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მცირე წინათქმა 

1917–1921 წლების გერონტი ქიქოძის საზოგადოებრივ-
პოლიტიკური ნააზრევი, მიზეზთა და მიზეზთა გამო ასე 
მოგვიანებით მხოლოდ ახლა ხდება ხელმისაწვდომი ქართვე-
ლი მკითხველისთვის.  

ევროპაში განათლების მიღების შემდეგ ახალგაზრდა 
გერონტი ქიქოძე სამშობლოში დაბრუნებას არჩევს; 1917 წელს 
გერონტი ქიქოძე ხდება საქართველოს ეროვნულ-დემო-
კრატიულ პარტიის მთავარი კომიტეტის წევრი, ეროვნულ-
დემოკრატიული პარტიიდან იქნა არჩეული საქართველოს 
დამფუძნებელ ყრილობის წევრად.  

1919 წელს გერონტი ქიქოძე ტოვებს პარტიას და 
დამფუძნებელ კრებაში დამოუკიდებელ დეპუტატის მდგომა-
რეობით აგრძელებს მოღვაწეობას.  

1921 წლის თებერვალში  გერონტი ქიქოძე, მისთვის კარ-
გად ნაცნობ ევროპაში ცხოვრებას საქართველოში დარჩენას 
ამჯობინებს; 1921 წლიდან საბჭოთა საქართველოში მისი  
ხანგრძლივი ცხოვრების განმავლობაში, ვიდრე გარდა-
ცვალებამდე 1960 წელს, არამც თუ პოლიტიკოსად, – 
ყოველგვარ საჯარო საქმიანობას შეგნებულად ჩამოშორე-
ბულმა გერონტი ქიქოძემ ქართულ და ევროპული ლი-
ტერატურის კრიტიკოსად, ევროპულ ენებიდან კლასიკური 
მხატვრული ლიტერატურის ნაყოფიერ მთარგმნელად, 
ღირსეულ პიროვნებად არსებობა არჩია.  

გერონტი ქიქოძე – მისივე სიტყვები რომ მოვიშველიოთ, – 
საქართველოზე „დაკვირვებულ მეთვალყურედ“ ჩანს, ევრო-
პაში სწავლისას, 1914 წელს საქართველოში დაბრუნებისას, 
თავისუფალ საქართველოში პოლიტიკოსად, შემდგომ საზო-
გადო მოღვაწედ ჩამოყალიბებისას და, დარწმუნებული ვართ, 
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1921 წლის თებერვლის შემდგომ, უკვე საბჭოთა საქართ-
ველოში მთელი მისი ცხოვრების და ღირსეულ,  ნაყოფიერ 
საქმიანობის განმავლობაში.  

წინამდებარე კრებულში მოყვანილია 1916–1919 წწ. 
გერონტი ქიქოძის მიერ გამოქვეყნებული სტატიები, გაზეთ 
„საქართველოში“ გამოქვეყნებულნი.  

მიუკერძოებელი მკითხველი მ სტატიებიდან ნათლად 
დაინახავს ჯერ კიდევ ახალგაზრდა, თუმცა უკვე სრულ-
ფასოვნად განათლებულ, პოლიტიკურ ილუზიებიდან დაწმენ-
დილ, გამჭრიახი გონების მქონე, პარტიულ მიკერძოე-
ბულობიდან პრაქტიკულად გათავისუფლებულ, განათლებულ, 
გონიერ, შორსმჭვრეტელ პიროვნებას.  

ამ მცირე კრებულს გერონტი ქიქოძის დაბადებიდან  
130 წლისთავს ვუძღვნით. 

 
ირ. იაკობაშვილი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 

 
 
 
 
 

დაკვირვებული მეთვალყურე 
_________________________________________ 
 
 



 

8 

გრძნობათა ცვლილებანი 

გაზეთში მოყვანილი იყო სიტყვები, რომლითაც 
გერმანელი სარდლები ბრძოლის დაწყების წინ ხშირად 
ჯარისკაცების გამხნევებას სცდილობენ თურმე: „თქვენს წინაშე 
შეერთებული ევროპა სდგას. ეს ერები შეაკავშირა შურმა და 
სიძულვილმა ძლიერი გერმანიისადმი: მათ სურთ თქვენი 
განადგურება, მათ სურთ იმ წმინდა ნიადაგის გათელვა, 
რომელზედაც დაიბადეთ და აღიზარდენით. თქვენ უნდა 
დაიცვათ თქვენი კერა, თქვენი მახლობლები და თქვენი 
საკუთრება, დაიფაროთ ის დედამიწა, რომელზედაც განმტკი-
ცდა წარსული და განვითარდა მომავალი გერმანიის ტომისა. 
შეხედეთ გერმანულ სამშობლოს, რომლის მოპარვას 
გიქადიან! ამ მინდვრებს, ტყეებს, მდინარეებს საერთო სული 
აქვთ,  ეს თქვენი სულია! ამ მინდვრებმა გამოგკვებეს, მასშია 
დამალული მომავალი ჭირნახულიც. ამ მიწას უყვარხართ და 
გიცავსთ. ის გაძლევთ ქვას, ხესა და რკინას თქვენი 
სახლებისათვის, ატარებს თქვენს ცოლებს და შვილებს, 
განსვენებას აძლევს თქვენს მიცვალებულებს! აი რის წართმევა 
სურთ თქვენს მტრებს. დაიჩოქეთ! მოეხვიეთ და აკოცეთ ამ 
ღვთაებრივ დედამიწას! გერმანიის შვილებო, შეჰფიცეთ რომ 
დაიხოცებით მისი გულისთვის“. 

მგონია, რომ ასეთმა სიტყვებმა მისტიური თრთოლა 
გამოიწვიოს უბრალო ადამიანებში, რომელნიც სამხედრო 
ტანსაცმელში არიან გახვეულნი. პატრიოტიზმი არ არის 
განყენებული გრძნობა: ის, უწინარეს ყოვლისა, ხელ შესახებ 
ნივთთა სიყვარულია. არის რაღაც ელემენტარული და 
ინსტინქტიური ამ გრძნობაში. ალბათ ამით აიხსნება ის 
გარემოება, რომ? როცა ხალხი ძლიერია ბიოლოგიურად, 
მასში ძლიერია პატრიოტიზმიც. პირიქით, ბიოლოგიურ 
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გადაგვარებას, ცხოვრების ხალისის დაკარგვას, უკიდურესი 
პესიმიზმის გაბატონებას პატრიოტული გრძნობის მოდუნება 
მოსდევს.  

მაგალითებისთვის შორს წასვლა არ არის საჭირო. 
უკანასკნელი საუკუნისა თუ ნახევარ საუკუნის განმავლობაში 
ზოგიერთ ევროპიულ სახელმწიფოს უეჭველი დეკადანსის 
ნიშნები აღმოაჩნდა. მათ შორის განსაკუთრებით საფრანგეთს: 
ქვეყანა ერთგვარმა ზნეობრივმა გულგრილობამ მოიცვა, 
გამრავლების ინსტინქტი დაიხშო, სულიერი ძიების წყურვილი 
შესუსტდა: პრაქტიკულ ცხოვრებაში ეგოისტური და 
ინდივიდუალისტური მორალი გაბატონდა. პოლიტიკაში 
ანტიმილიტარიზმი და კოსმოპოლიტიზმი, ლიტერატურაში 
აშიკობის და ღალატის რომანი. ყველა ამას პატრიოტული 
გრძნობის შესუსტება მოჰყვა. დიდი ხანი არ არის მას შემდეგ 
გუსტავ ერვე აკზასის და ლორენის შესახებ შემდეგსა წერს: „ამ 
დავიწყებულ პროვინციებისთვის მე არ მივსცემდი (!) არც ჩემი 
მარჯვენა ხელის ნეკს, არც ჩემი მარცხენა ხელის ნეკს. მგონია 
რომ ბოლო უნდა მოეღოს ამ ორი პაწია დამონებული დის 
კომედიას, რომელნიც დაჩოქილან საზღვრის მიჯნასთან და 
გულშემზარავად ბღავიან იმის მაგივრად, რომ შინ წავიდნენ და 
თავისი ძროხები მოსწველონ. არა, ჩვენ არა ვართ 
პატრიოტები“.  

ასეთ სიტყვებს გუშინ კიდევ საფრანგეთის ერთი ნაწილი 
ტაშს უკრავდა, ხოლო მეორე გულგრილად უსმენდა. სხვათა 
შორის ამით აიხსნება რომ საფრანგეთმა ბევრი მწარე წუთები 
გამოსცადა ომის დაწყებისას. მაგრამ შემდეგ , ბრძოლის 
პროცესში, საშინელი განსაცდელის წინაშე ერმა ხელახლა 
მოიკრიფა თავისი ძალღონე. აღმოჩნდა, რომ ავადმყოფობას 
ჯერ კიდევ ფრანგი ერის ხერხემალი არ დაუზიანებია და ჯერ 
კიდევ ცოცხალია დიდი ლათინური ტომი. მარნაზე და 
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ვერდენთან ხელახლა მკვდრეთით აღსდგა ძველი 
მუშკეტერების და გრენადერების ძლიერი სული. ამას 
პატრიოტული გრძნობის აღორძინება მოჰყვა. დღეს იგივე 
გუსტავ ჰერვე ამტკიცებს, რომ ზავი შეუძლებელია თუ 
გერმანიამ საფრანგეთს ელზასი და ლორენი არ დაუბრუნა. 

ასეთი ცვლილება მარტო მებრძოლ ერებს როდი ეტყობა. 
ეპოქის სულმა თავისი ნიშანდობლივი ბეჭედი დაასვა იმ 
ერებსაც, რომელნიც მსოფლიო ომში პირდაპირ მონაწი-
ლეობას არ იღებენ. ჰაერი ახალი იდეებითაა გაჟღენთილი: 
ეროვნული სხეული ხშირად შეუგნებლად ისრუტავს ახალ 
შემეცნებას. 

დღეს არც ქართველები ვართ ის, რაც გუშინ ვიყავით. 
მგონია რომ ჩვენ გავახალგაზრდავდით რამოდენიმეთ. დედა 
ენის რითმსა და მელოდიას უკეთ ვგრძნობთ, სამშობლო 
ბუნების რელიეფს უკეთ ვხედავთ.  

ეს დიდი წინსვლაა.  
კიდევ უფრო საყურადღებოა ის, რომ პირად ინტერესთა 

ბრძოლა თანდათან ექვემდებარება ეროვნული ინტერესის 
იდეას.  

ამ მხრივ განსაკუთრებით ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი.  
ძლივს ერთი საუკუნე გავიდა მას შემდეგ რაც ერთმა რუსის 

მოხელემ შემდეგი სასტიკი, მაგრამ სამართლიანი სიტყვებით 
დაგვახასიათა: „სამშობლოს სიყვარული, რომელიც ისეთის 
ძლიერებით იბრძვის კეთილგონიერთა გულში, საქართველოს 
მცხოვრებთათვის უცნობი და გაუგებარი გრძნობაა... ერთ-
სულობა და თანხმობა უცხო ხილია მათთვის. კერძოობით და 
პირადობით გატაცებულნი არიან და თავიანთ სარგებლობათ 
ის მიაჩნიათ მხოლოდ რომ უწესოება სუფევდეს და კერძოდ 
არავის საქმე არ მოეწყოს რიგიანად და კეთილად. აქედან 
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სჩანს, რომ თვითმბყრობელობა და თავქეიფობა ერთად 
თავსდებოდა ამ ქვეყანაში“. 

შეიძლება ერთი რამ იყოს გადაჭარბებული ამ დახა-
სიათებაში: სამშობლოს სიყვარულს სავსებით არც გუშინ 
ვიყავით მოკლებული. მაგრამ ჩვენი პატრიოტიზმი უმეტეს 
შემთხვევაში მხოლოდ ინსტინქტიური, ნახევრად შეუგნებელი 
იყო. ჩვენ გვიყვარდა სამშობლო, როგორც ცხოველს თავისი 
თბილი ბუნაგი უყვარს. დღეს დროა პატრიოტიზმი ინსტინქტთა 
სფეროდან იდეათა სფეროში ავიყვანოთ, ესე იგი მას 
ადამიანური აზრი და შინაარსი მივსცეთ. 

ორი რამისთვის იბრძვიან თანამედროვე ერები: 
გაერთიანებისა და თავისუფლებისთვის. ძველი ლაზისტანის და 
ტაო-კლარჯეთის დაბყრობით შეიძლება ისტორიული საქართ-
ველოს გაერთიანება დამთავრდეს. მაგრამ ეს გაერთიანება 
ჯერჯერობით გარეგნული, მექანიკურია. და ესეც არ იყოს, 
გაერთიანება როდი კმარა ეროვნების ნორმალური არსებობის 
უზრუნველსაყოფად... 

შეგნებული, მომქმედ პატრიოტიზმის ფართე ასპარეზი 
ეშლება. 

 
„საქართველო“, № 100, ხუთშაბათი,  

5 მაისი, 1916 წ. 
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ბრძოლა თუ შეთანხმება? 

პირველყოფილ ადამიანს ჰგონია რომ სიტყვას რაღაც 
იდუმალი, მისნური გავლენა აქვს მოვლენებზე. ზოგიერთი 
სიტყვა მთელი წლების განმავლობაში „ტაბუთ“ ითვლება, ე.ი. 
მისი ხმარება სასტიკად აკრძალულია. 

თუმცა ქართველები შავკანიანები არა ვართ და არც 
პოლინეზიის კუნძულებზე ვცხოვრობთ, მაგრამ სიტყვის 
ფეშიტიზმისგან არც ჩვენ ვართ თავისუფალნი. ჩვენც გვაქვს 
ნაკურთხი და შეჩვენებული გამოთქმანი. ჩვენც გვგონია რომ 
სიტყვების შემწეობით შეიძლება ბედნიერად წაიმართოს 
მოვლენათა განვითარება. სხვათა შორის ამით აიხსნება რომ 
ჩვენში ასეთი დაჟინებით სწერენ და ლაპარაკობენ ერთა 
სოლიდარობაზე, განსაკუთრებით როცა საკითხი ამიერ 
კავკასიას შეეხება. აუცილებელ ჭეშმარიტებად არის 
აღიარებული რომ ქართველებსა, სომხებსა და თათრებს 
შორის იდილიური თანხმობა უნდა დამყარდეს და ამ იდეალის 
მისაღწევად საჭიროა რაც შეიძლება მეტი ენაწყლიანობა და 
რაც შეიძლება მეტი მელანი. 

ნამდვილად კი ეროვნული ბრძოლა თითქმის არსად არ 
არის ისე გამწვავებული, როგორც ჩვენში, ეროვნული 
ინტერესები მძაფრად ეწინააღმდეგებიან ერთი მეორეს ისეთ 
სფეროებშიც კი, როგორიც, მაგალითად ქალაქის თვით-
მართველობის არჩევნები, სამუნიციპალო მეურნეობა ან 
უმაღლეს სასწავლებლის დაარსებაა. უკანასკნელ დღეებში 
ერობის თათბირმაც ნათლად დაგვანახა რამდენად ძლიერია 
ეროვნული შუღლი ამიერ კავკასიაში. 

ეს მაგალითები ამტკიცებენ რომ ლიტონი სიტყვით არ 
შეიძლება ცხოვრების წინააღმდეგობათა მოსპობა. თანამედ-
როვე ეროვნულ ბრძოლას რამოდენიმე ღრმა საფუძველი აქვს 
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რასიული, კულტურული, პოლიტიკური, ეკონომიკური ხასია-
თისა. არავითარ ქადაგებას, რა გინდა ენამჭევრიც არ უნდა 
იყოს ის, არ ძალუძს ამ საფუძვლების მოშლა ან გადაფუჩეჩება. 
ყალბ ქადაგებას მხოლოდ არევ-დარევა და სიბნელე შეაქვს 
სინამდვილის შეგნებაში. ამის ნიმუშები დღეს ბევრია ჩვენში: 
ერთი და იგივე ჟურნალისტი ერთს წუთში რომ კომპლი-
მენტებით და რევერანსებით უმასპინძლდება ამა თუ იმ ერის 
წარმომადგენლებს, მეორე წუთში კბილთა ღრჭენით და 
თვალთა ბრიალით ეგებება მათ. ეს გარემოება სხვათა შორის 
იმითაც აიხსნება რომ ჩვენში პოლიტიკური შეგნება ჯერ კიდევ 
ძლიერ სუსტია და უმეტეს შემთხვევაში ემოციური მოტივებით 
ხელმძღვანელობენ. ზოგს განსაკუთრებით სომხები მოსწონს 
რაიმე მოსაზრების გამო, ზოგს თათრები, ზოგს კიდევ ყოველი 
კავკასიური ხალხის მდგომარეობა ერთნაირად უჩუყებს გულს, 
ოსებისა და ინგუშებიდან დაწყებული თარაქამებსა და 
აისორებამდე. 

ასეთი „უნივერსალური სიმპატია“ შეიძლება მეტის მეტათ 
ძვირფასი იყოს ეთიურად, მაგრამ მას არაფერი აქვს საერთო 
საღს პოლიტიკასთან. ეს უკანასკნელი გრძნობებზე კი არ არის 
დაყრდნობილი, არამედ რეალურ ძალაზე და ინტერესების 
შეგნებაზე. ინტერესთა სფეროში კი დიდი დისჰარმონია 
არსებობს კავკასიელ ერთა შორის. შეიძლება კიდევ მეტი 
ვიდრე სხვაგან სადმე დედამიწის ზურგზე. ამიტომ ფუჭია სრულ 
სოლიდარობაზე ოცნება. 

ესეც კია, რომ საერთაშორისო სოლიდარობა არ 
შეიძლება ჩაითვალოს უზენაეს იდეალად. ცხოვრების 
ძირითადი პრინციპი ბრძოლაა და არა სოლიდარობა, დღეს 
საყოველთაოდ მიღებულია ის შეხედულება, რომ ხანგრძლივი 
თანხმობის დამყარება შეუძლებელია თვით ერთი და იმავე 
ეროვნების საზღვრებში. მუდმივი სამოქალაქო ზავი უქმ 
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ოცნებადაა მიჩნეული. თანამედროვე საზოგადოება 
რამოდენიმე წოდებად და კლასად იყოფება და მათ შორის 
ცხარე ბრძოლაა გაჩაღებული. ურთიერთშორის იბრძვიან არა 
მარტო მოპირისპირე კლასები და წოდებები, არამედ ერთი და 
იმავე საზოგადოებრივი ჯგუფების წევრებიც. ეს საყოველთაო 
ბრძოლა და მეტოქეობა სოციალური განვითარების მამოძრა-
ვებელ ძალად ითვლება. ამ ქარტეხილის არსებობას მხოლოდ 
უარყოფენ ვისაც მოდუნებული აქვს ცხოვრების ენერგია. ვისაც 
მაგარი ხერხემალი და ჯანსაღი ფილტვები აქვს ყოველთვის 
ხალისიანად იჭრება ამ სტიქიონში. 

მაგრამ თუ მამულიშვილებსა და თანამოქალაქეებს შორის 
წინააღმდეგობა და ბრძოლაა, როგორ შეიძლება რომ სხვა და 
სხვა ერებს შორის მხოლოდ თანხმობა და ძმური ურთიერ-
თობა იყო? პირველთ ბევრი რამ აქვთ საერთო: ენა, 
გვარტომობა, ტერიტორია, ზნეჩვეულებები, ისტორიული 
მოგონებები, „საფლავთა უმოძრაობა და აკვანთა რწევა“, 
როგორც ჟორესმა სთქვა. ორ მეზობელ ხალხს კი შეიძლება 
არაფერი ჰქონდეს საერთო არც ეკონომიკურ ინტერესთა 
სფეროში, არც სულიერ კულტურაში. ეს განსაკუთრებით 
აშკარად სჩანს კავკასიაში. კავკასია გეოგრაფიული ცნებაა და 
არა კულტურული ან ეთნიური. ეს ქვეყანა ერთს დროს 
ხალხთა ხიდს წარმოადგენდა ევროპასა და აზიას შორის 
გადებულს და ამიტომ აქ ურიცხვი პატარა ერები სცხოვრობენ, 
რომელნიც სხვა და სხვა კულტურულს საფეხურზე სდგანან და 
წარმოშობითაც მეტის მეტად განსხვავდებიან ურთიერთ შორის. 
სხვებს რომ თავი დავანებოთ, თვით ქართველებსა, სომხებსა 
და თათრებს შორის უზარმაზარი განსხვავებაა როგორც 
რასიული, ისე კულტურული მხრით. ამბობენ რომ 
ქართველებსა და სომხებს წარსულში ერთი და იგივე სულიერი 
კულტურა გვაერთიანებდა. როგორც სჩანს ამ პრობლემატური 
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კულტურიდან ცოტა რამ შეგვრჩენია, მიტომ რომ დღეს არც 
ენასა, არც სარწმუნოებასა, არც ეთნიურ თვისებებში, არც მით 
უმეტეს სოციალურ წესწყობილებასა, ეთიკასა ან პოლიტიკურს 
იდეალებში, მონასტრის გუმბათების სტილი კი საკმაო არ არის 
სულიერი ნათესაობის დასამტკიცებლად. - მაგრამ ესეც კაია, 
რომ სოლიდარობის დასამყარებლად არ კმარა რასიული და 
კულტურული სიახლოვე: ინტერესთა იგივეობაც არის საჭირო. 
ეს რომ ასე არ ყოფილიყო თანამედროვე გერმანეთი ინგლისს 
შეუკავშირდებოდა, და არა უნგრეთს, ბულგარეთს და ოსმა-
ლეთს. ინგლისელები და გერმანელები ერთსა და იმავე 
რასიულ და კულტურულ წრეს ეკუთვნიან, მაგრამ მათი 
პოლიტიკური და ეკონომიკური მისწრაფებანი ერთი მეორეს 
ეჯახებიან. ოსმალები, უნგრელები და ბულგარელები ბევრით 
განსხვავდებიან გერმანელებისაგან, მაგრამ ძლიერი ინტე-
რესებით არიან მათთან შეკავშირებულნი. 

უცვლელი არაფერია ამ ქვეყანაზე. ეროვნება ან მისი 
ინტერესებიც ევოლუციის კანონს ექვემდებარება. ამიტომ 
მეზობელ ერთა შეთანხმებას ყოველთვის დროებითი ხასიათი 
აქვს; ის ადვილად ირღვევა როცა ინტერესთა წინააღმდეგობა 
იჩენს თავს. თუ დღეს ქართველობა ერთს მეზობელს უახ-
ლოვდება, ადვილად შეიძლება ხვალ მეორეს დაუახლოვდეს. 
გულუბრყვილობა იქნებოდა მუდმივს მეგობრობაზე ან მუდმივს 
მტრობაზე ლაპარაკი. წარსულ საუკუნეებში, როცა გადამწყვეტი 
მნიშვნელობა რელიგიურ მომენტს ჰქონდა, ქართველებსა და 
თათრებს შორის სოლიდარობა კი არა, უნდობლობა, შუღლი 
და ბრძოლა იყო. მაგრამ დღეს სულ სხვა ეპოქაში 
ვცხოვრობთ. დღეს უმთავრესი მნიშვნელობა სოციალურ, 
ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ინტერესებს აქვს. ამ სფეროში 
ჩვენსა და თათრებს შორის მეტი თანხმობა აღმოჩნდა ვიდრე 
წინააღმდეგობა. თანამედროვე ეკონომიკური და პოლიტიკური 
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ცხოვრების საფუძველს ეროვნული ტერიტორია წარმოადგენს. 
თათრები საქართველოს ტერიტორიის შესახებ არავითარ 
პრეტენზიებს არ აცხადებენ, არც ჩვენ ვედავებით მიწა-წყალს, 
ჩვენ გვსურს ქართველი მაჰმადიანების დაბრუნება სამშობლოს 
წიაღში: ლაზისტანში, აჭარაში, სამცხეში ეროვნული შეგნების 
შეტანა და ქართული ენის აღდგენა. თათრები სცნობენ ამ 
სურვილის კანონიერობას. ჯერჯერობით არც ჩვენი პოლი-
ტიკური იდეალები ეწინააღმდეგებიან ერთი მეორეს, 
რავდენადაც ისინი გარკვეულნი და გამოთქმულნი არიან. ასეა 
დღეს. ხვალ შეიძლება ეს მდგომარეობა შეიცვალოს. ჩვენ 
თათრებთან გვაკავშირებს არა სულის ნათესაობა, ან 
მეტაფიზიკური სიყვარული, არამედ დღევანდელი მომენტის 
შეგნება. თუ პირობები შეიცვალნენ, გრძნობათა ალიც 
ადვილად დაცხრება. 

ბევრად უფრო რთული და მრავალმხრივია ჩვენი 
ურთიერთობა სომხობასთან. შემაერთებელი ძაფი ცოტა-ღა 
დარჩა ჩვენს შორის, ანტაგონიზმი კი დღითი დღე ძლიერდება 
და ღრმავდება. უაზრობა იქნებოდა ამის უარყოფა. მაგრამ 
აქედან, რასაკვირველია ის არ უნდა გამოვიყენოთ რომ რაკი 
ქართველებსა და სომხებს შორის ბრძოლა და წინააღ-
მდეგობაა, საჭიროა ხელში წვეტიანი შუბები დავიჭიროთ, 
ცხვარში სადგისები გავიყაროთ და ერთი მეორეს დავერიოთ 
ავსტრალიელ კაცის მჭამელებივით. 

ქართველ-სომეხთა ანტაგონიზმს ზოგიერთი პუბლიცისტი 
სომხური ბურჟუაზიისა და ქართველი მემამულეების წინააღ-
მდეგობით ხსნის. ასეთი ახსნა ყალბი და ტენდენციურია. ეს 
ანტაგონიზმი ბევრად უფრო ძველია ვიდრე თანამედროვე 
საზოგადოებრივი კლასები. ერთი ქართველი სასულიერო 
მწერალი, სტეფანე მტბევარი, რომელიც მეათე საუკუნეში 
სცხოვრობდა ასე ახასიათებს ჩვენს მეზობლებს: „მიწა იგი 
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სომხეთისა და ამპარტავან, უწყალო, უყუარულ და ყოვლითა 
უკეთურებითა სავსე, რომელსა შინა არა იპოვა თავისა 
მოსადრეკელი ქრისტესი, რომელთათვის, ქრისტე ცუდათ 
მოკუდა“. თუ პლ. იოსელიანს დავუჯერებთ არც მეთვრამეტე 
საუკუნის ქართველებს ქონდათ სოლიდარობის გრძნობა 
სომხობასთან. გიორგი XIII თურმე ხშირად ამბობდა: 
„ადვილად გამცემი ქვეყნის სომეხი ერთს გროშზე გაჰყიდის 
მეფესა და მეფობასა. აქა ან ახვათაცა ქვეყანაში არა აქვს-რა 
შესატკივარი გულისა, არც კოშკი მამაპაპათა, არცა ციხე, არცა 
ხმალი წინაპართა, არც დროშა, არც მატური მეფეთა. დღესაც 
მოსცდუნებლად სპარსთა და თურქთა, სადაცა არიან 
განბნეულნი მათნი რომელნივე, მარადის მოვისყიდით ჯაშუშად 
სომხეთა უნებურთა და თვით სპარსნი და თურქნი მოისყიდიან 
ჩემთა სომეხთა. ასეა მათი ბუნება. დიდათ სავნოა ჩემის 
სამეფოსათვის თესლი ესე განბნეული და მოშორებული 
ჩვენგან სარწმუნოებითა, ენითა. ზნეობითა და უცხოთა ნათე-
საობითა. ვითარცა ვაჭარნი საჭირონი არიან. ქვეყნისა მცხოვ-
რებნი დიდად საშიშნი და მოსარიდებელნი; არა მეომარნი, 
მხდალნი და მაყურებელნი საწუთროისა, სადა და ოდეს 
დაედევნენ და ვისა მიემხრონ: ოსმალსა და ყიზილბაშსა“. 
თავის მხრით არც სომხის მწერლები რჩებოდნენ ვალში ჩვენი 
წინაპრების წინაშე: ისინი ქართველებს ახასიათებდნენ 
როგორც „ბარბაროსებს“. „სომხების მაიმუნებს“ და სხვ. 

ზემოთ მოყვანილ სიტყვეში უეჭველია ბევრი რამ 
გადაჭარბებულია. მაგრამ ისინი ამტკიცებენ რომ ქართველ 
სომეხთა ქიშპობა გუშინდელი დღის ამბავი არ არის და მას 
ბევრად უფრო ღრმა საფუძველი აქვს ვიდრე თავად-
აზნაურობის და ბურჟუაზიის წინააღმდეგობა. როგორც სჩანს 
ძველი მწერლები უფრო ზნეობრივ და კულტურულ მომენტს 
აქცევდნენ ყურადღებას. დღეს მეტი მნიშვნელობა ეკონომიურ 
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და პოლიტიკურს საკითხებს აქვს. ამიტომ ქართველ-სომეხთა 
ურთიერთობამ სახე იცვალა, მაგრამ არსებითად იგივე დარჩა, 
რაც საუკუნეთა განმავლობაში იყო. დღეს სომხები ბევრ რამეს 
გვედავებიან, უწინარეს ყოვლისა ტერიტორიას, რომელიც 
თითქოს უპატრონოა, შემდეგ მცხოვრებთა ერთს ნაწილს, 
რომელსაც თითქო მეტრიკა დაჰკარგვია და ზოგჯერ 
პოლიტიკურ იდეალებსაც. რასაკვირველია, ეს დავა აიხსნება 
არა რაღაც თანდაყოლილი ჟინიანობით ან ბოროტებით, 
არამედ სომხის ერის მდგომარეობით. სომხობა იმ ხალხთა 
რიცხვებში შედის, რომელნიც მოკლებულნი არიან მთლიან 
ტერიტორიას. ასეთი ხალხის მდგომარეობა კი დიდს 
საფრთხეს წარმოადგენს მეზობლებისათვის. ტერიტორია ის 
ძალაა, რომელიც ეროვნებას აკავშირებს და გარკვეულ სახეს 
აძლევს. ამ ძალის უქონლობა ერმა უსათუოდ როგორმე უნდა 
აინაზღაუროს: წინააღმდეგ შემთხვევაში გადაგვარება და 
გაქრობა მოელის. ამით აიხსნება რომ სომხობა ასე ებღაუჭება 
რელიგიურ მომენტს. ეს უკანასკნელი თითქო ტერიტორიის 
ერთგვარს სანაზღაუროს წარმოადგენს. მაგრამ საქმე იმაშია 
რომ რელიგიის მნიშვნელობა თანდათან სუსტდება დროთა 
მიმდინარეობაში. ამიტომ საჭირო ხდება მისი შეკავშირება სხვა 
რომელიმე უფრო გავლენიან ძალასთან. ამას სომხობაც 
გრძნობს. მათი ეკლესია პოლიტიკური და ეკონომიური 
ბრძოლის ორგანიზაცია ხდება. 

სომხის პუბლიცისტები ხშირად გვარწმუნებენ რომ 
სომხობას მაღალი კულტურა შემოაქვს საქართველოში. 
ბოლოს ისე გამოდის რომ თითქო მიწადმოქმედებაც მათგან 
გვისწავლია. სინამდვილეში ეს ერი სანახევროდ ექსტერი-
ტორიალურ და იერარქიულ ნიადაგზე სდგას; ეს კი იმას 
ნიშნავს რომ ის ჯერ კიდევ თავისუფალი არ არის საშუალო 
საუკუნეების ნაშთებისაგან. 
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მაგრამ სომხობა მარტო ეკლესიაში როდი ეძებს დაკარ-

გული ეროვნული ტერიტორიის სანაზღაუროს; თანამედროვე 
ერი მონასტრის კედლებში ვეღარ მოთავსდება, რა რიგ 
ფართეც არ უნდა იყოს ეს კედლები. გაშლილი ასპარეზია 
საჭირო ეკონომიური ცხოვრების ასამოძრავებლად. სომხობა 
ობიექტური პირობების მიერ იძულებულია უცხო მიწაწყალი 
ჩაიგდოს ხელში სადაც კი ეს შესაძლებელია. მისი ტალღა 
ბუნებრივად იქით მიილტვის, საიდანაც ნაკლები წინააღ-
მდეგობა ხვდება. საქართველოს მხრით წინააღმდეგობა მეტის-
მეტად სუსტი იყო წარსულ საუკუნეებში. თემურ ლენგების, 
შახაბაზების და აღამახმადხანების შემოსევამ გაანიავა ქართვე-
ლობის ენერგია და ფართედ კარები გაუღო უცხო ელემენტებს. 
მაგრამ უდიდესი ნაწილი ჩვენი ტერიტორიისა, ჯავახეთი და 
აღმოსავლეთი სამცხე სომხობამ მეცხრამეტე საუკუნეში დაიპყ-
რო. რასაკვირველია ამ ერს ვერავინ უსაყვედურებს რატომ 
დაასახელე და მიისაკუთრე გავერანებული ადგილებიო. 
მაგრამ მეორე მხრით ვერც სომხები გვისაყვედურებენ თუ ჩვენ 
კულტურული, ეკონომიკური და პოლიტიკური საქმიანობის 
შემწეობით შევეცდებით დაკარგული პოზიციების უკან 
დაბრუნებას. 

როგორც მოვაჭრე ელემენტი სომხობა ყოველთვის განსა-
კუთრებით ქალაქებში იყო ძლიერი. იტალიელი მისიონერი 
არქანჯელო ლამბერტი მოწმობს რომ მეჩვიდმეტე საუკუნეში 
დასავლეთ საქართველოს აღებმიცემობაც კი თითქმის 
სავსებით სომხების ხელში ყოფილა. სხვა სარწმუნო ცნობების 
მიხედვით ქუთაისში მეცხრამეტე საუკუნის დასაწყისში სანახევ-
როდ სომხური ქალაქი ყოფილა. ეს გარემოება მეტის მეტად 
საყურადღებოა. ცნობილია რომ დღეს უცხო ელემენტი 
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თითქმის სრულიად განდევნილია დასავლეთ საქართვე-
ლოდან. 

ის რაც იმერეთში თითქმის შეუმჩნევლად და უმტკივ-
ნეულოდ მოხდა ამერეთში მწვავე ტკივილებს იწვევს დღეს. 
ქართველი ერი ბიოლოგიურად ძალოვან რასათა რიცხვს 
ეკუთვნის: დიდის სისწრაფით მრავლდება დუხჭირ ეკონომიკურ 
პირობებშიაც. ქონებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება კიდევ 
უფრო გაშლის ამ ბიოლოგიურ ენერგიას. მოსალოდნელია 
რომ გაძლიერებულ და გათვითცნობიერებას ქართულ დემო-
კრატიას ბუნებრივად ტერიტორიული გაფართოების 
მოთხოვნილება დაებადება. ქართველი ხალხი დღესაც ძლივს 
ეტევა ვიწროდ შემოფარგლულს მიწა წყალზე. მეორე მხრით 
აღმოსავლეთ საქართველოში დღითი დღე იზრდება სომეხთა 
რიცხვი. ასეთ პირობებში აუცილებელია შეურიგებელ წინააღ-
მდეგობათა წარმოშობა. ირლანდიის და ულსტერის მაგა-
ლითმა ნათლად დაგვანახა რა დიდს საფრთხეს წარმოადგენს 
ერის პოლიტიკური იდეალებისთვის ჩამოთესლილი და მოუ-
ნელებელი ელემენტები. სომხები ჩვენი ორანჟისტები არიან, 
რომელნიც ვერასოდეს ვერ შეურიგდებიან საქართველოს 
ავტონომიის იდეას. ეს ადამიანურად გასაგები და მისა-
ტევებელია: ჩვენს ტერიტორიაზე რამოდენიმე ასი ათასი 
სომეხი სცხოვრობს, რომელიც ადვილად გაითქვიფება და 
გადახალისდება ქართველ ხალხში, თუ აქ ამ უკანასკნელის 
ნებისყოფა გაბატონდა. ასეთ დანაკლისს პატარა ერი 
ადვილად ვერ აიტანს. მაგრამ ადამიანური გასაგებია ისიც რომ 
თავის მხრით არც ქართველობას შეუძლია ხელი აიღოს დიდი 
პოლიტიკური მიზნების განხორციელებაზე. 

ასეთ შემთხვევაში დათმობით არაფერი გაკეთდება. 
საერთოდ დათმობის პოლიტიკა ყველაზე ბეცი პოლიტიკაა. 
ცხოვრების კონფლიქტების გადასაწყვეტად უწინარეს ყოვლისა 



 

21 

ძალთა მოკრეფაა და შეჯიბრებაა საჭირო. ეს ნათლად 
დაგვანახვა თბილისის თვითმართველობის უკანასკნელმა 
არჩევნებმა, რომლის დროს ბევრს ლაპარაკობდნენ დათმობას 
და შეთანხმებაზე. ერთმა ქართველმა პუბლიცისტმა 
სამართლიანობის სახელით ხმოსანთა ადგილების თანასწორი 
განაწილებაც კი მოითხოვდა ქართველებსა, სომხებსა და 
რუსებს შორის. ბოლოს საკითხი მაინც რეალურ ძალთა 
შეტაკებამ გადასჭრა: თვითეულ ეროვნებას მიეგო არა 
სამართლიანობისა, არამედ დინამიური ენერგიის მიხედვით. 

უეჭველია, რომ ქართველ-სომეხთა მეტოქეობაც სოცია-
ლური დინამიკის საკითხია და საბოლოოდ რეალურ ძალთა 
შეტაკებით გადასწყდება. 

 
„საქართველო“, № 108, 15 მაისი, 1916 წ. 
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ომის იდეოლოგია 

ორი წლის წინათ მსოფლიო ომის დაწყებამდე გერმანიაში 
გამოვიდა ერთი მეტისმეტად საყურადღებო წიგნი შემდეგი 
სათაურით: „ჩვენი მომავალი – მოწოდება გერმანელი 
ხალხისადმი“. ამ წიგნის ავტორია ფრიდრიხ ფონ ბერნჰარდი, 
იმპერიალისტი, პანგერმანისტი და კავალერიის გენერალი. 

ბერნჰარდი არ არის არც დიდი მოაზროვნე, არც დიდი 
სტილისტი. მთელი მისი გონებრივი ავლადიდება ცნობილი 
ისტორიკოსის ტრეიჩვეს ნაწერებზეა დაყრდნობილი, მის 
სტილს კი ალაგ-ალაგ აშკარად ეტყობა ბრიგადის რელაციების 
გავლენა. მაგრამ, როგორც სჩანს, ეს სალდათი უშიშარი და 
გულწრფელი ადამიანია: მის წიგნში არ სჩანს არც ორჭოფობა, 
არც ორაზროვნება, ის გულახდილად ამბობს იმას, რასაც 
ფიქრობს. ასეთი ინტელექტუალური უშიშრობა ისეთივე 
ძვირფასი ღირსებაა, როგორც ფიზიკური სიმამაცე. მით უმეტეს, 
რომ პირველი დღეს უფრო იშვიათი მოვლენაა, ვიდრე 
უკანასკნელი. 

ერთი ჯურის ჟურნალ-გაზეთები იმ აზრს ავრცელებენ, რომ 
გერმანია ომის დაწყებამდე ისე მოქმედობდა, როგორც ქურდი 
ბნელს ღამეს. არავინ არ ელოდა, რომ ეს ავაზაკი თავის 
მეზობელს ზურგში დანას ჩასცემდა ვერაგულად. ომის მზადება 
ჩუმად ხდებოდა სადღაც ჯურღმულებში. ცის ტატნობზე კი ერთი 
ღრუბელიც არსად სჩანდა.  

ვინ იფიქრებდა, რომ მოწმენდილს ცაზე მეხი 
გავარდებოდა მოულოდნელად? 

ცხადია, რომ ეს იაფფასიანი პუბლიცისტია ზოგიერთთა 
უზრუნველობის და დანაშაულობის გასამართლებლად არის 
მოგონილი.  
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მსოფლიო ომები იატაქვეშ მზადდებიან. ცეცხლის 
მფრქვეველთა მთის ამოხეთქვას წინ ქვესკნელის გრგვინვა, 
ფერფლის წვიმა და კვამლის სუნი უდის. ამ ნიშნებს ვერ 
ამჩნევენ მხოლოდ ბეცები, ყრუები ან კიდევ ისეთი ადამიანები, 
რომელნიც ნადიმს უსხედან შავი ჭირის დროს. 

როცა ბერნჰარდის წიგნს კითხულობ, ხშირად აძლევ 
თავის თავს შემდეგ საკითხს: სად იყვნენ აქამდის ის გუშაგები, 
რომელნიც დღეს მსოფლიო კულტურის მესვეურობას 
ჩემულობენ? გერმანელი გენერალი აშკარად და გასაგებად 
ამბობს, რომ მის სამშობლო გაფაციცებით მსოფლიო 
ომისთვის ემზადება. ბერნჰარდი, ასე ვთქვათ, თანამედროვე 
ომის მახარობელია. ის გრძნობს მის მძიმე ნაბიჯების თან და 
თან მოახლოვებას და გულახდილად აღიარებს ამ 
გარემოებას. ის ამტკიცებს, რომ ომი აუცილებელიც არის და 
საჭიროც: ევროპიული სახელმწიფოთა სისტემას ერთგვარი 
ფრანგული თოფის წამლით ავსებულ კასრს ადარებს, 
რომელშიც ადვილად შეიძლება თვით აფეთქება მოხდეს. 
მაგრამ, მისი აზრით ეს თვითაფეთქება გასწმენდს და 
გაასაღებს ატმოსფერას. 

ბერნჰარდის შეხედულობით მსოფლიო ომი აუცილებელი 
გახდა მიტომ რომ ევროპის პოლიტიკური მდგომარეობა აღარ 
შეეფერება რეალურ ძალთა განწყობილებას. ევროპის 
საგარეო პოლიტიკა უკანასკნელი საუკუნის განმავლობაში 
ეგრედ წოდებული „ძალთა თანასწორობის იდეაზე“ იყო 
დამყარებული. ეს იდეა შემუშავდა ვენის კონგრესზე 1815 
წელს, ნაპოლეონის ომების დამთავრების შემდეგ. ცნობილია, 
რომ ფრანგთა იმპერატორი მსოფლიო ბატონობისკენ 
მიილტვოდა. ამგვარი სურვილების ასალაგმავად მომავალში 
შესდგა დიდ სახელმწიფოთა კონცერტი, რომელშიაც ხუთი 
წევრი შედიოდა: ინგლისი, საფრანგეთი, ავსტრო-უნგრეთი, 
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პრუსსია და რუსეთი. ამ პოლიტიკურ კონცერტს ერთი მხრით 
ხელში უნდა სჭეროდა მსოფლიო პოლიტიკის სადავე, ხოლო 
მეორე მხრით თვალი ედევნებინა რომ არც ერთი მისი წევრი 
არ გაძლიერებულიყო შეუფერებლად. 

ბერნჰარდი ამტკიცებს რომ „ძალთა თანასწორობის იდეა“ 
მხოლოდ დიდი ბრიტანეთისთვის აღმოჩნდა ხელსაყრელი. იმ 
დროს, როცა ევროპის კონტინენტის სახელმწიფოები ერთი 
მეორეს იჭვნეულობდნენ და აკავებდნენ, ინგლისელები 
მსოფლიოში ბატონდებოდნენ ძლიერი ფლოტის შემწეობით. 
დღეს დედამიწის საუკეთესო ნაწილი ინგლისს ეკუთვნის. 
ამიტომ არსებითად შეუძლებელია ძალთა თანასწორობაზე 
ლაპარაკი. მით უმეტეს, რომ საერთაშორისო მდგომარეობა 
სხვაფრივაც საგრძნობლად შეიცვალა. მეცხრამეტე საუკუნის 
შუა განთავისუფლდა და გაერთიანდა იტალია. ბოლო დროს 
ის იმდენად მოღონიერდა, რომ ხმელთა შუა ზღვის ორივე 
ნაპირზე განსაზღვრული პრეტენზიები წამოაყენა. ამას ზედ 
დაერთო ორი ძლიერი სახელმწიფოს ჩამოყალიბება ევროპის 
გარეშე: იაპონიისა აზიაში, შეერთებული შტატებისა ჩრდილო 
ამერიკაში. ეს ახალგაზრდა სახელმწიფოებიც მძლავრად 
იჭრებიან საერთაშორისო პოლიტიკაში და სცდილობენ თავისი 
ნებისყოფა შეიტანონ. 

მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება თვით 
შუაგულს ევროპაში მოხდა. პაწია პრუსია, რომელიც ვენის 
კონგრესის დროს მხოლოდ ხუთ მილიონ მცხოვრებს 
შეიცავდა, გაიზარდა და უძლიერეს იმპერიად იქცა. გერმანელი 
ტომი იმდენად ნაყოფიერია და ისე სიჩქარით მრავლდება, 
რომ ლამის თავის გეოგრაფიულ საზღვრები გაარღვიოს. 
უკანასკნელ წლებში გერმანია პირველხარისხოვან 
სამრეწველო ქვეყნად იქცა. მისი საგარეო აღებ-მიცემობა 
არაჩვეულებრივად გაიზარდა, ამასთან ერთად გაუმჯობესდა 
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საქონლის ღირებულება. მის სავაჭრო ფლოტმა მეორე 
ადგილი დაიჭირა მსოფლიოში. თვით ინგლისი იძულებულია 
ისარგებლოს გერმანული ნაოსნობით, რომელიც მთელს 
დედამიწას უვლის გარს. ამის წინააღმდეგ ინგლისს 
გადაგვარების ნიშნები ეტყობა. შეერთებულ სამეფოში (ე.ი. 
დიდი ბრიტანეთის და ირლანდიის კუნძულებზე) 45 მილიონი 
მცხოვრები ცხოვრობს. აქედან ნამდვილი ინგლისელი 
მხოლოდ 32 მილიონია. ინგლისის ახალშენებში თეთრკა-
ნიანთა რიცხვი ძლივს აღწევს 15 მილიონს და ისიც თითქმის 
სანახევროდ არაინგლისელებისგან შესდგება. ეჭვი არ არის 
რომ ესოდენ მცირერიცხოვან ხალხს არ ძალუძს ამოდენა 
ტერიტორიის მფლობელობა. ამიტომ გასაკვირალი არ არის, 
რომ ინგლისელები წინააღმდეგობას ვერ უწევენ გერმანელ 
კოლონისტებს, კომერსანტებს, ტეხნიკოსებს და მაძიებლებს, 
რომელნიც ფაქტიურად ხელში იგდებენ დიდი ბრიტანეთის 
სამფლობელოს. 

