და ეფიქ რა, რომ ეს დრო ე ბი თი მოვ ლე ნა იყო და 
მა ლე ეს ნა წი ლი დე და სამ შობ ლოს და უბ რუნ დე ბო და. იმე დი მარ თლაც მა ლე 
გა მარ თლდა. მუდ როს ზა ვით (1918 წლის ნო ემ ბე რი) გა მარ ჯვე ბულ მა მო კავ
ში რე ებ მა აი ძუ ლეს თურ ქე თი, გა სუ ლი ყო ამი ერ კავ კა სი ი დან და 1914 წლის 
საზღ ვრებს დაბ რუ ნე ბო და. ამა ვე წლის ბო ლოს, მო კავ ში რე ე ბის მსგავ სად, 
გერ მა ნე ლებ მაც და ტო ვეს სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ა.

სა მა გი ე როდ, ამ დროს კავ კა სი ა ში შე მოს ვლა და იწყ ეს ინ გლი სე ლებ მა, 
რომ ლე ბიც დრო ე ბით ნელ ნე ლა იკა ვებ დნენ თურ ქე ბი სა გან გან თა ვი სუფ
ლე ბულ ბა თუმს. სა ქარ თვე ლომ ინ გლი სე ლე ბის მი მართ იგი ვე ხა ზი გა ა ტა
რა, რაც გერ მა ნე ლე ბის მი მართ – მან არ დათ მო ნე იტ რა ლი ტე ტი და სა
ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბა. სა ქარ თვე ლომ უკუ აგ დო აზ რი გერ მა ნე ლი 
ჯა რის კა ცე ბის მი მართ რეპ რე სი უ ლი ზო მე ბის გა ტა რე ბის შე სა ხებ. ისი ნი 
მა ლე თა ვი ანთ ქვე ყა ნა ში უნ და დაბ რუ ნე ბუ ლიყ ვნენ. ასე ვე კა ტე გო რი უ ლი 
უა რი გა ნაცხ ა და თა ნამ შრომ ლო ბა ზე, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავ და რუ სეთ ში 

ინ ტერ ვენ ცი ა სა და თეთ რი გე ნერ ლე ბის – ალექ სე ე ვი სა და დე ნი კი ნის დახ
მა რე ბას. ეს უკა ნას კნელ ნი სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბი სა და თა ვი
სუფ ლე ბის ხმა ლა მო ღე ბუ ლი მო წი ნა აღ მდე გე ე ბი იყ ვნენ.

სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ა, რო მე ლიც ინ გლი სე ლებ მა 1919 წელს გაწ
მინ დეს, 1920 წლის ზაფ ხულ ში, ამ ჯე რად უკ ვე ინ გლი სე ლე ბის მი ერ, კვლავ 
ოკუ პი რე ბულ იქ ნა. რე ვო ლუ ცი ის დაწყ ე ბი დან 1918 წლის მა ი სამ დე რე ვო
ლუ ცი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ფლობ დნენ სი ტუ ა ცი ას სა ქარ თვე ლო ში იმ დე
ნად, რომ ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან ერ თად ისი ნი წარ მო ად
გენ დნენ მყარ და საყ რდენს ახა ლი სა ხელ მწი ფოს შე საქ მნე ლად. ცხა დი ა, ეს 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი არაფ რით მო გა გო ნებ დნენ საბ ჭო თა რუ სეთს (რუ სულ საბ
ჭო ებს). ისი ნი გან მსჭვა ლულ ნი იყ ვნენ იდე ით, რომ ლის მი ხედ ვი თაც სა ხელ
მწი ფო უნ და და ე ფუძ ნოს ხალ ხის თა ვი სუ ფალ ნე ბას. მათ აგ რეთ ვე იცოდ ნენ, 
რომ ისი ნი წარ მო ად გენ დნენ და მა ტე ბით ორ გა ნო ებს, გა მიზ ნულს დე მოკ რა
ტი უ ლი და სა ხალ ხო რე ჟი მის და სამ ყა რებ ლად. ისი ნი ცხოვ რე ბა ში ატა რებ
დნენ ამ პრინ ცი პებს, რა თა სა შუ ა ლე ბა მი ე ცათ ხალ ხის თვის, გა მო ე ხა ტათ 
თა ვი ან თი ნე ბა, სა ყო ველ თაო კენ ჭის ყრით აერ ჩი ათ წარ მო მად გენ ლე ბი და 
შე ექ მნათ ეროვ ნუ ლი ინ სტი ტუ ცი ე ბი სა კუ თა რი ცხოვ რე ბის სა მარ თა ვად. 
თან და თა ნო ბით იქ მნე ბო და ინ სტი ტუ ცი ე ბი, რომ ლე ბიც ამავ დრო უ ლად 
რე ვო ლუ ცი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფუნ ქცი ებს იძენ დნენ. ამ გვა რად, სა ხალ
ხო გვარ დი ა, ამ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ შექ მნი ლი უნიშ ვნე ლო ვა ნე სი შე ი ა
რა ღე ბუ ლი ძა ლა, რო მე ლიც აღ მას რუ ლე ბელ კო მი ტეტს ემორ ჩი ლე ბო და, 
მთავ რო ბის დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში გა და ვი და. შემ დგომ ში, სპე ცი ა ლუ რი კა ნო
ნის სა ფუძ ველ ზე, მთავ რო ბამ ის რეს პუბ ლი კის რე გუ ლა რულ არ მი ას და უქ
ვემ დე ბა რა. რე ვო ლუ ცი ურ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან შე თან ხმე ბით, ძა ლე ბის გა სა
ერ თი ა ნებ ლად და სა კუ თარ ხელ ში მო საქ ცე ვად სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 
თავ მჯდო მა რის პოს ტზე აირ ჩი ეს ნოე ჟორ და ნი ა, სო ცი ალ დე მოკ რა ტი უ ლი 
პარ ტი ის, რე ვო ლუ ცი უ რი საბ ჭო ე ბი სა და აღ მას რუ ლე ბე ლი კო მი ტე ტის თავ
მჯდო მა რე (1918 წლის ივ ნი სი). მი სი ავ ტო რი ტე ტი სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე
ბუ ლი იყო.

რე ვო ლუ ცი უ რი სი ტუ ა ცია ყო ველ გვა რი ზედ მე ტი მღელ ვა რე ბის გა რე შე 
შეც ვა ლა კა ნო ნი ე რე ბამ. დე მოკ რა ტი უ ლი წეს რი გი სა ყო ველ თაო თან ხმო ბი
სა და ნდო ბის სა ფუძ ველ ზე მყარ დე ბო და. ეს ცვლი ლე ბა უნ და ყო ფი ლი ყო 
სან ქცი რე ბუ ლი დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის მი ერ, რო მელ საც იუ რი დი უ ლად რე
ჟი მის მოწყ ო ბა შე სა ბა მი სი კონ სტი ტუ ცი ის შექ მნით უნ და და ეს რუ ლე ბი ნა.
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საშინაო პოლიტიკა

1919 წლის თე ბერ ვალ ში ჩა ტარ და დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის (ა სამ ბლე ის) არ
ჩევ ნე ბი. ეს იყო სა ყო ველ თა ო, თა ნას წო რი, პირ და პი რი, ფა რუ ლი და პრო
პორ ცი უ ლი არ ჩევ ნე ბი. ყო ველ მო ქა ლა ქეს, რო მელ საც 20 წე ლი შე უს რულ
დე ბო და, გა ნურ ჩევ ლად სქე სი სა, ჰქონ და უფ ლე ბა, მი ე ღო მო ნა წი ლე ო ბა 
კენ ჭის ყრა ში. შე დე გად, სო ცი ალ დე მოკ რა ტი ულ მა პარ ტი ამ მი ი ღო ხმა თა 
უმ რავ ლე სო ბა, კო მუ ნის ტებ მა კი ერ თი ხმაც ვერ მო ი პო ვეს. დე პუ ტა ტე ბად 
აირ ჩი ეს არა მარ ტო ქარ თვე ლე ბი, არა მედ ეროვ ნუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ
მო მად გენ ლე ბიც. 

სა ქარ თვე ლოს დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბა შე იკ რი ბა 1919 წლის 12 მარტს. ნ. 
ჩხე ი ძის თავ მჯდო მა რედ არ ჩე ვის შემ დეგ, კრე ბამ სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ
ტის მი ერ გა მოცხ ა დე ბუ ლი და მო უ კი დებ ლო ბის აქ ტის რა ტი ფი კა ცია მო ახ
დი ნა. მან კა ნო ნი ე რად ცნო მთავ რო ბის თავ მჯდო მა რედ ნ. ჟორ და ნი ას არ ჩე
ვა. კრე ბამ, ვი ნა ი დან დე პუ ტატ თა უმ რავ ლე სო ბა სო ცი ალ დე მოკ რა ტი იყო, 
შე ად გი ნა ამ პარ ტი ის წევ რე ბი სა გან და კომ პლექ ტე ბუ ლი ჰო მო გე ნუ რი მთავ
რო ბა. რაც შე ე ხე ბა სხვა პარ ტი ებს, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ვერ მოხ ვდნენ 
მთავ რო ბის შე მად გენ ლო ბა ში, მათ მი ე ნი ჭათ უფ ლე ბა, აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე
ო ბა მი ე ღოთ ქვეყ ნის ცხოვ რე ბის ამა თუ იმ სფე რო ში.

გარ და სა კა ნონ მდებ ლო უფ ლე ბა მო სი ლე ბი სა, პარ ლა მენტს ევა ლე ბო და 
რე გუ ლა რუ ლი თუ არა რე გუ ლა რუ ლი არ მი ის ხელ მძღვა ნე ლო ბა. მას ჰქონ
და ომის გა მოცხ ა დე ბის უფ ლე ბა, შე ეძ ლო მშვი დო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის 
რა ტი ფი ცი რე ბა, უცხო სა ხელ მწი ფო ებ თან სა ვაჭ რო ან სხვა ტი პის გა რი გე
ბე ბის და დე ბა. ის კენჭს უყ რი და ბი უ ჯეტს, აწარ მო ებ და მო ლა პა რა კე ბებს 
ფუ ლა დი სეს ხე ბის შე სა ხებ, ირ ჩევ და მთავ რო ბის თავ მჯდო მა რე სა და სხვა 
მა ღა ლი რან გის სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ებს, აკონ ტრო ლებ და აღ მას რუ ლე ბე
ლი ხე ლი სუფ ლე ბის საქ მი ა ნო ბას და ა.შ.

პარ ლა მენ ტის მი ერ გარ კვე უ ლი ვა დით არ ჩე უ ლი მთავ რო ბის თავ მჯდო
მა რე ამავ დრო უ ლად იყო რეს პუბ ლი კის უზე ნა ე სი წარ მო მად გე ნე ლი.

საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის გერბი 
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ცა რის ტუ ლი რუ სე თი პე რი ფე რი ულ ქვეყ ნებ ში კვლავ ცენ ტრა ლი ზა ცი
ის პო ლი ტი კას მის დევ და. თუ კი ქა ლაქს ჰყავ და თა ვი სი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 
შეზღ უ დუ ლი უფ ლე ბე ბით, პრო ვინ ცი ებ სა და პა ტა რა და სახ ლე ბებს (კო
მუ ნებს) მთავ რო ბის მი ერ და ნიშ ნუ ლი პო ლი ცი ის აგენ ტე ბი მარ თავ დნენ. 
სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კამ აღი ა რა თვით მარ თვე ლო ბის პრინ ცი პი და 
შე უდ გა ად მი ნის ტრა ცი ის დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ას. ად გი ლობ რი ვი ად მი ნის
ტრა ცი უ ლი ორ გა ნო ე ბი არ ჩე უ ლი იყო იმა ვე პრინ ცი პით, რა პრინ ცი პი თაც 
პარ ლა მენ ტი და სარ გებ ლობ და სრუ ლი ავ ტო ნო მი ით სო ცი ა ლურ კულ ტუ
რულ სფე რო ში. მათ ჰყავ დათ თა ვი ან თი პო ლი ცი ა. ისი ნი თა ვად უძღ ვე ბოდ
ნენ კულ ტუ რულ ე კო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბას მათ დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში მყო ფი 
ტე რი ტო რი ის ფარ გლებ ში და ხელ მძღვა ნე ლობ დნენ გარ კვე უ ლი რა ო დე ნო
ბის სა წარ მო ებს.

