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წინასიტყვაობა
XIX საუკუნის ბოლოსა და XX საუკუნის პირველ ნახევარში მოღვაწე
სასულიერო პირის, შემდგომში იურისტის, ქართული კულტურის მკვლე
ვარისა და პედაგოგის - ესტატე მირიანაშვილის (იგივე ესტატე შილდელის)
- მოგონებები უკვე მეხუთე წიგნია, რომელსაც საქართველოს ეროვნული
არქივი სთავაზობს მკითხველს სერიიდან „მოგონებები, დღიურები, ჩა
ნაწერები“.
ესტატე მირიანაშვილის მოგონებებში ძირითადად ასახულია მეფის
რუსეთის ეპოქა; ამავე დროს, იგი საკმაოდ საინტერესოდ აღწერს სა
ქართველოს პირველი რესპუბლიკის პერიოდს (1918-1921 წწ.), თუმცა
მას მცირე ადგილს უთმობს. საბჭოთა ხანიდან კი, როგორც გამოცდილი
იურისტი, მხოლოდ ერთ უპირატესობას აღნიშნავს - სტალინის დროს
შეიქმნა ძალიან კარგი კონსტიტუცია, რომელსაც, უპირველეს ყოვლისა,
უუფლებო და ღარიბი ადამიანების ინტერესები უნდა დაეცვაო. საბჭოთა
დროის არცერთ სხვა მოვლენას, სამწუხაროდ, ვრცლად აღარ ეხება,
მხოლოდ საკუთარი ნამსახურობის სიას გვაცნობს.
ესტატე მირიანაშვილი დაიბადა 1866 წელს თელავის მაზრის სოფელ
კურდღელაურში მღვდლის - მატათია მირიანაშვილის - ოჯახში. ბავშვობა
გაატარა ენისელში, მოგვიანებით კი - სოფელ შილდაში, სადაც მამამისი
მღვდლად მსახურობდა. ესტატემ 1881 წელს დაამთავრა თელავის
სასულიერო სასწავლებელი და იმავე წელს სწავლა გააგრძელა თბილისის
სასულიერო სემინარიაში.
სემინარიის დასრულების შემდეგ (1887 წ.) მან სასულიერო სასწავ
ლებელში ზედამხედველად დაიწყო მუშაობა. პარალელურად ემზადებოდა
ტომსკის უნივერსიტეტში შესასვლელად, მაგრამ მამის კატეგორიულ
მოთხოვნას წინ ვერ აღუდგა - 23 წლის ესტატე დაქორწინდა სამხედრო
მღვდლის, სოლომონ იმერლიშვილის უფროს ქალიშვილზე, 15 წლის ნინო
იმერლიშვილზე და მღვდლად ეკურთხა; მათ ექვსი შვილი შეეძინათ1.
ახალგაზრდა მღვდელი ახალციხეში ყოფნის პერიოდში (1891-1895)
უსასყიდლოდ ასწავლიდა ქართულ ენას ქალთა ადგილობრივ საქველმო
ქმედო ორგანიზაციაში, ბევრს მუშაობდა ქართული ძეგლების, მშობლიუ
რი ენისა და კულტურის შენარჩუნება-აღორძინების საკითხებზე, იბრძოდა
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ამათგან ჩვილობაშივე გარდაეცვალა თამარი, მოგვიანებით განჯაში მეორე შვილი - ირაკლი,
შემდეგ კი ტრაგიკულად დაეღუპა მესამე შვილი - ილიკო.

ახალციხელ ქართველ კათოლიკეთათვის წირვა-ლოცვის მშობლიურ
ენა
ზე დაწესებისთვის, აქვეყნებდა სტატიებს ქართველ კათოლიკეებზე,
ასევე სამცხე-ჯავახეთში ქართულ ძეგლებსა და ეპიგრაფიკულ წარწე
რებზე, რომელთაც, როგორც თვითონ შეშფოთებული აღნიშნავდა, მიზან
მიმართულად ანადგურებდნენ.
1895-1898 წლებში ესტატე მირიანაშვილმა სამღვდელო მსახურება
- ჯერ სალიანში, ხოლო 1898-1905 წლებში განჯის რკინიგზის რაიონში
გააგრძელა. 1905 წლის მიწურულს კი რევოლუციურ გამოსვლებში მონა
წილეობისთვის დააპატიმრეს და მეტეხის ციხეში ჩასვეს.
ნახევარწლიანი პატიმრობის შემდეგ ესტატემ საბოლოოდ თქვა უარი
მღვდლის ანაფორაზე და სწავლა მოსკოვის უნივერსიტეტში იურიდიულ
ფაკულტეტზე დაიწყო. როდესაც სწავლა დაასრულა (1910 წ.), დაბრუნდა
საქართველოში და სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ადგილას მსახურობდა
მოსამართლედ თუ გამომძიებლად; საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ
მუშაობდა არბიტრაჟსა და ჟურნალ-გაზეთებში: „საბჭოთა სამართალი“,
„მებრძოლი ათეისტი“, „რელიგიის წინააღმდეგ“ და სხვა. ბევრს წერდა
სამართლის, ეკონომიკის, კულტურისა და რელიგიის საკითხებზე; განი
ხილავდა ეპოქის მძიმე სოციალურ ფონს.
ესტატე მირიანაშვილი 1954 წლის 2 აპრილს თბილისში გარდაიცვალა.
წინამდებარე მოგონებები 18 ნაწილისგან შედგება. მათგან „ჩემი
სწავლა თბილისის სასულიერო სემინარიაში“ ესტატეს მოგონებების
ყვე
ლაზე საინტერესო მონაკვეთია, რომელშიც დაწვრილებითაა აღწე
რილი, რა ხდებოდა სემინარიაში მისი სწავლის დროს - პედაგოგები,
მოსწავლეები, რეჟიმი, სასწავლო საგნები, ინვენტარი, საკვები, მოვლენები
... აღსანიშნავია, რომ იგი სემინარიის სამივე რექტორის დროს სწავ
ლობდა. აი რას წერს თავად ამის შესახებ: „რექტორებად იყვნენ პირ
ველად, როდესაც მე სემინარიაში შევედი, არქიმანდრიტი მისაილი, შემ
დეგ - დეკანოზი ჩუდეცკი, რომელიც მოკლეს 1886 წ., მხოლოდ ბოლოს
- არქიმანდრიტი პაისი“.
მოგონებებიდან მკაფიოდ ჩანს, რომ თბილისის სასულიერო სემინარია,
რომელშიც პავლე ჩუდეცკის დიდი ძალისხმევით კატორღული რეჟიმი იყო
დამყარებული, რევოლუციონერთა, მეამბოხეთა და თვითმპყრობელობის
წინააღმდეგ მებრძოლთა ერთ-ერთი სამჭედლო იყო. ამ დროს რე
ვო
ლუციური იდეები ეპიდემიასავით იყო მოდებული. სასულიერო
სემინარია კი იმ თითზე ჩამოსათვლელ სასწავლებელთა შორის იყო,
რომლებშიც უბრალო მოქალაქეს განათლების მიღების საშუალება
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ჰქონდა. იქ მოწაფეები იკრიბებოდნენ არალეგალურ წრეებში და
აკრძალულ ლიტერატურას კითხულობდნენ, მსჯელობდნენ, ქადაგებდნენ
რევოლუციურ იდეებს; ასე ჩამოყალიბდნენ სემინარიელები, რომელთაც
რწმენა შერყეული ჰქონდათ („მეც და ზოგიერთი ჩემი ამხანაგებიც დილით
კარგათ გიახლებოდით ჩაის და ისე მივდიოდით ეკლესიაში საზიარებლად.
ღრმად დარწმუნებულნი ვიყავით, რომ ღმერთი და ეკლესია ეს სულ
ფიქციაა და არავითარი სასჯელი ღმერთისაგან ჩვენ არ მოგველის“),
ეკლესიაში სიარული და ლოცვა კი თავისუფლების შეზღუდვად მიაჩნდათ
(„ის სასტიკი რეჟიმი, რომელიც გამეფებული იყო სემინარიაში: მუდმივი
ლოცვა, მუდმივი სიარული წირვა-ლოცვაზე ეკლესიაში კვირა-უქმე
დღეებში, დიდმარხვის პირველ და უკანასკნელ კვირიაკებში ყოველდღე
ორჯერ სიარული ეკლესიაში, გაკავებული დგომა ან მუდმივი პირჯვრისწერა
და მეტანიები, მარხულობა და ზიარება - ყველაფერმა ამან საშინლად
შემაჯავრა ეკლესია, რელიგია, მღვდელი“) და ა.შ.
თბილისის სასულიერო სემინარიაში გამეფებული ვითარება ყველა
იმ მანკიერ მხარეს ასახავდა, რომლებიც მაშინდელ საზოგადოებას
ახასიათებდა; ამიტომ გასაკვირი არ იყო ურთიერთგამომრიცხავი, ხშირად
აბსურდული მოვლენები: სემინარიის სტუდენტი ანარქისტი და ეკლესიის
წინააღმდეგ მებრძოლი ხდებოდა, მღვდელს ღმერთი არ სწამდა, სასწავ
ლებ
ლის რექტორი ტირანს ემსგავსებოდა, ეკლესიის წინამძღოლი სა
კუთარ სამწყსოს წყევლიდა და ა.შ.
ესტატე მირიანაშვილის მოგონებებიდან ჩანს, რომ პავლე ჩუდეცკის
რექტორობის პერიოდისთვის დამახასიათებელი იყო წრეგადასული
„დისციპლინა“, რომელიც საგანმანათლებლო პროცესს სრულიად არა
ფერს სძენდა, მხოლოდ ატარებდნენ მძლავრ რუსიფიკატორულ პოლი
ტიკას, სემინარიელების მიმართ იჩენდნენ უკიდურეს უნდობლობას,
ცდილობდნენ, მათში რწმენა ძალით ჩაენერგათ და ა.შ.: „ღამე ჩუდეცკის
არ ეძინა: ღამის 12 და პირველ საათზე, როდესაც მოწაფეებს უკვე ეძინათ
პანსიონში, ჩუდეცკი დაუვლიდა ყველა კლასებს და გულმოდგინედ სინ
ჯავდა პარტების უჯრებს და აგრეთვე მოწაფეთა დაკეტილ ყუთებს (მო
წაფეებს ჰქონდათ ერთ ოთახში თავიანთთვის ყუთები ტანისამოსის ან
ხილის შესანახად), რაიმე გარეშე წიგნები ხომ არა აქვთ შენახულიო. ასევე
ავიწროებდა ჩუდეცკი კერძო ბინებზე მცხოვრებ მოწაფეებსაც“.
საყურადღებოა ჩუდეცკის გარეგნობისა და ხასიათის ესტატესეული
აღწერა: „პავლე ჩუდეცკი დაახლოებით იქნებოდა 45 წლის კაცი, შავგრე
მანი, შავი მოგრძო თმით და შავი წვერ-ულვაშებით, ყოველთვის ფარჩის
5

ანაფორებში გამოწყობილი. წირვა-ლოცვა იცოდა იეზუიტური: ლოცვების
თვითეულ სიტყვას ის აგრძელებდა და ისე უმაღლებდა ხმას, რომ
თითქოს ტირისო და უნდა ზეციდან ანგელოზები ჩამორეკოსო. თავის
ჭკვაში მას უნდოდა, ამით რელიგიური გრძნობა აღეძრა მოწაფეებში და
შთაბეჭდილება მოეხდინა მლოცველებზე, მაგრამ, მისდა საუბედუროდ,
მან უფრო შეგვაზიზღა ეკლესიაც და რელიგიაც“.
ესტატე მირიანაშვილი ვრცლად მოგვითხრობს პავლე ჩუდეცკის
მკვლელობის შესახებ, რასაც ამ უკანასკნელის მიერ შექმნილ გაუსაძლის
რეჟიმს მიაწერს. ის ფაქტი, რომ იმ დროს ესტატე სემინარიის მოსწავლე
იყო და მკვლელობის დღეს მოსწავლეები გამოცდებს აბარებდნენ,
მოგონებას უფრო შთამბეჭდავს ხდის. იგი დაწვრილებით აღწერს იმ
დღისა და მომდევნო დღეების მოვლენებს. მოგონებების ის ნაწილი,
რომელშიც პავლე ჩუდეცკის მკვლელობას გულდასმით გადმოგვცემს,
გამოქვეყნებულიც აქვს2, თუმცა არანაკლებად საინტერესოა მონაკვეთი
ჩუდეცკის დასაფლავებაზე. თბილისის სასულიერო სემინარიის ისტორიის
შესასწავლად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სემინარიის სასწავლო
სისტემის მისეული აღწერა.

1905 წლის რევოლუცია რუსეთის იმპერიაში
რუსეთში 1905 წელს ე.წ. „სისხლიანი კვირით“ დაწყებული პირველი
რევოლუცია ექოსავით მოედო მთელი იმპერიის ფარგლებს. ამ რევო
ლუციის გამოძახილმა, რასაკვირველია, კავკასიამდეც მოაღწია და მის
გუბერნიებსა და ოლქებში არეულობების საფუძველი გახდა. სწორედ ამ
მოვლენებს იხსენებს ესტატე მირიანაშვილი თავისი მოგონებების ერთერთ თავში3: თბილისში თვითმპყრობელური პოლიტიკის დამცველების,
ე.წ. პატრიოტების, სისხლიანი გამოსვლა გოლოვინის (დღევანდელი
რუსთაველის) პროსპექტზე. მანიფესტაციას მსხვერპლი მოჰყვა.
„გამხეცებული კაზაკები გიმნაზიის შენობაში შეც
ვივდნენ და პატარა
ბავშვებს ხიშტებზე აგებდნენ“, იგონებს ესტატე. ამ ტრაგედიას შემთხვევით
გადაურჩა მისი ვაჟი შალიკო, რომელიც სწორედ იმ დღეს არ იყო
სასწავლებელში წასული.
ესტატე მირიანაშვილი, „როგორ გავხდი მატერიალისტი“ (მოგონებანი თბილისის სასულიერო
სემინარიის ცხოვრებიდან). ჟურნალი, „მებრძოლი ათეისტი“, თბილისი, 1940 წელი, გვ. 41-46.
3
მოგონებები სემინარიაში სწავლის შესახებ და „1905 წლის რევოლუციიდან“ ესტატე მირიანაშვილს
გამოსაქვეყნებლად ჰქონია გამზადებული ერთ-ერთ ანტირელიგიურ ჟურნალში, თუმცა ამ ჟურ
ნალის დახურვის შემდეგ მოგონებები გამოუქვეყნებელი დარჩა.
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ესტატე მირიანაშვილი ახალციხეში სასულიერო პირად მსახურობდა
მაშინ, როცა მისი ძმა - მიხაკო მირიანაშვილი - სწავლობდა ვარშავის
საბეითლო ინსტიტუტში. იმ დროს ვარშავის ქართველმა სტუდენტობამ
დააარსა „საქართველოს განთავისუფლების ლიგა“, რომლის მდივანიც
გახდა მიხაკო. ერთხელ ფილიპე მახარაძეს (მაშინ ისიც ვარშავის
საბეითლო ინსტიტუტში სწავლობდა) საზღვარგარეთიდან მიუღია
არალეგალური ლიტერატურა, რომელიც სადგურიდან პირდაპირ ესტატეს
ძმის ბინაში მიუტანია. ჟანდარმერია კვალდაკვალ გაჰყვა ფილიპე
მახარაძეს და სულ ცოტა ხანში მიხაკო მირიანაშვილს მოულოდნელად
ჟანდარმერია თავზე დაადგა. მიხაკოს ბინიდან ამოღებულ მასალებს
შორის არალეგალურ ლიტერატურასთან ერთად იყო მიმოწერა, მათ შორის
ესტატესთანაც. მიხაკო დაიჭირეს; ამის გამო გაუთავებელ დაკითხვებზე
იბარებდნენ იმ დროს ახალციხეში მყოფ ესტატესაც. მის პირად არქივში
აღმოჩნდა ესტატეს კონსპექტები, რომლებიც ჩხრეკისას კონფისკაციას
დაექვემდებარა. ახალციხეში ესტატე გადაურჩა ციხეს, თუმცა განჯაში
მსახურებისას მეტეხის ციხეს - ვეღარ.
1905 წელს, 23 თუ 24 დეკემბერს თბილისიდან ჩამოსულმა ჯარმა
ჟანდარმერიის პოლკოვნიკის, რედროვის, მეთაურობით განჯის სადგური
ალყაში მოაქცია, დააპატიმრეს უამრავი ადამიანი, მათ შორის ესტატე
მირიანაშვილიც. მეტეხის ციხეში ესტატე მირიანაშვილი დაახლოებით
ნახევარ წელიწადს იხდიდა სასჯელს ბრალდებით: მუშათა მასების
მოწვევა შეიარაღებული აჯანყებისთვის თვითმპყრობელობის წინააღმდეგ
/სისხლის სამართლის კოდექსის მე-100 და 102-ე მუხ. თანახმად/.
მიუხედავად იმისა, რომ მოგონებების ძირითადი ნაწილი დიდი საბჭოთა
ტერორის დროს იყო გადაწერილი, ესტატე არ მალავდა კეთილგანწყობას
სოციალ-დემოკრატების მიმართ და ზოგან საკუთარ თავსაც მოიხსენიებდა
სოციალ-დემოკრატად: „განჯაში განვითარებული იყო უფრო სოც-დე
მოკრატიული პარტია. თუმცა მე ფორმალურად არ ვითვლებოდი ამ პარტიის
წევრად (საშიში იყო ანაფორიანისთვის კრებებზე სიარული), მაგრამ
ყველამ იცოდა, შინაურებმა, რომ ანაფორაში გახვეულია მარქსისტი,
სოცდემოკრატი“; „მე არ თანავუგრძნობდი ბოლშევიკების ფრაქციას,
მივდიოდი მენშევიკების სახით და ვიცოდი, რასა სწყვეტავდნენ და რას
აკეთებდნენ ამ ფრაქციებში“; სიამაყით აღნიშნავდა, რომ მასზე დიდი
გავლენა მოახდინა ნოე ჟორდანიამ და ჟურნალ „კვალში“ დაბეჭდილმა
მისმა წერილებმა, რომლებშიც შესანიშნავად აშუქებდა კაპიტალისა და
შრომის ურთიერთობის საკითხებს. ესტატე ხაზგასმით წერდა, რომ ნოე
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ჟორდანია ფრიად პოპულარული იყო მაშინდელი თვითმპყრობელობის
მოწინააღმდეგე საზოგადოებაში.
ესტატე მირიანაშვილი ბევრ ისეთ მოვლენასა და ფაქტს გვაწვდის,
რომლებიც ძალიან საინტერესოა მისი თანამედროვე ეპოქის გარკვეული
ასპექტების შესასწავლად. მაგალითად, ერთგან წერს: „იმ დროს იყო
ამ პარტიის ორი ფრაქცია: ბოლშევიკებისა და მენშევიკებისა. მე არ
თანავუგრძნობდი ბოლშევიკების ფრაქციას, მივდიოდი მენშევიკების
სახით და ვიცოდი, რასა სწყვეტავდნენ და რას აკეთებდნენ ამ ფრაქციებში.
ამ ფრაქციებს შორის ჯერ კიდევ არ იყო არავითარი განხეთქილება და
პრინციპიალური განსხვავება. განსხვავება იყო მხოლოდ ტექნიკური
ხასიათისა. ერთხელ გადასწყვიტეს ადგილობრივ საჟანდარმო ვახმისტრის
(გვარად ბურმა) მოკვლა, ვინაიდან ღამღამობით მოსვენებას არ აძლევდა,
უვლიდა სახლებს და ათვალიერებდა, ხომ არსად არის საიდუმლო კრებაო.
მე უკვე ვიცოდი წინათვე, რომ ამა და ამ დღეს და ამა და ამ საათზე ბურმა
უნდა მოეკლათ.
წარმოიდგინეთ, რომ სწორედ იმ ქუჩაზე, იმ დღეს და იმ საათზე
გავარდა უცბად რევოლვერი (ქუჩა ჩემს სახლთან ახლოს იყო) და ბურმა
სასიკვდილოდა დასჭრეს. ეს იყო საღამო ხანზე, ზაფხულში, ჯერ კიდევ
თვალნათლივ. მკვლელი ვერ დაიჭირეს. დაჭრილი წაიყვანეს მაშინვე
ადგილობრივ საავათმყოფოში და მეც მიმიწვიეს საზიარებლად. ვაზიარე,
გრძნობა ჯერ კიდევ არა ჰქონდა დაკარგული, მაგრამ ვეღარ ლაპარაკობდა,
ოხრავდა და კვნესოდა, დაჭრილი იყო მუცელში. მალე გარდაიცვალა“.
შეიცვალა ხელისუფლება, საქართველო გასაბჭოვდა, დამყარდა
უცხო ქვეყნის „მუშურ-გლეხური ხელისუფლება“, მიიღეს, ესტატეს აზრით,
მსოფლიოში საუკეთესო კონსტიტუცია, თუმცა [ამ ლოზუნგური პრეამბულის]
ამის შემდეგ, როგორც კი ესტატე მოგონებებში ყოველდღიურ საკითხებზე
გადადის, არაა არც ერთი დადებითი ფაქტი და არც ერთი დადებითი
ემოცია:
„იუსტიციაში და, საერთოდ, ყველა დაწესებულებებში სათავეში მოე
ქცნენ პარტიულები. უპარტიოებს და განსაკუთრებით ძველ ინტელიგენციას
ალმაცერად უყურებდნენ. მოხდა სასამართლოს გამუშურება ... ძვე
ლი უფროსები მოხსნეს და მოსამართლეებად ყველგან დანიშნეს მუ
შები...“; „1923 წ. 15 სექტემბრიდან აღმოსავლეთ საქართველოს ოლ
ქის სასამართლოს სისხლის სამართლის განყოფილების მდივნად
(განყოფილების უფროსად იყო ვინმე ცივცივაძე, სახელი არ მახსოვს,
დაბალ-დაბალი კაცი, ყოფილი „ჩეკისტი“, რომელიც ძალიან ალმაცერად
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მიყურებდა, თვითონ უვიცი იყო სამოსამართლო სფეროში და მე უხეშად
მეპყრობოდა. ალბად არ მოსწონდა ამ „მეცნიერს“ ჩემი ფიზიონომია“.
მოგონებებში ბევრი ისეთი ისტორიული ფაქტი და საინტერესო
მოვლენაა, რომლებიც სხვადასხვა კუთხით საყურადღებოა; მაგ. „კრივის
თამაშის“ ტრადიცია თელავში (XIX საუკუნის მიწურულს), 1877 წელს
ჩეჩნეთსა და დაღესტანში აჯანყების გამოძახილი საქართველოში, რუსეთის
იმპერატორ ალექსანდრე III-ის სტუმრობა თელავში, შეიარაღებული
შეჯახებები სოციალურ თუ ეთნიკურ ნიადაგზე და ა.შ.
დასასრულ, უნდა ითქვას, რომ, მიუხედავად მოგონებების დიდი მო
ცულობისა, არსად ერთი სიტყვითაც კი არ აღნიშნავს რაიმეს რუსეთის
1917 წლის რევოლუციის შესახებ; სამაგიეროდ კმაყოფილი წერს:
„საქარ
თველოს განთავისუფლების აზრი, რომელიც ჩაისახა ვარშავის
სტუდენტობაში 1893-4 წლებში საქართველოს განთავისუფლების „ლიგის“
ჩამოყალიბების სახით (იხ. ზემოთ) და რომლისთვისაც ჟანდარმერიამ
მაგრად ჩაგვჭიდა ჩვენ ხელი, უკვე განხორციელდა, ფაქტად იქცა და
საქართველოს დამოუკიდებელმა დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ დაიწყო
თავის შინაურ ცხოვრების მოგვარება და მოწესრიგება“.
ესტატე მირიანაშვილის პირადი ფონდი საქართველოს ეროვნულმა
არქივმა 1974 წლის 18 დეკემბერს შეიძინა. იგი 69 ერთეულისგან შედგება
და 1888-1940 წლებში შექმნილ მასალას მოიცავს. მასში დიდი ადგილი
ეთმობა ესტატეს ბიოგრაფიული, სამსახურებრივი თუ საზოგადოებრივი
მოღვაწეობის ამსახველ დოკუმენტებს, მის მიერ თბილისის სასულიერო
სემინარიაში ამა თუ იმ თემაზე შედგენილ კონსპექტებს, ეთნოგრაფიული
ხასიათის ჩანაწერებს, რომელთაც იგი ქმნიდა სხვადასხვა კუთხეში
მოგზაურობისას. აქვე დაცულია გაზეთები მისი სტატიებით და ესტატე
მირიანაშვილის ფოტოსურათები.
მისი ავტორობით არაერთი სტატია გამოქვეყნდა „ივერიაში“, „მოამბესა“
და „ცნობის ფურცელში“; საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყა
რების შემდეგ კი ანტირელიგიურ ჟურნალებსა და გაზეთებში ბეჭდავდა
შესაბამისი შინაარსის წერილებს („საბჭოთა სამართალი“, „რელიგიის
წინააღმდეგ“, „მებრძოლი ათეისტი“, „Безбожник“ და სხვა). რამდენიმე პუბ
ლიკაცია მასზეც გამოქვეყნდა ჟურნალებში „მეგზური“ და „საბჭოთა სა
მართალი“ (1975 წ.).
მასალას ძირითადად ბეჭდავდა ფსევდონიმით „შილდელი“, თუმცა
იშვიათად სხვებსაც იყენებდა: „დროებით აქაური“, „დროებით გადრუთე
ლი“ და „სად. განჯის დროებითი მცხოვრები“.
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ჩემი ავტობიოგრაფია (ჩემი თავგადასავალი)
ჩემი ცხოვრება სოფ. ენისელში
[1] მე დავიბადე 1866 წ. თელავის მაზრის სოფ. კურდღელაურში,
სადაც მღვდლობდა მამაჩემი მატათია მირიანაშვილი. კურდღელაურში
ცხოვრების შესახებ, რასაკვირველია, არა მახსოვს რა. ჩემი თავი მახსოვს
მხოლოდ სოფ. ენისელიდან, სადაც გადასულა მღვდლად მამაჩემი
კურდღელაურიდან. ენისელის ცხოვრება მახსოვს დაახლოებით 6-7 წლი
დან, ჯერ მე სკოლაში არ ვიყავი. სოფ. ენისელი მდებარეობს მდ. ალაზ
ნის მარცხენა მხარეზე ინწობის ხევის პირად. ენისელის მახლობე
ლი
სოფლებია: გრემი, ალმატი, საბუე, აღდგომა.
[2] შემიძლიან მოვიგონო ზოგიერთი ფაქტები ჩემი ცხოვრებიდან
სოფ. ენისელში. სოფ. ენისელის გასწვრივ მდ. ინწობის გაღმა გორაზე,
აღმართული იყო (ეხლაც დაცულია) მთავარანგელოზის გუმბათიანი
ეკლესია და მის გვერდით მაღალი სამრეკლო, საიდანაც ჩამოდიოდა
ქველათფორის გვირაბი ინწობის ხევამდინ. შიშიანობის დროს ალბად
აქედან აჰქონდათ წყალი. ეკლესია ძველი იყო, მხოლოდ გარედან ახლად
გათეთრებული. მამიჩემისგან გამიგია, რომ ეს ეკლესია მას განუახლებია.
სამრეკლო არ იყო გათეთრებული, ისევ ძველი სახით იდგა. ეკლესიას და
სამრეკლოს გარს ძველი გალავანი ჰქონდა შემორტყმული. ამ ეკლესიისავ
გასწვრივ, ვაკეზე, მდ. ინწობის იმავე მარჯვენა ნაპირზე შემდეგი ძველი
ნანგრევები იყო: გალავნისა, რომლის შიგნით ძველი ეკლესიაა, რაღაც
თაღოვანი ნანგრევები (ეხლა აღარ არის, გარდა ეკლესიისა და სხ.).
[3] აქვე ცხოვრობდა რამდენიმე კომლი გლეხებისა. ამ ნაწილს
ენისელისას ეძახდნენ „თარსაგალავანს“. ამობდნენ, აქ ოდესმე ძველი
ქალაქი (გრემი) იყოვო და ზემოთ აღნიშნული თაღიანი ნანგრევები იმ
დროის სავაჭრო მაღაზიების ნაშთები არისო1.
ქ. გრემი დაფუძნებულია ძველად და თავისი მნიშვნელობა ჰქონია XV
საუკუნემდე. როგორც ამობენ, ძველად ქ. გრემშიაც ყოფილა აკადემია
(რუსთაველის ეპოქაში).
გრემი ძველისძველი ქალაქია. აქ მშვენიე[რი] სასახლე ააშენა მეფე
ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „მართლაც, როგორც მოგვითხრობენ, ჩვენი ერის მეისტორიენი
და არქეოლოგები, გრემი იყო კახეთის ძველი დედაქალაქი, გაშენებული მდ. ინწობის მარჯვენა
კიდეზე (სადაც ეხლა ჩვენ მიერ და[სა]ხელებული თარსაგალავანია, ამის ზემოთ ეხლა სოფ. გრემია).
ინწობა ერთვის მდ. ალაზანს. ბერჟე უჩვენებს ქალ. გრემს [3v] (იხ. მისი „Кавказ в Археологическом
отношении“, გვ.2) გრემის წყალზე“.
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ესტატე და მისი და ნინო მირიანაშვილი
1894 წელი
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ლევანმა2 (1520-1574 წწ.) (იხ. ბატონიშვილი ვახუშტი. საქ. გეოგრაფია,
თბილისი, 1904 წ. შენიშვნა 301 მ. ჯანაშვილისა). თვით სოფ. ენისელში
გაშენებული იყო პატარა კვირაცხოვლის ეკლესია, რომლის ეზოში იდგა
დიდრონი კაკლის ხეები. ეკლესია იყო უგუმბათო, შიგნიდან და გარედან
გათეთრებული. ამ ეკლესიის გვერდით ცხოვრობდა მამაჩემი. სახლი
(ალბად, საეკლესიო იყო), რომელშიაც ჩვენა ვცხოვრობდით, შესდგებოდა
ორი ოთახისაგან, ორივე ოთახი მიწური იატაკით იყო. [4] ერთი ოთახიდან
მეორეში გასასვლელი კარები არ იყო, გარეთ უნდა გამოვსულიყავით,
რომ მეორე ოთახში შევსულიყავით. ერთ ოთახში, რამდენადაც მახსოვს,
ტახტი იყო გამართული და ამ ტახტზე გვეძინა ყველას. იქვე ვჭამდით და
ვსვამდით. მეორე ოთახი წარმოადგენდა სამზარეულოს და ყოველგვარი
ხარახურა აქ ეყარა. ნაწილი ეზოსი პატარა ბახჩას წარმოადგენდა, აქა
სთესავდნენ ბოსტნეულობას. მთელი დღე ეკლესიის ეზოში ვთამაშობდით
მეზობელი გლეხების ბავშვებთან (მგონი, ისაანები იყვნენ).
მახსოვს ერთი შემთხვევა: მამაჩემმა ტყეში გაგზავნა მოჯამაგირე
ვირით შეშის მოსატანად. მე და ჩემი უმცროსი ძმა მიხაკო ავტყდით და
გავყევით წკეპლებით სახედარს ქვევით ინწობის ხევს, მთავარანგელოზის
ეკლესიისკენ მინდვრად; ურტყამთ ძალზე ვირს უკანიდან წკეპლებს. უცბათ
[5] გამოგვიქნია წიხლი ვირმა და მიხაკოს მიარტყა ცხვირპ-ირში. მორთო
ამ ბიჭმა ღრიალი. მე შემეშინდა. შემდეგ, როდესაც იყო, დაჩუმდა.
მახსოვს კიდევ ერთი შემთხვევა: სადღაც წყალში დავიჭირეთ ერთი
პატარა ჭიჭყინა. გახარებულნი შევცვივდით მე და ჩემი უფროსი ძმა ვანო
სამზარეულოში და ბუხარში ნაკვერჩხალზე შევწვით. თეფშზე დავდე
და გამოვდივარ სამზარეულოდან. გამომიდგა ჩემი ძმა ვანო, უნდოდა
წაერთმია თევზი. მე თეფშით გადმოვხტი კარების დირეზე გარეთ, მაგრამ
ამ დროს თევზი ჩამივარდა თეფშიდან და ფეხით დავსრისე უცაბედათ.
პირღია დავრჩით მეცა და ჩემი ძმა ვანოც.
ვანო საცხენის სკოლაში სწავლობდა. პირველად როდის მიაბარეს
იგი ამ სკოლაში, არ ვიცი. მხოლოდ მახსოვს ერთი [6] შემთხვევა:
ენისელში ცხოვრობდა ერთი თავადის - გიორგი ჯორჯაძის3 ოჯახი, კაცი
კარგად შემძლებელი, რომელსაც, გარდა დიდძალი მამულებისა, ჰქონდა
მშვენივრად მოწყობილი კარ-მიდამო სოფ. ენისლის თავში, ინწობის
პირად. ორსართულიანი ქვითკირის სახლი, წინ დიდი ეზო ქვითკირის
2