როგორც კეთილმორწმუნე პანგერმანისტი ბერნჰარდი იმ 
აზრს ადგია, რომ გერმანელები უნიჭიერესს და უკეთილ-
შობილესს ერს წარმოადგენენ დედამიწის ზურგზე. მათ 
შეჰქმნეს უშესანიშნავესი პოსიტიური (!) მეცნიერება, უმშვე-
ნიერესი კლასიკური ლიტერატურა და უღრმესი კრიტიკული 
ფილოსოფია. გერმანულ სულს ახასიათებს სიღრმე, 
თავისუფლება, იდეალიზმი და უნივერსალობა. უკვე წარსულ 
საუკუნეებში გამოაშკარავდა ეს თვისებები. ახალგაზრდა 
გერმანელმა ტომმა დაანგრია ბებერი რომის იმპერია და 
უსიცოცხლო , მოდუნებულ ლათინთა რასსას ძარღვებში 
ახალი სისხლი ჩაუსხა; გერმანელთა ტომმა შეაჩერა თურქების 
ტალღა და დასავლეთ ევროპის კულტურა განადგურებას 
გადაარჩინა; გერმანელთა ტომმა წაართვა სლავიანებს 
უზარმაზარი მიწა-წყალი და აყვავებულ ტერიტორიად აქცია. 
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ძველი ეგვიპტელებისა, ბაბილონელებისა, ბერძნებისა და 
რომაელების მსგავსად თანამედროვე გერმანელებს დიდი 
მისსია აქვთ შესასრულებელი: ისინი მოწოდებულნი არიან 
მეთაურობა გაუწიონ კულტურულ კაცობრიობას. 

გასაკვირველი არ არის რომ ასეთი შეგნება გერმანელს 
ხალხში ძლიერს პათოსს ბადებს ბერნჰარდის შეხედულებით: 
ხალხი მძაფრად მიილტვის უმაღლესი იდეალებისაკენ, 
რომელნიც სრულს წინააღმდეგობას წარმოადგენს. გერმა-
ნეთის დღევანდელ მდგომარეობისას. გერმანიას სჭირია 
ახალშენები და თავისუფალი გზები მსოფლიო ოკეანეში: 
ერთიცა და მეორეც ინგლისელებისა და ფრანგების ხელშია 
უმეტეს ნაწილად. ევროპის კონტინენტზე გერმანიას აღარ 
აკმაყოფილებს თანასწორობის პრინციპი. „ან მსოფლიო 
ბატონობა ან დამხობა - ასეთია ძირითადი საკითხი, რომელსაც 
პასუხი უნდა გავსცეთ. აღარ ძალგვიძს ამ ორჭოფულ 
მდგომარეობაში დარჩენა, რომელშიც ახლა ვიმყოფებით, 
სახელდობრ ერთი მხრივ მოსაზღვრე ევროპიული 
სახელმწიფოების მიერ შექმნილი ჭახრაკი, მეორე მხრით - 
ლტოლვა მსოფლიო ბატონობისაკენ, რომელიც გერმანელებს 
სათანადო მდგომარეობას მიანიჭებს. ყოველ შემთხვევაში 
არსებული მდგომარეობით დიდხანს ვერ დავკმაყოფილდებით 
... ვინც განზრახ ყურებს თითით არ იცობს ახლავე ადვილად 
გაიგებს მომავალი ბედისწერის ხმაურობას. სახელმწიფო 
მოღვაწეობის ლამაზი ფრაზებისა და მშვიდობიანობის 
მოციქულების უტოპიური სიტყვების მიუხედავად მე კარგად 
მესმის ხმა ღმერთის ნაბიჯებისა, რომელიც დაამტვრევს იმ 
ბორკილებს ევროპის დიპლომატიამ რომ ხალხს დაადო“. 

ეს ღმერთი, რომლის ნაბიჯები ასე გარკვევით ესმოდა 
ბერნჰარდის - ომია. ავტორი ამტკიცებს, რომ მხოლოდ ომის 
შემწეობით შეიძლება დიადი საერთაშორისო კონფლიქტების 
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გადაწყვეტა. პირიქით სამედიატორო სამართალი სრულიად 
უმწეოა ამ მხრივ. ეს უკანასკნელი აუცილებლად ზეეროვნული 
იურიდიული და ზნეობრივი შემეცნების არსებობას 
ჰგულისხმობს.  

სინამდვილეში კი ყოველს ერს თავისებურად ესმის თავის 
უფლება და ინტერესები.  

ვინ იქმნება მათი მსაჯული?  
ესეც არ იყოს, ვინ არის თავდები რომ მოპირისპირე 

მხარეები დაექვემდებარებიან სამედიატორო სამართლის 
გადაწყვეტილებას? 

ნებაყოფლობით არავინ დასთმობს არსებითს ინტერესებს. 
ძალ დასატანებლად კი საერთაშორისო ინსტიტუტი არსად 
არსებობს. ძველად რომი გამოდიოდა მსოფლიო მსაჯულისა 
და დამსჯელის როლში, დღეს კი არც ერთი სახელმწიფო 
აღარ არის სათანადო ძლიერებით აღჭურვილი. 

ამიტომ უმაღლეს მსაჯულად საერთაშორისო საკითხებში 
ომი უნდა ჩაითვალოს. ის გადასწყვეტს ვის მხარეზეა უფლება, 
მიტომ რომ უფლება იგივე ძალაა. ომში იმარჯვებს ძლიერი, 
ნიჭიერი, კულტუროსანი ერი. ომი რომ არ ყოფილიყო 
დაბალი ხარისხის გარყვნილი რასსები თავისი რიცხვით და 
თავისი კაპიტალით დაახშობდნენ და შეაჩერებდნენ ჯანსაღი 
და ღონიერი ელემენტების განვითარებას. ამას საერთო 
გადაგვარება მოჰყვებოდა. ომი ერთგვარ კრისტალიზაციას 
ახდენს. მხოლოდ ომი აუმჯობესებს კაცობრიობას ბიოლო-
გიურად: უმისოდ კულტურა ავადმყოფურ მიმართულებას 
მიიღებდა. 

მართალია ომში იღუპება ხალხის ახალგაზრდა და ჯანსა-
ღი ნაწილი, მაგრამ სამაგიეროდ ის ასაზრდოებს სიმამაცეს, 
თავგანწირულებას, მეგობრობას და საუკეთესო პირობებს 
ჰქმნის გამარჯვებულ ხალხისთვის. ისიც შესაძლებელია, რომ 



 

28 

რამოდენიმე ხნის განმავლობაში სუსტმა და უკულტურო 
ხალხმა რიცხვით დასჯაბნოს ძლიერი და კულტუროსანი, 
მაგრამ საბოლოოდ ეს უკანასკნელი მაინც თავისას გაიტანს: ის 
წელში გამაგრდება, ძალას მოიკრეფს და გადაახალისებს 
თავის დამპყრობელს. ხანდახან დამარცხებაც კი ზნეობრივად 
ამტკიცებს და ამაღლებს ერს. ბურები ინგლისელებთან 
ბრძოლაში დამარცხდნენ, მაგრამ ახლა გაერთიანდნენ და 
ჩქარა მთელ სამხრეთ აფრიკას დაეპატრონებიან. 

როგორც ვსთქვი ბერნჰარდი ორიგინალური მოაზროვნე 
არ არის და მის ომის აპოლოგიაში არაფერია მოულოდნელი. 
ომის ზნეობრივად გამართლებას ბევრი მოაზროვნე სცდილა 
წარსულში. არისტოტელე ამბობდა, რომ „ომი ერთგვარი 
ნადირობაა იმ ადამიანების წინააღმდეგ მიმართული, 
რომელნიც მორჩილებისთვის დაბადებულან, მაგრამ გაურბიან 
მონობას: ძლიერთა ბატონობის უფლება მათ უპირატესობაზეა 
დამყარებული“. ინგლისელი ფილოსოფოსი ჰიუმი იმ აზრის 
იყო, რომ ომი აუცილებლად საჭიროა კაცობრიობის 
კულტურული ენერგიის შესანარჩუნებლად: შეიძლება 
მართალი იყოს რომ მუდმივი ომი ადამიანებს გარეულ 
მხეცებათ აქცევდა, მაგრამ მუდმივი ზავი მათ სატვირთავ 
ცხოველებათ გახდიდაო. ფრანგი ფილოსოფოსი ვიქტორ 
კუზენიც დიდათ აფასებდა ომის მორალურ გავლენას. ის 
სწერდა: „ამა თუ იმ ერის ღირსება სავსებით ბრძოლის ველზე 
აშკარავდება; ის იქ მთელი თავისი ავლადიდებით გამოდის. 
თუ დამარცხდა, ეს იმას ნიშნავს რომ მისი მოწინააღმდეგე 
უფრო ზნეობრივი , უფრო მომქმედი, უფრო წინდახედული, 
უფრო ბრძენი და უფრო მამაცი ყოფილა“. ფრანგი მწერალი 
ედმონდ აბუ ომს სთვლიდა კაცობრიობის კულტურის მთავარ 
მამოძრავებელ ძალად: ეს ომის წყალობაა, რომ დიადი 
ბედისწერის გზას დაადგა ადამიანი, ეს მომავალი 
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უნტერაფიცერი მაიმუნთა არმიისაო. ომის იდეოლოგები 
იყვნენ: ბოსუეტი, მონტესქიე, ჟოზეფ დე მესტრი, პრუდონი, 
სპენსერი, ტრეიჩკე და სხვ. 

არ ვიცი რავდენად (!) კარგად იცნობს ყველა ამ მოაზროვ-
ნეებს ბერნჰარდი, ის კი ყოველ შემთხვევაში უეჭველია რომ 
თვითონ სავსებით ომის იდეოლოგიის გავლენის ქვეშ 
იმყოფება. ის წინასწარმეტყველობს თანამედროვე მსოფლიო 
ომს; თანამედროვე პოლიტიკური მდგომარეობის ზოგიერთი 
დეტალიც წინასწარ აქვს გათვალისწინებული. იცის, რომ 
გერმანიას ორ ფრონტზე მოუხდება ბრძოლა რუსეთისა და 
საფრანგეთის წინააღმდეგ, რომ ინგლისელები ფრანგებს 
დესანტს მიაშველებენ, რომ ბელგია სამთა შეთანხმებისკენ 
გადაიხრება, რომ იტალიას გაუჭირდება საფრანგეთისა და 
ინგლისის წინააღმდეგ გამოსვლა და სხვა. კარგად გრძნობს 
რა დიდი საფრთხე მოელის გერმანიას, რომ თითქმის 
განმარტოვებული სდგას უდიდესი კოალიციის წინაშე. მაგრამ 
გერმანელი გენერალი მაინც იმ აზრისაა, რომ მის სამშობლოს 
არც ისე ცოტა შანსი აქვს საბოლოო გამარჯვებისა, როგორც 
პირველი შეხედვით სჩანს ომის ბედი დამოკიდებულია არა 
მარტო მოპირდაპირე ჯარების რიცხვზე არამედ მის სულიერ 
და ფიზიკურ თვისებებზეც. ამ მხრივ კი გერმანიის არმიას, 
ავტორის აზრით, უპირველესი ადგილი უჭირავს დედამიწის 
ზურგზე. პირიქით, მოწინააღმდეგე სახელმწიფოებს შორის 
მხოლოდ საფრანგეთს შეუძლია შესაფერი ჯარის გამოყვანა. 
„რასაკვირველია არასოდეს ქარაფშუტულად არ უნდა 
დავამციროთ მტრის ძალა, რომ შემდეგ სინამდვილეში იმედი 
მწარედ არ გაგვიცრუვდეს., როგორც ეს საფრანგეთს მოუვიდა 
1870 წელს, ხოლო ინგლისს სამხრეთ აფრიკაში. მაგრამ 
კიდევ უფრო ცუდია მტრის ძალის გაზვიადება, მიტომ რომ ეს 
ჰკლავს ყოველ ენერგიას და საფრთხეს აჩენს იქ, სადაც 
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სრულიად არ არსებობს. კუროპატკინი მანჯურიაში ასეთ 
წარმოდგენის გავლენით იმყოფებოდა და ყოველთვის 
ხელიდან უშვებდა გამარჯვების საუკეთესო შემთხვევას. საჭი-
როა როგორც მოწინააღმდეგის, ისე თავისი თავის ძალების 
მიუდგომელი დაფასება. ამიტომ მგონია რომ ფრანგის ჯარი 
სრულიად ღირსეულ და სერიოზულ მოწინააღმდეგედ უნდა 
ვსცნოთ. ყველაფერი, რაც მის შესახებ ვიცით ადასტურებს ასეთ 
შეხედულებას. გაუგებარიც იქნებოდა, რომ უნაყოფოდ 
დაკარგულიყო ფრანგი ერის მრავალწლოვანი შრომა, 
რომელიც არმიის ღირსების გაუმჯობესებას და პატრიოტიზმის 
განვითარებას მოხმარდა. უნდა შევურიგდეთ იმ ფაქტს, რომ 
დასავლეთის საზღვარზე ჩვენ პირველ ხარისხოვან ჯარს 
შევხვდებით, რომლის შემუსვრა აუცილებელი პირობა იქნება 
საბოლოო გამარჯვებისა... 

რუსის არმიას კი დღესდღეობით საფრანგეთისაზე დაბლა 
უნდა დავაყენოთ, თუმცა რუსის ჯარისკაცი ყოველთვის 
მშვენივრად იბრძოდა, მაგრამ საერთოდ რუსის ჯარმა 
უკანასკნელ ომებში ისე აშკარად გამოიჩინა ინიციატივისა, 
სულიერი ღირსებების და ტაქტიური (!) მომზადების უქონ-
ლობა, რომ შეუძლებელია მოკლე დროში რაიმე შეცვლი-
ლიყო. არც ერთს უკანასკნელ ომში სკობელევის გარდა, არც 
ერთი ნიჭიერი სარდალი არ გამოჩენილა. გამოაშკარავდა 
მხოლოდ სრული უიმედო უნიჭობა... რუსეთ-ოსმალეთის და 
რუსეთ-იაპონიის ომმა დაამტკიცა, რომ რუსის ჯარის 
დამარცხება შეიძლება ბევრად ნაკლები ძალებით...  

ბოლოს რაც შეეხება ინგლისის ჯარს, მისი თვისებები 
ბურებთან ბრძოლაში გამოაშკარავდა. ინგლისელებმა ვერ 
დაამარცხეს გლეხების მილიციაც კი, თუმცა რიცხვით 
რავდენჯერმე სჭარბობდნენ მას. ესეცაა, რომ ინგლისის ჯარი 
არ წარმოადგენს ერის საუკეთესო ელემენტს მიტომ რომ 
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ხალხის უმდარეს წრეებში იკრიფება. ხელმძღვანელებმა 
გამოაშაკარავეს, რომ მათ აკლიათ მხედრული სული და 
პირადი ინიციატივისა და გამბედაობის დაფასება“.  

ასეთია გერმანიის კავალერიის გენერალის აზრი სამთა 
შეთანხმების არმიაზე. მისი შეხედულებით ამ არმიის ღირე-
ბულება რამოდენიმეთ აქარწყლებს მისი რიცხვის 
მნიშვნელობას.  

მსოფლიო ომის შედეგები დაგვანახებს, რავდენად (!) 
მართალია ავტორი თავის დაფასებაში. 

 
 „საქართველო“, № 119, კვირა, 29 მაისი, 1916 წ. 
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ფუტურისტები 

ცნობილია, რომ მოკრძალება არ შედის იმ სათნოებათა 
რიგში, რომელნიც ეგრედ წოდებული ფუტურისტებს ამკობენ. 
ქუჩა-ქუჩა სიარული და საკუთარ გენიოსობაზე ყვირილი ოდნავ 
დასაძრახისადაც არ ითვლება მათ შორის. ამიტომ ალბათ 
არავის გაჰკვირვებია, როცა ერთს მშვენიერს სექტემბრის დღეს 
ტფილისის მოკლე და მჭერმეტყველ პლაკატებით ეუწყა, რომ 
ჩქარა „სახელოვანი მგოსანი-ფუტურისტი ვასილი კამენსკი 
ჩამოვაო“. არც ის იყო გასაკვირალი, რომ ჩამოსვლის შემდეგ 
ეს მგოსანი თავშიშველი, ყვითელი წინდებითა და 
ბაირონისებური ყელსახვევით აღჭურვილი მთავარ ქუჩებზე 
დადიოდა ვიღაც მანდილოსნებთან ხელი-ხელ გადაჭდობილი.  

თუ ფუტურისტების საღამომ არტისტული საზოგადოების 
თეატრში აუარებელი ხალხი მიიზიდა ეს ალბათ უფრო იმით 
აიხსნება, რომ პროგრამაში კიდევ უფრო „ძლიერი ნომრები“ 
იყო შეტანილი: ბ. კამენსკის თანამგზავრი, „ცხოვრების 
ფუტურისტი“ ვლადიმერ გოლცშმიტი სხვათა შორის გვპირ-
დებოდა, რომ თავზე ხუთ ფიცარს დაიმტვრევდა ნებისყოფის 
კონცენტრაციის გამოსააშკარავებლად.  

ასეთი მომხიბლავი აღთქმის წინაშე სუსტი აღმოჩნდა 
თფილისის საზოგადოების ჩვეულებრივი გულგრილობა. რო-
გორც ცნობილია ამ საზოგადოების ნაკლებ განვითარებული 
ესტეთიური გემოვნება და გონებრივი კულტურა აქვს და უფრო 
იმას ეტანება, რაც უღიტინებს და აღიზიანებს ნერვიულ 
სისტემას. 

მაგრამ სამწუხაროდ ფუტურისტულმა საღამომ ვერც 
ძლიერი შთაბეჭდილების მოყვარულთა მოლოდინი გაა-
მართლა. ბ. გოლცშმიტის ფიცრები მეტის მეტად მომცრო 
ზომის აღმოჩნდა, „ცხოვრების ფუტურისტის“ ოინბაზობამ 
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ახალი ვერაფერი უთხრა თბილისელებს, რომელთაც ნადიმის 
დროს ალბათ ბევრი უკეთესი ხონჩის მტვრეველი და ჭიქის 
მკვნეტელი უნახავს.  

სხვაფრივ კი მთელი საღამო ერთი სიტყვით შეიძლება 
დახასიათდეს.  

ეს სიტყვაა უგემურობა. 
უგემური იყო ესტრადის და კათედრის ზიზილპიპილო-

ებიანი დეკორაცია, უგემური იყო ბ. კამენსკის სისხლისფერი 
საყელო და ბ. გოლცშმიტის დეკოლტე, უგემური იყო მათი 
სიტყვები ხელოვნებასა და მუშაითობასა, ან კიდევ თმისა და 
სტომაქის ჰიგიენაზე, უგემური იყო მათი პოეზია, სადაც ერთი 
მეორეს ეჯიბრებოდა შაბლონი, ცინიზმი და სენტიმენტალობა, 
ძლიერ დამახასიათებელია, რომ „სახელოვანმა ფუტურისტმა“, 
რომელიც თავის თავს ხელოვნების რეფორმატორად თუ 
რევოლუციონერად სთვლის, თავის ახალ ლექსში „თბილისზე“ 
ერთი ორიგინალური სახე ან გრძნობა ვერ გამოჰხატა და 
ისეთი გაცვეთილი კლიშეები მოგვცა, როგორიც არის ზურნა 
და საზანდარი, ლეკური და საროს ტანიანი ქართველი ქალი, 
ხოლო თავის „ავიაციაში“ ვერაფერი დაგვანახა გარდა 
პერანგის ამხანაგის და წინდების ასპექტისა: ამით მას ალბათ 
სურდა გაემართლებინა ერთი თავისი ევროპიელი თანა-
მოაზრე, რომელმაც სთქვა, რომ ფუტურისტი დღეში ოცჯერ 
უნდა იყოს უზრდელი. სინამდვილეში კი ერთხელ კიდევ 
მხოლოდ ის დამტკიცდა, რომ რუსის ფუტურისტებს აკლიათ 
პირადი ხილვის ინტენსივობა და ჭეშმარიტი თავისებურობა და 
მთელი მათი მოქმედება თუ შემოქმედება მანჭვა-გრეხა, პოზა 
და მსახიობობაა. 

მსოფლიო მწერლობაში ხშირად გვხვდება დიდი 
შემოქმედი, რომელიც ცინიკოსია ბუნებით ან აზროვნებით. ამის 
კლასიკური ნიმუში ჯ. ბოკაჩიოა. ზოგიერთი მისი ნოველა 
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ცინიზმის შედევრად შეიძლება ჩაითვალოს. მაგრამ ბოკაჩიოს 
ცინიზმი უბადლო ჰუმორითაა გალხობილი და ამიტომ 
შეურაცხყოფას არ აყენებს ფაქიზი გემოვნების ადამიანს. 
ცინიზმი აუტანელი ხდება, როცა სანტიმენტალობასთან არის 
შეკავშირებული ან კიდევ როცა სმას ბუდუარისა და ყავახანის 
შეხუთული ჰაერის სუნი უდის. აუტანელია როცა ზოგიერთი 
თანამედროვე მწერალი გაურეცხავ საცვალში ურევს ხელს და 
თვალების ნაბვით ან ხმის თრთოლვით კორსეტებზე და 
ზონრებზე ლაპარაკობს. თუ არციბაშევები და ვერბიცკის 
ქალები ესთეტიურად განათლებულ ადამიანში პროტესტს 
იწვევენ, ეს იმით კი არ აიხსნება, რომ ისინი ცინიკოსები არიან, 
არამედ იმით, რომ მათ ნიჭი არ შესწევთ ცხოვრების მდაბალი 
და ცინიკური მხარე მხატვრული მწვერვალების მსუბუქ ჰაერში 
გაახვიონ. ესევე ითქმის რუს ფუტურისტებზე, რომელნიც უმეტეს 
შემთხვევაში ძალოვანი ეროტიკისა და ფაქიზი მგრძნო-
ბიარობის მაგივრად რაღაც გულის ამრევ ვინეგრეტს გვთა-
ვაზობენ, ძნელად მოსანელებელს კუპრნარევ მურაბასავით. 

სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ რუსული 
ფუტურიზმი უგვანი შვილია ევროპიული ფუტურიზმისა და ამ 
უკანასკნელისაგან უფრო ნაკლულოვებანი შეითვისა ვიდრე 
ღირსებანი. იქ, სადაც ფუტურისტული მოძრაობა პირველათ 
დაიწყო, - სახელდობრ იტალიაში, მას მართლაც აქვს ერთ-
გვარი რაციონალური საფუძველი. იტალიელი ფუტურისტების 
მებაირახტრემ მარინეტტიმ ზოგიერთი საღი და საინტერესო 
აზრი გამოსთქვა თავის მანიფესტებსა და სიტყვებში, მისმა 
პროპაგანდამ საკმაოდ ძლიერი გამოხმაურება იპოვა ახალ-
გაზრდა მწერლებსა, მხატვრებსა და მემუსიკეებში. მართალია 
მარინეტი მოკლებულია ღრმა აზროვნებასა და დიდ შემო-
ქმედებით ნიჭს; მართალია მისი შეხედულებები ხშირად 
ცალმხრივი და პარადოქსალურია, მაგრამ ავტორის გულ-
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წრფელობა და ჭაბუკური გატაცება საკმაოთ ჰფარავს ამ 
ნაკლებს. კიდევ უფრო საყურადღებოა ის გარემოება, რომ 
იტალიელი ფუტურისტი ხშირად კეთილისმყოფელ ჭეშმა-
რიტებას უმჟღავნებს თავის თანამემამულეებს. 

ევროპიულ ქვეყნებს შორის იტალია ყველაზედ მეტად 
არის დატვირთული ისტორიული მოგონებებით. კლასიკურმა 
ეპოქამ, საშუალო საუკუნეების ქრისტეანობამ და რენესანსმა აქ 
დასტოვა უდიდესი და უმშვენიერესი ნაშთები. რომი, ვენეცია, 
ფლორენცია უზარმაზარ ანტიკვარულ მუზეუმებს წარმოად-
გენენ, თვით პაწია პროვინციული ქალაქები და დაბები 
შედევრებითა და უნიკუმებით არიან სავსე. ყველაფერს 
სახელოვანი ისტორიის ბეჭედი აზის და ნაციის ყურადღებაც 
ძალაუნებურად წარსულისაკენ მიპყრობილია. თანამედროვე 
მომქმედი ცხოვრებისათვის თითქოს ადგილი აღარ რჩება 
ამდენ დიდებულ სასაფლაოებს შორის. აქ მარხიან დიდი 
რომაელი მგოსნები და იმპერატორები, დიდი დანტე და 
პეტრარკა, დიდი მიქელანჯელო და რაფაელი, ამ ბუმბერაზთა 
ჩრდილი ტატნობს უბნელებს ახლად თვალახილულს, მათი 
კულტი აფერხებს ახალგაზრდა ნიჭის გაფურჩქვნას. საჭიროა 
ცეცხლისმფრქვეველი მთის სიცოცხლე, არწივის მხედველობა 
და ნიაგარის ზათქი, რომ მათ გვერდით იდგე, რაიმე ახალი 
დაინახო, ნათქვამი ვინმეს გააგონო. 

„პიერისა და ჟანის“ წინასიტყვაობაში მოპასანმა გულ-
მტკივნეულად აღნიშნა, რომ ნამდვილ მწერალს მძიმე 
ტვირთად აწევს წარსულ საუკუნეთა ლიტერატურა. თითქო 
ყველაფერი ითქვა კიდეც და ახალის სათქმელად ზებუნებრივი 
ძალდატანებაა საჭირო. ძველი გზები გაიტკეპნა მეტისმეტად. 
ახალის გასაყვანად თითქმის ადგილი აღარაა დედამიწის 
ზურგზე. ამ მდგომარეობის წინაშე მარინეტტი რადიკალურ 
საშუალებას ურჩევს. რა საჭიროა ბილიკების ფეხით ტკეპნა, 
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როცა ავტომობილით ქროლა და ჰაეროპლანით ფრენა 
შეიძლება. რა საჭიროა ძველი ფსიქოლოგიის ცეხვა, როცა 
ჩვენს თვალწინ ახალი ადამიანი იბადება, ახალი პროფილით 
და თვისებით.  

ლამარკის ტრანსფორმატული ჰიპოტეზის მიხედვით 
ფუნქცია ჰქმნის ორგანოს. რატომ არ შეგვიძლია წარმო-
ვიდგინოთ, რომ მომავალ ადამიანებს, რომელნიც გამოუკ-
ლებლივ პილოტები და მფრინავები იქნებიან, ბიბილო და 
ფრთები გამოესხმებათ ფრინველებივით? ყოველ შემთხვევაში 
უეჭველია დღესვე რომ ადამიანში ისპობა ზოგიერთი 
მორალური თვისებები, როგორიც მაგალითად გულ - 
კეთილობა, სინაზე, ოჯახის გრძნობა და სიყვარული. მათი 
ადგილი მექანიკურმა შთაგონებამ და ლითონის მგრძნო-
ბიარობამ უნდა დაიკავოს. სასაცილოა მთვარის შუქზე ოცნება 
ელექტრონის ბატონობის ხანაში. უაზროა მუდამ სქესობრივ 
სიყვარულზე ლაპარაკი ინდუსტრიულ ეპოქაში. „ახლა უკვე 
გვხვდებიან ადამიანები, რომელნიც თითქმის მთელს ცხოვ-
რებას უსიყვარულოდ ატარებენ, ფოლადისფერ ატმოსფერაში. 
ვიმოქმედოთ ისე, რომ ამ სამაგალითო ადამიანების რიცხვმა 
იმატოს. ეს ენერგიული ადამიანები საღამოობით ნაზ 
საყვარლებს როდი ნახულობენ! სამაგიეროთ ყოველ დილას 
მიჯნურის კეთილსინდისიერებით რწმუნდებიან, რომ მათი 
ქარხანა წესიერად მუშაობს“.  

როგორც ამ სიტყვებიდანაც სჩანს იტალიური ფუტურიზმი 
ზოგადი კულტურული მოვლენაა და არა ვიწრო 
ლიტერატურული. ის ეწინააღმდეგება პატრიარქალურ წეს-
წყობილებას ეკონომიურ ცხოვრებაში: კლერიკალიზმს, პაცი-
ფიზმს და კოსმოპოლიტურ სოციალიზმს პოლიტიკაში და იცავს 
მილიტარიზმს, ნაციონალიზმს და დემოკრატიულ ინდივი-
დუალიზმს. ზნეობის სფეროში ტრადიციულად განმტკიცებულ 



 

37 

იდეალებს უარჰყოფს და უმოქმედო მიმღეობის წინააღმდეგ 
ენერგეტიზმს ადასტურებს.  

მაგრამ ყველაზე დამახასიათებელი წარსულის კულტის 
უარყოფაა.  

იტალია მიცვალებულთა ბანკიაო, ამბობს მარინეტტი, ის 
მათ კარგად აჯილდოებს, ცოცხლებზე კი არას ჰფიქრობს. 
წარსულის ექსპლუატატორები ყოველდღე ჰკლავენ 
ახალგაზრდა გენიოს პოეტს მით, რომ თავზე ახლიან 
რომელიმე დიდი მგოსნის მუმიას, რომელიც ხუთი საუკუნის 
წინათ გარდაცვლილა. ამ მუმიათა, ცხედართა, მესაფლავეთა 
და საფლავის ქურდთა ლაშქარს ულმობელი ომი უნდა 
გამოვუცხადოთო. როცა გენიოსი კვდება, მის საუკეთესო 
ნაწარმოებები მასთან ერთად უნდა დაიწვასო, რომ მომავალ 
თაობას ფეხქვეშ არ გადაეღობოს, როცა ძველი ტაძრები, 
კოშკები და დარბაზები ინგრევა, მათ განადგურებას ხელი უნდა 
შევუწყოთ, რომ ადგილი გავუთავისუფლოთ ბანკებსა, რკინის 
გზის სადგურებს, სახალხო სახლებს, ქარხნებსა და 
ყაზარმებსო. სცენაზე და ლიტერატურაში მანქანა უნდა გამო-
ვიყვანოთ, როგორც ცოცხალი არსება, ესთეტიურ სფეროდან 
უნდა განვდევნოთ დედაკაცი და სიყვარულისა თუ ღალატის 
მუდმივი მოტივები. უნდა განადგურდეს ის ცრუ მორწმუნეობა, 
თითქო ქალის და მშვენიერების ცნებებს შორის აუცილებელი 
კავშირი არსებობს, უნდა შევეცადოთ, რომ ქალის გარშემო 
გაიფანტოს რომანტიული ბურუსი და სქესობრივ ურთიერ-
თობას უბრალო ფიზიოლოგიური მოთხოვნილების მნიშვნე-
ლობა მიეცესო. ჩვენ კიდეც ვოცნებობთ, რომ ერთს დროს 
დედა-კაცი ზედმეტი გახდება გამრავლების ფუნქციისთვის და 
ნებისყოფის კონცენტრაციის შემწეობით მექანიკურ ვაჟიშვილს 
შევქმნით, მეცნიერულ კანონთა სინტეზს და დაგვირგვინებასო.  
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მარინეტტის აზროვნებაში უეჭველად ბევრი რამ არის 
გადაჭარბებული, მაგრამ მის იდეებს ხანდახან გონება-
მახვილობის და მოულოდნელობის მიმზიდველობაც აქვს.  

ეს არ შეიძლება ითქვას რუსის ფუტურისტებზე. 
თუ იტალიაში ფუტურიზმს აქვს ერთგვარი საბუთი 

არსებობისა, როგორც რეაქციას ისტორიის გაღმერთების 
წინააღმდეგ, ეს არ შეიძლება ითქვას ისეთ კულტურულად უკან 
ჩამორჩენილ და ახლად ფეხადგმულ ქვეყნებში, როგორც 
რუსეთი ან საქართველოა.  

ასეთი ქვეყნები ისედაც განძარცული არიან ისტორიის 
შემეცნებისაგან, ისედაც უფრო მომავლისაკენ იხედებიან, 
ვიდრე წარსულისაკენ და აქ ფუტურისტები იმ ახირებულ 
ადამიანების შთაბეჭდილებას ახდენენ, რომელნიც ღია კარებს 
ამტვრევენ სახლში შესასვლელად.  

რუსის ფუტურისტების საღამოზე ეს ნათლად გამო-
აშკარავდა. ის ცვლილებები, რაც ამ ვითომდა რევოლუციურ 
მოძრაობას მოაქვს სავსებით ამოიწურა ზოგიერთ ტეხნიკურ და 
პროსოდიურ წვრილმანში, სხვაფრივ კი ბ. კამენსკის ისეთი 
არაფერი უთქვამს, რაც ჩვეულებრივ „პასეისტურ“ მგოსნებს 
ათასჯერ არ ეთქვათ, უფრო მძლავრად და მჭერმეტყველად. 
მზის სიხარული, თვალების ზეცისკენ მიბყრობა ბავშვური 
გულუბრყვილობის ძიება, ცხოვრების საქანაო, ბუნების წიაღში 
დაბრუნება და სხვა ასეთი ტემები ისევე ძველია, როგორც 
თვით პოეზია და მათ საუწყებლად საჭირო არ არის არც 
ფუტურისტული პოზა და არც ფუტურისტული ჯამბაზობა. 

 
„საქართველო“, № 202, კვირა, 11 ენკენისთვის, 1916 წ. 
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საბერძნეთის ანარქია 

ათინაო, ამბობს მონტესქიე, ერთსა და იმავე მცხოვრებთა 
რიცხვს შეიცავდა ბატონობის და სიდიადის დროსაც და 
დამცირების და დაქვეითების ხანაშიც. ათინის რესპუბლიკას 
ოცი ათასი მოქალაქე ჰყავდა, როცა ბერძნებს სპარსელებისგან 
იცავდა და ისეთივე ოცი ათასი იყო იქ, როცა დიმიტრი 
ფალერიელი მოქალაქეებს სთვლიდა როგორც მონებს 
ბაზარში. 

ამ სიტყვებით დიდ ფრანგ მოაზროვნეს ის უნდოდა 
გამოეთქვა, რომ მცხოვრებთა რიცხვს გადამწყვეტი მნიშვნე-
ლობა არ აქვს ერის პოლიტიკურ და კულტურულ სიძლიე-
რისათვის. დღევანდელი საბერძნეთის მაგალითზე კიდევ 
უფრო ნათლად სჩანს ამ აზრის ჭეშმარიტება. დღეს ათინაში 
ხუთჯერ მეტი მოქალაქე უნდა იყოს, ვიდრე კლასიკურ ეპოქაში 
იყო, მთელი საბერძნეთი ოთხ მილიონამდე მცხოვრებს უნდა 
შეიცავდეს. თუ ალექსანდრე მაკედონელისა და ბიზანტიის 
ხანას სახეში არ მივიღებთ, საბერძნეთის სამეფო არასოდეს არ 
ყოფილა ისე დიდი და მრავალრიცხოვანი, როგორც დღეს 
არის. მაგრამ ამასთან ერთად ძნელია მეორე ისტორიული 
ეპოქის დანახვა, როცა ელლინური ტომი უფრო უმწეო, უფრო 
შესაბრალის მდგომარეობაში ყოფილიყოს. 

შინაგანი განკერძოებისა და წინააღმდეგობის სული 
ძველადაც ძლიერი იყო საბერძნეთში. ათინა სპარტას 
ექიშპებოდა, კორინთო არგოსს. ქედმაღალი და გულზვიადი 
სტრატეგები და პოლიტიკური მოღვაწეები სპარსელ სატრა-
პებთან მირბოდნენ, როცა სამშობლოში მათი თავმოყვარეობა 
ოდნავ ილახებოდა და სამშობლოც უმეტეს შემთხვევაში 
ოსტრაკიზმით უმასპინძლდებოდა, ე. ი. ძალად აძევებდა თავის 
საუკეთესო შვილებს. საბერძნეთის სიძლიერეს ყველაზე მეტად 
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შინაურმა ბრძოლამ , ეგრედ წოდებულმა პელოპონესის ომმა 
გაუთხარა ძირი და საბერძნეთის პრესტიჟის ყველაზე მეტად 
ნიჭიერი ინტრიგანების მოღვაწეობამ შეარყია. 

ეროვნული ხასიათი საერთოდ ნაკლებ ცვალებადია და 
თანამედროვე ბერძნებში ნათლად სჩანს გარდასული 
თაობების ნაკლი. თითქო ალკიბიადესის სული მკვდრეთით 
აღსდგა და ვენიზელოსში განხორციელდა. თითქოს ძველი 
სპარტანელი და ათინელი ჰოპლიტების აჩრდილები საფლა-
ვებიდან გამოვიდნენ რათა საბერძნეთის ტერიტორიაზე ერთ-
ხელ კიდევ აწარმოვონ ძმის მკვლელი, სისხლის მღვრელი 
ომები. ქვეყანა ანარქიამ მოიცო და უკანასკნელი დროის 
ამბებმა გამოააშკარავეს, რომ შესუსტებულია არა მარტო 
ხალხის პოლიტიკური შეგნება, არამედ ზნეობრივი გრძნობაც. 

ეროვნული ნებისყოფის სიმტკიცე და მთლიანობა საბერ-
ძნეთს არასოდეს არ სჭირებია ისე, როგორც ეხლა სჭირია. 
ინგლის-საფრანგეთმა მრავალრიცხოვანი დესანტი გადმოასხვა 
ათინის მთავრობის პროტესტის მიუხედავათ და სალონიკის 
რაიონი დაიჭირა. სამხრეთ ალბანიაში იტალიამ მოიკიდა ფეხი. 
ჩრდილოეთ საზღვარში ბულგარეთის ჯარმა ახლად შემოერ-
თებული მაკედონიის ნაწილი დაიპყრო. ნაკლებ რთულსა და 
ტრაგიკულ მდგომარეობაში პაწია ბელგიამ დიდი გმირობა და 
ერთსულოვნება გამოიჩინა: მთელი ერი ერთი იდეის გარშემო 
გაერთიანდა და თუ სამშობლო ტერიტორია არა, ეროვნული 
თავმოყვარეობა მაინც შეუბღალავად შეინარჩუნა. მთელი 
ქვეყანა სოციალისტებიდან დაწყებული კლერიკალებამდე 
კოალიციური მთავრობის გარშემო შემოიკრიბა და ძლიერი 
მტრის ლაშქარი მცირე რიცხოვანი, მაგრამ თავგანწირული 
რაზმი შეახვედრა. 

ამის მსგავსი ჯერჯერობით არაფერი სჩანს საბერძნეთში. 
როცა ვენიზელოსი ჩუმად ინგლისს-საფრანგეთის ჯარს იწვევ-
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და, მეფე კონსტანტინე იდუმალ მოლაპარაკებას გერმა-
ნელებთან აწარმოებდა. საბერძნეთის ჯარის ერთი ნაწილი 
სარაილს ემხრობოდა სალონიკში, მეორე კი ბულგარელებს 
უომრად ნებდებოდა კავალაში. ფლოტის ერთი ნაწილი 
გერმანელ წყალქვეშა ნავებს უწევდა დახმარებას, მეორე კი 
ინგლისს-საფრანგეთის ესკადრას. ოფიციალური მთავრობა 
თითქო ნეიტრალიტეტს იცავდა. სატახტო ქალაქის ბრბო კი 
თავს ესხმოდა ოთხთა შეთანხმების წარმომადგენლებს. 

ბოლო დროს ანარქიამ უკიდურეს წერტილს მიაღწია. 
კუნძულ კრიტოსის დედაქალაქ კანეიაში ვენიზელოსმა დროე-
ბითი მთავრობა დააარსა. ეს მთავრობა რევოლუციურია 
არსებითად და მისი გავლენის სფეროში ეგეისა და იონიის 
ზღვის კუნძულებს გარდა, მაკედონიის ნაწილი შედის. მეტრო-
პოლია კვლავინდებურად ათინის მთავრობას ექვემდებარება. 
მაგრამ ამ უკანასკნელის უბედურება იმაშია, რომ ოთხთა 
შეთანხმების სახელმწიფოები მხარს უჭერენ კრიტოსის 
ტრიუმვირატს და ყოველი ღონისძიებით მის განმტკიცებას 
სცდილობენ. ოთხთა შეთანხმებას კი გავლენიანი საშუალებები 
მოეპოება ათინის მთავრობის დასაურვებლად: ძლიერი ფლო-
ტი, რომელიც პატარა ნახევარ კუნძულს გარს არტყია რკინის 
სალტივით, სალონიკის არმია, რომელიც ახლა დაახლოვებით 
ორასი ათასი მეომრისაგან უნდა შესდგებოდეს, სურსათი, 
რომელიც ასე ესაჭიროება მჭიდროდ დასახლებულ და უნაყო-
ფო საბერძნეთს. და საბერძნეთის მმართველი იძულებულია 
გარეგნულად რაც შეიძლება მეტი დაუთმოს ოთხთა შეთანხ-
მებას: ჯერ მან ჯარის დემობილიზაცია მოახდინა, შემდეგ 
ვითომ რეზერვისტების ლიგები დაშალა; შემდეგ კიდევ ფოსტა-
ტელეგრაფი ინგლის-საფრანგეთის განკარგულებაში გადასცა 
და ბოლოს ერთი-მეორეზე რამოდენიმე სამინისტრო დაითხო-
ვა იდუმალი გერმანოფილობისთვის. როგორც დღევანდელ 
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დეპეშებიდან სჩანს ოთხთა შეთანხმებას კიდევ ახალი 
ულტიმატუმი წარუდგენია ათინის მთავრობისთვის: ამ ულტი-
მატუმის ძალით საბერძნეთმა თავის სამს სამხედრო გემს 
იარაღი აჰყაროს, სანაპირო სიმაგრეები ზოგი მოშალოს, ზოგი 
ინგლისელი ამირბარის განკარგულებაში გადასცეს. თითქოს 
ძნელია უფრო შორს წასვლა; მაგრამ არსებითად ათინის 
მთავრობიდან ბოლო დროს კიდევ მეტს ითხოვენ: დაუს-
რულებელი ულტიმატუმების საბოლოო აზრი ის არის, რომ 
საბერძნეთი უნდა აიძულონ ბულგარეთ-გერმანიის წინააღმდეგ 
გაილაშქროს სარაილის ჯართან ერთად. 

მეფე კონსტანტინეს გული იმ თავითვე ვილჰელმ მეო-
რისთვის სცემდა მაგრამ ნეიტრალიტეტის დარღვევა და ომში 
ჩარევა მარტო მგრძნობიარე გულის საკითხი როდი არის. 
სერბიის, მთაშავეთის და რუმინიის მაგალითები ყველაზე 
მახლობელნი და თვალსაჩინონი არიან: ეს მაგალითები კი 
მხოლოდ იმას ასწავლიან, თუ რა საშინელ უბედურებას 
წარმოადგენს პატარა ქვეყნისათვის ტევტონელ ურდოების 
შემოსევა. ამიტომ ძნელი მოსალოდნელია, რომ საბერძნეთის 
ახალმა მინისტრ-პრეზიდენტმა, რომელიც წინამორბედებისაგან 
მხოლოდ იმით განსხვავდება, რომ საბოლოოდ ბოლო 
მოუღოს რყევისა და უმოქმედობის პოლიტიკას. 

 
„საქართველო“, № 218, შაბათი, 1 ღვინობისთვე, 1916 წ. 

 
 
 
 
 



 

43 

რკინის მუხრუჭში 

როცა დიდი ომი დაიწყო, ზოგიერთმა უპასუხისმგებლო 
ლიტერატორმა და პროფესსორმა თავისი თავი უზენაეს 
მსაჯულად წარმოადგინა და მსოფლიო რუკის გადამიჯვნა 
დაიწყო. ამ მხრით განსაკუთრებით გერმანელმა პუბლიცის-
ტებმა ისახელეს თავი. შეადგინეს ახირებული, ყოვლად 
უსაფუძვლო პროექტები მომავალი დიდი გერმანიისა, 
რომელიც მათი ოცნების მიხედვით უნდა გადაჭიმულიყო 
რიგიდან ანტვერპენამდე და ჰამბურგიდან სპარსეთის ყურემდე.  

ამ ფანტასტიკურ იმპერიას, „შუაგულ ევროპის კავშირად“ 
წოდებულს, გარს უნდა შემორტყმოდა პატარა, დამოკიდებულ 
სახელმწიფოთა რგოლი, როგორც ზოგიერთ პლანეტებს 
მთვარეების ანუ ტრაბანტების რგოლი არტყია. შვეცია, 
ნორვეგია, დანია, ჰოლანდია, პოლონეთი, უკრაინა და წინა 
აზიის რამდენიმე პრობლემატიური სახელმწიფო გერმანიის 
მოკავშირეთა თუ ვასალთა ფერხულში უნდა ჩაბმულიყო. და 
მთელი ეს მრავალფერადი ქვეყანა მეტნაკლებათ უნდა 
დაქვემდებარებოდა ბერლინს, ამ ახლად მოვლენილ 
ბაღდადს ახლად მოვლენილ ხალიფატისა. 

სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ მადის 
სიძლიერე და ფანტაზიის სიცხოველე გერმანიის მოწინააღ-
მდეგეთა ბანაკშიც აღმოაჩნდა ზოგიერთ პიროვნებას. დინჯი და 
ჭკუა დამჯდარი პროფესორები, არქივებსა და ფოლიანტებთან 
შეზრდილი მეცნიერები და კოსმოპოლიტური იდეებით გამსჭ-
ვალული ლიტერატორები, თავის კაბინეტებისა და ლაბორა-
ტორიებიდან მზის სინათლეზე გამოვიდნენ და ჭაბუკური 
გატაცებით ესპანური კოშკების შენებას შეუდგნენ. გოეტესა და 
ბეთჰოვენის სამშობლო ავაზაკების ბუნაგად იქმნა გამოცხა-
დებული: მისი განადგურება დადასტურდა უმაღლესი კულ-
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ტურისა და ზნეობის სახელით. ამ განადგურების პროექტები 
ურთიერთშორის განსხვავდებოდნენ ზოგიერთ წვრილმანში, 
მაგრამ რამდენიმე საერთო მუხლსაც შეიცავდნენ. გერმანიას 
დასავლეთით ელზას ლორენი და რეინის მარცხენა მხარე 
უნდა წართმეოდა, აღმოსავლეთით პოზნანი და პრუსიის 
ნაწილი. გაერთიანებული იმპერია ხელახლა უნდა დაშლი-
ლიყო პატარ-პატარა სახელმწიფოებად., პრუსიის ჰეგემონია 
უნდა მოსპობილიყო აგრეთვე გერმანიის მილიტარიზმი და 
საზღვაო ძლიერება, ხოლო ჰოჰენცოლერნთა დინასტია 
ტახტიდან ჩამოსულიყო. ყველაფერი უნდა განძარცვოდა 
გერმანელ ერს: თავისუფლება, ერთობა, ქონებრივი მორჭ-
მულობა. „დამარცხებულთ არაფერი უნდა შერჩენოდა გარდა 
თვალებისა საკუთარი უბედურების გამოსატირებლად“. 

ბრიუსელელი პროფესსორი სწერდა: „ზეკაცმა ზეომი 
აწარმოეს, ვაიძულოთ, რომ ზეკონტრიბუციაც გადაიხადონ. 
ჩვენ მათი მსხვერპლნი, შურისმაძიებელნი და მსაჯულნი ვართ. 
გერმანელი ხალხის ხელმძღვანელები ღირსნი არიან, რომ 
ყელზე საბელ მობმულნი ქუჩა-ქუჩა ვატაროთ და შემდეგ 
ბაზარში გავყიდოთ. ვინ უნდა დაისაჯოს? ყველანი! უწინარეს 
ყოვლისა პედაგოგები, კათოლიკური და ლუთერანული 
მღვდლები, შემდეგ ურიცხვი სოვდაგრები, მექარხნეები, 
ფინანსისტები, ჟურნალისტები, პუბლიცისტები, ეკონომისტები, 
ისტორიკოსები, მეტაფიზიკოსები და ბოლოს განსაკუთრებით 
სამხედრო კასტა, იუნკრები სულ პატარა მხედრიდან დაწყე-
ბული ვილჰელმამდე. მთელი ერია დამნაშავე. გერმანელებს 
შეშვენით რომ ისინი მონებათ აქციონ ... ას ერთი მილიარდი 
უნდა განაწილებულ იქმნას ას ერთ წელიწადზე, რათა 
გერმანელების მომავალმა თაობებმა იგრძნონ მამა-პაპათა 
შეცოდების სიმძიმე“. 
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მეორე უფრო ცნობილი მეცნიერი პარიზელი პროფესორი 
ოლარი თეორეტიულად ასაბუთებდა მტრებისადმი ულმო-
ბელობას: „ეგრედ წოდებულს ეროვნულ პრინციპს შეიძლება 
ტირანიული შედეგები მოჰყვეს, მიტომ რომ ის უზარმაზარი 
სახელმწიფოების შექმნას გამოიწვევს, რაიცა საფრთხეს 
წარმოადგენს მთელი ქვეყნის თავისუფლებისთვის. თვით 
ხალხთა თავისუფლების პრინციპი ზომიერად უნდა ვიხმაროთ 
და არა დონკიხოტურად ან გაუფრთხილებელი პროპა-
განდისტების მსგავსად“.  

ამ ოდნავ მიკიბულ მოკიბული სიტყვებიდან ის უბრალო 
პრაქტიკული დასკვნა გამომდინარეობდა, რომ ოლარის 
სამშობლოს უფლება ეძლეოდა გერმანელებისა და მათი 
მოკავშირეების წინააღმდეგ სწორედ ისევე ემოქმედა, როგორც 
თვით გერმანელები ელზას-ლორენისა, ბელგიისა, შლეზვიგ-
ჰოლშტეინისა და პოზნანის წინააღმდეგ მოქმედებდნენ. 

სხვა დროს ასეთ სიტყვებს გერმანელებისთვის დიდი 
მნიშვნელობა არ ექნებოდა. ომის დაწყებამდე როგორც 
გერმანელი, ისე ფრანგი შოვინისტები ხშირად უფრო მკაცრ 
სიტყვებს ხმარობდნენ ურთიერთ სიძულვილის გამოსახატავად, 
მაგრამ მათი ქადაგება გამოხმაურებას არ პოულობდა ხალხის 
ფართო წრეებში. დღეს თვით ხალხია გააფთრებული. ცხადია, 
რომ სისხლის სუნით და თოფისწამლით დამთვრალი 
ლაშქარი დიდს სათნოებას რად გამოიჩენს დამარცხებული 
მტერისადმი, თუ მორადიკალე და მოდემოკრატე პროფე-
სორები მას მონობასა ბაზარში გაყიდვას უქადიან. ოთხთა 
შეთანხმების სახელმწიფოებს მნიშვნელოვანი საშუალებებიც 
გააჩნიათ ამგვარი მუქარის განსახოციელებლად. მათ მხარეზეა 
რიცხვის ძალა. მცხოვრებთა რაოდენობით რუსეთი თითქმის 
სამჯერ სჭარბობს გერმანიას, ინგლისი ახალშენებით თითქმის 
ხუთჯერ, საფრანგეთში და იტალიაში ერთად იმდენი სული 
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სცხოვრობს, რამდენიც ავსტროუნგრეთში. მაშასადამე, შეთანხ-
მების სახელმწიფოებს ბევრად მეტი ლაშქარის გამოყვანა და 
შეიარაღება შეუძლიანთ, ვიდრე გერმანიას და მის 
მოკავშირეებს. 

არა ნაკლებ საბედისწეროა მეორე დიდი უპირატესობა 
ოთხთა შეთანხმებისა. ომის დაწყებისთანავე ინგლისმა თავისი 
ძლიერი ფლოტის შემწეობით ადვილად შეკრა გერმანიის 
ზღვის ნაპირები. აღმოსავლეთით რუსის არმიამ რკინის სალტი 
შემოარტყა ცენტრალურ სახელმწიფოებს. ამგვარად გერმანია 
უცებ მოსწყდა გარეშე ქვეყანას, რომელიც მას თავის პურითა 
და სანოვაგით ჰკვებავდა და მისი მრეწველობის ნაწარმოებებს 
ასაღებდა. წინდაწინვე ცნობილი იყო რომ გერმანიას თავისი 
საკუთარი ხორბალი და სურსათი დაახლოვებით ცხრა თვის 
განმავლობაში ჰყოფნის. რადგან ომი 1914 წლის ივლისში 
დაიწყო, გონება მახვილმა ეკონომისტებმა დაასკვნეს რომ 
დაახლოვებით 1915 წლის აპრილში თუ მაისში შიმშილით 
ღონემიხდილ გერმანელებს იარაღი უნდა დაეყარათ. 

გაჭირვება მამაა გამოგონებისაო, ნათქვამია. გერმანელებს 
თავი მოაქვთ იმით, რომ ისინი გამტანი არიან და ადვილად არ 
ეძლევიან სასოწარკვეთილებას. მართლაც უიმედობა ბუნებ-
რივი გრძნობა უნდა ყოფილიყო მათ მდგომარეობაში. გერ-
მანია რკინის მუხრუჭში მოჰყვა. უდიდესი კოალიცია, რომელიც 
ოდესმე დედამიწის ზურგზე წარმოშობილა, მის წინააღმდეგ 
აღიჭურვა. გერმანია დაემსგავსა რკინის გალიაში მომწყვ-
დეულ, გააფთრებულ ნადირს. მისი ენერგია გააასკეცა ჭრი-
ლობებმა და შიმშილის აჩრდილმა. და ავაზისებური შმაგი 
ნახტომებით ის შეეცადა რკინის სვეტებისა თუ სალტეების 
დამტვრევას.  

გაუფრთხილებელო ჯადოქრების მსგავსად ოთხთა 
შეთანხმების სახელმწიფოებმა ქვესკნელიდან გამოიწვიეს 
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გერმანელი ერის ბოროტი გენია, რომელმაც მოულოდნელი 
და საშიში აღმოჩენების შემწეობით ლამის გადაატრიალოს 
ძველი ევროპის საუკუნოებრივი კულტურა. მგოსანთა და მოაზ-
როვნეთა ქვეყანა მახვილის მჭედელთა და თაყვანისმცემელთა 
ქვეყანად იქცა. უნივერსიტეტის ლაბორატორიები, ქიმიური 
წარმოებები, ფაბრიკები, სამეურნეო თუ სამრეწველო მან-
ქანების ქარხნები სამხედრო მასალის დამზადებას შეუდგნენ, 
მეცნიერებმა და აღმომჩენებმა პირიდან ჩამოიცილეს ჩვეუ-
ლებრივი ნიღაბი სათნოიანი კეთილისმყოფელებისა. 

რა ხდება გერმანიაში, ჩვენ არ ვიცით დაწვრილებით. 
კანტიკუნტად მოსული ცნობები ტენდენციურად შერჩეული და 
უსულოა ბუნებრივია. მაგრამ ამ ნაწყვეტი ცნობების მიხედვითაც 
შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ გერმანიის ტეხნიკასა და 
სოციალურ ცხოვრებაში ხდება უდიდესი რევოლიუცია, 
რომლის მსგავსი ადამიანის ტომს იშვიათად მოსწრებია. 
შეიძლება მკითხველს ბავშვობაში ჟიულ ვერნის და უელსის 
რომანები წაუკითხავს ან სოციალურ უტოპისტების იდეებს 
გასცნობია ჭაბუკური გატაცების ხანაში. სწორედ ამ ფანტასტიურ 
და უტოპიურ იდეებს ესხმება სინამდვილის სისხლი და ხორცი 
თანამედროვე ფხიზელს და კონსერვატიულ გერმანიის 
იმპერიაში. „ოცი ათასი მილი წყალქვეშ“ გუშინ მხოლოდ 
რომანის სათაური იყო, ისევე როგორც „ჰაერში ბრძოლა“: 
დღეს ორივე ცხად რეალობათ იქცა. გერმანულ წყალქვეშა 
ნავებისა და ცეპელინების შემწეობით. რეალობათ იქცა 
აგრეთვე ერთგვარი სახელმწიფოებრივი სოციალიზმი, 
რომელიც წარმოებასა და აღებ-მიცემობის მოწესრიგებაში და 
მოსახმარ ნივთების განსაზოგადოებრიობაში იხატება. ბოლოს 
რეალობათ იქცნენ მანქანის ადამიანები ლითონისებური 
შთაგონებით, რომელთ შესახებ ოცნებობდნენ ზოგიერთი 
რაციონალისტები და ფუტურისტები. 



 

48 

უახლოესი საკითხი, რომელიც გერმანიას ომის 
დაწყებისთანავე უნდა გადაეწყვიტა, პურის საკითხი იყო. 
ცნობილია, რომ გერმანიის ტერიტორია თითქმის სავსებით 
დამუშავებულია და მოუხნავ დაუთესავად ერთი ნაჭერი მიწაც 
არ რჩება, გარდა ხრიოკი მთაგორებისა ან ტორფიან 
ჭაობებისა. მაგრამ გერმანიამ მაინც შესძლო პურისა და 
კარტოფილის მოსავლის გადიდება ქიმიურ სასუქისა და 
უნაყოფო ადგილების დამუშავების შემწეობით. ჯერ კიდევ 
1913-1914 წლის ბიუჯეტში პრუსიის მთავრობამ 25 მილიონი 
მარკა შეიტანა ტორფიანი და ხრიოკი ტერიტორიის 
გასანოყიერებლად. შემდეგ ეს თანხა თანდათან გადიდებულ 
იქმნა. ჭიანჭველისებური შრომის წყალობით გერმანელებმა 
შესძლეს ჩრდილო-აღმოსავლეთ პრუსიის ისეთი დაბლობების 
გამოყენება, რომელნიც უსარგებლოდ ითვლებოდნენ მანამდე. 
გააძლიერეს ძველი დამუშავებული ნიადაგის ნაყოფიერებაც. 
მეურნეობის ინტენსივობის მხრით გერმანია ყველაზე 
კულტუროსან ქვეყნებს სჭარბობდა ომის დაწყებამდეც. მაშინ, 
როცა რუსს ერთ ჰეკტარ მიწაზე 7 მეტრული კვინტი ხორბალი 
ან 82 მეტრული კვინტი კარტოფილი მოჰყავს, გერმანელი 23 
კვინტი ხორბლისა და 150 კვინტი კარტოფილის მოყვანას 
ახერხებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ გერმანიას რუსეთთან 
შედარებით ორნახევარჯერ ნაკლები მამული სჭირია ერთი და 
იგივე მცხოვრებთა რაოდენობის გამოსაკვებად. ასეთი 
უპირატესობა იმით აიხსნება, რომ გერმანიაში ჯიშთა შერჩევა 
უფრო შეფარდებულია ნიადაგთან, სამეურნეო მანქანების 
ხმარება უფრო გავრცელებულია, ვიდრე სადმე სხვაგან 
დედამიწის ზურგზე. კიდევ უფრო საყურადღებოა ის 
გარემოება, რომ ეს ქვეყანა ყველაზე მეტ სასუქს ხმარობს 
მიწათმოქმედებაში. გარდა ნაკელისა, ომის დაწყებამდე, 
გერმანელები მიწას ყოველწლიურად თითქმის ნახევარ 
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მილიარდი ფრანკის ქიმიურ სასუქს აძლევდნენ, ე. ი. 
დაახლოებით იმდენს, რამდენსაც ყველა დანარჩენი 
ევროპიული ქვეყნები ერთად აღებულნი. ხელოვნურ გასანა-
ყოფიერებელ მასალებს შორის ერთი უპირველესი ადგილი 
კალაქვას ანუ ნაცარტუტის მარილს ეჭირა. რადგან ამ მინე-
რალის უცხოეთში გაზიდვა ომის დაწყებიდანვე შეჩერდა, 
გერმანიის მეურნეობას დაუგროვდა უზარმაზარი რეზერვი იაფ 
ფასიანი სასუქისა, რაიცა მან დაუყოვნებლივ გამოიყენა 
რასაკვირველია. 

ამ რადიკალურმა ზომებმა შეამსუბუქეს, მაგრამ კი ვერ 
მოსპეს სასურსათო კრიზისი. საჭირო აღმოჩნდა ფართო 
სოციალური სჯულდება, რომელსაც რევოლიუციური ცვლი-
ლებები უნდა შეეტანა საზოგადოებრივ ურთიერთობათა და 
აზროვნებაში. ცნობილია, რომ გერმანიის მთავრობა არ 
შეუშინდა ასეთ სჯულდებას: სახელმწიფო მონოპოლიათ 
გამოცხადდა უმთავრესი მოსახმარი ნივთები, მეურნეობისა და 
წარმოების ზოგიერთი დარგი თავის პირდაპირი ზედამხედ-
ველობისა და გამგებლობის ქვეშ მოაქცია და ბოლოს 
შემოიღო საყოველთაო საქართო სისტემა, სურსათის უფრო 
წესიერ და სამართლიან გასანაწილებლად მთელი გერმანელი 
ხალხი დაექვემდებარა ამ საქარტო სისტემას იმპერატორ 
ვილჰელმიდან დაწყებული უბრალო შავ მუშამდე. და მისი 
წყალობით ომის სიმძიმე უფრო თანაბარი ზომით დააწვა 
მდიდარსა და ღარიბს. 

ამ გასაოცარ სისტემაში შეიძლებოდა უფრო მაღალი და 
საკეთილდღეო საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ჩანასახი 
დაგვენახა, გერმანელ ერს რომ ის სიკვდილსა და 
განადგურების საქმისთვის არ გამოეყენებინა. სამწუხაროთ 
გერმანული წყალქვეშა ნავებისა და დირიჟაბლების თარეშმა 
დასწონა გერმანული სოციალური კანონმდებლობის დადებით 
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მხარეებს. ეს ითქმის აგრეთვე გერმანელი მეცნიერების მიერ 
გამოგონილ მღრჩოლავ საბერავზე, რომელიც ჯოჯოხეთის 
სუნთქვასავით სულს უხუთავს და სცელავს მოწინააღმდეგე 
რაზმებს. ცნობილია, რომ გერმანელებმა გამოაწყვებს და 
ამერიკაში გაამგზავრეს ორი სავაჭრო წყალქვეშა ნავი, 
„დოიჩლანდი“ და „ბრემენი“. ამით ფაქტიურად ინგლისის 
ფლოტის ბლოკადა დაირღვა: ამიტომ გასაკვირალი არ არის, 
რომ პირველი სავაჭრო წყალქვეშა ნავის ამერიკიდან 
დაბრუნება გერმანელებმა ანტვერპენისა და კოვნოს არების 
მსგავსად იდღესასწაულეს. ამის წინააღმდეგ ბევრი არაფერი 
ითქმებოდა, რომ პარალელურად სამხედრო წყალქვეშა 
ნავების თარეში არ გაძლიერებულიყო. ცნობილია, რომ 
ბოლო დროს გერმანულმა წყალქვეშა ფლოტმა თავისი 
მოქმედების სფერო შეერთებული შტატების ნაწილებამდე 
გააფართოვა და თავის ულმობელი ყოფაქცევით ყოველგვარი 
ადამიანური კანონი შელახა. ისე დღე არ გავა, რომ 
ატლანტიის ოკეანეში თუ დიდი ბრიტანეთის მახლობელ 
ზღვებში რამოდენიმე სავაჭრო გემი არ დაიღუპოს, ინგლისისა 
და საფრანგეთის ნავთსადგურებისკენ მიმავალი. ეს გარემოება 
მოწმობს წყალქვეშა ნავების დაუჯერებელ ტეხნიკურ პროგრესს 
უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში. ამ პროგრესის 
წყალობით ინგლისმა არსებითად დაჰკარგა მიუწვდომელი, 
ბრწყინვალეთ განმარტოებული კუნძულის ხასიათი. მით უმეტეს 
რომ ის დღეს მისაწვდომი გახდა აგრეთვე მტრის საჰაერო 
ფლოტისათვის.  

ცეპელინების პერიოდული თავდასხმა მშვიდობიან ლონ-
დონსა და საგრაფოებზე ერთი უსასტიკესი ქცევაა მეომარი 
გერმანიისა. ეს უზარმაზარი, ურჩხულის მსგავსი საჰაერო 
გემების ექვსფუთიან ყუმბარებს ჰყრიან მიუწვდომელი სიმაღ-
ლიდან. მათი მსხვერპლები დღესაც დაუთვლელია 



 

51 

ლონდონსა, პარიზსა და ბუხარესტში, მათი მომავალი 
მოქმედება მით უფრო საშიშია, რომ დღემდე ცეპელინის და 
დირიჟაბლების შენება არსებითად აუხსნელ საიდუმლოებას 
წარმოადგენს გერმანიის მოწინააღმდეგეთათვის. 

გერმანელმა ერმა დღემდე გაუძლო რკინის მუხრუჭებს 
მიტომ, რომ მისი გული და სხეული ფოლადის ჯავშანმა 
მოიცო. მგრძნობიარე ადამიანმა ადგილი დაუთმო ლითონის 
შთაგონების ადამიანს, რომლის მოსვლა იწინასწარმეტყველა 
იტალიელმა ფუტურისტმა მარინეტიმ. მაგრამ უსულო მანქანებს 
მაინც არ ძალუძს სავსებით ცოცხალი არსებანი შესცვალოს. 
ყველაზე ტრაგიკული პრობლემა გერმანიისთვის დღესაც მაინც 
ცოცხალი ძალის პრობლემაა და ომის შემდეგაც ალბათ ის 
დარჩება. მაგრამ თუ რუსული სატახტო გაზეთების უცხოელ 
კორესპონდენტებს ვენდობით, გერმანული მეცნიერება და 
მთავრობა ისეთივე ძნელად დასაჯერებელი საშუალებებით 
სცლიდა ამ საკითხის გადაწყვეტას, როგორც სხვა საკითხები 
გადასწყვიტა ომის დროს. ორი პრაქტიკული ზომა წამოაყენეს 
გერმანიაში მომავალში იმ ნაკლის შესავსებათ, თანამედროვე 
ომმა რომ გამოიწვია ახალგაზრდა მამაკაცთა რიცხვის 
შემცირებით: მრავალცოლიანობა და უკანონო ბავშვების 
უფლებრივი გათანასწორება კანონიერებთან. მრავალცო-
ლიანობა ერთხელ კიდეც ნებადართული ყოფილა ოცდაათი 
წლის ომის შემდეგ და მისი დროებით ხელახლა შემოღება 
ალბათ დიდს შეურაცხყოფას აღარ მიაყენებს გერმანელი 
ხალხის ზნეობრივ შემეცნებას. მაგრამ საფიქრებელია, რომ მან 
მნიშვნელოვანი ნაყოფი მოიტანოს. უკანონო ბავშვების 
მფარველობა კი უეჭველია შეასუსტებს მუცლის მოშლის 
სურვილს და საგრძნობლად გაზრდის გამრავლების კოე-
ფიციენტს. 
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მაგრამ ფსიხოლოგიურად და კულტურულად ბევრად 
უფრო საინტერესოა გერმანელი აკადემიური მოღვაწეების 
მიერ წამოყენებული ზომა მოსახლეობის საკითხის გადასა-
წყვეტად. პროფესორ ოციპის პროექტით „უნდა მოეწყოს 
განსაკუთრებული დაწესებულებები, სადაც გაუთხოვარ და 
დაქვრივებულ ქალებს შეეძლებათ სახელმწიფო კონტროლის 
ქვეშ ბავშვი ჩაისახოს განსაკუთრებული მამაკაცებისგან“. 
ავტორი ფიქრობს, რომ საქმის მოგვარება შეიძლება ისე, რომ 
მამაკაცი და დედაკაცი პირადად ერთმანეთს არც კი შეხვ-
დებიან. ის მოგვითხრობს, რომ ჯერ კიდევ ომის დაწყებამდე 
ჰაიდელბერგერმა პროფესორმა ებერლაინმა თავის კლინი-
კაში კლიენტ ქალებს ხელოვნურად ჩაუსახა ბავშვები სულ 
პატარა გამანაყოფიერებელ ნივთიერებისა და საგანგებო 
ხელსაწყოს შემწეობით. პროფესორი ოციპის აზრით ამგვარმა 
პრაქტიკამ ალბათ ფაბრიკული ხასიათი უნდა მიიღოს (იხ.  
მ. ლურიე, მოსახლეობის პრობლემა გერმანიაში. „რუსკ. ვედ.“ 
28 მაისი 1916 წელი). 

შეიძლება, მკითხველო, თქვენ მდედრობითი სქესის 
არსება ხართ, ბავშვის ყოლა გენატრებათ, მაგრამ გეშინიათ 
მამაკაცებისა. თქვენ გაღიზიანებთ მათი შეხვედრა, მიხრა-
მოხრა ან ულვაშები. არხეინად ბრძანდებოდეთ! უმანკო 
შთასახვის პრობლემა უკვე გადაჭრილია ან ჩქარა გადაიჭრება 
და შეგეძლებათ შვილის გაჩენა უქმროთა და უსაყვარლოთ. 
თქვენ გეყოლებათ „მექანიკური ვაჟიშვილი“ რომელსაც არ 
ეცოდინება ვინ არის მისი მამა. და ცხოვრებაში ადგილი აღარ 
ექნება იმ დრამებს, რომელიც ასეთი სიძლიერით გამოჰხატეს 
სტრინდბერგმა და მოპასანმა. 

მაგრამ თუ თქვენ მთვარის მოსიყვარულე ადამიანი ხართ, 
თქვენი ბედი აღბეჭდილია საბოლოოდ. ჩქარა სამუზეუმო 
ნივთად გახდებით წარღვნის დროინდელ მამონტისა და 
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დიპლოდოკუსის მსგავსად. ჩვენი თაობა მკაცრი და სუსხიანი 
სეზონისკენ მიაბიჯებს და უკვე ფეხი შედგა „იდეათა 
შემოდგომაში“. ცხოვრება ენერგიასა და ინტენსივობას იძენს, 
მაგრამ ინტიმობასა და შინაგანობას ჰკარგავს. მეოცნებე 
მგოსნები ადგილს უთმობენ მომქმედ ტეხნიკოსებს. პიროვნება 
სახელმწიფოში ითქვიფება და ჰარმონიულად დამთავრებული 
ადამიანების მაგივრად მსოფლიო ასპარეზზე ჯავშნითა და 
მახვილით აღჭურვილი სპორტსმენები გამოდიან. 

 

„საქართველო“, № 224, კვირა, 9 ღვინობისთვე, 1916 წ. 
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კულტურული ავტონომია 

არიან იდეები, რომელნიც მიცვალებულნი იბადებიან 
უდღეო ბავშვებივით. არიან იდეები, რომელნიც უდროოდ 
განწირულ არსებებს ჰგვანან, ცხოვრებაში ლანდებივით 
მიმოდიან და მოულოდნელად ჰქრებიან, როცა გონებრივი 
სინათლის ძალა ოდნავ მატულობს. მათი გაქრობა 
ჩვეულებრივ არავისში იწვევს გულისტკივილსა და მწუხარებას. 

ასეთია სხვათა შორის ეგრეთ წოდებული კულტურული 
ავტონომიის იდეა. თუ არ ვსცდებით, ეს იდეა პირველად 
ავსტრიელ და რუს ებრაელების თავში დაიბადა. ალბათ 
ამიტომ ატყვია ასე აშკარად მშრალი სქოლასტიკისა, 
თალმუდისა და კაბალისტური აზროვნების ბეჭედი. რუს და 
ევროპიელ ებრაელებს სამშობლო არ აქვთ მას შემდეგ, რაც 
რომაელმა იმპერატორმა ტიტემ ერუსალიმი (!) დაანგრია და 
პალესტინის მცხოვრებნი დედამიწის ზურგზე გაჰფანტა. მაგრამ 
ამ გაბნეულ და უმიწაწყლო ხალხს საერთო რელიგია და 
ტომობრივი თვისებები აკავშირებს. ამას გარდა ერთი ნაწილი 
შერეულ გერმანულ ენას, ეგრედ წოდებულ ჟარგონს 
ლაპარაკობს. ბუნებრივია და ადვილად გასაგები, რომ ხალხი, 
რომელსაც ეროვნული კულტურის ასაყვავებლად და 
პოლიტიკური თვითმართველობის მოსაპოვებლად ძირითადი 
საფუძველი, ტერიტორია, არ გააჩნია, ძალაუნებურად 
შერჩენილ სულიერ ძალებს ეყრდნობა, ე. ი. ძველსა და 
დამთავრებულს სარწმუნოებრივს სისტემას და უსუსურსა და 
ნაკლებ კულტუროსან კილოკავს. აქედან გამომდინარეობს 
უცნაური იდეა კულტურული ავტონომიისა. რუსის ებრაელობის 
შეგნებული ნაწილი სარწმუნოების თავისუფლებასა და 
ეროვნული სკოლის განმტკიცებას ითხოვს მიტომ (!), რომ 
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პოლიტიკური ავტონომიისა ან დამოუკიდებლობისათვის 
სამშობლო მიწაწყალი არ გააჩნია. 

საქართველოში კულტურული ავტონომიის იდეა 
შემოიტანა ადამიანებმა, რომელთაც სხვაფრივ უიდეალობასა 
და უაზრობას ვერ დავწამებ, მაგრამ დიდი უმწეობა კი 
გამოიჩინეს ეროვნული საკითხის გადაჭრაში.  

რა აქვს ჩვენ ცხოვრებასთან საერთო ამ უცხო იდეას? 
მადლობა ღმერთს, ჯერ კიდევ შერჩენილი გვაქვს 

ეროვნული ტერიტორია, თუმცა კარგა ხანია ზოგიერთი 
დაპატიჟებული თუ დაუპატიჟებელი სტუმარი გვედავება. ჩვენი 
შეურყეველი უფლება ამ ტერიტორიაზე ჩვენმა წინაპრებმა 
განამტკიცეს საუკუნოებრივი შრომითა და სისხლის ღვრით. 
არა თუ შეკვეცილი ავტონომია, სახელმწიფოებრივი 
დამოუკიდებლობაც კი გვქონია წარსულში. მას შემდეგ არც ისე 
დიდი ხანია. არ შეიძლება ითქვას, რომ სრული უნიჭობა 
გამოგვეჩინოს პოლიტიკურ მართვა-გამგეობაში. პირიქით, 
ერთს დროს დიდი და ძლიერი სხელმწიფო გვქონდა და არა 
თუ თანამემამულეებს, დაბყრობილ ტომებსაც კი ბრძნულად 
განვაგებდით. დღეს რად უნდა გამოვიჩინოთ თავის თავისადმი 
უნდობლობა და ისეთი რამ რად უნდა მოვითხოვოთ რაც ამ 
ქვეყნად არავის აკმაყოფილებს, გარდა უმიწაწყლო, მუდმივ 
მოტანტალე ხალხისა? 

მართლაც და რა არის ეს კულტურული ავტონომია? 
მაღალფარდოვან სახელწოდებაში ხშირად უბადრუკი 

შინაარსი იფარება. ლოგიკური ანალიზია საჭირო, რომ 
სიტყვებმა და ილუზიებმა არ მოგვატყუოს.  

ყოველი ნამდვილი ეროვნული კულტურა ავტონომიურია 
თავისთავად.  

კიდევ მეტი: ყოველი ფესვმაგარი და ახოვანი ეროვნული 
კულტურა არსებითად დამოუკიდებელიც არის. თუ ხალხს 



 

56 

კულტურული ავტონომიისთვის არ მიუღწევია, თუ მას თავისი 
თავი არ შეუგნია და ეს შეგნება თავისებურად არ გამოუხატავს, 
ღირსიც არ არის სახელმწიფოებრივი თვითმართველობისა. 
რა მიზანი აქვს ისეთ ხალხის პოლიტიკურ თვითმართ-
ველობასა და დამოუკიდებლობას, რომელსაც არც კულტუ-
როსანი ენა აქვს, არც თავისებური ზნე-ჩვეულებები, არც გან-
ვითარებული ლიტერატურა, ხელოვნება და სოფლ - 
მხედველობა.(!) ასეთ ხალხს პირველი გამვლელი 
დაეპატრონება, ისე რომ მისივე შეგნებაც კი არ აშფოთებდა. 

ეს სულიერი თავისებურობა თუ ავტონომია ქართველებს 
უკვე დიდი ხანია გვაქვს და დიდი ახირება იქნებოდა, რომ მის 
მოსაპოებლად პარტიული კონფერენციები გვემართა, რეზო-
ლიუციები გვეთხზა და ბრძოლა გაგვეჩაღებინა. ღია კარებში 
ხმალ-ამოწვდილი ვინ იქნება, გარდა ფეთიანი ადამიანისა? 

უეჭველია რომ ჩვენი თანამემამულენი, კულტურულ 
ავტონომიას რომ ითხოვენ, სულ სხვა რამეს გულისხმობენ და 
არა იმას, რაც თავისთავადად იგულისხმება: ისინი არსებითად 
ებრაელ ბუნდისტებივით მხოლოდ ეროვნული სკოლისა და 
რელიგიური კულტის უზრუნველყოფას ითხოვენ. ეს ჭლექიანი 
ადამიანის მოთხოვნილებაა, გარეთ რომ ვერ გამოსულა და 
სარკმელს აღებს ცოტაოდენი თავისუფალი ჰაერის შესაშვებად. 

ეროვნულ სკოლასა და ავტოკეფალურ ეკლესიას დიდი 
აზრი და დიდი ძალა არა აქვს პოლიტიკური დამოუ-
კიდებლობის გარეშე. ოსმალელ სომხებს ერთიც ჰქონდათ და 
მეორეც. მაგრამ ამ გარემოებამ ეს ხალხი სრულიადაც ვერ 
დაიფარა დარბევისა და განადგურებისაგან. კათოლიკოსს და 
სახალხო მასწავლებელს არ ძალუძს ეროვნული ტერიტო-
რიისა და სახელმწიფოს ანაზღაურება. თავისთავად ცხადია 
რომ ეროვნული სწავლა-განათლების მნიშვნელობა განახევრ-
დება თუ ადმინისტრაციასა, სასამართლოსა, ვაჭრობა-მრეწვე-
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ლობასა და საზოგადოებრივ ურთიერთობაში უცხო ენა იქნება 
გაბატონებული. ცხადია ისიც, რომ სამღვდელოება ადრინ-
დელს ავტორიტეტსა და გავლენას ვეღარ მოიპოვებენ 
ელექტრონისა და ორთქლის მანქანის ეპოქაში. პოლიტიკურ 
თვალსაზრისით სასურველიც არ არის რომ უზომო ქონება და 
ძალა ერთს რომელიმე განცალკევებულ წოდების ხელში 
ჩავარდეს. მით უმეტეს, თუ ეს წოდება თანამედროვე 
კულტურის სიმაღლეზე არა სდგას. აქედან ცხადია რომ 
ეროვნული სკოლა მხოლოდ გარდამავალი საფეხურია უფრო 
გაფართოებული თავისუფლების მისაღწევად, ავტოკეფალიის 
მოთხოვნას კი დროებითი ხასიათი აქვს და მხოლოდ იქამდე 
აქვს აზრი, სანამ ჩვენი ეროვნული სიმდიდრე სხვის ხელში 
იმყოფება. 

ეროვნულ უფლებას მხოლოდ მაშინ აქვს ძალა, როცა ის 
პოლიტიკური ხასიათის უფლებაა და განსაზღვრულ ტერიტო-
რიაზეა დაყრდნობილი. არსებობს მხოლოდ ეროვნულ-
ტერიტორიული სახელმწიფო: კულტურული თვითმართ-
ველობა და სხვა ასეთი ფანტაზიები უქმი ოცნების ნაყოფია. 
ეროვნული მუზეუმებისა, თეატრებისა და წიგნთსაცავების 
მოსაწყობად და სამართავად განსაკუთრებული კონსტიტუციები 
როდია საჭირო: ასეთ უფლებას დაბეჩავებულ ერებსაც კი 
აძლევენ. 

მაგრამ ჩვენში მოიპოვებიან პუბლიცისტები, რომელნიც 
სტატისტიკური საბუთებით ამტკიცებენ, რომ ქართველ ხალხს 
არ მოეპოვება ნათლად შემოფარგლული ეროვნული 
ტერიტორია. მესამე დასის ზოგიერთი მეთაური იმ აზრისაა, 
რომ ჩვენი ისტორიული მიწა-წყალი არაჩვეულებრივად აჭრე-
ლებულია, რომ ჩვენი სამშობლოს ერთი მესამედი უცხოე-
ლებით არის დასახლებული. გულაჩუყებულ ჰუმანისტებსა და 
ინტერნაციონალისტებს ეშინიათ რომ უმცირესობა უმრავ-
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ლესობის მიერ არ დაიჩაგროს მომავალ თვითმმართველ 
საქართველოში. ამიტომ გადაჭრით უარჰყოფენ საქართველოს 
პოლიტიკური უფლებების დაფუძნებას ტერიტორიის ნიადაგზე. 

ახირებული რეზონია! 
იმის შიშით, რომ შემოხიზნული უცხოელები ოდესმე არ 

დაიჩაგრონ, დღეს დაჩაგრულ თანამემამულეებზე ვერ 
გვიფიქრია. ვინ გვავალებს მთელი ქვეყნის ბედნიერებისთვის 
ზრუნვას, როცა თვით ჩვენი სამშობლო ბედშავს მდგო-
მარეობაში იმყოფება? მხოლოდ ყალბსა და ცალმხრივ 
მორალს შეუძლიან შორეულის სიყვარული მახლობელის 
სიყვარულზე მაღლა დააყენოს. 

ასეთ მორალში არაფერია ადამიანური. 
ესეც არ იყოს არაფერი საბუთი არ გვაქვს ვიფიქროთ, რომ 

შემოხიზნული ან ჩამოთესლილი უცხოელები მომავალ 
საქართველოში ნაკლებ უზრუნველყოფილნი იქნებიან, ვიდრე 
ძველს საქართველოში იყვნენ; ყოველს შემთხვევაში სრული 
უფლება ექნებათ უფრო ბედნიერი ქვეყნები მოსძებნონ, თუ 
ჩვენი სამშობლო ჰავა მათთვის შეუფერებელი გახდება. 

ყალბია მორალი.  
ყალბია სტატისტიკაც.  
უცილობელია, რომ ჩვენი მიწაწყალი ბოლო დროს 

აჭრელდა და ჩვენს სახლ-კარში ისეთი ელემენტები შემოიჭრა, 
რომელთ სიახლოვე სრულიადაც არ არის სასურველი. მაგრამ 
ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საქართველო აღთქმულ ქვეყნად 
გადაქცეულიყოს ქართველობისათვის.  

ცოტა არ იყოს ნაადრევია იერემიას გოდება. 
განა ბერძნებისა, ბულგარელებისა, სერბებისა, ალბანე-

ლებისა და სხვა ჩაგრულ ერების ტერიტორია აჭრელებული 
არ იყო სანამ ოსმალეთი ჰფლობდა? 
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მაგრამ ბალკანეთის ქრისტეანულმა (!) ერებმა პოლი-
ტიკური დამოუკიდებლობა მოიპოვეს და მათი მიწაწყალი 
ბუნებრივად გაიწმინდა ნელ-ნელა.  

ასე ხდება ყველგან.  
პოლიტიკურს თავისუფლებას ყველგან ტერიტორიის 

განწმენდა მოსდევს. ჯერ უცხოელი ხელისუფლება მიდიან, 
მერმე უცხოელი ჩარჩები; ბოლოს ყველა ისინი, ვინც 
ეროვნულ ნებისყოფას არ ემორჩილებიან. 

 

„საქართველო“, № 270, შაბათი,  
3 ქრისტეშობისთვე, 1916 წ. 
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ქართული წიგნი 

ნათქვამია: ადამიანის გაცნობა შეიძლება იმ წიგნის 
მიხედვით, რომელსაც ის კითხულობსო. თუ ეს მართალია, 
უნდა ვაღიაროთ, რომ ქართველი ადამიანი მეტის მეტად 
მარტივსა და განუვითარებელ არსებას წარმოადგენს. ძალიან 
ცოტას ვკითხულობთ. წიგნის კულტურა ჩვენში თითქმის არ 
არსებობს. მდაბიო ხალხში ალაგ-ალაგ კიდევ არის შერჩენი-
ლი ქართული წიგნის სიყვარული და შეიძლება კითხვის 
წყურვილი ჩვენს დემოკრატიაში არა ნაკლებ ძლიერი იყოს, 
ვიდრე სხვა რომელიმე ქვეყანაში. მაგრამ წიგნის უმთავრესი 
მუშტარი ყოველგან შეძლებული და განათლებული საზო-
გადოებაა, ეს საზოგადოება კი ჩვენში გასაოცარი გულგრი-
ლობით ეპყრობა წიგნს. წიგნის ყიდვა, წაკითხვა და მოვლა 
სრულიად არ წარმოადგენს ქართველი ინტელიგენტის სუ-
ლიერ მოთხოვნილებას, თუნდ ისეთს, როგორსაც, მაგალითად 
თეატრში ან კლუბში წასვლა წარმოადგენს. ჩვენში იშვიათად 
ნახავთ სწავლა მიღებულ ადამიანს, რომელსაც სახლში 
საყვარელი მწერლების შერჩეული ბიბლიოთეკა ჰქონდეს, 
კიდევ უფრო ძნელია ისეთი განათლებული ქართველის აღ-
მოჩენა, რომელიც შორი ახლოს მაინც იცნობდეს დიდ ეროვ-
ნულ და უცხოელ კლასიკოსებს. შოთა რუსთაველზე ბევრს 
ვლაპარაკობთ, მაგრამ ვეფხის ტყაოსანი თითო ოროლას თუ 
გვაქვს წაკითხული. საბა სულხან ორბელიანს, დავით 
გურამიშვილს და ბესიკს მხოლოდ სახელებით ღა თუ 
ვიცნობთ. ეფრემ მცირისა, იოვანე პეტრიწისა ან გიორგი 
მერჩულისა ბევრს ჩვენგანს სახელიც კი არ გაუგონია. 

ეს გარემოება მხოლოდ სულიერი გადაგვარების მაჩვენე-
ბელი იქნებოდა, დიდი ეროვნული მწერლების მაგივრად დიდი 
უცხოელი მწერლები რომ მაინც გვყვარებოდა. მაგრამ არც ეს 
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ითქმის დაბეჯითებით. არ ითქმის, რომ დიდი თაყვანისმცემ-
ლები და მკითხველები ვიყოთ შექსპირებისა, ბალზაკებისა და 
ტოლსტოებისა. ამიტომ ქართული წიგნის უპატივისმცემლობა 
უფრო სულიერი უსუსურობის და სივიწროვის მაჩვენებელია. 

ახოვანი და მაღალკულტუროსანი ერის ნაყოფიერება 
მარტო ფართლეულობისა და რკინეულობის წარმოებაში 
როდი იხატება. დიდი ევროპიელი ერები საქონლის ბაზართან 
ერთად სულიერი ასპარეზის დაბყრობასაც სცდილობენ და ამ 
მიზნით შინაარსიან და ლამაზათ შემკულ წიგნებსა და ჟურნალ-
გაზეთებს ბეჭდავენ. ეს არ არის გასაკვირალი. წიგნი იდეათა 
და გრძნობათა სალაროა და მისი შემწეობით უფრო ადვილად 
შეიძლება ქვეყნის დაბყრობა და გარდაქმნა, ვიდრე 
იარაღებითა და მანქანებით. 

წინათ მსოფლიო ბაზარში ფრანგული წიგნი ბატონობდა. 
ახლა უპირატესობა გერმანელებს აქვთ. დაახლოებით 
გამოანგარიშებულია რომ გერმანიაში წლიურად ოცდათორ-
მეტი ათასი ლიტერატურული ნაწარმოები იბეჭდება, საფრან-
გეთში მხოლოდ ამის ნახევარი; შეერთებულ შტატებსა და 
ინგლისში ცხრა-ცხრა ათასი, იტალიაში ხუთ ათას ნახევარი, 
ხოლო დანიაში ორი ათასი.  

ჩვენ არ ვიცით რამდენი იბეჭდება რუსეთში, მიტომ რომ აქ 
არა თუ წიგნების, თვით ადამიანებისა და საქონლის სტატის-
ტიკაც კი არ არსებობს, მაგრამ საეჭვოა, რომ დიდს რუსეთში 
მეტი ლიტერატურული ნაწარმოები გამოდიოდეს, ვიდრე პაწია 
ბელგია - დანიაში.  

წიგნის სტატისტიკა არც ჩვენში არსებობს, მაგრამ ჩვენ ხომ 
ბევრი არაფერი გვაქვს დასათვლელი. ორიოდე წიგნს 
ყოველწლიურად სიტყვაკაზმული მწერლობის საზოგადოება 
სცემს, ორიოდეს კიდევ ისტორიულ-ეთნოგრაფიული და წერა-
კითხვის გამავრცელებელი. ამას ზედ ერთვის რამდენიმე 
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კერძო პირის შემთხვევითი გამოცემა (ბარბაროსულად შესრუ-
ლებული უმეტეს შემთხვევაში, შემდეგ რამდენიმე კედლის 
კალენდარი ახალგაზრდა მგოსნების სურათებითა და წმინდა-
ნების სახელებით დატვირთული და რამდენიმე ჯიბის კალენ-
დარი მოკლე აფორიზმებითა და სიზმრის ახსნით შევსებული.  

ესაა და ეს. 
ამით ისაზღვრება მთელი ჩვენი გონებრივი ნაყოფიერება. 
წინათ ასე როდი იყო ჩვენს სამშობლოში. ძველი 

ქართველები ეგვიპტურ შრომას ეწეოდნენ წიგნის შესაძენად, 
არ უფრთხოდნენ არც ხარჯს, არც სხვა რაიმე დაბრკოლებას 
და როცა სხვა გზა არ იყო, დიდის რუდუნებით და 
სიყვარულით საკუთარი ხელით გადასწერდნენ ხოლმე 
დიდტანიან თხზულებებს. სტამბა არ ჰქონდათ ჩვენს ძველებს, 
ხელში ფოლადის კალმის მაგივრად ბატის ფრთა ეჭირათ, 
მაგრამ მათი ხელმოწერები ტეხნიკურადაც კი სჯობია 
დღევანდელ დაბეჭდილ წიგნებს. მიტომ რომ მათი ცხოველი 
სული სავსებით ინაზღაურებდა მანქანების უქონლობას. 
რამდენიმე უძილო ღამეს რომ წიგნის გადაწერას 
ანდომებდნენ, შემდეგ კამარებისა და მთავარ ასოების ხატვას 
შეუდგებოდნენ. და ამ თავგანწირული შრომის ნაყოფი 
მართლაც მშვენიერი და მომხიბლავი გამოდიოდა.  