დე მოკ რა ტი ის რე ფორ მა ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბა იუ რის პრუ დენ ცი ის სფე
რო ზეც უნ და გავ რცე ლე ბუ ლი ყო. იუ რის პრუ დენ ცია მო არ გეს ნა ცი ო ნა ლურ 
თა ვი სე ბუ რე ბებს და შე სა ბა მი სო ბა ში მო იყ ვა ნეს თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო
ე ბის მოთხ ოვ ნებ თან. მო სა მარ თლე ებს ირ ჩევ დნენ გარ კვე უ ლი ვა დით. ისი
ნი იყ ვნენ და მო უ კი დე ბელ ნი და მა თი გა მოთხ ოვ ნა მხო ლოდ სა სა მარ თლოს 
დად გე ნი ლე ბით შე იძ ლე ბო და. ყვე ლა სა ხის სის ხლის სა მარ თლის და ნა შა უ
ლი ისე ვე, რო გორც პო ლი ტი კუ რი და პრე სის და ნა შა უ ლი, გა ნი ხი ლე ბო და ნა
ფი ცი მსა ჯულ თა სა სა მარ თლო ში. პარ ლა მენ ტის შე მად გენ ლო ბა ში იყო სე
ნა ტიც, რო მელ საც ევა ლე ბო და კა ნო ნის აღ სრუ ლე ბის თვის თვა ლის დევ ნე ბა 
და სა კა სა ციო სა სა მარ თლოს შე მო ღე ბა.

რეს პუბ ლი კის ზო გი ერ თი რე გი ო ნი, გა მორ ჩე უ ლი წეს ჩვე უ ლე ბე ბი სა 
და გან სხვა ვე ბუ ლი საცხ ოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბის გა მო, სა ყო ველ თაო კა ნო
ნის გან ხორ ცი ე ლე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი საქ მე ე ბის წარ მარ თვი სას სრუ ლი 
ავ ტო ნო მი ით სარ გებ ლობ და. ამ გვა რად, 1918 წლის და სას რულს აფ ხა ზეთ
მა სრუ ლი ავ ტო ნო მია მი ი ღო. ამ რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბა აჭა რა ში, სა
ქარ თვე ლოს გა მუ სულ მა ნე ბულ ნა წილ ში, დაგ ვი ან და იმ მი ზე ზით, რომ 1920 
წლის ზაფ ხუ ლამ დე ეს რე გი ო ნი ინ გლი სე ლებს ჰქონ დათ ოკუ პი რე ბუ ლი.

სო ცი ა ლუ რი, ეკო ნო მი კუ რი და კულ ტუ რუ ლი გან ვი თა რე ბის ხელ შე საწყ
ო ბად რეს პუბ ლი კის ეროვ ნულ უმ ცი რე სო ბებს სრუ ლი თა ვი სუფ ლე ბა ჰქონ
დათ მი ნი ჭე ბუ ლი.

ეკ ლე სია გა მო ე ყო სა ხელ მწი ფოს. სა ხელ მწი ფოს მხრი დან უპი რა ტე სო ბა 
არც ერთ რე ლი გი ას არ ენი ჭე ბო და.

უპირ ვე ლე სი მნიშ ვნე ლო ბის ამო ცა ნა ახალ გაზ რდა რეს პუბ ლი კის თვის 
ეროვ ნუ ლი თავ დაც ვის ორ გა ნი ზე ბა იყო. ეროვ ნულ არ მი ას სა ფუძ ვე ლი ჯერ 
კი დევ და მო უ კი დებ ლო ბის ოფი ცი ა ლურ გა მოცხ ა დე ბამ დე ჩა ე ყა რა. ამ პა
ტა რა სა ხელ მწი ფო ში შე უძ ლე ბე ლი იყო იმ ძვე ლი რუ სუ ლი სამ ხედ რო სის
ტე მის გა მო ყე ნე ბა, რო მე ლიც უზარ მა ზა რი იმ პე რი ის ტე რი ტო რი ა ზე მოქ მე
დებ და და უთ ვა ლავ ადა მი ა ნურ რე სურსს მო ი ცავ და. სა ქარ თვე ლოს უნ და 
შე ექ მნა რე გუ ლა რუ ლი არ მია შე სა ბა მი სი ახა ლი თავ დაც ვი თი მე თო დე ბის 
ბა ზა ზე. ამ მიზ ნით და არ სდა სამ ხედ რო სას წავ ლე ბე ლი და გა მო ი ცა სა ხელ
მძღვა ნე ლო ე ბი ქარ თულ ენა ზე. სამ ხედ რო სამ სა ხუ რი სა ვალ დე ბუ ლო იყო 
ყო ვე ლი ჯან სა ღი მა მა კა ცი სათ ვის. ისი ნი იღებ დნენ შე სა ბა მის სამ ხედ რო ინ
სტრუქ ცი ებს. სა არ ტი ლე რი ო, ფე ხო სან თა და სა ა ვი ა ციო ძა ლებ თან ერ თად, 
სა ქარ თვე ლოს ჰყავ და პირ ვე ლა დი და ნიშ ნუ ლე ბის არა რე გუ ლა რუ ლი ჯა რი, 
მო ხა ლი სე თა არ მია ანუ სა ხალ ხო გვარ დი ა, რო მე ლიც ასე ვე მხო ლოდ სა
ხელ მწი ფოს სამ ხედ რო მე თა უ რო ბას ემორ ჩი ლე ბო და.

რეს პუბ ლი კას სჭირ დე ბო და ნა ცი ო ნა ლი ზა ცია და სა ჯა რო ინ ფრას ტრუქ
ტუ რის გან ვი თა რე ბა. ძვე ლი სკო ლე ბი ცა რის ტუ ლი რუ სი ფი კა ტო რუ ლი პო
ლი ტი კის ინ სტრუ მენ ტე ბადღა ქცე უ ლი ყო. ახალ მა დე მოკ რა ტი ულ მა რეს
პუბ ლი კამ მიზ ნად და ი სა ხა ეროვ ნუ ლი კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბა.

სა ვალ დე ბუ ლოდ გა მოცხ ად და უფა სო დაწყ ე ბი თი გა ნათ ლე ბა. არა რა
ცი ო ნა ლუ რი ცა რის ტუ ლი სის ტე მი სა გან გან სხვა ვე ბით, სა გან მა ნათ ლებ ლო 
სის ტე მა ერ თი ორ გა ნულ მთლი ა ნო ბას წარ მო ად გენ და. პირ ველ დაწყ ე ბი თი 
სკო ლე ბი უშუ ა ლოდ იყო და კავ ში რე ბუ ლი სა შუ ა ლო სკო ლებ თან და, შე სა ბა
მი სად, უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ თან.

ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კით, ცა რის ტულ ეპო ქას თან შე და რე ბით, 1921 
წლის და საწყ ის ში სკო ლე ბის და მოს წავ ლე თა რა ო დე ნო ბა გა ორ მაგ და. ამ
გვა რად, 1915 წელს ით ვლიდ ნენ 864 სკო ლას და 80 234 მო წა ფეს, ხო ლო 
1921 წლის და საწყ ის ში სკო ლე ბის რა ო დე ნო ბამ 1924ს მი აღ წი ა, მო წა ფე თა 
რა ო დე ნო ბამ კი – 162 342ს. გარ და ამი სა, სა ხელ მწი ფომ და ა არ სა და და ა
ფი ნან სა სკო ლე ბი ეროვ ნუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბი სათ ვის. 
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ტიფ ლის ში და არ სდა უმაღ ლე სი პო ლი ტექ ნი კუ რი სკო ლა და ორი უნი
ვერ სი ტე ტი, მათ გან ერ თი – კერ ძო. სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი გახ სნის 
დღეს ით ვლი და 3 000 სტუ დენტს. სა ხელ მწი ფო, საზღ ვარ გა რეთ (საფ რან
გეთ ში, ინ გლის ში, გერ მა ნი ა სა და იტა ლი ა ში) გაგ ზავ ნის მიზ ნით, სტუ დენ
ტებს სტი პენ დი ე ბი თაც უზ რუნ ველ ყოფ და. აგ ვა რად, სტუ დენ ტებს შე ეძ
ლოთ, გა ეღ რმა ვე ბი ნათ თა ვი ან თი გა ნათ ლე ბა და და ეხ ვე წათ სპე ცი ა ლო ბა ში 
მი ღე ბუ ლი ცოდ ნა.

სხვა მხრივ, მეც ნი ე რე ბის ფარ თო პო პუ ლა რი ზა ცი ის მიზ ნით, შე იქ მნა 
სა ხალ ხო სკო ლე ბის ქსე ლი. ამ სკო ლებ ში სი ა რუ ლი შე ეძ ლო ყვე ლა სო ცი
ა ლუ რი წრის წარ მო მად გე ნელს, მათ შო რის, ზრდას რულ ადა მი ან საც. 1920 
წელს ტიფ ლის სა და სხვა დიდ ქა ლა ქებ ში 200 ასე თი ტი პის სას წავ ლე ბე ლი 
არ სე ბობ და.

1920 წლის 1 იან ვრის თვის, რომ არა ფე რი ვთქვათ სა ხალ ხო კლუ ბებ ზე, 
სა მუ სი კო და სა ხე ლოვ ნე ბო სა ზო გა დო ე ბებ ზე, რო მელ თაც ქვეყ ნის ყვე ლა 
კუთხ ე ში შეხ ვდე ბო დით, ბიბ ლი ო თე კე ბი სა და სამ კითხ ვე ლო დარ ბა ზე ბის 
რა ო დე ნო ბა 2 112ს აღ წევ და. გა მიზ ნუ ლი იყო ამ რა ო დე ნო ბის 3 500მდე 
გაზ რდა.

გა ნათ ლე ბას და წა ფე ბუ ლი ახალ გაზ რდო ბა და ინ ტე რე სე ბუ ლი იყო ფი ზი
კუ რი გან ვი თა რე ბი თაც და მის დევ და სპორტს. ამ დროს და არ სდა სპორ ტუ
ლი სა ზო გა დო ე ბა "შე ვარ დე ნი" (სპორ ტულ აღ ზრდას სა ქარ თვე ლო ში ეს სა
ზო გა დო ე ბა ხელ მძღვა ნე ლობ და), რო მე ლიც და არ სე ბის თა ნა ვე 4 000 წევრს 
ით ვლი და.

ზრუნ ვა სა ზო გა დო ებ რივ ჰი გი ე ნა ზე ითა ვეს კომ პე ტენ ტურ მა ხელ მძღვა
ნე ლებ მა. წარ მო ებ და სე რი ო ზუ ლი ბრძო ლა ტუ ბერ კუ ლო ზი სა და მა ლა რი ის 
აღ მო საფ ხვრე ლად. მო ეწყო სა ნა ტო რი უ მე ბი და სამ კურ ნა ლო და წე სე ბუ ლე
ბე ბი ამ უბე დუ რე ბა თა და სა მარ ცხებ ლად.

ად გი ლობ რივ მა ად მი ნის ტრა ცი ებ მა და ა არ სეს სა ა ვად მყო ფო ე ბი, აფ თი
ა ქე ბი, სა მე დი ცი ნო ცენ ტრე ბი ად გი ლობ რივ სა ჭი რო ე ბა თათ ვის. ასე თი ვე 
ტემ პით მი დი ო და სა სოფ ლოსა მე ურ ნეო და ვე ტე რი ნა რუ ლი გა ნათ ლე ბაც. 
სა ტე ლე ფო ნო ქსელ მა ერ თმა ნეთ თან და ა კავ ში რა ქა ლა ქე ბი და სოფ ლე ბი. 
სწრა ფად გან ვი თარ და ფოს ტატე ლეგ რა ფი.

ქვე ყა ნა სარ გებ ლობ და სიტყ ვი სა და პრე სის თა ვი სუფ ლე ბით. ჟურ ნალ 
გა ზე თე ბი იბეჭ დე ბო და ქარ თულ და ეროვ ნულ უმ ცი რე სო ბა თა ენებ ზე (სომ
ხუ რად, რუ სუ ლად და ა.შ.).

1921 წლის 21 თე ბერ ვალს დამ ფუძ ნე ბელ მა კრე ბამ (ა სამ ბლე ამ) მი ი ღო 
ახა ლი, ძი რი თა დად, დე მოკ რა ტი უ ლი კონ სტი ტუ ცი ა, ბა ზი სი კი მას ორ წლის 
მან ძილ ზე სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კის მი ერ გა ტა რე ბულ მა პო ლი ტი კამ მო
უმ ზა და. ის ახა ლი მუხ ლე ბი, რომ ლე ბიც კონ სტი ტუ ცი ა ში შე ი ტა ნეს, ხალხს 
ინი ცი ა ტი ვი სა და რე ფე რენ დუ მის უფ ლე ბას ანი ჭებ და.