მეფე ლევანი (1504-1574) - კახეთის მეფე 1518/1520-1574 წლებში, გიორგი II-ის (ავგიორგის) ძე.

გიორგი ჯორჯაძე - ცნობილი მეღვინისა და კონიაკ „ენისელის“ პირველი მწარმოებლის - ზაქარია
ჯორჯაძის შვილი.
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გალავნით შემორტყმული და უკან მშვენიერი ბაღი. ეზოში ჰქონდა
გამართული პატარა კარის ეკლესია წმ. ილიას სახელობის და აქვე
ირეოდნენ სხვადასხვა ჯიშის ფრინველები (ფარშავანგები და სხ). ჩვენი
ოჯახი ძალიან დაახლოებული იყო ამ ოჯახთან. ეტყობოდა, ჯორჯაძის
ოჯახი ძალიან პატივსა სცემდა მამაჩემს, როგორც თავის მოძღვარს. ჩვენები
ხშირად დაიარებოდნენ ჯორჯაძის ოჯახში სტუმრად და ჩვენც წაგვიყვანდნენ
ხოლმე თან. შეღებილი იატაკები ოთახებისა ძალიან მაკვირვებდა. ჩვენი
სახლის მიწური იატაკის შემდეგ შეღებილ იატაკზე სიარული ძალიან
მეშინოდა, [7] ფეხი არ გამისხლტეს და არ წავიქცე-მეთქი.
ერთხელ ენისელზე გამოვლისას, ჯორჯაძიანთას ჩამომხტარიყო საცხე
ნისის სკოლის, მგონი, ინსპექტორი (ეს უნდა ყოფილიყო ზაფხულის
გასვლისას). მამაჩემმა იფიქრა ჩემი ძმა ვანო, რომელზედაც ზემოდ
ვლაპარაკობდით, ამ ინსპექტორისათვის („ტროიკით“ მიდიოდა) გაეტა
ნებინა საცხენეში. ვანო წაიყვანა მამაჩემმა ჯორჯაძიანთა და მეც გავყე
თან. „ტროიკა“ ეზოში დგას. ეხვეწნენ ვანოს გაჰყოლოდა საცხენეში,
მაგრამ ამაო იყო, დიდი უარი განაცხადა და არ გაჰყვა; არ ვიცი, პირველად
აბარებდნენ მას სკოლაში თუ საზაფხულოდ იყო მიყვანილი. ამის შემდეგ
ვანოს სისხა შეეყარა და გარდაიცვალა, ვერა უშველეს რა. დაასაფლავეს
ენისლის სასაფლაოზე, თვით ეკლესიის წინ. დედაჩემი ძალიან
შეწუხებული იყო, ძლივს აბრუნებდნენ. მეც დაღონებული შევცქეროდი
მას, სასაფლაომდინ გავყევი. ერთხელ კიდევ გახდა ძალიან ავათ ხუნაგით
ჩემი უმფროსი ძმა მიხაკო. [8] იმ დროს ალბათ ექიმები არსად იყვნენ.
რამდენადაც მახსოვს, მოიყვანეს დალაქები, რომელმაც გადაპარსა თავი
და შუბლის ზემოთ თავი გადაუსერა სამართებლით. ავათმყოფი მორჩა.
მახსოვს, კიდევ ერთი შემთხვევა: ჩვენ მეზობლად ცხოვრობდა ერთი
მეეტლე, რომელსაც ეძახოდნენ ბიჭიას. ამას, მგონი, ენისლელი ქალი
ჰყვანდა ცოლად და ცოლი ენისელში ცხოვრობდა. თითონ ბიჭია სად
მუშაობდა, არ ვიცი. ერთხელ გავარდა ხმა, რომ ბიჭიას ცოლი სოკოთი
მოიწამლაო. დედაჩემი წავიდა მასთან სანახავად, საშველად ჩამოსულიყო
აგრეთვე გ. ჯორჯაძის ცოლი, რომელსაც ეძახოდნენ კატიას. შინაური
წამლებით მოწამლული ქალი გადაარჩინეს სიკვდილს. სხვა არა მახსოვს
რა ენისლის ცხოვრებიდან. შემდეგში ეს ბიჭია თელავში ცხოვრობდა და
თავის საკუთარ ეტლს ამუშავებდა.
თელავში მოხდა ორი მკვლელობა: ერთი იყო მესაათის (გვარი აღარ
მახსოვს) მკვლელობა, რომელიც მოხდა იმ დროს, როდესაც ჩვენ ერთ
რუს სპიცინასთან ვცხოვრობდით და ვსწავლობდით.
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ჩემი ბავშვობა სოფ. შილდაში4
[9] მამაჩემი ენისლიდან მღვდლად გადავიდა შილდაში. რამდენადაც
მახსოვს, ადგილი გაუცვალა შილდის მღვდელს დავით ჩახტაურს. ჩვენც,
რასაკვირველია, შილდაში გადავედით. აქ მამაჩემს აეშენებინა თავის
მამულში ქვითკირის ორსართულიანი სახლი - ორი ოთახი მაღლა და
ორი ოთახი ძირს. სახლი არ იყო ჯერ კიდევ დამთავრებული. იმ ხანებში
ბიძაჩემი, მამაჩემის ძმა ადამ მირიანაშვილი, რომელსაც დაემთავრებინა
თბილისის სასულიერო სემინარია, აპირებდა ცოლის შერთვას, ვინაიდან
მღვდლად მიდიოდა.
[9v] ნეკრესის დღეობა მოდიოდა - დეკემბრის 25. წინა საღამოსვე
(24 დეკ.) შილდიდან და ყვარლიდანაც აუარებელი ხალხი ურმებით მო
დიოდა აქ ღამისთევით; მლოცველები დაბინავებულნი იყვნენ ძირს
ტყეში, ფარდულების ქვეშ, სადაც ანთებდნენ დიდ ცეცხლებს, გარს შე
მომსხდარნი ქეიფობდნენ მთელ ღამეს. მეორე დღეს, ე. ი. 25 დილით,
ავიდოდნენ ფეხით მაღლა, გორაზე, ნეკრესის ტაძარში სალოცავად და
მიქონდათ ეკლესიაში საწირავები (ცხვრის მხარი, ტყავი და სხ.). ბლო
მად გროვდებოდა განსაკუთრებით ცხვრის ტყავი, რომელსაც შილდის
მღვდლები იყოფდნენ ერთმანეთ შორის. ეკლესიიდან დაბრუნებისას ისევ
ქეიფი და ქეიფის შემდეგ დაბრუნება სახლისკენ. დიდის სიამოვნებით
მაგონდება რამდენიმე შემთხვევა ჩემი ნეკრესში ღამისთევისა სუსხიან
ზამთარში დიდ აპრიალებულ ცეცხლთან.
[10] ქორწილისთვის დაჩქარებით დაამთავრეს ჩვენი სახლის მაღლა
ოთახები. ოთახებს შუა კედელი არა ჰქონდათ და საჩქაროდ გაუკეთეს,
მაგრამ ამ სიჩქარისა გამო კალატოზმა (სახლის ამშენებელ კალატოზს
ეძახოდნენ „ზორბა“, მხოლოდ საიდან იყო იგი, ან რა იყო მისი გვარი, არ
ვიცი) ხეირიანად ვერ გააკეთა ეს კედელი, ცოტა გადაზნექილი იყო ერთ
ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „სოფ. შილდის ისტორიულ-არქეოლოგიური აღწერა (იხ. ჩემ
წერილში „სოფ. შილდა“, ჟურნ. მოამბე, 1895 წ., ე. შილდელის ფსევდონიმით).
სოფ. შილდიდან სამი ვერსის მანძილ[ზ]ე, კავკასიონის მთის ფერდობზე, დარჩენილია ნეკრესის
მონასტრის ნანგრევები. ნეკრესი ყოფილა კახეთის ძველი ქალაქი, აშენებული ქ. შ. წინ. ბერჟეს
სიტყვებით, მდებარეობს ყვარლის წყალზე, რომელიც ერთვის მდ. ალაზანს. მაგრამ იქ არავითარი
ყვარლის წყალი არ არის. დაბლა, იმ ფერდობის ძირში, სადაც გაშენებულია ნეკრესის მონასტერი,
მოწანწკარებს პატარა წყალი, რომელსაც უწოდებენ ეხლა ნატახტარს. მონასტრიდან ამ წყალამდე
ჩამოსდევს გვირაბი. ალბად, ამ გვირაბით ეზიდებოდნენ აქედან წყალს ბერები. ქ. ნეკრესი ანუ
ნელქარი ააშენა ფარნა[ვაზმა] (112-93 ქრ.წ.). შემდგომად მეფემან თრდატმა (393-405 წ.) აღაშენა
ღვთისმშობლის ტაძარი. აქ დაადგრა წმ. აბიბოსი და იყო ეპისკოპოსად. აბიბოსმა ბევრი იშრომა
ქრისტიანობის გასავრცელებლად კავკასიის მთიელთა შორის (იხ. ბატონიშვილი ვახუშტი, საქარ
თველოს გეოგრაფია, მ. ჯანაშვილის რედაქციით, თბილისი, 1904 წ., გვ. 159, ჯანაშვილის შენიშვნ.
298)“.
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მხარეს, მაგრამ ქორწილში მაინც იოლად წავიდნენ. ქორწილის შემდეგ
კედელი დაანგრიეს და ხელმეორედ გააკეთეს. ბიძაჩემმა საცოლო
მოიყვანა სოფ. გრემიდან. ეს, მგონი, ზაფხულში იყო, ვინაიდან ჩვენ პატარები - ეზოში დავრბოდით და ხალხიც აქ იყო [11] თავმოყრილი და უც
დიდა მეფე-დედოფლის მოსვლას. უცბად ცხენით მოვარდა მახარობელი
და გაისროლა დამბაჩა ეზოში. მას შემოახვიეს მხრებზე ბაღდადი. მალე
მეფე-დედოფალიც მოვიდნენ მაყრიონით. რით მოვიდნენ, აღარ მახსოვს.
მახსოვს მხოლოდ ის, რომ მეფე-დედოფალი რომ შემოვიდნენ ეზოში, მათ
შემოეხვია ხალხი (სტუმრები). მე ძალიან მაინტერესებდა პატარძლის
დანახვა, მაგრამ ვერ დავინახე ხალხში, ვინაიდან ძალიან დაბალი იყო
პატარძალი. როგორც იყო, შევძვერი ხალხში (ეს იყო კაკლის ხის ქვეშ,
რომელიც იდგა ჩვენს ეზოში; მაშინ ჯერ კიდევ საერთო ეზო და მამული
ჰქონდათ ჩვენებს და ბიძაჩემს ადამს) და დავინახე პატარძალი [12] თებრო.
მართლა რომ „პატარძალი“ იყო, დაბალი ტანისა. ძლივს სჩანდა ხალხში,
მორთული საპატარძლო ქართულ კაბაში, ქართული თავის მორთულობით
(ჩიხტა-ლეჩაქი).
ქორწილი გათავდა (რომელ წელს იყო ეს, არ ვიცი, მე ჯერ კიდევ
სკოლაში არ ვსწავლობდი). რამდენ ხანს გრძელდებოდა ქორწილი, არ
მახსოვს. ეს კი მახსოვს, რომ ქორწილის შემდეგ დიდხანს აღარ გაუვლია,
რომ პატარძალმა თებრომ მე დამაწყებინა ქართული და რუსული წერაკითხვის სწავლება. როგორც შემდეგში გავიგე, თებროს გათავებული
ჰქონდა მცხეთაში დედათა სასულიერო სასწავლებელი. რუსულს კარგად
ლაპარაკობდა და მე ძალიან მიხაროდა, რომ ვისწავლიდი მისგან რუსულს
ლაპარაკს. ასე თუ ისე თებრომ ჩაუყარა საძირკველი ჩემს სწავლაგანათლებას. მან შემასწავლა ქართული და რუსული წერა-კითხვა.
აქვე უნდა მოვიხსენიო [13] შემდეგი მომენტებიც ჩემი იმ დროის
ცხოვრებიდან: ჩვენთან ცხოვრობდა ჩვენი ბებია (მამის დედა), სახელ
წოდებით მაია. ჩვენ ეს გვეგონა მამის ნამდვილი დედა, მხოლოდ როცა
მოვიზარდეთ, მაშინ გავიგეთ, რომ ეს იყო დედინაცვალი მამისა. ჩვენ მას
ვეძახდით ხან დედას, ხან - დიდედას. ჩვენ დედასაც ვეძახდით ხან დედას,
ხან - თითიკოს (თინათინი იყო მისი სახელი). ჩვენ პატარები ძალიან
უყვარდით მაიას. ის გვივლიდა, მასთან ვიწექით ხოლმე. საერთოდ, იგი
ძალიან ჰშველოდა ხოლმე დედაჩემს სახლის საქმეებში. მაია მე მახსოვს
შილდიდან, ენისლიდან არ მახსოვს და არც ვიცი, ენისელში მაია ჩვენთან
ცხოვრობდა თუ არა. მხოლოდ დედიჩემისაგან გაგონილი მაქვს ერთი
შემთხვევა: ენისლიდან მაია ცხენით წავიდა შილდაში ჩვენი მამულების
15

სანახავად. მე ვიქნებოდი თურმე დაახლოებით [14] სამი-ოთხი წლისა
და მეც გავეტირე მას. ძალაუნებურად შემომისო ცხენზე და წამიყვანა
შილდაში. ეზოში რომ შევედით, მე ჩამომსო ცხენიდან და იქვე, ბახჩაში
(ბოსტნეულობა იყო თურმე ეზოში), ჩავჯექი. ამ დროს ცხენი დაფრთხვა
და დაიწყო სირბილი ეზოში და, მგონი, უნაგირის უზანგი მომარტყა თავში.
გულშეღონებული და გონებადაკარგული დამაწვინეს. მაშინვე თურმე კაცი
აფრინეს ენისელში და ჩვენები გადმოვიდნენ. როგორც იყო, გამომაბრუნეს.
მე ეს სიზმარივით და ძალიან ბუნდოვნად მახსოვს, სახელდობრ: ჩვენი
სახლისა და ვენახის გვერდით მდებარეობდა მამიჩემის ბიძის - მღვდლის
- თომა მირიანაშვილის ვენახი, რომლის თავშიაც (ეზოში) გაშენებული
იყო ერთი პატარა ფიცრული ოთახი. მე ესე მახსოვს, რომ ამ ოთახში [15]
იწვა გულშეღონებული ბებიაჩემი მაია და ვიღაცეები აბრუნებდნენ მას. მე
ასე მახსოვს ჩემი გულშეწუხება და უგონოდ ჩავარდნა.
შილდაში ჩვენ მშობლებს ეყოლათ კიდევ სამი ქალი - ანიკო, ლიზა
და ვარო და ერთი ვაჟი დათა, რომელიც ოთხის წლისა გარდაიცვალა.
დანამდვილებით არ ვიცი, ანიკო დაიბადა შილდაში თუ ენისელში.

ჩემი სწავლა თელავის სასულიერო სასწავლებელში5
[1] მშობლებმა6 გადასწყვიტეს ჩემი სასწავლებელში შეყვანა. ერთ
დღეს (რომელ წელში იყო, არ მახსოვს, მხოლოდ ეს იქნებოდა აგვისტოს
გასულს ან სექტემბრის დასაწყისში) ბეჟანიანიდან ამოიარეს ჩვენთან,
შილდაში, მამიჩემის ბიძამ აზარ მღვდელმა - აზარია მირიანაშვილმა
და მისმა შვილმა რამანამ; ამოიარეს „ტროიკით“. მე ვიქნებოდი მაშინ
დაახლოებით 8 წლისა, რამანა იქნებოდა ჩემზე დიდი რამდენიმე წლით.
მათთან ერთად მე და მამაჩემიც გავემგზავრეთ თელავისკენ. მე ძალიან
5

აქედან გრძელდება 730.1.4.

ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „ქ. თელავი - კახეთის ძველი ქალაქია მდინარე თურდოზე,
დაფუძნებულია, ბერჟეს სიტყვებით, 793 წ. მდ. თურდო ერთვის მდ. ალაზანს. ეხლაც არის
დარჩენილი გალავანი, სადაც მოთავსებულია ქალთა წმ. ნინოს სასწავლებელი ერეკლე მეფის
ყოფილ სასახლეში, სასულიერო სასწავლებელი იმ შენობაში, რომელშიაც ყოფილა მოთავსებული
თელავის ძველი სემინარია. ერეკლე მეფის სასახლის ეზოში დარჩენილია ძველი აბანო. თელავის
დაფუძნების წიგნი, მგონი, მიაწერენ მე-IX საუკუნეს. თელავის მახლობლად არის შუამთის მონასტერი
XVI საუკუნის ტაძრით, იყალთოს მონასტერი დაფუძნებული მე-VI საუკუნეში, ალავერდის ტაძარი.
თელავი იყო სამაზრო ქალაქი (თელავის მაზრა). თურდოს ხევი თელავს ჰყოფს ორ ნაწილად:
ძველი - გალავანი თურდოს მარცხნივ და ნადიკვრის მხარე, თურდოს მარჯვნივ. თელავი ერთ
დროს ითვლებოდა კახეთის მეფეების სატახტო ქალაქად. თელავის ღირსშესანიშნავი ნაშთებია:
თელავის გალავანი, მეფეების სასახლე, რომელშიაც ჩემ დროს მოთავსებული იყო თელავის
წმ. ნინოს ქალთა სასწავლებელი (ოთხკლასიანი) და თელავის სასულიერო სემინარიის ძველი
შენობა, რომელშიაც მოთავსებული იყო თელავის ოთხკლასიანი სასულიერო სასწავლებელი.
აღსანიშნავია, რომ თელავის ხალხი ამ ოთხკლასიან სასულიერო სასწავლებელს ჩემ დროს ისევ
სემინარიას ეძახოდა (ალბად ძველი სემინარიის მოგონებით)“.
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მიხაროდა სკოლაში შესვლა და თელავის ნახვა. მე და რამანა მიგვიღეს
თელავის სასულიერო სასწავლებლის მოსამზადებელ კლასში, მხოლოდ
საცხოვრებლად დაგვაყენეს [2] მღვდლის მიხეილ ხელაშვილის ოჯახში,
რომელთანაც ჩვენებს ნათესაური კავშირი ჰქონდათ: მიხეილ ხელაშვილის
ცოლი მარიამი იყო ვარდისუბნის მღვდლის, ზაქარია მთვარელიშვილის
ქალი და ბიძაშვილი დედაჩემისა.
როგორ ვცხოვრობდით ხელაშვილებთან? მისი სახლი, რომელიც
შესდგებოდა ორი ოთახისაგან, გაშენებული იყო თელავის გალავნის (სადაც
მოთავსებული იყო სასულიერო სასწავლებელი) ძირში და გადასცქეროდა
ალაზნის ველს. სახლის ერთ ოთახში, რომელსაც ჰქონდა ფიცრის იატაკი,
ცხოვრობდა თავად მიხეილ ხელაშვილი თავისი ცოლ-შვილით, მხოლოდ
მეორე ოთახში მოთავსებულნი ვიყავით ჩვენ ყველა შეგირდები (10-11
სული ვიქნებოდით), რომელნიც ვცხოვრობდით [3] ხელაშვილთან. ოთახს
მიწური იატაკი ჰქონდა, ორივე მხარეს სიგძეზე გამართული იყო ტახტები,
მხოლოდ ტახტებს შუა - გასავლელი. ტახტზე გაგვიშლიდნენ ყველას
მაყრულად ლოგინს და ისე გვეძინა. ღამე ვმეცადინეობდით ტახტზე,
რომელზედაც იდგა ერთი პატარა ლამპა (სამზარეულოს ლამპა) და
რომლის წინაც იდგა გძელი სკამი. ვინც სკამზე არ ეტეოდა, გაწოლილები
იყვნენ ტახტზე და ისე კითხულობდნენ ან სწერდნენ. განსაკუთრებით
წერა იყო ძნელი გაწოლილ მდგომარეობაში, მით უმეტეს, რომ ლამპა
ვერ ანათებდა კარგად. დღისით ვმეცადინეობდით გარედ ბაღში თუ არა
ციოდა.
ჩემში მამაჩემი აძლევდა სახლის პატრონს 7 მან. [4] თვეში, მხოლოდ
რამანა აძლევდა 10 მან., რისთვისაც მას ჰქონდა ერთი პრივილეგია:
ჩაის ასმევდნენ დიდი ფინჯნით, რომელშიაც ჩადიოდა ორი ჩაის ჭიქა.
სადილად გვქონდა ხოლმე ან ხორცი წვნით, ან ლობიო. დილა-საღამოთი
ჩაის მაგივრად ვსვამდით ციკორს შინ გამომცხვარი პურით. სკოლაში
მიგვქონდა თითო ნაჭერი პური. ჩვენ გვივლიდა მიხეილ ხელაშვილის
მოხუცებული დედა, რომელიც იმავე ოთახში იწვა ხოლმე. იქვე ჰყვანდა
მიხეილის ბავშვი. მიხეილის დედა ძალიან ბინძური დედაკაცი იყო: ბავშვი
რომ გაისვრებოდა, ხელით აიღებდა განავალს და შემდეგ დაუბანელი
ხელით მოგვიჭრიდა პურს ან დაგვისხამდა ჩაის.
იმავე ჩვენს ოთახში იწვა ხოლმე დღე და ღამე მიხეილ ხელაშვილის
[5] მოხუცებული მამა, რომელსაც ეძახდნენ სოსიას (შემდეგში სოსია
გადაიყვანეს სხვა პატარა ოთახში, რომელიც იქვე ახლოს იყო ცალკე).
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სოსიასი ჩვენ ძალიან გვეშინოდა. იცოდა ძალიან გაჯავრება და ცემა.
მახსოვს, ერთი შემთხვევა: გარეთ, აივანზე, ვართ ბავშვები და ხმამაღლა
ვლაპარაკობდით. ეს იყო ძილის წინ. სოსია ოთახში იწვა. უცბად სოსია
გამოვარდა შამფურით ხელში (ჩვენ გვეგონა, თუ ხელში ამოღებული
ხანჯალი უჭირავს) და წამოვიდა ჩვენკენ გაჯავრებული. ჩვენ ყველას
შეგვეშინდა: ზოგმა მოასწრო და კიბეზე ჩაირბინა, ზოგიც პირდაპირ
აივნის მოაჯირზე გადახტა ეზოში (აივანი დაბალი იყო). მეც მოვასწარი და
პირდაპირ აივნის მოაჯრიდან გადავერთე. [6] ვერ მოასწრო გაქცევა გიგო
მთვარელიშვილმა, რომელსაც გამოცვლის სახელს ვეძახდით „კუნიას“ და
შევარდა მეორე ოთახში. მაგრამ სოსიამ მოატანა აქ „კუნიას“ შამფურით
ერთი თუ ორი. ჩვენ მაინც შეგვეშინდა, ეზოშიაც არ გამოგვეკიდოს
სოსიაო და ხანჯლით არ დაგვხოცოსო და ავირბინეთ სასწავლებლის
ეზოში, საიდანაც დავეშვით გვირაბში (სასწავლებლის ერთი ოთახიდან
ჩასასვლელი იყო გვირაბის წყაროზე, აქედან ამოჰქონდათ ვედროებით
წყალი სასწავლებლისთვის) და აქ ვიმალებოდით კარგა ხანს. შემდეგ
ჩუმად დავბრუნდით სახლში. ასე გათავდა ჩვენი დაწიოკება.
ჩემს შემდეგ, მხოლოდ აღარ მახსოვს რომელ წელს, სასულიერო
სასწავლებელში მოიყვანეს ჩემი უმცროსი ძმა მიხაკო, მხოლოდ ქალთა
წმ. ნინოს სასწავლებელში - ჩემი და ანიკო, შემდეგ ანიკო, ლიზა და ვარო
თბილისში წამოიყვანეს, [7] თუ ისიც ჯერ თელავში სწავლობდა. ანიკო და
ლიზი ცხოვრობდნენ პლატონ ტარიელაშვილთან, რომელიც მსახურობდა
თელავის სასულიერო სასწავლებელში ინსპექტორად. მიხაკო დააყენეს
ჩემთან ერთად მიხეილ ხელაშვილთან. ჩვენთან ერთად ცხოვრობდნენ
კიდევ შემდეგი მოწაფეები: ილიკო შანშიაშვილი, მისი ძმა უფროსი
(მგონი, სანდრო ერქვა სახელად), მიხეილი თუ თედო ჩახნაშვილი (ამისი
უფროსი ძმა, მგონი, ამასაც სანდრო ერქვა), ზემოთ დასახელებული გიგი
მთვარელიშვილი, ბერიშვილი (სახელი არ მახსოვს) და კიდევ სხვები,
რომლებიც არ მახსოვს. ყველაზე უფროსი იყო ბერიშვილი. ჩვენში
ძალიან იყო გავრცელებული ეგრედ წოდებული შეჯიბრება. ერთმანეთს
ვეჯიბრებოდით მეცადინეობაში. სადილს გავათავებდით თუ არა, მაშინვე
გამოვდიოდით გარეთ (თუ, რასაკვირველია, თბილოდა) წიგნებით და
ეზოში [8] და ბაღში „ვზუბრავდით“ ბერძნულ-ლათინურ სიტყვებს, ლექსებს,
ლოცვებს და სხ. დილით ერთმანეთს ვასწრობდით ადრე ადგომაში;
გაუთენებლივ ვდგებოდით. ავანთებდით ზამთარში ლამპას და ოთახში
ვიმეორებდით გაკვეთილებს.
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იმ დროს ჯერ კიდევ გვწამდა ანგელოზები, ეშმაკები, ქაჯები, ალები და
სხვა ამგვარი უხილავი ძალები. ერთხელ გავარდა ხმა, რომ მეზობლის
ეზოში ღამღამობით ეშმაკები კვერს ურტყამენ გალავნის კედელს. შიშის
ზარმა აგვიტაცა. სწორედ იმ ხანებში, არ ვიცი, მე თუ ჩემ ძმას, მიხაკოს,
ღამე მოუნდა გარეთ გასვლა (ყველას სძინავს). რადგანაც გვეშინოდა,
ორივენი ერთად გავედით. ჩვენ ბედზე, გავდგით თუ არა ფეხი აივანზე,
შემოგვესმა ჩაქუჩის ხმა. თურმე გაუთენებლივ ამდგარიყო [9] ჩვენი
მეზობელი, მისი გვარი აღარ მახსოვს და ჩაქუჩით რაღაცას მუშაობდა.
ჩვენ, რასაკვირველია, ეშმაკი გვეგონა და თავზარდაცემულნი ყვირილით
შევცვივდით ისევ ოთახში. ყვირილზე სხვა ბავშვები წამოცვივდნენ და
მეორე ოთახიდან გამოვარდა სახლის პატრონი მიხეილ ხელაშვილი,
რომელმაც დაგვამშვიდა7.
ერთხელ გვძინავს ყველას არხეინად ტახტზე ღამე. უცბად ჩემმა ძმამ
- მიხაკომ, რომელიც იქვე ჩემ გვერდით იწვა, წაიშინა თავ-პირში ხელები
და მორთო ყვირილი. თურმე ყურში შესძრომოდა ბუზი თუ რწყილი და ამან
დაგვაწიოკა.
[10] რას ვაკეთებდით თვით სასწავლებელში? სასულიერო სასწავ
ლებელი მოთავსებული იყო თელავის გალავანში. აქვე იყო მოთავსებუ
ლი საკრებულო ტაძარი, ქალთა წმ. ნინოს სასწავლებელი, ხაზინა და
საპატიმრო. სასულიერო სასწავლებლის შენობა გადასცქეროდა ალაზნის
ველს. შენობა არ იყო ახალი, მის ძირითა სართულის ერთ ოთახში (აქ
ერთი კლასი იყო მოთავსებული) იატაკის ასახდელი იყო და აქედან
ჩადიოდა, როგორც ზემოთ მოვიხსენეთ, გვირაბი საფეხურებით წყაროზე,
საიდანაც სასწავლებლისთვის ეზიდებოდნენ ვედროებით წყალს. ამავე
შენობის გვერდით იყო დარჩენილი ძველი ნანგრევები, სადაც როგორც
ამობდნენ მოთავსებული იყო ძველად თელავის სემინარია8.
[11] ხატიაშვილი და იუსტინე მამფორია9 - ესენიც, მგონი, მოსამზადებელ
კლასებში ასწავლიდნენ და შემდეგში ორივენი მღვდლად წავიდნენ.
ვანო ნარეკლიშვილი, რომელიც ჩვენ გვასწავლიდა ბერძნულს ენას,
ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „ეს საქმე დაგვმართა რელიგიამ. შეიძლება შიშისაგან
ჭკვაზედაც შევმცდარიყავით; ან, რასაკვირველია, როდესაც ეკლესია, სასწავლებელი და სამღრთო
სჯული სულ ეშმაკებზე გველაპარაკებოდნენ და ამგვარი ცრუმორწმუნეობით ჭკუა-გონება გვქონდა
გამოლაყებული“.
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ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „თელავის სემინარია და მისი რექტორი გაიოზ ნაცვლიშვილი,
(ნ. მთვარელიშვილისა, ჟურ. „ივერიაში“, მგონი 1879 წ.)“.
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იუსტინე მამფორია (1850-1929) - თელავის სასულიერო სასწავლებლის პედაგოგი; შემდეგში
სასულიერო პირი; ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი.
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ესტატე მირიანაშვილის ავტოგრაფი
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მხოლოდ შემდეგში დანიშნეს იმავე სასწავლებლის მღვდლად და, ამავე
დროს, მასწავლებლად მოსამზადებელ კლასში, რამან ძამსაშვილი
(ცამციევი)10 გვასწავლიდა გალობას და საქართველოს ისტორიას, სიკო
(სიმონ) რცხილაძე11 გვასწავლიდა რუსულს ენას, შემდეგში მღვდლად
წავიდა. სუკაჩევი (ეროვნებით რუსი) - გვასწავლიდა უფროს კლასებში
ლათინურს ენას. [12] ქრისტეფორე ზარაფაშვილი გვასწავლიდა ლათინურ
ენას დაბალ კლასებში, მხოლოდ მისი ძმა ილია ზარაფაშვილი - ანგარიშს
(არითმეტიკას). გეოგრაფიას გვასწავლიდა სასწავლებლის ზედამხედველი
ნიკო მთვარელიშვილი12 და კატეხიზმოს - ინსპექტორი სასწავლებლისა
პლატონ ტარიელაშვილი. სხვათა შორის, პლატონ ტარიელაშვილისა
ძალიან გვეშინოდა მოწაფეებს; საკმარისი იყო დაეძახნათ: „მოვიდა
ან მოდის პლატონი“ და მოწაფეები ხმას გაკმენდავდნენ. რამან ძამსა
შვილი ხელმძღვანელობდა მგალობელთა გუნდს, რომელშიაც მეც
ვიღებდი მონაწილეობას. იმ დროს მქონდა დისკანტი. მონაწილეობას
იღებდნენ აგრეთვე ზოგიერთი [13] მასწავლებლებიც, სახელდობრ,
ნ. მთვარელიშვილი, იუსტინე მამფორია (ტენორები იყვნენ) და ვანო
ნარეკლიშვილი, რომელსაც მშვენიერი ბასი ჰქონდა. ვგალობდით რუ
სულად ადგილობრივ საკრებულო ტაძარში (იმ დროს სასულიერო სასწავ
ლებელს არ ჰქონდა საკუთარი ეკლესია) და აგრეთვე თელავის დედათა
წმ. ნინოს სასწავლებლის პატარა ეკლესიაში, მხოლოდ წელიწადში
ერთხელ - იანვრის 14-ს, ვინაიდან ეს ეკლესია აშენებული იყო წმ. ნინოს
სახელობაზე. ხანდისხან გუნდს იწვევდნენ ქორწინებაზე, პანაშვიდებზე და
მიცვალებულთა დასაფლავებაზე. საერთოდ, ყოველ კვირა-უქმე დღეებ
ში მოსწავლეებს გვატარებდნენ საკრებულო ტაძარში წირვა-ლოცვაზე.
წელიწადში ორჯერ გვაზიარებდნენ: დიდმარხვის პირველ კვირას და
უკანასკნელ კვირას, როდესაც გვითხოვდნენ. ვინც სახლში მიდიოდა,
ვალდებული იყო ადგილობრივი მღვდლისაგან მოწმობა მიეტანა, რომ
ეზიარა.
[14] მოყვანილიდან ვხედავთ, რომ სასულიერო სასწავლებელში
რამან ძამსაშვილი (ცამციევი) (1853-1885) – ეთნოლოგი, პედაგოგი, ჟურნალისტი, ლოტბარი,
საზოგადო მოღვაწე; სიმღერა-გალობის საუკეთესო მცოდნე, ისტორიკოსი და ჟურნალისტი.
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სიმონ რცხილაძე - დეკანოზი, 1886 წლიდან ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი
საზოგადოების წევრი
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ნიკო მთვარელიშვილი (1844-1923) - ცნობილი თელაველი პედაგოგი და საზოგადო მოღვაწე;
მკვლევარი და პუბლიცისტი. ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების
ნამდვილი წევრი (1885-1898), მდივანი და საზოგადოების ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი (18861887).
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გვასწავლიდნენ: ქართულ ენას (წერა-კითხვას, ლექსებს, მოთხრობებს და
შემდეგ საქ. ისტორიას), რუსულს, ბერძნულს-ლათინურს (ვიზეპირებდით
სიტყვებს და ვთარგმნიდით), საღმრთო სჯულს (ლოცვებს და საღმრთო
ისტორიას), კატეხიზმოს, გეოგრაფიას. საგნებს გვასწავლიდნენ უფროს
კლასებში რუსულს ენაზედ. შეუმჩნევლად ვისწავლეთ რუსული ლაპარაკი,
პირველად ძალიან გვიჭირდებოდა რუსული ლაპარაკი, ვყბედობდით
მომეტებულ ნაწილად ქართულად.
[15] სასწავლებელს დიდი ეზო ჰქონდა. მომეტებულ ნაწილად აქ
ვთამაშობდით. ძალიან გავრცელებული იყო ჩვენში: კოჭაობა, ლახტის
თამაშობა, ათურმა (ერთმანეთს ვახტებოდით), ბურთაობა და ზამთრობით
თოვლის გუნდაობა: გავიყოფებოდით შეგირდები ორ ჯგუფად და უშენდით
ერთმანეთს თოვლის გუნდებს. ეს ხდებოდა განსაკუთრებით გაკვეთილების
განმავლობაში, დასვენების დროს.
იმ დროს თელავში ჩვეულებად ჰქონდათ ყოველ შაბათობით კრივის
გამართვა. თელავის ახალგაზრდობა გაიყოფოდა ორ ჯგუფად: ძველი
გალავანი და ახალი ნაწილი (ნადიკვრის მხარე); გროვდებოდნენ
ბულვართან; კრივს იწყებდნენ ბავშვები და შემდეგ დიდებზე [16] გადა
დიოდა. ხან ერთი მხარე იმარჯვებდა, ხან - მეორე. სასულიერო სასწავ
ლებლის ზოგიერთი მოსწავლეებიც იღებდნენ მონაწილეობას ამ კრივ
ში. ღამის 12 საათამდინ ისმოდა მოკრივეთა გრიალი და ჟრიამული.
კრივში მონაწილეობის მისაღებად საგანგებოდ ამოდიოდნენ თელავში
კურდღელაურიდან. ერთი გამოჩენილი მოკრივე იყო კურდღელაურიდან
(რაღაც გამოცვლის სახელი ერქო, აღარ მახსოვს). ეს რომ კრივში
ჩაეწერებოდა ხოლმე, ძველ გალავანი უკვე უკან იხევდა, ყველას ეშინოდა
მისი მუშტებისა და ვერ უძლებდნენ. ეს მოკრივე, რამდენადაც მახსოვს,
შუახნის კაცი იქნებოდა, თუ მეტი არა, საშუალო ტანისა, კარგად ჩასხმული,
მხარბეჭიანი. იყვნენ აგრეთვე [17] სხვა გამოჩენილი მოკრივეებიც
თელავიდან, მაგრამ ამათი სახელები აღარ მახსოვს, მგონი, ერთს ეძა
ხოდნენ „გოგრაჭამიას ბიჭს“.
ერთ დროს თელავის სასულიერო სასწავლებელში ამავე ზედამხე
დველის, ნ. მთვარელიშვილის თაოსნობით პანსიონიც იყო გახსნილი,
რომელიც ისევ მალე დაიხურა. რომელ წლებში იყო ეს, აღარ მახსოვს. მეც
მიმიღეს ამ პანსიონში. უკანასკნელ ხანებში ვცხოვრობდით ერთ რუსის,
გვარად სპიცინას ოჯახში. სპიცინა მოხუცებული კაცი იყო, სამხედრო პირი,
მსახურობდა მწერლად ყაზარმებში და ჰყვანდა მოხუცებული ცოლი. მისი
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ბინა შესდგებოდა ორი ოთახისაგან: ერთში ცოლ-ქმარნი ცხოვრობდნენ,
მხოლოდ მეორეში - მე, ჩემი ძმა მიხაკო და რამანა. მასთანვე ცხოვრობდნენ
მისი ცოლის და, ქვრივი დედაკაცი და რძალი. სპიცინას ჰყვანდა ერთი
ნაშვილობი, რომელიც სადღაც მასწავლებლობდა [18] და დროგამოშვებით
მოდიოდა ხოლმე თელავში ცოლთან, რომელიც მუდამ სპიცინასთან
ცხოვრობდა. შემდეგში ეს ნაშვილობი, მგონი, მღვდლად წავიდა. უნდა
ვთქვა, რომ სპიცინასთან კარგად ვცხოვრობდით, კარგად გვინახავდნენ,
კარგად გვაჭმევდნენ. რუსული საჭმელები ძალიან გვიყვარდა. თვით
კაცი, სპიცინა, ძალიან ლოთი კაცი იყო და, ამასთანავე, ძალიან ხუმარა,
როდესაც გადაჰკრავდა. რუსული ლოთობა უყვარდა: თუ დაიწყებდა სმას
(სვამდა სადმე ბაზარში-სარდაფში ან რესტორანში), ყოველდღე მთვრალი
მოდიოდა. ეს გასტანდა ხოლმე დაახლოებით ერთ კვირას მაინც. თუ ვერას
გახდებოდა ცოლი, აცნობებდა კამანდირს და სპიცინას დააპატიმრებდნენ
ხოლმე ციხეში. იქ რომ კარგად გამოფხიზლდებოდა, გამოუშვებდნენ
და ისევ დაიწყებდა მუყაითად მუშაობას. მთვრალი რომ მოვიდოდა
სახლში, მთელ წირვა-ლოცვას დააყენებდა ხოლმე, როგორც მღვდელი,
და სიცილით გვხოცავდა. ჰყვანდა საკუთარი [19] „დენშჩიკი“, რომელსაც
სტეფანე ერქვა სახელად. ყველანი რუსულად გველაპარაკებოდნენ
და ამან ძალიან გაგვიადვილა რუსულის შესწავლა. მეოთხე კლასამდე
მივაღწიეთ 10 თუ 11 მოწაფემ.
ჩვენ კლასში ყველაზე კარგად სწავლობდა რამანა მირიანაშვილი. რა
მანა სულ პირველ მოწაფედ მიდიოდა, გაკვეთილებსაც კარგად სწავლობ
და და, გარდა ამისა, გარეშე წიგნებსაც ბევრს კითხულობდა. სასწავ
ლებლის წიგნთსაცავის წიგნები - რუსული თუ ქართული სულ მთლად
გადაიკითხა. ბოლოს, როდესაც წიგნები აღარ ჰქონდა წასაკითხად, დაი
დო „დაბადება“ (ბიბლია) და იმის კითხვას მიჰყო ხელი თავიდან. მას
ძალიან ჰქონდა გახსნილი გარეშე წიგნების კითხვის სურვილი. პირიქით,
მე მაშინ არ ვეკარებოდი გარეშე წიგნების კითხვას, სრულებით არ მქონ
და ამის სურვილი, უმნიშვნელოდ [20] და დროის დაკარგვად მიმაჩნდა მე
მაშინ გარეშე წიგნების კითხვა. გარდა ამისა, რამანამ გამოიწერა რაღაც
ფრანგული წიგნები და მიჰყო ხელი ფრანგული ენის შესწავლას. კარგი
იქნებოდა, მისთვის რომ გზა მიეცათ და განეგრძო სწავლა, მაგრამ, მგონი,
მამამ აურია გზა. მეოთხე კლასიდან გამოიყვანა და შემდეგ ცოლი შერთო.
დაუბრუნდეთ ისევ სპიცინას. მახსოვს, ის შემთხვევა, როდესაც სპიცინა
ტირილით მოვიდა სახლში აღელვებული და უთხრა თავის ცოლს და ჩვენ,
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რომ მეფე მოკლესო. ჩვენც, ცოტა არ იყოს, შევწუხდით, არ ვიცოდით, რაში
იყო საქმე და წარმოდგენაც კი არ გვაქვს იმაზე, თუ ვისგან, რა მიზნით, ანდა
რა ნიადაგზე ხდებოდა მეფის მოკვლა. ამავე დროს, ეკლესიებში ასტეხეს
ზარების რეკვა, შეგვაგროვეს ჩვენ მოწაფეები და წაგვიყვანეს საკრებულო
ტაძარში პანაშვიდზე.
ეს იყო ალექსანდრე მეფის მოკვლა პეტერბურგში 1881 წ. იმპერატორი
ალექსანდრე II მოკლეს რევოლუციონერებმა 1881 წლის 1 მარტს პეტერ
ბურგში, ეკატერინეს არხის სანაპირო ქუჩაზე. იმავე წლის 2 მარტს ტახტზე
ავიდა ალექსანდრე II-ის მერე შვილი - ალექსანდრე III [21]. ამ დროიდან
მაგონდება კიდევ ერთი ამბავი: რუსეთის მეფეს, ალექსანდრე II-ეს (18551881 წწ.), ისტორიაში უწოდებენ განმათავისუფლებელს (освободитель),
ვინაიდან 1861 წლის თებერვლის 19-ს მან ხელი მოაწერა მანიფესტს
ბატონყმობის გაუქმების შესახებ.
რუსეთ-ოსმალეთის ომი მოხდა 1877-1878 წლებში, როდესაც მე ვსწავ
ლობდი თელავის სასულიერო სასწავლებელში. ამ ომით ისარ
გებლეს
13
ლეკებმა და დაიწყეს კახეთზე დაცემა . ხალხი შეშინდა. თელავის მო
სახლეობა შეიხიზნა თელავის გალავანში. შილდის ხალხის ნაწილი
გაიხიზნა თელავში, მხოლოდ ნაწილმა თავი შეაფარა შილდის გალავანში.
თელავში გა[დ]მოვიდნენ, სხვათა შორის, ჩემი მშობლებიც. დაღისტნიდან
გზა ჩამოდის კავკასიონის ქედით შილდაში. როგორც შემდეგში გა
ვიგე, ლეკების რაზმებს გზა აეხვიათ შილდისთვის და კაბალისკენ (ლა
გოდეხი) წასულიყვნენ. [22] ლეკებს ეს აჯანყება ძვირად დაუჯდათ:
ლეკების წინააღმდეგ შილდის მთაში ავიდა რუსის ჯარი ადგილობრივ
მცხოვრებთაგან შემდგარ რაზმებთან ერთად. ამ ჯარში იყო ოფიცრად,
სხვათა შორის, მამაჩემის დედინაცვლის მაიას ძმისწული სიკო ძამსაშვი
ლი (ცამციევი). ლეკების აჯანყების ჩაქრობის შემდეგ სიკო ძამსაშვილი
ჩამოვიდა მთიდან ჩვენსა (შილდაში) და მოგვითხრობდა, სხვათა შორის,
შემდეგს: „დაბანაკებული ვიყავით მთაში. ერთი მხრიდან დიდი კლდე
იყო. ასე რომ, აქედან მტერს არც კი ველოდებოდით, თუმცა ყარაულები
მაინც დავაყენეთ. ღამეა, ჩვენ, ტანისამოსგახდილებს, ყველას არხეინად
გვძინავს. თურმე ყარაულებს დასძინებიათ, კლდიდან ამოპარულან
საუბარია 1877 წლის ცნობილ აჯანყებაზე ჩეჩნეთსა და დაღესტანში. დაღესტნის ტერიტორიაზე
მცხოვრებმა ტომებმა და აფხაზებმა ისარგებლეს იმ წელს დაწყებული რუსეთ-თურქეთის ომით და
კონსტანტინოპოლში მცხოვრები შამილის უფროსი შვილის - ღაზი-მოჰამედის დახმარებით კიდევ
ერთხელ სცადეს რუსეთის უღლის გადაგდება. რუსეთ-ოსმალეთის ომის დასრულებისთანავე (1878
წ.) აჯანყება სასტიკად ჩაახშვეს. აჯანყებულების დიდი ნაწილი დახვრიტეს, ხოლო მოსახლეობის
უდიდესი ნაწილი თურქეთში გადაასახლეს.
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ლეკები, ფეხებით ჩაუთრევიათ ყარაულები ღელეში და [23] ყველასთვის
ყელები გამოუჭრიათ. ამის შემდეგ ლეკების ჯარიც ამოსულა და უცბად
თოფებიდან სროლა აგვიტეხეს. წამოვხტით ნამძინარევები, ჩაცმას ვინღა
ჩიოდა, ცარიელ საცვლებში თან თოფებიდან ვისროდით და თან უკან
ვიხევდით. ბევრი კი დაგვიხოცეს“.
გაგონილი მაქვს კიდევ შემდეგი შემთხვევა ამ დროიდან: შილდის
რაზმს მეთაურობდა თურმე შილდის თავადიშვილი ნიკა რუსიშვილი. ეს
რაზმი დაბანაკებული იყო მთაში ერთი ციხის მახლობლად, რომელშიაც
გამაგრებულნი იყვნენ ლეკები. ციხიდან ლეკებმა განგებ გადმოაგდეს
ერთი შევერცხლილი დამბაჩა თუ ხანჯალი. ნიკა რუსიშვილმა, [24] როგორც
გამოცდილმა სარდალმა, დაუშალა ჯარისკაცებს ციხესთან მისვლა და
გადმოგდებულ ნივთის წამოღება, მაგრამ ერთმა მაინც არ დაიშალა,
მიირბინა ციხესთან და ხელი დასტაცა გადმოგდებულ დამბაჩას. ამ დროს
ციხიდან შიგ შუბლში მოარტყეს ტყვია და იქვე დააწვინეს. ამის შემდეგ
ნიკა რუსიშვილმა თურმე ისე დაიჭექა, რომ მთელმა მთამ ხმა მისცა. ამით
გამხნევებული ქართველების რაზმი მივიდა ციხეზე იერიშით და წაუკიდა
ცეცხლი ციხეს და იქ გამაგრებული ლეკები სულ მთლად ამოწვეს.
ასე თუ ისე ლეკების აჯანყება 1877 – 1878 წლებში ჩააქრეს.