ქართული კლასიკური ნაწარმოებები დღეს მტვრიან 
წიგნთსაცავებსა და ნესტიან ზანდუკებში სთვლემენ და მო-
სიყვარულე ხელის შეხებას ელიან. მაგრამ დიდი ნაშთები 
ჩვენში აღარ იწვევენ მოკრძალებას. დღეს საქართველოში 
მოიპოვებიან გულუბრყვილო ადამიანები, რომელთაც მტკიცედ 
სჯერათ, რომ ვინმე არციბაშევის რომანები ან ვინმე ბალ-
მონტის ლექსები გურამიშვილსა და ბესიკის ნაწარმოებებზე 
მაღლა სდგას. ეს, რასაკვირველია, სულიერი სიმახინჯითა და 
უმეცრებით აიხსნება. 
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დედამიწის ზურგზე ბევრი არაა ისეთი ხალხი, რომელსაც 
ჩვენსავით მდიდარი და დამთავრებული მწერლობა ჰქონდეს. 
მაგრამ გონებრივი ელამობის გამო როდი ვხედავთ ამ 
გარემოებას. ჩვენს გვერდით კავკასიის მთის ჩრდილოეთით, 
დიდი ქვეყანა სძევს. ეს ქვეყანა გეოგრაფიულად უფრო 
ფართო და მილიტარულად უფრო ძლიერია ვიდრე ჩვენი 
პატარა სამშობლო. დღეს სიდიდეს და სიდიადეს 
ერთიმეორეში ვეღარ ვარჩევთ და გულუბრყვილოდ გვგონია, 
რომ ჩვენი მეზობლის სულიერი კულტურა მიუწვდომელი 
იდეალია საქართველოსთვის. სინამდვილეში კი ზოგიერთ ჩვენ 
მტერმოყვარეს დიდი ხნის ევოლიუცია დასჭირდება სანამ ის 
ესთეტიურ და ზნეობრივ სიმაღლეს მიაღწევს, რომელსაც 
ჩვენმა მწერლობამ და ხელოვნებამ მიაღწია ჯერ კლასიკურ 
ეპოქასა და შემდეგ განახლების ხანაში. და ახალ მწერლობაში 
სულიერი ენერგიაა დამარხული. ძნელი წარმოსადგენია 
ცნობიერი ადამიანი, რომელსაც შოთა რუსთაველის, საბა 
სულხან ორბელიანის, მეფე არჩილის, იოსებ ტფილელის, 
დავით გურამიშვილის და ნიკოლოზ ბარათაშვილის ნაწერები 
წაეკითხოს და სულიერი გაფაქიზება და ზნეობრივი აღფრ-
თოვანება არ ეგრძნოს. ენტუზიაზმის გარეშე ისტორიაში არა-
ფერი კეთდება დიადიო, სთქვა სენსიმონმა. თუ ჩვენ გვინდა 
საქართველოს სულიერ აღორძინებაზე ვიზრუნოთ, უპირველეს 
ყოვლისა იმ დაუშრეტელი სიბრძნისა და აღფრთოვანების 
წყაროს უნდა დავეწაფოთ, რომელსაც ქართული წიგნი ჰქვიან.  

დევების სისხლი, რომლითაც ქართული სტრიქონებია 
დაწერილი, ჩვენ მოდუნებულ ძარღვებს ზეადამიანურ ძალას 
შემატებს. 

 
"საქართველო", № 273, ოთხშაბათი,  

30 გიორგობისთვე, 1916 წელი 
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დასავლეთის კარები 

ძველები ამბობენ: სინათლე აღმოსავლეთიდან მოდისო. 
ეს მართლაც ასე იყო, სანამ აღმოსავლეთში სპარსული , 

არაბული, სირიული კულტურა ყვაოდა, დასავლეთი ევროპა კი 
ნაკლებ დასახელებულ და ნაკლებ დამუშავებულ ქვეყანას 
წარმოადგენდა. 

მაგრამ კარგა ხანია, რაც მსოფლიო მნათობი დასავლე-
თისკენ გადაიხარა და გამანათებელი თუ გამათბობელი 
კულტურული ენერგია დასავლეთ ევროპიდან ეძლევა 
კაცობრიობას. ამიტომ დასავლეთის კარების გაღება უდიდეს 
საკითხს წარმოადგენს ყოველი თვითშემცნობი და მომქმედი 
ერისთვის. უამისოდ მის კერას გაციება მოელის და მის სხეულს 
გაყინვა. 

ამის შესახებ გუშინ კიდევ შეიძლებოდა კამათი. და გუშინ 
მართლაც ალაგ-ალაგ კიდევ უარჰყოფდნენ ევროპის 
კულტურულ მეთაურობას. განსაკუთრებით რუსეთში ბევრი იყო 
ასეთი ჯურის ხალხი. თავიანთ თავს სლავიანოფილებს 
უწოდებდნენ, რაიცა სლავიანური ტომის მიჯნურებს ნიშნავს.  

ცნობილია, რომ უსაზღვრო სიყვარული ადამიანს ოდნავ 
აბრმავებს ან ოდნავ ახელებს. სლავიანოფილებსაც ეს 
მოსდიოდათ. ვეღარ არკვევდნენ ვერც საგნების ნამდვილ 
ზომას, ვერც მოვლენების ნამდვილ ურთიერთობას. მათთვის 
რუსი ვლადიმირ სოლოვიოვი უფრო დიდი ფილოსოფოსი 
იყო ვიდრე გერმანელი შელლინგი ან ჰეგელი და რუსი 
დოსტოევსკი უფრო დიდი მწერალი, ვიდრე ინგლისელი 
შექსპირი. მორჩილებისა და თავმდაბლობის მორალს, რაიცა 
არსებითად რუსული ხასიათისაა და ყველაზე უკეთ ტოლსტოიმ 
გამოჰხატა, უფრო მაღლა აყენებდნენ, ვიდრე ევროპიულ 
იდეას ძლიერის და სრულქმნილის პიროვნებისას. ბევრს 
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ბჭობდნენ ევროპიული კულტურის მოტეხასა და გახრწნაზე და 
საბოლოო დამხობას უწინასწარმეტყველებდნენ. კაცობრიობის 
განახლებასა და ხსნას რუსეთის მხრით ელოდნენ. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ამ აზროვნების საფუძველი უფრო 
პოლიტიკური იყო, ვიდრე ისტორიულ-ფილოსოფიური და 
მისტიური ბურუსის მიუხედავად მას საგრძნობლად ყაზახური 
ჩექმების სული უდიოდა. დღეს მისი უსუსურობა გამოაშკა-
რავდა. აღმოჩნდა ის, რაც წინათაც ნათელი იყო მიუდგომელი 
მეთვალყურესთვის.  

არ არსებობს ჩამოყალიბებული ტიპი სლავიანური კულტუ-
რისა. არსებობს მხოლოდ დიდი დასავლეთ-ევროპიული 
კულტურა, რომელიც ძლიერმა ლათინურმა და გერმანულმა 
ტომებმა შეჰქმნეს. სლავიანებმა მხოლოდ მეტნაკლებად ამ 
კულტურის ელემენტები შეითვისეს: პოლონელებმა უკეთ, 
ვიდრე რუსებმა, ჩეხებმა უკეთ, ვიდრე სერბებმა. 

მსოფლიო ომი ჯერ არ დამთავრებულა, მაგრამ გადაჭ-
რით შეიძლება ითქვას, რომ ევროპიულმა კულტურამ უცი-
ლობლად დაამტკიცა თავისი უპირატესობა: სჩანს ჯერ კიდევ 
არ მოტეხილა, როგორც ერთს დროს ბერძნულ-რომაული 
ცივილიზაცია მოტყდა, სჩანს, ჯერ კიდევ შერჩენილი აქვს არა-
ჩვეულებრივი მოქნილობა, არაჩვეულებრივი ნიჭი გაახალ-
გაზრდებისა და განახლებისა. 

მართლაც კულტურის ახალგაზრდობა ხომ მარტო წლებზე 
არ არის დამოკიდებული. რუსული კულტურა მცირეწლოვანია, 
მაგრამ როგორც თვით რუსის მწერლებმა სწორედ აღნიშნეს 
(მ. გორკიმ, მ. მენშიკოვმა და სხვ.), მას უკეთ აშკარად ეტყობა 
სიბერისა და გადაგვარების ნიშნები. რაღაც დამბლის მსგავსი 
სნეულება დასჩემებია და ამ სნეულების შედეგი უმოქმედობა 
და უნაყოფობაა. ნათელი გონების ადგილი ოცნებას და 
ფანტაზიას დაუჭერია, მძლავრ ვნებათა ღელვის ადგილი - 
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ავადმყოფურ მგრძნობიარობას. ნებისყოფა შებოჭილია, 
პრაქტიკული მოქმედება დასუსტებული. ეს ეროვნული სენი, 
სხვათა შორის, იმითაც უნდა აიხსნებოდეს, რომ რუსეთი 
ნახევრად ევროპიული, ნახევრად აზიური ქვეყანაა და თავის 
არსებაში იმ თავითვე გამთიშავ ძალებს ატარებს. უკვე 
საუკუნეები გავიდა მას შემდეგ, რაც მონგოლთა ურდოებმა 
რუსის ხალხის ბუნებას დაოსებული აღმოსავლეთის სული 
დაამყნეს. ასე რომ დღეს ყველაზე მეტად სწორედ ამ 
მცირეწლოვან ხალხს ესაჭიროება ახალგაზრდობის ჯადოსნურ 
წისქვილში გავლა. 

ახალი ხანა კაცობრიობის ცხოვრებაში. თანამედროვე 
საომარსა და სამრეწველო ტეხნიკაში გამოაშკარავდა უმაგა-
ლითო დაგროვება და შენივთება ადამიანური ნებისყოფისა, 
რომელმაც ლამის მთელი დედამიწის ზედაპირი წალეკოს. 
კაცობრიობა ახალი იდეალების მიხედვით ეწყობა. ამ 
იდეალებში მამაკაცური თვითმოქმედება სჭარბობს დედაკაცურ 
მიმღეობას. ყოველი ცოცხალი ერი იძულებულია თავისი 
შესაფერი ადგილი გამოუნახოს ამ ახალს საერთაშორისო წეს-
წყობილებას. 

ჩვენს სამშობლოს იმდენად ძირითადი კულტურული 
ფონდი არ ესაჭიროება, რამდენადაც მოძრავი კაპიტალი, 
რაიცა უფრო ადვილი სასესხებელია დღესდღეობით.  

ეროვნული ნიადაგი, ამ სიტყვის პირდაპირი და ნართაული 
მნიშვნელობით, ჩვენც იმგვარივე გვაქვს, როგორც დასავლეთ 
ევროპას. 

ჩვენი დედამიწა იმავე ათასწლოვანი კულტურული შრო-
მითაა გაპოხიერებული, მისი გული იმავე ინდუსტრიული 
მადნითაა მდიდარი. ასე რომ დღეს უფრო ახალი თესლი და 
ახალი შრომის მეთოდები გვესაჭიროება, ვიდრე ნიადაგის 
გამოცვლა ან გადაბრუნება, საჭიროა, რომ დასავლეთის 
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კარები ფართოთ გავაღოთ, რათა უხვად შემოვიდეს 
ევროპიული იდეები და შეხედულებები. 

ესაცაა, რომ იდეები მოგზაურობენ და მათ მოხერხებული 
და გატკეპნილი გზები სჭირდებათ, როგორც ადამიანებს და 
საქონელს. თუ აქამდე კულტურული იდეები გვაკლდა, ეს იმით 
აიხსნებოდა, რომ ჩვენ ქვეყანასა და დასავლეთ ევროპას 
შორის გარდაუვალი ბუნებრივი და სოციალური ზღუდეები იყო 
ამართული გაუნათლებელი ოსმალეთი და ნაკლებ სტუმართ-
მოყვარე შავი ზღვა. მაგრამ რაც გუშინ დაუძლეველი ზღუდე 
იყო, ხვალ შეიძლება შემაერთებელ ხიდად იქცეს. შავი ზღვა 
უკვე ჰკარგავს დახურულ აუზის ხასიათს და გაშლილი 
მსოფლიო გზების სისტემაში ებმება. სამხრეთით სრუტეების 
ნაპირას თან და თან მატულობს ცხოვრების მაჯისცემა. ეს 
კიდევ ცოტაა. გერმანელებს განუზრახავთ შავი ზღვის უდიდესი 
ძარღვი - მდინარე დუნაი ხელოვნური არხის საშუალებით 
ჩრდილოეთის ზღვის უდიდეს ძარღვს - რეინს შეუერთონ 
.უეჭველია, რომ ამ განზრახვის განხორციელება დიდხანს არ 
დაყოვნდება. ყველაზე მეტად კი ეს ჩვენი ქვეყნისთვის იქნება 
ხელსაყრელი.  

ევროპაში დღეს თუ არა ხვალ დაიწყება დირიჟაბლებითა 
და ჰაეროპლანებით მოგზაურობა და საქონლის გადაზიდვა. 
გერმანიაში ამ მიზნით უკვე პირველი სააქციონერო 
საზოგადოება შესდგა; იქ კიდეც არსებობს საჰაერო ფოსტა, 
რომელიც საჩქარო წერილებს ჰაეროპლანების შემწეობით 
აგზავნის; არსებობს აგრეთვე რამდენიმე საჰაერო 
მიმართულება კერძო პირების მიმოსვლისათვის. ასეთი 
მოგზაურობა დაახლოებით იმდენივე ჯდება, რაც რკინის გზით 
და სამჯერ უფრო ჩქარა სწარმოებს, ვიდრე ჩქარი 
მატარებლით: სამგზავრო ჰაეროპლანი საათში თითქმის 250 
ვერსს გადის. 
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საერთოდ უნდა ითქვას, რომ ახალი ტეხნიკის შემწეობით 
სრულიად იშლება ძველი გეოგრაფიული და ტოპოგრაფიული 
საზღვრები. საერთაშორისო ურთიერთობა უფრო მჭიდრო და 
წესიერი ხდება. ასეთ პირობებში იმედია ქართველი ერიც თავს 
დაახწევს ვიწრო და ნესტიან სენაკს, სადაც ის დიდხანს იყო 
მომწყვდეული და ფართო კულტურულ ასპარეზზე გამოვა. 

 
„საქართველო“, #279, ოთხშაბათი,  

14 ქრისტეშობისთვე, 1916 წ. 
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გლეხი და რევოლიუცია 

დეზერტირობამ საშიში ხასიათი მიიღო რუსის ლაშქარში.  
სამხედრო მინისტრი გუჩკოვი ერთს თავის უკანასკნელს 

მოწოდებაში აღიარებს, რომ ჯარის კაცები გუნდ-გუნდად 
სტოვებენ პოზიციებსა და შინისკენ გარბიან. მინისტრის 
მოწოდებაში ამ მოვლენის მიზეზიც არის აღნიშნული: „ეს 
გარემოება უმთავრესად უსაფუძვლო ხმებმა გამოიწვია, თითქო 
მიწებს მხოლოდ ისინი დაიტაცებენ, ვინც ამ დროს რუსეთში 
იქნება“. 

ეს ახსნა სავსებით სწორია, სუსტია მხოლოდ ის ზომები, 
რომელთა შემწეობით დეზერტირობის შეჩერებას ლამობენ. არ 
შეიძლება ნიაღვრის შეჩერება ღობე-ყორის შემწეობით.  

ვერც პატრიოტული მოწოდებები და ვერც სასტიკი 
კარანტინები სასურველ ნაყოფს ვერ გამოიღებენ, თუ რუსის 
ჯარისკაცი სხვა რამემ არ მიაკრა სანგრებსა, მავთულებსა და 
თოფ-ზარბაზნებს. 

მართლაც, გავიხსენოთ უკანასკნელ დროის ზოგიერთი 
ფაქტები. რუსის ჯარის კაცმა რევოლიუცია მოახდინა, მიტომ 
რომ ის უკმაყოფილო იყო ძველი წესწყობილების. თებერვლის 
დღეებში პეტროგრადში ყველაზე მეტი სისხლი სწორედ ჯარმა 
დაღვარა. შემცდარია ის აზრი, თითქოს რუსეთის რევოლიუ-
ციის ერთად ერთი მამოძრავებელი ძალა ქალაქის პრო-
ლეტარიატი იყოს. 1905 წლის განმათავისუფლებელს 
მოძრაობას ქალაქის პროლეტარიატი მეთაურობდა, მაგრამ ეს 
მოძრაობა დამარცხდა, რადგან სხვა საზოგადოებრივმა 
კლასებმა გულგრილობა ან სილაჩრე გამოიჩინეს.  

დღეს აჯანყებულს მუშას აჯანყებული ჯარის კაცი მიემხრო. 
ამ შეკავშირებულმა ძალამ ერთი შემოკვრით დალეწა ძველი 
წესწყობილების შენობა. 
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რა მოხდა შემდეგ ? 
მეფის ტახდიდან ჩამოგდება და პოლიციელებისა თუ 

ჯაშუშების დატყვევება ნამდვილს რევოლიუციას როდი 
წარმოადგენს. ისტორიაში ბევრია ეგრედ წოდებული სასახლის 
რევოლიუციის მაგალითი, ხშირად მომხდარა, რომ მეფე 
გადაუყენებიათ, გაუძევებიათ, დაუღრჩვიათ კიდეც. მასთან 
ერთად მისი ერთგული ხელისუფლებიც გაუსტუმრებიათ, 
მაგრამ ქვეყნის ძირითად წესწყობილებაში ამით არაფერი 
შეცვლილა. რევოლიუცია კი აუცილებლად პოლიტიკური და 
სოციალური წესწყობილების შეცვლას ჰგულისხმობს. საჭიროა, 
რომ სახელმწიფო მართვა-გამგეობაში ერთი გაბატონებული 
კლასის თუ წოდების ადგილი მეორემ დაიჭიროს. უფლებრივმა 
და ქონებრივმა დამოკიდებულებამ სახე იცვალოს. 

მოხდა თუ არა ასეთი ძირითადი ცვლილებები რუსეთში ? 
ძველი თვითმბყრობელობა უწინარეს ყოვლისა თავად-

აზნაურობას ეყრდნობოდა და მეფის ბატონობა არსებითად 
თავად-აზნაურობის ბატონობას ნიშნავდა. რუსეთს განაგებდნენ 
ოსტზელი ბარონები და ბიუროკრატიულ სკოლაში გამობრძ-
მედილი ჯარის კაცები. დღეს თავად-აზნაურობის ადგილი 
სახელმწიფო მართვა-გამგეობაში შეძლებულმა ბურჟუაზიამ 
დაიჭირა. გუჩკოვები და ტერეშენკოები მაღალი ფინანსების 
წარმომადგენლები არიან, მილიუკოვები და შინგარიოვები 
კიდევ ლიბერალური პოლიტიკის მესვეურები. ამ ხალხმა 
მიიღო ყველაფერი, რისი მიღებაც კი შეიძლებოდა ჯერჯე-
რობით. და რევოლიუცია არსებითად დამთავრებულია შეძლე-
ბული ბურჟუაზიისათვის. მისი თვალსაზრისით მომავალში 
მხოლოდ რეფორმებია შესაძლებელი. 

ეს არ შეიძლება ითქვას მუშათა კლასის შესახებ.  
მისთვის რუსეთის დიდი რევოლიუცია ჯერ კიდევ არ 

დამთავრებულა. მართალია მუშათა კლასი რევოლიუციური 
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გზით რვა საათის სამუშაო დღის განხორციელებას შეუდგა, 
მაგრამ რვა საათის სამუშაო დღე მხოლოდ ერთი მუხლია იმ 
მინიმალური პროგრამისა, რომლის განხორციელება შეიძ-
ლება კაპიტალისტური წესწყობილების ფარგლებში. უეჭველია, 
რომ მომავალ დამფუძნებელს კრებაში მუშათა კლასის 
წარმომადგენლები ფართო სოციალური კანონმდებლობის 
განხორციელებას მოითხოვენ. და როცა რუსეთის პროლე-
ტარიატი კონსტიტუციურ გარანტიებსა, ხმის უფლებასა და რვა 
საათის სამუშაო დღესთან ერთად უმუშავრობისა (!), უბედური 
შემთხვევისა და სიბერის უზრუნველყოფასაც მიიღებს, მისთვის 
დამთავრებული იქნება ბურჟუაზიული რევოლიუცია. 

რა მიიღო ჯარის კაცმა და რას უნდა ელოდეს ის რუსეთის 
რევოლიუციისაგან ? 

რუსის ჯარის კაცი უმეტეს შემთხვევაში გადაცმული გლეხია, 
ჯარის კაცის დაკმაყოფილება გლეხის დაკმაყოფილებას 
ნიშნავს. როგორც ვსთქვით, ყველაზე მეტი სისხლი რევო-
ლიუცისთვის მან დაღვარა, ჯერჯერობით კი ყველაზე ნაკლები 
მიიღო. რევოლიუციამ ჯარის კაცს ადამიანური ღირსება 
შესძინა, დღეს მას თქვენობით ელაპარაკებიან. არავის 
შეუძლია მისი გაროზგვა ან სიკვდილით დასჯა. მას უფლება 
აქვს თავისუფლად ილაპარაკოს, სწეროს, კავშირი შეადგინოს. 
უკეთ ვსთქვათ, ამის უფლება ექნება, როცა დამფუძნებელი 
კრება სრულს კონსტიტუციურ გარანტიებს მოგვანიჭებს.  

მაგრამ ეს ცოტაა. 
ამისთვის ბრძოლის ველზე თავს ბევრი არ დასდებს. 
რევოლიუცია არის ბრძოლა არა მარტო ადამიანური 

ღირსებისა, არამედ ადამიანური კეთილდღეობისთვისაც. რუსე-
თის რევოლიუცია ადვილად გაიმარჯვებს შინაურ და გარეულ 
მტრებზე თუ ის ქონებრივ კეთილდღეობას მიანიჭებს 
გლეხკაცობას, რომელიც მშიერი და გაძვალტყავებული იყო 
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ძველი რეჟიმის დროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მას წაბორ-
ძიკება მოელის, შეიძლება დამარცხებაც.  

გავიხსენოთ წარსულის მაგალითები. 
დღევანდელი წუთებისთის ბევრი მსგავსება მოიპოვება 

საფრანგეთის დიდს რევოლიუციაში. კაპეტების ბატონობის 
დროს ფრანგის გლეხი ისევ დაჩაგრული და პატივაყრილი 
იყო, როგორც რუსის გლეხი რომანოვების ბატონობის დროს. 
საფრანგეთის მიწა წყლის ერთი მესამედი თავად-აზნაურობას 
ეკუთვნოდა, მეორე მესამედი სამღვდელოებას. ეს ორი 
წოდება კი საერთოდ მხოლოდ ნახევარ მილიონს სულს 
შეადგენდა. დანარჩენი ოცდახუთი მილიონი ფრანგისთვის 
მესამე მესამედი ღა იყო დარჩენილი, თუმცა ეს მრავალ-
რიცხოვანი წოდება ყველა სახელმწიფო გადასახადებს იხდიდა 
და სახელმწიფოს ყველა ბეგარას ეწეოდა. 

საფრანგეთის დიდი რევოლიუცია „ადამიანის უფლებების 
დეკლარაციით“ დაიწყო. ეს, ასე ვსთქვათ, ფილოსოფიური 
შემოსავალი იყო. ამ ფილოსოფიურ შესავალს ჩქარა პრაქტი-
კული ნაბიჯები მოჰყვა. ეპისკოპოსებმა უარი განაცხადეს ერთ-
გულების ფიცზე, მსხვილი მემამულეები უცხოეთში გაიხიზნენ. 
რევოლიუციის მთავრობამ მონასტრებისა და ემიგრანტების 
მამულები ეროვნულ საკუთრებად გამოაცხადა და ნაჭერ-ნაჭერ 
ხალხს მიჰყიდა. მაშინ რევოლიუცია უძლეველი გახდა. 

განა რევოლიუციური საფრანგეთი კი არ ყოფილა სასო-
წარკვეთილს მდგომარეობაში? თითქმის მთელმა ევროპამ 
ახალგაზრდა რესპუბლიკას ომი გამოუცხადა. დეზერტირობამ 
მასიური ხასიათი მიიღო. მეფის მომხრე და რესპუბლიკის 
მომხრე აფიცრებმა ერთიმეორის წინააღმდეგ ხმლები 
იშიშვლეს. იყო ერთი მომენტი, როცა რევოლიუციის საქმე 
თითქმის საბოლოოდ წაგებულად უნდა ჩათვლილიყო: 
კოალიციის ჯარი პარიზს ემუქრებოდა, ვანდეა, ბრეტანი, 
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ლიონი, ტულონი აჯანყებული იყო. მაგრამ იაკობინელებმა 
სძლიეს ორმაგს საფრთხეს მით, რომ რევოლიუციის ინტე-
რესები მრავალრიცხოვანი გლეხობის ინტერესებს დაუკავ-
შირეს. შემდეგ ჰოშმა, ჟურდენმა და ნაპოლეონმა მთელი 
ევროპა დაიპყრეს ფრანგი გლეხის შემწეობით. 

 დღეს რუსეთი ისეთივე აგრარური ქვეყანაა, როგორიც 
საფრანგეთი იყო მეთვრამეტე საუკუნის დასასრულს. გლეხ-
კაცობა ხალხის უდიდეს ნაწილს შეადგენს, მაგრამ საუკეთესო 
მიწა წყალი მხსვილი მემამულეებისა, ეკლესიებისა, მონსტრისა 
და ყოფილი სამეფო გვარეულობის წარმომადგენლობის 
ხელშია. ამ ფეოდალურ წოდებებს და უწყებებს მოულოდ-
ნელად გამოეცალა დედაბურჯი, რომელიც მათ ბოლო 
დრომდე იკავებდა: მეფის მთავრობა! ეს გლეხმა ინსტინქ-
ტიურად იგრძნო რასაკვირველია. მაგრამ მის შეგნებაში მიწა 
და თავისუფლება შედუღებულია. გლეხკაცი თავისუფლებას 
უწინარეს ყოვლისა მიწის მოსაპოებლად გამოიყენებს. ამიტომ, 
საჭიროა, რაც შეიძლება დაჩქარდეს მიწის საკითხის 
გადაწყვეტა. წინააღმდეგ შემთხვევაში აგრარული მოძრაობა 
სტიქონურ ხასიათს მიიღებს და ბატონყმობის ნაშთებთან 
ერთად ბევრს ისეთ რამესაც წალეკს, რაც ძვირფასია 
ახლანდელი დროებითი მთავრობისათვის. 

ხოლო, თუ რევოლიუციამ გლეხკაცი დააკმაყოფილა, 
მაშინ დემოკრატიული რუსეთი საშიში გახდება მთელი 
ევროპის კონსერვატიული ძალებისთვის . რევოლიუციას 
ყოველთვის დიდი საპროპაგანდო ძალა აქვს. ისტორიას 
იშვიათად ახსოვს ისეთი რევოლიუცია, რომელიც ვიწრო 
ეროვნულ საზღვრებში მოთავსებულიყოს. საფრანგეთის დიდმა 
რევოლიუციამ მთელი ევროპა ააფორიაქა და შესცვალა: 1830 
წლის ივლისის რევოლიუციის ნაპერწკალი ბელგიასა და 
პოლონეთში გადავარდა. 1848 წლის თებერვლის რევო-
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ლიუციამ მარტის დღეები გამოიწვია პრუსიასა და ავსტრიაში. 
თითქო არც რუსეთის 1905 წლის განმათავისუფლებელს 
მოძრაობას ჩაუვლია სრულიად უშედეგოთ: მას გამოეხმაურა 
ოსმალეთი, პორტუგალია, ჩინეთი, სპარსეთი. 

რუსეთის დიდი რევოლიუცია ერთი თვის წინად დაიწყო, 
მაგრამ ზოგიერთი სვეტები კიდეც შეინძრა დასავლეთ ევროპის 
ძველს შენობაში. პრუსიას რეფორმების ხანა ეუწყა, ესპანეთში 
მუშათა მოძრაობა გაძლიერდა. მაგრამ ჯერ ჯერობით 
განახლებული რუსეთი უფრო თავის იდებითა საშიში, ვიდრე 
თავისი ლაშქარით. რუსის ჯარისკაცები ბრძოლის ველიდან 
გუნდ-გუნდათ შინისკენ გარბიან, როგორც დიდი რევოლუციის 
პირველ წლებში ფრანგი ჯარისკაცები გარბოდნენ. მაგრამ ეს 
ჯარისკაცები შესძლებენ სამშობლოს დაცვას, თუ სამშობლომ 
მას თავისუფლებასთან ერთად მიწაც მისცა. მაშინ 
განახლებული და აღფრთოვანებული ლაშქარი შესაფერ 
მეთაურებსა და სარდლებსაც წარმოშობს. 

რუსეთის რევოლიუცია ბოლომდე მივა როგორც გლეხური 
რევოლიუცია ან ის შუა გზაზე შეჩერდება. 

 
 „საქართველო“, № 80, პარასკევი,  

14 აპრილი, 1917 წ. 
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უკრაინა და საქართველო 

ავტონომიის საკითხი რუსეთში თეორეტიული კვლევა 
ძიების საგანი იყო ბოლო დრომდე. დღეს ის პრაქტიკული 
მოქმედების საგნად იქცა კიდეც. დროებითმა მთავრობამ 
აღიარა პოლონეთის სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა 
და ფინლიანდიის ავტონომიური უფლებები აღადგინა. 
უკრაინელებმა ეროვნული კონგრესი მოიწვიეს და ავტონომიის 
პროექტი შეიმუშავეს. მოსალოდნელია რომ თვით დამფუძ-
ნებელ კრებაში თითქმის ყველა ჩაგრულ ერების წარ-
მომადგენლები, ლატიშებიდან და ესტონელებიდან დაწყებული 
ყირიმელ თათრებსა და ბურიატებამდე ეროვნულ-ტერიტო-
რიული თვითმართველობას მოითხოვენ ამა თუ იმ კომპე-
ტენციით. და მათ უწინარეს ყოვლისა მიეგებათ არა იდეური 
მომზადებისა და ისტორიული უფლებებისა, არამედ რეალურ 
ძალთა განწყობილების მიხედვით. 

მართლაც ეროვნული საკითხი დღეს რუსეთში ძალის 
საკითხია და არა იდეური კამათის: ისევე როგორც სხვა დიდი 
პოლიტიკური და სოციალური საკითხები. ვისაც შესაფერი 
ძალღონე არ შესწევს დუმილი უჯობს ჯერჯერობით. 

რომელი სისტემა გაიმარჯვებს განახლებულს რუსეთში: 
ცენტრალიზმი თუ დეცენტრალიზმი? 

დიდი გულუბრყვილობა იქნებოდა გვეფიქრნა, რომ ასეთი 
ძირითადი საკითხი უმტკივნეულოდ გადასწყდება იდეათა 
სფეროში. საფრანგეთის დიდ რევოლიუციის დროს მწვავე 
ბრძოლა სწარმოებდა ცენტრალიზმის მომხრე იაკობინელებსა 
და ფედერალიზმის მომხრე ჟირონდელებს შორის და ბოლოს 
უკანასკნელებმა საკუთარი მოკვეთილი თავებით გამოისყიდეს 
სასტიკი დამარცხება. ფედერალიზმის იდეა დამარცხდა არა 
იმიტომ, რომ ის ნაკლებ სამართლიანი ან ნაკლებ კეთი-
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ლისმყოფელი იყო, არამედ იმიტომ, რომ აჯანყებული პროვინ-
ცია სუსტი აღმოჩნდა რევოლიუციურ პარიზთან შედარებით. 

რეალურ ძალთა განწყობილების გაზომვა ჯერჯერობით 
ძნელია რუსეთში. მაგრამ წინასწარი ნიშნების მიხედვით 
ახლავე შეიძლება ითქვას რომ ველიკორუსებმა ტომი 
მთლიანი და განუყოფელი რუსეთის იდეის გარშემო 
შემოკრბება. ეს წარმოადგენს მეტის მეტად მჭიდრო მასას და 
დაახლოვებით სამოცდაათ მილიონს სულს უდრის. დანარჩენი 
ერები ალბათ თითქმის გამოუკლებლივ თვითმართველობის 
და ფედერაციის იდეას მიემხრობიან. ეს წარმოადგენს ნაკლებ 
კომპაქტურ მასას და პოლონელების გამოკლებით დაახლო-
ვებით იმავე სამოცდაათ მილიონს უდრის. მაგრამ ამ რიცხვში 
შედიან უმიწაწყალო ერები და მოხეტიალე ურდოები, რომელ-
თა ხმას დიდი მნიშვნელობა არა აქვს ტერიტორიული 
ავტონომიის საკითხში.  

საფიქრებელია, რომ შინაგან ძალთა მიხედვით ცენტრა-
ლიზმს მეტი შანსები უნდა ჰქონდეს გასამარჯვებლად ვიდრე 
დეცენტრალიზმს.  

მაგრამ შესაძლებელია ისიც, რომ არსებულ ძალთა 
განწყობილება ძირიანად შესცვალოს უკიდურესი დემოკრატიის 
გამარჯვებამ. მუშათა დემოკრატია აგრე რიგად დაინტერე-
სებული არ არის მკაცრი ცენტრალიზმის გაბატონებაში. 
ავსტრია-ჰუნგრეთის მაგალითმა ნათელჰყო, რომ პოლიტი-
კური დეცენტრალიზაცია ოდნავაც არ ასუსტებს კლასობრივს 
ბრძოლას. 

ესეცაა, რომ სანამ საერთაშორისო ომი სწარმოებს, 
სახელმწიფოებრივ ერის ძალა გათიშული და შესუსტებულია 
თავისთავად. ეს გარემოება დროებით საგრძნობლად სცვლის 
ძალთა განწყობილებას. სხვა პირობებში შეუძლებელი იქნებო-
და ისეთი სიტყვების ხმარება, როგორიც პოლონეთის 
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დროებითმა საბჭომ იხმარა რუსეთის დროებითი მთავრობის 
საპასუხოდ.  

კიდევ ნაკლებ შესაძლებელი იქნებოდა ისეთი რეზოლუ-
ციების მიღება, როგორიც უკრაინელთა კონგრესმა მიიღო 
კიევში. 

მართალია ამ კონგრესმა ვერ შესძლო თავისი თავი 
უკრაინის ეროვნულ დამფუძნებელ კრებად აღეარებინა. 
როგორც პროფესორი მ. გრუშევსკის განცხადებიდან სჩანს, 
კიევის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოს შეუთვ-
ლიათ, თუ უკრაინელების კონგრესმა თავისი თავი დამფუძ-
ნებელ კრებათ აღიარა, ხიშტებით დავშლითო. ამის საპასუხოთ 
უკრაინელ ჯარისკაცთა და აფიცერთა ამხანაგობას გადაუწყ-
ვეტია ისეთივე ხიშტებით დაიცვან თავისი უფლებები.  

ბოლოს ალბათ მაინც უფრო ძლიერი მხრის მუქარას 
გაუჭრია და უკრაინულ კონგრესს მხოლოდ წინასწარ 
მოსამზადებელი კრების ხასიათი მიუღია. 

მაგრამ დღეს ისეთი დღეა, რომ სიტყვები ჰაერში 
ჩამოკიდებულნი როდი რჩებიან: დღეს სიტყვები ადვილად 
ხორცს იბამენ და რეალური ძალად ხდებიან. უეჭველია, რომ 
ხვალ ან ზეგ უკრაინელები იძულებულნი იქნებიან ან თავიანთ 
რეზოლიუციები განახორციელონ ან პასუხი აგონ თავიანთი 
მკვეთრი სიტყვებისთვის. ამ თვალსაზრისით უკრაინის საკითხს 
ღრმა დრამატიული ელფერი ეძლევა. კიევის კონგრესი მხო-
ლოდ შესავალია დიდი დრამისა. მისი დასასრული, როგორც 
ვსთქვით, ძალთა განწყობილებაზე იქნება დამოკიდებული. 

რა ძალას წარმოადგენს თვით უკრაინელი ერი ?  
დაახლოებით ხუთი მილიონი უკრაინელი ჰაბსბურგთა 

მონარქიაში სცხოვრობს, გალიციასა, ჰუნგრეთში; ორმოცდა - 
ათმილიონი სული უკრაინელი რუსეთშია დასახლებული. 
მოსახლეობა საკმაოდ აჭრელებულია; ოცდა-თხუთმეტ მი-
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ლიონ უკრაინელს შორის თორმეტ მილიონამდე სული უცხო 
ტომების წარმომადგენლები ჩათესლილი, ებრაელები, ველი-
კორუსები, პოლონელები და სხვები. ესენი უეჭველად ერთ-
გვარ გამთიშავს ძალას წარმოადგენენ. ეროვნული ტერი-
ტორია არ არის სავსებით ნათლად შემოფარგლული, მას 
ბუნებრივი ზღუდეები აკლია. უკრაინის ტერიტორია დასავლე-
თით კარპატებს იქით იწყება და აღმოსავლეთით მდინარე 
დონსა და ყუბანამდე აღწევს. ჩრდილო-აღმოსავლეთით უკ-
რაინელების მოსახლეობა შეუმჩნევლად გადადის ველიკო-
რუსების მოსახლეობაში, ჩრდილო-დასავლეთით - პოლონე-
ბისაში. მხოლოდ სამხრეთით აკრავს ამ ქვეყანას დიდი 
ბუნებრივი საზღვარი, სახელდობრ შავი ზღვა, მაგრამ სწორედ 
შავი ზღვის ნაპირია ყველაზე მეტად სადაო და აჭრელებული. 

მაგრამ სამაგიეროდ დიდი უპირატესობანიც აქვს უკრაინის 
მიწაწყალს. ის წარმოადგენს უნოყივრეს ნიადაგს და უმდიდრეს 
პურის ბეღელს ევროპაში. რუსეთის უპირველესი სამთამადნო 
რაიონი, დონეცის მხარე, უკრაინის საზღვრებშია მოქცეული. 
მდინარე დნეპრი უდიდეს სააღებმიცემო გზას წარმოადგენს 
ბალტიის და შავ ზღვის შორის. თვით შავი ზღვა კი უკრაინას 
ცენტრალური და სამხრეთ ევროპის ბაზებს უკავშირებს. 
ცხადია, რომ ეკონომიური და ფინანსიური თვალსაზრისით (!) 
უკრაინის ტერიტორიულ ავტონომიას მტკიცე საფუძველი აქვს. 
1903 წლის ბიუჯეტის მიხედვით უკრაინის მხარემ რუსეთის 
სახელმწიფოს დაახლოებით 520 მილიონი მანეთი შემოსა-
ვალი მისცა, სახელმწიფომ კი უკრაინისთვის მხოლოდ 280 
მილიონი მანეთი დახარჯა. 

დღეს, როცა მიცვალებულნი მკვდრეთით სდგებიან, ისტო-
რიულ ტრადიციებსაც კი ერთგვარი რეალური ძალა აქვს. 
უკრაინელები იხსენებენ რომ მათ თავისი საკუთარი გზით 
უვლიათ ერთ დროს. კიევის პერიოდში ეს ტომი მეთაურობდა 
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აღმოსავლეთ სლოვენების კულტურას. მონგოლურ პერიოდში 
უკრაინელებმა უფრო ფაქიზად შეინარჩუნეს ხალხოსნური სუნი, 
თემური თავისუფლება და ამომრჩევლობითი პრინციპი, რაიცა 
ჩქარა შეეჯახა მოსკოვის ბიუროკრატიულ სისტემას. 

უკრაინისა და საქართველოს ისტორიულს წარსულში 
ბევრი მსგავსებაა. უკრაინაც რუსეთის ნებაყოფლობით შეუერთ-
და ისევე როგორც ჩვენი სამშობლო. უკრაინაც რუსეთში 
მფარველს ეძებდა, გარეშე მტრების წინააღმდეგ. ხელშეკრუ-
ლების ძალით, რომელიც 1654 წელს დამტკიცდა მოსკოვში, 
უკრაინას პოლიტიკური ავტონომია უნდა ჰქონოდა და თავისი 
არჩეული ჰეტმანი და თავისი ეროვნული ჯარი ჰყოლოდა.  

რუსეთმა მეორე დღესვე დაიწყო ამ ხელშეკრულების 
დარღვევა.  

უკრაინელმა ერმა რავდენიმე (!) აჯანყება მოახდინა. 
აჯანყება ადვილად ჩაქრობილ იქმნა შინაური ორგულობის 
გამო. არისტოკრატია დეზერტირობისა და გარუსების გზას 
დაადგა. ბოლოს პეტრე დიდმა ჰეტმანობა მოსპო და1722 
წელს რუსი აფიცრებისგან შემდგარი საგანგებო მალორო-
სიული კოლეგია დააარსა. ამას მოჰყვა გამოჩენილი 
უკრაინელი მეთაურების და მამასახლისების პეტროგრადში 
გაწვევა და დატუსაღება. 

როგორც ქართველებს ისე უკრაინელებს მძიმე ტვირთად 
აწვა მეფის მთავრობის უღელი. ბიუროკრატია უარჰყოფდა არა 
თუ უკრაინელი ერის უფლებებს, თვით მისი არსებობის 
ფაქტსაც კი. მესამოცე წლებში მინისტრმა ვალუევმა განაცხადა, 
რომ „უკრაინული ენა არასოდეს არ ყოფილა, არ არის და არც 
იქნებაო“. მესამოცდაათე წლებში მეფის საგანგებო უქაზმა 
საბოლოოდ აკრძალა უკრაინული ენის ხმარება სკოლებსა და 
დაწესებულებებში. ამ სასტიკს ზომებს მოჰყვა ხალხის 
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გაველურება, მისი ჩამორჩენა სწავლა-განათლების და 
სულიერი კულტურის ნიადაგზე. 

აქ კიდევ არ სწყდება ანალოგიათა ძაფი ჩვენსა და 
უკრაინელებს შორის. მართალია დღეს მათ უკეთესი დრო 
დაუდგათ. მათ შეუძლიათ სახელმწიფოებრივი ერის წარმო-
მადგენლებს ისე ელაპარაკონ, როგორც თანასწორი თანა-
სწორს ელაპარაკება. მაგრამ დიდი უკრაინის და პაწია 
საქართველოს მომავალი ბედი მაინც მჭიდროდ გადაჭდო-
ბილია ერთმანეთში.  

უკრაინისა და საქართველოს შეერთების შემდეგ რუსეთის 
წინაშე კონსტანტინოპოლისა და სრუტეების საკითხი 
აღიმართა.  

რუსეთმა იგრძნო, რომ მისი ისტორიული გზა ახლობელი 
აღმოსავლეთისაკენ მიდის. მაგრამ ამ გზაზე უკრაინელი და 
ქართველი ერი სცხოვრობს.  

რუსეთის მებრძოლი იმპერიალიზმი მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში მიაღწევს თავის მიზანს, თუ ის ამ ორი ერის 
ცხედარს გადასთელავს. რუსეთის ლიბერალური ბურჟუაზია 
ადვილად შეურიგდება პოლონეთის დამოუკიდებლობას, 
ფინლიანდიის, ლატვიის და სომხეთის ავტონომიას, მაგრამ ის 
უბრძოლველად ვერ დაუთმობს ვერც უკრაინელებს, ვერც 
ქართველებს, იმიტომ რომ ეგ ეგრედ წოდებული ისტორიული 
მისიის დათმობა იქნებოდა. უბრალო შემთხვევა არ არის ის 
გარემოება, რომ პეტრე დიდმა მოსპო ნებაყოფლობით 
შემოერთებული უკრაინა, ხოლო ალექსანდრე პირველმა - 
ნებაყოფლობით შემოერთებული საქართველოს ავტონომია. 
იმავე ალექსანდრე პირველმა 1806 წელს ავტონომია მიანიჭა 
დაბყრობილ ფინლიანდიას, ხოლო 1815 წელს კონგრესის 
პოლონეთს. 
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მაგრამ მოსალოდნელია რომ დემოკრატიის გამარჯვება 
შესცვლის რუსეთის იმპერიალისტურ სულისკვეთებას და სხვა 
მიმართულებას მისცემს მის საგარეო პოლიტიკას. ამის ნიშნები 
კიდევ სჩანს. მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოების 
გავლენის ქვეშ კადეტურმა დროებითმა მთავრობამ 
დღესდღეობით თითქო უარჰყო დაბყრობითი ომი.  

მაგრამ მილიუკოვებს და როდიჩევებს გულის იდუმალ 
სიღრმეში ძველებურად უღვივის აიასოფიის სიყვარული. და 
უკრაინის ან საქართველოს მომავალი ბედი სხვათა შორის 
იმაზეც არის დამოკიდებული, რავდენად (!) შეთანხმებული 
აღმოჩნდება რუსეთის გულისცემა ლიბერალებისა და 
იმპერიალისტების აღგზნებულ გულისცემასთან. 

 
 „საქართველო“, № 85, პარასკევი,  

21 აპრილი, 1917 წ. 
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ფხიზელი რევოლიუცია 

რუსის ჯარი, როგორც სჩანს, ვერ არის მაინცა და მაინც 
ბრძოლის გუნებაზე. ერთი დიდი შეუგნებელი ნაწილი 
სანგრებიდან ამოდის, იარაღს სტოვებს და არხეინად შინისკენ 
მიემგზავრება. სხვები მემამულეებს არბევენ და რკინის გზის 
სადგურებს ანადგურებენ. კიდევ სხვები გერმანელებს ჰკოცნიან.  

ყველაზე შეგნებული ნაწილი თავის პოსტზე სდგას 
შეუდრეკლად, მაგრამ ყოველს შემთხვევაში მაინც ომის 
გათავებასა და უანექსიო და უკონტრიბუციო ზავის ჩამოგდებას 
ითხოვს. ასეთს გარემოებაში იმპერიალისტურს პოლიტიკას 
ყოველი ნიადაგი ეცლება. 

ეს გარემოება დიდათ აღონებს ზოგიერთ რუსის 
პატრიოტს. ყოფილმა სამხედრო მინისტრმა გუჩკოვმა წასვლის 
წინ განცვიფრება გამოსთქვა იმის გამო, რომ რუსეთის დიდმა 
რევოლუციამ ისეთი მამულიშვილური აღფრთოვანება ვერ 
გამოიწვია, როგორიც თავის დროზე საფრანგეთის დიდმა 
რევოლიუციამ გამოააშკარავა. პირიქით: რუსეთის სამხედრო 
ენერგია რევოლუციის დაწყების შემდეგ თითქო კიდეც 
მოდუნდა. 

მართლაც, დიდად დამახასიათებელია ეს გარემოება. 
უკანასკნელი ორი თვის განმავლობაში რავდენმეჯერ საჯაროდ 
გამოცხადდა, რომ სამშობლო განსაცდელშია. ამგვარ 
განცხადებას საფრანგეთში ერთს დროს ეროვნული ენერგიის 
აფეთქება მოჰყვა. რუსეთში კი ჯერ არსად სჩანან არც 
დანტონები და კარნოები, რომელნიც გამარჯვების ორგანი-
ზაციას მოაწყობენ, არსად სჩანან რევოლიუციური გენერლები, 
რომელნიც ჯარს გამარჯვების გზას უჩვენებენ. 

რით აიხსნება ეს მოვლენა? 
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ნუ თუ რუსის ხალხი მართლაც მოკლებულია 
მამულიშვილურ გრძნობას, ნუ თუ მას მართლა სხვაზე ნაკლებ 
უყვარს სამშობლო? 