ცხა დი ა, ამ გვარ აღ მშე ნებ ლო ბას თან ერ თვო და ეკო ნო მი კუ რი წინ
სვლაც.
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ეკონომიკური პოლიტიკა

და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტი ულ მა რეს პუბ ლი კამ, რო მელ
მაც მხო ლოდ 2 წე ლი წადს და 9 თვეს იარ სე ბა, ვერ მო ას წრო, გა ნე ვი თა
რე ბი ნა მთე ლი თა ვი სი ეროვ ნუ ლი პო ტენ ცი ა ლი და მი ეღ წია სრუ ლი ეკო
ნო მი კუ რი აღ მავ ლო ბის თვის. ამ თვალ საზ რი სით, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია 
სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი ზო გა დი სი ტუ ა ცი აც და მო უ კი დებ ლო ბის მო
პო ვე ბის მო მენ ტში: მსოფ ლიო ომი ჯერ არ იყო დამ თავ რე ბუ ლი. რამ დე ნა
დაც სრუ ტე ე ბი ჩა კე ტი ლი იყო, სა ქარ თვე ლო მოწყ ვე ტი ლი აღ მოჩ ნდა დიდ 
ევ რო პულ და რუ სე თის ბაზ რებს, რო მელ თა ეკო ნო მი კა ზეც იგი სა უ კუ ნე ზე 
მეტ ხანს იყო და მო კი დე ბუ ლი (რუ სეთ ში სა მო ქა ლა ქო ომი და ანარ ქია სუ
ფევ და). ოთხ წლი ა ნი სა მო ქა ლა ქო ომის შემ დეგ უკ ვე მარ ტო დარ ჩე ნი ლი სა
ქარ თვე ლო, რომ ლის რამ დე ნი მე პრო ვინ ცი აც თურ ქეთს ჰქონ და დაპყ რო ბი
ლი, კვლავ თურ ქეთ თან ომის მო ლო დინ ში იმ ყო ფე ბო და. და მო უ კი დე ბე ლი 
სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კა წარ მო იშ ვა რუ სუ ლი რე ვო ლუ ცი ის შემ დეგ, 
რო მელ მაც ფუნ და მენ ტუ რად შე არ ყია ეკო ნო მი კა მთე ლი ყო ფი ლი იმ პე რი
ის ტე რი ტო რი ა ზე. ამი ტომ, ცხა დი ა, ეკო ნო მი კუ რად სა ქარ თვე ლოც ისე ვე, 
რო გორც ზო გა დად ყო ფი ლი რუ სუ ლი იმ პე რი ა, ძა ლი ან და სუს ტე ბუ ლი და 
და უძ ლუ რე ბუ ლი იყო.

ახა ლი სა ხელ მწი ფოს უმ თავ რეს ამო ცა ნას წარ მო ად გენ და, წინ აღ დგო
მო და რუ სე თის მხრი დან "წით ლე ბი სა" თუ "თეთ რე ბის" გა უ თა ვე ბელ თავ
დას ხმებს, აღედ გი ნა ომი სა და რე ვო ლუ ცი ის შე დე გად ძლი ერ შერ ყე უ ლი 
ეკო ნო მი კა, და ემ ყა რე ბი ნა წეს რი გი ქვე ყა ნა ში, შე მო ე ღო ეროვ ნულ და დე
მოკ რა ტი ულ სა ფუძ ვლებ ზე დამ ყა რე ბუ ლი ახა ლი კა ნონ მდებ ლო ბა და შე ექ
მნა ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბი მო მა ვა ლი ეკო ნო მი კუ რი თუ სო ცი ა ლუ რი ცხოვ
რე ბის თვის.

მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა, რო მე ლიც 
ხელს უწყ ობ და სა ზო გა დოდ წინ სვლას, მხო ლოდ 19211922 წლებ ში და იწყ ო, 
თუმ ცა ამ დრო ის თვის სა ქარ თვე ლო უკ ვე დაპყ რო ბი ლი ჰყავ და საბ ჭო ეთს.

აგ რა რუ ლი რე ფორ მა.ყველაზემნიშვნელოვანი,რაცდამოუკიდებელი
საქართველოსხელისუფლებამეკონომიკისსფეროშიგააკეთა, იყოაგრა-
რულირეფორმა.მისგანხორციელებაშიარაერთისახელმწიფომონაწილე-
ობდა,თუმცაარცთუწარმატებით.

რო გორც აღი ნიშ ნა, სა ქარ თვე ლო მდი და რი არ იყო მი წე ბით, რომ ლე ბიც 
სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის მოთხ ოვ ნებს და აკ მა ყო ფი ლებ და. ამი ტომ, სა ჭი რო 
იყო სწრა ფი აგ რა რუ ლი რე ფორ მა და მი სი სწო რად წარ მარ თვა. სა ქარ თვე
ლოს მი წა თა დი დი ნა წი ლი რუ სე თის იმ პე რი ა სა და სა იმ პე რა ტო რო ოჯახს 
სხვა დას ხვა გზით ჰქონ და ხელ ში ჩაგ დე ბუ ლი, მათ ეკუთ ვნო და და ამ დე ნად, 
რუ სე თის სა გან ძურს წარ მო ად გენ და. სა ქარ თვე ლოს თა ვა დაზ ნა უ რო ბის სა
კუთ რე ბა ში მხო ლოდ მცი რე ნა წი ლი რჩე ბო და. გლე ხე ბი, რომ ლე ბიც მი წას 
ამუ შა ვებ დნენ, უმ ძი მეს მდგო მა რე ო ბა ში იყ ვნენ. ისი ნი მი წის მფლო ბე ლებ
ზე იყ ვნენ და მო კი დე ბუ ლი. ყო ვე ლი ვე ეს ფე ო და ლიზმს ჰგავ და (მა გა ლი თად, 
მი წით სარ გებ ლო ბის ბე გა რას იხ დიდ ნენ მხო ლოდ და მხო ლოდ ნა ტუ რით). 
მთე ლი ტე რი ტო რი ის ფარ თი (6 058 000 ჰა) 1917 წელს შემ დეგ ნა ი რად იყო
ფო და: 2 206 000 ჰექ ტა რი ანუ 35,5% ეკუთ ვნო და რუ სე თის იმ პე რი ას, და
ნარ ჩე ნი 3 852 000 ჰექ ტა რი გა და ნა წი ლე ბუ ლი იყო კერ ძო მფლო ბე ლებ ზე 
– მათ შო რის, 1 876 869 გლე ხის (გარ და აჭა რის გლე ხო ბი სა) მფლო ბე ლო
ბა ში იყო მხო ლოდ 893 019 ჰექ ტა რი. გლე ხე ბის არა ერ თი თა ო ბა ამუ შა ვებ
და მი წას, რო მე ლიც მის სა კუთ რე ბა ში არ იყო და მო სავ ლის დიდ ნა წილს 
მი წათ მფლო ბელს აბა რებ და, რაც დიდ უკ მა ყო ფი ლე ბას იწ ვევ და. ყო ვე ლი ვე 
ამან სა ფუძ ვლი ა ნი ბიძ გი მის ცა რე ვო ლუ ცი ურ მოძ რა ო ბას და და აბ რკო ლა 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბა. 

სა ქარ თვე ლომ და იბ რუ ნა და მო უ კი დებ ლო ბა და მი ი ღო აგ რა რუ ლი კა
ნო ნი, რო მე ლიც ძა ლა ში შე ვი და და გან ხორ ცი ელ და მომ დევ ნო ორი წლის 
გან მავ ლო ბა ში. ამ კა ნო ნის მი ხედ ვით, მოხ და კონ ფის კა ცია ყვე ლა იმ მი წი სა, 
რო მე ლიც ეკუთ ვნო და რუ სე თის იმ პე რი ას, ეკ ლე სი ამო ნას ტრებ სა და სა იმ
პე რა ტო რო ოჯახს. კერ ძო მფლო ბე ლებს ამ კა ნონ მა სარ გებ ლო ბა ში და უ
ტო ვა 7დან 14 დე სი ა ტი ნამ დე (7,615,2 ჰა) იმ სა სოფ ლოსა მე ურ ნეო კულ
ტუ რე ბის მი ხედ ვით, რომ ლე ბიც ამ მი წა ზე მოჰ ყავ დათ. კონ ფის კა ცია არ 
გუ ლის ხმობ და ძვე ლი მფლო ბე ლე ბის თვის ზა რა ლის ანაზღ ა უ რე ბას.

ამ გვა რად, სა ხელ მწი ფომ შე ად გი ნა 3 900 000 ჰექ ტა რის აგ რა რუ ლი 
ფონ დი, რო მე ლიც მო ი ცავ და ტყე ებს, მინ დვრებს, სა ძოვ რებს, სახ ნავ მი წებს 
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და ა.შ. ტყე ე ბი, სა ძოვ რე ბი, წი ა ღი სე უ ლი სიმ დიდ რე და წყა ლი სა ხელ მწი ფო 
მფლო ბე ლო ბა ში დარ ჩა. მი წე ბის დარ ჩე ნი ლი ნა წი ლი იმ გლე ხე ბის თვის უნ
და და ე რი გე ბი ნათ, რო მელ თაც ან სა ერ თოდ არ ჰქონ დათ მი წა, ან უმ ნიშ
ვნე ლო ნა წი ლის მფლო ბე ლე ბი იყ ვნენ. სწო რედ ამ გლე ხე ბის მუ შა ო ბა იყო 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის შე მო სავ ლის მთა ვა რი წყა რო (1919 წლის 23 იან ვრის 
კა ნო ნით). ამ კა ტე გო რი ის გლე ხე ბის თვის და რი გე ბუ ლი მი წის ფარ თი არ 
აღე მა ტე ბო და ძვე ლი მფლო ბე ლე ბის თვის და ტო ვე ბუ ლი მი წის ფართს. გლე
ხებ მა გა და უ ხა დეს სა ხელ მწი ფოს შე ძე ნი ლი მი წის სა ფა სუ რი, მაგ რამ ეს იყო 
ძა ლი ან მცი რე თან ხა, მხო ლოდ იმ დე ნი, რამ დე ნიც სა ხელ მწი ფოს აგ რა რუ
ლი რე ფორ მის გა სა ტა რებ ლად გა ღე ბუ ლი ხარ ჯის ნა წილს აუ ნაზღ ა უ რებ და. 
სა ხელ მწი ფომ, მა თი სა ჭი რო ე ბის და მი ხედ ვით, ტყე ე ბი სა და წყლის გარ კვე
უ ლი ნა წი ლი ად გი ლობ რივ ად მი ნის ტრა ცი ებს (self-government) და უთ მო. 
სხვა მხრივ, გლე ხებ მა, პი რა დი სა ჭი რო ე ბი სა და სა ხელ მწი ფოს მი ერ და წე
სე ბუ ლი ლი მი ტის შე სა ბა მი სად, და ი ტო ვეს ტყე ე ბის მოხ მა რე ბის უფ ლე ბა.

1921 წლის და საწყ ის ში აგ რა რუ ლი რე ფორ მა დას რუ ლე ბუ ლი, მი წა კი 
და ნა წი ლე ბუ ლი იყო. წვრი ლი მი წათ მოქ მე დე ბი თა ვი ან თი შრო მით მო პო
ვე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის სრუ ლი ბა ტონ პატ რო ნე ბი გახ დნენ. სოფ ლის მე ურ
ნე ო ბა ში ბო ლო მო ე ღო უწეს რი გო ბას. კმა ყო ფი ლი გლე ხე ბი თავ გა მო დე ბით 
იცავ დნენ ახალ რეს პუბ ლი კურ რე ჟიმ სა და ეროვ ნულ და მო უ კი დებ ლო ბას. 
მინ დვრებ სა და ყა ნებ ში ახა ლი ენერ გი ი თა და მო მავ ლის რწმე ნით გა ნახ ლდა 
მუ შა ო ბა.

ომის დროს შემ ცი რე ბუ ლი ნა თე სე ბის ფარ თმა სწრა ფად იმა ტა, სამ წე
ლი წად ში თით ქმის გა ორ მაგ და და 1916 წელს – 353 000 ჰექ ტარს, 1920 წელს 
კი 621 000 ჰექ ტარს მი აღ წი ა.

რე ფორ მა სრუ ლი ად შე ე სატყ ვი სე ბო და ქარ თვე ლი გლე ხე ბის მოთხ ოვ ნი
ლე ბებს. ამი ტო მაც, სა ქარ თვე ლოს ოკუ პა ცი ის შემ დე გაც კი მრა ვა ლი წლის 
მან ძილ ზე მთავ რო ბამ, რო მელ მაც მი წე ბის სრუ ლი ნა ცი ო ნა ლი ზა ცია გა მო
აცხ ა და, ამ მი წებს ხე ლი ვერ ახ ლო.

ეს გა სა გე ბიც იყო, ვი ნა ი დან საქ მე ეხე ბო და წვრილ მი წათ მოქ მე დებს და 
არა მსხვილ მი წათ მფლო ბე ლებს, რო მელ თაც თა ვის დრო ზე უკ ვე ჩა მო ერ
თვათ მი წე ბი. მოგ ვი ა ნე ბით საბ ჭო თა მთავ რო ბამ ცეცხ ლი თა და მახ ვი ლით, 
გლე ხე ბის ოჯა ხე ბის გა ნად გუ რე ბით, მა თი ციმ ბირ ში გა და სახ ლე ბით, მა ინც 

მო ა ხერ ხა მი წე ბის ნა ცი ო ნა ლი ზა ცია და სა ქარ თვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო
ბის კო ლექ ტი ვი ზა ცი ა. თუმ ცა საბ ჭო თა მთავ რო ბამ გლე ხებს პი რა დი სა ჭი
რო ე ბის თვის მი წის პა ტა რა "ნაკ ვე თე ბი თა" და ბა ღე ბით სარ გებ ლო ბის უფ
ლე ბა მა ინც და უ ტო ვა.