ჩემი სწავლა თბილისის სასულიერო სემინარიაში14
თელავის სასულიერო სასწავლებელი დავამთავრე 1881 წ. არც ერთ
კლასში არ დავრჩენილვარ, არც ერთხელ განმეორებითი გამოცდა
არ მქონია დანიშნული. კლასიდან კლასში მოწაფეები გადაჰყვანდათ
გამოცდებით, რომლებიც ინიშნებოდა წლის დამლევს - ესე მაისში
თუ ივნისში. ერთხელაც გადამიყვანეს (მგონი, მესამიდან მეოთხეში)
სრულიად უგამოცდოდ.
საქმე შემდეგში იყო: ერთ წელიწადს დავიწყე ავათმყოფობა ციებით
(მგონი, უფრო შილდის მალარია იყო) და ვერავითარმა ქინაქინამ ვერ
მიშველა. მამაჩემმა გადაწყვიტა ჩემი შილდაში წაყვანა, მით უმეტეს, რომ
სასწავლებლის მთავრობამ ურჩია, ჯერ მაინც პატარაა და არა უშავს რა,
[2] დარჩეს იმავე კლასშიო (გამოცდები უკვე მოახლოებული იყო). მე,
ცოტა არ იყოს, არ მესიამოვნა, მინდოდა მალე სემინარიაში გადასვლა და
ქალაქ თბილისის ნახვა და არც მინდოდა, ჩემ ამხანაგებს ჩამოვრჩენოდი.
ასე თუ ისე, წამიყვანეს სოფელში, გამოცდები აღარ დამიჭერია და
აქედან გრძელდება 730.1.5.
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დარწმუნებული ვიყავი, რომ იმავე კლასში დამარჩინეს. სექტემბრისთვის
ისევ წამიყვანეს თელავში და ჩემს სიხარულს საზღვარი არა ჰქონდა, რო
დესაც სასწავლებელში გამოაცხადეს, რომ სხვა ამხანაგებთან ერთად მეც
გადაყვანილი ვარ შემდეგ კლასში, მაგრამ ვერ გამეგო, რათ მოხდა ესე,
რათ გადამიყვანეს გამოუცდელად. შემდეგ გავიგე, რომ სასწავლებლის პე
დაგოგიურ საბჭოს გადაეწყვიტა, რომ მე გადამიყვანონ [3] გამოუცდელად
ნიშნების მიხედვით, ვინაიდან მთელი წლის განმავლობაში ვსწავლობდი
კარგად.
სასწავლებელი დავამთავრეთ ათმა თუ თერთმეტმა მოწაფემ, სა
ხელდობრ: მე, ნესტორ სიდამონიძემ, ილიკო შანშიაშვილმა, სოსო
რაზმაძემ, ლავრენტი მათიკაშვილმა და სხ. რამანა მირიანაშვილი ჩვენში
აღარ მოჰყვა, რადგანაც, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, იგი გამოიყვანეს
სასწავლებლიდან.
მოგვცეს თუ არა მოწმობები, მაშინვე გავემგზავრეთ თბილისისკენ
სემინარიაში გამოცდების ჩასაბარებლად. მე მამაჩემი გამომყვა. წავედით
გომბორის გზით ფურგუნით. იყვნენ სხვა მოწაფეებიც. თბილისში
ჩამოვხტით ავლაბარში, ეგრედ წოდებულ კისერას [4] შავებში, მაგრამ მალე
გადავედით ავლაბარშივე არსებულ დარიის მონასტერში. ამ მონასტრის
წინამძღვარი არქიმანდრიტი (გვარად, მგონი, კალატოზიშვილი) ნაცნობი
გამოდგა მამიჩემისა და სხვა მღვდლებისა (მათ შორის, ყვარლის მღვდელი
„ბლაღოჩინი“ ხუციშვილიც იყო. მას თავისი შვილი მოჰყვანდა), რომლებიც
ჩვენთან იყვნენ და მან ერთი თავისუფალი ოთახი დაგვითმო მონასტერში
და იქ დავბინავდით ჩვენი საგძლით. შილდისა და თელავის შემდეგ
თბილისი დიდ ქალაქად მეჩვენა და არ ვიცოდი, რა გზით წავსულიყავი
სემინარიაში. პირველად, რასაკვირველია, გამომყვა მამაჩემი სემინარიაში
[5] და ამის შემდეგ ვისწავლე გზა დარიის მონასტრიდან სემინარიამდე და
სემინარიიდან დარიის მონასტრამდე. სემინარია იმ დროს მოთავსებული
იყო იმ შენობაში, სადაც შემდეგში სასტუმრო „პალასი“ გაიმართა. ეზოს
მხრივ ამ შენობას ჰქონდა მთელ სიგრძეზე ორი აივანი, შენობა იყო
ოთხსართულიანი, სულ ძირითა სართული მიწაში იყო, წარმოადგენდა
სარდაფებს15.
სემინარიაში ჩვენ გავიგეთ, როდის რა საგანში გვაქვს გამოცდა და
დავიწყეთ საგნების განმეორება. ყველაზე ძალიან მე მეშინოდა ანგარიშისა
ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „სემინარიის პირდაპირ იმ დროს ჯერ კიდევ არ იყო გაშენებული
ეხლანდელი პუშკინის ბაღი. აქ თავისუფალი მოედანი იყო, სადაც აყენებდნენ შეშის ურმებს და
იმართებოდა ბაზრობა“ (იხ. ესტატე მირიანაშვილისავე მოგონებები, 730.1.7, ფ.2).
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(არითმეტიკისა). ეს საგანი მე ძალიან მეჯავრებოდა და ვერცა ვსწავლობდი
ხეირიანად. ვფიქრობ, რომ ამაში დამნაშავე თვით [6] მასწავლებელიც
იყო, ილია ზარაფიშვილი16, რომელიც გვასწავლიდა ამ საგანს, გაუგებრად
გვიხსნიდა ხოლმე გაკვეთილებს. სხვა საგნებში მე არ მეშინოდა, მაგრამ
მაინც კიდევ ვღელავდით, ვინაიდან ჩვენთვის ყველაფერი ახალი იყო:
ახალი მასწავლებლები, რომლებიც ჩვენ გვაჭერინებდნენ გამოცდებს,
ახალი შენობა და კლასების ახალი მოწყობილობა, ახალი მოწაფეები
სხვა სასულიერო სასწავლებლებიდან, რომელნიც ჩვენთან ერთად
იჭერდნენ გამოცდებს და სხვა. ყველაფერი ეს მოქმედებდა ჩვენს სულიერ
განწყობილობაზე. მგონი, ორი კვირა გრძელდებოდა გამოცდები. თელავის
სასულიერო სასწავლებლიდან სამმა - მე, ნესტორ სიდამონიძემ და ილიკო
[7] შაშიაშვილმა - დავიჭირეთ გამოცდები და მიგვიღეს სემინარიაში.
გახარებულები ვბრუნდებოდით ახლა თბილისიდან სოფელში. შეგვხვდა
კამეჩების ურემი (არ მახსოვს, რომელი სოფლიდან იყო), თელავიდან ვინც
ვიყავით, დავასხედით ამ ურემს და გავსწიეთ კახეთისკენ ისევ გომბორის
გზით. გზაში დავრჩით ორი ღამე, მაგრამ ამაზე უკეთესი რა იქნებოდა:
ზაფხულის მთვარიანი ღამეები, გომბორის მშვენიერი ბუნება, კარგი
საგძალი ღვინით, დამშვიდებული სულიერი მდგომარეობა იმის გამო, რომ
გამოცდები ჩავაბარეთ. ყველაფერი ეს სასიამოვნო გრძნობებს აღვიძებდა
ჩვენში. ასე დავბრუნდი სახლში - სოფ. შილდაში და ვისვენებდი აქ მთელ
ზაფხულს.
[8] სექტემბრისთვის ისევ მამაჩემმა ჩამიყვანა თბილისში. აქ ჯერ
შევეხები საცხოვრებელ ბინის საკითხს მთელი იმ დროის განმავლობაში,
როდესაც მე ვსწავლობდი თბილისის სემინარიაში. სემინარიელები ზოგნი
ცხოვრობდნენ კერძო ბინებზე, ზოგნიც - თვით სემინარიის პანსიონში.
უკანასკნელთა შორის ზოგს იღებდნენ პანსიონში სახელმწიფო ხარჯზე
(ალბათ უფრო ღარიბებს) და ზოგნიც თავიანთი ხარჯით შედიოდნენ
პანსიონში, ე.ი. სრულ ხარჯისთვის შეჰქონდათ წელიწადში 170 მან.
(ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, ჭამა-სმა), მხოლოდ ნახევარ ხარჯისთვის
(მარტო ჭამა-სმა) – 120 მან. მამაჩემმა გადაწყვიტა სრულ ხარჯზე ჩემი
შეყვანა პანსიონში, რისთვისაც წელიწადში შეჰქონდა 170 მან. [9]
წელიწადში გვაძლევდნენ ერთ წყვილ ფეხსაცმელს, ბლუზა-შარვალს
(საცვლებიც გვქონდა), პალტოს და ერთ სერთუკს შავს (მხოლოდ აღარ
ილია ზარაფიშვილი (1856-1909) - პედაგოგი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე; 1898 წელს დაა
არსა ქალთა ამხანაგობა.
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მახსოვს რამდენი ხნის განმავლობაში) და ქუდს. გვქონდა საერთო საწოლი
ოთახები ცალკე საწოლით თვითეულისთვის, სადილი და დილა-საღამოთი
ჩაი-პურით. მაგრამ შაქარსა და ჩაის თვითონ არ გვაძლევდნენ, ჩვენ უნდა
გვეყიდნა ჩვენი ფულით; გვაძლევდნენ მარტო ადუღებულ წყალს. ვისაც
ჰქონდა ფული, ყიდულობდა ჩაი-შაქარს და სომდა ჩაის, მხოლოდ ვისაც
ფული არა ჰქონდა, დილა-საღამოთი მარტო პურსა სჭამდა. ერთხანობას
მეც ამ მდგომარეობაში ჩავვარდი. საქმე შემდეგში იყო: სემინარიაში
ძალიან გავრცელებული იყო გიტარა, ბევრსა ჰქონდა [10] თავისი საკუთარი
გიტარა. მე ძალიან მიყვარდა გიტარა და მინდოდა, როგორმე შემეძინა.
ერთი ჩემი ამხანაგი ჰყიდდა თავის გიტარას 15 მანეთად და გადავწყვიტე
ამ გიტარის შეძენა, მაგრამ რანაირად? მამიჩემის შეწუხება არ მინდოდა.
ჩაი-შაქრისთვის მოცემულ ფულს ვაგროვებდი და ამგვარად გავისტუმრე
გიტარის ფასი. ძალიან გახარებული ვიყავ, რომ გიტარა შევიძინე.
იმ დროის განმავლობაში, როდესაც მე ფული აღარ მქონდა ჩაიშაქრისთვის, დილა-საღამოთი ვიკვებებოდი ცარიელი პურით. მყვანდა
ერთი ამხანაგი რაჟდენ მაღლაკელიძე, რომელთანაც მეგობრულ განწყო
ბილობაში ვიყავი და ისიც მე მეგობრულად მეპყრობოდა. [11] თითქმის
ყოველდღე მიმიპატიჟებდა ხოლმე ჩაიზე, მაგრამ მე უარს ვეუბნებოდი,
ვინაიდან არ მინდოდა მისი შეწუხება. ნასყიდი გიტარა კარგი გამოდგა და
დიდხანსაც შემრჩა. მხოლოდ 1906 წ., როდესაც მე უნივერსიტეტში შევედი,
გიტარა ჩემ ბავშვებს დაუტოვე, რომლებიც ცხოვრობდნენ ბიძაჩემთან,
ნიკო მთვარელიშვილთან. როგორც მითხრეს, ჩემ ბავშვს, დათას და ნიკო
მთვარელიშვილის ვაჟს, ვასოს, რაღაცაზე ჩხუბი მოსვლოდათ და ამ დროს
ვასოს ჩემი არქეოლოგიური გიტარა დაემტვრია.
რამდენ წელიწადს ვიყავ პანსიონში, აღარ მახსოვს, მგონი, თუ არ
ვცდები, მეოთხე კლასში რომ გადავედი, მაშინ თბილისში გადმოვიდა
[12] მასწავლებლად სათავადაზნაურო სკოლაში თელავის სასულიერო
სასწავლებლის ზედამხედველი, ბიძაჩემი ნიკო მთვარელიშვილი და
მეც იმათთან გადავედი. პირველად ვცხოვრობდით ალექსანდროვის
ქუ
ჩაზე, პერედირეის სახლში. შემდეგ გადავედით ანჩისხატის უბანში,
სულხანიშვილის სახლში, საპიორნი ქუჩაზე ერთი რუსის სახლში (გვარი
არ მახსოვს) და ბოლოს, გადავედით კუკიაში, მინკვიცევის ქუჩაზე (ეხლა
რა სახელი ეწოდება ამ ქუჩას, არ ვიცი), სადაც ბიძაჩემმა იყიდა ბანკში
დაგირავებული სახლი და წვრილ-წვრილად უხდიდა ბანკს ფულს. თბი
ლისში ჩვენთან ცხოვრობდნენ, აგრეთვე, ჩემი ძმა მიხაკო და ჩემი დები
- ანიკო, ლიზა და ვარო.
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პერედირეის სახლში რომ ვცხოვრობდი, მაგონდება ორი სასაცილო
შემთხვევა: დილით წიგნებით მივდივარ [13] გაკვეთილებზე სემინარიაში.
მაცვია ზემოდან სერთუკი. გამოვედი თუ არა სახლიდან, მეზობლის
ეზოდან გამოვარდა უცბად ერთი პატარა ძაღლი, ხელად მომაგლიჯა
სერთუკის კუდი და შეარბენინა ეზოში. გაოცებული დავრჩი, სიცილით
დავბრუნდი უკან კუდმოგლეჯილი და გავიხადე სერთუკი. ერთხელაც
მივდივარ სემინარიიდან გაკვეთილების შემდეგ, ზამთარი იყო და მაცვია
საზამთრო პალტო (ეს ნახმარი პალტო, მგონი, ნიკომ მაჩუქა). თოვლი
დნებოდა და ქუჩებში ძალიან ტალახი იყო. ჩაუხვიე ალექსანდროვის
ბაღის გვერდით დაღმართზე და გაჩქარებით თავმომწონედ გაუარე
გვერდით რამდენიმე გიმნაზისტკას, რომელნიც წიგნებით [14] ხელში
ბრუნდებოდნენ გიმნაზიიდან სახლში. დახე ჩემ ბედს, გამისხლტა ამ დროს
ფეხი და ზურგით ისე დავეცი ტალახში, რომ სულ მთლად მოვისვარე
თავით ბოლომდე. მაგრამ, ეს კიდევ არაფერი, ამ გიმნაზისტკებმა რომ
მორთეს სიცილ-ხარხარი ჩემზე, მე სულ სირცხვილით დავიწვი. რაღას
ვიზამდი, ესე გათხუნული როგორღა უნდა წავსულიყავი შინ?! მივეფარე
ბაღში ეკლესიას (იმ დროს ალექსანდრეს ბაღში სამხედრო ეკლესია იყო
გაშენებული) და ვფიქრობ, რა გზას დავადგე. როგორც იყო, გამოვედი
ბაღიდან, შემხვდა იქვე ეგრედ წოდებული „დროჟკი“ (ეს უფრო იაფი იყო,
[15] ვიდრე ეტლი), გათხუნული ჩავჯექი შიგ და მივედი სახლში. ფული,
რასაკვირველია, არ მქონდა, გამოვართვი ნინიას, ბიძაჩემის ცოლს.
პირველად გაუკვირდათ, „დროჟკით“ რომ მივბრძანდი, მაგრამ, როდესაც
დაინახეს ჩემი გასვრილი პალტო, მაშინ კი მიხვდნენ, რაში იყო საქმე. ასე
შევრცხვი გიმნაზისტკებთან.
[16] რა საგნებს გვასწავლიდნენ სემინარიაში? სემინარიაში იყო ექვსი
კლასი. ექვსი წლის განმავლობაში გვასწავლიდნენ შემდეგ საგნებს რუ
სულს ენაზე: „Теория словестности, история русской литературы, Русская

история,Всеобщаяистория,Психология,Логика,философия,Алгебра,Геометрия,
Тригонометрия,Физика,Св.Писание,Церковнаяистория,Литургика,Гомилетика,
ОсновноеБогословие,ДогматическоеБогословие,СравнительноеБогословиеили

обличительноебогословие,Нравственноебогословие,Пастырскоеруководство“17.

გარდა ამ საგნებისა, გვასწავლიდნენ კიდევ შემდეგ საგნებს: ბერძნულსა
თარგმანი: „ენათმეცნიერების თეორია, რუსული ლიტერატურის ისტორია, რუსეთის ისტო
რია, მსოფლიო ისტორია, ფსიქოლოგია, ლოგიკა, ფილოსოფია, ალგებრა, გეომეტრია, ტრი
გონომეტრია, ფიზიკა, წმიდა წერილი, საეკლესიო ისტორია, ლიტურგიკა ღვთისმსახურება, ჰომი
ლეტიკა, ღვთისმეტყველება, დოგმატური ღვთისმეტყველება, შედარებითი ღვთისმეტყველება ან
მამხილებითი ღვთისმეტყველება, ზნეობრივი ღვთისმეტყველება, მღვდელმსახურების სახელ
მძღვანელო“.
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და ლათინურს, ფრანგულს, გერმანულს და ქართულს. ქართული ენის
სწავლება მდგომარეობდა იმაში, რომ კლასში ვკითხულობდით ხუცურ
წიგნებს („დავითნს“ თუ „ჟამნს“) და მასწავლებელი გვიხსნიდა გასაგები
ენით. საღვთისმეტყველო [17] საგნები ყველა კლასებში იყო, მაგრამ
უკანასკნელ ორ კლასში - მეხუთეში და მეექვსეში მარტოდმარტო
საღვთის
მეტყველო საგნებს ასწავლიდნენ და ამისათვის ამ კლასებს
ეძახოდნენ საღვთისმეტყველო კლასებს. მახსოვს, სემინარიის შემდეგი
მასწავლებლები: ი. ე. გამყრელიძე18 (ასწავლიდა ალგებრას), ფედო
როვსკი (ასწავლიდა სიტყვიერების თეორიას), პოტოცკი (ასწავლიდა
საღმრთო წერილს), სტრატელატოვი (ასწავლიდა საზოგადო ისტორიას),
ტიხომიროვი (ასწავლიდა ფიზიკას, გეომეტრიას, ტრიგონომეტრიას),
ალბოვი (ასწავლიდა ფსიქოლოგიას), ბელიაევი (ასწავლიდა, მგონი,
რუსული ლიტერატურის ისტორიას), ლოტოცკი (აღარ მახსოვს, რას
ასწავლიდა), გრიაზნოვი (ასწავლიდა [18] ბერძნულს ენას), გორტინსკი (ესეც
ბერძნულს ასწავლიდა), სიგინი (ასწავლიდა ფილოსოფიას), იაროსლავი
(ლათინურს), გერმანულს ასწავლიდა ერთი რუსი მასწავლებელი, მგონი,
პოკროვსკი19.
ახალ ენებში ერთ-ერთი იყო სავალდებულო. მე ვსწავლობდი გერ
მანულს. ფრანგულს ვინ ასწავლიდა, აღარ მახსოვს. დოლჟანსკი (ასწავ
ლიდა сравнительное богословие-ს), ჩეტირკინი (ასწავლიდა ლიტურგიკას,
გომილეტიკას და, მგონი, აგრეთვე, пасторское руководство-ს, სემინარიის
ივანე ევდოკიმეს ძე გამყრელიძე (1856-1939) - პედაგოგი, აღმზრდელი, ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი, თბილისის პირველი გიმნაზიის დირექტორი და
ალგებრის პედაგოგი თბილისის სასულიერო სემინარიაში.
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ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „საინტერესო ცნობებს იძლევა ესტატე მირიანაშვილი ამავე
პერიოდის სხვა მოგონებებში: „ალგებრას გვასწავლიდა გიმნაზიის მასწავლებელი ივანე ევდოკიმეს
ძე გამყრელიძე, რომელიც შემდეგში დანიშნეს თბილისის პირველი გიმნაზიის დირექტორად და
უნდა აღინიშნოს, რომ გამყრელიძე ისეთი გასაგები ენით გვიხსნიდა გაკვეთილებს, რომ წიგნში
ჩახედვა აღარ გვჭირდებოდა. კარგათ გვიხსნიდა გაკვეთილებს, აგრეთვე, სიტყვიერების თეორიის
მასწავლებელი ფედოროვსკი, რომელიც, არ ვიცი რა მიზეზებისა გამო (მგონი, [5] ნიშანი ორი
დაესო), შემდეგში გალახა სემინარიის ერთმა მოწაფემ გვარად, მგონი, გოგოხიამ და ამის გამო
ფედოროვსკი თბილისის სემინარიიდან გადაიყვანეს რუსეთის სემინარიაში, მხოლოდ თვით
მოწაფე დაითხოვეს სემინარიიდან. ბერძნულ ენას ასწავლიდნენ ორნი: გრიაზნოვი და გორტინსკი.
გორტინსკის რაღაც უცნაური თვისებები ჰქონდა: რაღაც ამოჩემება იცოდა მოწაფისა. თუ მოწაფეს
კარგი თვალით უყურებდა, გაკვეთილებს არცკი ჰკითხავდა, გამოუძახებლად მას ყოველთვის კარგ
ნიშანებს უსვამდა, მაგრამ ვაი იმას, ვისაც კარგი თვალით არ უყურებდა, მისთვის ცუდი ნიშანი
ყოველთვის მზათ იყო, თუნდაც რომ გაკვეთილი კარგად [6] სცოდნოდა. შემოვიდოდა თუ არა
კლასში, გორტინსკი მაშინათვე ამოჩემებულ მოწაფეს გამოიძახებდა. მაგრამ ეს კიდევ არაფერი:
ხშირად ისეც ხდებოდა, რომ კვირა-უქმე დღეებში, როდესაც გაკვეთილები არა გვქონდა, გორტინსკი
ამოჩემებულ მოწაფეს ჟურნალში ნიშანს უსვამდა. ამ მასწავლებელს ჰქონდა კიდევ ერთი უცნაური
თვისება: მთელი ზამთრის განმავლობაში არ იკრეჭავდა არც თმას, არც - წვერს. დადგებოდა თუ არა
გაზაფხული, სულ მთლად გაიპარსავდა თმას, წვერ-ულვაშს და უცბად ღიმილით შემოვარდებოდა
კლასში, რის გამო მოწაფეების სიცილს ბოლო აღარ ჰქონდა ...“ (730.1.7).
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ინსპექტორი სტეფანოვი (ასწავლიდა უფროს კლასებში სამღრთო
წერილს), დ. მახათაძე (პირველად მეთვალყურე ანუ ზედამხედველი20
იყო, მხოლოდ შემდეგში მისცეს საზოგადო ისტორიის გაკვეთილები),
თ. ჟორდანია21 (ქართულ ლიტერატურის ნაწყვეტებს), ნ. ტატიშვილი
(ქართულ ენას, ხუცური კითხვა). [19] ზედამხედველებად გვყვანდნენ:
მღვდელი დ. ჯანაშვილი22, დათეშიძე, ვ. ბარნოვი23, მახათაძე. სემინარიის
ეკლესიის მღვდელი და, ამასთანავე, სემინარიის ეკონომი იყო მათე
მინასელიძე, მხოლოდ მთავარი - სოლომონ შოშიაშვილი24, რომელიც
შემდეგში მღვდლად აკურთხეს თბილისის ერთ-ერთ ეკლესიაში. მთელი
დროის განმავლობაში, რაც მე სემინარიაში ვსწავლობდი, ინსპექტორად
იყო, როგორც აღვნიშნეთ, სტეფანოვი, რომელსაც გამოცვლის სახელად
ეძახდნენ „მერაბას“.
რექტორებად იყვნენ პირველად, როდესაც მე სემინარიაში შევედი,
არქიმანდრიტი მისაილი, შემდეგ - დეკანოზი ჩუდეცკი, რომელიც მოკლეს
1886 წ., მხოლოდ ბოლოს - არქიმანდრიტი პაისი.
[20] სემინარიის შინაგანი წესრიგი და რეჟიმი: რექტორ მისაილის
დროის წესრიგი და რეჟიმი კარგად არ მახსოვს, ვინაიდან მე ახლად ვიყავი
შესული სემინარიაში და, გარდა ამისა, მისაილი ჩემ დროს ცოტა ხანს
იყო, მალე გადაიყვანეს. ჩუდეცკისა და პაისის დრო კი კარგად მახსოვს.
მისაილის შემდეგ ჩუდეცკი გადმოიყვანა ჩვენთან რექტორად იმ დროის
საქართველოს ეგზარქოსმა პავლემ. თვით ჩუდეცკისაც პავლე ერქო
სახელად. ამობდნენ, ჩუდეცკი ეგზარქოსის დაახლოებული პირიაო, ზოგიც
ამობდა - ჩუდეცკის ცოლი სასიყვარულო კავშირშია ეგზარქოსთანაო.
ჩუდეცკის დროს უსასტიკესი რეჟიმი იყო გამეფებული სემინარიაში25. მისი
მკვლელობის შემდეგ მოვიდა რექტორად არქიმანდრიტი პაისი, რომლის
დროს ცოტა შეღავათიანი წესრიგი დამყარდა.
ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „რუსულად надзиратель“.
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თედო ჟორდანია (1854-1916) - ქართული ლიტერატურისა და სიტყვიერების მასწავლებელი,
ისტორიკოსი, ფილოლოგი, საეკლესიო სიძველეთა დაცვის მზრუნველი კომიტეტის წევრი;
საეკლესიო-საარქეოლოგიო საბჭოს წევრი; საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო
საზოგადოების წევრი; ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი.
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დიმიტრი ჯანაშვილი (1840-1905) - მღვდელი, ქართველი ინგილო სასულიერო მოღვაწე; პუბ
ლიცისტი; წერილებს აქვეყნებდა „ჯანაშვილი ინგილოს“ ფსევდონიმით.
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ვასილ ბარნოვი (იგივე ვასილ ბარნაველი) (1856-1934) - მწერალი, პედაგოგი და საზოგადო
მოღვაწე.

23

სოლომონ შოშიაშვილი (1851-1928) - დეკანოზი, თბილისის სასულიერო სემინარიის პედაგოგი,
მღვდელი თბილისის ერთ-ერთ ეკლესიაში.