სამშობლოს სიყვარული არ შეიძლება აბსტრაქტულად. არ 
შეიძლება სამშობლოს სიყვარული მარტო იმისთვის, რომ ის 
ვრცელი და ბარაქიანია; საჭიროა, რომ ამ სივრცეში ადამიანს 
ერთი კუთხე მაინც ჰქონდეს, ან ერთი კერა, რომელიც მას 
იზიდავს მოგონებებით, სითბოთი და ლაზათიანობით. 
საფრანგეთის დიდმა რევოლიუციამ ასეთი კერა მისცა ფრანგის 
გლეხს, და ამ უკანასკნელმა რევოლიუციურ ომებში თავი 
დასდო სამშობლოსათვის. 

რა მოგონებები წაიღო რუსის ჯარისკაცმა სამშობლოდან 
და რა შესძინა მას ჯერჯერობით რევოლიუციამ?  

სამწუხაროდ რუსეთის დიდი რევოლიუცია ევროპიული 
ომის პროცესში დაიწყო და არა ომის წინ, როგორც საფრან-
გეთში: ომის პროცესში კი მეტისმეტად ძნელია ძირითადი 
სოციალური და ეკონომიური საკითხების გადაწყვეტა. სამშობ-
ლოს იდეა აგრე რიგად ძვირფასი არ გამხდარა რუსის 
ჯარისკაცისათვის, მიტომ, რომ საფუძვლიანად არ შეცვლილა 
მისი ქონებრივი მდგომარეობა. გასაკვირალი არ არის რომ 
როზგის მოსპობამ ან ტრამვაის ვაგონში ჩაჯდომის უფლებამ 
პატრიოტული აღფრთოვანება ვერ გამოიწვია რუსის 
ჯარისკაცში. 

საყურადღებოა კიდევ ერთი გარემოება. ფრანგმა ერმა 
პირველი დიდი ბურჟუაზიული რევოლიუცია მოახდინა 
ევროპის კონტინენტზე. დანარჩენს ევროპაში მაშინ კიდევ 
ფეოდალური წესწყობილება იყო გამეფებული. და მთელმა 
კონსერვატიულმა ევროპამ სამკვდრო-სასიცოცხლო ომი 
გამოუცხადა რევოლიუციურ საფრანგეთს. იქ სამშობლო 
მართლაც უკიდურეს განსაცდელში ჩავარდა: ფრანგის ერი 
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დაღუპვას საზოგადოებრივი კეთილდღეობის კომიტეტმა და 
პატრიოტულმა ლაშქარმა გადაარჩინა. 

რუსეთმა პირიქით, უკანასკნელი ბურჟუაზიული რევო-
ლიუცია მოახდინა ევროპის კონტინენტზე. მთელს დასავლეთ 
ევროპაში კარგა ხანია კიდეც ბურჟუაზიული წეს-წყობილებაა 
გაბატონებული. არსებითად რუსეთის სახელმწიფოს მეზობ-
ლებისაგან დღეს ნაკლები საფრთხე მოელის, ვიდრე გუშინ 
ელოდა. მეფის მთავრობამ ომის დაწყებისთანავე დაჰკარგა 
პოლონეთი, კურლიანდია, დასავლეთი მხარის ნაწილი; 
რევოლიუციურ რუსეთს ჯერ თითქმის ერთი გოჯი მიწაც არ 
დაუკარგავს, ჯარის არევ-დარევისა და მოდუნების მიუხედავად. 
არც გერმანიას, არც ავსტრო-ჰუნგრეთს აღარ ძალუძს 
წინანდელი გააფთრებით რუსეთს ეკვეთოს. უკანასკნელი 
ცნობების მიხედვით მტრის ჯარმა პირი იბრუნა დასავლე-
თისაკენ. ასეთ პირობებში ნელ-ნელა ნიადაგი ეცლება რუსე-
თის სამხედრო აღფრთოვანებას. ომის უაზრობა ყველასათვის 
აშკარა ხდება. 

საფრანგეთის რევოლიუციის მოღვაწეებს შეურყვნელად 
სწამდათ, რომ მათ სამშობლოს ბედნიერება მიჰქონდა მთელი 
კაცობრიობისათვის. საფრანგეთი მეთაურობდა ხალხების 
ბრძოლას ტირანების წინააღმდეგ. საკანონმდებლო დაწესებუ-
ლებაში ერთმა იაკობინელმა გულწრფელად წამოიძახა: 
„რევოლიუცია მარტო საფრანგეთისთვის როდი ხდება: ჩვენ 
ანგარიში უნდა მივსცეთ მთელს კაცობრიობას!“ ეროვნული 
კონვენტის პროკლამაციაში, რომელიც ფრანგის ჯარისადმი 
იყო მიმართული, შემდეგი აღმაფრთოვანებელი სიტყვები 
ეწერა:  

„კალძისა, შპეიერის და არგონების მებრძოლნო! ნუ თუ 
თქვენ დაღუპავთ სამშობლოს, რომელიც ერთხელ კიდევ 
დაიხსენით? თუ თქვენ დამარცხდით, საფრანგეთი მტრების 
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სამასხარაო და ტირანების საჯიჯგნი გახდება. თქვენი 
დამარცხება დედამიწას შავი სამოსელითა და ცრემლებით 
დაჰფატრავს: თავისუფლება მიატოვებს ამ სევდიან ქვეყანას და 
მასთან ერთად გაჰქრება ადამიანური ტომის იმედები.  

რაც თქვენ აღარ იქნებით, უბედური ადამიანები თავისი 
ბორკილებით მოვლენ თქვენს სასაფლაოზე და შეურაცხყოფენ 
თქვენს ნაშთს. მაგრამ, თუ თქვენ გაიმარჯვებთ, ბოლო 
მოეღება ტირანიას. ერები ერთმანეთს გადაეხვევიან და 
ხანგრძლივი შეცდომის გამო დარცხვენილნი სამუდამოდ 
ჩააქრობენ ომის ლამპარს. 

თქვენ გამოცხადებულ იქნებით სამშობლოს მხსნელებად, 
რესპუბლიკის დამაარსებლებად, სამყაროს განმაახლებ-
ლებად!“ 

ეს საუცხოვო მოწოდება ჟირონდელი ინარის კალამს 
ეკუთვნის. ჟირონდელები კი ტიპიური წარმომადგენლები 
იყვნენ ლიბერალური ბურჟუაზიისა.  

შეუძლია თუ არა თანამედროვე ლიბერალს ასეთი 
ცეცხლის მფრქვეველი სიტყვების წარმოთქმა ? ვერც გუჩკოვი, 
ვერც მილიუკოვი, ვერც თვით კერენსკი ვერ გამოიჩენს ასეთს 
პათეტიზმს, მათს პირში იაკობინელებისა ან ჟირონდელების 
მსგავსს მოწოდებებს ცოტა არ იყოს კომიკური ელფერი 
ექნებოდა. საფრანგეთის რევოლიუციის დროს ბურჟუაზია ჯერ 
კიდევ ახალგაზრდა იყო. მათში ჯერ კიდევ მძლავრი 
ინსტინქტები და გამოურკვეველი გრძნობები სჭარბობდა: მის 
იდეალებს სიახლის ბრწყინვალება ჰქონდა. მას შემდეგ 
ბურჟუაზია მომწიფდა, ალაგ-ალაგ გაჭაღარავდა კიდეც: მის 
ფანტაზიას სოციალისტური რევოლიუციის მოჩვენებები 
ესტუმრნენ. მის ბელადებს აღარ შეუძლიანთ დანტონივით 
გულუბრყვილოდ და დანდობილად აღიარონ: „ყველა 
საკუთრება, ტერიტორიული იქნება ის თუ ინდუსტრიული, 
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სამუდამოდ უნდა შენარჩუნებულ იქნას“. თვით ბურჟუაზიულმა 
მეცნიერებამ უცილობლად დაამტკიცა, რომ მუდმივი არაფერია 
დედამიწის ზურგზე. 

მაგრამ რუსეთის რევოლიუციაში შეკვეცილია არა მარტო 
ბურჟუაზიის, არამედ მუშათა კლასის აღფრთოვანებაც. ამ 
უკანასკნელს წინანდებურად აღარ სწამს, რომ ბურჟუაზიული 
რევოლიუცია მას თავისუფლებას, ძმობას და თანასწორობას 
მოუტანს. ის მონაწილეობას იღებს ბურჟუაზიულ რევოლიუ-
ციაში და ამასთანავე სოციალისტური რევოლიუცისთვის 
ოცნებობს. დღევანდელი ბრძოლა მისთვის უფრო ვალდებუ-
ლებაა, ვიდრე სიამოვნება. დემოკრატიული რესპუბლიკა 
მხოლოდ ერთი საფეხურია, რომელიც ასე თუ ისე უნდა 
განვლოთ; ოცნებას არ შეუძლია ამ საფეხურზე შეჩერება. 

საფრანგეთის რევოლიუციაში ბევრი რამ უშუალო იყო და 
მოულოდნელი. ყოვლად შეუძლებელი იყო რევოლიუციის 
მსვლელობის წარმოდგენა 1789 წლის მაისში, როცა გენე-
რალური შტატები შეიკრიბა, ან ივნისში, როცა მესამე წოდების 
წარმომადგენლებმა ფიცი დასდეს „ბურთის სათამაშო ზალაში“. 

დღეს თითქო ყველაფერი წინასწარ განსაზღვრულია: ჩვენ 
გვრწამს (!) რომ დროებითი მთავრობა დამფუძნებელ კრებას 
მოიწვევს, ხოლო დამფუძნებელი კრება დემოკრატიულ 
რესპუბლიკას დაამყარებს. აგრარული საკითხი, სოციალური 
პრობლემები რაციონალურად შემუშავებული პროგრამების 
მიხედვით უნდა გადასწყდეს. შემდეგ მოსალოდნელია კონტრ-
რევოლიუცია ან რეაქცია: ამას გვასწავლის გამოცდილება და 
ისტორიის გაკვეთილი. 

რუსეთის რევოლიუცია ყველაზე ფხიზელი რევოლიუციაა, 
რომელიც ოდესმე კაცობრიობას უნახავს. ცივი ანალიზი, 
პოლიტიკური წინდახედულება სჭარბობს ინტუიციასა და 
შემოქმედებას, ადამიანები იკრიბებიან და რეზოლიუციებს 
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სწერენ; სხვები კონტრ-რეზოლიუციებით უპასუხებენ. რევო-
ლიუციურ ორგანიზაციებს, რევოლიუციურ პარტიებს ჭკუადამჯ-
დარი, გამობრძმედილი მოღვაწეები მეთაურობენ. დღეს 
სიმწიფე ისეთივე უპირატესობაა, როგორიც საფრანგეთის 
რევოლიუციაში ახალგაზრდობა იყო. რობესპიერი 36 წლის 
იყო, როცა გილიოტინაზე ავიდა, დანტონი 35 წლისა, სენ-
ჟიუსტი 27 წლისა. გენერალი მარსი 27 წლისა, გენერალი 
ჰოში 28 წლისა მოკვდა, გენერალი მარსი 27 წლისა. ამ 
ადამიანებმა მოასწრეს თავისი როლის დამთავრება და იმ 
იმედით წავიდნენ, რომ მათი სახელი დარჩებოდა ისტორიის 
პანთეონში. 

მაგრამ ყველაზე დამახასიათებელი ის არის, რომ ფრანგ 
რევოლიუციონერებს ხელში მუხის ფოთოლი ეჭირათ კამილ 
დემულენის მსგავსად. რუსის რევოლიუციონერებს კი მარქსისა 
და მიხაილოვსკის თხზულებები უჭირავთ. ეს კი მძიმე ტვირთია, 
დიდტანიანი წიგნები. 

 
 „საქართველო“, № 100, ხუთშაბათი,  

მაისის 11 (24), 1917 წ. 
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გერმანელებმა რიგა აიღეს, იქიდან შორს 
აღარ არის პეტროგრადამდე 

რასაკვირველია, ეს ჯერ კიდევ საკითხია, წავლენ 
გერმანელი რაზმები პეტროგრადისკენ. მაგრამ თავისთავადაც 
დიდმნიშვნელოვანი ფაქტია ისეთი ქალაქის აღება, რომელიც 
თავისი სიდიდით თითქმის რუსეთის ყველა ქალაქსა სჭარბობს, 
გარდა პეტროგრადისა და მოსკოვისა, კულტურული და 
ეკონომიური მნიშვნელობით კი თვით სატახტო ქალაქებსაც არ 
ჩამოუვარდება. 

რიგა გერმანელი რაინდების ორდენმა დააარსა მეცამეტე 
საუკუნის დასაწყისში, მას დღემდე შენარჩუნებული აქვს 
ძველებური ელფერი. გერმანელები ყოველთვის ამ ქალაქის 
დაბრუნებისთვის ოცნებობდენ. უეჭველია რომ რიგას გერმა-
ნეთი ადვილად აღარ დასთმობს და ეს ქალაქი შემადგენელ 
ელემენტად შევა მორიგს საზავო პროგრამაში, რომელსაც 
ბერლინის მთავრობა წამოაყენებს. 

ეს გარემოება გააძნელებს სამშვიდობო მოლაპარაკების 
დაწყებას, მიტომ, რომ რიგის დათმობა რუსეთის სახელმწი-
ფოსთვის კიდევ უფრო ძნელი იქნება, ვიდრე ვარშავისა, 
ლოძისა, ვილნოსი და ლიბავის დათმობა იყო. 

მაგრამ რიგის აღებას დიდი მნიშვნელობა აქვს არა მარტო 
ომისა და ზავის საკითხისა, არამედ რუსეთის შინაური 
პოლიტიკისთვისაც. თუ ვარშავისა, ლოძისა და კოვნოს 
დაკარგვამ ხალხის ნდობა დაუკარგა მეფის მთავრობას და 
ბოლოს ნიადაგიც გამოაცალა მას, ტარნოპოლისა და რიგის 
დაკარგვა საფუძვლიანად შეარყევს დროებით მთავრობის 
მდგომარეობას და გააძლიერებს მძაფრ იერიშებს, რომელნიც 
კიდევ მოაქვს ერთი მხრით მემარცხენეებს და მეორე მხრით 
მემარჯვენეებს.  
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დამახასიათებელია ის წვრილმანი, რომ კერენსკის რუსის 
დანტონს უწოდებენ ტარნოპოლის კატასტროფამდე და მეფე 
ივანე თეოდორეს ძე დაარქვეს ამ კატასტროფის შემდეგ. 
უეჭველია, რომ რიგის დაკარგვის გამო ეს მჭერმეტყველი და 
გულაჩუყებული დილეტანტი კიდევ უფრო დაჰკარგავს 
ადრინდელ მიმზიდველობას.  

მოსკოვის სახელმწიფო თათბირზე კერენსკიმ განაცხადა, 
რომ დღევანდელი დროებითი მთავრობა არ ეყრდნობა არც 
მემარცხენეებს, არც მემარჯვენეებს, მაგრამ მაინც საკმაოთ 
ძლიერია, რომ თავის მიზნებს მიაღწიოს.  

ამ დებულების პირველი ნაწილი სწორია, მეორე დიდად 
საეჭვოა. 

დღევანდელ დროებით მთავრობას ოპოზიციაში უდგანან 
ერთი მხრივ ბოლშევიკები, მეორე მხრივ იდუმალი ან აშკარა 
კონტრ–რევოლიუციონერები და რაც დრო გადის მით უფრო 
მრავალ–რიცხოვანი და მკაცრი ხდება ეს ორმაგი ოპოზიცია. 
ივლისის დღეებში მთავრობამ შესძლო ბოლშევიკური 
აჯანყების ჩაქრობა: მაშინ მოძრაობას სტიქიონური ხასიათი 
ჰქონდა. დაკვირვებული მეთვალყურისათვის უეჭველია, რომ 
მას შემდეგ ბოლშევიკები ინტერნაციონალისტებთან ერთად 
დიდს საორგანიზაციო მუშაობას ეწევიან და მათ მორიგს 
გამოსვლას უფრო შეგნებული ხასიათი ექმნება – ეს ხალხი 
წინააღმდეგი იყო შეტევისა. 

ტარნოპოლისა და რიგის მარცხმა მათი პოლიტიკა 
გაამართლა საკუთარი მიმდევრების თვალში და იდეური 
სიმტკიცე მიანიჭა მათ პრაქტიკულ მოღვაწეობას. 

მეორე მხრივ აშკარად გაისმა კონტრ–რევოლიუციო-
ნერების ხმა, რომელიც მიბნედილი იყო რევოლიუციის 
პირველ დღეებში. ეს ადამიანები რევოლიუციასა და მის 
ორგანოებს აბრალებენ ჯარის დახევას: მთავრობისაგან მუშათა 
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დეპუტატების საბჭოებისა და საარმიო კომიტეტების დათხოვნას 
ითხოვენ. 

რიგის მარცხს უკიდურესი მემარცხენეები და უკიდურესი 
მემარჯვენეები ერთნაირი სისასტიკით გამოიყენებენ ახლან-
დელი დროებითი მთავრობის წინააღმდეგ. 

 
„საქართველო“, № 186, ხუთშაბათი,  
მარიამობისთვის 24 (6), 1917 წელი  
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ფინლანდიის მაგალითი 

როცა დროებითმა მთავრობამ ფინლანდიის სეიმი 
დაითხოვა და ახალი არჩევნები დანიშნა, ამით მან თითქოს 
ეროვნული წარმომადგენლების მოქმედება მთელი ხალხის 
წინაშე განასაჩივრა (!). რუსის მთავრობას იმედი ჰქონდა, რომ 
ფინლანდიელი ხალხი ძველებურად ზომიერებას გამოიჩენდა 
და უარჰყოფდა სეიმის მიერ არჩეულ რევოლიუციურ გზას. ეს 
იმედი ფინლანდიამ გაამართლა სავსებით. მართალია ახალს 
სეიმში ნაკლები სოციალ-დემოკრატია არჩეული, ვიდრე 
წინანდელში იყო, მაგრამ როგორც სჩანს, ეს გარემოება 
ნაკლებ შესცვლის ეროვნული პოლიტიკის მიმართულებას. 
ბურჟუაზიულ უმრავლესობა უფრო ფრთხილად განაგრძობს 
სოციალ-დემოკრატიული უმრავლესობის მიერ დაწყებულ 
ბრძოლას ფინლანდიის თავისუფლებისთვის. 

მკითხველს უეჭველია ძველი სეიმის უკანასკნელი 
გაბედული ნაბიჯი ახსოვს. სოციალ-დემოკრატიულმა ფრაქციამ 
სეიმის თავმჯდომარის მეთაურობით ძალით გასტეხა რუსის 
გენერალ-გუბერნატორის მიერ დაბეჭდილი კარები და 35 
წუთის განმავლობაში რამდენიმე მნიშვნელოვანი კანონ 
პროექტი მიიღო, რითაც არაჩვეულებრივად გაფართოვდა 
ფინლანდიის ავტონომიის კომპეტენცია. მამულიშვილურად 
განწყობილს სოციალ-დემოკრატიას სწორეთ იმის ეშინოდა, 
რაც რუსეთის დროებითს მთავრობას აიმედებდა: რომ ახალი 
სეიმი უფრო ბურჟუაზიული და უფრო დამთმობი იქნებოდა. 

თუ ტელეგრაფის ცნობებს დავუჯერებთ ახალმა სეიმმა 
თავისი სახე კიდეც გამოააშკარავა. განზრახული აქვს მან 
თავისი თავი ეროვნულ დამფუძნებელ კრებათ გამოაცხადოს, 
ხოლო ფინლანდია რესპუბლიკად. საკანონმდებლო ფუნქციას 
სეიმი შეასრულებს, აღმასრულებელ ძალა კი სავსებით 
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პრეზიდენტის ხელში იქნება, რომელსაც ხალხი აირჩევს ექვსი 
წლის ვადით. პრეზიდენტი აგრეთვე ფინური ჯარის მთავარ-
სარდალიც არის. ომისა და ზავის საკითხები საერთო 
სახელმწიფო საკითხებია, შინაურ საქმეებში კი ფინლანდია 
სრულიად დამოუკიდებელია. თუ რუსეთისა და ფინლიანდიის 
დამფუძნებელ კრებებს შორის შეთანხმება ვერ მოხდა, 
ფინლიანდია მომავალ საერთაშორისო კონფერენციას მიმარ-
თავს, სადაც მას თავისი საკუთარი წარმომადგენლობა 
ეყოლება. ერთი სიტყვით ფინლიანდია აღარ იქნება რუსეთის 
ავტონომიური პროვინცია, არამედ მისი მოკავშირე სახელ-
მწიფო გახდება. 

იმ ბრძოლაში, რომელიც რუსეთსა და ფინლიანდიის 
შორის სწარმოებდა ერთი რამ იყო დამახასიათებელი. რევო-
ლიუციის დაწყებამდე ფინლიანდია საქართველოს მსგავსად 
ისტორიული უფლების სახელით ლაპარაკობდა. მაშინდელი 
ევროპისათვის ეს ენა უფრო გასაგები იყო. ფინლიანდია 
იხსენებდა 1809 წელს, როცა ალექსანდრე პირველმა არა თუ 
კონსტიტუცია მიანიჭა ახლად შემოერთებულს ქვეყანას, არამედ 
წინათ დაბყრობილი ვიბორგის პროვინციაც კი დაუბრუნა მას. 
შემდეგ ის იხსენებდა ალექსანდრე მეორეს მანიფესტებს, 
რომლის მიხედვით სეიმის უფლება საგრძნობლად გაფარ-
თოვდა. პირიქით ალექსანდრე მესამისა და ნიკოლოზ მეო-
რისა და მესამე სახელმწიფო სათათბიროს თავდასხმა 
ფინლიანდიის თავისუფლებაზე ისტორიულ უფლების დარღვე-
ვად და აშკარა ძალმომრეობად იყო აღიარებული. 

დღეს ფინელი ხალხი სრულიად შეგნებულად ძალის 
ნიადაგზე სდგება. გულახდილად აღიარებს, რომ მისი მიზანია 
არა ისტორიული კონსტიტუციის დაცვა, არამედ სრული 
დამოუკიდებლობის მოპოება. ფინეთი კი არასოდეს არ 
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ყოფილა დამოუკიდებელი. ეს ქვეყანა შვეციის პროვინცია იყო, 
სანამ რუსეთის იმპერიის ნაწილი გახდებოდა.  

მაგრამ პოლიტიკის ასეთი გამოცვლა არ არის გასაკვი-
რალი. ფინელი სახელმწიფო მოღვაწეები სრულიად სამართ-
ლიანად ამტკიცებენ, რომ დღეს თვით რუსეთი იმავე ძალისა 
ანუ რევოლიუციის ნიადაგზე სდგას. ისტორიული უფლება 
რომანოვების მხარეზე იყო, მაგრამ აჯანყებული ჯარი 
დინასტიის წინააღმდეგ აღმოჩნდა და ნიადაგი მოიმზადა 
დროებით რევოლიუციურ მთავრობას. ამ უკანასკნელს აღარ 
შეუძლია ფინლიანდიის სეიმის წინააღმდეგ ისტორიული 
უფლებები მოიმიზეზოს. 

რა ძალის იმედი უნდა ჰქონდეს სეიმს დროებით მთავრო-
ბისაგან ბრძოლაში? აშკარაა რომ ძალთა განწყობილება 
ფინლიანდიის სასარგებლოდ შეიცვალა ბოლო დროს. რუსის 
ჯარი, რომელიც ჰელსინგფორსა (!) და ვიბორგში დგას, 
ბოლშევიკურად არის განწყობილი, ისევე როგორც რუსის 
ფლოტი, რომელიც ფინლიანდიის ყურეს სდარაჯობს. 
მხედრობა საერთოდ შეუშფოთებული გულგრილობით შეხვდა 
სეიმის კარების გატეხას და როგორც სჩანს არც მომავალში 
აპირებს გულ ფიცხელობის გამოჩენას. ბალტიის ზღვის 
უდიდესი ნაწილი გერმანული ფლოტის განკარგულებაშია. 
მტრის დესანტის გადმოსხმა ადვილი შესაძლებელიცაა და 
მოსალოდნელიც. შვეციის სიმპატიები ფინლანდიის მხარეზეა: 
ამ ორ ქვეყანას ისტორიული ტრადიციები აერთებს, სარწმუ-
ნოება და კულტურული ნათესაობა: ამას გარდა თითქმის ერთი 
მეექვსედი ფინლანდიის მცხოვრებლებისა დღესაც შვეციურ 
ენას სცნობს დედაენათ. ბოლოს, საყურადღებოა ისიც, რომ 
მსოფლიო ომს სამ მილიონიანი ფინელი ხალხი არ 
დაუსუსტებია არც ეკონომიურად და არც ფიზიკურად: მან 
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შეინარჩუნა თავისი ჯანსაღი ახალგაზრდობა და თავისი სრული 
ფასიანი მარკა.  

კარგს მაგალითს იძლევა ფინლანდია იმ პატარა, ჩაგრულ 
ერებისათვის, რომელთაც თავისუფლება სწყურიათ, მაგრამ 
ხალისი არ შესწევთ ბრძოლის დასაწყებად. დიდათ დამახა-
სიათებელია რომ დღეს რუსეთში ყველაზე შეურიგებელ 
ეროვნულ პოლიტიკას ფინური სოციალ-დემოკრატია აწარ-
მოებს.  

რად იჩენს ეს ხალხი ასეთს მოუთმენლობას, რად არ 
იცდის რუსეთის დამფუძნებელი კრების მოწვევამდე? ნუ თუ მას 
შეთვისებული არა აქვს ის ინტერნაციონალისტური სიბრძნე, 
რომ ეროვნული საკითხის გადაწყვეტა შეიძლება არა 
დემოკრატიის ძალების გათიშვით, არამედ მათი შეთანხმებით? 

თავისი ყოფაქცევით ფინურმა დემოკრატიამ გარკვეული 
პასუხი გასცა კიდევ ამ კითხვებს და არაკის ფხიზელ 
მონადირის მსგავსად ცაში წეროს დაბლა ხოხობი ამჯობინა. ეს 
მორალი დიდად საგულისხმოა. 

 
 „საქართველო“, № 211, სამშაბათი,  

ენკენისთვის 26 (9), 1917 წ. 
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დამფუძნებელი კრება და საქართველო 

პეტროგრადში შესდგა კიდეც დამფუძნებელი კრების 
მოწვევის იურიდიული კომისია და ალბათ რამდენიმე კვირის 
შემდეგ გამოქვეყნებულ იქმნება ის ძირითადი დებულებანი, 
რომელთა მიხედვით არჩევნები უნდა მოხდეს მთელს 
რუსეთში. შესაძლებელია, რომ სულ ორიოდე თვის შემდეგ 
თვით დამფუძნებელი კრებაც შესდგეს. ეს გარემოება ყოველს 
შეგნებულ მოქალაქესა და მამულიშვილს განსაკუთრებულად 
ინტენსიური მუშაობისკენ მოუწოდებს. დამფუძნებელმა კრებამ 
განახლებულ რუსეთის პოლიტიკურ ცხოვრებას ძირითადი 
საძირკველი უნდა ჩაუყაროს და მოსალოდნელია, რომ ამ 
კრების მუშაობის მიხედვით დიდი ხნით გადასწყდება ჩვენი 
საკუთარი ბედიც. 

ცნობილია, რომ დროებითმა მთავრობამ არ იკისრა 
ძირითადი სახელმწიფოებრივი საკითხების გადაწყვეტა. დამ-
ფუძნებელმა კრებამ უნდა გადასწყვიტოს არა მარტო 
სოციალური და ეროვნული საკითხები, არამედ სახელმწი-
ფოებრივი წესწყობილების ძირითადი ფორმაც კი უნდა 
შეიმუშაოს. დემოკრატიული რესპუბლიკისა, პარლამენტური 
წესწყობილებისა თუ კონსტიტუციური მონარქიის მიღება 
დამფუძნებელი კრების ნება ყოფლობაზეა დამოკიდებული. 
რასაკვირველია, დროებით მთავრობას შეეძლო სხვანაირად 
მოქცეულიყო და რევოლიუციის გზით რესპუბლიკა დაემყა-
რებინა. ასე მოიქცა სხვათა შორის საფრანგეთის დროებითი 
მთავრობა 1848 წელს. მაგრამ იქ ეს ორი ათასი 
რესპუბლიკელი მუშის ძალდატანებით მოხდა, თანამედროვე 
რუსეთში კი სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა საკმაოდ შეგნებული 
და შეკავშირებული ძალა, რომელსაც დროებით მთავრობის 
იურიდიული მოსაზრებები დაეძლია. 



 

96 

ეროვნული საკითხის გადაწყვეტაში დროებითმა მთავრო-
ბამ კიდევ მეტი სიფრთხილე და თავდაჭერილობა გამოიჩინა. 
ეს სფერო თითქმის სავსებით მომავალს დამფუძნებელ კრებას 
დაუთმო. მართალია მან პოლონეთის სახელმწიფოებრივი 
დამოუკიდებლობა აღძრა, მაგრამ ეს უფრო არსებული ფაქტის 
დადასტურება იყო, ვიდრე ახალი ნაბიჯის გადადგმა. 
უკრაინელებისა, ლატიშებისა, ქართველებისა და სხვათა მიერ 
გადადგმულ პრაქტიკულ ნაბიჯებს კი დროებითი მთავრობა 
ცხადი ან იდუმალი უკმაყოფილებით შეხვდა. ხოლო 
ფინლიანდიის დედა-ქალაქს ჰელსინგფორსში, დროებითი 
მთავრობის წევრმა მოქალაქე კერენსკიმ, რუსის ჯარის 
კაცებისა და მეზღვაურების წინაშე ენერგიული სიტყვა 
წარმოსთქვა, რომელშიაც თვით დაჩლუნგებული ყურიც კი 
აშკარა მუქარას გაიგონებდა ფინლიანდიელების მიმართ. 
დემოკრატმა მინისტრმა განაცხადა, რომ რუსეთი ჯერ კიდევ 
საკმაოდ ძლიერია, რათა შეიარაღებული ძალით დარჩენილი 
ტერიტორიის მთლიანობა დაიცვას. 

მოგვცემს თუ არა დამფუძნებელი კრება იმას, რაც ვერ 
მოგვცა დროებითმა მთავრობამ? ქართველი ხალხი დიდი ხნის 
განმავლობაში იმ იმედით ცხოვრობდა, რომ ერთხელ, როცა 
იქნება რუსის დემოკრატია მოვა და განკურნავს ჩვენს ძველს 
ჭრილობებს. აი, რუსის დემოკრატიაც მოვიდა. იმ ადამიანებმა, 
რომელნიც დღეს დროებითს მთავრობაში სხედან, ჯერ 
ჯერობით ვერ შესძლეს ჩვენი მისწრაფების განხორციელება. 
მაგრამ შეიძლება ეს მათი საუკეთესო სურვილის წინააღმდეგ 
მოხდა. შეიძლება უფრო გულუხვნი აღმოჩნდნენ ის 
ადამიანები, რომელნიც მომავალ დამფუძნებელს კრებაში 
ისხდებიან. ღმერთმა ინებოს. ამ შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ 
ეროვნულ თავისუფლებას, რომელიც ასე გვენატრება დიდი 
ხანია. მაგრამ თუნდაც ეს არ მოხდეს, დამფუძნებელი კრება 
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მაინც დიდად საჭიროა ჩვენთვის. ის ჩვენი პოლიტიკური 
სკოლა მაინც იქნება, თუ ჩვენი თავისუფლების ლაბორატორია 
არ იქმნა. იქ თვალებით დავინახავთ და ხელით შევეხებით 
რუსის დემოკრატიას, რომელსაც აქამდე ოცნებაში 
ვატარებდით და განვთავისუფლდებით ზოგიერთი ბავშვური 
ილუზიისაგან, რომელიც ყოველთვის დიდად მავნებელია 
პოლიტიკაში. 

რას მოგვცემს დამფუძნებელი კრება? ეროვნულს თავის-
უფლებას ან პოლიტიკურს სიფხიზლეს. ორივე შემთხვევაში 
მოგებული ვიქნებით. ამიტომ ჩვენი უპირველესი ვალდებუ-
ლება არის მზადება დამფუძნებელი კრებისათვის.  

 
„საქართველო“, № 213, შაბათი,  

ენკენისთვის 30, 1917 წ. 
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რუსეთ-გერმანეთის შერიგება და 
საქართველოს განსაცდელი 

სინამდვილემ გადააჭარბა თვით უკიდურესი გერმანელი 
იმპერიალისტების ოცნებებს. ბოლშევიკურმა რუსეთმა შეჰკრა 
სამარცხვინო ზავი, რომლის მსგავსი იშვიათად ახსოვს 
ისტორიას.  

გერმანიის იმპერიამ მიიღო არა მარტო ის ტერიტორია, 
რომელიც მის ძლევამოსილ ჯარს ეჭირა, არამედ ლიფლიან-
დიის ჩრდილო ნაწილი და ესტლიანდიაც, სადაც დღემდე 
გერმანელი ჯარისკაცი არ შესულა და დღეს კი, ვითომდა 
სამოქალაქო წესიერების დასამყარებლად, გერმანელი 
პოლიციელი შევა.  

ეს დროებითი ოკუპაციაა. მაგრამ ბოსნიისა და ჰერცო-
გოვინის მაგალითიდან ვიცით, რომ ცენტრალური იმპერიები 
ადვილად აღარ დასთმობენ ერთხელ დაჭერილ პროვინციებს 
და დროებითს ოკუპაციას ბოლოს ანექსია მოსდევს. შეიძლება 
ითქვას, რომ მთელი ბალტიის მხარე დაკარგულია 
რუსეთისათვის და გადაჩეხილია ფართო გზა, რომელიც ამ 
სამიოდე წლის წინეთ კიდევ დიდ სლოვენურ იმპერიას 
კულტუროსან ევროპიულ სახელმწიფოებთან აერთებდა. 

დღეს რუსეთი რკინის გალიაში მოემწყვდა.  
რომელ კუთხეს უნდა მიაწყდეს ამ მრავალრიცხოვანი, 

უჯიათი (!) რასის ძალა? საზავო პირობაში ბერლინის 
საიმპერიო მთავრობა პეტროგრადის სახალხო კომისარიატს 
უკრაინის და ფინლიანდიის დაცლასაც უკარნახებს. მაშასადამე 
ამიერიდან შავი ზღვა და ბოტნიური (!) ყურეც დახშულია 
რუსეთისათვის. უბედური ომისა და უბედური რევოლიუციის 
წყალობით რუსული ისტორიის პეტროგრადის პერიოდი 
შეწყვეტილია და დიდი სახელმწიფო უკუქცეულია იმ ხანაში, 
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როცა ივანე კალიტა და ივანე მრისხანე მოსკოვის სამეფოს 
შემოკრებას იწყებდნენ. 

ეს ძალიან დიდი უბედურებაა, მაგრამ დიდს ერს კიდევ 
შეუძლია გაუძლოს ასეთ დიდ უბედურებას.  

რა მდგომარეობაში იყო გერმანია ოცდაათი წლის ომების 
შემდეგ ან პრუსია იენის დამარცხების შემდეგ ? საშინელმა 
განსაცდელმა ხალხს თაგანწირულება ასწავლა და სასოწარ-
კვეთილებამ გმირული საქციელი უკარნახა. თუ ჩრდილოელი 
დათვის მზე ჯერ კიდევ არ ჩასვენებულა, მან შეიძლება 
ხანგრძლივი ტკივილების შემდეგ კიდევ გაილოკოს თავის 
მძიმე ჭრილობები. რასათა ბრძოლაში გადამწყვეტი 
მნიშვნელობა ბოლოს მაინც გაუცვეთელ ბიოლოგიურ 
ენერგიას აქვს, რუსეთში კიდევ ას მილიონ სულზე მეტი რჩება 
ძალდატანებითი ამპუტაციის შემდეგ. 

და ეს ასი მილიონი ადამიანი გაიხედავს და ხელებს 
გაიწვდის თბილი ზღვებისაკენ, როგორც აქამდე პეტრე დიდის 
სარკმელში იცქირებოდა და ხელებს იწვდიდა დასავლეთის 
კარებისაკენ. გერმანიის მმართველმა წრეებმა და დიპლო-
მატებმა შესძლეს თავიანთ დიდი ხნის წადილის შესრულება: 
ბოლშევიკების წყალობით მათ რუსეთს საბოლოოდ პირი 
აბრუნეს სპარსეთის ზღვის, ინდოეთის ოკეანისა და შორეული 
აღმოსავლეთისაკენ. თურქეთი გერმანიის ორბიტაში შევიდა და 
ინგლისსა და მის მოკავშირეებს დაუპირისპირდა. შეგნებით თუ 
შეუგნებლად ტროცკიმ და ლენინმა გამარჯვება მიანიჭეს 
გენერალ სკობელევისა და გენერალ კაუფმანის ან კიდევ 
მემარჯვენე რუსების პოლიტიკურ ორიენტაციას. 

თუ ეს ამბავი ყველაზე მეტად ინგლისს შეაშფოთებს, ეს არ 
იქნება გასაკვირალი. ლლოიდ ჯორჯები და ბალფურები, 
რასაკვირველია, კარგად გრძნობენ თუ რა საფრთხეს 
უმზადებს დიდს ბრიტანეთს რუსეთ-გერმანიის ზავი, რომელიც 
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შეიძლება რუსეთ-გერმანიის შეთანხმება ან კავშირი მოჰყვეს. 
ინგლისური იმპერიალიზმის აქილევსის ტერფი, რომელსაც 
ინდოეთი ჰქვიან, ადვილად მისაწვდომი ხდება ორმაგი 
ისარისათვის. ბრესტ-ლიტოვსკის ზავთან ერთად გაიხლართა 
ახალი კვანძი დიდი მომავალი მსოფლიო კონფლიქტე-
ბისათვის. 

მაგრამ არის ერთი პატარა ქვეყანა, რომელმაც ინგლისზე 
ნაკლებ მძაფრად არ უნდა იგრძნოს ახალი პოლიტიკური 
მდგომარეობის სიმწვავე.  

ეს ქვეყანა საქართველოა. 
ეს, რასაკვირველია, დიდი საკითხია - შესძლებს თუ არა 

ჩანთიანი და ყავარჯნიანი რუსის მუჟიკი ინდოეთის ოკეანესა და 
სპარსეთის ზღვის თბილ ტალღების ნახვას. ყოველ 
შემთხვევაში უეჭველია, რომ პოლიტიკური პილიგრიმების 
მოძრაობა დაიწყება პირველი შემთხვევისთანავე. ჩვენი 
სამშობლო, რომელიც მზიანი ქვეყნისაკენ მიმავალი გზის 
პირად სძევს, ჩქარა იხილავს პოლონეთისა, ლიტვისა, 
უკრაინისა, ოსტზეის პროვინციებისა და ფინლანდიიდან 
დაძრულ რუსის ქარავნებს. ამ ქარავნებს არაფერი ექნებათ 
გარდა ოთხმოცი მილიარდი ვალისა. და საქართველოსა, 
ადერბეიჯანისა და შუა აზიის სამფლობელოებში მოხდება 
რუსული იმპერიალისტური ენერგიის დაგროვება, რომელიც 
დღემდე გაფანტული იყო კალიშიდან ვლადივოსტოკამდე და 
ტორნეიდან ოდესამდე. და შეიძლება ამ სტიქიონურმა 
ენერგიამ უფრო ადვილად წალეკოს საქართველო ვიდრე 
წინათ ჩერქეზეთი და აფხაზეთი წაილეკა. 

არასოდეს ჩვენი სამშობლო არ ყოფილა ასეთ საშიშ 
მდგომარეობაში. 

შეიძლება ჩვენც დავიღუპოთ დიდ გემთან ერთად, 
შეიძლება რუსული გემი კიდევ გადარჩეს, მაგრამ ჩვენ ზღვის 
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ტალღებს მიგვცენ ტვირთის შესამსუბუქებლად და მოგზაუ-
რობის გასაგრძობად თბილი და წყნარი ნავთსადგურისაკენ.  

გრძნობს თუ არა ამას ჩვენი განათლებული საზოგადოება? 
ამიერ კავკასიის სახელმწიფო მოღვაწეებმა, რომელთაც 

ლოიდ-ჯორჯობამდე არაფერი აკლიათ გარდა მგრძნობია-
რობისა და პოლიტიკური გონებისა, ხელიდან გაუშვეს საუ-
კეთესო შემთხვევა, რომ ბრესტ-ლიტოვსკსის მოლაპარაკებაში 
პირდაპირი მონაწილეობა მიეღოთ და უზრუნველეყოთ 
მაქსიმალური საგარეო ძალების დახმარებისა.  

ამ ხალხს კიდევ რუსის დემოკრატიის იმედი აქვს. 
ჭკუა ვერ ასწავლა თვით კრილენკოს ლაშქრობამ დონსა 

და უკრაინაზე.  
ნუ თუ ყველა ილუზიები ამოწურული აღარ არის, ნუ თუ 

რუსეთში შესაძლებელია უფრო მემარცხენე და უფრო ინტერ-
ნაციონალურად განწყობილი დემოკრატია, ვიდრე ბოლ-
შევიკობა? 

ლენინიდან მეფემდე მხოლოდ ერთი ნაბიჯია და შორს 
აღარ უნდა იყოს ის დრო, როცა რუსეთი გადასდგამს ამ 
ნაბიჯს. მაშინ ამიერ-კავკასიის დემოკრატიისა და ქართველ 
მენშევიკებისათვის დაგვიანებული იქნება კბილთა ღრჭენა და 
ცრემლთა ფრქვევა და მაშინ მათ წუხილს ვეღარ დააამებს 
ვერც რუსის ხორბალი, იმიტომ რომ რუსეთს ზედმეტი პური 
აღარ ექნება, რადგან ნოყიერი უკრაინა ჩამოშორდა. 

17 თებერვლისთვის ტრაპიზონში ოსმალო დესპანები 
ჩამოვლენ, იწყება უკანასკნელი, გადამწყვეტი პოლიტიკური 
გამოცდა ქართველი სოციალისტებისა. თუ ეს გამოცდაც ვერ 
დაიჭირეს, მათ ქართველი ერი გაასამართლებს, სანამ თვით 
წავიდოდეს რუსული იმპერიალიზმის სამსხვერპლოზე. 

 
 „საქართველო“, N 36 (14), 14 (27) თებერვალი, 1918 წ.  
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ბათუმისათვის 

ლენინებსა და კარახანებს თავიანთი თავი მშვიდობიანობის 
ანგელოსებათ მოჰქონდათ, მაგრამ მათმა ბრძნულმა 
გადაწყვეტილებამ ლამის ხელახალი ომის წინაშე დააყენოს 
ამიერკავკასია და ქართველი ერი.  

საქართველოს სხეული ჯერ კიდევ იმდენად უგრძნობი არ 
გამხდარა, რომ შეუშფოთებლად შეხვდეს ძალმომრე დოს-
ტაქრებს, რომელნიც რუსული ნაბიჯით მისი მკვებავი ან 
მამოძრავებელი ასოების ჩამოჭრას ცდილობენ. რასაკვირ-
ველია, ქართველ დემოკრატიას არ სწყურია ომი ოსმალეთ-
თან და თუ სტამბოლის მთავრობა სერიოზულ ანგარიშს 
გაუწევს ზავის წინადადებას, რომელიც მას უკანასკნელად 
თბილელმა მთავრობამ და ამიერ კავკასიის სეიმმა გაუგზავნა, 
მორიგება კიდევ შესაძლებელია. ჩვენ მათ არაფერს ვედა-
ვებოდით, გულგრილად შევხვდით თვით ოსმალო რაზმების 
მიერ უომრად ტრაპიზონის დაჭერას. ქართველ ერში რომ 
ნაციონალისტური მიდრეკილებანი ყოფილიყო, უეჭველია 
გაიხსენებდა, რომ ლაზისტანი ჩვენი მოდგმის შტოს ეკუთვნის 
და ტრაპიზონის იმპერია საქართველოს ვასსალურ თუ 
მოკავშირე სახელმწიფოს წარმოადგენდა ერთს დროს. 
უანექსიო და უკონტრიბუციო ზავის პრინციპის გულისთვის 
ამიერკავკასიელ და ქართველ დემოკრატიას შეიძლება შეე-
კვეცა ერთა თვითგამორკვევის პრინციპი და ოსმალეთისათვის 
უკან დაებრუნებინა არა მარტო ტრაპიზონი, არამედ ისპირი და 
თორთუმიც, რომელიც ეთნოგრაფიულადაც და ისტორიუ-
ლადაც საქართველოს ეკუთვნიან, რასაც ამტკიცებს არქი-
ტექტურისა და ენის შერჩენილი ნაშთები. 

მაგრამ თუ ოსმალეთმა ჩვენი ლოიალობა და მშვი-
დობიანი ზრახვა უძლურებაში ჩამოგვართვა და სერიოზული 
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მნიშვნელობა მისცა ბრესტლიტოვსკის ზავის პირობებს, ნურას 
უკაცრავად თუ ქართველი ერი შეშფოთდეს და შესაფერი 
ზომები მიიღოს თავის დასაცავად. იმ დღიდან, რაც თბილისის 
კომისარიატი შესდგა საქართველო აღარ წარმოადგენს 
რუსულ გუბერნიას, ამიტომ უეჭველია, რომ ქართველი 
ხალხისთვის სავალდებულო არ არის პეტროგრადის 
ბოლშევიკური მთავრობის მიერ დადებული ხელშეკრულებანი. 
ჩვენ კიდევ შეგვიძლია გულგრილად ვუცქიროთ თუ როგორ 
ჰყიდიან თავიანთ სამშობლოს ბ. ლენინი და ბ. ტროცკი, 
მაგრამ როცა მათი ხელები ჩვენს სამშობლოსაც ეხება, სხვა 
პასუხი არა გვაქვს გარდა უსაზღვრო გულისწყრომისა. 

რასაკვირველია, ქართველ ერს არ შეუძლია უბრძოლ-
ველად დასთმოს თავისი საუკეთესო ნავსადგური, დათმობის 
გზა არ არის მშვიდობიანობის გზა. ის უცხო ძალა, რომელიც 
დღეს ბათუმში გამაგრდება, ხვალ ფოთსა და სოხუმს 
მოითხოვს და პირველ ხარისხოვანი ციხის ზარბაზნები ქედს 
გაუმაგრებს ამ პრეტენზიებს. მეორე მხრივ უეჭველია, რომ 
ქართველი ერი ვერასოდეს ვერ დაივიწყებს თავის ზეთის 
ხილიან და დაფნის ფოთლიან რივიერას და ბათუმი, ართვინი 
და არტაანი მუდმივი შეიარაღების და ომის წყაროდ 
გარდაიქცევა ქართველი ხალხის მომავალი თაობისათვის, 
როგორც ბულგარეთისთვის მაკედონია ან იტალიისთვის 
ტრიესტი და ტრენტინო იყო.  