ინ დუს ტრი ა.ბუნებრივირესურსებითმდიდარისაქართველოღარიბია
კაპიტალით.საქართველოს(ისევე,როგორცრუსეთის)ეკონომიკისგანვი-
თარებისორიმნიშვნელოვანიპირობაიყოკერძოინიციატივისდაცვადა
უცხოურიკაპიტალისიმპორტი.ესსაშუალებასმისცემდასახელმწიფოს,
თავიდან აეცილებინა მშრომელთა გადამეტებული ექსპლუატაცია, რო-
მელსაცადგილიაქვსდღევანდელსაბჭოთაკავშირში.

არ სე ბუ ლი წარ მო ე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ
ლი კის მთავ რო ბამ ხე ლი შე უწყო კერ ძო ინი ცი ა ტი ვას სა ხელ მწი ფო ბან კის 
მი ერ კრე დი ტის გა ცე მის თა ო ბა ზე, ასე ვე – აქ ცი ო ნერ თა სა ზო გა დო ე ბე ბის 
შექ მნას, კერ ძო ბან კე ბის და არ სე ბას და ა.შ. ამა ვე დროს, ვი ნა ი დან კერ ძო 
ინი ცი ა ტი ვა სუს ტად იყო გა მო ხა ტუ ლი, სა ხელ მწი ფომ თვი თონ და იწყო წარ
მო ე ბის ორ გა ნი ზე ბა. ამ გვა რად, ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო ეწე ო და ხეტყი სა 
და მი ნის (ბორ ჯო მი), ქვა ნახ ში რის (ტყი ბუ ლი), ასე ვე მი ნე რა ლუ რი წყლე ბის 
წარ მო ე ბას, გარ და ამი სა, ჰქონ და რკი ნიგ ზის სა წარ მო და ა.შ. ქა ლა ქე ბი და 
სოფ ლე ბი სარ გებ ლობ დნენ სა ხელ მწი ფოს ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბით ად გი
ლობ რი ვი წარ მო ე ბის გა სა ვი თა რებ ლად.

შე იქ მნა შე რე უ ლი სა ზო გა დო ე ბე ბი სა ხელ მწი ფო სა და კერ ძო მე წარ მე ე
ბის მო ნა წი ლე ო ბით, მა გა ლი თად, მარ გა ნე ცის ექ სპორ ტის სა ზო გა დო ე ბა და 
სხვა.

გარ და ამი სა, სა ხელ მწი ფო ხელს უწყ ობ და უცხ ო უ რი კა პი ტა ლის შე მოს
ვლას კერ ძო გზე ბით ("ი ტა ლი ურ კავ კა სი უ რი" და "გერ მა ნულ კავ კა სი უ რი" 
ბან კე ბი, სხვა სა წარ მო თუ კო მერ ცი უ ლი სა ზო გა დო ე ბე ბი), მაგ რამ თა ვად 
აწე სებ და პი რო ბებ სა და თვი თონ ვე ახორ ცი ე ლებ და კონ ტროლს. ასე ვე სა
ხელ მწი ფოს მო ნა წი ლე ო ბით (ტყვარ ჩე ლის ქვა ნახ ში რის მად ნე ბის კონ ცე სი
ე ბი) და ი დო ხელ შკრუ ლე ბა საფ რან გეთ თან სა ქარ თვე ლო ში აბ რე შუ მის წარ
მო ე ბის გან სა ვი თა რებ ლად და ა.შ.
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სა ხელ მწი ფოს ინი ცი ა ტი ვი თა და მო ნა წი ლე ო ბით და იწყო მარ გა ნე ცის 
გა ტა ნა ექ სპორ ტზე. თუ კი წი ნათ ექ სპორ ტი მრა ვა ლი კერ ძო ექ სპორ ტი ო რის 
ხელ ში იყო, ახ ლა შე იქ მნა დი დი "მარ გა ნე ცის სა ექ სპორ ტო სა ზო გა დო ე ბა" 
("თე მო"). ამ გვა რად, ქარ თულ მა მარ გა ნეც მა და იწყო იმ უცხ ო უ რი ბაზ რე ბის 
დაპყ რო ბა, რომ ლე ბიც ომის დროს და კარ გა და წარ მო ე ბამ საგ რძნობ ლად 
იმა ტა: 1918 წელს აწარ მო ეს 26 000 ტო ნა, 1919 წელს – 65 000 ტო ნა; 1920 
წელს – 121 600 ტო ნა. რაც შე ე ხე ბა ექ სპორტს, 1919 წელს გა ი ტა ნეს 39 000 
ტო ნა; 1920 წელს – 171 000 ტო ნა.

გა ი ზარ და ქვა ნახ ში რის წარ მო ე ბაც. ტყი ბუ ლის წარ მო ე ბა 1919 წელს შე
ად გენ და 36 000 ტო ნას, 1920 წელს კი – 80 000 ტო ნას. 1921 წლის და საწყ ის
ში ყვე ლა ფე რი მზად იყო ტყვარ ჩე ლის ქვა ნახ ში რის აუ ზის ექ სპლუ ა ტა ცი ა ში 
მო საყ ვა ნად.

ძან სუ ლი სა და ქვარ ცხა ნას რა ი ო ნებ ში გა ნახ ლდა სპი ლენ ძის წარ მო ე
ბაც, რო მე ლიც ასე ვე გა ნად გუ რე ბუ ლი იყო ომის შე დე გად.

და ი სა ხა გეგ მე ბი ჰიდ რო ე ნერ გო რე სურ სე ბის ექ სპლუ ა ტა ცი ის თვის. შე
ის წავ ლეს რა ი ო ნე ბი, სა დაც სა ვა რა უ დოდ ნავ თო ბი ან სხვა წი ა ღი სე უ ლი მო
ი პო ვე ბო და (ეს სა ბა დო ე ბი მთლი ა ნად სა ხელ მწი ფოს გან კარ გუ ლე ბა ში იყო). 
და იწყო სე ნა კისო ხუ მის რკი ნიგ ზის მშე ნებ ლო ბა, რო მე ლიც წა წი ლობ რივ 
1921 წლის და საწყ ის ში დას რულ და. 

ვაჭ რო ბა.შიდავაჭრობათავისუფალიიყო.რაცშეეხებაგარევაჭრო-
ბას, ერთი მხრივ,რთული იყო ევროპასთანდაკავშირება, სხვა მხრივ კი,
აუცილებელიიყოსპეკულაციისაღკვეთადაწვრილიმეწარმეებისდაცვა.
ამიტომაც,გადაწყდა,სახელმწიფოსმინიჭებოდამონოპოლიაზოგიერთსა-
ექსპორტოსაქონელზე (თამბაქოზე,აბრეშუმისპარკებზე,შალზედაა.შ.).
ესხელსუწყობდაპროდუქციისმატებას,მაგალითად,აბრეშუმისწარმოე-
ბაში.შეგროვებულიაბრეშუმისპარკებისრაოდენობაყოველწლიურადიზ-
რდებოდა:1917წელსიყო700ტონა;1920წელს–840ტონა;1921წელს–1
415ტონა.

რაც შე ე ხე ბა თამ ბა ქოს პლან ტა ცი ებს, მა თი რა ო დე ნო ბა ჯერ კი დევ 
მცირ დე ბო და. მი წათ მოქ მე დე ბი ხორ ბლე ულ კულ ტუ რას უფ რო მომ გე ბი ა
ნად მი იჩ ნევ დნენ. ასე იყო მა ნამ, სა ნამ უცხ ო ურ ბაზ რებ თან რე გუ ლა რუ ლი 
კავ ში რი არ დამ ყარ და.

ვაჭ რო ბის წა სა ხა ლი სებ ლად და არ სდა სა ვაჭ რო პა ლა ტე ბი: ქარ თუ ლი, 
ფრან გულ ქარ თუ ლი და გერ მა ნულ ქარ თუ ლი.

კო ო პე რა ტი ვე ბი. საშუალო და მუშათა კლასის დასაცავად ხდებოდა
კოოპერატიული მოძრაობის ხელშეწყობა. 1919 წელს კოოპერატივების
წევრთარაოდენობაშემდეგნაირადნაწილდებოდა:საკრედიტოკოოპერა-
ტივი–148367,სამომხმარებლოკოოპერატივი–127750.1920წელსმხო-
ლოდსამომხმარებლოკოოპერატივებისწევრთარაოდენობა368788-საღ-
წევდა,რაცსაქართველოსმოსახლეობის10%-სშეადგენდა.

1919 წელს და არ სდა კო ო პე რა ტი ვე ბის ცენ ტრა ლუ რი ბან კი.

მუ შა თა სა კითხ ის თვის. რესპუბლიკური კონსტიტუციით უზრუნველ-
ყოფილიიყოანუკონსტიტუციურადგანისაზღვრებოდაშრომისუფლება
კვირაში48საათითდაუყწვეტიყოველკვირეულიდასვენება42საათისხან-
გრძლივობით.აიკრძალამაღაროებშიმუშაობა16წლამდეასაკისმამაკაცე-
ბისთვის,18წლამდელთათვის–მუშაობაღამით,ასევე–ქალებისმუშაობა.
16-დან 18 წლამდე არასრულწლოვანთა სამუშაოდღე განისაზღვრებოდა
6 საათითდღეში, აკრძალული იყო ქალების მუშაობადაწესებულებებში,
რომლებიცსაფრთხესუქმნიდაშვილოსნობას.განხორციელდაბევრისხვა
რეფორმაც.არსებობდათავისუფალიპროფკავშირებიისევე,როგორცგა-
ფიცვისუფლება,კოლექტიურიკონტრაქტები,სავალდებულოარბიტრაჟი,
სამუშაოსშემოწმებადადამქირავებლისგანდამოუკიდებელისანიტარული
კონტროლი.კონსტიტუციაიყოგარანტიაიმისა,რომსიბერით,ინვალიდო-
ბითანრაიმესხვამიზეზითგამოწვეულიშრომისუუნარობისშემთხვევში,
ყოველიმშრომელიდაზღვეულიიქნებოდამთლიანადანნაწილობრივდა
მიიღებდახელფასისშესაბამისფინანსურდახმარებას.

შრო მის შე სა ხებ კა ნო ნის ნე ბის მი ე რი დარ ღვე ვა ის ჯე ბო და სის ხლის სა
მარ თლის კო დექ სით.

ტექ ნი კუ რი გა ნათ ლე ბა. ტექნიკური განათლების უზრუნველყოფისა
დასრულყოფისათვისდაარსდატექნიკურისკოლები,ასევე–სპეციალური
ფაკულტეტებიუნივერსიტეტსადაპოლიტექნიკურინსტიტუტში. ამმიზ-
ნით,ევროპაშისასწავლებლადგაიგზავნა70ახალგაზრდა.იგეგმებოდაამ-
დენივესგაგზავნაყოველწლიურადსახელმწიფოხარჯით.
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ფი ნან სე ბი.ძველირუსულიინსტიტუციებისგაუქმებადაახალირეს-
პუბლიკურიინსტიტუციებისჩამოყალიბება,არმიისადაეროვნულიადმი-
ნისტრაციის შექმნა, საჯარო განათლება, ვაჭრობა, წარმოებათუ ახლად
დაარსებული ადგილობრივი ადმინისტრაციები უზარმაზარ ხარჯებს მო-
ითხოვდა.გარდაამისა,როგორცზემოთაღვნიშნეთ,ახლადდამთავრებუ-
ლიომითადარევოლუციით მატერიალურადდასუსტებულ ახალგაზრდა
ქართულსახელმწიფოსმხოლოდსაკუთარირესურსებისიმედითუექნე-
ბოდა. ამ თვალსაზრისით, საქართველო, რომელსაც გარედან არანაირი
დახმარებაარმიუღია,ალბათგამონაკლისსაცკიწარმოადგენდა.

მა შა სა და მე, ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბა მძი მე იყო. ბი უ ჯე ტის დი დი ნა წი
ლი იფა რე ბო და ობ ლი გა ცი ე ბით (ქა ღალ დის ფუ ლით). ამ ფი ნან სუ რი პრო ცე
დუ რის თვის, ცხა დი ა, ევ რო პის ბევრ უფ რო ძველ და დიდ ქვე ყა ნა საც მი უ
მარ თავს, მაგ რამ სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის თვის ეს ძლი ერ 
შე მა ფერ ხე ბე ლი გა რე მო ე ბა იყო. ამი ტომ, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ, რო
გორც კი შე საძ ლებ ლო ბა მი ე ცა, და იწყო კავ ში რის დამ ყა რე ბა და სავ ლურ 
სა ხელ მწი ფო ებ თან და მო ა ხერ ხა, აე ღო სეს ხი, რა თა შე ემ სუ ბუ ქე ბი ნა გარ
და მა ვა ლი პე რი ო დი და და ეძ ლია ფი ნან სუ რი სირ თუ ლე ე ბი (ქვეყ ნის ოკუ პა
ცი ის გა მო ვერ მო ხერ ხდა ამ სეს ხის გა მო ყე ნე ბა).

ფუ ლის რე ფორ მა და გეგ მი ლი იყო 1921 წლის და საწყ ი სის თვის. ქვე ყა ნა
ში ყვე ლა ფე რი მზად იყო ამ რე ფორ მის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად.