24

ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „დაწვრილებით იხ. ჩემი წერილი „მოგონებები წარსულიდან“
(სასულიერო სკოლა)“.
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განსაკუთრებულად26 მკაცრი რეჟიმი დამყარდა სემინარიაში ჩუდეც
კის დროს. თუ არ ვცდებით, ჩუდეცკი, მგონი, რუმინელი იყო და, რო
გორც ამობდნენ, იგი გადმოიყვანა თბილისის სემინარიაში იმ დროის
საქართველოს ეგზარქოსმა პავლემ. შეიძლება ეს მართალიც იყო, ვინა
იდან, როგორც შემდეგში [17] აღმოჩნდა, ჩუდეცკი ძალიან მეგობრულ
განწყობილებაში იყო პავლე ეგზარქოსთან და თვით ჩუდეცკის ცოლიც
მასთან ინტიმურ კავშირში იმყოფებოდა. საერთო ხმა იყო გავარდნილი,
რომ პავლე ეგზარქოსი რექტორის ცოლსა ყვარობსო. პავლე ჩუდეცკი
დაახლოებით იქნებოდა 45 წლის კაცი, შავგრემანი, შავი მოგრძო თმით და
შავი წვერ-ულვაშებით, ყოველთვის ფარჩის ანაფორებში გამოწყობილი.
წირვა-ლოცვა იცოდა იეზუიტური: ლოცვების თვითეულ სიტყვას ის
აგრძელებდა და ისე უმაღლებდა ხმას, რომ თითქოს ტირისო და უნდა
ზეციდან ანგელოზები ჩამორეკოსო. თავის ჭკვაში მას უნდოდა, ამით
რელიგიური გრძნობა აღეძრა მოწაფეებში და შთაბეჭდილება მოეხდინა
მლოცველებზე, მაგრამ, მისდა საუბედუროდ, მან უფრო შეგვაზიზღა
ეკლესიაც და რელიგიაც.
როგორც [18] ზემოთ აღვნიშნეთ, ჩუდეცკიმ უსასტიკესი რეჟიმი შექმნა
სემინარიაში: უპირველეს ყოვლისა, იგი დააცხრა სემინარიის ბიბლიოთეკას.
უნდა აღინიშნოს, რომ სემინარიას შედარებით კარგი ბიბლიოთეკა
ქონდა: გარდა საღვთისმეტყველო წიგნებისა, აქ ბლომად მოიპოვებოდა
საერო ლიტერატურის და მეცნიერების წიგნებიც, რომელთა გამოტანის
და კითხვის უფლება თვითგანვითარების მიზნით მოსწავლეებს ჰქონდათ
ჩუდეცკის მისვლამდე. ჩუდეცკიმ უარჰყო მოწაფეთა თვითგანვითარება და
ბიბლიოთეკის კატალოგი შემოფარგლა ვიწრო წრით. საერო შინაარსის
წიგნები სულ მთლად ამორიცხა კატალოგიდან, დასტოვა მასში მხოლოდ
წმინდანების ცხოვრება და სხვადასხვა საღვთისმეტყველო და საღმრთო
წერილის წიგნები და გასცა ბრძანება, რომ მხოლოდ [19] ეს წიგნები მიეცათ
მოწაფეებისთვის წასაკითხად.
წარმოიდგინეთ, რომ მოწაფეს აღარ ჰქონდა უფლება წაეკითხა, მა
გალითად, დოსტოევსკი, ტურგენევი, ბელინსკი, დობროლიუბოვი, ბოკ
ლი, დრეპერი და სხ. თუ ვისმეს ჩუდეცკი შეამჩნევდა თავის ბინიდან
(თვით სემინარიის შენობაშივე ცხოვრობდა), რომ რაიმე გარეშე წიგნს
კითხულობს, მაშინვე გაექანებოდა მისკენ, გამოართმევდა წიგნს და
გასინჯავდა, აბა რა წიგნს კითხულობსო. ხშირად ჩუდეცკი ითხოვდა მოწა
იტალიკით მონიშნული მონაკვეთი მოტანილია ესტატე მირიანაშვილის სხვა მოგონებებიდან იხ.
730.1.7.
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ფეებს სემინარიიდან ამგვარ წიგნების კითხვისათვის. ღამე ჩუდეცკის არ
ეძინა: ღამის 12 და პირველ საათზე, როდესაც მოწაფეებს უკვე ეძინათ
პანსიონში, ჩუდეცკი დაუვლიდა ყველა კლასებს და გულმოდგინედ სინ
ჯავდა პარტების უჯრებს და, აგრეთვე, მოწაფეთა დაკეტილ ყუთებს (მოწა
ფეებს ჰქონდათ ერთ ოთახში თავიანთთვის [20] ყუთები ტანისამოსის
ან ხილის შესანახად), რაიმე გარეშე წიგნები ხომ არა აქვთ შენახულიო.
ასევე, ავიწროებდა ჩუდეცკი კერძო ბინებზე მცხოვრებ მოწაფეებსაც. ეს
ასეც უნდა ყოფილიყო, ვინაიდან ჩუდეცკი იყო ერთგული აგენტი მეფის
მთავრობისა და მიზნად ჰქონდა დასახული სემინარიელებში დაეხშო
ყოველგვარი თავისუფალი აზროვნება და თვითმპყრობელობისა და
ეკლესიისათვის გამოეზარდნა ერთგული ადამიანები. მაგრამ, როგორც
ქვემოთ დავინახავთ, ჩუდეცკიმ სავსებით ვერ განახორციელა თავისი
მიზნები და თითონვე გახდა მსხვერპლი თავისივე რეჟიმისა. ერთხელ,
მას სცემა მეხუთე თუ მეექვსე კლასის მოწაფემ სილიბისტრო ჯიბლაძემ27,
რომელიც დაითხოვეს სემინარიიდან 1885 წ. გარეშე წიგნების კითხვი
სათვის. ჯიბლაძე დათხოვნილი იყო, მაგრამ [21] ჯერ კიდევ არ იყო წასული
სემინარიიდან, სემინარიის საავათმყოფოში იყო მოთავსებული, ფეხი
სტკიოდა.
საავათმყოფოდან (ძირითა სართულში იყო მოთავსებული) ჯიბლაძემ
დაინახა, რომ რექტორი ჩუდეცკი კიბეზე ადის ზევითა სართულში.
მიუხედავად იმისა, რომ მას ჯერ კიდევ ფეხი არა ჰქონდა მორჩენილი,
დაეწია კიბეზე ჩუდეცკის და თმებით კარგად ათრია და თეთქვა იგი. ამის
გამო ჯიბლაძე სამართალში მისცეს და სასჯელად გადაუწყვიტეს 2 თუ 3
წლის ვადით გამასწორებელი რაზმი (შემდეგ, თუ არ ვცდები, სასჯელის
ვადა გაუგრძელეს ჩუდეცკის მკვლელობის გამო). მეორედ ჩუდეცკი
ვეღარ გადაურჩა სიკვდილს. მკვლელი იყო მესამე კლასის მოწაფე
ლაღიაშვილი28. ჩვენ იმ დროს გადავდიოდით მეხუთე კლასიდან [22]
მეექვსეში (1886 წ.). იქნებოდა დაახლოებით ესე დღის 12 თუ პირველი
სილიბისტრო ჯიბლაძე (1859-1922) - პოლიტიკური მოღვაწე, ქართველი სოციალ-დემოკრატების
ერთ-ერთი ლიდერი; „მესამე დასის“ დამფუძნებელი წევრი; პუბლიცისტი; საქართველოს
დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების წევრი; საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ
დააპატიმრეს და დახვრიტეს.
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იოსებ ლაღიაშვილი (1866-?) - იოსებ ლაღიაშვილის სასამართლო პროცესს დიდი გამოხმაურება
მოჰყვა ქართველ საზოგადოებაში. მისი დაცვა თვით თავადმა კონსტანტინე მუხრანბატონმა ითავა
და დაუქირავა სახელგანთქმული ადვოკატი ტურკევიჩი. სასამართლომ მას 20 წლით სახალინის
კატორღა მიუსაჯა, საიდანაც ლაღიაშვილმა მოახერხა გაქცევა და იაპონიაში ჩააღწია, 1889 წელს ის
უკვე ამერიკაში იყო. მოგვიანებით მას ამერიკაში შეხვედრია დავით ჭავჭავაძე. ერთ-ერთი ვერსიით
კი, 1943 წელს ის თეირანში უნახავთ დიდი სამეულის ცნობილ კონფერენციაზე.
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საათი (თვე და რიცხვი აღარ მახსოვს, მაგრამ, ვფიქრობ, ეს იქნებოდა
მაის-ივნისში), როდესაც კლასებში გამოცდები მიმდინარეობდა. ჩუდეცკი
გამოვარდა თავის ბინიდან აივანზე და მას მოსდევდა ლაღიაშვილი ამო
ღებული ხანჯლით. ჩუდეცკიმ ვეღარ შესძლო გაქცევა (ოთახშივე მიეღო
სასიკვდილო ჭრილობა მუცელში) და თავით მიეყუდა კედელს, ხელები კი
შემოხვეული ჰქონდა მუცელზე. ლაღიაშვილი კისერზე უსვამდა ხანჯალს
კედელზე მიყუდებულ ჩუდეცკის, მაგრამ ალბათ გრძელმა თმამ დაუშალა
და ვერ გადასჭრა. ამავე დროს, კლასიდან გაცვივდნენ მასწავლებლები,
მგონი, ჩეტირკინი და ლოტოცკი და ლაღიაშვილი შეაკავეს. დაჭრილი
ჩუდეცკი ოთახში შეიყვანეს. ექიმები [23] დაახვიეს სასწრაფოდ, მაგრამ
ვეღარა უშველეს რა.
დაახლოებით ორი საათის შემდეგ ჩუდეცკი გარდაიცვალა. პავლე
ეგზარქოსი მაშინათვე მოვიდა კარეტით სემინარიაში, მხოლოდ აღარ
ვიცი, ჩუდეცკის ცოცხალს მოუსწრო თუ არა. ლაღიაშვილი დააპატიმრეს,
მხოლოდ გამოცდები შესწყვიტეს და გადაიტანეს სექტემბრისთვის. ჩუ
დეცკის დასაფლავება მოხდა დიდის ამბით: მიცვალებული სემინა
რიიდან წაასვენეს კუკიის ალექსანდრე ნეველის ეკლესიაში. პროცესიას
მიჰყვებოდნენ, გარდა ცოლისა და მახლობლებისა, სემინარიის მთელი
მოწაფეობა მასწავლებლებით და აუარებელი ხალხი. მწირველი იყო
თვით ეგზარქოსი პავლე29, რომელმაც წირვის შემდეგ წარმოთქმულ
სიტყვაში დასწყევლა მთელი საქართველო. ჩუდეცკი დაასაფლავეს
იმავე ეკლესიის ეზოში. დასაფლავების [24] შემდეგ სემინარიის მთავ
რობამ წინადადება მისცა მოწაფეებს, დაუყოვნებლივ გასულიყვნენ
თბილისიდან. ეგზარქოსის სიტყვამ და მის მიერ საქართველოს დაწყევ
ლამ მთელი ქართველობა ააღელვა. იმ დროს ქუთაისის გუბერნიის
თავადაზნაურობის წინამძღოლმა დიმიტრი ყიფიანმა, გაიგო რა ეს ამბავი,
1886 წლის 8 ივლისის თარიღით ეგზარქოსს მისწერა შემდეგი შინაარსის
წერილი: [25] „თქვენო მაღალყოვლადსამღვდელოებავ! მიიღეთ ჩემზე
მწყემსმთავრული მოწყალება და თუ, გატაცებული ხმებით, ვცოდავ,
შემინდეთ შეცოდება, მაგრამ ეს ხმები ამ[ბ]ობენ, რომ თქვენ დასწყევლეთ
ის ქვეყანა, რომელშიაც, სამწუხაროდ, ხართ მოწოდებული და რომელიც
ამიტომ მარტოოდენ სიყვარულსა და მოწყალებას მოელოდა თქვენგან,
როგორც ქრისტეს პირველმსახურისა და წარმომადგენლისაგან. იგივე
ხმა, არ კმაყოფილდება რა თქვენი ღირსების ამგვარი შეურაცხყოფით,
პავლე ეგზარქოსი (ერისკაცობაში - პეტრე ვასილის ძე ლებედევი) (1827-1892) - საქართველოს
ეგზარქოსი 1882-1887 წლებში.
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იმასაც ამობს, ვითომ თქვენ განზარხვა გქონდეთ ბოდიში მოიხადოთ
სამწყსოს წინაშე იმ უუცოდვილეს სიტყვების გამო, რომელნიც თქვენ [26]
წარმოგითქვამთ: თუ ყოველივე ეს, მეუფეო, მართალია, თქვენი ხარისხის
ღირსების გადარჩენა მხოლოდ იმით შეიძლება, რომ შეურაცხმყოფელი
დაუყოვნებლივ გავიდეს შეურაცხყოფილ ქვეყნიდან. ამას მოგახსენებთ
თქვენ წმინდა გულით და წრფელის სურვილით, თავიდან ააცილოს
ქვეყანას ახალი დიდი შეცოდება, თქვენი სამწყსოს ერთი წევრი. ხოლო,
თუ ყოველივე ეს მართალი არ არის, შემინდეთ მე და მიიღეთ ჩემზე თქვენი
მწყემსმთავრული ლოცვა-კურთხევა. თქვენი მეუფების მორჩილი მსახური
დ. ი. ყიფიანი“ (ეს წერილი ჩვენ მიერ გადმოწერილია ცარიზმის დროს.
წელიწადი არ გვახსოვს, ქუთაისში საქმიდან: „Дело Кутаисского Губернского.
Предводителя дворянтсва Кипиани о разных переписках“).
[27] 1886 წლის 9 ივლისის თარიღით ეგზარქოსი პავლე, სხვათა შორის,
უპასუხებს დ. ყიფიანს: „მოწყალეო ხელმწიფევ, დიმიტრი ივანეს ძე!
ჩემთვის გაუგებარ თქვენი აღმატებულების „8“ ივლისის წერილზე მოვალედ
ვრაცხ ჩემ თავს გიპასუხოთ თქვენ, რომ ჩემი ღირსების დამცირებად
ვთვლი რაიმე შენიშვნა გაუკეთო იმ უაზრო ხმებს (ჩემი სიტყვა დეკანოზის
კუბოსთან უკვე დაბეჭდილია „კავკაზის“ 139 N-ში), რომლებზედაც თქვენ
იხსენიებთ თქვენ წერილში. თქვენი აღმატებულების უმორჩილესი
მსახური პავლე, მთავარეპისკოპოსი ეგზარქოსი საქართველოისა“ (იმავე
საქმიდან).
[28] ასე თუ ისე, საქმე დამთავრდა მით, რომ დიმიტრი ყიფიანი
მოხსნეს ადგილიდან და საცხოვრებელ ადგილად დაუნიშნეს სტავ
რო
პოლი, მხოლოდ თვით ეგზარქოსი პავლე საქართველოდან გადა
იყვა
ნეს ყაზანში. ამის შესახებ კავკასიის სამოქალაქო ნაწილის მთა
ვარ
მართებელი 1886 წლის 22 აგვისტოს თარიღით, N 7916 სწერს ქუთაისის
სამხედრო გუბერნატორს შემდეგს: [29] „იმ სიტყვის გამო, რომელიც
წარმოსთქვა წარსული მაისის 2-ს, მაღალყოვლადსამღვდელო,
საქართველოს ეგზარქოსმა თბილისის სასულიერო სემინარიის ერთი
ყოფილ მოწაფის მიერ ავაზაკურად მოკლულ ამ სემინარიის რექტორის,
დეკანოზ ჩუდეცკის, დასაფლავების დროს, ქუთაისის გუბერნიის
თავადაზნაურობის წინამძღოლმა ყიფიანმა, ცრუ ხმების მიხედვით, ნება
მისცა თავის თავს, მიემართა საქართველოს ეგზარქოსისთვის მეტის
მეტად უადგილო და, ამასთანავე, შეურაცხმყოფელი, ოფიციალურ ბლან
კზე [30] მუქარით დაწერილი წერილით. ქუთაისის გუბერნიის თავად
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აზნაურობის წინამძღოლს, დ. ყიფიანს, ცხადია, ამ წერილში სურდა
ეთამაშნა როლი თავგამოდებული ქართველი პატრიოტისა, რომელიც
გამოდის სამშობლოს ვითომდა შეურაცხყოფილ ღირსების დასაცავად
და მით უნდოდა, განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიეცა თავის თავისთვის
თავის თვისტომთა თვალში. ეს სჩანს, სხვათა შორის, იქიდანაც, რომ ბ-ნი
ყიფიანი შეეცადა, თავისი წერილი ეგზარქოსისადმი გაევრცელებინა
ცალკე წერილებით ქართველ საზოგადოებაში, (როგორც ეს ჩაიდინა)
მან წარსულ წელს მის მიერ ჩაწერილ დიდ მთავარ მიხეილ ნიკოლოზის
ძესთან საუბრის შესახებ. მის მაღალუსამღვდელო(!) პავლესაგან ამ
[31] წერილის მიღების შემდეგ მე მოვალედ ჩავთვალე ჩემი თავი, მის
შესახებ მომეხსენებინა მის უმაღლესობისათვის შინაგან საქმეთა
მინისტრის მეშვეობით. შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ საქმის
გარემოებათა ყოვლად უქვეშევრდომილესი მოხსენების გამო ხელმწიფე
იმპერატორმა ამა აგვისტოს 4-ს ინება უმაღლესი ბრძანება: ნამდვილი
„სტატსკი სოვეტნიკი“ ყიფიანი დათხოვნილ იქნას ქუთაისის გუბერნიის
თავადაზნაურობის წინამძღოლის თანამდებობიდან და საცხოვრებელ
ადგილად დაენიშნოს მას ქ. კავკასიის სტავროპოლი. ეს უმაღლესი
ბრძანება მაქვს პატივი ვაცნობო თქვენს აღმატებულებას სათანადო
განკარგულებისათვის [32] და ბ-ნ ყიფიანისთვის გამოსაცხადებლად.
ხელი მოაწერა გენერალ ადიუტანტმა თავ. დონდუკოვ-კორსაკოვმა30 და
დაამოწმა კანცელარიის დირექტორმა გენერალ-მაიორმა შეპელევმა.
სწორია. მდივანი აბულაძე“ (იმავე საქმიდან).
მეფის ბრძანება სისრულეში მოჰყავს ქუთაისის გუბერნატორს, რო
გორც ჩანს შემდეგი წერილიდან: [33] „ქუთაისის სამხედრო გუბერნატორი.
საგუბერნატორო სამმართველო N474, „25“ აგვისტო, 1886 წ., ქ. ქუთაისი.
ბ-ნს ქუთაისის გუბერნიის თავადაზნაურობის წინამძღოლს. გიგზავნით
რა ამასთანავე კავკასიის სამოქალაქო ნაწილის მთავარმართებლის
ამ აგვისტოს 22-ს წინადადების ასლს 4 აგვისტოს გამოსულ უმაღლეს
ბრძანების გამო თქვენი აღმატებულების ქუთაისის გუბერნიის თავად
აზნაურობის წინამძღოლის თანამდებობიდან მოხსნის და საცხოვრებელ
ადგილად ქ. კავკასიის სტავროპოლის დანიშვნის შესახებ, უმორჩილესად
გთხოვთ თქვენი წასვლის დრო სტავროპოლში აუწყოთ ქუთაისის სამხედ
რო გუბერნატორს. სამხედრო გუბერნატორის არყოფნის გამო ვიცეგუბერნატორი ბარონ ბრიუგენი. მდივანი აბულაძე“ (იმავე საქმიდან).
ალექსანდრე დონდუკოვ-კორსაკოვი (1820-1893) - გენერალ-ადიუტანტი; კავალერიის გენერალი
და სახელმწიფო მოღვაწე, კავკასიის მთავარმართებელი 1882-1890 წლებში.
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„Увольнении Вашего привосходительства от должности Кутаисского
Губернского Предводителя Дворянства и назначении местом жительства
города Ставрополь Кавказский, покорнейше прошу Вас о времени выезда
Вашего в Ставрополь уведомить г. Кутаисского Военного Губернатора.
За отсутствием Военного Губернатора Вице-Губернатор Барон Брюген,

Секретарь Абуладзе“ 31(გადმოწერილია იმავე საქმიდან).

ამგვარად, სემინარიის რეაქციონერი რექტორის ჩუდეცკის მკვლელო
ბა დამთავრდა მით, რომ სამხედრო სასამართლომ ლაღიაშვილს გა
დაუწყვიტა სიკვდილით დასჯა, მაგრამ არასრულწლოვანობისა გამო
[35] სიკვდილი შეიცვალა 20 წლის კატორღით. პავლე ეგზარქოსი, რო
გორც ზემოთ აღვნიშნეთ, საქართველოდან გადაიყვანეს ყაზანში,
მხოლოდ დ. ყიფიანი გადაასახლეს სტავროპოლში, სადაც იგი ჩუმად
მოკლეს32. დიმიტრი ყიფიანის მკვლელობა საიდუმლოებით იყო მოცული.
გაუგებარი დარჩა ამ მკვლელობის გარემოება და ფიზიკური მკვლელების
პიროვნება, თუმცა მაშინათვე ხმა გავრცელდა, რომ ყიფიანი პავლე
ეგზარქოსმა მოაკვლევინაო. ჩვენ უეჭვოდ მიგვაჩნია, რომ ეს მკვლელობა
დაკავშირებული იყო ჩუდეცკის მკვლელობასთან და იმ დროის საერთო
პოლიტიკასთან.
1880-იან წლებში საქართველოში გამეფებული იყო რუსეთის თვით
მპყრობელობის რეაქციული პოლიტიკა და ადგილობრივი ხელისუფ
ლება [36] (დონდუკოვ-კორსაკოვი და სხ.) მტკიცედ ახორციელებდა იმ
რუსიფიკატორულ პოლიტიკას, რომელსაც თავგამოდებით ებრძოდა დ.
ყიფიანი. უეჭველია, ყიფიანის სამართლიან სიტყვას ვერ მოითმენდნენ
თვითმპყრობელობის აგენტები და მას გადაუხდიდნენ. ყიფიანის ცხედარი
სტავროპოლიდან თბილისში ჩამოასვენეს და ქართველობამ დიდის ამ
ბით და პატივით დაასაფლავა მთაწმინდაში.
ლაღიაშვილი სახალინის კუნძულიდან გაიპარა იაპონიაში და რამ
დენადაც გვახსოვს მის მიერ ამერიკიდან მოწერილ წერილიდან, მან
თურმე დიდი წვალება გამოიარა გზაში. ზღვის პირას ნახეს ნავი (მგონი,
რამდენიმე ამხანაგი ყოფილიყო), ჩასხდნენ და შეცურდნენ ზღვაში.
თარგმანი: მისი უდიდებულესობა ქუთაისის თავად-აზნაურთა წინამძღოლის პოსტიდან განთა
ვისუფლებისა და საცხოვრებლად სტავროპოლში გაგზავნასთან დაკავშირებთ, უმორჩილესად
გთხოვთ აცნობოთ თქვენი სტავროპოლში გამგზავრების დრო ქ. ქუთაისის სამხედრო გუბერნატორს.
სამხედრო გუბერნაორის არყოფნის გამო, ვიცე გუბერნატორი, ბარონი ბრიუგენი, მდივანი აბულაძე.
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ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „ამავე ამბის (ჩუდეცკის მკვლელობის) გამო სემინარიის
ქართველი მასწავლებლები ადგილიდან მოხსნეს და მათ შორის ჩვენი ცნობილი ბელეტრისტი
ვასილი ბარნოვიც (ითვლებოდა სემინარიის მეთვალყურედ. Надзиратель Семинарии), რომელმაც
შემდეგში იშოვნა მასწავლებლის ადგილი თელავის სასულიერო სასწავლებელში“.
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რამდენიმე დღე-ღამეს ებრძოდნენ ზღვის ტალღებს, ბოლოს იაპონიის
გემი წააწყდა მათ და [37] წაიყვანეს ისინი იაპონიაში (თუმცა წერილიდან
დანამდვილებით აღარ გვახსოვს, ყველანი გადაურჩნენ ზღვის ტალღებს თუ
მარტო ლაღიაშვილი). იაპონიიდან ლაღიაშვილი გაისტუმრეს ამერიკაში,
სადაც იგი პირველ ხანებში, მანამ ენას შეისწავლიდა, დიდ გაჭირებას
განიცდიდა. ტვირთის მზიდავ მუშად ჩადგა და ისე ირჩენდა თავს. შემდეგ
კი გამოკეთებულიყო მისი მატერიალური მდგომარეობა. ეხლა მის შესახებ
აღარა ვიცი რა. ერთხელ ვიღაცამ მითხრა, გარდაიცვალაო, მაგრამ
რამდენად მართალია ეს, არ ვიცი.
[38] დაუბრუნდეთ ისევ სემინარიის ცხოვრებას. დეკანოზი ჩუდეცკის
შემდეგ სემინარიის რექტორად მოგვივიდა არქიმანდრიტი პაისი. ამის
დროს წინანდელი მკაცრი და აუტანელი რეჟიმი საგრძნობლად შენელდა.
არ ვიცი, თვითონ იყო ამისთანა რბილი ხასიათის კაცი თუ ჩუდეცკის
მკვლელობის შემდეგ შიშის გრძნობას განიცდიდა და ამისათვის თავს
იკავებდა რაიმე რეპრესიებისაგან. პაისი ძალიან რბილად და თავაზიანად
ეპყრობოდა მოწაფეებს და საერო ლიტერატურის და, საერთოდ, [39]
გარეშე წიგნების კითხვისათვის ისეთ დევნას და შევიწროვებას აღარ
განვიცდით, როგორც წინა ჩუდეცკის დროს. ხშირად პაისი მოწაფეებთან
ხელგაყრილი დასეირნობდა ბაღში და ესაუბრებოდა მათ სხვადასხვა
საკითხებზე და ლამაზ ქალებზე. ასეთივე მდგომარეობა იყო კლასშიაც
მისი გაკვეთილის დროს (გვასწავლიდა ღვთისმეტყველებას, მგონი,
დოგმატურს). ხშირად მისი გაკვეთილი თავდებოდა მოწაფეებთან უბრა
ლო საუბრით და ჩვენც, რასაკვირველია, ძალიან გვიხაროდა, რომ ტვინი
აღარ გვილაყდებოდა საღმრთო წერილის ტექსტებისაგან. სად აპირებ
წასვლას სწავლის დამთავრების შემდეგ როდის ირთავ ცოლს? გყავს
თუ არა საცოლო ამორჩეული? და სხ. ასეთი იყო ხოლმე ხშირად პაისის
ჩვეულებრივი შეკითხვები გაკვეთილის დროს. როდის გადაიყვანეს პაისი
თბილისის სემინარიიდან, მე არ ვიცი, ვინაიდან იმ დროს მე სემინარიაში
აღარ ვსწავლობდი (გავათავე 1887 წ.).

გარდატეხა ჩემს მსოფლმხედველობაში
[21] ჩემს ძველს მსოფლმხედველობას ახასიათებდა ქვეყნის შექმნა
ღმერთის მიერ; ქვეყნის, საზოგადოებრივ მოვლენების და კერძოდ,
რელიგიის, სახელმწიფოს, არსებულ წოდებათა (გლეხების, მუშების,
თავადაზნაურობის) მარადიულობა. დარწმუნებული ვიყავი, რომ ყველა
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ფერი ეს დაწესებულია ღმერთის მიერ; ყველაფერი ეს არსებობდა, არ
სებობს და იარსებებს ესე უცვლელად, სამუდამოდ, ე. ი. ჩემი აზროვნება
იყო მეტაფიზიკური. არავითარი წარმოდგენა რევოლუციებზე, მუშათა
კლასზე და, საერთოდ, საზოგადოებრივ კლასებზე და მათ ინტერესების
წინააღმდეგობაზე მე არა მქონდა; არ მქონდა წარმოდგენა იმაზე, რომ
ყველაფერი იბადება, იზრდება, ვითარდება, იცვლება, კვდება. გა
რეშე
წიგნებსაც მე არა ვკითხულობდი გონებრივ ჰორიზონტის გასაფართო
ებლად, როგორც აღვნიშნეთ ზემოდ. მაგრამ სემინარიაში მოხდა გარდატეხა
ჩემს ფსიქიკაში. ამას ხელს უწყობდნენ შემდეგი გარემოებანი: ვხედავდი,
ზოგიერთი ჩემი ამხანაგები არა კმაყოფილდებიან [22] გაკვეთილებით.
გამოაქვთ სემინარიის წიგნთსაცავიდან ან პოულობენ გარეთ სხვადასხვა
წიგნებს და კითხულობენ. ჩემშიაც აღიძრა ეს ცნობისმოყვარეობა და
დავადექი ამავე გზას. გარდა ამისა, როგორც ზემოთ აღინიშნა, ბიძაჩემი
ნ. მთვარელიშვილი თელავიდან გადმოვიდა თბილისში და მეც იმათ[თ]
ან გადავედი საცხოვრებლად. ნიკოს კარგი წიგნთსაცავი ჰქონდა. მთე
ლი დღე და ღამე ის წიგნებს ეჯდა, კითხულობდა, სწერდა და სხ. მის
წიგნთსაცავში იყო, სხვათა შორის, თხზულებები: ბოკლისა, დრეპერისა,
პისარევისა, ბელინსკისა და სხ33.
დიდი ხალისი გამეხსნა გარეშე წიგნების კითხვისა. წიგნებს აღარ
ვშორდებოდი. ნიკოს წიგნთსაცავი სულ მთლად გადავიკითხე. ბე
ლეტრისტიკა ისე არ მაინტერესებდა, როგორც [23] სამეცნიერო წიგნები.
მახსოვს ნიკოს ერთი რჩევა: „გარეშე წიგნების კითხვის დროს საინ
ტერესო ადგილები ამოიწერე და გქონდეს შენთვის შენახულიო“. ამ რჩევას
მტკიცედ ვასრულებ აქანობამდინ. ამას დაერთო კიდევ ერთი გარემოება: იმ
დროის ახალგაზრდობაში გავრცელდა თვითგანვითარების არალეგალური
წრეები. ამ წრეებში მომეტებულ ნაწილად მონაწილეობას იღებდნენ
სემინარიელები და სამასწავლებლო ინსტიტუტის და რკინისგზის ტექნიკურ
სასწავლებლის მოწაფეები. ერთი ჩემი ამხანაგის - რაჟდენ მაღლაკელიძის
რჩევით (ზემოთ იყო აღნიშნული, საწყალი ახალგაზრდობაშივე
გარდაიცვალა) ვიწყე სიარული ერთ-ერთ არალეგალურ [24] წრეში. ჩვენი
წრის ხელმძღვანელი იყო უფროსი კლასის მოწაფე ლავრენტი გელაძე.
ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „საერთოდ, სემინარიელების საყვარელ საკითხავ წიგნებს
წარმოადგენდნენ: თხზულებები ჩერნიშევსკისა, ბოკლისა, დრეპერისა, ბელინსკის, რენანის
(ცხოვრება იესოსი), პისარევის, ჟურნ. „Отечественные записки“ და სხ. ამგვარ წიგნებს თვით
სემინარია არ გვაძლევდა, ვშოულობდით გარეთ არალეგალურად. ამ მხრივ დიდ დახმარებას
გვიწევდა ცნობილი მწიგნობარი ზაქარია ჭიჭინაძე, რომელიც დიდის ხალისით ამარაგებდა
სემინარიელებს არალეგალური ლიტერატურით“.
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წრეში ვკითხულობდით სხვადასხვა არალეგალურ წიგნებს, რეფერატებს
და გვქონდა მსჯელობა სხვადასხვა საზოგადოებრივ საკითხების შესახებ
(მუშათა კითხვა, რევოლუცია, თვითმპყრობელობა, რელიგია, ინტერ
ნაციონალიზმი, კოსმოპოლიტიზმი და სხ.). პირველად აქ გავიგე, რომ
ღმერთი არ არსებობს და რომ იესო ქრისტე ღმერთი კი არ იყო, არამედ
უბრალო ადამიანი. ამან სრული და გადამწყვეტი გარდატეხა მოახდინა
ჩემს რელიგიურ მსოფლმხედველობაში, მაგრამ მაინც მინდოდა, ეს
მასალა ჩემი ჭკუა-გონებით, აქტიურად გადამემუშავებინა [25] ჩემს თავში
და ისე დავრწმუნებულიყავი.
როგორც მშიერი კაცი, ისე დავეწაფე გარეშე წიგნების კითხვას. თუ
აქამდინ გარეშე წიგნებს არ ვეკარებოდი, ახლა უკვე უწიგნოდ აღარ
შემეძლო გაძლება. გაკვეთილებსაც ვსწავლობდი, მაგრამ ვატყობდი,
ისე არა, როგორც წინად. მინდოდა სულ გარეშე წიგნები მეკითხნა და
შემეძინა ცოდნა. უკვე დავრწმუნდი, რომ მხოლოდ და მხოლოდ გა
რეშე წიგნების კითხვით შემეძლო ცოდნის შეძენა და ჭკუა-გონების
განვითარება. რენანის თხზულება „Жизнь Иисуса“ რომ წავიკითხე, სულ
მთლად ურწმუნო და მატერიალისტი გავხდი. ბოკლის თხზულება რომ
წავიკითხე და იმის ბიოგრაფიიდან ამოვიკითხე, რომ ბოკლი იშვიათი
ნაკითხი კაცი იყო და რომ მას მთელი ორსართულიანი სახლი [26] წიგნებით
სავსე ჰქონდა, მე იდეალად გავიხადე მეცნიერულ წიგნების შეძენა და
მათი კითხვა. ერთი მასწავლებელი გვყვანდა - დოლჟანსკი (იხ. ზემოთ),
რომელიც გვიკითხავდა „Сравнительное богословие-ეს“. გაკვეთილების
ახსნის დროს კლასში იგი შეეხებოდა ხოლმე კრიტიკულად რენანისა და
შტრაუსის თეორიებს ქრისტეს პიროვნების შესახებ. ალბად, ეგონა, რომ
თავის კრიტიკით ეს მასწავლებელი ჩაგვინერგავდა და განამტკიცებდა
ჩვენში რწმენას ღმერთისადმი და ქრისტესადმი, მაგრამ სულ სხვა
გამოდიოდა: პირიქით, ჩემში (და, რასაკვირველია, სხვებიც იყვნენ) უფრო
მეტად აღვიძებდა ცნობისმოყვარეობას და მისწრაფებას ამგვარ წიგნების
კითხვისადმი. ამას უნდა დაუმატოთ, [27] შეუძლებელია, როდესაც მარქსი
თავის „კაპიტალის“ ერთ ადგილას ამობს, რომ პროლეტარებს არა აქვთ
სამშობლო, ეს იმას არა ნიშნავს, რომ სამშობლო არ არსებობს და არც უნდა
არსებობდეს. მარქსის აღნიშნულ ფრაზაში სულ სხვა აზრია: მართალია,
პროლეტარებს ფაქტიურად სამშობლო არა აქვთ, ვინაიდან სამშობლოს
ყოველი ელემენტებით (ტრადიცია, მეცნიერება, კულტურა, სკოლა და
სხ.) სარგებლობს არა პროლეტარები, არამედ ექსპლუატატორული
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კლასები. ამისათვის მონობის ხანაში იყო მიწათმფლობელური სამშობ
ლო (მიწათმფლობელებისთვის და არა მონებისთვის), ფეოდალურ ხა
ნაში - ფეოდალური (ფეოდალებისთვის და არა ყმა-გლეხებისთვის),
კაპიტალისტურ ხანაში - ბურჟუაზიული (ბურჟუაზიისთვის და არა მუშე
ბისთვის). გარდა ამისა, პროლეტარები ლუკმაპურის საშოვნელად იძუ
ლებულნი არიან დასტოვონ თავიანთი სამშობლო და გადაიხვეწონ
სხვა ქვეყნებში. ასეთი პირობებია კლასობრივ საზოგადოებაში. მაგრამ
ცხოვრება ისე უნდა მოეწყოს, რომ პროლეტარიატსაც ჰქონდეს თავისი
სამშობლო, ე.ი. მანაც ისარგებლოს სამშობლოს ყველა ელემენტებით34.
[28] ის სასტიკი რეჟიმი, რომელიც გამეფებული იყო სემინარიაში: მუდ
მივი ლოცვა, მუდმივი სიარული წირვა-ლოცვაზე ეკლესიაში კვირა-უქმე
დღეებში, დიდმარხვის პირველ და უკანასკნელ კვირიაკებში ყოველდღე
ორჯერ სიარული ეკლესიაში, გაკავებული დგომა ან მუდმივი პირჯვრისწერა
და მეტანიები, მარხულობა და ზიარება35 - ყველაფერმა ამან საშინლად
შემაჯავრა ეკლესია, რელიგია, მღვდელი. ჩემში აღარავითარი რწმენა
აღარ არსებობდა; მეც და ზოგიერთი ჩემი ამხანაგებიც დილით კარგათ
გიახლებოდით ჩაის და ისე მივდიოდით ეკლესიაში საზიარებლად. ღრმად
დარწმუნებულნი ვიყავით, [29] რომ ღმერთი და ეკლესია ეს სულ ფიქციაა
და არავითარი სასჯელი ღმერთისაგან ჩვენ არ მოგველის36.
ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „თვითგანვითარების არალეგალურ წრეებში ხშირი იყო
ხოლმე სჯა-ბაასი ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის: „კოსმოპოლიტიზმი“, „ინტერნაციონალიზმი“,
„სამშობლო“, „ნაცია“ (ეროვნება). მაგრამ ამ საკითხებში ნათლად ვერ ვერკვეოდით. ჩვენ გვეგონა,
რომ „კოსმოპოლიტიზმი“, „ინტერნაციონალიზმი“ უარყოფს „სამშობლოს“, „ეროვნებას“ და სხ. ზოგი
იმ უკიდურესობამდე მიდიოდა, რომ ვინაიდან ჩვენ კოსმოპოლიტები ვართ, არ უნდა გვაღელვებდეს
და გვწამდეს არც სამშობლო, არც - ეროვნება. ასეთი შეხედულება, რასაკვირველია, იყო არასწორი.
სამშობლო და ნაცია, ფაქტია, ამ ფაქტების უარყოფა“.
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ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „დაწვრილებით სხვა წერილში „ჩემი მოგონებანი“ სასულიერო
სფეროდან“.