ბათუმისთვის ბრძოლას დღეს სწორედ ნათლად გაგებული 
პაციფისტური პოლიტიკა გვიკარნახებს. ჩვენ არ გვინდა, რომ 
ხვალ ფულისა და სისხლის გამოღება დაგვჭირდეს იმისათვის, 
რაც შეიძლება დღეს უფრო იაფად და უფრო ადვილად 
შევინარჩუნოთ. 

მით უმეტეს, რომ საქართველო დღეს განმარტოებული არ 
იქნება ამ ბრძოლაში.  
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ბრესტლიტოვსკის ხელშეკრულება მიმართულია არა 
მარტო ქართველი ერის, არამედ იმ დიდი ევროპული 
კოალიციის წინააღმდეგაც, რომელიც განაგრძობს 
ოსმალეთთან ბრძოლას. მსოფლიო ომი ჯერ არ გათავებულა, 
ჩვენც შეგვიძლია დიდი საერთაშორისო ძალების გამოყენება, 
ჩვენს გარშემო რომ მოქმედობენ. და არ გვგონია რომ 
ბრწყინვალე პორტისათვის დიდათ ხელსაყრელი იყოს 
ყარსისა და ბათუმის მიმართულებით ომის გაჩაღება, როცა მას 
ბაღდადისა და იერუსალიმის მიმართულებით მედგარი მტერი 
ემუქრება. 

მაგრამ ქართველ ერს უწინარეს ყოვლისა თავისი 
საკუთარი ძალღონის იმედი აქვს. შეიძლება სტამბოლელმა 
მთავრობამ გაიხსენოს ასი წლის წინანდელი ამბავი, როცა 
ერეკლე მეფემ სოფელ ასპინძასთან შემუსრა უკუ აქცია ლეკ-
ოსმალთა შეერთებული ლაშქარი. როგორც მაშინ რუსის 
გენერალმა, ისე დღეს რუსის სოციალისტებმა უღალატეს 
საქართველოს. მაგრამ მაშინ მეფე მხოლოდ ქართლ-კახეთს 
ბატონობდა, დღეს კი ქართველი დემოკრატია გაერთია-
ნებულია შავი ზღვის ნაპირებიდან დაწყებული არტაანამდე. და 
ეს ერთსულოვანი ქართველი დემოკრატია დაანახვებს 
ქვეყანას, რომ მას ისევე კარგად შეუძლიან პატარა სამშობ-
ლოსთვის ბრძოლა, როგორც აქამდე დიდი საკაცობრიო 
იდეალებისათვის იბრძოდა. 

 
 „საქართველო“, N 40, 22 (7) თებერვალი, 1918 წ. 

 



 

105 

ომის მოლოდინში 

ამ კადნიერი დეპეშის შემდეგ, რომელიც ვეხიბ-ფაშამ კავ-

კასიის ჯარის სარდალს გამოუგზავნა, ცნობა მოვიდა რომ 

ოსმალეთის საზავო დელეგაცია მოვიდა კიდევ ტრაპზონში. ეს 

ცნობა არსებითად არ სცვლის საქმის მდგომარეობას. ახლა 

თითქმის უეჭველია, რომ ოსმალო რწმუნებულები ტრაპზონში 

ბრესტლიტოვსკის ხელშეკრულების დადასტურებისა და 

ბათომის, ყარსის და არტაანის დაცლას მოითხოვენ. 

ჩვენ გვეგონა, რომ ბრწყინვალე პორტა დიდათ ხვდება 

ანგარიშში. არც საქართველო, არც სომხეთი ის დაბალი ღობე 

არ არის, რომლის თავისუფლად გადალახვა შეუძლია ბებერ 

და ღონემიხდილ აზიურ სახელმწიფოს. ჩვენი დემოკრატია 

ისევე თავგანწირულად იბრძოლებს თავისი პრესტიჟისა და 

ტერიტორიის დასაცავად, როგორც ჩვენი წინაპრები, თავისი 

ქრისტიანული სარწმუნოებისა და ზნეობრივი იდეალების 

დასაცავად იბრძოდნენ. 

მართლაც, რა მოხდება, რომ ქართველმა ერმა სამარ-

ცხვინო სისუსტე გამოიჩინოს და სამხრეთის გრაგრებული 

ბჭეები უბრძოლველად დასთმოს? რასაკვირველია, დათმობა 

ნანატრ მშვიდობიანობას არ მოგვიტანს, მხოლოდ უფრო 

გააძლიერებს მტრის მადას. დიდი საერთაშორისო ომი ჯერ არ 

დამთავრებულა. ოსმალეთი სასტიკად მარცხდება ამ ომში. 

ჯერჯერობით მან დაჰკარგა ბასორა, ბაღდადი, [ი]ერუსალიმი, 

შეიძლება ხვალ ინგლისელებმა ჩაიგდონ ხელში. ცხადია, რომ 

ოსმალეთი ნაკლები წინააღმდეგობის ხაზს მონახავს და ჩვენს 

ხარჯზე შეეცდება დანაკლისის ანაზღაურებას.  
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ბათუმი დასავლეთ საქართველოს გასაღებია. არტაანი და 

ყარსი მტკვრის ხეობასა და თბილისს სდარაჯობენ. თუ ეს 

დიდი-ციხე-სიმაგრეები დავსცალეთ, მთელი საქართველო 

მტრის გულისწყრომისა და მოწყალების ანაბარა და ჩეტნი-

კების მშიერი ურდოები შეესევიან ჩვენ ნაყოფიერ ველებს და 

დღევანდელი ვეხიბ-ფაშები ისტორიული ლალა-ფაშების მწარე 

დღეებს გაგვახსენებენ.  

დამარცხება მთელი ქვეყნის ზნეობრივ დაცემას გამოიწ-

ვევს. ხელახლა თავს იჩენს პროვინციული და პარტიული 

დაქსაქსვა, შინაგანი ანარქია და სამოქალაქო ომი გაგრძელ-

დება. მრავლად გამოჩნდებიან სამშობლოს გამყიდველები და 

მოღალატეები, რომელნიც მტრის შემწეობით პირადი ბედ-

ნიერების გამტკიცებას შეეცდებიან. და ბოლოს აგვიჯანყდებიან 

ახლო-მახლო მეზობლები, რომელნიც ჩვენს მინდვრებსა და 

საქონელში იაფფასიან დავლას დაინახავენ. ხალხი ზურგს 

შეაქცევს დემოკრატიულ იდეალებს, რაკი დარწმუნდება რომ 

დემოკრატიამ ვერ შესძლო მისი მიწა-წყლის დაცვა გარეშე 

საფრთხისაგან. და მომავალი თაობები იძულებულნი იქნებიან 

შრომის ხარკი აძლიონ სტამბოლს, როგორც ჩვენი წინაპრები 

იძულებულნი იყვნენ მისთვის ლამაზი ქალებისა და ვაჟების 

ხარკი ეძლიათ. 

ამ საშინელმა პერსპექტივამ სასოწარკვეთილების გმირობა 

უნდა გვიკარნახოს. მართალია მცირერიცხოვანნი ვართ, 

მაგრამ როგორც ჩვენი საკუთარი წარსული და უახლოესი 

გაკვეთილები გვასწავლის, საერთაშორისო შეჯიბრებაში 

რიცხვს არა აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ერეკლე მეორის 

ლაშქარი ასპინძასთან კიდევ უფრო მცირერიცხოვანი იყო, 

ვიდრე ბათუმსა და არტაანთან თანამედროვე საქართველოს 
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ლაშქარი იქნება. ჩვენს მახსოვრობაში თითქმის ყოველთვის 

გამარჯვება უფრო მცირერიცხოვან ჯარებს რჩებოდათ. თვით 

გერმანელები ამბობენ, რომ ომი მორალურ ენერგიათა 

შეჯახებაა. თუ ქართველ ერს ამ ქვეყნად რაიმე კულტურული 

და ზნეობრივი მისია აქვს შესასრულებელი, არ შეიძლება საბო-

ლოოდ დამარცხდეს ბარბაროსებთან ბრძოლაში. 

პურსა და თოფის წამალზე მეტად დღეს ზნეობრივი განახ-

ლება გვჭირია. ჩვენი ხმალი დაჟანგულია და ჩვენი სული გამჭ-

ვარტლული, მაგრამ ხმლის დაფერვა უფრო ადვილია, ვიდრე 

სულის გაწმენდა. მზიანი ბათომი და ნარინჯიანი ლივანა ჩვენი 

განწმენდის ასპარეზად უნდა იქცეს. უნდა შევეჩვიოთ მხარი-

მხარ სიარულს. ყველაზე დიდი ცოდვა დღეს უიმედობა ან 

იჭვიანობა იქნებოდა.  

გასამართლებულია ყოველი სასტიკი ზომა სკეპტიკოსების 

წინააღმდეგ. მით უმეტეს არ უნდა დავინდოთ სამშობლოს 

ორგულები და მოღალატეები. ვინც სტამბოლის გზით სამო-

თხეში შესვლას აპირებს, ეხლავე უნდა გამოემშვიდობოს 

საქართველოს მზის სინათლეს. არაფერი არ არის ისე საშიში, 

როგორც ეროვნული სულის გაორება: ეს ნათლად დაამტკიცა 

იტალიის და რუმინიის მაგალითში. 

პარტიულმა ადამიანებმა, რომელნიც დღევანდელ მთავ-

რობას სათავეში უდგანან, უნდა დაივიწყონ თავიანთი პრო-

გრამული ანაბანა. ეროვნულ იდეას უპირატესობა უნდა მიეცეს 

პარტიული იდეის წინაშე, მთავრობის რეორგანიზაცია სახელ-

მწიფოებრივი ინტერესების მიხედვით უნდა მოხდეს. ამ ინტე-

რესების მიხედვით უნდა გადაწყდეს უდიდესი შინაური საკითხი, 

რომლის ბედზე შეიძლება მთელი საგარეო ბრძოლა იყოს 

დამოკიდებული. საჭიროა, რომ ყოფილი მემამულისა და გლე-
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ხისთვის რაც შეიძლება უფრო ძვირფასი გახდეს სამშობლო 

კერა. ეს კი მაშინ იქნებოდა, თუ აგრარული ურთიერთობა 

ომის დაწყებამდე მოწესრიგდებოდა. მაგრამ სამშობლოს ფუ-

ლი სჭირია. ფულის მისაღებად სხვათა შორის ერთი გზა კიდევ 

გვიჩვენეს ფრანგის რევოლუციონერებმა: ჩამორთმეული 

მიწები ეროვნულ საკუთრებად უნდა გამოცხადდეს და გაიყი-

დოს სამართლიან ფასებში. 

 
“საქართველო”, № 45, 1 მარტი, 1918 წ. 
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რევოლუცია და საქართველო 

ლექცია, წაკითხული საქართველოს ქალაქებში 
 
I 

ბატონებო, 
თითქმის ერთი წელიწადი გავიდა მას შემდეგ რაც 

რუსეთის რევოლიუცია დაიწყო, ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ 
განვიცადეთ თითქმის ყველა გრძნობები, რომელთა განცდა 
საზოგადოდ შეუძლია ადამიანს. თავდაპირველად ყველანი 
აღფრთოვანებული ვიყავით. შემდეგ თანდათან ეჭვიანობამ 
შეგვიბყრო: შემდეგ კიდევ გულგრილობა და დაქანცულობა 
ვიგრძენით; და დღეს მგონია საერთო სულიერ განწყობილებას 
გამოვხატავ თუ ვიტყვი, რომ დიდათ შეძრწუნებული და 
სასოწარკვეთილი ვართ. 

ეს არის უანგარიშო შიში და უანგარიშო სასოწარკვე-
თილება. დღეს ჩვენ სრულიად უმწეოდ ვდგავართ გამოუცნობი 
მომავლის წინაშე. არ ვიცით ხვალინდელი დღე რას 
მოგვიტანს. შეუძლებელი გახდა არა თუ მოვლენათა წინას-
წარმეტყველება, არამედ მათი წინათგრძნობაც. ადამიანური 
გონებაც და ადამიანური ნებაც შებოჭილია და სტიქიონ ური 
ძალები თითქმის განუსაზღვრელად ფლობენ ჩვენს მოქ-
მედებას. 

მაგრამ შიშიცა და სასოწარკვეთილებაც ცუდი მრჩეველია 
იმისთვის, ვისაც ცხოვრება და მოქმედება სწყურია. როცა 
ადამიანი შუბლით კედელს ეჯახება, როგორც ეს ჩვენ 
მოგვივიდა, საჭიროა რომ მან უკან მოიხედოს და თვალი 
გადაავლოს განვლილ გზებს. ამ გვარად იგი შეიძენს ერთგვარ 
პერსპექტივას, რაიცა აუცილებლად საჭიროა პრაქტიკული 
პოლიტიკისთვის. მისი თვალები განათლდება და თუ 
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გამოსავალი გზა კიდევ მოიპოვება, ადრე თუ გვიან ამასაც 
დაინახავს. 

ბატონებო, თქვენ გეხსომებათ, რომ ქართველი განათ-
ლებული საზოგადოება აღტაცებით შეხვდა რუსეთის დიდი 
რევოლიუციის პირველ დღეებს. მგონია რომ ჩვენი გული 
დღესაც არ გაცივებულა თანაგრძნობისათვის. რევოლუცი-
ისაგან ჩვენ ველით პიროვნების განთავისუფლებას ტრადი-
ციული ძალებისაგან, რომელნიც ბოჭავენ და აფერხებენ მის 
განვითარებას. ვგულისხმობ არა მარტო ადამიანურ, არამედ 
ეროვნულ პიროვნებასაც. ჩვენ გვწამს. რომ იმ დიდ კედელზე, 
რომელიც მიჯნად დაედება სრულიად ახალს ისტორიულს 
ეპოქის, სისხლიანი ლურსმული წარწერით აღბეჭდილი იქნება 
დიდი მცნებანი ადამიანური და ეროვნული თავისუფლებისა. 

შემთხვევით არ ვლაპარაკობთ სისხლიან წარწერაზე.  
რევოლუციას უარყოფითი მხარეებიც აქვს. მართალია 

დიდი ფრანგი სოციალისტი ჟორესი, რომელიც ამბობს, რომ 
რევოლუცია ბარბაროსები (!) ფორმაა პროგრესისა. ეს ბარბა-
როსობა იმაში აშკარავდება, რომ თითქმის ყოველ რევო-
ლიუციას თან სდევს ანარქია, რაიცა დიდის ხნით შლის რო-
გორც საზოგადოებრივი ცხოვრების საძირკველს, ისე სავალ-
დებულო ზნეობრივ ნორმებსაც. ეკონომიური და პოლიტიკური 
ანარქია მორალურ ანარქიაში გადადის. ამის მაგალითებს 
დღეს ნათლად ვხედავთ ჩვენს გარშემო. რუსეთის რევოლუცია 
სოციალისტური ალტრუიზმის ნიშნის ქვეშ დაიწყო, მაგრამ 
შემდეგ უცებ გადაგვარდა. რაც დრო გადის, მით უფრო 
იზრდება უკიდურესი სოციალისტური პარტიების ხმები, მაგრამ 
ამასთან ერთად სუსტდება ის, რაც ყოველ კეთილგანწყობილ 
საზოგადოების ძირითად პრინციპებს უნდა შეადგენდეს. 
ადამიანში იღვიძებს პირველ ყოვლისა ტლანქი ინსტინქტები 
და ქვეყანაში ცინიკური ეგოიზმი მეფდება. ბოლოს თითქმის 
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სრულიად ჰქრება მოკრძალება პიროვნებისა და მისი საკუთ-
რების წინაშე. ანარქია ავაზაკობითა და ტაციობით მთავრდება. 

ასეთ პირობებში ჩემის აზრით, ქართველო განათლებული 
საზოგადოება უნდა გამოექომაგოს ზოგიერთ კონსერვატიულ 
პრინციპებს საზოგადო ცხოვრებისა თუ მორალის დარგში. ჩვენ 
გვინდა დიდი სოციალური შენობის განახლება და 
გაფართოვება, მაგრამ არ გვინდა მისი დაწვა და განადგურება. 
პროგრესი ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს როგორც ცხოველური 
მდგომარეობის დაშორება და მსვლელობა ჰუმანობისკენ. 

ზემოდ აღვნიშნე კიდეც, თუ რომელი იდეური ნიშნის ქვეშ 
დაიწყო რუსეთის რევოლიუცია. ამ რევოლიუციას მარქსის 
იდეები ფლობენ ისევე, როგორც საფრანგეთის დიდს 
რევოლუციას რუსოს და ვოლტერის აზროვნება ფლობდა. 
„კაპიტალი“ და „კომუნისტური მანიფესტი“ შთაგონების წყაროა 
თანამედროვე სოციალისტებისა, როგორც „ახალი ჰელოიზია“ 
და „სოციალური კონტრაქტი“ შთაგონების წყარო იყო 
იაკობინელებისა და ჟირონდელებისათვის.  

ორივე აზროვნებას ახასიათებს სურვილი მთელი კაცობ-
რიობის გაბედნიერებისა. მხოლოდ ერთი ამ გაბედნიე-
რებისათვის პირველყოფილი ბუნებრივი მდგომარეობის აღდ-
გენას მოითხოვს, ხოლო მეორე რთული სახელმწიფოებრივი 
ურთიერთობის დამყარებას. 

ეს განსხვავება უფრო შემთხვევითია, ვიდრე არსებითი, 
როგორც ძველი ფრანგი რევოლიუციონერი, ისე დღევანდელი 
რუსი სოციალისტები მარტივი რაციონალისტური მსოფლ 
მხედველობით ხელმძღვანელობენ. მათ შემუშავებული აქვთ 
ერთგვარი განყენებული წარმოდგენა კაცობრიობის შესახებ. 
მათ ჰგონიათ, რომ ადამიანი ერთნაირი იბადება ეკვატორსა 
და პოლუსებთან და საკმაოა ერთი და იგივე რეცეპტი ციმბირის 
კეთროვანებისა და ტროპიკური ციებ-ცხელების მოსარჩენად. 
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როგორც ერთს დროს რობესპიერი და სენ ჟიუსტი, ისე დღეს 
ლენინი და ტროცკი მთელი კაცობრიობის გაბედნიერებას 
ლამობენ. მათი იდეალები სცილდება ეროვნებისა და რასის 
ვიწრო საზღვრებს. მაგრამ, როგორც წინად იაკობინელები, ისე 
დღეს ბოლშევიკების მეთაურები მზად არიან გილიოტინაზე 
გაისტუმრონ ან ციხეში ჩასვან მწვალებლები, ე.ი. პოლიტიკური 
მოწინააღმდეგეები, რომელნიც ქვეყნის დიდს ნაწილს წარ-
მოადგენენ. ეს ბუნებრივია: აბსტრაქტულ იდეების სიყვარული 
ადამიანის გულს აჩლუნგებს, მახლობელის სიყვარულისათვის 
და მუდმივ შორეულ მიზნების ცქერა თვალებს ოდნავ აბეცებს. 

თქვენ მოგეხსენებათ, რომ დიდი რევოლიუციის შემდეგ 
ევროპაში დამყარდა ეკონომიური და პოლიტიკური წესწყო-
ბილება, რომელიც სრულიად არ ჰგავს ჟან–ჟაკ რუსოსა და 
იაკობინელების მიერ ნანატრ პირველყოფილ ბედნიერ 
კომუნას. მოსალოდნელია, რომ იგივე მოხდება რუსეთში. 
ადამიანური მოქმედების შედეგები იშვიათად ეთანხმება პირ-
ვანდელ განზრახვებს. ოქტომბრის აჯანყების შემდეგ ბოლ-
შევიკებმა რამდენჯერმე საჯაროდ გამოაცხადეს, რომ იწყება 
სოციალისტური ეპოქა ისტორიისა. სოციალიზმის სახელით მათ 
დაატუსაღეს რავდენიმე (!) პოლიტიკური მოღვაწე, დახურეს 
რავდენიმე (!) ლიბერალური გაზეთი და ბოლოს დამფუძ-
ნებელ კრებაც გარეკეს. მაგრამ ახალი რუსეთის მოქალაქე 
ჯერ კიდევ არ უნდა გრძნობდეს ამქვეყნიურ ნეტარების 
მოახლოვებას, რომელიც გვიწინასწარმეტყველა მარქსისტულ-
მა სოციალიზმმა. პირიქით, ისეთი ნაჩქარევი ექსპერიმენტები, 
როგორიც არის ფაბრიკებისა და ქარხნების ექსპროპრიაცია, 
მუშათა კონტროლის დაწესება და ბანკების ნაციონალიზაცია 
სრულ ეკონომიურ არევდარევას იწვევს, წარმოების კრიზისს 
ამწვავებს და უმუშევართა არმიას ახალ რაზმებს უმატებს. 
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როგორც ცნობილია, ბოლშევიკების დიქტატურა მსოფ-
ლიო რევოლუციის რწმენაზეა დაყრდნობილი. ეს რწმენა 
თავისთავად შეიძლება არ იყო უტოპიური. ვინც დასავლეთ 
ევროპას იცნობს, ვისაც წარმოდგენილი აქვს ის შუღლი და 
წინააღმდეგობა, რომელიც  

იქ შეძლებულებს ღარიბებისგან ჰყოფს, დამეთანხმება 
რომ რევოლუციური აფეთქება იქაც შესაძლებელია: 
განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, რომელნიც დამარცხებულნი 
გამოვლენ თანამედროვე ომიდან.  

მოგეხსენებათ, რომ საფრანგეთის დამარცხებამ 1870–
1871 წლის ომის დროს კომუნისტების აჯანყება გამოიწვია 
პარიზში. ასეთი აჯანყება უფრო დიდის ან უფრო პატარა 
მაშტაბით შეიძლება განმეორდეს საფრანგეთსა, ინგლისსა ან 
გერმანიაში. კიდევ მეტს გეტყვით: მოსალოდნელია, რომ დიდი 
ომის შემდეგ ევროპაში აუცილებელი გახდება ზოგიერთი 
ძირითადი ფორმები, რაც შესცვლის ეკონომიური და 
კულტურული ცხოვრების სახეს. მაგრამ ეს, რასაკვირველია, 
იმას არ ნიშნავს, თითქო მოახლოებული იყოს სოციალისტური 
უტოპიის განხორციელება. 

ბატონებო, ჩაგრული და ბეჩავი კაცობრიობა თავის 
სიღრმეში მუდამ ატარებს აბსოლუტური ბედნიერების ხილვას. 
ეს ხილვა ბიბლიურმა ეპოსმა ამ ქვეყნიური სამოთხის რწმენაში 
გამოხატა. ემოციური თვალსაზრისით სოციალისტური იდეალი 
არსებითად იგივე ბიბლიური ლეგენდაა თანამედროვე სამრეწ-
ველო პროლეტარიატის მოთხოვნილებებთან შეთანხმებული. 
მაგრამ პოზიტიური მეცნიერება ამტკიცებს, რომ კაცობრიობის 
ისტორია სამოთხით არ დაწყებულა, და სამოთხით არც 
დამთავრდება. დაუსრულებელი ბედნიერების ძიება ისეთივე 
უნუგეშო საქმეა, როგორიც წინეთ ფილოსოფიური ქვის ან 
ცხოვრების ელიქსირის ძიება არ შეჩერებულა, ამით მხოლოდ 
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ის მტკიცდება, რომ კაცობრიობა ჯერ კიდევ არ გამოსულა 
ჭაბუკური წარმოდგენების სფეროდან. 

მართლაც, სად არის ის რეალური ძალები, რომელმაც ამ 
ქვეყნად სოციალისტური ნეტარება უნდა დაამყაროს ? 
მარქსისტული სოციალ–დემოკრატიას თავი მოაქვს იმით, რომ 
მას ორი თუ სამი მილიონი ამომრჩეველი ხმას აძლევს 
განათლებულს გერმანიას ან საფრანგეთში. მაგრამ თვით 
ეგრედ წოდებულ მეცნიერული სოციალიზმის თეორეტიკოსები 
ამტკიცებენ, რომ სოციალისტური წეს წყობილების დამყარება 
არ შეიძლება მხოლოდ ერთს რომელიმე ქვეყანაში. მთელი 
კაცობრიობა ფრიად უნდა ავიდეს უფრო მაღალს საფეხურზე. 
ამაშია უდიდესი წინააღმდეგობა. მარქსისტული სოციალიზმი 
ერთი მხრით მთელი ჩვენი პლანეტის განახლებისთვის 
ოცნებობს, მეორე მხრით კი მხოლოდ დასავლეთ ევროპაში 
წარმოშობილ პოლიტიკურ ძალებს უწევს ანგარიშს. შეიძლება 
ეს წინააღმდეგობა იმით აიხსნებოდეს, რომ ჩვენს 
განათლებაში კულტუროსან კაცობრიობას უაღრესი ადგილი 
უჭირავს და ჩვენ მსოფლიოს წარმოდგენაზე დიდი გავლენა 
აქვს იმ პოპულარულ გეოგრაფიულ რუკებს, სადაც ევროპა 
გადაჭარბებულად დიდი მასშტაბითაა მოთავსებული.  

ხშირად გვეჩვენება, რომ ევროპის გარეშე არაფერია 
გარდა სახარის უდაბნოებისა და ჩინეთის კედლებისა. 
ნამდვილად კი დასავლეთ ევროპა ერთ პატარა ნახევარ 
კუნძულს წარმოადგენს ჩვენს პლანეტაზე და კაცობრიობის 
უდიდესი ნაწილი ამ ნახევარ კუნძულის გარეშე სცხოვრობს, 
ინტენსიური კულტურული შემოქმედებისა და სისხლის-
მღვრელი ომების შემდეგ ევროპა დაიქანცა და დასვენებას 
საჭიროებს, ნახევრად ბარბაროსული კაცობრიობა კი 
მხოლოდ ახლა იშმუშნება ხანგრძლივი ძილისა შემდეგ. 
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რას ნიშნავს რომელიმე ევროპული პოლიტიკური პარტია, 
რას ნიშნავს თუნდ ესა თუ ის ევროპიული ერი ამ 
მრავალრიცხოვან და გაუცვეთელ რასებთან შედარებით, 
რომელთა ფერადი კანი ჩვენთვის უცხო, ხოლო ბნელი სული 
ჩვენთის ძნელი გამოსაცნობია? ეს კი, ყოველს შემთხვევაში 
უეჭველია, რომ არც ოთხას მილიონიან ჩინეთს და არც სამას 
მილიონიან ინდოეთს, არც სხვა რომელიმე დიდს არა 
ევროპიულ ერს ჯერ კიდევ არ უხილავს სოციალისტური 
სიზმარი. ამოდენა ხალხის სამოთხეში შეყვანა კი შეუძლებელია 
მათდა დაუკითხავად. 

ამით, რასაკვირველია, იმის თქმა არ მინდა, თითქო 
სოციალისტურ ილუზიებს არავითარი მნიშვნელობა არ 
ჰქონდეს ეკონომიური და მორალური ევოლუციისთვის. ასე თუ 
ისე სოციალიზმი ერთგვარ რელიგიად გადაიქცა ევროპიული 
კაცობრიობის ერთი დიდი ნაწილისთვის. ადამიანები დღეს 
სოციალისტური მზიური სამეფოს მოსვლას ელიან, როგორც 
საშუალო საუკუნეებში მეორეთ მოსვლას და საშინელს 
სამსჯავროს ელოდნენ. მეთორმეტე და მეცამეტე საუკუნის 
საზღვარზე მთელი ევროპა მისტიურმა თრთოლვამ შეიბყრო, 
როგორც მეცხრამეტე და მეოცე საუკუნის საზღვარზე მას 
სოციალისტური თრთოლვა იბყრობს. მაგრამ მაშინ ლოდინი 
არ გამართლდა და ფეოდალური წესწყობილება დამთავრდა 
არა მეორე მოსვლით, არამედ კაპიტალისტური წესწყო-
ბილებით.  

თანამედროვე კაპიტალისტური კულტურა ისტორიული 
მოვლენაა და მოსალოდნელია, რომ ადგილს დაუთმობს 
სხვაგვარ საზოგადოებრივ წესწყობილებას. მაგრამ ჩვენთვის 
შესაძლებელია ამ მომავალი საზოგადოების ნათლად წარ-
მოდგენა. მოსალოდნელია, რომ სოციალისტური იდეალები 
გავლენას იქონიებენ ჩვენი მემკვიდრეების ცხოვრებაზე და 
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შემადგენელ ელემენტად შევლენ ახალ კულტურულ სინ-
ტეზისში (!). მაგრამ მოსალოდნელია ისიც, რომ სხვა დიდი 
რელიგიური, მორალური და მეცნიერული სისტემები რომელ-
ნიც ან უფრო დასაბუთებულნი არიან ან უფრო მხცოვანნი 
კიდევ უფრო დიდ გავლენას იქონიებენ თავიანთ მხრივ.  

ბოლოს ჩვენთვის უცილობელი უნდა იყოს მხოლოდ ერთი 
რამ: მსოფლიო გარდაქმნაში მნიშვნელობა ექნება არა ერთს 
ელემენტარულ სოციალურ მოძრაობას, არამედ ყველა 
ცნობილ და უცნობ ძალებს და მომავალი საზოგადოება 
ალბათ ნაკლები ემგვანება ერთფეროვან სოციალურ ყაზარმას. 

მაგრამ ანგარიში უნდა გავუწიოთ არა მარტო 
თანამედროვე კულტურის სხვადასხვაობას, არამედ მის 
კონსერვატიულ ენერგიასაც. შორეულ ქვეყნებს რომ თავი 
დავანებოთ, თვით ევროპაშიც კი მოიძებნებიან დიდი 
ეკონომიური და კულტურული ძალები, რომელთაც წინადაც 
შეუფერხებიათ და ალბათ მომავალშიც შეაფერხებენ წმინდა 
კოლექტივისტური ან კომუნისტური წესწყობილების დამყა-
რებას. ეს არის სხვათა შორის წვრილი მესაკუთრეების არმია 
და კერძოდ გლეხობა. მოგეხსენებათ, რომ პარიზის კომუნის 
აჯანყების დროს საფრანგეთის დედაქალაქს საფრანგეთის 
სოფელი შეებრძოლა და დაამარცხა კიდეც. წინასწარ-
მეტყველის ნიჭი არ არის საჭირო იმის დასანახავად, რომ თუ 
ევროპის მასშტაბში მართლაც კომუნის აჯანყება განმეორდა და 
ერთმა და ორმა ინდუსტრიულმა სახელმწიფომ პარიზის 
როლი იკისრა, დანარჩენი ევროპა ალბათ საფრანგეთის 
სოფლის როლს იკისრებს და შეიძლება ძალიან ადვილადაც 
გაუსწორდეს აჯანყებულ უმცირესობას. და ამ მომავალ 
პრობლემატიურ სამოქალაქო ომში აგრარული რუსეთი ჩემის 
ღრმა რწმენით, შეასრულებს არა სოციალისტური მოწინავე 
რაზმის როლს, როგორც ეს გულუბრყვილო ბოლშევიკებს 
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ჰგონიათ, არამედ ტრადიციული ჟანდარმისას, როგორც ეს 
წინადაც არა ერთხელ მომხდარა. 

მართლაც ბოლშევიკური ფრაზეოლოგიას, რასაკვირვე-
ლია, ოდნავაც არ შეუცვლია რუსეთის კულტურა. ადამიანის 
ბუნება არ შეიძლება გადახალისდეს რამდენიმე პარტიული 
სამიტინგო სიტყვების მოსმენით, რამდენიმე უნიადაგო რეზო-
ლუციის მიღებით და კიდევ საარჩევნო ყუთში სოციალისტური 
სიის ჩაგდებით. ამიტომ მე მგონია, თქვენ არ გაგიკვირდებათ 
თუ ვიტყვი, რომ ბოლშევიკური რესპუბლიკიდან მონარქიამდე 
მხოლოდ ერთი ნაბიჯია და მოსალოდნელია, რომ რუსეთი არ 
დააყოვნებს ამ ნაბიჯის გადადგმას.  

„წინააღმდეგობანი ხვდებიანო“, ამბობენ ფრანგები, უბრა-
ლო შემთხვევა არ არის ის მოვლენა, რომ ბოლშევიკურ 
შტაბებსა და რაზმებში გულწრფელი ფანატიკოსების გვერდით 
თავი მოიყარა სხვა და სხვა ჯურის საეჭვო ელემენტებმა, 
რომელთაც გუშინ კიდევ ჭეშმარიტ რუსთა კავშირის ან 
დამცველი განყოფილების მოღვაწეობით ვიცნობდით. ეს 
სხვათა შორის იმით აიხსნება, რომ ბევრს დარგში ლენინის 
მთავრობა შეგნებულად თუ შეუგნებლად მეფის მთავრობის 
ტრადიციებს იცავს. ეს ყველაზე ნათლად საგარეო პოლი-
ტიკაში გამოჩნდა. გეხსომებათ, რომ ნიკოლოზ მეორის 
საგარეო საქმეთა მინისტრს, შტრიუმერს, გერმანიასთან 
სეპარატიული ზავის შეკვრა უნდოდა, მაგრამ არ დასცალდა, 
რადგან მთელი ლიბერალური რუსული საზოგადოებრივი 
აზრი აუჯანყდა, რომელიც ყოველთვის უფრო ანგლოფილური 
იყო, ვიდრე გერმანიფილური. მაგრამ ბოლშევიკებმა 
შეითვისეს ეს სეპარატიული ზავის იდეა და ნიკოლოზ მეორისა 
თუ შტრიუმერის მიერ კრძალვით დაწყებული საქმე ლენინმა 
და ტროცკიმ თამამად დაამთავრეს. ამგვარად აღსრულდა 
ტროცკის მუქარა, რომელიც მან შარშან ლონდონში 
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დატყვევების შემდეგ გამოსთქვა ინგლისის წინააღმდეგ: „შორს 
აღარ არის ის დრო, როცა რუსის დემოკრატია შესძახებს 
ინგლისის იმპერიალისტებს: ბატონებო, კეთილ ინებეთ და 
ფეხები ჩამოაწყვეთ მაგიდიდანო“. მხოლოდ ბოლშევიკების 

წყალობით, იქ, სადაც წინად ჯონ ბულის თათები* ეწყო, დღეს 
გერმანელი იუნკერის და შუცმანის ჩექმებია, რაიცა კონსერ-
ვატიული და მონარქიული რუსეთის იდუმალი გულის 
წადილსაც წარმოადგენს, როგორც ცნობილია. 

მაგრამ მეფისა და ლენინის მთავრობა ერთმანეთს 
შეხვდება არა მარტო ზავისა და ორიენტაციის საკითხში, 
არამედ თვით დემოკრატიის ძირითადი პრინციპის უარყო-
ფაშიც. მოგეხსენებათ, რომ ლენინმა ბურჟუაზიულ ცრუ-
მორწმუნეობად გამოაცხადა პარლამენტარიზმის იდეა. მისი 
აზრით, პროლეტარიატისა და ბოგანო გლეხობის შესაფერი 
პოლიტიკური ფორმა ეგრედ წოდებული რევოლიუციური 
საბჭოების რესპუბლიკაა და არა ძველი საპარლამენტო ან 
საკონსტიტუციო სახელმწიფო.  

ამ თავისებური რწმენით აიხსნება სხვათა შორის ის 
გარემოება, რომ ბოლშევიკურმა კომისარიატმა შეუშფო-
თებლად გარეკა პირველი დამფუძნებელი კრება, რომლის 
მოწვევას რუსეთში რავდენიმე (!) თაობის პროპაგანდა, 
ბრძოლა და სისხლი დასჭირდა. თვით რუსეთი სრულიად 
გულგრილად შეხვდა ამ ანტიდემოკრატიულ და ანტიკონს-
ტიტუციურ აქტს. ეს, რასაკვირველია, იმას ამტკიცებს, რომ 
რუსის ხალხი მოკლებულია უფლებრივ შემეცნებას და ხვალ 
ისევე ადვილად დაემორჩილება თვითნება მეფეს, როგორც 
დღეს თვითნება სოციალისტს ემორჩილება. 

                                       
* ტექსტში შეცდომით „თათრები“ წერია. 
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კიდევ არის ერთი მსგავსება ძველი და ახალი მთავრობას 
შორის და ეს მსგავსება ჩვენთვის ყველაზე მეტად საყურად-
ღებოა. ბოლშევიკები ცენტრალისტები არიან როგორც ეს 
ჭეშმარიტ ველიკორუსულ პარტიას შეეფერება. თუმცა ლენინი 
და სტალინი-ჯუღაშვილი პროგრამულად თითქო ტერიტო-
რიულ ავტონომიასაც სცნობენ და სეპარაციის უფლებასაც, 
მაგრამ საქმით გაფანტული რუსეთის შემოკრეფას შეუდგნენ და 
მათი ჯარი ებრძოდა უკრაინასა, დონსა და ამიერ კავკასიას. 
რასაკვირველია, ყველას გახსოვთ, მათი წარმომადგენლის, 
ბ[ატონ] შაუმიანის თბილისში მოვლინება. ბოლშევიკი კომი-
სარი მოვიდა ფირმანით აღჭურვილი, როგორც ეს აღმო-
სავლეთის სატრაპს შეეფერება და როცა ამიერ კავკასიამ ის 
არ სცნო, აღმოსავლეთის სატრაპის მსგავსად სისხლის ღვრით 
მოინდომა ურჩი ქვეშევრდომების დაურვება. 

 

II † 
როგორც იცით, ოქტომბრის რევოლუციის გამარჯვებამ და 

ბოლშევიკური დიქტატურის დამყარებამ, ამიერ-კავკასიის 
გათიშვა გამოიწვია. ქართველი მენშევიკების მეთაურობით 
კოალიციური კომისარიატი დაარსდა თბილისში. ამგვარად 
ცხოვრების მოთხოვნილებამ ერთხელ კიდევ გაიმარჯვა 
მკვდარ პროგრამულ დოგმაზე.  

ეს ადამიანები ავტონომისტური იდეების პროპაგანდას 
ეწინააღმდეგებოდნენ ნიკოლოზ მეორის დროს: ახლა თვით 
გადასდგეს სეპარატისტული ნაბიჯი, როცა პეტროგრადში 
უკიდურესმა სოციალისტებმა და მათმა ყოფილმა პარტიულმა 
ამხანაგებმა გაიმარჯვეს.  

                                       
†  „საქართველო“, N  46, მარტის 2 (15), 1918 წ; „საქართველო“, # 47, მარტის 3, 1918 წელი. 
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აქ არ შევუდგები გულში ხელების ფათურს და იმის 
გამოცნობას თუ რა მოტივებით ხელმძღვანელობდნენ 
ქართველი სოციალდემოკრატები, როცა ამიერ-კავკასიის 
რესპუბლიკის დაარსებას ეხმარებოდნენ. შეიძლება მათ 
განყენებული დემოკრატიის ან კიდევ საკუთარი პარტიული 
რენომეს დაცვა უფრო აწუხებდათ, ვიდრე სამშობლოს 
თავისუფლება. მაგრამ სამშობლოსთვის მაინც დიდათ 
სასარგებლო აღმოჩნდა მათი ნაბიჯი.  

ამიერ-კავკასიის რესპუბლიკა გარდამავალი საფეხურია 
დამოუკიდებელი საქართველოსაკენ. სანამ ომი არ შეწყვე-
ტილა და საქართველოს ტერიტორიის ფარგალი არ გამო-
რკვეულა, შეიძლება ეროვნული ეგოიზმის თვალსაზრისით 
ხელსაყრელი იყოს ამიერ-კავკასიელ ერების კოალიციის 
შენარჩუნება. უეჭველია, რომ ზოგიერთი სადავო პრინციპი, 
როგორიც არის მაგალითად ზაქათალის ოლქი ან აფხაზეთი, 
საქართველოს სახელმწიფოსი პირდაპირ ისე უმტკივნეულოდ 
ვერ შევიდოდნენ, როგორც ამიერ-კავკასიის კავშირში 
შევიდნენ. ამიერ-კავკასიიდან კი ამ პროვინციების მიღება 
შემდეგ შედარებით უფრო ადვილი იქნება. ამას გარდა 
ქართველი ხალხი მეცხრამეტე საუკუნეში ისე შეეჩვია სხვის 
მხრებზე დაყრდნობას, რომ უეჭველია დიდათ შეშფოთდებოდა 
უცებ სრული განმარტოება რომ ეგრძნო. 

მაგრამ მეორე მხრივ უეჭველია, რომ დიდის ხნით 
შეუძლებელია იმ ახირებული პოლიტიკური კონგლომერატის 
შენარჩუნება, რომელსაც ამიერ-კავკასიის რესპუბლიკა ეწო-
დება. წარსულში ასეთი სახელმწიფო არასოდეს არ არსებულა, 
მას არ აქვს ისტორიული ტრადიციები. ქართველობა, სომხობა 
და თათრობა სულ სხვა და სხვა რასსიული და კულტურულ 
წრეებს ეკუთვნიან, მათ შორის ღრმა ეკონომიური წინააღ-
მდეგობებია. ეს წინააღმდეგობა განსაკუთრებით აშკარად სჩანს 
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ომისა და ზავის საკითხში. ზოგიერთი რეფორმა მისაღებია და 
აუცილებელიც ერთი მოკავშირისათვის, მაგრამ სრულიად 
მიუღებელი მეორისათვის, შუამავალი კი არ არსებობს, რომ 
შეთანხმება ან ძალდატანება მოახდინოს.  

არც ერთი ერი, არც ერთი პოლიტიკური პარტია 
დანარჩენებს საგრძნობლად არ სჭარბობს ამიერ-კავკასიაში. 
ქართული სოციალ-დემოკრატია, სომხური დაშნაკციუტუნი და 
თათრული მუსავათი დაახლოებით ერთნაირად იყვნენ 
წარმოდგენილნი ამიერ-კავკასიის კომისარიატში და დღევან-
დელ სეიმშიც თანაბარნი არიან. ძლიერი მთავრობის შედგენა 
კი შეუძლებელია თუ ის კომპაქტურ უმრავლესობას ან საიმედო 
კოალიციაზე არ არის დაყრდნობილი და თავის ნებას 
უმცირესობას არ უმორჩილებს. ამიერ-კავკასიელ კომისარიატს 
არ აქვს არავითარი აპარატი სახელმწიფო ძალდატანებისა, 
ნებაყოფლობით კი არავინ ასრულებს მის დეკრეტებსა და 
განკარგულებებს. ჯარი ითიშება და ეროვნულ თვისებების 
მიხედვით ეწყობა, თითეული ერი დამოუკიდებელ საბჭოს 
აარსებს. ყველაზე საშიში ის არის, რომ თბილელ მთავრობას 
თითქმის სრულიად მოესპო სახელმწიფო შემოსავლის წყარო: 
ხალხი გრძნობს მდგომარეობის გამოურკვევლობას და 
გადასახადს აღარ იხდის, ბოლშევიკური ცენტრალური მთავ-
რობა, რასაკვირველია, იმ გუნებაზე არ არის, რომ ფინანსიური 
დახმარება გაუწიოს აჯანყებულ მენშევიკურ-ესერულ პერიფე-
რიას. მთავრობა იძულებულია, მიჰმართოს უკანასკნელ 
საშუალებას - ბონების დაბეჭდვას, რომელიც, რასაკვირველია, 
არაფრით არის უზრუნველყოფილი, გარდა უბრალო 
ზნეობრივი ნდობისა.  

ეს იწვევს ცხოვრების ზედმეტს გაძვირებას და უკმაყო-
ფილების ზრდას. ამას ზედ ერთვის ანარქისტული იდეების 
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შემოჭრა ქართულ და თათრულ სოფლებში, მათი გავრ-
ცელება ყაზარმებსა და ქარხნებში.  

შეიძლება ითქვას, რომ ამიერ-კავკასიის კავშირი დიდი 
კატასტროფის წინაშე დგას. როგორც მოგეხსენებათ 
კომისარიატმა იგრძნო ეს საფრთხე და წარსულ სამშაბათს 
ახლად შეკრებილ ამიერ-კავკასიის სეიმს პორტფელები 
გადასცა. მაგრამ ეს რასაკვირველია, ოდნავაც არ სცვლის 
საქმის მდგომარეობას. ახალი კომისარიატისა თუ სამინისტროს 
შედგენა შეიძლება ან იმავე პარტიების ადამიანებისგან ან სულ 
არ შეიძლება. თუ სეიმმა ძლიერი მთავრობის შედგენა ვერ 
მოახერხა, რაშიც მე პირადად ეჭვი არა მაქვს, კრიზისი 
გაღრმავდება და გაფართოვდება და მთავრობის დაშლას 
თვით პარლამენტის დაშლაც მოჰყვება. 

ძალაუნებურად საკითხი იბადება: რა უნდა ჰქმნას ამ 
შემთხვევაში ქართველმა ერმა ? 

ამ საკითხისათვის შეიძლება ზოგიერთ თქვენგანს 
განსაზღვრული პასუხიც გქონდეთ, ყოველს შემთხვევაში ასეთი 
პასუხი ჯერ კიდევ შემუშავებული არა აქვს ჩვენს უდიდეს, 
ხელმძღვანელ პოლიტიკურ პარტიას. 