1921 წლის 1 იან ვარს ბრუნ ვა ში იყო 9 მი ლი არ დი ქარ თუ ლი რუბ ლი. 
სტრე ლინ გის კურ სმა ტიფ ლის ში 1112 ქარ თულ რუბლს მი აღ წი ა. ამა ვე 
დროს რუ სეთ ში, სა დაც საბ ჭო თა მთავ რო ბა ფა რუ ლად ემ ზა დე ბო და "ქარ
თვე ლი მშრო მე ლე ბი სათ ვის გა საბ ჭო ე ბის ბედ ნი ე რე ბის მო სა ტა ნად", ბრუნ
ვა ში იყო 1 168 მი ლი არ დი ობ ლი გა ცი ა, ფუნტ სტერ ლი ნი გის კურ სი კი 237 
500 საბ ჭო თა რუბლს აღე მა ტე ბო და. ამი ტომ, საბ ჭო თა მოს კო ვი, რო მე ლიც 
სა ქარ თვე ლო ში და ფუძ ნე ბი სას ლან ძღავ და და ანად გუ რებ და ყვე ლა ფერს, 
რაც კი სა ქარ თვე ლო ში მზად დე ბო და და სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბა
ზე მი ა ნიშ ნებ და, ურ ცხვად აყალ ბებ და ყო ვე ლი ვეს და სა ქარ თვე ლოს ოკუ
პა ცი ი დან ორი წლის შემ დეგ კვლავ აგ რძე ლებ და ქარ თუ ლი ფუ ლის მოჭ რას 
და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თვე ლოს ნიშ ნი თა და და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თვე
ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრის გა ყალ ბე ბუ ლი ხელ მო წე რით.

ამ გვა რი იყო სა ქარ თვე ლოს ში და მდგო მა რე ო ბა 1921 წლის და საწყ ის ში, 
რო დე საც საბ ჭო თა რუ სეთ მა გა დაწყ ვი ტა, ბო ლო მო ე ღო მი სი და მო უ კი დებ
ლო ბის თვის.
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სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კამ გა მო ი ყე ნა მის ხელთ არ სე ბუ ლი ყვე ლა სა შუ ა
ლე ბა, რომ და ემ ყა რე ბი ნა ნორ მა ლუ რი და კე თილ მე ზობ ლუ რი ურ თი ერ თო
ბე ბი მე ზო ბელ ქვეყ ნებ თან. მან ყვე ლა ღო ნე იხ მა რა, რა თა გა ერ ღვია მსოფ
ლიო ომის შე დე გად შექ მნი ლი პო ლი ტი კუ რი თუ ეკო ნო მი კუ რი ბლო კა და და 
და ახ ლო ე ბო და ევ რო პის ქვეყ ნებს. ის, ერ თი მხრივ, თუ კი რთუ ლად გა და
საწყ ვე ტი სა კითხი წა მო იჭ რე ბო და, მე ზობ ლებ თან მო რი გე ბას ხელ შეკ რუ
ლე ბე ბი სა და ურ თი ერ თდათ მო ბის გზით ამ ჯო ბი ნებ და, სხვა მხრივ კი, ყვე
ლა ნა ი რად ცდი ლობ და, მო ეგ ვა რე ბი ნა ეროვ ნუ ლი კონ ფლიქ ტი კავ კა სი ის 
ფარ გლებ ში, რა თა შე საძ ლე ბე ლი ყო ფი ლი ყო ამ ხალ ხებ თან მჭიდ რო თა ნამ
შრომ ლო ბა ურ თი ერ თნდო ბი სა და მშვი დო ბის მო სა პო ვებ ლად.

სა ქარ თვე ლომ გა ა ტა რა მშვი დო ბი ა ნი და ერ თი ა ნი პო ლი ტი კა აზერ ბა
ი ჯან თან და სომ ხეთ თან. ამ გვა რად, ამი ერ კავ კა სი ის რეს პუბ ლი კე ბის და
არ სე ბის თა ნა ვე და ბეჭ და ობ ლი გა ცი ე ბი სა მი ვე სა ხელ მწი ფო სათ ვის. ამ 
ინი ცი ა ტი ვის წყა ლო ბით, სამ მა რეს პუბ ლი კამ გა ა ფორ მა სარ კი ნიგ ზო და 
ფოს ტატე ლეგ რა ფის ხელ შეკ რუ ლე ბა. თუმ ცა ყო ვე ლი ვე ეს საკ მა რი სი არ 
იყო სა ხელ მწი ფოს კე თილ დღე ო ბის თვის. ამი ტომ, თა ნამ შრომ ლო ბა გა ფარ
თოვ და და ამ ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი სფე რო ე ბიც მო იც
ვა.

ამი ერ კავ კა სი ის ქვეყ ნე ბის გამ ყო ფი საზღ ვრე ბის პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა 
ყვე ლა ზე სას წრა ფო და ფა ქი ზი სა კითხი იყო. სწო რედ ამა ზე იყო და მო კი დე
ბუ ლი ამ ქვეყ ნე ბის ურ თი ერ თო ბა.

პარ ლა მენ ტის მი ერ მი ღე ბულ და მო უ კი დებ ლო ბის აქ ტში ვკითხ უ ლობთ: 
"სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტი ულ რეს პუბ ლი კას სურს, და ამ ყა როს მე გობ რუ
ლი ურ თი ერ თო ბა ნი სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ებ რი ო ბის ყვე ლა წევ რთან, 
გან სა კუთ რე ბით მე ზო ბელ სა ხელ მწი ფო ებ თან და ხალ ხებ თან". სა ქარ თვე
ლოს ეროვ ნუ ლი საბ ჭოს თავ მჯდო მა რემ ნოე ჟორ და ნი ამ და მო უ კი დებ
ლო ბის აქ ტის კო მენ ტი რე ბი სას და ა დას ტუ რა ქარ თვე ლი ხალ ხის სურ ვი ლი, 
მჭიდ როდ და ძმუ რად ეთა ნამ შრომ ლათ მე ზობ ლებ თან, რო მელ თაც ის გა მო

ე ყო და გა მო ხა ტა მო მავ ლის რწმე ნა. ის იმე დოვ ნებ და, რომ ხე ლი შე ეწყ ო ბო
და ამი ერ კავ კა სი ის ხალ ხე ბის კონ ფე დე რა ცი ულ თან ხმი ე რე ბას, გან მტკიც
დე ბო და მა თი და მო უ კი დებ ლო ბა და და ცუ ლი იქ ნე ბო და უცხო ძა ლე ბის 
ინ ტერ ვენ ცი ი სა გან. 

1919 წლის 27 ოქ ტომ ბერს სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ შეს თა ვა ზა სომ
ხეთ სა და აზერ ბა ი ჯანს, თა ვი ან თი დე ლე გა ტე ბი ტიფ ლის ში გა ეგ ზავ ნათ და 
ერ თად შე ეს წავ ლათ სა და ვო სა კითხ ე ბი – სა ერ თო შე თან ხმე ბის სა ფუძ ველ
ზე მო ეგ ვა რე ბი ნათ საზღ ვრის პრობ ლე მა და აე ღოთ ვალ დე ბუ ლე ბა, არ გა
ე ფორ მე ბი ნათ რა ი მე ხელ შეკ რუ ლე ბა რო მე ლი მე სა ხელ მწი ფოს თან კონ ფე
რენ ცი ის მო ნა წი ლე ხალ ხე ბის სა ზი ა ნოდ.

1919 წლის თე ბერ ვალ ში სა ქარ თვე ლომ გა ი მე ო რა თა ვი სი წი ნა და დე ბა, 
ვი ნა ი დან ცდი ლობ და , მო ეწყო სა მი სა ხელ მწი ფოს კონ ფე რენ ცია სხვა დას
ხვა სა კითხ ე ბის ირ გვლივ, მათ შო რის, რკი ნიგ ზის, სა ბა ჟოს, ფოს ტატე ლეგ
რა ფის და ობ ლი გა ცი ე ბის ერ თობ ლი ვი ბეჭ დვის შე სა ხებ. თუმ ცა სომ ხეთ სა 
და აზერ ბა ი ჯანს შო რის არ სე ბულ მა და ძა ბუ ლო ბამ ხე ლი შე უ შა ლა ამ გეგ მის 
გან ხორ ცი ე ლე ბას.

კონ ფე რენ ცია შე იკ რი ბა მხო ლოდ 1919 წლის მა ი სის თვე ში, სწო რედ 
მა შინ, რო დე საც დე ნი კი ნის კონ ტრრე ვო ლუ ცი უ რი ძა ლე ბი უკ ვე ამი ერ კავ
კა სი ის მი სად გო მებ თან იდ გნენ. მათ უკ ვე და ეპყ როთ ჩრდი ლო კავ კა სი ის 
რეს პუბ ლი კა და სა ქარ თვე ლო სა და აზერ ბა ი ჯა ნი სა კენ მი ი წევ დნენ. ამ გვარ 
სი ტუ ა ცი ა ში კონ ფე რენ ცი ამ მა შინ ვე გა ნი ხი ლა, რა ერ თობ ლი ვი თავ დაც ვი
თი ზო მე ბის მი ღე ბა იყო შე საძ ლე ბე ლი დამ პყრობ ლის წი ნა აღ მდეგ, მაგ რამ 
ყო ვე ლი ვე ეს სომ ხე ბის გან წყო ბამ შე ა ფერ ხა. მა თი აზ რით, დე ნი კი ნი, თურ
ქებ თან შე და რე ბით, ნაკ ლე ბი საფ რთხე იყო. ამ გვა რად, ეს იყო გან ხეთ ქი ლე
ბა, რო მელ მაც თა ვი იჩი ნა კონ ფე რენ ცი ა ზე და რო მელ მაც აი ძუ ლა სომ ხე თი 
და აზერ ბა ი ჯა ნი, და ე დოთ სამ ხედ რო ხელ შეკ რუ ლე ბა 1919 წლის 16 ივ ნისს.

ჩრდი ლო კავ კა სი უ რი რეს პუბ ლი კა (მთი ე ლე ბი) ენერ გი უ ლად იბ რძო და 
ორ ფრონ ტზე, ერ თი მხრივ, ბოლ შე ვი კე ბი სა და, მე ო რე მხრივ, დე ნი კი ნის 
წი ნა აღ მდეგ. მთი ე ლე ბი დი დი ინ ტე რე სით ადევ ნებ დნენ თვალს სი ტუ ა ცი ას 
ამი ერ კავ კა სი ა ში. მათ სურ დათ, შე ე რი გე ბი ნათ და მო კავ ში რე ე ბად გა ე ხა დათ 
ეს სა მი ქვე ყა ნა. თა ვის მხრივ, და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თვე ლოც შე სა ნიშ ნა
ვად იაზ რებ და, თუ რა მნიშ ვნე ლო ბა ჰქონ და მთი ელ თა და მო უ კი დე ბე ლი 
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რეს პუბ ლი კის არ სე ბო ბას კავ კა სი ის ქე დის გა დაღ მა. ამი ტომ, სა ქარ თვე ლოს 
არას დროს გა უშ ვია ხე ლი დან შემ თხვე ვა, რომ ენერ გი უ ლად გა მო ე ხა ტა თა
ვი სი პრო ტეს ტი ჩრდი ლო კავ კა სი ის რეს პუბ ლი კა ში თეთ რგვარ დი ელ თა ქმე
დე ბე ბის სა პა სუ ხოდ. სხვა თა შო რის, მთი ელ თა თა ვი სუფ ლე ბის და სა ცა ვად 
მათ მო ხა ლი სე თა დი დი რა ო დე ნო ბა შე უ ერ თდა. ამა სო ბა ში სა ქარ თვე ლო სა 
და მე ზო ბელ თურ ქეთს შო რის ურ თი ერ თო ბა გა უმ ჯო ბეს და და მათ დიპ ლო
მა ტი უ რი წარ მო მად გენ ლო ბე ბი გაც ვა ლეს.

სა ქარ თვე ლომ არ და ა ყოვ ნა, შე ე თა ვა ზე ბი ნა რუ სე თი სათ ვის ნორ მა ლუ
რი და მე გობ რუ ლი კავ ში რის დამ ყა რე ბა. შეს თა ვა ზა, და ე დოთ ორ მხრი ვი 
ხელ შეკ რუ ლე ბა მათ თვის სა ინ ტე რე სო ყვე ლა სა კითხ ზე. წი ნა და დე ბა მი
ღე ბულ იქ ნა და 1920 წლის 7 მა ისს ორ მა ქვე ყა ნამ ხე ლი მო ა წე რა მშვი დო
ბის ხელ შეკ რუ ლე ბას, რომ ლის პირ ვე ლი მუხ ლი გვა უწყ ებ და: "ე ფუძ ნე ბა რა 
ყვე ლა ხალ ხე ბის უფ ლე ბას, გაცხ ა დე ბულს რუ სე თის საბ ჭო თა ფე დე რა ცი უ
ლი სო ცი ა ლის ტუ რი რეს პუბ ლი კის მი ერ თა ვი სუ ფა ლი თვით მარ თვე ლო ბის 
შე სა ხებ, იქამ დე, რომ მათ აქვთ უფ ლე ბა, გა მო ე ყონ იმ ქვე ყა ნას, რომ ლის 
ნა წილ საც ისი ნი შე ად გე ნენ, რუ სე თი აღი ა რებს სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი
ფოს და მო უ კი დებ ლო ბა სა და სუ ვე რე ნი ტეტს და სა კუ თა რი ნე ბით აცხ ა დებს 
უარს იმ სუ ვე რე ნულ უფ ლე ბებ ზე, რომ ლე ბიც ჰქონ და რუ სეთს ქარ თვე ლი 
ხალ ხი სა და მი სი ტე რი ტო რი ის მი მართ". 