35

ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „როგორც ვთქვი, 17-18 წლისა მე ვიყავი უკვე ათეისტი.
აღარავითარი რწმენა ღმერთისა თუ ღმერთებისადმი, ანგელოზებისა და ეშმაკებისადმი აღარა
მქონდა და ჩემი ფსიქიკა სულ მთლად გადაეშო მატერიალისტურ მსოფლმხედველობის სფეროში.
დროთა მსვლელობაში უფრო და უფრო მტკიცდებოდა ჩემში ის რწმენა, რომ ქვეყანაზე არსებობს
მხოლოდ და მხოლოდ მატერია, რომლისგანაც შესდგებიან ყველა სამყაროში არსებული
სხეულები (მათ შორის ადამიანიც) და მატერიის გარეშე სხვა არავითარი სულიერი სუბსტანცია
არ არსებობს. მართალია, შემდეგში წინააღმდეგ ჩემი სურვილისა, მე მღვდელი გავხდი, მაგრამ
ჩემი მატერიალისტური მსოფლმხედველობა სრულებით არ შერყეულა. ღვთისმსახურება და
ყოველგვარი რელიგიური წესები ჩემთვის კომედია იყო და ყველაფერს ამას ვასრულებდი
გარეგნულად. მაშ რა მექნა? მღვდელს უფლება არ ჰქონდა, დაწესებული მარხვები დაერღვია
და პურნაჭამს ზიარება და წირვა (ლიტურღია) შეესრულებინა. მაგრამ მე ამას ყურადღებას
არ ვაქცევდი: მღვდლად ვიყავი 1891 წლიდან 1905 წლამდე; მარხვებს არ ვინახავდი (ხალხში
რასაკვირველია, ვერ დავარღვევდი). დილით ყოველთვის ჩაის ვსვამდი (რასაკვირველია, ჩუმად,
რომ შინამოსამსახურეს ან ბავშვებს არ დავენახე, შეიძლებოდა სადმე ეთქვათ) და ისე მივდიოდი
ეკლესიაში წირვისა და ზიარების საიდუმლოების შესასრულებლად. მე ამით არ მინდა ვისმეს
რელიგიური გრძნობა შეულახო. მე, ამ მხრივ, ვდგევარ სინიდისისა და რელიგიურ თავისუფლების
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აქ მეტი არ იქნება, მოვიყვანო ერთი შემთხვევაც: ერთხელ ყველა
არალეგალურმა წრეებმა გადასწყვიტეს ერთად შეკრება და ერთმანე
თისთვის აზრთა გაზიარება. მეც წავედი ამ კრებაზე, მხოლოდ აღარ
მახსოვს, რომელ წელს და რომელ თვეში იყო. პოლიციას რომ ეჭვი არ
მიეტანა ჩვენზე, გავმართეთ ფასონით პატარა ვახშამი. ეს იყო სემინარიის
მახლობლად, წმ. სამების ეკლესიის ეზოში მდებარე ერთ შენობაში
(მეორე სართულში). გარედ აივანზე ჯერჯერობით ამხანაგები იდგნენ და
თვალყურს ადევნებდნენ, რომ პოლიციელები [30] არ შემოგვპაროდნენ.
იყვნენ ვახშამზე სემინარიელები, სამასწავლო ინსტიტუტის და რკინისგზის
ტექნიკურ სასწავლებლის მოწაფეები. ვახშმის დროს უფროსი ამხანაგები
კითხულობდნენ სხვადასხვა წერილებს არალეგალურ გაზეთებიდან და
ამობდნენ სიტყვებს პოლიტიკურ საკითხების შესახებ. გათენებამდინ
ვისხედით.
ერთი სიტყვით, ზემომოყვანილ გარემოებებმა მე ამიხილეს თვალები
და შესცვალეს სრულებით ჩემი წინანდელი მსოფლმხედველობა: ეკლე
სია, რელიგია, მღვდელი, ღვთისმეტყველება, სამღრთო წერილი სულ
მთლად შემაძულეს და ჩემში გააღვიძეს საერო მეცნიერებისადმი [31]
უსაზღვრო სიყვარული. სულ იმაზე ვფიქრობდი, რომ სემინარიის გათა
ვების შემდეგ უეჭველად წავსულიყავი უმაღლეს სასწავლებელში
(უნივერსიტეტში), მაგრამ რანაირად? იმ დროს სემინარიელებს არ ჰქონ
დათ უნივერსიტეტში შესვლის უფლება. გიმნაზისტებს შევნატროდი, რომ
ისინი გიმნაზიის დამთავრების შემდეგ დაუბრკოლებლად და უგამოცდოდ
შედიოდნენ უნივერსიტეტში. ერთი ჩემი ამხანაგი სანებლიძე გადავიდა
(რასაკვირველია, გამოცდით) სემინარიიდან გიმნაზიაში და შემდეგ
მიჰყვა უნივერსიტეტში. მახსოვს, აგრეთვე, რომ ორმა სემინა
რიელმა
37
უფროს კლასებიდან, ბერძენმა კატანოვმა და ა. ყიფშიძემ . გიმნაზიაში
[32] დაიჭირეს გამოცდები პირდაპირ სიმწიფის ატესტატზე (на атестат
зрелости) და შევიდნენ უნივერსიტეტში.
სემინარიის მეოთხე კლასიდან მეცა ვცადე გიმნაზიის მეშვიდე
კლასში გადასვლა, მაგრამ, ჩემდა საუბედუროდ, ბედმა მიმუხთლა. საქ
მის მდგომარეობა ამგვარი იყო: ჩვენი ალგებრის მასწავლებელი ი. ე.
ნიადაგზე: გინდა ირწმუნე, გინდა ნუ ირწმუნებ. მე კი მხოლოდ ის მრწამს, რომ ორგანიზმი შესდგება
მხოლოდ და მხოლოდ მატერიალური ნაწილებისაგან, რომელთა კომბინაცია იძლევა ჩემს შეგნებას
და ფსიქიკას. თავის დროზე შეიძლება ეს კომბინაცია დაიმალოს და მე დავრჩები შეგნების გარეშე.
ჩემი ორგანიზმის მატერია გადავა სხვა ფორმაში, სხვა საგანში, სხვა არსებაში ან სხვა ცხოველში“.
ალექსანდრე ყიფშიძე (1862-1916) - ისტორიკოსი, პუბლიცისტი, საზოგადო და პოლიტიკური
მოღვაწე; მონაწილეობას იღებდა ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზო
გადოების მუშაობაში; თბილისის საადგილმამულო კომისიის მმართველი.
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გამყრელიძე, რომელიც მასწავლებლობდა, აგრეთვე, თბილისის მე-2
გიმნაზიაში და რომელიც მეც კარგად მიცნობდა, როგორც თავის მოწაფეს,
დაჰპირდა ბიძაჩემს, ნ. მთვარელიშვილს, რომ დავეხმარებიო. ვინაიდან
სემინარიაში გეომეტრიის სრული კურსი არ გაგვევლო და მომზადებაში
დახმარება გვჭირდებოდა, მანვე, გამყრელიძემ, ამოგვირჩია [33] გიმნაზიის
უფროსი კლასის მოწაფე, გვარად აგაჯანოვი, რომლის ხელმძღვანელობით
გავივლიდი გეომეტრიის მთელ კურს[ს].
ზაფხულში ადრე ჩამოვედი სოფლიდან და შეუდექი მზადებას. აგა
ჯანოვი დადიოდა ჩემთან. ჩვენ მაშინ ვცხოვრობდით პერედირეის
სახლში (იხ. ზემოთ). ზაფხულმა გაიარა და მოატანა გამოცდების დრომ.
განცხა
დება სათანადო საბუთებით შევიტანე მე-2 გიმნაზიაში, რომლის
დირექტორი იმ დროს ლილოვი იყო. ჩემდა საუბედუროდ გამყრელიძემ,
რომელიც სააგარაკოდ იყო წასული, დაიგვიანა და დავრჩი მე მარტოკა [34]
უცხო სასწავლებელში უცხო მასწავლებლების ხელში. მთავარი საგნები
გიმნაზიებში იყო ბერძნული და ლათინური და სწორედ აქედან დაიწყეს
ჩემი გამოცდა. მასწავლებელმა კარნახით დამაწერინა რუსულად თითქმის
მთელი თხზულება და მითხრა, ეხლა დაწერე ლათინურად და ბერძნულათო
ულექსიკონოდ. გამისქდა გული. მაგრამ, რას ვიზამდი, დავწერე როგორც
იყო და გადავეცი მასწავლებელს. მეორე დღეს მივედი გიმნაზიაში და
თვით დირექტორმა გამომიცხადა - აბა ეხლა სხვა საგნებში გამოცდების
ჩაბარება აღარა ღირსო, ვინაიდან დაწერილი არ ვარგაო, თუმცა უნდა
ვსთქვა, რომ ბერძნულ-ლათინურს კარგად ვსწავლობდი და კარგადაც
ვიცოდი. ნამეტნავად ლათინური ენის მასწავლებელი სემინარიაში იაროსლავი კარგი გვყ[ვ]ანდა. რაღას ვიზამდი, გამოვბრუნდი შეწუხებული
და გულჩათუთქული. ასე დამთავრდა ჩემი გიმნაზიაში გადასვლის ცდა.
დავრჩი ისევ სემინარიაში.
[35] სემინარიის გათავების დრო რომ მოახლოვდა, მითხრეს, იხსნება
ტომსკის უნივერსიტეტი და მის სამედიცინო და იურიდიულ ფაკულტეტებზე
სემინარიელებს იღებენო. გავგზავნე ტომსკში დეპეშა და შევეკითხე
უნივერსიტეტს - როდის იწყება-მეთქი სტუდენტების მიღება ან როდის
იხსნება უნივერსიტეტი. იქიდან პასუხი მოსულიყო ჩვენი სემინარიის
ინსპექტორის სახელზე. მითხრეს, ინსპექტორი გიბარებსო. ახლა ამაზე
შემეშინდა, რაშია საქმე, იქნება შემნიშნა რაშიმე და ამაზე მიბარებსმეთქი. შევედი ინსპექტორთან - სტეპანოვთან. მკითხა, შენ რა დეპეშა
გაგზავნე ტომსკის უნივერსიტეტშიო. მე, რასაკვირველია, უთხარი, რაშიაც
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[36] იყო საქმე. გამომიცხადა უნივერსიტეტის პასუხი და გამოვბრუნდი.
ზუსტი პასუხი უნივერსიტეტისა აღარ მახსოვს, მაგრამ ეს კი იყო, რომ ჯერ
უნივერსიტეტი არ იხსნებაო.
სემინარია დავამთავრეთ 1887 წ. 17 კაცმა. მათი გვარებია: გ. ვასი
ლოვი, კატანოვი, კირიაკოვი, ქსენოდოხოვი, სეტნიცკი, ი. შეშიაშვილი,
ა. თოთიბაძე, ე. მირიანაშვილი, ი. შანშიაშვილი, ვ. ნათიძე, ი. კავჟარაძე,
მელიავა, გ. გრძელიშვილი, ნ. კანდელაკი, ღიბრაძე, კ. შანიძე და მ. დონ
ჯაშვილი.
გათავებისას გადავიღეთ ფოტოგრაფიული სურათი, მხოლოდ სურა
თში არ არის ერთი ამხანაგი - გიგა გრძელიშვილი, რომელმაც არ
მოინ
დომა სურათის გადაღება. [37] ერთი ჩვენგანი - სეტნიცკი შე
ვი
და ვარშავის საბეითალო ინსტიტუტში, მხოლოდ დანარჩენები მაში
ნათვე მღვდლად წავიდნენ. მე მაინც არ მქონდა დატოვებული აზრი
უნივერსიტეტში შესვლის შესახებ, მით უმეტეს, რომ სემინარიიდან მე
უკვე გამოვედი მატერიალისტური მსოფლმხედველობით (მძაგდა სა
შინლად ღვთისმსახურება, მღვდელი და მღვდლის ტანისამოსი, მინ
დოდა მეცნიერების შესწავლა და საზოგადოებაში მოღვაწეობა. მე
განსა
კუთრებით მაინტერესებდა საზოგადოებათმეცნიერება: ისტორია,
პოლიტიკური ეკონომია, სოციოლოგია, მუშათა კითხვა, სოციალიზმის თე
ორიები, მარქსიზმი, დარვინიზმი, მატერიალისტური ფილოსოფია და სხ.).
[38] აქ მეტი არ იქნება, ერთი შემთხვევა გიამბოთ, რომლის მსხვერპლი
კინაღამ მეც არ შევიქენი: გათოვების შემდეგ წავედი სოფ. შილდაში
დილიჟნით. დილიჟანში ვისხედით რვა კაცი და მათ შორის თელავის
მომრიგებელი მოსამართლე გვარად არწრუნი, რომელსაც წინად არ
ვიცნობდი, გავიცანი გზაში. ყველა მგზავრები გზაში ძალიან მხიარულად
ვიყავით, განსაკუთრებით, როდესაც ჩვენ შევნაყრდით ლაგერში
(გომბორში) და ცოტაოდენი ღვინოც გადავკარით. ამის შემდეგ შეუდექით
გომბორის აღმართს. განსაკუთრებით არწრუნი მხიარულობდა და
ოხუნ
ჯობდა. გომბორის წვერზე რომ ავედით და გადავხედეთ კახეთს,
მედილიჟნემ (თათარი იყო) ძალიან დაუშო ცხენები დაღმართზე. ამ დროს
მას „ვოჟები“ ჩაუვარდა ძირს, [39] თითონაც ჩავარდა (შეიძლება, „ვოჟებს“
დაეწოდა და ამ დროს ჩავარდა) და დილიჟანმა ბარძაყი გადაუტეხა.
ცხენები არ შეჩერდნენ და უფრო ძლიერ დაეშვნენ მიხრილ-მოხრილ
დაღმართზე. ყველას, რასაკვირველია, შეგვეშინდა და ვიწყეთ დაქანებულ
დილიჟანიდან გადმოხტომა. მე ერთმა მოგზაურმა დამასწრო და გადმოხტა,
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მეორე მე გადმოვხტი (ახალგაზრდა ვიყავი და გადახტომა-გადმოხტომაში
ვინ მაჯობებდა), მაგრამ უცბად ვეღარ მოვიფიქრე, რა მიმართულებით
უნდოდა გადმოხტომა. დილიჟანი დახურული იყო, ორივე მხარეზე
სიგრძეზე დასაჯდომი სკამეიკები ჰქონდა და გადმოხტომა შეიძლებოდა
მხოლოდ უკანიდან. მეც, [40] რაც ძალი და ღონე მქონდა, ვისკუპე და იმ
მხრივ გადავხტი, საიდანაც მიქროლავდა დილიჟანი. დედამიწაზე დავეცი
გულაღმა და თავის უკანა ნაწილი დავკარი ძალიან მაგრად. დილიჟანი
წავიდა. მე ბურანში წავედი. დაახლოებით ერთი წუთის შემდეგ მოვედი
გონს და წამოვდექი, მაგრამ, ვაი, იმ წამოდგომას, თავი ჩემი აღარ იყო,
განძრევა აღარ შემეძლო, საშინელ ტკივილებს ვგრძნობდი თავის სიღრ
მეში. აღარავინ აღარ არის. ორი ხელით დავიჭირე ჩემი თავი, რომ არ
გაინძრეს-მეთქი და მძიმე-მძიმედ დავეშვი გზაზე. გავიარე დაახლოებით
ესე 100 ნაბიჯი [41] და ვხედავ შემდეგ სურათს: მგზავრები ყველანი დგანან
ფეხზე, მხოლოდ ზოგი ჩივის ფეხი ვიტკინეო, ზოგი მკლავს ჩივის და სხ.
საერთოდ კი ყველა მგზავრები შედარებით კარგად გადარჩნენ, ყველაზე
ძალიან დავზიანდით მე და არწრუნი. უკანასკნელი გაჭიმული იწვა გზაზე
გულაღმა, გონებადაკარგული.
ცხენებს დილიჟანი გადაეტანათ არხზე (გამიკვირდა, რომ არ გადა
ბრუნებულიყო) და მინდორზე გაჩერებულიყვნენ. ნაპირა ცხენებს, მგონი,
თასმები გაეწყვიტათ. ამ დროს ამოიარა ეტლით ერთმა სამხედრო პირმა.
დაინახა თუ არა ეს სურათი, გააჩერა ეტლი, გადმოხტა და შეგვეკითხა, რაშია
საქმეო. ჩვენ უამბეთ საქმის გარემოება, მაგრამ [42] აბა, რას გვიშველიდა.
მოგვცა მხოლოდ რაღაც წვეთები არწრუნისთვის და გვითხრა, დარაჯებს
აცნობეთო, ისინი დაგეხმარებიანო (იმ დროს გომბორის წვერზე სა
ყარაულო იყო, სადაც ცხოვრობდნენ ჩაფრები). ერთი ჩვენთაგანი, რო
მელიც უფრო კარგად გადარჩა, გაიქცა და შეატყობინა ჩაფრებს. ესენი
მაშინათვე ამოვიდნენ ჩვენთან. ცხენები დილიჟნით გადმოიყვანეს
გზაზე, არწრუნი ასწიეს და როგორც მკვდარი (სიცოცხლის ცოტა ნიშნე
ბიღა ეტყობოდა) ჩასდეს დილიჟანში. სხვა მგზავრებიც, როგორც
იყო, ჩასხდნენ. ერთი ჩაფართაგანი დაჯდა დილიჟნის კოფოზე (თვით
ფეხმოტეხილი მედილიჟნე იქ დასტოვეს საყარაულოში) [43] და მძიმედ
გამორეკა ცხენები. მე ვეღარ შევძელი დილიჟნით წამოსვლა, ვინაიდან
ნჯღრევას ვერ უძლებდა ჩემი თავი. დიდი გულკეთილობა ჩემდამი და
კაცთმოყვარეობა გამოიჩინა ერთმა ჩაფართაგანმა, რომელმაც ცხენი
დამითმო მე. ცხენით მივდევდი მძიმე-მძიმედ დილიჟანს. თელავში
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ჩავედით ძალიან დაგვიანებით, ღამის, არ ვიცი, 12 საათზე თუ პირველ
საათზე. იმ ღამესვე დაახვიეს ექიმები არწრუნს, მაგრამ არა გამოვიდა რა,
გონზე აღარ მოსულა, მალე გარდაიცვალა. მეორე დღესვე წავედი ექიმთან
(ვოლოხოვი იყო), რომელმაც მითხრა: „Произошло сотресение головного
мозга“38. კარგა ხანს დავდიოდი ექიმთან და მოვრჩი.