თქვენ მოგეხსენებათ, ბატონებო, რომ ქართველი ხალხი 
ამ უკანასკნელი ათი თუ თორმეტი წლის განმავლობაში 
მეთოდური კეთილსინდისიერებით თავის ნდობას უცხადებს 
მენშევიკურ ფრაქციას. უკანასკნელი სამოქალაქო და 
დამფუძნებელი კრების არჩევნების დროს ამ პარტიამ ავად თუ 
კარგად დაახლოვებით ყველა ქართულ ხმების ცხრა-მეათედი 
შეკრიბა. თამამად შემიძლია ვსთქვა, რომ დედა-მიწის ზურგზე 
არ არსებობს მეორე ქვეყანა, სადაც რომელიმე პოლიტიკურ 
პარტიას, თუნდ მოკლე ხნით ასეთი განუსაზღვრელი ბატონობა 
მოეპოვებინოს. ჩემის აზრით ეს იმით აიხსნება, რომ ქართული 
მენშევიზმი, არსებითად არის არა პოლიტიკური დოქტრინა, ამ 
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სიტყვის ევროპიული მნიშვნელობით, არამედ ერთგვარი 
პრიმიტიული სულიერი განწყობილება, რომელიც ქართველი 
ერის დიდი უმრავლესობის ინსტინქტებისა, შეგნებისა და 
გამოურკვეველი მისწრაფებების დონეზე სდგას. მაგრამ ასეა 
თუ ისე, დღეს-დღეობით, სანამ ქართველი მენშევიკური 
პარტიის დანაწილება და თვითგამორკვევა არ მომხდარა, 
სინთეტიკური ქართული ეროვნული პოლიტიკური წარმოება 
არ შეიძლება ამ ადამიანების უდასტუროდ და დაუკითხავად.  

მაგრამ უბედურება სწორედ იმაშია, რომ ქართული 
სოციალ-დემოკრატიას დღეს აღარ შეუძლია არც ენერგიული 
დასტურის დაცემა, არც რაიმე მთლიანი გადაწყვეტილების 
მიღება. პოლიშინელის საიდუმლოებას წარმოადგენს ის 
ამბავი, რომ ბოლო დროს მენშევიკურ პარტიაში განხეთქი-
ლებამ იჩინა თავი და უდიდესი პოლიტიკური საკითხები 
ერთისა ან ორი ხმის უმრავლესობით სწყდება. ეს ხალხი 
ვეღარ შეთანხმებულა ვერც რუსეთთან დამოკიდებულების, 
ვერც ეროვნული საბჭოების, ვერც ამიერ-კავკასიის 
რესპუბლიკისა და სეიმის, ვერც ჯარისა თუ მილიციის საკითხში. 
უზომო სკეპტიციზმი ალხობს და ადუნებს მათს ნებას.  

ხშირად მომხდარა, რომ სოციალ-დემოკრატიის მეთაუ-
რებს ერთი რაიმე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიუღიათ, 
შემდეგ უკან წაუღიათ, შემდეგ ხელახლა მიუღიათ, რათა 
ბოლოს საგანი სრულიად უარეყოთ ან შეეკვეცათ. ასე მოხდა 
მაგალითად მობილიზაციის საკითხში. ბოლოს როგორც 
მოგეხსენებათ, წინააღმდეგობა იჩინა თავი ისეთ მოვლენების 
დაფასებაშიც, როგორიც იყო შამქორის სისხლის ღვრა. მაგრამ 
ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ამ ხალხმა დღემდე ვერ 
გაბედა საგნისთვის ნამდვილი სახელი ეწოდებინა და ამიერ-
კავკასიის რესპუბლიკა დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ 
გამოეცხადებინა. ამას-კი ის პრაქტიკული შედეგი მოჰყვა, რომ 
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ბრესტ-ლიტოვსკში თბილელ მთავრობას თავისი წარმო-
მადგენელი არ გაუგზავნია და ჩვენი ქვეყნის ბედის გადაწყვეტა 
იკისრა ვინმე ბრძენმა ამხანაგმა კარახანმა, რომელმაც, 
როგორც უკანასკნელი დეპეშით ვიცით, ბათომი და 
სამაჰმადიანო საქართველო, ერთა თვითგამორკვევის 
პრინციპის მიხედვით ოსმალეთს დაუთმო.  

რასაკვირველია, აზრად არ მომდის ქართველი 
მენშევიკების გასამართლება რყევისა, შინაგანი გათიშვისა ან 
მოჭარბებული ოპორტუნიზმისათვის. მათი უმწეობა და 
დაქსაქსვა, მთელი ქართველი ერის უმწეობისა და დაქსაქსვის 
გამოხატულებაა. ეს უკანასკნელი კი რამოდენიმეთ ობიექტური 
პირობებით აიხსნება. 

შეიძლება ითქვას, რომ დღეს თვით საქართველოს 
ცხოველი სულია გათიშული საშინელი წინააღმდეგობით. 
ერთის მხრით ქართველი ხალხი შეუგნებლად უნდა 
გრძნობდეს, რომ მოახლოვდა გადამწყვეტი მომენტი, როცა 
ყოყმანი და დაგვიანება მომაკვდინებელია, ხოლო გაბედულ 
მოქმედებას თავისუფლებისა და სრული ადამიანობის მოპოება 
შეუძლია. ისტორიული უბედობისა და უკუღმართი პროპაგან-
დის მიუხედავად ქართველი ხალხის ბნელს ინსტინქტებში 
კიდევ ცოცხლობს დამოუკიდებელი საქართველოს იდეა. 
მაგრამ ზოგიერთი ობიექტური პირობები ხელს უშლიან ამ 
დიდი იდეის გამოაშკარავებას და გაშლას. 

ბატონებო,  
შეიძლება ზოგიერთ თქვენგანს წაკითხული ჰქონდეს ჩემი 

ძველი წერილები და იცოდეთ, რომ მე წინააღმდეგი ვარ 
ეგრედ წოდებული ისტორიული მატერიალიზმისა. ამიტომ 
შეიძლება კიდეც გეუცხოვოთ თუ ვიტყვი, რომ უძლიერესი 
მტერი, რომელიც დღეს დამოუკიდებელ საქართველოს იდეას 
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ებრძვის, არის არა შეიარაღებული ჯარი, არამედ მეტის მეტად 
უმანკო საგანი, რომელსაც რუსული ხორბალი ჰქვია. 

საქართველოს რომ საკუთარი პური საკმაოდ ჰქონოდა, 
ასე ფრთხილი და გაუბედავი არ იქნებოდა ავტონომიის ა და 
სეპარაციის საკითხში. ამ განსაზღვრულ აზრით შეიძლება 
მართალნი იყვნენ გაზეთ „ერთობის“ ფილოსოფოსები, 
რომელნიც ხშირად იტყვიან ხოლმე, რომ მდგომარეობა 
ჰქმნის შეგნებასო. მაგრამ ეკონომიური ფაქტორის როლი 
უნივერსალური არ არის, მხოლოდ ახალ ისტორიულ ეპოქაში 
მოიპოვა გადამწყვეტი მნიშვნელობა. წინათ პირიქით - 
რელიგიურ ან დინასტიურ ფაქტორს მეტი ძალა ჰქონდა. 
ერეკლე მეფისთვის სულ ერთი იყო თუ როგორი პური 
მოვიდოდა თერგისა ან ყუბანის ოლქში. იმას კი დიდი 
მნიშვნელობა ჰქონდა, თუ როგორ ვრცელდებოდა მაჰმადის 
სარწმუნოება საქართველოს მეზობლებში, რომელი თავადი-
შვილი შეირთავდა მეფის ასულს ან როგორის თვალით 
უცქეროდა მეფეს სპარსეთის ყეენი. დღეს ჩვენთვის იმდენი 
საინტერესო არ არის თუნდ გერმანიის კაიზერის ქართვე-
ლოფილობა და ქართველოფობობა. ჩრდილო-კავკასიის 
ანარქიამ, პურის ბეღლების დაკეტვამ და რკინის გზების 
გადაჭრამ კი შეიძლება დიდი როლი შეასრულოს ჩვენი 
პოლიტიკური თვითგამორკვევის და განთავისუფლების 
საქმეში. პოპულიარული შეგნებისათვის რუსეთის ჩამოშორება 
შიმშილსა და გაღატაკებას ნიშნავს, ეს კი დიდი არგუმენტია 
ეროვნული დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ. 

მეორე გარემოება, რომელიც ქართველი ერის თვით-
გამორკვევას აფერხებს, ჩვენი უახლოესი მეზობლების 
ყოფაქცევაა. გადამწყვეტს მომენტში აღმოჩნდა, რომ ჩვენ 
ძალიან ბევრი მტერი და ძალიან ცოტა მეგობარი გვყოლია 
ამიერკავკასიაში. თქვენ უეჭველია იცით, რომ არა თუ სომხები 
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და თათრები, თვით ჩაჩნები, ლეკები და ოსებიც კი უძველეს 
ისტორიულ პროვინციებს გვედავებიან. თუ ყველა ეს პრეტენზია 
დაკმაყოფილდა, საქართველოს ის მინიმუმიც კი არ შერჩება, 
რასაც სოც.-ფედერალისტები რეალურ მოსახლეობის 
ტერიტორიას უწოდებენ. თუ სომხობამ ჯავახეთი და ლორისი 
ჩამოგვჭრა, ადერბეიჯანმა ბორჩალო და სამაჰმადიანო 
საქართველო, ხოლო მთიელთა კავშირმა საინგილო და 
აფხაზეთი, ჩვენი სამშობლო ისეთი ვიწრო საზღვრებში 
მოექცევა, რომ აღარ შეიძლება ფართო ეკონომიური და 
ფინანსიური პოლიტიკის წარმოება და კულტურულადაც ერთს 
წერტილზე გაიყინება. სხვა არა იყოს რა, ჩვენი მეცხვარეობა, 
რომელიც მთელს ქიზიყს და თუშეთს არჩენს, მოისპობა იმ 
დღესვე, რა დღესაც საქართველო ჯავახეთისა და არტაანის 
იალაღს დაჰკარგავს. ბორჩალოს დათმობა საუკეთესო პურის 
ბეღლისა და სპილენძის მადნის დათმობა იქნება, ხოლო 
აფხაზეთისა და ლივანასთან ერთად საქართველო თავის 
ზეთისხილიან და დაფნისფოთლიან რივიერას გამოეთხოვება. 
ასეთ პირობებში თბილისის შენარჩუნებაც გაგვიჭირდება და მას 
არც ექნება დიდი მნიშვნელობა. დიდს ქალაქს ფართო 
ჰინტერლანდი სჭირია, უამისოდ ადვილად ჩიავდება და 
ეროვნული ხორცმეტის ხასიათს ღებულობს. 

ამას გარდა ცხადია, რომ შეკვეცილი ან ეგრედ წოდებული 
რეალური მოსახლეობის საქართველოს დაცვას ბევრად მეტი 
მილიტარული და ფინანსიური ძალა დასჭირდება, ვიდრე 
ისტორიულ საქართველო ჰქონდა, იმიტომ რომ ამ 
უკანასკნელს საუცხოვო ბუნებრივი კედლები და ბჭეების 
მითვისება დაიწყეს კიდეც ჩვენმა გონიერმა მეზობლებმა.  

გაზეთებიდან შეტყობილი გექნებათ, რომ ახალქალაქის 
აღმასრულებელმა კომიტეტმა ჯავახეთი ალექსანდროპოლის 
მაზრას შეუერთა, ახალციხელმა მაჰმადიანობამ პანთურქიზმის 
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დროშას აწყური და აბასთუმანი დაუბყრო, ხოლო ოსეთის 
ეროვნულმა საბჭომ გორის მაზრის ჩრდილო ნაწილი ჯერ-
ჯერობით მორცხვად ცალკე საერობო ერთეულად 
გამოაცხადა. 

არიან ჩვენში გულუბრყვილო ადამიანები, რომელთაც 
ჰგონიათ, რომ დათმობის გზა საუკეთესო გზაა საერთაშორისო 
მშვიდობიანობის დასამყარებლად. ნამდვილად კი, თუ 
ქართველმა ერმა გამრავლების ნიჭი და სიცოცხლის ძალა 
შეინარჩუნა, ვერასოდეს ვერ შეურიგდება ძველი პრინციპებისა 
და პირველ ხარისხოვანი საზღვაო ქალაქის დაკარგვას და 
გამოუსყიდავი საქართველო ანუ ქართული ირედენტა მუდმივი 
შეიარაღებისა და ომების მიზეზად გადაიქცევა, როგორც 
ბულგარეთისა და სერბიისათვის მაკედონია იყო ან 
იტალიისათვის ტრიესტი და ტრენტინო.  

ამას გარდა უეჭველია ისიც, რომ ჩვენი მეზობლები, 
რომელნიც ჩვენ მოსაზღვრე პლატოებში, უღელტეხილებს და 
მთის კალთებს დაეპატრონება, ხელებს გაიწვდიან ჩვენი 
ნაყოფიერი ველისაკენ და ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება 
საინგილოს მხრით კახეთის დაცვა, ბორჩალოს მხრით 
თბილისის, ხოლო ახალქალაქის და ჯავის ხეობის მხრით შუა 
ქართლის. შეიძლება ითქვას, რომ ფედერალისტური გადაჭრა 
ტერიტორიის საკითხისა არა მარტო ყველაზე ნაკლებ 
ეკონომიური, არამედ ყველაზე ნაკლებ პაციფიურიც არის და 
თუ დამოუკიდებელი საქართველო მართლაც რეალური 
მოსახლეობის მიხედვით განისაზღვრა, მომავალ თაობებს არა 
მარტო ბევრი ფულის, არამედ ბევრი სისხლის გამოღებაც 
დასჭირდება. 

მაგრამ არის კიდევ ერთი შემაფერხებელი ფაქტორი, 
რომელსაც ჩვენთვის არა ნაკლები მნიშვნელობა აქვს ვიდრე 
პურისა და ტერიტორიის საკითხს. აქ, ნება მიბოძეთ, ბატონებო, 
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გითხრათ ერთი რამ, რამაც შეიძლება თქვენ ძალიან 
შეგაშინოთ. მე მწამდა, რომ ყველა აქ დამსწრენი გულ-
წრფელი დემოკრატები ან სოციალისტები ბრანდებით და 
ყველა ეშმაკებსა და ბნელ სულებზე მეტად კონტრ-რევო-
ლუციის მოჩვენებისა გეშინიათ. ალბათ უდიდესი შეურაცხ-
ყოფათ იმას მიიჩნევდით, რომ ვინმემ რეაქციონერობა 
დაგწამოთ. მაგრამ, მერწმუნეთ რომ პირადად მეც თქვენზე 
ნაკლებად რადიკალი არა ვარ პოლიტიკისა თუ სოციალური 
საკითხის დარგში. ამისდა მიუხედავად უნდა გამოგიტყდეთ 
რომ, ჩემი ღრმა რწმენით, ქართველი ერისთვის დიდი 
დანაკლისია, რომ მას დღეს არა ჰყავს ნამდვილი 
არისტოკრატია.  

რათქმაუნდა, მე არ მივსტირი თავად-აზნაურობას. 
ქართულმა თავად-აზნაურობამ განვლო კიდეც თავისი 
ცხოვრების გზა, ფიზიკურად და სულიერად დაიქანცა და აღარ 
შეუძლია ისეთი ადამიანების წარმოშობა, რომელნიც ღირსნი 
იყვნენ ლიპარიტ ორბელიანისა, სარგის ჯაყელისა ან ცოტნე 
დადიანის მემკვიდრეობისა. მაგრამ სისხლის არისტოკრატიის 
ადგილი სულის არისტოკრატიამ უნდა დაიჭიროს. უამისოდ 
შეუძლებელია ძალოვანი და ფაქიზი კულტურის შექმნა. როცა 
ყველა ძველი ტრადიციები იშლება და ყველა ძველი 
ღმერთები ემხობა, საჭიროა გონებისა და განათლების 
ავტორიტეტის აღდგენა, რომ ქვეყანა სრულიად არ გავე-
ლურდეს. მერწმუნეთ რომ იმ ბრბოს, რომელიც უდანაშაულო 
ბავშვსა და ორსულ ქალებს ხოცავს და საკირეში აგდებს, 
როგორც ეს დღეს ქართლში ხდება, ჯერ კიდევ დიდხანს 
სჭირია მწვრთნელი, აღმზრდელი და ჭკუის მასწავლებელი. 

დღეს, როცა ძველი მზრუნველები მოვიშორეთ და ჩვენი 
საკუთარი ბედი რამოდენიმეთ მაინც ხელთ ვიგდეთ, 
გამოაშკარავდა, რომ ძალიან ცოტა გვყოლია ნამდვილი 
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ხელმძღვანელი და გზის მაჩვენებელი. ქართველი ინტელი-
გენციის განსჯა ჩემთვის, რასაკვირველია, თვით განსჯაც არის. 
ამიტომ თამამად შემიძლია ვსთქვა, რომ ეს ხალხი 
სამწუხაროდ არ სდგას თავისი დანიშნულების სიმაღლეზე. 
ვგულისხმობ, რასაკვირველია, არა მარტო სოციალისტურ 
ინტელიგენციას, რომელიც ამ წუთში სახელმწიფო ცხოვრებას 
ხელმძღვანელობს, არამედ ნაციონალისტურსაც, რომელიც 
ჯერ-ჯერობით მხოლოდ ოპოზიციას აწარმოებს. უკანასკნელი 
წლის მწარე გაკვეთილმა დაგვიმტკიცა, რომ არც ნაყოფიერი 
სახელმწიფო მოღვაწეობისთვის და არც ნაყოფიერი ოპოზი-
ციისთვის საკმაო არ არის ის სქოლასტიური და ფრაგმენტული 
განახლება, რაიცა ჩვენ გვაქვს უმეტეს შემთხვევაში.  

ადამიანი ბუნებაში ურთულესი არსებაა, სახელმწიფო 
კიდევ ამ ურთულესი არსების ურთულესი არსების ურთულესი 
ორგანიზაციაა. სახელმწიფო მოღვაწისათვის საჭიროა არა 
მარტო ყოველმხრივი ცოდნა და გამოცდილება, არამედ 
ფართო ტატნობი და ანსამბლის გრძნობაც, რაიცა შეიძლება 
უფრო თანდაყოლილი ნიჭი იყო, ვიდრე კეთილ შეძენილი. 
ჩვენში კი პოლიტიკას ხშირად ეპოტინებიან ისეთი ადამიანები, 
რომელნიც თავიანთ თავს უვარგისად ჩასთვლიდნენ ისეთ 
შედარებით უფრო ადვილი ხელობისათვის, როგორიც არის 
მაგალითად ბეითალობა, დანტისტობა ან აკუშერობა. 

ზოგიერთი ჩვენგანი დემოკრატიული რესპუბლიკისთვის 
ოცნებობს, ზოგიერთი კი დამოუკიდებელი სახელმწიფოსთვის. 
უფრო ხშირად ეს ოცნებები ერთმანეთს ხვდებიან. მაგრამ 
სამწუხაროდ ნათლად გათვალისწინებული და ნაანგარიშევი 
არა გვაქვს, რა დიდი კულტურული ძალაა საჭირო ამ 
კეთილშობილი იდეალების განსახორციელებლად. საქართვე-
ლოს დემოკრატიული რესპუბლიკისთვის საჭირო იქნება 
მთელი რაზმები განათლებული პარლამენტარისტებისა, 
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საერობო მოღვაწეებისა, მუნიციპალებისა და უმაღლესი 
სახელმწიფო მოხელეებისა, სხვა მოეორე ხარისხოვან 
პროფესიებს რომ თავი დავანებოთ. თუ ეს ცოცხალი არმია არ 
იქმნა, დემოკრატიული რესპუბლიკა უშინაარსო ფორმულად 
იქცევა ან კიდევ მავნე ილუზიად. ამერიკაშიც-კი არსებობს 
რომელიმე პარაგვაის, ურუგვაის ან კოსტარიკის რესპუბლიკა, 
მაგრამ არც ერთი მათგანი არაფერს წარმოადგენს 
საგანგებოს, გარდა გაუთავებელი უწესოებისა, სამოქალაქო 
ომებისა და დეკადანსისა. ამგვარ რესპუბლიკებთან შედარებით 
პრუსიის განსაზღვრული მონარქია ნამდვილი აღთქმის 
ქვეყანაა. და ღმერთმა ქნას, რომ დღევანდელი ამიერ 
კავკასიის სეიმის ან მომავალი ქართული პარლამენტის 
დეპუტატები სიდინჯით და საქმის ცოდნით უფრო პრუსიის 
ბატონთა პალატის წევრებს ჰგვანებოდნენ, ვიდრე ბრაზილიელ 
ან მექსიკელ დემოკრატებს. 

ბატონებო, მე რომ ერთის წლის წინათ თქვენს წინაშე 
გამოვსულიყავ, ან არ მომისმენდით, ან გამკიცხავდით. 
რევოლუცია ახლად დაწყებული იყო, თქვენ გამსჭვალული 
იყავით სოციალისტური ან პატრიოტული ილუზიებით და 
უეჭველია შეურაცხყოფად და მკრეხელობად მიიჩნევდით 
სკეპტიკურს სიტყვას. მაგრამ მე არც დღეს მინდა რომ გულცივი 
რეზონიორის შთაბეჭდილება დავსტოვო, რომელმაც რამ-
დენიმე არასასიამოვნო ზოგადი ჭეშმარიტება გამოსთქვა და 
წავიდა თავის გზით. არა, მე ვიტყვი, რომ თუ ენერგიასა, 
თავგანწირულებასა და ეროვნულ დისციპლინას გამოვიჩენთ, 
ხანა კიდევ შესაძლებელია.  

პირადათ ორ გზას ვხედავ დღევანდელ მდგომარეობიდან 
თავის დასაღწევად:  

ერთი უფრო მოკლეა და თავდაპირველად უფრო ადვილი 
სავალიც, მაგრამ ბოლოს არ გვიქადის ბედნიერებას. თუ 
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ქართველ ერში ცენტრალისტურმა მიდრეკილებამ სძლია, ჩვენ 
იძულებული გავხდებით რუსულ ბოლშევიზმს ხელი გავუწო-
დოთ და პეტროგრადის სახალხო კომისარიატი ვცნოთ. ამ 
შემთხვევაში საქართველო რუსეთთან ერთად განიცდის ყველა 
მოსალოდნელ ცვლილებებს და ბოლოს ალბათ რუსული 
მონარქიის ნავთსაყუდარში შეჩერდება. მაგრამ ეს ნავთ-
საყუდარი საქართველოს ვერ დაიცავს საშინელი 
ქარიშხალისაგან. 

ვგულისხმობ იმ დიდს საფრთხეს, რომელიც ჩვენს 
სამშობლოს რუსული იმპერიალიზმისგან მოელის, განსაკუთ-
რებით რუსეთისა და გერმანეთის სეპარატიული მორიგების 
შემდეგ. როგორც მოგეხსენებათ, ბოლშევიკურმა მთავრობამ 
შეჰკრა, ანუ უკეთ ვსთქვათ - მზად არის შეჰკრას სამარცხვინო 
ზავი, რომლის მსგავსი იშვიათად ახსოვს ისტორიას. თუ 
საბოლოო ევროპიელმა სამშვიდობო კონგრესმა ამ პირობებში 
კორექტივები არ შეიტანა, გერმანიის იმპერია მიიღებს არა 
მარტო იმ ტერიტორიას, რომელიც მის ძლევამოსილ ჯარს 
ეჭირა, არამედ ლიფლიანდიის ჩრდილო ნაწილს და ესტლან-
დიასაც, სადაც დღემდე გერმანელი ჯარისკაცი არ შესულა და 
დღეს კი, ვითომდა სამოქალაქო წესიერების დასამყარებლად, 
გერმანელი პოლიციელი შევა. ეს დროებითი ოკუპაციაა. 

მაგრამ ბოსნიისა და ჰერცოგოვინის მაგალითიდან ვიცით, 
რომ ცენტრალური იმპერიები ადვილად აღარ სთმობენ 
ერთხელ დაჭერილ პროვინციებს და დროებით ოკუპაციას 
საბოლოო ანექსია მოსდევს. შეიძლება ითქვას, რომ დღეს 
დღეობით მაინც მთელი ბალტიის მხარე დაკარგულია 
რუსეთისთვის და გადაჩიხულია ფართო გზა, რომელიც ამ 
სამიოდე წლის წინათ კიდევ დიდი სლოვენურ იმპერიას 
კულტუროსან ევროპიულ სახელმწიფოებთან აერთებდა. 
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რუსეთი რკინის რკალებში მოემწყვდა. რომელ კუთხეს 
უნდა მიაწყდეს ამ მრავალრიცხოვანი, უჯიათი რასის ძალა ?  

საზავო პირობაში ბერლინს საიმპერიო მთავრობა 
პეტროგრადის სახალხო კომისარიატს უკრაინის და ფინ-
ლიანდიის დაცლასაც უკარნახებს. მაშასადამე ამიერიდან შავი 
ზღვა და ბოტნიური ყურეც დახშულია რუსეთისათვის. უბედური 
ომი და უბედური რევოლიუციის წყალობით რუსული ისტორიის 
პეტროგრადის პერიოდი შეწყვეტილია და დიდი სახელმწიფო 
უკუქცეულია იმ ხანაში, როცა ივანე კალიტა და ივანე მრისხანე 
მოსკოვის სამეფოს შეკრებას იწყებდნენ. 

ეს ძალიან დიდი უბედურებაა. მაგრამ დიდს ერს კიდევ 
შეუძლიან გაუძლოს ასეთს დიდს უბედურებას. თუ ჩრდი-
ლოელი დათვის მზე ჯერ კიდევ არ ჩასვენებულა, მან 
შეიძლება ხანგრძლივი ტკივილების შემდეგ კიდევ გაილოკოს 
თავისი მძიმე ჭრილობები. რასსათა ბრძოლაში გადამწყვეტი 
მნიშვნელობა ბოლოს მაინც გაუცვეთელ ბიოლოგიურ 
ენერგიას აქვს. რუსეთში კიდევ ას მილიონ სულზე მეტი რჩება 
ძალდატანებითი ამპუტაციის შემდეგ. და ეს ასი მილიონი 
ადამიანი გაიხედავს და ხელებს გაიწვდის თბილი ზღვისაკენ, 
როგორც აქამდე პეტრე დიდის სარკმელი იცქირებოდა და 
ხელებს იწვდიდა დასავლეთის კარებისაკენ.  

გერმანეთის მმართველმა წრეებმა და დიპლომატებმა 
შეძლეს თავიანთი დიდ ხნის წადილის შესრულება: ბოლ-
შევიკების წყალობით მათ რუსეთს პირი აბრუნებინეს სპარსე-
თის ზღვისა, ინდოეთის ოკეანისა და შორეულ აღმოსავ-
ლეთისაკენ, ეს რასაკვირველია, დიდი საკითხია შეძლებს თუ 
არა ჩანთიანი და ყავარჯნიანი რუსის მუჟიკი ინდოეთის 
ოკეანისა და სპარსეთის ზღვის თბილ ტალღების ნახვას. 
ყოველ შემთხვევაში უეჭველია, რომ პოლიტიკური პილიგრი-
მების მოძრაობა დაიწყება პირველი შემთხვევისთანავე. ჩვენი 
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სამშობლო, რომელიც მზიანი ქვეყნებისაკენ მიმავალი გზის 
პირად სძევს, ჩქარა იხილავს პოლონეთისა, ლიტვისა 
უკრაინისა, ოსტზეის პროვინციებისა და ფინლანდიიდან 
დაძრულ რუსის ქარავნებს, რომელსაც არაფერი ექნებათ 
აკიდური, გარდა ოთხმოცი მილიარდი ვალისა. და 
საქართველოსა, ადერბაიჯანისა თუ შუა აზიის სამფლობელოში 
მოხდება რუსული იმპერიალისტური ენერგიის დაგროვება, 
რომელიც დღემდე გაფანტული იყო კალიშიდან ვლადი-
ვოსტოკამდე და ტორნეოდან ოდესამდე. შეიძლება ამ სტიქიო-
ნურმა ენერგიამ ისევე ადვილად წალეკოს საქართველო, 
როგორც წინათ ჩერქეზეთი და აფხაზეთი წალეკა.  

ასეთია პერსპექტივა თუ ჩვენში ბოლშევიზმისა, ინტერ-
ნაციონალური მენშევიზმის ან სხვა რაიმე სახის ცენტრა-
ლისტურმა მიდრეკილებამ გაიმარჯვა. 

მეორე გამოსავალი გზა, რომელიც დღეს ჩვენ წინა სჩანს 
თავდაპირველად უფრო მიხვეულ-მოხვეული და ძნელი 
სავალია, მაგრამ უფრო ნათელი სიმაღლეებისკენ მიდის. თუ 
საქართველო ამ გზას დაადგა, უნდა გამოეთიშოს რუსეთს და 
ხელი გაუწოდოდ ერთ-ერთ საგარეო ძალას, რომელიც ჩვენს 
ახლოს მოქმედობს. შეიძლება თავდაპირველად ვერ ავსცდეთ 
რომელიმე დიდი ევროპიული სახელმწიფოს პოლიტიკურ 
გავლენას და ფინანსიურ კონტროლს, მაგრამ ბოლოს, იმედია, 
მაინც შევეჩვევით საკუთარი თვალებით ცქერას და საკუთარი 
ფეხებით სიარულს. და მაშინ დავინახავთ რომ მართალია 
პური გვაკლია, მაგრამ ისეთი რამეც გვაქვს რაც პურზე 
ძვირფასია და შეიძლება მასში გაიცვალოს. მართალია უჯიათი 
მეზობლები შუა ქართლის წელში გაწყვეტას და ძველი 
მესხეთის ჩამოჭრას გვიქადიან, მაგრამ მთიულეთისა, კახეთისა 
და დასავლეთ საქართველოში ჩვენც მოგვეპოება გაუცვე-
თელი, ძალოვანი ხალხის ენერგია, რომელიც შეგვიძლია 
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ოსური, სომხური ან ლეკური ემიგრაციისა და იერიშების 
შესაჩერებლად ავამოძრავოთ.  

და ბოლოს მაღალია ისიც, რომ ჩვენი თაობის 
ინტელიგენცია მოუმზადებელი და წელ-გაწყვეტილია, მაგრამ 
სამაგიეროდ მოდის ახალი თაობა, რომელსაც ჯანსაღი 
ხერხემალი და ჯანსაღი კუნთები აქვს და დატვირთული არ 
არის არც ძველი ცოდვებით, არც ძველი ცრუმორწმუნეობით. 

ბატონებო, დღეს თქვენს წინაშე ქართველი ახალგაზრ-
დობის მოწოდებით ვლაპარაკობდი. მე მგონია, რომ ახალი 
თაობის საერთო შეხედულებას გამოვხატავ, თუ ვიტყვი, რომ 
დღეს საქართველოსთვის უმჯობესია სუვერენულ უფლებების 
შეზღუდვა, ვიდრე რომელიმე მნიშვნელოვანი ქალაქისა ან 
პროვინციის დაკარგვა. არც ერთი ევროპიული სახელმწიფოს 
პროტექტორატი საქართველოსთვის ისე საშიში არ არის, 
როგორც მისი ცოცხალი სხეულის გაჩეხა და დანაწილება. 

მაგრამ საერთაშორისო ურთიერთობა დღეს დიდ შერ-
ყეული და ცვალებადია და ჩვენ არ შეგვიძლია დანდობილად 
და უზრუნველად ერთ რომელიმე საგარეო ძალას ან თუნდ 
საგარეო ძალთა კოალიციას დავეყრდნოთ. გადამწყვეტი 
მნიშვნელობა ბოლოს მაინც შინაგან ენერგიის დაგროვებას და 
ამოძრავებას აქვს. არც შეიძლება ხალხის დამზრალ სხეულზე 
ეროვნული სახელმწიფოს დამყნობა, საჭიროა რომ მცენარემ 
თვით გამოიდოს თავისუფლების ყვავილი. 

ამიტომ, ბატონებო, მე პირადათ ქართველი ახალგაზრ-
დების იმედი უფრო მაქვს, ვიდრე უცხო ლეგიონებისა. მწამდ, 
რომ ჭაბუკური აღფრთოვანება, რაიცა ეროვნული საბჭოს 
მოწოდებამ გამოიწვია, უნაყოფოდ არ ჩაივლის და შესდგება 
მცირე რიცხოვანი, მაგრამ ერთსულოვანი ქართული ლაშქარი, 
რომელიც შინაურ ანარქიასაც ჩააქრობს და, თუ საჭირო 
იქნება, ჩვენს მტერს ჩვენს ისტორიულ საზღვრებთან შეხვდება.  
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მოგეხსენებათ, რომ თბილისში ეროვნული ჰიმნის 
კონკურსი გამოცხადდა. ჩემის ფიქრით, ასეთ ჰიმნს თავის 
ოთახში ვერც ერთი ქართველი მგოსანი ვერ დასწერს. მას 
იმღერებს ქართველი ჯარი, როცა საბრძოლველად წავა და 
გამარჯვებული შინ დაბრუნდება. 

 
„საქართველო“, N 46, მარტის 2 (15), № 47,  

მარტის 3, 1918 წელი. 
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სიტყვა წარმოთქმული საქართველოს 
ეროვნული საბჭოს კრებაზე მარტის 18-ს. 

ჩვენი საერთო მდგომარეობა: ზავის საკითხი  
 

ბატონებო,  
მთავარი საკითხი, რომელიც დღეს ქართველი ერის წინაშე 

სდგას, ზავის საკითხია. მისი სასურველად გადაჭრა კი 
შეუძლებელია, თუ საფუძვლიანად არ შეიცვალა კურსი 
ეროვნული პოლიტიკისა.  

მე მგონია, რომ საზავო დელეგაციას, რომელიც 
ტრაპიზონში ამიერ-კავკასიის სეიმის სახელით ლაპარაკობს, 
გაუჭირდება სამშვიდობო ხელშეკრულების დადება. მიტომ, 
რომ საფიქრებელია, არც ოსმალეთი და არც გერმანია 
სცნობენ ამიერ-კავკასიის რესპუბლიკას. გარდა ამ მოსაზ-
რებისა, რომელიც ყველასათვის ცნობილია, არსებობს მატე-
რიალური ხასიათის მოსაზრებებიც, რომელნიც ოტტომანურ 
იმპერიის მთავრობას ხელს უშლიან რომ ამიერ-კავკასია 
საერთაშორისო უფლების დამოუკიდებელ ობიექტად აღია-
როს. როგორც მოგეხსენებათ, ოსმალეთმა თანამედროვე 
ომში დიდი სამსახური გაუწია თავის მოკავშირეებს. გარდა 
საკუთარი ფრონტისა, ოსმალოს ჯარი თითქმის ყველა 
ფრონტებზე იბრძოდა ამ ომის დროს. ცხადია, რომ 
ცენტრალური სახელმწიფოები ისეთ ზავს ვერ შეჰკრავენ, თუ 
ოსმალეთი არ დააკმაყოფილეს. მაგრამ როგორ შეიძლება 
თანამედროვე საერთაშორისო პირობებში ოსმალეთის 
დაკმაყოფილება?  

თქვენ გეხსომებათ, რომ სანამ ბულგარეთი ომში 
ჩაერეოდა, ოსმალეთი იძულებული იყო მისთვის მდინარე 
მარიტის მარჯვენა ნაპირი დაეთმო იმ რკინის გზითურთ, 
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რომელიც ფილიპოპოლს და დედეაგაჩის ნავთსადგურს (!) 
აკავშირებს. ამგვარად ევროპის კონტინენტზე ოსმალეთმა 
თვით დაჰკარგა ტერიტორია, ამ მხრივ ის სანაზღაუროს ვერ 
მიიღებს. ამას გარდა ინგლისმა ოსმალეთს ჯერჯერობით 
ჩამოაცალა არაბულ ენაზე მოლაპარაკე ხალხით დასახ-
ლებული პროვინციები: შუამდინარე ბაღდადითურთ, სამხრეთ 
სირია და სხ. ამისდა მიუხედავად ოსმალეთი მაინც გამარჯ-
ვებულ კოალიციას ეკუთვნის და კომპენსაციას ელის 
გამარჯვებისათვის.  

ადვილი გასაგებია, ამ კომპენსაციის მისაღებად ხელს იქით 
იწვდის, საიდანაც ნაკლებ წინააღმდეგობა ხვდება. ამიერ-
კავკასია უპატრონოდ დარჩენილი ქვეყანაა. გასაკვირალი არ 
არის, რომ ოსმალეთი მის დაპატრონებას ფიქრობს. არც 
გერმანია, არც სხვა მოკავშირეები ოტტომანურ იმპერიას 
წინააღმდეგობას არ გაუწევენ ამ მხრივ. ინგლისს იმდენი ძალა 
არ შესწევს, რომ რაიმე რეალური მფარველობა გაგვიწიოს.  

ბოლშევიკურმა რუსეთმა ჩვენი ქვეყნიდან ჯარი გაიყვანა 
და სამი საუკეთესო ციხე-სიმაგრე მოწინააღმდეგეს დაუთმო. 
ამას გარდა, ბრესტ-ლიტოვსკში ლენინის მთავრობა 
დასთანხმდა, რომ ოსმალეთს არა თუ წინააღმდეგობას არ 
გაუწევს, დაეხმარება კიდეც აღმოსავლეთ ანატოლიის 
საზღვრები ბუნდოვანი გამოთქმაა. ოსმალეთს შეუძლია ამ 
საზღვრებში ამიერ-კავკასიის დიდი ნაწილი მოაქციოს: მით 
უმეტეს, რომ ამიერ-კავკასია, როგორც პოლიტიკური ცნება ჯერ 
კიდევ არ არსებობს, და თუ არ ვსცდები (!) ოსმალურ ენაში 
არც კი უნდა მოიპოვებოდეს ასეთი სიტყვა. 

რასაკვირველია, ოსმალეთის ზოგიერთ პრეტენზიებს 
ამიერ-კავკასიაზე რეალური საფუძველი აქვს. როგორც ბ. 
მომხსენებელმა სთქვა, ადერბეიჯანის წარმომადგენლებს 
თბილისელ მთავრობისთვის ოფიციალურად განუცხადებიათ, 
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რომ თუ ოსმალეთ-კავკასიის ომი დაიწყო, ადერბეიჯანის 
მაჰმადიანობა ნეიტრალიტეტს დაიცავს.  

რას ნიშნავს ეს ? 
ნუ თუ ასეთი განცხადება შესაძლებელი იქნებოდა ამიერ-

კავკასია რომ მართლაც მთლიანი ყოფილიყო და არა 
შემთხვევითი მექანიკური კონგლომერატი ? მე კიდევ მგონია, 
რომ თუ ოსმალეთის წინააღმდეგ ომში ჩავებით, ადერბაიჯანის 
მხრივ ნეიტრალიტეტს კი არა, მტრულ მოქმედებასაც უნდა 
ველოდეთ. ეს ყოველ შემთხვევაში უფრო გასაგები იქნებოდა, 
ვიდრე მათი დახმარება ან მათი ნეიტრალიტეტის.  

საქმე იმაშია, რომ ადერბეიჯანში იმავე რასსიულ 
წარმოშობის, რწმენის და ზნე-ჩვეულების ხალხი სცხოვრობს, 
რაც ოსმალეთში, ლიტერატურული ენაც კი ერთ აქვთ. 
განსხვავებაა მხოლოდ ისტორიულ ტრადიციებში: ადერბეიჯანი 
წარსულში ან ცალკე სახანოებს წარმოადგენდა და სპარსეთის 
სამფლობელოში შედიოდა. მაგრამ დღეს ასეთ მცირედ 
განსხვავებას აღარ აქვს მნიშვნელობა. დღეს ჩვენს თვალწინ 
ეროვნებათა კონსოლიდაცია ხდება. მოსალოდნელია, რომ 
გაერთიანების სტიქიონ ური (!) პროცესი თურქულ მასასაც 
მოედება: ადერბეიჯანი ალბათ მოისურვებს ოსმალეთთან 
შეერთებას ან შეკავშირებას.  

მე გეკითხებით: რა ძალა გვაქვს ჩვენ ან რა უფლება, რომ 
ამ სამართლიან სურვილს წინააღმდეგობა გავუწიოთ ? ერთა 
თვითგამორკვევის პრინციპის მიხედვით ყოველ შემთხვევაში 
არ შეიძლება ასეთი წინააღმდეგობის გამართლება. 

სომხური მოსახლეობა სოლებივითაა შეჭრილი ოსმა-
ლეთსა და ადერბეიჯანს შორის. მაგრამ ამ ორი თურქული 
ტომის გათიშვა არც სომხობას შეუძლია. არასოდეს არც 
ოსმალეთი და არც გერმანია არ სცნობენ სომხეთის ტერი-
ტორიულ ავტონომიას ან მით უმეტეს სრულს 
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დამოუკიდებლობას. ეს საკითხი უკვე საკმაოდ გამორკვეულია 
გერმანულ ლიტერატურაში, მე აქ მხოლოდ რორბახის 
შრომებს გაგახსენებდით. ჩემის აზრით, სომხებს ისრა 
დარჩენიათ, რომ შეურიგდნენ - უტერიტორიო ერის ბედს და 
კულტურულ ავტონომიას დაკმაყოფილდნენ ოსმალეთსა და 
საქართველოს ფარგლებში.  

სულ სხვანაირია საქართველოს მდგომარეობა. 
ოსმალეთმა წარსულის გაკვეთილებიდან იცის რომ ადვილი 
არ არის ქრისტიანული ერის დაბყრობა და მონელება: მით 
უმეტეს, როცა ამ ერს თავისი საკუთარი ტერიტორია აქვს და 
სულიერი კულტურაც. დარწმუნებული უნდა ვიყოთ, რომ 
კონსტანტინოპოლის მთავრობა ბევრს დაგვითმობს, თუ 
ქართველები ცალკე გამოვალთ და ოსმალეთსა და 
აღმოსავლეთ კავკასიას ხელს არ შევუშლით თავიანთ 
ურთიერთობის მოგვარებაში. ამას სხვათა შორის 
საერთაშორისო სოლიდარობის გრძნობაც გვიკარნახებს. 
მიტომ, (!) რომ თუ სომხები, ჩვენის იმედით, ომში ჩაებნენ და 
თუ მათ მიწა წყალზე ბრძოლით ოსმალოს ჯარი შემოიჭრა, 
შეიძლება სომხის ერის ფიზიკური არსებობის საკითხი დაისვას. 
თვით სომხის ერს კი, როგორც არზრუმის გაკვეთილმა 
დაგვიმტკიცა, სამწუხაროდ ძალა არ შესწევს თავისი 
სამშობლოს დასაცავად.  

ჩემი სიტყვის პრაქტიკული დასკვნა ასეთია: საქართველოს 
ეროვნულმა საბჭომ უნდა შეადგინოს ეროვნული მთავრობა, 
რომელიც დამოუკიდებლად აწარმოვებს საზავო 
მოლაპარაკებას. თვით საზავო მოლაპარაკებაში უწინარეს 
ყოვლისა ჩვენი ტერიტორიის ინტეგრიტეტის დაცვას უნდა 
შევეცადოთ. თუ უბედურება გვეწვია და სხვა გზა არ გვექნება, 
უფრო ადვილად უნდა დავსთანხმდეთ ჩვენი ერის სუვერენულ 
უფლების შეზღუდვას, ვიდრე რომელიმე პროვინციის ან 
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მნიშვნელოვანი ქალაქის დათმობას. მიტომ რომ არც 
პოლიტიკურად და არც ეკონომიურად ოსმალეთს 
პროტექტორატი ჩვენთის ისე საშიში არ იქნებოდა, როგორც 
ჩვენი ცოცხალი ეროვნული სხეულის გაჩეხა. 

 
(სიტყვის დასასრული) 
 

„საქართველო“, N 61, მარტის 20 (2), 1918 წ. 
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სიტყვა, წარმოთქმული საქართველოს 
ეროვნულ საბჭოს კრებაზე 1918 წლის 
აპრილის 1-ს 

ბატონებო! 
მოვლენათა განვითარებამ დაამტკიცა, რომ ამიერ კავკა-

სია, როგორც სახელმწიფო, არ არსებობს. შინაგან ძალთა 
გათიშვის გამო მას არ შეუძლია შინაურ საქმეების გაძღოლა, 
მით უმეტეს მისთვის შეუძლებელია საგარეო პოლიტიკის 
წარმოება. ამისდამიუხედავად ყველა მნიშვნელოვანი პოლი-
ტიკური საკითხის გადაწყვეტას აქამდე ამიერ კავკასიის 
რესპუბლიკის სეიმი და სამინისტრო კისრულობდა. ეროვნული 
საბჭო წარმოადგენდა არა საჯარო უფლების ფუნქციებით 
აღჭურვილ ორგანოს, არამედ უბრალო საინფორმაციო 
ბიუროს, რომელიც ცნობად ღებულობდა სეიმისა და 
მთავრობის ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას.  

ასეა დღესაც. 
ამიერ კავკასიის მთავრობას გუშინ კიდეც გადაუწყვეტია 

ომის საკითხი. დღეს ამას post factum ჩვენც გვატყობინებენ. 
ამის შემდეგ ჩვენს დასტურსა ან უარყოფას მხოლოდ 
ზნეობრივი მნიშვნელობა აქვს. თავისთავად ცხადია, რომ 
ყოველი ჩვენგანი როგორც მოქალაქე ვალდებულია 
დაემორჩილოს ამიერ კავკასიის მთავრობის გადაწყვეტი-
ლებას, იმიტომ რომ სხვა კანონიერი მთავრობა ჩვენ არა 
გვყავს. ჩვენ მოღალატეები ვიქნებოდით რომ დღეს ხალხი 
ნეიტრალიტეტის ან წინააღმდეგობისათვის მოგვეწოდებინა.  

მაგრამ, ჩემის რწმენით, სულ სხვა იქნებოდა ჩვენი 
საგარეო პოლიტიკა და ჩვენი ორიენტაცია, ჩვენი ქვეყნის ბედი, 
ომისა და ზავის საკითხი საქართველოს ეგრედ წოდებული 
„ამიერ-კავკასიის“ რევოლიუციონური დემოკრატიისა და სეიმის 
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ხელში კი არ ყოფილიყო, არამედ საქართველოს ეროვნული 
მთავრობისა და ეროვნული საბჭოს ხელში. მე მწამს, რომ 
თავის ეროვნული ეკონომიურ-პოლიტიკური ინტერესების 
შეგნება ქართველ ერის პოლიტიკას ჩრდილოეთისაკენ კი არ 
მიმართავდა, როგორც ეს ამიერ-კავკასიის სეიმმა მოიმოქმედა, 
არამედ დასავლეთისაკენ. 