მე ო რე მუხ ლში ვკითხ უ ლობთ:

"წინამდებარე ხელშეკრულების პირველ მუხლში გაცხადებულ პრინ-
ციპზედაყრდნობით,რუსეთიიღებსვალდებულებას,უარითქვასსაქარ-
თველოსსაშინაოსაქმეებშიყველანაირჩარევაზე".

1920 წლის 20 ნო ემ ბერს სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კამ და რუ სე თი სა და 
აზერ ბა ი ჯა ნის საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კებ მა ხე ლი მო ა წე რეს სა ვაჭ რო და სატ
რან სპორ ტო ხელ შეკ რუ ლე ბას.

1919 წლის და საწყ ის ში სა ქარ თვე ლომ ევ რო პა ში ჩხე ი ძის ხელ მძღვა ნე
ლო ბით გა აგ ზვნა სპე ცი ა ლუ რი დე ლე გა ცი ა, რომ ლის მი ზა ნი იყო, ახა ლი 
სა ხელ მწი ფოს იუ რი დი უ ლი აღი ა რე ბის მიღ წე ვა. დე ლე გა ცი ამ, რო მელ მაც 
წარ მა ტე ბით იმუ შა ვა ორი წლის მან ძილ ზე ევ რო პის სხვა დას ხვა ცენ ტრში, 
ვერ სა ლის კონ ფე რენ ცი ა ზე გან სა კუთ რე ბით მჭიდ რო კავ ში რი და ამ ყა რა 
კავ კა სი ის სხვა რეს პუბ ლი კე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან და რე ვო ლუ ცი ის შე

დე გად რუ სე თის უღ ლი სა გან გან თა ვი სუფ ლე ბულ სხვა ერებ თან. მათ ერ თად 
იმუ შა ვეს, რა თა მი ეღ წი ათ ევ რო პის ქვეყ ნე ბის მხრი დან სა ქარ თვე ლოს აღი
ა რე ბის თვის. მცდე ლო ბე ბი მხო ლოდ დიპ ლო მა ტი უ რი ზო მე ბით არ შე მო ი
ფარ გლე ბო და, ეს მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრო პა გან დის ტუ ლი სა მუ შა ოც იყო. ევ
რო პის ქვეყ ნებს აც ნობ დნენ ქარ თვე ლი ერის ის ტო რი ა სა და მის წრა ფე ბებს, 
რა თა შე ექ მნათ შე სა ბა მი სი სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რი და გან წყო ბა. ამის შე დე
გად, ბევ რმა გა მო ჩე ნილ მა ევ რო პელ მა მო ინ დო მა, წა სუ ლი ყო და და ეთ ვა ლი
ე რე ბი ნა და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თვე ლო, რა თა ად გილ ზე თა ვად ვე შე ე ფა სე
ბი ნა ქვეყ ნის ში და აღ მშე ნებ ლო ბის თვის გა წე უ ლი ძა ლის ხმე ვის შე დე გე ბი. 
სა ქარ თვე ლოს ეწ ვივ ნენ ცნო ბი ლი ჟურ ნა ლის ტე ბი (ჟან მარ ტე ნი Jurnalde
Genèveდან, პ. გან ტი ზო ნი Tempsდან), მე წარ მე ე ბი, გე ო ლო გე ბი, დიპ ლო
მა ტე ბი, პო ლი ტი კუ რი მოღ ვა წე ე ბი და ა.შ. ამ ადა მი ა ნებ მა, თა ვი ანთ დაკ ვირ
ვე ბა ზე დაყ რდნო ბით, სა ქარ თვე ლოს პო ლი ტი კურ წრე ებ ში ერ თგვა რი პო
პუ ლა რი ზა ცია გა უ წი ეს, რა მაც გა ა ი ო ლა ქვეყ ნის იუ რი დი უ ლი აღი ა რე ბა.

მარ თლაც, 1921 წლის 27 იან ვარს ან ტან ტის (ინ გლი სი, საფ რან გე თი, 
იტა ლი ა, ია პო ნი ა, ბელ გი ა) უზე ნა ეს მა საბ ჭომ დე იუ რე აღი ა რა სა ქარ თვე
ლოს და მო უ კი დებ ლო ბა. ამ დროს სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბა უკ ვე 
აღი ა რე ბუ ლი იყო გერ მა ნი ის, თურ ქე თი სა და არ გენ ტი ნის მი ერ. სა ქარ თვე
ლოს და მო უ კი დებ ლო ბა დე ფაქ ტო აღი ა რეს 1920 წლის იან ვარ ში.

ან ტან ტის უზე ნა ე სი საბ ჭოს აღი ა რე ბამ გავ ლე ნა იქო ნია პო ლო ნეთ ზე, 
რუ მი ნეთ ზე, ავ სტრი ა ზე, მექ სი კა ზე და ა.შ. ამ სა ხელ მწი ფო ებ მა მა შინ ვე მო
ახ დი ნეს თა ვი ან თი დიპ ლო მა ტი უ რი კორ პუ სე ბის აკ რე დი ტა ცია სა ქარ თვე
ლო ში. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ, თა ვის მხრივ, გაგ ზავ ნა დიპ ლო მა ტი უ რი 
მი სი ე ბი პა რიზ ში, ლონ დონ ში, რომ ში, ბერ ლინ ში, ვარ შა ვა ში, მოს კოვ ში, ან
კა რა ში და დიპ ლო მა ტი უ რი კორ პუ სის წარ მო მად გენ ლე ბი – ბერ ნში, ვე ნა ში, 
სტოკ ჰოლ მში, ბუ ქა რეს ტში, ჰელ სინ გორ სა და ტო კი ო ში.

1920 წლის დე კემ ბერ ში ერ თა ლი გის სა ზო გა დო ე ბამ და იწყო მუ შა ო ბა 
სა ქარ თვე ლოს მი სა ღე ბად ერ თა ლი გა ში. მარ თა ლი ა, გა წევ რი ა ნე ბის თვის 
სა ვალ დე ბუ ლო კენ ჭის ყრა ში, სხვა პრე ტენ დენ ტებ თან შე და რე ბით, სა ქარ
თვე ლომ ორ ჯერ მე ტი ხმა მი ი ღო, მაგ რამ მა ინც ვერ მო ი პო ვა ხმე ბის სა ვალ
დე ბუ ლო მი ნი მა ლუ რი რა ო დე ნო ბა. ამი ტომ ამ ქვეყ ნე ბის მი ღე ბის სა კითხი 
მომ დევ ნო ასამ ბლე ის თვის გა და ი დო. სა ქარ თვე ლო, ბალ ტი ის ქვეყ ნებ თან 
ერ თად, ერ თა ლი გის ტექ ნი კურ კო მი სი ებ ში მო ნა წი ლე ო ბის მი სა ღე ბად მი

იწ ვი ეს.
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საქართველოს ოკუპაცია

1921 წლის და საწყ ის ში სა ქარ თვე ლო ში ამ გვა რი სი ტუ ა ცია იყო: ერ თსუ ლო
ვა ნი მო სახ ლე ო ბა ქვეყ ნის შიგ ნით აღ დგე ნი თი სა მუ შა ო ე ბით იყო და კა ვე ბუ
ლი. რაც შე ე ხე ბა სა გა რეო საქ მი ა ნო ბას, ეროვ ნულ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ მო ა
ხერ ხა, და ემ ყა რე ბი ნა ნორ მა ლუ რი ურ თი ერ თო ბა ყვე ლა სა ხელ მწი ფოს თან, 
მათ შო რის, საბ ჭო თა რუ სეთ თა ნაც. ახა ლი სა ხელ მწი ფოს მი ზა ნი იყო შრო მა 
და მშვი დო ბა.

თუმ ცა სწო რედ ამ დროს, ყვე ლა ნა ი რი წი ნას წა რი დიპ ლო მა ტი უ რი შემ
ზა დე ბის, გაფ რთხი ლე ბი სა და ომის გა მოცხ ა დე ბის გა რე შე, 1921 წლის 11 
თე ბერ ვალს საბ ჭო თა არ მი ის მე თერ თმე ტე არ მი ის სა ჯა რი სო შე ნა ერ თებ მა, 
რომ ლე ბიც იმ ყო ფე ბოდ ნენ სომ ხეთ ში (ის უკ ვე დაპყ რო ბი ლი იყო საბ ჭო ე
ლე ბის მი ერ), გა და ლა ხეს სა ქარ თვე ლოს საზღ ვა რი და გე ზი ტიფ ლი სის კენ 
აი ღეს. ამ გვა რად, საბ ჭო ე ლებ მა უხე შად და არ ღვი ეს სულ რა ღაც 7 თვის 
წინ (1920 წლის 7 მა ისს) და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბა, რო მე ლიც სა ზე ი მოდ 
აღი ა რებ და სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბა სა და მი სი საზღ ვრე ბის ხელ
შე უ ხებ ლო ბას. ამ უსირ ცხვი ლო, და ნა შა უ ლებ რი ვი დარ ღვე ვის შე სა ნიღ ბად 
რუ სეთ მა მთელ მსოფ ლი ოს T.S.F.ით [ტე ლეგ რა ფით] აც ნო ბა: "ქართველი
მუშები და გლეხები აღსდგნენ ბურჟუაზიული და კონტრრევოლუციური
მთავრობისწინააღმდეგ!" 1

1  საქართველოს ანექსიის შემდეგ საბჭოთა მთავრობამ თვითონვე უარყო ეს 
გამოგონილი ვერსია და საბჭოთა პრესამ ამაყად აღწერა წითელი არმიის მიერ 
საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული ოპერაციები. მაგალითად, 
საბჭოთა სამხედრო ჟურნალში "მექანიზაცია და მოტორიზაცია" წითელი 
არმიის მეთერთმეტე შენაერთის საქმიანობის შესახებ წერდა: "საქართველოს 
განთავისუფლებისათვის XI წითელი არმიის მიერ განხორციელებულ ბრძოლაში 
მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს ნაწილებმა, რომლებიც აღჭურვილნი იყვნენ 
ჯავშნოსანი მატარებლებითა და ავტომობილებით, ასევე საიერიშო ტანკებით... 
ყველაზე მოკლე ორი გზა მიდიოდა აზერბაიჯანიდან სქართველოსკენ, 
მენშევიკების ცენტრისკენ, ტიფლისისკენ და ამ ქალაქზე მიყენებულ დარტყმას 
შეეძლო გადაეწყვიტა ბრძოლის ბედი... ამ ორი მიმართულებით გაგზავნილ 
ჯარებს დაემატა რკინიგზით 5 ჯავშნოსანი მატარებელი (N 7, N 94, N 5, N 77 
და N 61), სამანქანო გზით – ჯავშნოსანი ავტომანქანების ჯგუფი (N 55) და 
საიერიშო ტანკების ჯგუფები (N 2)... ჯავშნოსანი ავტომანქანების ჯგუფმა (N 
55) 1921 წლის 16 თებერვლის ღამეს წარმატებით შეასრულა დაკისრებული 
დავალება... შესრულებული სამუშაოსთვის მეწინავე ავტომობილის მეთაური 
ამხანაგი სიდოროვი დაჯილდოვდა წითელი დროშის ორდენით...16 თებერვალს, 

სი ნამ დვი ლე ში ამ სას ტი კი აქ ტით აღ შფო თე ბუ ლი მთე ლი ქარ თვე ლი 
ხალ ხი აღ დგა თა ვი სი მი წი სა და თა ვი სუფ ლე ბის და სა ცა ვად.

სომ ხეთ ში შეჭ რი დან ორი დღის შემ დეგ საბ ჭო თა აზერ ბა ი ჯა ნის ტე რი
ტო რი ა ზე და ბა ნა კე ბუ ლი XI წი თე ლი არ მი ის ნა წი ლე ბი გა დატყ ორ ცნილ იქ ნა 
ტიფ ლი სი სა კენ. რამ დე ნი მე დღე ში IV და IX წი თე ლი არ მი ე ბი, ჩრდი ლო კავ
კა სი ის ნა წი ლე ბი, ასე ვე და იძ რნენ სა ქარ თვე ლოს კენ ტიფ ლი სი სა და ქუ თა ი
სის მი მარ თუ ლე ბით. ბო ლოს, შა ვი ზღვის სა ნა პი რო ზო ლით ისი ნი სო ხუ მის
კენ გა ე მარ თნენ. ამ გვა რად და ეს ხა თავს საბ ჭო თა რუ სე თი სა ქარ თვე ლოს 
სა მი არ მი ით და ერ თდრო უ ლად ხუ თი მხრი დან შე უ ტი ა.