ჩემი ცხოვრება ქ. თელავში და სამსახური თელავის
სასულიერო სასწავლებელში39
[1] აზრი უნივერსიტეტში შესვლის შესახებ არ დამიტოვებია. ვინაიდან
სემინარიის გათავებისთანავე ვერ მოვახერხე უმაღლეს სასწავლებელში
შესვლა, გადავსწყვიტე სამსახურში შესვლა, ცოტაოდენი ფულის შეგროვება
და თანაც მომზადება ტომსკის უნივერსიტეტისთვის (როგორც გავიგე,
სემინარიელებს იღებდნენ იურიდიულზე და სამედიცინოზე ლათინურ
ენაში გამოცდით). სწორედ ამ დროს გამოჩნდა თავისუფალი ადგილი
მეთვალყურისა (надзиратель) თელავის სასულიერო სასწავლებელში.
მივეცი განცხადება და ჩამრიცხეს ადგილზე 1887 წლის, მგონი, დე
კემბრიდან, თვეში 33 თუ 35 მან. რაოდენობის ჯამაგირით. ამ დროს მე [2]
ვიყავი 21 წლისა. თელავის სასულიერო სასწავლებელი უკვე მოთავსებული
იყო არა იმ ძველ შენობაში, რომელშიაც ჩვენა ვსწავლობდით, არამედ
ახალში. სასწავლებელში ისევ დამხვდნენ ზოგიერთი ჩემი ყოფილი
მასწავლებლები და, აგრეთვე, ახლებიც. გარდა ამისა, სასწავლებელს
ჰქონდა პანსიონი და თავისი საკუთარი ეკლესია. ზედამხედველად დამხვდა
შ. ილურიძე და ინსპექტორად - ა. მარშაკი. აქვე დამხვდა მასწავლებლად
ჩვენი ყოფილი მეთვალყურე სემინარიაში - ვასო ბარნაველი (ბარნოვი).
1886 წ. სემინარიის რექტორის - პავლე ჩუდეცკის - მკვლელობის გამო
სემინარიიდან ქართველი მასწავლებლები დაქსაქსეს. ვასო [3] ბარნოვი
გადასულიყო თელავში. მეორე მეთვალყურედ სასწავლებელში დანიშნეს
სერაფიონ ჭავჭანიძე, რომელმაც 1 წლით ადრე გაათავა თბილისის
სემინარია. ჩვენ ორივენი საცხოვრებლად მოვთავსდით სასწავლებლის
ერთ პატარა ოთახში. მოუთმენლად და დიდის სიხარულით ველოდებოდი
ჩემ პირველ ჯამაგირს. ესეც მივიღე და ვიყიდე ჩემთვის საწოლი, მაგიდა
და, მგონი, რამდენიმე სკამი. საჭმელზე არა მეხარჯებოდა რა, ვინაიდან
სადილს გვაძლევდნენ პანსიონიდან. ყოველ თვე თითო თუმანს უგზავნიდი
38

თარგმანი: „მოხდა თავის ტვინის შერყევა“.
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თბილისში ნინო ხარიტონის ასულს მთვარელიშვილს ბანკში შესატანად
ჩემს სახელზე. ფული მინდოდა ტომსკში გასამგზავრებლად, თანაც ვიწყე
[4] მეცადინეობა ლათინურ ენაში.
სამსახური ჩვენი ძალიან ნერვული იყო: ბავშვების დაწყნარება კლასებში
მასწავლებლების შესვლამდინ, ბავშვების მეთვალყურეობა დასვენების
დროს ეზოში და ტალანებში, კვირა-უქმე დღეებში მათი ეკლესიებში
წაყვანა და იქ მეთვალყურეობა, პანსიონერების მეთვალყურეობა სასა
დილოში სადილის და აგრეთვე მეცადინეობის დროს საღამოობით,
მათი სასაძილოებში წაყვანა დასაძინებლად, დილით გაღვიძება და სხ. ყველაფერი ეს მოსვენებას არ მაძლევდა და საგრძნობლად მოქმედებდა
ჩემს ნერვებზე, მაგრამ რას ვიზამდი, უნდა გამეძლო და უძლებდი კიდევაც.
[5] მეცადინეობისთვის არ მქონდა დრო და მყუდრო პირობები. ამას
უნდა ისიც დაუმატო, რომ ყოველდღე საღამოობით ჩვენ მეთვალყურეებს
ჯერჯერობით უნდა გვევლო მოწაფეების ბინებზე და დაგვეთვალიერებინა,
რას აკეთებენ მოწაფეები სახლში. ბევრი ძალიან შორს ცხოვრობდა. მე
მაინც ვპოულობდი დროს მეცადინეობისთვის. ლათინურში მე მაინც არ
მეშინოდა, მით უმეტეს, რომ ამობდნენ, გამოცდა ტომსკის უნივერსიტეტში
ფორმალურიაო, არავის არ აბრუნებენო. თუმცა გიმნაზიაში გადასვლის
დროს ლათინურში (წერვაში) ჩამჭრეს (იხ. ზემოთ), მაგრამ უნდა ვთქვა,
რომ ლათინური ენა მე საერთოდ მეადვილებოდა, კარგად ვსწავლობდი
და კარგათაც ვიცოდი.
ორმა გარემოებამ შემიშალეს [6] ხელი, ჩაშალეს ჩემი გეგმა და
სურვილები და, შეიძლება ვთქვა, რომ სამუდამოდ ჩამიმწარეს სიცოცხლე:
დავიწყე ავათმყოფობა. მუცლის ღრუში ვგრძნობდი რაღაც ტკივილებს,
მაგრამ ვერავითარმა წამალმა ვერ მიშველა, ექიმებიც ვერ არკვევდნენ რა
იყო და საიდან იყო ეს ტკივილები. ეს ტკივილები სემინარიაშივე მქონდა.
მე მაშინ მწამლობდა ექიმი სფირიდონ ვაწაძე40, რომელიც მსახურობდა
ნავთლუხში სამხედრო ჰოსპიტალში. მისი წამლობით მე მაშინ მომირჩა
წელი (წელის - ხერხემლის ტკივილებიც მქონდა), მაგრამ ტკივილებს
მუცლის ღრუში კი არ გაუვლია. მტკიოდა განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც
ფეხზე ვიდექი ან დავდიოდი. ერთი სიტყვით, ეს ტკივილები სულ მქონდა
შემდეგშიაც თელავში და აგრეთვე - ახალციხეშიც, სადაც მე გადავედი
მღვდლად თელავიდან. აბასთუმანში ყოველ [7] ზაფხულს მოდიოდა
ხოლმე ექიმი ვაწაძე. ერთ ზაფხულს ახალციხიდან წავედი აბასთუმანში
40
სფირიდონ (სპირიდონ) ვაწაძე (1857-1923) - სამხედრო ექიმი, მედიცინის დოქტორი, იმპერატორ
ნიკოლოზ II-ის ძმის, გიორგი რომანოვის, პირადი ექიმი.
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და ხელახლად ვეჩვენე ექ. ვაწაძეს. მაშინ მითხრა, ერთი თირკმელა,
სახელდობრ, მარჯვენა, არა გაქვს თავის ადგილზეო; ბანდაჟი ატარეო,
ოპერაცია კი ძნელიაო აქ. ამის შემდეგ ბანდაჟს ვატარებდი და მშველოდა.
მხოლოდ ოპერაცია გავაკეთებინე შემდეგში, მგონი, 1908 წ., როდესაც
მე ვსწავლობდი მოსკოვის უნივერსიტეტში. ოპერაცია გამიკეთა
პროფესორმა სპიჟარნიმ მოსკოვის ქირურგიულ კლინიკაში, მაგრამ ამაზე
შემდეგ. დაუბრუნდეთ ისევ თელავს.
ვემზადები უნივერსიტეტისთვის, მაგრამ, ამავე დროს, ეს ტკივილები
ძალიან საფიქრებელში მაგდებდნენ. თანაც ჩემმა მშობლებმა რომ
გაიგეს, რომ ვაპირებ ტომსკში წასვლას, ძალიან შეწუხდნენ. სულ იმას
მეუბნებოდნენ: შენ ავათმყოფობ, ტომსკი [8] შორს არის, წასვლას იქ
ვერ შესძლებ და ჩვენც მოხუცებულობაში შევდივართ. მიგზავნიდნენ
ნათესავებს ჩასაგონებლად, რომ მღვდლად წავსულიყავი. რა იყო ჩემი
მდგომარეობა? ორცეცხლშუა ვარ: ერთის მხრით, დედ-მამის ხათრი, მათი
მდგომარეობა, მათი წუხილი და ტირილი და, ამასთან ერთად, დაეჭვიანება
ავათმყოფობაში, მართლა მეგონა, ისეთი ავათმყოფობა მაქვს, რომ ვერ
გაუძლებ ვერც სწავლას, ვერც - ტომსკის ჰაერს და მოვკვდები. და მეორეს
მხრივ, ჩემი ურწმუნოება, ჩემი მატერიალისტური მსოფლმხედველობა,
ჩემი სიმძულვარე ეკლესია-რელიგიისადმი, მღვდელისადმი (ვერ
წარმომედგინა, როგორ უნდა ჩამეცო ანაფორა და როგორ უნდა მელოცნა
ეკლესიაში). ახლა ამას დაერთო მესამე გარემოებაც: თელავში გადმოვიდა
საცხოვრებლად ერთი სამხედრო მღვდლის სოლომონ იმერლიშვილის,
[12] ოჯახობა - ცოლი ბავშვებით. ერთი ვაჟიშვილი - ლადო იმერლიშვილი
თელავის სასულიერო სასწავლებელში სწავლობდა. როგორც შემდეგში
გავიგე, თვით ქმარი - სოლომონ იმერლიშვილი ცხოვრობდა დელიჟანში,
მაგრამ ახლაც არ ვიცი, ოჯახობა რით ცხოვრობდა განცალკევებული
თელავში. უფროსი მისი ქალი, ნინო, რომელიც გახდა ჩემ ცოლად,
იქნებოდა მაშინ 15 წ., მხოლოდ მე ვიქნებოდი 23 წ.
შემთხვევით გავიცანი ეს ოჯახი და როგორც ახალგაზრდა, ხშირად
დავიარებოდი მათთან. ცოტა არ იყოს, გული მიმივიდა ამ ქალზე და მასაც,
როგორც ვატყობდი, გული ჰქონდა ჩემზე. ყველა ამ ზემოთ მოყვანილ
პირობებში მე გამოვიჩინე ნების სისუსტე. ცხოვრების პირობებმა
მე დამძლიეს, ცხოვრება მე ვერ დავძლიე. ჩემი ცხოვრება ისე ვერ
წარვმართე, [9] როგორც მე მსურდა, ცხოვრების პირობებმა თავის გზით
წარმართეს ჩემი სურვილები. ვთქვი: რადგანაც ასე მოეწყო ჩემი ცხოვრება,
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მოდი წავალ მღვდლად. მღვდლის მოვალეობას (ღვთისმსახურებას)
შევასრულებ გარეგნულად. მექნება მეტი თავისუფალი დრო, რომელსაც
მოვახმარებ ჩემს გონებრივ განვითარებას, ცოდნის შეძენას წიგნების
კითხვით და ამ ცოდნის და შეგნების შეტანას ხალხში ქადაგების გზით.
ვფიქრობდი, მღვდელი ზნეობრივად და გონებრივად მასაზე მაღლა უნდა
იდგეს, იგი, უპირველეს ყოვლისა, უნდა იყოს ხალხის მასწავლებელი და
ხელმძღვანელი ყველაფერში. რელიგიურ წესები და ღვთისმსახურება
მეორეხარისხოვანია. მღვდლის ტანისამოსს, როგორც იქნება, შეურიგდები,
თუ მატერიალურად უზრუნველყოფილი ვიქნები, იქნება ოდესმე თუ რუ
სეთში არა, საზღვარგარედ მაინც წავიდე ცოლ-შვილით უმაღლეს სასწავ
ლებელში შესასვლელად (ფართო გეგმები მიტრიალებდნენ თავში) და
შეიძლება ანაფორაც მოვიშორო თავიდან.
[10] თელავის ცხოვრებიდან უნდა მოვიგონო კიდევ შემდეგი: 1888 წ.
იმპერატორი ალექსანდრე III41 თავის ოჯახობით (ცოლით და ორი ვაჟით
- ნიკოლოზი და გიორგი) მოგზაურობდნენ კავკასიაში და თელავსაც
ეწვივნენ. როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, მე მაშინ ვმსახურობდი
თელავის სასულიერო სასწავლებელში მეთვალყურედ (надзирателем).
თელავის მთელი მოსახლეობა გაიყვანეს მეფის შესახვედრად: თელავის
ღვთაების ეკლესიის ფერდობი, რომელიც გადასცქერის თბილისიდან
მომავალ გზას, მოფენილი იყო ხალხით. თუ არ ვცდები, იქნებოდა ეს
საღამოს 4-5 საათი (თვე და რიცხვი აღარ მახსოვს, კარგი მზიანი და
თბილი დარი იყო), მეფემ და მისმა [11] ამალამ ეტლებით გამოიარეს. ერთ
ეტლში იჯდა მეფე თავისი ცოლით, მეორეში - მათი ორი ვაჟი: ნიკოლოზი
და გიორგი, ჩოხებში გამოწყობილნი, დანარჩენებში - მეფის ამალა. ზოგს
ძაღლები ესხდა ეტლში.
პირველ რიგში, გამოიარა ამალის ეტლმა, შემდეგ - მეფის და მის
ცოლის, მათ მისდევდა ვაჟების ეტლები, მხოლოდ შემდეგ - ისევ ამალა.
მეფეს შევძახეთ ფერდობიდან - „ვაშა“ (ურა), მეფე თავს გვიკრავდა. მე
ფის ეტლს ცხენით მიჰყვებოდა იმ დროის თელავის მაზრის უფროსი
ზალიკო მაჭავარიანი. მაჭავარიანი მოხუცებული იყო, მაგრამ ძალიან
მოსაწონად იჯდა ცხენზე და მშვენიერი ჯირითით მისდევდა ეტლს. ცხენიც
ძალიან კარგი იყო. [13] პირდაპირ წინანდალში გასწიეს. მეორე თუ მესამე
დღეს მეფე თავის ოჯახობით ამოვიდა თელავის დასათვალიერებლად.
თელავის გალავანში საკრებულო ტაძართან დახვდნენ თელავის და სხვა
სასწავლებლების მოწაფეები თავიანთი მასწავლებლებით და აგრეთვე
ალექსანდრე III (1845-1894) - რუსეთის იმპერატორი 1881-1894 წლებში, ალექსანდრე II-ის შვილი.
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გარეშე ხალხი. დარი ცუდი იყო, ჟინჟლავდა. შამოვიდა თუ არა გალავანში
დახურული კარეტა, კარეტიდან უცბად გადმოხტა უზარმაზარი კაცი (ეს
იყო თავად მეფე ალექსანდრე III), წამოასხეს მაშინვე ლაბადა („плащ“) და
შევიდნენ საკრებულო ტაძარში, მას შეჰყვნენ ვაჟები. ალექსანდრე იყო
მაღალი ტანის კაცი, მსხვილი, მხარბეჭიანი, ყვითელი წვერ-ულვაშებით.
ეკლესიაში სამღვდელოებამ გადაუხადა მცირე პარაკლისი და შემდეგ
აქედან [14] შევიდნენ ქალთა წმ. ნინოს სასწავლებელში, სადაც, სხვათა
შორის, ნახეს ერეკლე მეფის ოთახი წარწერით. აქედან მგონი, წავიდნენ
ღვთაების ეკლესიაში და შემდეგ - ისევ თბილისისკენ ცივ-გომბორის გზით.
როგორც შემდეგში გავიგეთ, პეტერბურგში დაბრუნებისას რკინიგზის
სადგურთან „ბორკი“ მოხდა მეფის მატარებლის მარცხი, მაგრამ თვით
მეფე ოჯახობით გადარჩა.
[15] ჩავედი თბილისში და მივმართე ეგზარქოსს (მგონი, იმ დროს
პალლადი იყო) ადგილისთვის. მან მითხრა, თუ ჯერ ცოლი არა გყავს, წადი
ჯერ ცოლი შეირთე, მზად იყავიო. თხოვნა მაინც დაუტოვე. დავბრუნდი ისევ
თელავში და შევირთე ცოლი (ზემოთ დასახელებული ნინო იმერლიშვილი),
მაგრამ ცდა მომიხდა თითქმის კიდევ ერთი წელიწადი. დაახლოებით 1890
წლის გასულს დამნიშნეს მღვდლად ახალციხის წმ. მარინეს ეკლესიაში.
ქ. ახალციხე ჩემთვის უცნობი იყო, მაგრამ მეგონა, ქალაქია და კარგად
მოვეწყობი მეთქი. ჩავედი ჯერ ისევ თბილისში მღვდლად საკურთხებლად.
აი აქ იყო კიდევ ჩემი ტრაგედია: კაბა-ანაფორის შეკვეთა, კურთხევის
ცერემონიები, შესამოსლის ჩაცმა და სხ. ყველა ეს ჩემ გულს ძალიან
აფიქრებდა და აწუხებდა, აღარ ვიცოდი, რა მექნა.
ბიძაჩემის ცოლმა, [16] ნინო მთვარელიშვილმა მიყიდა მატერია
და კაბა-ანაფორის შეკერვა შეუკვეთა სიონის ქუჩაზე სპეციალურ მკე
რავს. ყველაფერი მზათაა, დღეც დანიშნული მაქვს, როდესაც უნდა
მივიდე სიონის ტაძარში საკურთხებლად. მწირველია თვით ეგზარქოსი
პალლადი42, ხალხი აუარებელია. მრცხვენიან ძალზე ჩემი თავისა და
ხალხისა, მეგონა, ყველა მე მიცნობს და ყველა მე მიყურებს-მეთქი.
ეს შემოსილი მღვდლები სტრიალებდნენ ხან იქით და ხან - აქეთ.
გამომიყვანენ საკურთხევლიდან, მიმიყვანენ შემოსილ ეგზარქოსთან,
დამაჩოქებენ, დამადებს თავზე ეგზარქოსი წიგნს და მიკითხავს რაღაცა
ლოცვას, ვემთხვევი ხელზე ეგზარქოსს, გამომაბრუნებენ, შემიყვანენ
42
მიტროპოლიტი პალადი (ერისკაცობაში - პავლე ივანეს ძე რაევი) (1827-189) - რუსეთის მართლმა
დიდებელი ეკლესიის მღვდელმთავარი; სანკტ-პეტერბურგისა და ლადოგის მიტროპოლიტი, სა
ქართველოს ეგზარქოსი 1887-1892.
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ისევ საკურთხეველში, შემომატარებენ ტრაპეზს და სხ. ოხ, ღმერთო (თუ
ღმერთი არის), რა სულიერი ტანჯვა-ვაება იყო ჩემთვის ეს მომენტი!
როგორც [17] იყო, გათავდა ეს ჯოჯოხეთური ცერემონია, მაგრამ არ
გინდა ეკლესიიდან გამოსვლა ანაფორაში და სახლში წასვლა? გამოვედი,
მაგრამ სირცხვილით ვიწოდი, მეგონა, ყველა მე მცნობს და ყველა მე
მიყურებს, როგორც მაიმუნს. როგორც იყო, მივაღწიე სახლამდინ და
ცოტა დავმშვიდდი. დაიწყო ახლა მეორე ტანჯვა-წამება: მე მიმამაგრეს
პრაქტიკისთვის ერთი კვირით ეგზარქოსის ეკლესიაზე. ყოველდღე აქ
დავდიოდი წირვა-ლოცვის პრაქტიკულად შესასწავლად რუსი ბერების
ხელმძღვანელობით. ჩემთან ერთად მომაგრებული იყო ერთი ახლად
ნაკურთხი მღვდელი, რუსი, რომლის გვარი აღარ მახსოვს. ვიცი კი, რომ
იგი დანიშნული იყო სამხედრო მღვდლად ბაქოში. ცხადად ვატყობდი,
რომ ჩვენი ხელმძღვანელი რუსი ბერები მე და დასახელებულ რუს
მღვდელს ერთნაირად არ გვეპყრობოდნენ. მე არას მასწავლიდნენ, იმას
ყველაფერს ასწავლიდნენ. [18] ვამობდი ჩემ გულში, ნეტავი ერთი მალე
გამანთავისუფლონ და ამათი სწავლება არ მინდა.
ასე თუ ისე, ერთი კვირა ასე მტანჯეს და შემდეგ გამანთავისუფლეს.
მაშინათვე გავექანე შილდისკენ. საჭირო სახელმძღვანელოები წინათვე
მქონდა ნასყიდი და თეორიულად ვსწავლობდი ღვთისმსახურების
შესრულებას, რომ სირცხვილში არ ჩავვარდნილიყავი ახალციხეში.
შილდაში მე გარეთ არ გავსულვარ, ხალხის მრცხვენოდა. დავრჩი აქ,
მგონი, ერთი კვირა თუ რამდენიმე დღე და გავსწიეთ მე და ჩემმა ცოლმა
ახალციხისკენ. ალაზნამდინ გაგვაცილეს მამაჩემმა (მგონი, დედაჩემიც იქ
იყო) და შილდის ერთმა თავადიშვილმა გურგენ გურგენიძემ. ალაზანზე
კარგად ვისადილეთ და ბოლოს გურგენიძემ აიღო ჭიქა ღვინით და
მოგვმართა ჩვენ: „ღმერთმა კიდევ [19] მრავალჯერ გაგვეცილებინოს ასე
თქვენი თავიო“. რას მოიფიქრებდა და წარმოიდგენდა, რომ მას ერთი
კვირის სიცოცხლეღა ჰქონდა. დაბრუნებისას გურგენი ავათ გამხდარიყო
ფილტვების ანთებით (ძალიან სომდა) და ერთ კვირაში გათავებულიყო.
თბილისიდან მიხაილოვამდე რკინისგზით ვიმგზავრეთ, მხოლოდ მიხაი
ლოვიდან ბორჯომისკენ იმ დროს რკინიგზის მეტი ჯერ კიდევ არ იყო. სოფ.
ხაშურში, რომელიც მდებარეობს მიხაილოვის სადგურთან, ჩვენ გავათიეთ
ერთ ღამეს ჩემ ნაცნობ ადგილობრივ მღვდელთან, სუხიშვილთან (ეს
იყო ბიძა ჩემი ამხანაგის და მეგობრის კოტე სუხიშვილისა). მეორე დღეს,
დილით, იქვე დავიჭირეთ ეტლი ერთ თუმნად პირდაპირ ახალციხემდე და
გავსწიეთ შარაგზით.
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ბორჯომის ხეობა ძალიან მომეწონა: აქეთ-იქით მთები, დაფარული
მშვენიერი ტყით, [20] შუაში მიმდინარე მტკვარი და მტკვრის პირად
გაკრიალებული გზატკეცილი სასიამოვნო შთაბეჭდილებას ახდენდა ჩემზე.
განსაკუთრებით მე მომეწონა ბორჯომი, სადაც ცხოვრობდნენ ხოლმე
დიდი მთავრები. იმ დროს ბორჯომში მღვდლად იყო სერგო დავითაშვილი,
რომელსაც დიდ პატივსა სცემდნენ დიდი მთავრები. სერგო დავითაშვილმა
ერთი წლით ჩემზე ადრე გაათავა სემინარია. ახალციხეში ჩვენ მივედით
საღამო ხანზე, მზე ჯერ არ იყო ჩასული. მეეტლემ მიგვიყვანა პირდაპირ
ქალაქის ძველ ნაწილში (რაბათში), წმ. მარინეს ეკლესიასთან, რომლის
გვერდით იყო გაშენებული საეკლესიო სახლი. სახლი იყო მოძველებული,
დახურული მიწით, შედგებოდა სამი ოთახისაგან და მოახდინა ჩემზე
ძალიან ცუდი შთაბეჭდილება. რას ვიზამდით, დავბინავდით ჩვენი ბარგით
ამ სახლში.

ჩემი მღვდლობა და ცხოვრება ქ. ახალციხეში43
[1] შევეხოთ აქ ჯერ ახალციხის გარეგან მდგომარეობას. ახალციხე
შედგებოდა ორი ნაწილისაგან: ერთი იყო ძველი ნაწილი, რომელსაც
ეძახდნენ „რაბათი“, მხოლოდ მეორე - ახალი, რომელსაც უწოდებდნენ
„პლანი“. ამ ორ ნაწილს ჰყოფდა ფოცხოვის წყალი, რომელიც მომდი
ნარეობდა ფოცხოვის ხეობიდან და უერთდებოდა მდ. მტკვარს ახალ
ციხიდან დაახლოებით სამ ვერსტზე. „პლანი“ მდებარეობდა ვაკეზე
ახალციხის, ანუ ფოცხოვის წყლის მარჯვენა მხარეზე, მხოლოდ „რაბათი“
- ამ წყლის მარცხენა მხარეზე, გორაზე. ახალ ნაწილში ცხოვრობდნენ
მომეტებულ ნაწილად სომხები და ცოტაოდენი ადგილობრივი ქართველობა
(უფრო შეძლებული) და მოსამსახურე პირნი. აქვე იყო მაზრისა და ქალაქის
ყველა დაწესებულებანი. ეს ნაწილი გეგმაზე იყო გაშენებული და [2] კარგად
მოწყობილი (ქუჩები ფართო, სახლები ორსართულიანი ქვითკირისა, ზოგი
თუნუქით დახურული და სხ.) და, ალბად, ამისთვის უძახოდნენ „პლანს“.
ძველი ნაწილი - „რაბათი“ - მართლა რომ ძველი ნაწილი იყო. ქუჩები იყო
ვიწრო და ოღროჩოღრო, ეტლით ვერ გაივლიდი, სახლები თითქმის სულ
მიწაში იყო ჩამალული და დახურული მიწით (ამას ეძახოდნენ ერდოებს).
ზოგიერთი სახლი შიგნით ამგვარად იყო მოწყობილი: მრგვალი დიდი
ოთახი, რომელსაც ერთი შესავალი კარები აქვს, ჭერი გუმბათისებური
სანათურით, იატაკი - მიწური, დგას მაგიდა სკამებით და ირგვლივ ტახტები;
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მარცხნიდან იატაკზე ზის ქარუმიძე შალვა ცოლით, მეორე რიგში შუაში კომპოზიტორი დიმიტრი არაყიშვილი, მის გვერდით, მარჯვნიდან პირველი ესტატე მირიანაშვილი, მესამე რიგში შუაში ზის მიხეილ ზანდუკელი
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ზოგი სახლიც სხვანაირად იყო მოწყობილი: აქვს ფანჯრები, ხის იატაკი,
ოთახები უფრო ნათელი. მოსახლეობას წარმოადგენდნენ: ქართველები
და მცირე ნაწილს ბერძნები.
ქართველები სარწმუნეობის მხრივ განიყოფებოდნენ ორად: ქართვე
ლი კათოლიკეები და მართლმადიდებელი ქართველები. [3] უკანას
კნელებს ჰქონდათ თლილის ქვისაგან ახლად გაშენებული დიდი გუმ
ბათიანი ეკლესია წმ. მარინეს სახელობაზე. აქ ვიყავი მე მღვდლად.
ყველაზე ღარიბად ცხოვრობდა მართლმადიდებელი ქართველობა.
ქართველ კათოლიკეებსაც ჰქონდათ თავიანთი ეკლესია, სადაც ჩემ
დროს მღვდლობდა იოანე გვარამაძე44 (ქართულ პრესაში იღებდა მო
ნაწილეობას „ვინმე მესხის“ ფსევდონიმით). მე ძალიან დამაინტერესა
საკითხმა ქართველ კათოლიკეების შესახებ. გვარამაძე გავიცანი და
ხშირად დავიარებოდი მასთან. ბევრ მასალას მაძლევდა გვარამაძე აღნი
შნულ საკითხის შესახებ (შემდეგში მე დავბეჭდე ერთი წერილი ქართველ
კათოლიკეების შესახებ).
ამავე ძველ ნაწილში იყო გაშენებული ძველი ციხე, რომელიც გა
დასცქეროდა ფოცხოვის წყალს და რომელშიაც მოთავსებული იყო
ახალციხის მართლმადიდებელი საკრებულო ტაძარი. აქ მღვდლობ
და დიმიტრი ხახუტაშვილი45, [4] რომელიც, ამასთანავე, ითვლე
ბოდა
მამამთავრად („ბლაღოჩინად“) ახალციხე-ახალქალაქის „საბლა
ღო
ჩი
ნოში“. წირვა-ლოცვა აქ სწარმოებდა რუსულ (სლავურ) ენაზე და
მის მრევლს მომეტებულ ნაწილად შეადგენდა რუსობა, მხოლოდ ჩემს
ეკლესიაში, რომლის მრევლი სულ ქართველობა და ბერძნობა იყო, ქარ
თულს ენაზე.
ახალ ნაწილში მართლმადიდებელი ეკლესია არ იყო, აქ სულ სომხის
ეკლესიები იყო. ჩემს ეკლესიაზე მიწერილი იყო ბერძნების ერთი პატა
რა სოფელი მიქელწმინდა (დაახლოებით 10 კომლი ბერძენი ცხოვრობდა
აქ), რომელიც მდებარეობდა ახალციხიდან 6 ვერსის მანძილზე. მიქელ
წმინდას ჰქონდა თავისი საკუთარი პატარა ეკლესია და, აგრეთვე,
საეკლესიო-სამრევლო სკოლა ერთი მასწავლებლით. დროგამოშვებით
[5] ამ სოფელში დავიარებოდი ღვთისმსახურების და რელიგიურ წესების
იოანე გვარამაძე (1831-1912) - პუბლიცისტი, პედაგოგი, ეთნოგრაფი, მწერალი, საზოგადო
მოღვაწე; უდიდესი წვლილი მიუძღვის მესხეთის შესწავლაში; ზრუნავდა მესხეთის ისტორიული
და კულტურული ძეგლების გადასარჩენად; აქტიურად იბრძოდა სამცხე-ჯავახეთში ქართველთა
ჩაგვრის წინააღმდეგ.
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დიმიტრი ხახუტაშვილი (1854-1937) - სასულიერო პირი, ახალციხისა და ახალქალაქის „ბლა
ღოჩინი“.