ყველასათვის ცხადი უნდა იყოს ის ჭეშმარიტება, რომ 
დღეს მხოლოდ ორი ორიენტაციაა შესაძლებელი. მთელი 
კაცობრიობა ორ ბანაკადაა გაყოფილი: ერთი მხრით სდგას 
გერმანია, მისი მოკავშირეები და მეგობრები, მეორე მხრით 
ინგლისი, მისი მოკავშირეები და მეგობრები. არსებობს 
ორიენტაცია გერმანული და არსებობს ორიენტაცია ინგლი-
სური. ჩვენს პრესაში და კრებებზე ხშირად გამიგონია, თითქო 
შესაძლებელი იყოს რაღაც ამიერ-კავკასიული ორიენტაცია. ეს 
სრული გაუგებრობაა. ამიერ-კავკასიაც, როგორც სხვა ქვეყნები, 
იძულებულია ან ერთს ან მეორე მებრძოლ მხარეს მიემხროს. 
და რადგან სეიმმა და სამინისტრომ ოსმალეთს ომი 
გამოუცხადა, ის ნებით თუ უნებლიეთ გერმანიისა და 
ოსმალეთის მოწინააღმდეგე კოალიციას მიემხრო.  

ამიერ-კავკასია იმ თავითვე რუსულ ორიენტაციას ადგია. 
ამას ბევრი მტკიცება არ უნდა. როცა წარსული წლის 
დეკემბერში ოტტომანურმა მთავრობამ ხაზგასმით ამიერ-
კავკასიის დამოუკიდებელ რესპუბლიკას საბოლოო ზავი 
შესთავაზა, თბილელმა მთავრობამ უპასუხა რომ ამიერ-
კავკასია რუსეთის რესპუბლიკის ნაწილია. რუსეთში კი ომისა 
და ზავის საკითხს დამფუძნებელი კრება გადასწყვეტსო.  

ამ პასუხის მიხედვით ამიერ-კავკასიის მთვარობამ თავისი 
დიპლომატიური წარმომადგენლები აღარ გაგზავნა ბრესტ-
ლიტოვსკში. ამას კი ის მოჰყვა, რომ ბოლშევიკურმა რუსეთმა 
ბათომი, ყარსი და არტაანი ოსმალეთს დაუთმო.  
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ამ გარემოებასაც კი არ შეუცვლია ამიერ-კავკასიის 
მთავრობის პოლიტიკის მიმართულება. საზავო მოლაპარა-
კებების დაწყების წინ, შემდეგ ტრაპიზონში ორჯერ დაისვა 
საკითხი ამიერ-კავკასიის დამოუკიდებლობის შესახებ. ორი-
ვეჯერ საკითხის გადაჭრა გადაიდო. ამგვარად ამიერ-კავკასია 
ოსმალეთის წინაშე იურიდიულადაც ისე წარსდგა, როგორც 
რუსეთის ნაწილი. გუშინ კიდევ სეიმში ერთმა ორატორმა ბ. ი. 
წერეთელმა აშკარად განაცხადა, რომ მას დიდი იმედი აქვს 
რუსეთის დახმარების. მიზი აზრით ბოლშევიკური რუსეთი 
ერკვევა და მოსალოდნელია ხელახალი ბრძოლის დაწყება 
გერმანული იმპერიალიზმის წინააღმდეგ. ამგვარად დღეს 
ამიერ-კავკასია რუსეთის იმედით ომში ებმება გამარჯვებული 
კოალიციის წინააღმდეგ.  

ყველასთვის უეჭველი უნდა იყოს, რომ ომი ოსმალეთთან 
ნიშნავს აგრეთვე ომს გერმანიასა, ავსტრია-ჰუნგრეთსა და 
ბულგარეთთან.  

შეეფერება თუ არა ეს საქართველოს ინტერესებს?  
ვიმეორებ, რომ ორიენტაციის საკითხი ჩემს წინაშე ხელ-

ახლა დადგება, თუ ამიერ-კავკასიის რესპუბლიკის მთავრობა 
გადადგა და საქართველოს ეროვნული საბჭო სახელმწი-
ფოებრივ ორგანოდ იქცა. ამ ომის დროს თითქმის ყველა ერის 
წინაშე იდგა ორიენტაციის საკითხი და ბევრ ალაგას ერთგვარი 
გაორება მოხდა. რუმინიასა, იტალიასა და საბერძნეთში ზოგი-
ერთი პოლიტიკური მოღვაწე გერმანოფილურ პოლიტიკას 
ადგა, ზოგიერთი კიდევ ანგლოფილურს.  

მე გულახდილად უნდა მოგახსენოთ, რომ მტკიცე გერ-
მანოფილი ვარ: მაგრამ თქვენ უფლება არ გაქვთ სამშობლოს 
მოღალატეობა მიკიჟინოთ, როგორც სონინოს, ბრატიანუს ან 
ვენიზელოსს უფლება არ ჰქონდა ჯიოლლიტტისამ კარპისა ან 
მეფე კონსტანტინესთვის სამშობლოს მოღალატეობა 
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უკიჟინებია. თქვენ მეგობრად სთვლით რუსეთს. მე მგონია ეს 
იმით აიხსნება, რომ თქვენს წარმოდგენაში ჯერ კიდევ 
წარსული რუსეთი ცოცხლობს და ანგარიშს არ უწევთ იმ დიდს 
რევოლიუციას, რომელიც მოახდინა არა ბოლშევიკურმა 
აჯანყებამ, არამედ საერთაშორისო ომმა. დღეს რუსეთი ის 
აღარ არის, რაც ომამდე იყო. მას გამოეცალა ყველა 
ინდუსტრიული და სამეურნეო პროვინციები. მაშასადამე მას 
ჩვენთვის არ შეუძლია არც ფაბრიკატების, არც პურის 
მოწოდება. რუსეთს დაეხშო ყველა საზღვაო გზები. ბალტიის 
ზღვის სანაპიროები გერმანიამ წაიღო, ოდესსა და ნიკოლაევი 
უკრაინამ, არხანგელსკი და მურმანს (!) დიდი ეკონომიური 
მნიშვნელობა არ აქვს და თუ არ ვსცდები, ამ ნავთსადგურებსაც 
ინგლისელები სდარაჯობენ. ვლადივოსტოკს იაპონელები 
იჭერენ. ამის შემდეგ გასაკვირალი არ არის, რომ ყოველი 
რუსი უკიდურესი სოციალისტიდან დაწყებული უკიდურეს 
რეაქციონერამდე ასე ებღაუჭება საქართველოს.  

რუსეთი აღარ შეეძლო უსაქართველოდ არსებობა და 
განვითარება. ყოველი გზა, რომელიც მომავალ პეტროგრადსა 
ან მოსკოვს გარეშე ქვეყანასთან შეაერთებს, უსათუოდ ჩვენს 
ქვეყანას, სამშობლოს გადასჭრის. ჩვენს მიწა-წყალზე მოხვდება 
იმ იმპერიალისტური ენერგიის დაგროვება, რომელიც აქამდე 
პოლონეთსა, ფინლიანდიასა, ოსტზეოს მხარესა და უკრაინაში 
იყო გაშენებული და ას ოცი მილიონი ხალხის შემოსევა ისევე 
ადვილად წალეკს პატარა საქართველოს, როგორც წინათ 
ჩერქეზეთი და აფხაზეთი წალეკა.  

პირიქით - ოსმალეთისთვის საქართველო ასე საჭირო არ 
არის. ოსმალეთს ბევრი საზღვაო გზა აქვს, კონსტანტინეპოლი, 
სმირნა, ტრაპიზონი, ბეირუთი, არც ერთი ეს გზა პირდაპირ არ 
სჭრის საქართველოს. ამას გარდა ოსმალეთის მთავრობას 
კარგად უნდა ესმოდეს, რომ მისთვის ასე ადვილი არ არის 
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ქრისტიანული ქვეყნის ანექსია. ამიტომ, ჩემის აზრით, ოტტო-
მანური იმპერია საუკეთესო შემთხვევაში ჩვენს დამოუკი-
დებლობას სცნობდა, უარესში ფართო პოლიტიკურ ავტონო-
მიას. მაგრამ რუსეთი ჩვენთვის საშიშია არა მარტო ეკო-
ნომიურად და რასიულად, არამედ პოლიტიკურადაც. აქ ბევრს 
ლაპარაკობენ რუსის დემოკრატიაზე, მაგრამ ნამდვილად 
რუსეთში დღეს ხულიგანური ანარქიაა გაბატონებული და არა 
დემოკრატია. დემოკრატიული წესწყობილებას ახასიათებს 
წარმომადგენლობით დაწესებულებები, კონსტიტუციური 
გარანტიები, მოწესრიგებული კანონმდებლობა რუსეთში არ 
არის, არც პარლამენტი, არც სიტყვისა და პრესის 
თავისუფლება, არც პიროვნების ხელ-უხლებლობა. მართალია, 
არც ოსმალეთია დემოკრატიული სახელმწიფო, მაგრამ 
ახალგაზრდა ოსმალოთა რევოლიუციის შემდეგ ის არც 
აღმოსავლეთური დესპოტიაა. იქ არის პარლამენტი და 
ლიბერალური კონსტიტუცია, რომელიც ბევრით არ ჩამორჩება 
გერმანიისა და ავსტრია-უნგრეთის კონსტიტუციას. ყოველს 
შემთხვევაში უეჭველია, რომ თუ თვით საქართველოს 
დემოკრატია მტკიცე იქნება, მისთვის სრულიადაც საშიში არ 
იქნება, ცენტრალურ სახელმწიფოების დაახლოვება.  

მე მგონია, რომ ჩვენ დიდი დანაშაული ჩავიდინეთ, რომ 
ასე დავაგვიანეთ ეროვნული მთავრობის შედგენა და 
ეროვნული პოლიტიკის წარმოება: ამან დაგვაკარგვინა 
ბათომი, ოლთისი და არტაანი. მაგრამ ცოტათი მაინც 
შეიძლება საქმის გამოსწორება. თუ საქართველოს ეროვნული 
საბჭოს რეორგანიზაცია მოხდა, მან იქნებ კიდევ შესძლოს 
საპატიო ზავის შეკვრა ოსმალეთთან. ხოლო თუ დაკარგული 
ტერიტორიის დაბრუნება არ მოხერხდა, მისი ანაზღაურება 
მაინც სხვა მხრივაც შეიძლებოდა. მტერი შემოგვესია 
ჩრდილოეთიდან, სოხუმი დაიჭირა და ზუგდიდსა და ახალ-
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სენაკს ემუქრება. თუ ჩვენ პრეტენზიებს ვაცხადებდით შავი 
ზღვის ნაპირზე ბათომის სამხრეთით, შეგვიძლია ასეთივე 
პრეტენზიები გავაცხადოთ ფოთის და სოხუმის ჩრდი-
ლოეთითაც. ეს ტერიტორიაც ჩვენს ისტორიულს საზღვრებში 
შედის, დღეს ჩვენი ახალშენების ტალღა იქით მიისწრაფის. 

 
„საქართველო“, N  73, აპრილის 5 (18), 1918 წ. 

 
 
 
(...) 
გერონტი ქიქოძის პირადი განცხადება. 
გ. ქიქოძე. ჩემი სიტყვებიდამ მოულოდნელი და ყალბი 

დასკვნები გააკეთეს. მე სწორედ იმის თქმა მინდოდა, რომ 
ოსმალოს ჯარის ბრძოლით შემოჭრა დამღუპველია ჩვენს 
სამშობლოსათვის. ჩვენი ხელმძღვანელი პარტიის პოლიტიკას 
კი ადვილად შეიძლება ძალდატანებითი ოკუპაცია მოჰყვეს.  

შეუძლებელია აგრედვე ჩემი განცხადების შედარება 
მუსავატის განცხადებასთან. მუსავატის წარმომადგენლებმა 
აშკარად გვითხრეს, რომ ნეიტრალიტეტს დაიცავენ ამიერ 
კავკასიისა და ოსმალეთის ომში. მე კი, როგორც მოქალაქე და 
მამულიშვილი, ჩემთვის სავალდებულოდ ვსთვლი ამიერ 
კავკასიის [ხელისუფლების] გადაწყვეტილებას, რა რიგ 
შემცდარიც არ უნდა მიმაჩნდეს ის და დარწმუნებული 
ბრძანდებოდეთ, რომ ჩემს თანამოაზრეებს ბრძოლის ველზე 
პირველ რიგში დაინახავთ. 

(პირადი განცხადების დასასრული). 
 

„საქართველო“ N  74,  ხუთშაბათი,  
აპრილის 6 (19),  1918 წ. 



 

147 

ოსების საკითხი 

17 ივნისის სხდომაზე ეროვნულ საბჭოში ბ. ნოე 

ჟორდანიამ რიხიანად განაცხადა: „ჩვენი ამხანაგი ირაკლი 

წერეთელი ცხინვალს წავიდა, რათა ოსეთი საქართველოს 

შემოუერთოსო“. ამ განცხადებამ ხანგრძლივი ტაში გამოიწვია 

სოციალისტურ ქანდარაზე. ახლა თბილისის გაზეთებში 

დაწვრილებითაა მოთხრობილი, თუ როგორ შემოუერთა 

მოქალაქე, წერეთელმა ოსეთი საქართველოს?  

რუსული მენშევიკური გაზეთი „ბორბა“ (იხ. N 98) სწერს, 

რომ ოსების ყრილობა „ირაკლი წერეთელს მტრულად 

შეხვდა. მის მიერ წარმოდგენილი რეზოლიუცია უარყოფილი 

იქნა ყველა ხმების უმრავლესობით სამის წინააღმდეგ. მიღე-

ბულ იქმნა სოციალ.-რევოლიუციონერების მიერ შეტანილი 

რეზოლიუცია, რომელიც ამბობს, რომ სამხრეთ ოსეთის 

თვითგამორკვევის საკითხი უნდა გადაწყდეს შემდეგს ყრილო-

ბაზე, როცა ექვს კვირაში შეიკრიბება; ამ საკითხში სამხრეთი 

ოსეთი ჩრდილოეთის ოსეთს უნდა შეუთანხმდეს; საქართვე-

ლოს რესპუბლიკას უნდა ეთხოვოს, რომ კონსტიტუციის შემუ-

შავების დროს სამხრეთ ოსეთის საკითხი ღიად დარჩეს და სხ.“ 

მოქალაქე წერეთელს მოუსმენია ეს რეზოლიუცია და 

თბილისს დაბრუნებულა პესიმისტურად განწყობილი. როგორც 

სჩანს, მას იმედი დაჰკარგვია, რომ მისი მჭევრმეტყველობა 

რაიმე ცვლილებას მოახდენს ჯავის ხეობაში. გამდგარი ოსების 

მოსადრეკად, უეჭველია, უფრო შთამაგონებელი ძალაა 

საჭირო. ამიტომ შესაძლებელია, რომ ენაწყლიანი ლიდერის 

მაგიერ სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ ექვსი კვირის 

შემდეგ ცხინვალისკენ ბ. ვალიკო ჯუღელი გაგზავნოს, 
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რომელიც როგორც ცნობილია, თვით ყრილობებსა და 

პარლამენტის სხდომებს მაუზერის რევოლვერითა და 

სამხედრო ბინოკლით აღჭურვილი ესწრება. 

ეს მით უფრო მოსალოდნელია, რომ სოციალ-დემო-

კრატიული გაზეთის სიტყვით, „სამხრეთ ოსეთის მდგომარეობა 

დიდათ შემაშფოთებელია. პროვოკაცია იქ გამალებით მუშაობს 

და შეუგნებელს, ბნელს მასაში ნოყიერ ნიადაგსაც ჰპოულობს. 

მდგომარეობას ართულებს ის გარემოება, რომ ოსობას 

დღემდე არ ჩაუბარებია იარაღი, მაშინ, როცა მეზობელი 

ქართველობა დიდი ხანია იარაღ აყრილია. ახლო მომავალში 

ოსეთი შეიძლება კიდევ უფრო საშიში მოვლენის ასპარეზად 

გახდეს, ვიდრე ცხინვალი იყო ადრე.“. 

ჩვენ არ ვიცით, სად გადასწყდება ოსობის საკითხი, 

პარლამენტში თუ ბრძოლის ველზე. ყოველს შემთხვევაში 

უეჭველია, რომ ეს საკითხი საქართველოს შინაური საკითხია. 

ჩვენი სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტი ვრცელდება მთელს 

ჩვენს ისტორიულს ტერიტორიაზე, ჯავის ხეობის ოსები ისევე 

შედიან ამ ტერიტორიაზე, როგორც სოხუმის ოლქის აფხაზები, 

ბორჩალოს მაზრის თათრები ან საქართველოს ოლქის 

ჭარელ-დეხურელები. ეს სრულიად საქართველოს დამფუძნე-

ბელი კრების საქმეა, თუ რა უფლებები მიენიჭება ყველა ამ 

პატარა თემებს საზოგადო სამოქალაქო უფლებებს გარდა. 

კერძოთ ჯავის ხეობელ ოსებს აქვთ თავიანთი ენა, მაგრამ არა 

აქვთ ლიტერატურა და ეროვნული კულტურა. ამიტომ შეუძ-

ლებელია ოსურ კულტურულ ან ტერიტორიულ ავტონომიაზე 

ლაპარაკი. მით უმეტეს შეუძლებელია, რომ ცალკე ოსური 

სახელმწიფო მოეწყოს, რომელიც ჯაველ და წუნარელ 

ფანტაზიორების გეგმით საქართველოს რესპუბლიკას უნდა 
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შეუკავშირდეს ფედერატიულად. ცალკე სახელმწიფოს 

დაარსება ისე ადვილი საქმე არ არის, როგორც ოსის მეჯო-

გეებს წარმოუდგენიათ. ალბანელებმა ვერ მოახერხეს ეროვ-

ნული სახელმწიფოს შექმნა, თუმცა რიცხვით ოსებს თითქმის 

ათჯერ სჭარბობენ და გეოგრაფიულადაც ბევრად უკეთეს 

მდგომარეობაში იმყოფებიან. და საკმაოა, რომ საქართველოს 

პარლამენტმა და მთავრობამ მართლაც „ღია დასტოვოს 

სამხრეთ ოსეთის საკითხი“, რომ ჯავის ხეობამ მწვავედ იგრძ-

ნოს მთელი უბედურება უპატრონოდ დარჩენილი პირველ-

ყოფილი თემისა. სხვა არა იყოს რა ოსობა შიმშილით ამოს-

წყდება საქართველოს საბაჟო საზღვარმა რომ ცხინვალთან 

გაიაროს. 

ეს შეიძლება არ ესმოდეს ბნელ ხალხს, მაგრამ კარგად 

გათვალისწინებული უნდა ჰქონდეს ოსურ ინტელიგენციას. თუ 

ეს ინტელიგენცია საქართველოს მთლიანობას ებრძვის, ეს 

ხდება არა ოსური სახელმწიფოებრივი იდეისათვის, არამედ 

უფრო pour la Roi Russe. ჯაველი ბოლშევიკები და სოცია-

ლისტ-რევოლუციონერები შეგნებულად თუ შეუგნებლად 

რუსეთის იმპერიალიზმის საქმეს აკეთებენ. ამიტომ მათ მოქ-

მედებას ის გამართლებაც კი არა აქვს, რომელსაც უანგარიშო 

პატრიოტიზმი იძლევა. 

ეს ელემენტები ჩვენში სახელმწიფოს დამრღვევის როლს 

ასრულებენ და ისინი სასტიკად უნდა დაისაჯონ, როგორც 

უდიდესი სახელმწიფო დამნაშავეები. თუ არ ვსცდებით, ოსეთის 

ეროვნულ საბჭოს წარმომადგენლებმა საქართველოს მთავ-

რობის დაუკითხავად სწორედ იმ უცხოელ დიპლომატს 

მიმართეს, რომელსაც ვითომ ორასმა არ არსებულმა აზნაურმა 

მიართვა პეტიცია. ამის შემდეგ დიდი პოლიტიკური შეცდომა 
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იყო, რომ ბ. ნოე რამიშვილის სამინისტრომ მათთან პარლა-

მენტის წევრი გაგზავნა მოსალაპარაკებლად.  

თუ ორასი პრობლემატიური აზნაური ჩამოღრჩობის ან 

დახვრეტის ღირსნი არიან პრობლემატიური დანაშაულობის 

გულისთვის, ნუ თუ აშკარა სახელმწიფო მოღალატეებს 

საჩუქრად რიტორიკის ყვავილები უნდა მიერთვას? 

 
“საქართველო“, N 124, თიბათვის 23, 1918 წ. 
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სიტყვა, წარმოთქმული საქართველოს 
ეროვნულ საბჭოს  კრებაზე 1918 წლის 
გიორგობისთვის 10-ს. 

გ. ქიქოძე: დღეს ჩვენ მოწმენი ვიყავით ერთგვარ 
ტრაგედიისა: ჩვენ ვხედავდით როგორ იმსხვრეოდა ჩვენ 
თვალწინ ქართველ და სომხის ინტერნაციონალისტების 
ილუზიები. ამ ადამიანებს სწამდათ, რომ ბრძოლას, ეროვნულ 
ომს და ეროვნულ წინააღმდეგობას ჰქმნიან არა თვით ხალხი, 
არა თვით დემოკრატია, არამედ ავანტიურისტები, უნიადაგო 
პოლიტიკოსები. 

ამ ხალხს სწამდა, რომ თუ კი საქართველოში და მის 
მეზობელ ერებში დამყარდებოდა დემოკრატიული წესწყობი-
ლება, ამ დემოკრატიულ წყობილებით განამტკიცებდა მათ 
შორის სოლიდარობა და დაწესდებოდა მუდმივი, ასე ვთქვათ, 
სამოთხე. 

მაგრამ ეს ილუზიები დაიმსხვრენ: გამოაშკარავდა, რომ ამ 
ორ ერთა შორის, რომელთაც ისტორიულ წარსულში ომი არ 
ჰქონიათ ... 

გ. ვეშაპელი. ჰქონდათ. 
გ. ქიქოძე. ყოველ შემთხვევაში, ისეთი ომი არა, 

რომელსაც ისტორიული დიდი მნიშვნელობა ჰქონოდა.. - 
დღეს პირისპირ დგანან ეროვნულ შეჯახებასთან, დიდ 
ეროვნულ შეჯახებასთან. 

თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენს მთავრობაში სხედან 
გულწრფელი, შთაგონებული ინტერნაციონალისტები. ისეთივე 
ინტერნაციონალისტებია, - ყოველ შემთხვევაში ასე უწოდებენ 
თავიანთ თავს არარატის რესპუბლიკის მთვარობის წევრებიც. 
ეს ადამიანები, ჯერ კიდევ გუშინ ერთად იყვნენ ამ 
ინტერნაციონალში და ამიერკავკასიის მთავრობას ერთგვარ 
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მეგობრობას და თანაგრძნობას უცხადებდენ. მაგრამ დღეს 
აღმოჩნდა, რომ ეს დემოკრატიული რესპუბლიკა არარატისა 
მზად არის გადმოლახოს, და კიდევაც გადმოლახა, და 
დაიჭირა ერთი ნაწილი ჩვენი ტერიტორიისა და ჯერ კიდევ ეს 
ნაწილი არ გაუნთავისუფლებია. მეორე მხრივ, იმავე პარტიის 
წარმომადგენლები, რომელიც სათავეში უდგას არარატის 
რესპუბლიკას, მოქმედებენ აქ როგორც მტრები, როგორც 
აგენტები ჩვენ მოწინააღმდეგე სახელმწიფოსი. 

რითი აიხსნება ეს მოვლენა? 
ჩემის აზრით, იმით, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ ნამდვილ 

ეროვნულ ბრძოლის ეპოქაში. დემოკრატიზმი, დემოკრატიის 
ბატონობა სრულიად არ ნიშნავს პაციფიზმის ბატონობას: ეს 
დაამტკიცა თანამედროვე ევროპულმა ომმა. 

დემოკრატიული ამერიკა, დემოკრატიული საფრანგეთი, 
დემოკრატიული ინგლისი ყველაზე უფრო გააფთრებული 
ებრძვის მოწინააღმდეგეს. 

არის თუ არა ღრმა ეროვნული წინააღმდეგობა 
საქართველოსა და სომხეთს შორის? თუ მხოლოდ როგორც 
ბევრს ჩვენს სოციალისტებს ჰგონია, ეს არის შემთხვევითი 
ამბავი, მოგონილი რამდენიმე ინტრიგანის, რამდენიმე 
პოლიტიკოსის მიერ. 

ეროვნული წინააღმდეგობა არსებობს, და საღი პოლიტიკა 
მოითხოვს ეს წინააღმდეგობა დავინახოთ და თვალებზე ხელი 
არ დავიფაროთ. 

თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სომხის ერს მე-13-ტე საუკუნის 
შემდეგ არ ჰქონია თავისი საკუთარი ტერიტორია: იგი კუნძუ-
ლებივით, სოლებივით შეჭრილია სხვა ერების ტერიტორიაში, 
და ბუნებრივია, რომ ეხლა, როცა, როგორც ერთმა ევრო-
პიელმა მეცნიერმა სთქვა, ზოგიერთ ერები არტახებში ინძრე-
ვიან, ზოგიერთი საფლავებში, ამ დროს იღვიძებს ის ერი, 
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რომელსაც მეცამეტე საუკუნის შემდეგ თავისი სახელმწიფო, 
ტერიტორია არ ჰქონია. 

ვის ხარჯზე შეუძლიანთ სომხებს შეჰქმნას თავიანთი სახელ-
მწიფო? 

რასაკვირველია, იმ სახელმწიფოების, იმ ერების ხარჯზე, 
რომელშიაც არიან გაბნეულნი სომხები: ერთის მხრივ ოსმა-
ლეთში, მეორე მხრივ საქართველოში და მესამე მხრივ 
ადერბეიჯანისა და სპარსეთში.  

ეს ბუნებრივია. 
მე ამას ვაწერ არა ინტრიგებს, არამედ ღრმა სოციალურ 

პირობებს, რომ ისინი წინააღმდეგობას ეწევიან და ცდილობენ 
დაამხონ ის სახელმწიფონი, რომელშიაც ისინი იმყოფებიან. 

სომხები ყოველთვის დამრღვევნი და დამნაშავენი იქნებიან 
ამ ერების წინაშე, სანამ ასე გაბნეულნი არიან. 

თქვენ იცით ისტორიიდან, რომ სომხები ოსმალეთში 
რუსეთის შემწეობით ასეთ დამრღვევ პოლიტიკას აწარმოებდა. 

თქვენ იცით, რომ მათსავე შემწეობით ასეთ ინტრიგებს 
აწარმოებდნენ სპარსეთში. 

ეს ინტრიგები ლოღიკურია. 
და ის, რაც ეხლა საქართველოში ხდება, ჩემის აზრით, 

ლოღიკური დასკვნაა მთელი იმ წარსულისა და მე 
დარწმუნებული ვარ, ეს ასე არ დარჩება. 

სანამ სომხის ერი გაბნეული იქნება და მას არ ექნება 
გარკვეული სახელმწიფოებრივი ტერიტორია, ის უსათუოდ 
აწარმოებს ასეთ დამრღვევ პოლიტიკას. 

მთავრობის თავმჯდომარე გარკვევით აღნიშნავდა: 
სომხები ჩვენში ასე თუ ისე ლოიალურ პოლიტიკას 
აწარმოებდნენ, მეგობრულად გვექცეოდნენ და ეხლა კი უცებ 
შეიცვალა მდგომარეობა. 
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რითი აიხსნება, რომ სომხები ასეთ სასტიკ ბრძოლას 
აწარმოებენ ამ უკანასკნელ კვირის განმავლობაში? 

მე ვიცი, რომ პასუხი ყველა თქვენთაგანს აქვს. ესაა 
ცვლილება, რომელიც მოხდა ევროპაში, საერთაშორისო 
პოლიტიკაში: ოსმალეთსა და ინგლისის შორის ზავი 
ჩამოვარდა. 

მე ღრმად დარწმუნებული ვარ, რომ ინგლისი იმდენად არ 
დაიცავს სომხის ერის ინტერესებს, რამდენადაც ეს სომხებს 
ჰგონიათ. ინგლისს, როგორც თქვენ მოგეხსენებათ, მიზნად 
აქვს შექმნას დიდი იმპერია, დიდი კოლონიური იმპერია, 
რომელიც გაერთიანებს ინდოეთს და ეგვიპტეს. 

მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმ მოლაპარაკებაში, 
რომელიც სწარმოებს ოსმალეთსა და ინგლისს შორის 
პირველ რიგში დგას: არაბეთის, სირიის და შუამდინარეთის 
საკითხი და არა სომხეთის. ინგლისს სომხეთი სჭირდებოდა 
მანამდის, სანამ ის დამღრვევ ელემენტს წარმოადგენდა მის 
მოწინააღმდეგე სახელმწიფოსათვის. და ტყუილია ის იმედები, 
რომელსაც სომხები ამყარებენ ინგლისზე. 

თქვენ შეიძლება წაკითხული გქონდეთ ფრანგულ გაზეთის 
„ტანი“-ს აზრი. 

როგორც მოგეხსენებათ, „ტანი“ ხატავს საგარეო 
სამინისტროს შეხედულებას, ასე ვსთქვათ, სომხის ფიზიკურ და 
მორალურ ღირებულებათა შესახებ. 

როგორც მოგეხსენებათ, ბაქოში ინგლისელები და სომხები 
ერთად იბრძოდნენ ოსმალების წინააღმდეგ. გაზეთი „ტანი“ და 
მასთან ერთად შეთანხმების პრესა, ბაქოს მარცხს აწერს 
სომხების ხელმძღვანელ პოლიტიკას. 

აი რას წერს ერთი ვენური გაზეთი: 
“ძლიერ ნიშანდობლივია, რომ შეთანხმების პრესსა ბაქოს 

დაკარგვას სავსებით სომხების ღალატს აწერს. მაგალითად 
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პარიზის გაზეთი „ტანი“ სწერს, რომ ბაქოს ოსმალების 
წინააღმდეგ იცავდა სამხედრო ნაწილი, რომელიც 75,000 
სომხისა და 3,000 რუსისგან შესდგებოდა; მაგრამ როდესაც ამ 
ნაწილს უბრძანეს იერიში დაეწყო, აღმოჩნდა, რომ ის ღირსი 
არ იყო ნდობისა, რომელსაც მასზე ამყარებდნენ: ოსმალების 
შემოტევის შემდეგ სომხებმა უარი სთქვეს ბრძოლაზე და 
ოსმალებთან მოლაპარაკების გამართვა არჩიეს. ინგლი-
სელებს სხვა გზა აღარ ჰქონდათ და ქალაქი დასცალეს“. 

ასეთი შეხედულებისა გახლავთ, ბატონებო, სომხის 
ხელმძღვანელ პოლიტიკოსების შესახებ იმ ქვეყნის პრესა, 
რომელზედაც ასეთ იმედებს ამყარებენ სომხები, და თუ ამ 
ოთხი წლის განმავლობაში ინგლისისათვის ხელსაყრელი იყო 
სომხეთის დახმარება და ინგლისი ასეთ ხალხს, რომელსაც 
დღეს მორალურად არ აფასებს, აქამდის ასე თუ ისე ანგარიშს 
უწევდა, ეს იმიტომ, რომ როგორც გითხარით, ეს იყო 
ოსმალეთის მის მოწინააღმდეგე სახელმწიფოს დამრღვევი 
ელემენტი. 

მე არა მგონია, რომ ინგლისი შეუკავშირდეს სომხეთს 
საქართველოს წინააღმდეგ, იმიტომ რომ საქართველოს 
ინგლისთან არავითარი ბრძოლა არა აქვს და საქართველოსა 
და ინგლისს შორის არავითარი წინააღმდეგობა არ არსებობს. 

ამიტომ იმ იმედებს, რომელზედაც ბრძანებს ბატონი ჟორ-
დანია არავითარი საბუთი არა აქვს: ამ იმედებს არავითარი 
გამართლებაა არა აქვთ საერთაშორისო მდგომარეობის 
მხრითაც. 

ბატონებო, 
თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სომხის ერს აქვს იმპერია-

ლისტური ლტოლვილებანი, რომელიც ახასიათებს დიდსა და 
ზოგიერთ პატარა ერებსაც. სომხის ერიც ასეთ ერებში ურევია.  
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თქვენ მოგეხსენებათ, რომ არსებობს პოპულიარული 
ქარტები და ბროშიურები, სადაც სომხეთის საზღვრებში შედის 
თითქმის მთელი აღმოსავლეთი. 

გ. ვეშაპელი. სურამამდის. 
გ. ქიქოძე. სურამის ხევიდან არ არსებულ სომხეთის 

სახელმწიფო საზღვრამდის. გასაკვირველი არ არის, რომ 
რადგან უახლოესს წარსულში მათ არავითარი ტრადიცია არ 
ქჰონიათ, ტიგრან დიდის და არშაკუნის ტრადიციებით სცხოვ-
რობენ. მათი შეხედულობით დიდი სომხეთი გადაჭიმული უნდა 
იყოს მოსულიდან თბილისამდის და ალექსანდრეტიდან... 

რ. ივანიცკი. ვორონეჟამდი. 
გ. ქიქოძე. დაახლოვებით ბათუმამდის. 
და აი, სწორედ ეს გადაჭარბებული იმპერიალისტური 

ლტოლვილება, რომელიც არ შეეფერება სომხების ეროვნულ 
ენერგიას, ეს ლტოლვილება ჩემის აზრით, ბოლოს მოუღებს 
სომხის ეროვნულ იდეალს, და ყოველ შემთხვევაში 
შეაფერხებს მის განხორციელებას. 

შეუძლებელია წარმოვიდგინოთ, რომ როგორც არ უნდა 
დამთავრდეს თანამედროვე ომი, და თუნდაც რომ დიდი 
იმედები მისცეს, რომ მათ შეძლოთ ასეთი გადაჭარბებული 
დიდი ტერიტორიით თვისი სახელმწიფო შეჰქმნიან; მე მგონია, 
რომ საუკეთესო რჩევა ის იქნება და ჩვენი ინტერნაციო-
ნალისტები კარგს ინებებენ, რომ ურჩიონ: დარჩნენ იმ 
ფარგლებში და საზღვრებში, რომელშიაც დღეს იმყოფებიან. 

 
(სიტყვის დასასრული) 
 

„საქართველო“, N 215, სამშაბათი,  
გიორგობისთვის 12, 1918 წ. 
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სახიფათო ილუზია 

უკანასკნელი თვის განმავლობაში ეს მეორეჯერ ხდება, 
რომ საკუთარი სისხლის საფასურით ვინაზღაურებთ ჩვენივე 
გულუბრყვილო ილუზიების შედეგებს. პირველად ასეთი ამბავი 
ლორეში მოგვივიდა. ჩვენ წარმოდგენილი გვქონდა , რომ 
დაიწყო კიდეც საუკუნოებრივი მეუფება საერთაშორისო 
მშვიდობიანობისა და კერძოთ დემოკრატიულ სახელმწიფოებს 
არაფერი აქვთ გასაყოფი. სომხის ზინვორებმა ბორჩალოს 
ასპარეზზე რამდენიმე საგნობრივი გაკვეთილი მოგვცეს. და 
ახლა, ცოტა არ იყოს, ნაკლებ უნდა ვენდობოდეთ მუდმივი 
ზავისა და დემოკრატიული სოლიდარობის იდეას. 

მაგრამ ჩვენ შეგვრჩა მეორე პოლიტიკური ილუზია, 
რომელიც დღევანდელ პირობებში არა ნაკლებ სახიფათო და 
მავნებელია. ეს არის ყალბი წარმოდგენა ინგლისის 
ყოვლისშემძლეობაზე, რომელმაც უეჭველად კარგი სამსახური 

გაუწია სოჭის ოლქში შემოსულ მოხალისეთა‡ რაზმებს. 
დიდათ დამახასიათებელია, რომ ეს წარმოდგენა დღეს 

საყოველთაოა ქართველ ინტელიგენციაში: მას იზიარებს არა 
მარტო მართველი პარტია, არამედ ოპოზიციაც. უეჭველია, ეს 
გარემოება იმით აიხსნება, რომ ჩვენ დღესაც ომის წინანდელი 
იდეებით ვცხოვრობთ. დიდი ომის დაწყებამდე არსებობდა 
ექვსი დიდი სახელმწიფოს კონცერტი, რომელიც მთელი 
ქვეყნის ბედს განაგებდა. ძალაც შესწევდა ამისათვის. პატარა 
ერები იძულებულნი იყვნენ ამ კონცერტისა ანუ, უკეთ ვსთქვათ, 
პოლიტიკური სინდიკატის კარნახს დამორჩილებოდნენ. 

დღეს ეს კონცერტი აღარ არის, დარჩა მხოლოდ 
ბუნდოვანი და უტოპიური იდეა ხალხთა ლიგისა. სამი დიდი 

                                       
‡ „მოხალისეებში“ აქ და სხვაგანაც იმ დროს იგულისხმებოდა გენერალ ანტონ 
დენიკინის „Добровольческая Армия“. (შემდგენელი). 
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სახელმწიფო, რუსეთი, გერმანია და ავსტრო-ჰუნგრეთი 
დაშლისა და გარდაქმნის პროცესში იმყოფება, დღესდღეობით 
არც ერთ მათგანს არ ძალუძს გადამწყვეტი საერთაშორისო 
ფაქტორის როლი აასრულოს. საფრანგეთი და იტალია 
სისხლით დაცლილი და ვალებით დატვირთულია.  

დარჩა ინგლისი, რომელმაც დიდს ევროპიულ 
სახელმწიფოებს შორის, შედარებით სხვებზე უკეთ შეინარჩუნა 
მსოფლიო იმპერიის პრესტიჟი.  

გასაკვირველი არ არის, რომ ის წარმოდგენა, რომელიც 
წინათ ექვს დიდ სახელმწიფოს ძლიერებაზე გვქონდა, დიდს 
ბრიტანეთზე გადავიტანეთ და მას ჩვენს წარმოდგენაში ისეთი 
როლი მივაკუთვნეთ, რომელსაც ამ ხუთი წლის წინათ ორი 
დიდი კოალიცია ძლივს ასრულებდა. 

შეუძლია თუ არა ორმოცდა ათ მილიონიან ერს წესრიგი 
და ლოგიკა შეიტანოს იმ მსოფლიო ქაოსში, რომელიც დიდმა 
ომმა შეჰქმნა? ყოველ დღე ჩვენ თვალწინ ქუჩებში მიმოდიან 
ინგლისელი რაზმები და დაახლოებით წარმოდგენილი უნდა 
გვქონდეს როგორ მდგომარეობაში იმყოფება დღეს ინგლისის 
ჯარი.  

ჩვენ არ ვიტყვით რომ დიდ ბრიტანეთის იმპერიას 
აუცილებლად ისეთივე კატასტროფა მოელის, როგორც 
წილად ხვდა რუსეთსა და გერმანიას და ავსტრია ჰუნგრეთისა 
და ოსმალეთის იმპერიებს, მაგრამ წინასწარი სიმპტომების 
მიხედვით ცხადია, რომ ინგლისის ფლოტი და არმია 
სრულიადაც უზრუნველყოფილი არ არის ბოლშევიზმის 
გავლენისაგან. ეს დიდათ ნიშანდობლივი მოვლენაა, რომ 
ლონდონის მთავრობა იძულებული არის ნაადრევი დემო-
ბილიზაცია მოახდინოს, ჯარის კაცებს ჯამაგირი მოუმატოს, 
რეინის პროვინციაში დაბანაკებულ ტყვეების შინ დაბრუნება 
შეაჩეროს.  
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ბოლშევიზმი უფრო ძლიერი აღმოჩნდა, ვიდრე „შეთანხ-
მების“ სახელმწიფოებს ეგონათ ბოლშევიკური ჯარები 
იმარჯვებენ უკრაინასა და ბალტიის მხარეში და „მოკავშირეები“ 
ბოლოს იძულებულნი ხდებიან მოსკოვის სოვნარკომის წინაშე 
სრული კაპიტულაცია მოახდინონ.  

როგორც უკანასკნელი დეპეშებიდან სჩანს, „შეთანხმების“ 
სახელმწიფოებმა ზავი შესთავაზეს ლენინის მთავრობას და 
მისი წარმომადგენლები პრინცის კუნძულზე მიიწვიეს წინასწარ 
მოლაპარაკების დასაწყებათ. ამისთვის თანხმობაც მიიღეს 
ჩიჩერინისგან. 

შესაძლებელია ლონდონის მმართველი წრეებიც კი 
გრძნობდნენ, რომ პრინცის კუნძულების ზავს ინგლისისთვის 
შეიძლება ისეთივე საბედისწერო შედეგები მოჰყვეს, როგორიც 
გერმანიისთვის ბრესტ-ლიტოვსკის ხელშეკრულობას მოჰყვა. 
ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ანგარიში უნდა გაუწიოთ ასეთს 
შესაძლებლობას. დროებითმა გამარჯვებამ გერმანია ვერ იხსნა 
დაშლისაგან. არც ეკონომიურად და არც მით უმეტეს 
მილიტარისტულად ინგლისი გერმანიაზე უფრო ძლიერი არ 
ყოფილა ბოლო დროს. მხოლოდ ამერიკის დახმარებამ 
შეაძლებინა ინგლისს და საფრანგეთს მოწინააღმდეგის 
მოდრეკა. მაგრამ ვილსონსა და „შეთანხმების“ პოლიტიკურ 
ხელმძღვანელებს შორის დღეს აღარ უნდა არსებობდეს 
სრული იდეური სოლიდარობა. ეს ნათლად გამოაშკარავდა 
პარიზის კონფერენციაზე, სადაც რეინის მხრის ანექსიისა, 
ეკონომიური ბოიკოტისა და გერმანიის ახალშენების საკითხში 
შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, როგორც სჩანს, ენერ-
გიულ წინააღმდეგობას უწევს ინგლის-საფრანგეთის უსაზღვრო 
მოთხოვნილებებს და მოწინააღმდეგის თვალსაზრისს იცავს. 

ინგლისის იმპერიის მზემ სამხარს მიაღწია დიდი ბრი-
ტანეთის უახლოესი მეზობელი და ქვეშევრდომი, ირლანდია, 
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ამას გრძნობს და ანგარიშს უწევს კიდეც. როგორც ცნობილია, 
უკიდურესმა ნაციონალისტებმა დუბლინში დამფუძნებელი 
კრება მოიწვიეს და ლონდონის პარლამენტის დაუკითხავად 
ირლანდიის სრული დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს.  

სხვა დროს სასტიკად დაისჯებოდა ასეთი კადნიერი აქტი.  
მაგრამ სერ კეზმენტის მიმდევრებს, როგორც სჩანს, აღარ 

აშინებთ მათი ყოფილი მეთაურის ბედი. არც ულსტერს და არც 
ინგლისის იმპერიალიზმს იმდენი მილიტარული და ზნეობრივი 

ძალა აღარ შესწევთ, რომ ურჩი სინფენიები§ საბოლოოდ 
დაიმორჩილონ. 

მაგრამ რაც კარგად იციან დუბლინელმა სინფენიებმა, 
სამწუხაროდ არ იციან თბილელმა პოლიტიკოსებმა. ჩვენი 
გულუბრყვილობა უსაზღვროა და მხოლოდ ჩვენი უილაჯობით 
აიხსნება. რადგან სახელმწიფოს მოსავლელად ჯერ კიდევ 
შესაფერი მილიტარული და ფინანსიური მექანიზმი არ 
შეგვიქმნია, გვინდა ვიწამოთ, რომ უცხო ძლიერი ძალა 
დაიცავს ჩვენი საზღვრების ხელუხლებლობას და დაჰფატრავს 
ჩვენ ქრონიკულ დეფიციტს. მაგრამ იმას კი არავინ 
ჰკითხულობს, რისთვის უნდა იბრძოლოს ინგლისელმა ჯარმა 
სოჭის და ახალციხის ფრონტებზე და შესწევს თუ არა მას 
ძალა, რომ თანამედროვე სტიქიონ ური და ანარქიული 
მოძრაობანი შეაჩეროს ? 

მთავარი მიზანი, რომელსაც ინგლის-საფრანგეთის მისია 
რუსეთსა და კავკასიაში ისახავს გაცემული ვალების 
ანაზღაურებაა. როგორც სომეხ, ისე ქართველ პოლიტიკოსებს 
ბევრი იმედის გაცრუება მოელით, თუ ამ ჭეშმარიტებას 
ანგარიში არ გაუწიეს. თუ ინგლისის მისია ვერ ასრულებს იმ 
დაპირებებს, რომელსაც ის იძლევა, თუ კერძოდ მან ვერ 

                                       
§ „სინფენიები“ - ირლანდიელთა ნაციონალისტური პარტია „Sinn Féin“ (ანუ „ჩვენ 
თვითონ“). (შემდგენელი). 
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შესძლო , რომ სოჭის ოლქი დენიკინის ჯარების შემოსევისგან 
დაეცვა, ეს აიხსნება არა ვერაგობით, და არა რაღაც მაღალი 
პოლიტიკის მოსაზრებით, არამედ იმ უბრალო გარემოებით, 
რომ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული 
ინტეგრიტეტის დაცვა არ შეადგენს გენერალ ფორსტერ-
უოკერისა და პოლკოვნიკ შადრინის პირდაპირ დანიშნულებას 
და „მოხალისეთა“ ბრბოებს სოჭის ოლქში შემოჭრის წინ 
მათთვის ალბათ მართლაც არ უთხოვიათ ნებართვა. 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, დღეს მთელი დედამიწა 
ქაოტიურ მდგომარეობაში იმყოფება და ინგლისს იმის ძალა 

არ შესწევს, რომ ეს უნივერსალური** ქაოსი უნივერსალურ 
ჰარმონიათ აქციოს. ჩვენს საკუთარ ორგანიზატორულ ნიჭზეა 
დამოკიდებული, შევსძლებთ თუ არა წესრიგი და ლოგიკა 
შევიტანოთ იმ პატარა კუთხეში, რომელსაც საქართველოს 
დემოკრატიული რესპუბლიკა ჰქვია. 

თუ ეს ნიჭი არ გამოვიჩინეთ, ვერას გვიშველის ვერც დიდი 
ინგლისი და ვერც სხვა რაიმე საერთაშორისო ძალა. 

 
 

“საქართველო”, № 33, ოთხშაბათი,  
თებერვლის 12, 1919 წ.  

                                       
** „უნივერსალური“ - ამ შემთხვევაში „საყოველთაო“ ქაოსი (შემდგენელი). 
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