გარ და ამი სა, რუ სე თი არ დაკ მა ყო ფილ და მხო ლოდ სა ქარ თვე ლოს დაპყ
რო ბით. იგი თურ ქეთს სა ქარ თვე ლოს უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს პრო ვინ ცი ებს – არ
თვინ სა და არ და განს დაჰ პირ და. მი სი მი ზა ნი იყო, და ე ინ ტე რე სე ბი ნა თურ
ქე თი, რა თა იგი სა ქარ თვე ლოს ოკუ პა ცი ა ში დახ მა რე ბო და. მა შინ, რო ცა 
სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რი სო შე ნა ერ თე ბი რუ სე ბის წი ნა აღ მდეგ იბ რძოდ ნენ, 
თურ ქეთ მა და იპყ რო სა ქარ თვე ლოს ნა წი ლი არ და გა ნის მხრი დან.

ახ ლად შექ მნილ მა ქარ თულ მა ჯარ მა მა მა ცუ რად იბ რძო ლა: მრა ვალ
ჯერ მო ი გე რია მტრის შე მო ტე ვე ბი და ხელთ ჩა იგ დო ათა სო ბით რუ სი ჯა
რის კა ცი. ომი თვე ზე მეტ ხანს გაგ რძელ და. მოს კოვ მა მხო ლოდ 1921 წლის 
18 მარტს მო ა ხერ ხა, ხელთ ეგ დო უკა ნას კნე ლი ბას ტი ო ნი – ბა თუ მი. იმა ვე 
დღეს, დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის მი ერ ხელ დას ხმულ მა ეროვ ნულ მა მთავ რო
ბამ, რო მე ლიც უკ ვე წი ნა დღეს ბა თუმ ში შე იკ რი ბა, და ტო ვა ქვე ყა ნა, რა თა 
და ეც ვა სა ქარ თვე ლო ცი ვი ლი ზე ბუ ლი სამ ყა როს წი ნა შე.

დღის მანძილზე, გაშლილ ადგილსა და დანგრეულ ხიდზე დაბანაკებულმა 
ჯავშნოსანმა მატარებლებმა ხელყუმბარებითა და ნაღმსატყორცნებით 
მრავალგზის მოიგერიეს მტერი, რომელიც რამდენჯერმე დაესხა თავს ჩვენს 
ნაწილებს. მტრის ჯავშნოსანი მატარებელი შეეცადა, თავს დასხმოდა ჩვენს 
ფეხოსნებს სალოღლის სიახლოვეს, მაგრამ N 94 ჯავშნოსანი მატარებლის 
შორს მტყორცნმა ქვემეხებმა ისინი უკუაქციეს. სახალხო გვარდიამ დააღწია 
რა თავი ალმოდებულ ჯავშნოსან მატარებლებსა და არტილერიას, შეაჩერა 
ჩვენი ფეხოსნების წინსვლა..." (მეორე სამხედრო სახელმწიფო გამოცემა, 1936 
წლის თებერვალი, გვ. 1823). მაშ, საბჭოელები წერენ რეგულარული არმიის 
ნაწილებზე, ჯავშნოსან მატარებლებსა და ავტომობილებზე, საიერიშო ტანკებზე 
და არა "აჯანყებული გლეხებსა და მუშებზე"! 
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საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბა სა ქარ თვე ლო ში მო კა ლათ და. უხეშ მა ძა ლამ 
ვერ შეძ ლო, გა ე ნად გუ რე ბი ნა ქარ თვე ლი ხალ ხის ურ ყე ვი ნე ბა, ებ რძო ლა 
ეროვ ნუ ლი თა ვი სუფ ლე ბის და საბ რუ ნებ ლად. ამ უმოწყ ა ლო ბრძო ლა ში 
სხვა დას ხვა ფორ მით მო ნა წი ლე ობ და მო სახ ლე ო ბის ყვე ლა კლა სი: მარ თავ
დნენ პო ლი ტი კურ მა ნი ფეს ტა ცი ებს, უცხ ა დებ დნენ ბო ი კოტს ბოლ შე ვი კურ 
ინ სტი ტუ ცი ებს, პო ლი ტი კურ გა ფიც ვებს რე გუ ლა რუ ლი ხა სი ა თი ჰქონ და. 
ყვე ლა ზე სას ტიკ მა ტე რორ მაც კი ვერ შეძ ლო ქვეყ ნის წი ნა აღ მდე გო ბის გა
ტეხ ვა. ტე რორს მო სახ ლე ო ბა შე ი ა რა ღე ბუ ლი აჯან ყე ბე ბით პა სუ ხობ და. ასე 
მოხ და სვა ნეთ ში 1922 წელს, ფშავ ხევ სუ რეთ ში – 1922 წელს და ა.შ., რაც 
1924 წლის აჯან ყე ბით დას რულ და. სა უ ბე დუ როდ, ეს აჯან ყე ბა სას ტი კად 
ჩა ახ შო სა ო კუ პა ციო ხე ლი სუფ ლე ბამ. გა მარ ჯვე ბუ ლებ მა კი დევ ერ თხელ 
გა და უ ხა დეს სას ტი კი სა მა გი ე რო გა ნი ა რა ღე ბულ მო სახ ლე ო ბას და მთე ლი 
სა ქარ თვე ლო სის ხლში ჩა ახ რჩეს. მი უ ხე და ვად ამი სა, ხალ ხის მის წრა ფე
ბა და მო უ კი დებ ლო ბის კენ კვლავ ცოცხ ლობ და და მი სი ნე ბა უდ რე კი იყო. 
ბრძო ლა გაგ რძელ და.

მა მა ცი ხალ ხის ბრძო ლა თა ვი სი უფ ლე ბი სა და ეროვ ნუ ლი თა ვი სუფ ლე
ბი სათ ვის არ დარ ჩე ნი ლა გა მოხ მა უ რე ბის გა რე შე საზღ ვარ გა რეთ. ყვე ლა ცი
ვი ლი ზე ბულ მა ქვე ყა ნამ, მი უ ხე და ვად მი სი პო ლი ტი კუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა, გა
მოთ ქვა აღ შფო თე ბა მოს კო ვის ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ ჩა დე ნი ლი სი სას ტი კის 
გა მო: ევ რო პის ქვეყ ნე ბი სა და ამე რი კის პარ ლა მენ ტებ მა დი დი სიმ პა თია გა
მო ხა ტეს სა ქარ თვე ლოს მი მართ სა ერ თა შო რი სო პო ლი ტი კურ კონ გრეს ზე, 
ასე ვე – სა ერ თა შო რი სო პრე სა ში. მა გა ლი თად მო ვიყ ვანთ მხო ლოდ ზო გი
ერ თი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის რე ზო ლუ ცი ე ბის ამო ნა რი დებს. ასე თი 
სრუ ლი ად სხვა დას ხვა ხა სი ა თის რე ზო ლუ ცია ასო ბით იყო, მაგ რამ ყო ვე ლი 
მათ გა ნი ზუს ტად ასა ხავ და იმას, თუ რო გო რი გა მოხ მა უ რე ბა ჰქონ და სა ქარ
თვე ლო ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებს სა ერ თა შო რი სო წრე ებ ში.

ერ თა სა ზო გა დო ე ბის ასო ცი ა ცი ე ბის სა ერ თა შო რი სო ლი გამ მკაც რად 
გა აპ რო ტეს ტა საბ ჭო თა არ მი ის მი ერ სა ქარ თვე ლოს ოკუ პა ცი ა. ჟე ნე ვა ში 
1921 წლის კონ ფე რენ ცი ა ზე, რო მე ლიც ამ ოკუ პა ცი ის მე ო რე დღეს ვე შედ
გა, ერ თა ლი გამ მი ი ღო შემ დე გი რე ზო ლუ ცი ა: "კონ გრე სი გა მოთ ქვამს თა ვის 
მღელ ვა რე ბას და აღ შფო თე ბას იმის გა მო, რომ სა ქარ თვე ლო ში, დე მოკ რა
ტუ ლი წყო ბის ქვე ყა ნა ში, შე იჭ რა უცხო ქვეყ ნის არ მი ა, და იპყ რო ქვე ყა ნა მი
სი მაცხ ოვ რებ ლე ბის ნე ბის გა რე შე, და ა კარ გვი ნა მას და მო უ კი დებ ლო ბა და 
თა ვი სუფ ლე ბა და და უ ყოვ ნებ ლივ მო ითხ ოვს ერ თა სა ზო გა დო ე ბის საბ ჭო სა 

და ასამ ბლე ის გან, მი ი ღოს სა ჭი რო ზო მე ბი, რა თა სა ქარ თვე ლო ში ხალ ხებს 
მი ე ცეთ თა ვი სი უფ ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის სა შუ ა ლე ბა".

შემ დგომ ში ერ თა ლი გამ მი ი ღო იმა ვე ში ნა არ სის კი დევ მრა ვა ლი რე ზო
ლუ ცია პა რიზ ში 1932 წელს, ფოლ კეს ტონ ში (ინ გლი სი) – 1934 წელს. 

1922 წელს ერ თა ლი გამ მე სა მე ასამ ბლე ა ზე ერ თხმად მი ი ღო შემ დე გი 
რე ზო ლუ ცი ა:

"ერთალიგა,რომელიცითვალისწინებსსაქართველოსმდგომარეობას,
იწვევს საბჭოს,რათა ყურადღებით მიადევნოსთვალი მსოფლიოს ამ ნა-
წილშიგანვითარებულმოვლენებსდაგაუწიოსმასმშვიდობიანიდახმარე-
ბასაერთაშორისოსამართლისშესაბამისად,როცაკიამისსაშუალებამიე-
ცემა,ამქვეყანაშინორმალურვითარებისაღდგენისმიზნით".

1924 წელს ერ თა ლი გის მე ხუ თე ასამ ბლე ა ზე, სა ქარ თვე ლო ში გან ვი თა
რე ბუ ლი ახა ლი მოვ ლე ნე ბის (ბოლ შე ვი კუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის წი ნა აღ მდეგ 
სა ყო ველ თაო აჯან ყე ბის) გა მო, ერ თხმად და უ მა ტეს შემ დე გი რე ზო ლუ ცი ა: 
"ა სამ ბლეაგამოხატავსიმედს,რომსაზოგადოებისწევრიქვეყნებისმთავ-
რობები,სავარაუდოდ,შეძლებენ,დაესწრონსაბჭოს,რომელიცმათმიაწო-
დებსუტყუარცნობებსანშეძლებისდაგვარადგაუწევსდახმარებას,რაც
მშვიდობისმომტანიიქნებაამქვეყნისათვის".

1924 წელს გა მოქ ვეყ ნე ბულ მა ნი ფეს ტში მუ შა თა სო ცი ა ლის ტუ რი ინ
ტერ ნა ცი ო ნა ლი ამ ბობს: "სა მო ციწლისწინპოლონეთისმიერთავისუფლე-
ბის მოთხოვნა ხალხისთვისთავისუფლების მინიჭების სიმბოლო იყო. ეს
მოთხოვნა შესრულებულია. დღეს ჩვენ ვმოქმედებთ ინტერნაციონალის
ამპრინციპისმიხედვითდამოვითხოვთ,მიიღოსსაქართველომუფლება,
თვითონმართოსთავისიბედი,რაციქნებასიმბოლოძალადობრივირეჟი-
მებისმიერდამონებულიხალხებისგათავისუფლებისა".

"მშვი დო ბის სა ერ თა შო რი სო ბი უ რო" სის ტე მა ტუ რად ინ ტე რეს დე ბო
და სა ქარ თვე ლოს სი ტუ ა ცი ით. ამ ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ მოწყ ო ბილ მრა ვალ 
სა ერ თა შო რი სო კონ გრეს ზე არა ერ თგზის უყა რეს კენ ჭი რე ზო ლუ ცი ებს და 
მხა რი და უ ჭი რეს სა ქარ თვე ლოს ინ ტე რე სე ბის აღ დგე ნას. 1936 წელს კარ
დიფ ში (ინ გლი სი) ჩა ტა რე ბულ მა კონ გრეს მა ერ თხმად და ამ ტკი ცა შემ დე გი 
დღის წეს რი გი:
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"XXXIმსოფლიოსამშვიდობოკონგრესი:

ვითვალისწინებთრა,რომსსრკმიღებულიქნაერთალიგაშილოკარ-
ნოსკონგრესისპირობებით,

ვითვალისწინებთრა,რომ ერთალიგა ეფუძნებათვითმართველობის
პრინციპს,

ვითვალისწინებთრა,რომესპრინციპიუდევსსაფუძვლადთვითსსრკ-
ისკონსტიტუციას,რომლისმიხედვითაცსაქართველოსთან1920წლის7
მაისსდადებულიხელშეკრულებითისუპირობოდცნობსსაქართველოსსა-
ხელმწიფოსდამოუკიდებლობასადასუვერენიტეტს,

აღვნიშნავთ,რომ ამ ხელშეკრულებისდარღვევითადა ამ პრინციპის
უგულებელყოფითსაქართველოოკუპირებულიასსრკ-ისმიერ.

აღვნიშნავთ, რომ მშვიდობის შენარჩუნება შესაძლებელია მხოლოდ
ხელშეკრულებისადასაერთაშორისოსამართლისდაცვით,რაცერთალი-
გისმთავარიმიზანია.

შეგახსენებთ,რომწინარერეზოლუციებისსაფუძველზეერთალიგამო-
ითხოვდაზომებისმიღებასიმმოვლენათააღსაკვეთად,რომლებიცეწინა-
აღმდეგებოდაადამიანისუფლებებს,აღიარებულსსსრკ-ისმიერ."

XXXII მსოფ ლიო სამ შვი დო ბო კონ გრეს მა (პა რი ზი, 1937 წლის აგ ვის ტო) 
კი დევ ერ თხელ მი მო ი ხი ლა სა ქარ თვე ლოს სი ტუ ა ცია და და ა დას ტუ რა მის 
მი ერ მი ღე ბუ ლი რე ზო ლუ ცი ე ბი.

ტან ჯუ ლი ქარ თვე ლი ხალ ხის მი მართ კე თილ გან წყო ბა გა მოთ ქვა მთელ
მა ცი ვი ლი ზე ბულ მა სამ ყა რომ, ასე ვე ხალ ხთა თა ვი სუფ ლე ბი სა და ადა მი ა
ნის უფ ლე ბა თა არა ერ თმა დამ ცველ მა. ეს კი ადას ტუ რებს სა მარ თლი ა ნო
ბას იმ საქ მი სა, რის თვი საც ქარ თვე ლი ხალ ხი იბ რძვის აგერ უკ ვე 16 წე ლი ა. 
სა ქარ თვე ლო დი დი იმე დით უყუ რებს მო მა ვალს, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა იმი
ტომ, რომ ერი შეკ რუ ლია ერ თი სურ ვი ლით – ბო ლომ დე იბ რძო ლოს უცხ ო უ
რი უღ ლი სა და საბ ჭო თა რე ჟი მის წი ნა აღ მდეგ. ამას თა ნა ვე ის ხე დავს, რომ 
სსრკის სხვა ხალ ხე ბი, გან სა კუთ რე ბით არა რუ სე ბი (რაც სსრკის მთე ლი 
მო სახ ლე ო ბის ნა ხე ვარს წარ მო ად გენს), მუდ მივ კონ ფლიქ ტში მყოფ ნი იმა ვე 

რე ჟიმ თან, საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლას ელო დე ბი ან, რა თა აღად გი ნონ თა ვი
ან თი ქვეყ ნე ბის და მო უ კი დებ ლო ბა და მო ი პო ვონ ეროვ ნუ ლი თა ვი სუფ ლე ბა.

სწო რედ ამ მა მა ცი და ომა ხი ა ნი გან წყო ბით ელო დე ბა ქარ თვე ლი ხალ ხი 
სა კუ თა რი ეროვ ნუ ლი თვით მყო ფა დო ბის აღ დგე ნას. ეს დრო აუ ცი ლებ ლად 
მო ვა!
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73
ერევანი 87
ერეკლე II 55, 56, 

69, 70
ერეკლე 54
ერზრუმი 20
ერთა ლიგაი 111, 116, 

117
ერისთავი გ. 72
ერისთავი, რაფიელ 

71
ერწოს ტბა 15
ერწოს ხეობა 29
ეფრემ მცირე 64
ექვთიმე 62
ვაჟაფშაველა 71
ვარშავა 111

ვახტანგ VI 68, 69
ვახტანგ მეექვსის 

კოდექსი 70
ვენა 111
ვენეცია 78
ვერსალის კონფერენცია 

110
ვეფხისტყაოსანი 65, 66, 

67
ვისრამიანი 64
ვიში 30
ზეკარი 30
ზეკარის თხემი 13
თავრიზი 19
თამარ მეფე 65, 66, 

78
თამარიანი 65
თაყაიშვილი, ექვთიმე 

72
თბილისი 13, 27, 

33, 47, 56, 84
თეიმურაზ I 68
თეიმურაზ I 68
თეიმურაზ II 52, 68
თეიმურაზი 50, 51
თელავი  33
თემურლენგი 48
თიანეთი  

29
თრიალეთის ქედი, 

13
თურქეთი 4, 11,14,  

50, 52, 53, 55, 56, 57, 
83, 86, 87, 89, 90, 92, 
100, 111,113

თქმულება პრომეთეზე 
73

იალბუზი 12
იაპონია, 111
იბერია 38, 39
იბსენი 72
იერუსალიმი 41, 44, 

62
ილდოყანი 28
იმერეთთან, 26, 28, 

34, 49, 50, 51, 52, 54, 

56, 57
ინგლისი  90, 92, 

93, 98, 117
ინდოეთი 19, 23, 

25,  38, 66
იოანე მტბევარი  

80
იოანე პეტრიწი 64
იტალია 23, 25, 28, 98, 

111
იფიგენია 70
იყალთო  45
იყალთოს აკადემია 

64
კავკასიონი 11, 12, 

13, 15
კათალიკოს ბაქარიანი 

68
კალმასობა 70
კარდიფი 117
კასპიის ზღვა 11, 12, 

14, 19, 20, 31, 42, 47
კახეთი 12, 22, 27, 28, 

29, 34, 49, 50, 5, 52, 56
კიმერიელების 37
კისტა 15
კლდიაშვილი, დავით 

72
კოდორი 12, 15
კოლხეთი 29, 38
კოლხეთის დაბლობი 

13, 15
კურსები, 29
ლაზიკა 38, 39
ლაილა 12
ლაშაგიორგი 46
ლესინგი  72
ლეჩხუმი 12, 27, 

34
ლიახვი 15
ლიხის მთა 13
ლომოური, ნიკო 72
ლონდონი, 111
ლორთქიფანიძე, ნ. 

72
ლუარსაბი 50, 51
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ლუი XIV 69
მაკედონია 45
მამისონის უღელტეხილი 

12
მარი, ნიკო 72
მარტენი ჟან 111
მაჩაბელი, ივანე 72
მაჭავარიანი, ივანე 

72
მგალობლიშვილი 

, სოფრომ  72
მელიქიშვილი, პეტრე 

72
მესოპოტამია 90
მესხეთი 34, 87
მესხი, სერგი 73
მესხიშვილი, დავით 

72
მზიმთა, 15
მთაწმინდელი გიორგი 

62
მთაწმინდელი ექვთიმე  

62
მითრიდატესთან 38
მირზაანი 28
მიტროპოლიტი 

დოსითეოზი 57
მოლიერი 72
მოსკოვი  18, 20, 

86, 106, 111, 113, 116
მოქცევაი ქართლისა 

64, 69
მუდროს ზავი 92
მუხრანი  13
მუხროვანი 29
მცხეთა 33, 74
ნადარბაზევი 30
ნადირშაჰი 52
ნავთლუღი 27
ნამყვამი 12
ნაქალაქევი 30
ნიზამი 64
ნიკოლაძე, იაკობ 79
ნური ფაშა. 87
ოზურგეთი; 33
ოიდიპოს მეფე 72

ოპიზა 41
ოპიზარი, ბექა 79
ოპიზარი, ბეშქენ 79
ორბელიანი, გრიგოლ 

 71
ორბელიანი, ვახტანგ 

71
ორბელიანი, პაპუნა 

69
ორფარეთი 28
ოსეთის სამხედრო გზა 

12
ოტელო 72
ოტომანთა იმპერია 

48
ოქროს ვერძი 29
ოშკი 41
ოჩამჩირე 31
პალისატომის ტბა 

15
პარიზი  111, 117
პეტრიაშვილი 72
პეტრიწონი 45
პეტროგრადი 82, 83, 

85
პლატონი 64
პომპეუსი 38
პრომეთე 12
ჟორდანია, ნოე 82, 89, 

93, 108
რაზიკაშვილი, ლუკა 

71
რამიშვილი, ნ. 89
რასინი 70
რაჭა 12, 15, 27, 29, 34
რედუტყალე 28
რეუფბეი 86
რივიერა 15
რიონი 13, 15, 19, 25
როდენი 79
რომი, 111
როსტოვი 20
რუსეთი 4,18, 20, 21, 27, 

29, 33, 34, 55, 56, 57, 
58, 70, 72, 82, 83, 85, 
92, 93, 96, 100, 101, 

103, 106, 107,110, 111, 
112

რუსთაველი 65, 67
რუსო 79
რუსუდანიანი 67
რჩეულიშვილი,  გრიგოლ 

71
საგურამო 13
საიათნოვა 68
საკოჭავო 28
სამეგრელო, 26, 34, 

54, 
სამტრედია 33
სამხრეთ ოსეთის 

ავტონომიური 
რეგიონი, 34

სანკტპეტერბურგი 
18

სარდუ 72
საფრანგეთი 23, 25, 

103, 111
სენაკი 104
სვანეთი 12, 27, 29, 34
სიბრძნე ბალავარისა 

62
სიბრძნე სიცრუისა 

69
სიმონმა 50
სირია 41, 62
სიღნაღი  

33
სოლომონ I 54
სოლომონ II 56
სოლომონ მეფე  56
სომხეთი 11, 12, 

19, 21, 87, 89, 108, 109, 
112, 113

სოფოკლე 72
სოხუმი 14, 19, 31, 33, 

34, 104, 113
სპარსეთი 4, 39, 

44, 48, 50, 51, 52, 55, 
56

სსრკ 7, 25, 29, 33, 118
სტოკჰოლმი, 111
სულხანიშვილი 80

სულხანსაბა 
ორბელიანმა 69

სუფსა. 15
ტაბიძე, გ. 72
ტაბიძე, ტ 72
ტაოკლარჯეთის 41, 42
ტბეთი 41
ტიფლისი 16, 19, 

29, 30, 33, 34, 82, 84, 
86, 87, 98, 109, 112, 113

ტოკიო 111
ტრაპიზონი 38, 56, 

86
ტყვარჩელი 27
ტყიბული 103
ტყლაშაძე 68
უკრაინა 25
უშბა 12
უწერა 30
ფაზისი 19, 33
ფალიაშვილი, ზაქარია 

80
ფარავანი 15
ფაშვიბერტყაძე 68
ფერეიდანი 51
ფირდოუსი 64
ფიროსმანაშვილი, ნიკო 

79
ფოთი, 15, 31, 33, 34
ფოლკესტონი 117
ფონ ლოსოვი 87
ფონტის მთები. 13
ფშავხევსურეთი 34
ფხოველი 28
ქართლი 12, 13, 28, 34, 

48, 49, 50, 51, 52, 56, 
69

ქართლის ცხოვრება 
69

ქართლკახეთის სამეფო 
50, 51, 52, 55, 56

ქეთევან დედოფალი 

51
ქეთევან დედოფლის 

წამება 68
ქვარცხანა 27
ქიაჩელი, ლ. 72
ქილილა და დამანა 

64
ქობულეთი 13
ქსანი 15
ქუთაისი  

13, 16, 33, 34, 73, 90, 
113

ყაზბეგი 12, 27, 28
ყაზბეგი,  ალექსანდრე 

71
ყარსი  86
ყელის ტბა 15
ყვირილა 13, 15, 

25 
ყიფიანი, დიმიტრი 

72
შავთელი 65
შავი ზღვა 11, 

13,14, 15, 19, 27, 28, 29, 
43, 87 

შანშიაშვილი, ა. 72
შატბერდი  41
შაუმიანი 86
შაჰ ნამე 64, 67
შაჰაბასი 50, 51
შაჰნავაზიანი 68
შევარდნაძე, დიმიტრი. 

79
შექსპირი 72
შვეიცარია 15, 25
შილერი 72
შირაქის ველი 13, 28
შუშანიკის წამება 

62
ჩაქვის მთები 13
ჩახრუხაძე 65
ჩხეიძე, ნ. 85

ჩხენკელი, ა. 82, 86
ცაგარელი, აქვსენტი 

72
ძიმტა 30
ძმები სიმენსები. 28
წაღვერი 30
წერეთელი, გიორგი 

71
წერეთელი, აკაკი 71
წყალტუბო 30
ჭავჭავაძე, ალექსანდრე 

70
ჭავჭავაძე, ილია 71
ჭათმა 28
ჭანეთი 38
ჭეიძე, სეხნია 69
ჭიათურა 16, 25, 

26, 33
ჭიჭინაძე, კ. 72
ჭონქაძე, დანიელ 

71
ხანძთა 41
ხევსურეთი 71
ხერხეულიძე ომან 

69
ხმელთაშუა ზღვა 

19
ხონი 33
ხრამი 15, 25
ჯავახეთი, 34, 57, 

87, 
ჯავახიშვილი მ. 72
ჯავახიშვილი, ივანე 

72
ჯვარი (მწვერვალი) 

12
ჰაუპტმანი 72
ჰელსინგორი 111
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