45

56

შესასრულებლად; დავიარებოდი მომეტებულ ნაწილად ფეხით. საერ
თოდ, ბერძნები როგორც ამ სოფელში, ისე თვით ახალციხეში კარგად
ცხოვრობდნენ, შეძლებულად. ესენი წარმოადგენდნენ ენერგიულ და
შრომისუნარიან ელემენტს. მომეტებულ ნაწილად აწარმოებდნენ ქვის
მუშაობას: იღებდნენ და სთლიდნენ ქვას (თვით სოფ. მიქელწმინდაში იყო
ქვის ბუდობი), კალატოზობდნენ აბასთუმანში, ახალციხეში, ბორჯომში
და სხ., იღებდნენ სხვადასხვა იჯარებს და სხ. ერთი სიტყვით, ბერძნები
თავიანთ ოჯახებში არც კი ცხოვრობდნენ, სულ გარეთ იყვნენ გასულნი
სამუშაოდ და ცოლ-შვილში მოდიოდნენ დროგამოშვებით.
[6] დაუბრუნდეთ ისევ პირველ ჩემს მისვლას ახალციხეში. პირველად მე
მივედი ახალციხეში 1891 წლის დასაწყისში, სწორედ იმ დროს, როდესაც
იწყებოდა ეგრედ წოდებული დიდი მარხვა. ანაფორაში წინანდებურად
აღარ მცხვენოდა ხალხისა, ვინაიდან აქ ჯერ ნაცნობი არავინ მყვანდა და
ყველანი ჩემთვის უცხონი იყვნენ. ჩემი გაჭირვება მხოლოდ იმაში იყო,
რომ, ჯერ ერთი, ოჯახი ახლად უნდა მომეწყო და, გარდა ამისა, დღეში
სამჯერ ეკლესიაში უნდა მევლო ღვთისმსახურების შესასრულებლად.
განსაკუთრებით დილით - გაუთენებლივ ადგომა ეგრედ წოდებულ
ცისკრი
სთვის საძნელო იყო ჩემთვის. ამას უნდა დაუმატო ისიც, რომ
დიდმარხვის წირვა-ლოცვა რთული და სახათაბალო საქმე იყო და მე კი
სრულებით გამოუცდელი ვიყავ ამაში. ჩემდა სახათაბალოდ, [7] მთავარიც,
გვარად ეფრემი ინასარიძე,46 ჩემთან ერთად იყო ახლად ნაკურთხი და
აბა რა გამოცდილება ექნებოდა ამ ჯადოსნურ საქმეში. საქმეს მხოლოდ
ის მიადვილებდა, რომ მქონდა სახელმძღვანელოები და წინა დღესვე
ვემზადებოდი ხოლმე მეორე დღისთვის. ზოგჯერ დიმიტრი ხახუტაშვილთან
გავიქცეოდი ხოლმე საეჭვო საკითხების გამოსარკვევად. საერთოდ,
დიმიტრი ხახუტაშვილი პატიოსანი პიროვნება იყო. პირველადვე კარ
გად მიმიღო მან და სამუდამოდ დავმეგობრდით. ასე თუ ისე, დიდი
მარხვა კარგად გავატარე, ვერავინ ვერც კი მატყობდა, თუ მე ჯერ კიდევ
გამოუცდელი ვარ. ბერძნების სოფელში მიქელწმინდაშიაც პირველად
ქართულს ენაზე მქონდა წირვა-ლოცვა, მაგრამ შემდეგში ისე გავივარჯიშე
ბერძნულ ენაში (ბერძნული კითხვა, რასაკვირველია, უკვე ვიცოდი),
რომ მთელ ღვთისმსახურებას ბერძნულ ენაზე ვაწარმოებდი. ეკლესიაში
ბერძნული წიგნები ჰქონდათ. [8] ბერძნები საშინლად გახარებულნი
იყვნენ, რომ თავიანთ დედაენაზე ისმენდნენ წირვა-ლოცვას.
ეფრემ ინასარიძე (1864-?) - მთავარი, მღვდელი; ეფრემ ინასარიძე მსახურობდა ქვაბისხევის,
ტიმოთესუბნის და აწყურის ეკლესიაში მოძღვრად.
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ახალგაზრდა ვიყავი, მქონდა ძლიერი ენერგია და სურვილი თვით
განვითარებისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობისა. ვიძენდი წიგნებს,
ვიწერდი ჟურნალ-გაზეთებს, მუდამ ვკითხულობდი და მინდოდა ძველი
მესხეთის დაჩაგრული ქართველობის ზნეობრივი და გონებრივი დონის
ამაღლება. ამის მთავარი საშუალება ჩემთვის იყო ქადაგება საეკლესიო
კათედრალიდან. ჩემი ქადაგების შინაარსი არ იყო ღმერთების, ან
გელოზების და ეშმაკების არსებობის დამტკიცება. არა, მე ეს, როგორც
ვთქვი ზემოთ, არა მწამდა და არც იყო საჭირო ხალხთან ამაზე საუბარი.
მე ვსარგებლობდი ქრისტეს მოძღვრებით, მისი იგავებით და გადავდიოდი
პირდაპირ საზოგადოებრივ ცხოვრების საჭირბოროტო საკითხებზე.
ქადაგება ძალიან იზიდავდა [9] ხალხს ეკლესიაში. კვირა-უქმე დღეებში
ბლომად დაიარებოდა ქართველობა ჩემს ეკლესიაში არა მარტო ქალაქის
ძველი ნაწილიდან, არამედ ახალი ნაწილიდანაც. ამას ხელს უწყობდა,
აგრეთვე, ის გარემოებაც, რომ მოვახერხეთ და მოვაწყეთ ქართული
გალობის გუნდი, რომლის ლოტბარობას ნებაყოფლობით და უსასყიდლოდ
კისრულობდა იმ დროს ახალციხეში მცხოვრები გიორგი ზაალიშვილი
(შემდეგში ზაალიშვილი გადასახლდა თბილისში და იქ გარდაიცვალა).
ქართული გალობა და ქადაგება ძალიან იზიდავდა ხალხს ეკლესიაში.
[10] როგორც ზემოდ აღვნიშნე, მე და ჩემი „ბლაღოჩინი“ - დი
მიტრი ხახუტაშვილი, რომელიც იქვე ახალციხეში (ახალ ნაწილში)
მღვდლობდა, ძალიან დაუახლოვდით ერთმანეთს. მის ეგრედ წოდებულ
„საბლაღაჩინოს“ შეადგენდა იმ დროის ორივე - ახალციხისა და ახალ
ქალაქის მაზრა. ხშირად, როდესაც ის მიდიოდა მაზრაში თავის ქვემდებარე
„საბლაღაჩინოს“ დასათვალიერებლად და სარევიზიოდ, მეც წამიყვანდა
ხოლმე თან. მოგზაურობისას ვათვალიერებდი ძველი მესხეთის (ახალ
ციხე-ახალქალაქის მაზრა) არქეოლოგიურ-ისტორიულ ნაშთებს და ამან
ძალიან დამაინტერესა. საუკეთესო შთაბეჭდილება მოახდინეს ჩემზე,
მაგალითად, საფარის მონასტერმა (ახალციხიდან 7 ვერსის მანძილზე),
ზარზმის მონასტერმა ფოცხოვის ხეობაში, კლდეში გამოკვეთილმა
ვარძიის მონასტერმა მტკვრის ხეობის მარცხენა [11] კიდეზე, იმ დროის
ახალქალაქის მაზრაში ქუმურდოს ეკლესიამ, მშვენიერი მოყვითალო
თლილი ქვით ნაგებმა და სხ. ამასთანავე ერთად, მოგზაურობის დროს
დავრწმუნდი, რომ ზოგიერთი ეკლესიების ძველი ხუცური წარწერები
ახალქალაქის მაზრაში შეცვლილია სომხური წარწერებით. დაახლოებით
ახალციხეში ვცხოვრობდი ოთხ წელიწადს (1891 წლის თებერვლიდან
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1895 წლის მგონი ივლისამდე) და ამ ხნის განმავლობაში ვაგროვებდი
სხვადასხვა მასალას, რომელიც შეეხებოდა საქართველოს საუკეთესო
ნაწილს და ძველი განათლების ცენტრს - ძველ მესხეთს (იგივე სამცხესაათაბაგო).
[12] ამის შედეგი იყო ჩემ მიერ დაბეჭდილი წერილები: „ქ. ახალციხე
და საფარის მონასტერი“47, „ორიოდე სიტყვა ქართველ კათოლიკეთა
შესახებ“48, „მკაცრი შენიშვნები მესხეთის შესახებ“49, „სომხები ახალციხეახალქალაქის მაზრაში“50. უნდა აღვნიშნო, სხვათა შორის, შემდეგი: იმ
დროის სომხის სამღვდელოება ამტკიცებდა, რომ ქართველი კათო
ლიკეები სრულებით არ არსებობენ და რომ ყველა კათოლიკეები ახალ
ციხეში სომხები არიან და ამისთვის ღვთისმსახურება კათოლიკურ ეკლე
სიებში უნდა სრულდებოდეს სომხურ ენაზე. ამავე პოლიტიკას ატარებდა
თვითმპყრობელობაც, რომელიც ქართველ კათოლიკეების ეკლესიებში
უკრძალავდა ღვთისმსახურების ქართულს ენაზე შესრულებას. ამგვარ
პოლიტიკის წინააღმდეგ დიდ ბრძოლას აწარმოებდა ზემოდ დასახე
ლებული [13] ახალციხის ქართველ კათოლიკეთა მღვდელი იოანე გვა
რამაძე. ზემოთ დასახელებულ წერილში ქართველ კათოლიკეების შესახებ
მე ვატარებდი იმ აზრს, რომ არიან სომხები კათოლიკეები (ე.ი. ეროვნებით
სომხები და სარწმუნოებით კათოლიკეები) და ქართველები კათოლიკეები
(ე.ი. ეროვნებით ქართველები და სარწმუნოებით კათოლიკეები) და მათი
არევა ერთმანეთში არ შეიძლება. თუ ეს ასეა და, რასაკვირველია, ასე
იყო და არის, მაშასადამე, ქართველ კათოლიკეებს უფლება ჰქონდათ
ღვთისმსახურება მოესმინათ თავიანთ მშობლიურ - ქართულ ენაზე და
არა გაუგებარ სომხურს ენაზე. როდესაც ჩემი წერილი ქართველ კა
თოლიკეების შესახებ დაიბეჭდა, მე უკვე სალიანში ვცხოვრობდი და იქ
მომივიდა [14] მღვდლის იოანე გვარამაძისაგან წერილი, რომელშიაც
იგი, სხვათა შორის, მადლობას მიცხადებდა აღნიშნულ წერილის გამო
(გვარამაძის წერილი შენახული მაქვს სადღაც ქაღალდებში).
[15] 1891 წლის სექტემბრის 30-ს, დაახლოებით საღამოს 7 საათზე,
დაგვებადა პირველი ვაჟიშვილი, რომელსაც დავარქვით სახელად დათა.
ვთქვი, სექტემბრის 30 რიცხვი თითქმის გასულია და ბარემ ოქტომბრის
1-დან ჩავწერო-მეთქი მეტრიკაში დათას დაბადება. ასეც მოხდა.
ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: გაზ. “ივერია“, 1894 წ., NN114, 116, 117, 122.
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ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: იქვე, 1897 წ., N243.

49

ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: იქვე, 1900 წ., N131, 132, 133.

50

ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: იქვე, 1895 წ., N103.
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მშობიარობამ კარგად ჩაიარა, მაგრამ დაახლოებით ესე მე-5 დღიდან
ძალიან შემოუტია მელოგინეს, ასე რომ, შეგნებას ჰკარგავდა. ხუმრობა
აღარ იყო, მე ძალიან დავფიქრდი და შევწუხდი. მოვიყვანე მაშინათვე
ადგილობრივი ექიმი ვასილ გამრეკელი51, რომელიც ცხოვრობდა ჩემზე
დაშორებით ქალაქის ახალ ნაწილში. გამრეკელი უკვე ხანში შესული
კაცი იყო და გამოცდილი ექიმი. გამრეკელმა მითხრა, ეს „родильная
горячка“52 არისო, რომელიც ხშირად ემართებათ მშობიარებს სისხლის
მოწამლვის [16] ნიადაგზე უსუფთაობის გამო. მე მაშინვე მივხვდი, რომ
ამაში დამნაშავეა ბებიაქალი (მოსალოგინებლად მოწვეული მყვანდა
ადგილობრივი შინაური ბებია-დედაკაცი).
ექიმის რჩევით, მოვიწვიე ნასწავლი ბებიაქალი, გვარად ყაზბეგი,
რომელიც აგრეთვე ცხოვრობდა ქალაქის ახალ ნაწილში. ასე თუ ისე,
ყოველდღე დადიოდნენ ექიმი და ბებიაქალი და როგორც იყო, მელოგინე
გადაარჩინეს სიკვდილს. ყველას უკვირდა მისი გადარჩენა, ვინაიდან
ამგვარ დაავადებისაგან მელოგინეები იშვიათად რჩებიან. ამას დაერთო
ახლა მეორე გაჭირვება: ბავშვი საღად დაიბადა, მაგრამ დაახლოებით
სამი თვის განმავლობაში დღედაღამ, განუწყვეტლივ ისე ტიროდა,
რომ აღარ ვიცოდით რა გვექნა. მიმყვანდა ისევ ის ექიმი გამრეკელი,
ვახმარებდით შინაურ წამალსაც, მაგრამ ვერაფერმა ვერ [17] გასჭრა და
ბავშვი ვერ დამშვიდდა. არც დღე და არც ღამე ჩვენთვის ძილი არ იყო
და ასე ვიტანჯებოდით სამი თვის განმავლობაში. ბოლოს ბავშვი თვითონ
დამშვიდდა, მაგრამ რაში იყო საქმე, ეხლაც არ ვიცი და მე მგონია,
ექიმმაც ვერ გაუგო, რა სტკიოდა ბავშვს, რა აწუხებდა და რა იყო მიზეზი ამ
გამუდმებული ტირილისა. გარეგნობით არა ეტყობოდა რა.
[18] ჯერ ისევ ახალციხეში ვცხოვრობდი, როდესაც ჩემმა ძმამ, მიხა
კომ გაათავა თბილისის სასულიერო სემინარია და შევიდა ვარშავის
სავეტერინარო ინსტიტუტში. ჩვენ ერთმანეთთან ძალიან ხშირი მიწერმოწერა გვქონდა. მე მაინტერესებდა ცოდნის შეძენა, უმაღლესი
სწავლა-განათლება, უნივერსიტეტის ლექციები და სხ. ვსთხოვე, სხვათა
შორის, ისტორიის ლექციები და გამომიგზავნა ვარშავის უნივერსიტეტის
პროფესორის - პავინსკის რომის ისტორიის ლიტოგრაფიული ლექციები
(ეხლაცა მაქვს). ლექციები ძალიან მომეწონა და დიდის სიამოვნებით
და აღტაცებით ვკითხულობდი. ვარშავის ქართველმა სტუდენტობამ
ვასილ გამრეკელი (1839-1916) - ექიმი ახალციხეში; კავკასიის სამედიცინო საზოგადოების წევრი,
საზოგადო მოღვაწე; ახალციხეში დააარსა ბიბლიოთეკა და ქალთა სკოლა.
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დააარსა „საქართველოს განთავისუფლების ლიგა“, რომელსაც კავშირი
ჰქონდა რუსეთის საიდუმლო საზოგადოებასთან, რომლის მიზანი იყო
[19] თვითმპყრობელობის დამხობა. „საქართველოს განთავისუფლების
ლიგამ“ დაამუშავა ხალხში მოქმედების პროგრამა, რომლის ერთი პირი მე
მივიღე ახალციხეში მიხაკოს მეშვეობით. პროგრამას ძალიან საიდუმლოდ
ვინახავდი, გაუზიარე მხოლოდ ზოგიერთ ჩემ მახლობელ ინტელიგენტებს
(ჩემ დროს ახალციხეში იყო ქართველი ინტელიგენცია, თუმცა ნაკლებად).
იყვნენ აქ, სხვათა შორის, ალექსი მიქელაძე, რომელიც შემდეგში სიძედ
გამიხდა - შეირთო ჩემი და ლიზა, რომელიც იმ დროს ჩემთან ცხოვრობდა
ახალციხეში, გიგი ბურჭულაძე, დიმიტრი ხახუტაშვილი, ჯაფარიძე და სხ.
საერთოდ, პროგრამა მომეწონა, განსაკუთრებით ის პუნქტი, რომელიც
ამობს, რომ საქართველოს განთავისუფლება [20] შესაძლებელია
მხოლოდ მუშათა მოძრაობასთან დაკავშირებით. ძალიან მიტაცებდა მე
მუშათა მოძრაობა, მუშათა საკითხი, მუშათა პარტია, მაგრამ ჯერ კიდევ
ნათლად ვერ ვერკვეოდი ამ საკითხებში. პროგრამის ზოგიერთი პუნქტები
მიუღებელი იყო (მხოლოდ აღარ მახსოვს, რა პუნქტები) და კიდევაც
მივწერე ამის შესახებ მიხაკოს. საერთოდ კი დავადექი პროგრამის
ცხოვრებაში გატარებას და ამის ირგვლივ მიწერ-მოწერა მქონდა
ვარშავასთან მიხაკოს მეშვეობით. მაგრამ ბედმა გვიმუხთლა: მამდის
ცნობა (წელიწადი აღარ მახსოვს) ახალციხეში, რომ მიხაკო ვარშავაში
დაიჭირეს.
როგორც შემდეგში გავიგე, საქმის მდგომარეობა ამგვარი ყოფილიყო:
ფილიპე მახარაძეს53 რომელიც აგრეთვე ვარშავაში იყო საბეითალო
ინსტიტუტში, ვარშავის რკინიგზის სადგურზე მიეღო საზღვარგარეთიდან
[21] შემოსული ერთი ყუთი არალეგალური ლიტერატურა. ეს ყუთი
მახარაძეს წაეღო შესანახად პირდაპირ მიხაკოს ბინაზე. თან გაჰყო
ლოდნენ მას საიდუმლოდ ჟანდარმერიის აგენტები. არ გაუვლია თურმე
რამდენიმე საათს, რომ მიხაკოს დაესხა თავს ჟანდარმერია; მიხაკო
დააპატიმრეს და რაც რამ წერილები და ქაღალდები ჰქონდა, წაიღეს.
ყველა ჩემი წერილებიც აქ მოჰყვა. მიხაკოს დაჭერა რომ გავიგე,
მაშინვე თავში გამიელვა აზრმა ჩემი მიწერ-მოწერის შესახებ. დადგა
ზაფხული, წავედი შვებულებაში შილდაში. მამაჩემი და დედაჩემი ძალიან
ფილიპე მახარაძე (1868-1941) - ბოლშევიკი, რევოლუციონერი და საბჭოთა პარტიული მოღვაწე;
წითელი არმიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი საქართველოს ოკუპაციის დროს; საქართველოს
რევკომის თავმჯდომარე. ამავდროულად, საქართველოს მიწათმოქმედების სახალხო კომისარი;
საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი (1921-1923),
ცაკის თავმჯდომარე (1922 წ) და ა.შ.
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შეწუხებულნი არიან მიხაკოს დაჭერის გამო. თელავიდან დეპეშა დაუკარი
მამაჩემის სახელით ვარშავის ინსტიტუტის დირექტორს: „სად არის ჩემი
შვილი მიხეილ მირიანოვი?“. დირექტორმა გვიპასუხა: „სტუდენტ მიხეილ
[22] მირიანოვის ადგილმყოფელობა ინსტიტუტმა არ იცის“. ამის შემდეგ
გავიგე, რომ შიო დედაბრიშვილი54 (ესეც მაშინ ვარშავის სავეტერინარო
ინსტიტუტში სწავლობდა) მუშაობს ს. ყვარელში საფილოქსერო პარტიაში.
წავედი ცხენით ყვარელში და ვნახე შიო დედაბრიშვილი, რომელმაც
მითხრა ყველაფერი, მხოლოდ, აბა, რას მეტყოდა და ან რა ეცოდინებოდა,
რა წაიღეს მიხაკოს ბინიდან. მიხაკო კარგად არის და დაპატიმრებულია
ვარშავის „ციტადელშიო“. ამის შემდეგ აღარ მახსოვს, თვით მიხაკოს
დაუკარი თუ არა დეპეშა ვარშავის ციტადელში. ზაფხულის გასულს ჯერ
მე კიდევ არ ვიყავი დაბრუნებული შილდიდან ახალციხეში, მიხაკო უცბად
და მოულოდნელად მოგვადგა. ყველას, რასაკვირველია, გაგვიხარდა.
მე მაშინათვე ვკითხე ჩემი წერილების შესახებ, მაგრამ მითხრა, [23]
წერილები დახეული მქონდაო (ალბად აღარ ახსოვდა). მეც არხეინად
ვიყავი და ლიგის პრაგრამაც არხეინად მქონდა შენახული ახალციხეში. მე
დავბრუნდი ახალციხეში, მიხაკო ვარშავის ინსტიტუტში აღარ მიიღეს და
ცხოვრობდა თბილისში ნ. მთვარელიშვილთან.
როგორც შემდეგში გავიგეთ, საქმე ამნაირად ყოფილიყო: საზღვარ
გარეთიდან შემოსულ არალეგალურ ლიტერატურის მიხაკოს ბინაზე
აღმოჩენის გამო იგი გაანთავისუფლეს. დანარჩი წერილობითი საბუთები
კი (ლიგის პროგრამა, ოქმები, სიები, ჩემი წერილები და სხ.; მიხაკო ლიგის
მდივნად იყო) ქართულს ენაზე გაგზავნეს თურმე პეტერბურგში რუსულ
ენაზე გადასათარგმნად. ამ პროცესმა გასტანა თითქმის ერთ წელიწადს.
ერთი წლის შემდეგ მიხაკო ხელმეორედ დააპატიმრეს [24] თბილისში და
გადაგზავნეს ქუთაისის საპატიმროში. სახელდობრ, რომელ წელში იყო ეს,
აღარ მახსოვს, მხოლოდ ვიცი, რომ იმ დროს ჯერ ისევ ახალციხეში ვიყავ.
გავიგე ეს ამბავი და წავედი ჯერ თბილისში. აქ ვნახე თბილისის ჟანდარმთა
საგუბერნიო სამმართველოს უფროსი იანკოვსკი, რომელმაც მითხრა,
რომ დაპატიმრებული ქუთაისში გავგზავნეთო საქმის გამოსაძიებლად.
ლაპარაკის დროს, სხვათა შორის, ვკითხე, რა სასჯელი ექნება-მეთქი.
საერთოდ, ამისთანა საქმეებზე უმაღლესი სასჯელიც (სიკვდილით დასჯა)
არისო, მაგრამ ეხლა ძალიან იშვიათად უფარდებენო. ჯერ მაინც საქმის
ვითარება არ ვიცითო.
შიო დედაბრიშვილი / შიო არაგვისპირელი (1867-1926) - მწერალი.
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თბილისიდან გავწიე ქუთაისში. ქ. ქუთაისი ჩემთვის უცნობი ქალაქი
იყო, არ მენახა, ჩამოვხტი სასტუმროში. მომაგონდა, რომ ქუთაისში ცხოვ
რობს ჩემი დროის სემინარიელი მღვდელი ალექსი გიორგაძე55 (მსა
ხურობდა ადგილობრივ ქალთა სასწავლებელში სამღრთო [25] სჯულის
მასწავლებლად), რომელიც შემდეგში ეპისკოპოზად აკურთხეს. კითხვაკითხვით ვიპოვნე მისი ბინა და გადავედი მასთან. მას, რასაკვირველია,
უამბე, რისთვის ჩავედი ქუთაისში. მან, სხვათა შორის, მირჩია ჯერ
ქუთაისის პოლიცმეისტერი ნახე, რას გეტყვისო. იმ დროს ქუთაისის
პოლიცმეისტრად იყო კ. სვიმონიშვილი, რომელსაც არ ვიცნობდი.
წავედი სვიმონიშვილთან, ვნახე, უამბე საქმის გარემოება და ვთხოვე გზის
ჩვენება და დახმარება. სვიმონიშვილმა მითხრა: ეს საქმე საჟანდარმო
სამმართველოს უფროსთან - დებილთან არის და აბა ჯერ იმასთან წადით,
რას გეტყვით ის. როგორც შემდეგში გავიგე, დებილი თურმე ვარშავაში
მსახურობდა და მიხაკოს საქმეს პირველად ის აწარმოებდა. შემდეგ
დებილი გადმოეყვანათ ქუთაისში და ამ საქმის გამოძიება ისევ მისთვის
მიენდოთ.
ვიპოვნე დებილის სახლი (ქუთაისის ბაღის პირდაპირ, [26] ჩრდი
ლოეთით, მეორე სართული). მიმიღო დებილმა და უთხარი ვინა ვარ და
რისთვის მივედი მასთან. მან თვალთმაქცურად მიპასუხა: „მე ძალიან
მოხარული ვარ, რომ თქვენ თვითონ მობძანდით ჩემთან. ამ საქმის გამო
მინდოდა მე თქვენი ნახვა, მე თვითონ მინდა, რომ თქვენ ძმას როგორმე
დავეხმარო. ხვალ ორ საათზე მობრძანდით ჩემთან და ყველაფერს
გეტყვით“. გამოვბრუნდი გახარებული, მეგონა მართლა დებილს ჩვენი
დარდი აქვს და უნდა მიხაკოს დახმარება გაუწიოს. ვერ მიუხვდი დებილს
რა ჰქონდა გულში და ან რას წარმოვიდგენდი, რომ ჩემი წერილები,
რუსულად გადათარგმნილი მაგიდის უჯრაში უწყვია (როგორც ზემოთ
აღვნიშნე, მიხაკომ მითხრა, რომ წერილები არ წაუღიათ, დახეულიაო).
მეორე დღეს სწორედ ორ საათზე მივედი [27] დებილთან. შემიყვანა თავის
კაბინეტში (სხვათა შორის, კარგი ბინა ჰქონდა) და დამიწყო ლაპარაკი
დამშვიდებით, ზრდილობიანად იმის შესახებ, თუ რა შინაარსის მიწერმოწერა მქონდა მიხაკოსთან ვარშავაში ან ხომ არა მიგიღია რაო მისგან
ვარშავიდან. აქ კი მე მაშინვე მივხვდი, რაშია საქმე და გავიფიქრე: „ეხლა
ალექსი გიორგაძე, შემდეგში მიტროპოლიტი ანტონი (ქუთათელი) (1866-1918) - ქუთაისის ქალთა
სასწავლებელში საღმრთო სჯულის მასწავლებელი; 1899 წლიდან ქართველთა შორის წერა–
კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ნამდვილი წევრი; დაკრძალულია ქუთაისის წმინდა
დავით აღმაშენებლის სახელობის საკათედრო ტაძარში, რომელიც 1924 წელს ბოლშევიკებმა
დაანგრიეს. მისი საფლავი დაკარგულად ითვლება.
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კი ხუმრობა აღარ არის, უნდა უშველო ჩემ თავს“. არ დავიკარგე, ხელად
უთხარი მოკლედ რასაც ვწერდი: „როგორა ხარ, როგორ მიმდინარეობს
შენი სწავლა-მეცადინეობა, როდის გითავდებათ გამოცდები, როდის
წამოხვალ, ჩვენ კარგათა ვართ და სხ.“. „ჩემი ძმისაგან მივიღე პროფ.
პავინსკის რომის ისტორიის ლექციები, სხვა არაფერი“. შემეკითხა:
„საქართველოს განთავისუფლების [28] ლიგის პროგრამა არ მიგიღიათ?“
ჩემი პასუხი: „არ მიმიღია“ (აქ ერთგვარი „რისკი“ გავაკეთე. ვიცი, რომ
ლიგის პროგრამა შინა მაქვს შენახული და ვფიქრობდი: ჩემს აქ ყოფნის
დროს დებილი დაუკრავს ახალციხის ჟანდარმერიას დეპეშას ჩემი სახლის
გაჩხრეკის შესახებ). დებილის შეკითხვა: „მაშ, რომ დაგიმტკიცოთ?“ ჩემი
პასუხი: „დამიმტკიცეთ“. ამ დროს გააღო თავის საწერი მაგიდის უჯრა და
ამოიღო იქიდან მთელი დასტა წერილობითი საბუთებისა რუსულს ენაზე
და მათ შორის ჩემი წერილებიც. ამასთანავე, დაუმატა: „აი, ეხლა მოვა
პროკურორიც და ყველაფერი უნდა სთქვა იმასთან“ (ალბად, წინათვე
ჰყავდა დაბარებული პროკურორი). ცოტა ხნის შემდეგ პროკურორიც
შემოვიდა. გვარი პროკურორისა მე მაშინ არ ვიცოდი. შემდეგში,
როდესაც მე [29] უნივერსიტეტი გავათავე და განჯის ოლქის სასამართლოს
განკარგულებაში გადამაგზავნეს, აქ დამხვდა საოლქო სასამართლოს
თავმჯდომარედ ა. ივანოვი, რომელიც მაშინვე ვიცანი და მომაგონდა,
რომ ეს ის პიროვნებაა, რომელიც, როგორც პროკურორი, დაესწრო
დებილთან ჩემს დაკითხვაზე. მაგრამ თვით ივანოვი რაღას მიცნობდა ან
რას მოაგონდებოდა აღნიშნული შემთხვევა.
დაუბრუნდეთ ისევ დებილს: დებილი ჩამაცივდა ჩემი წერილების
ორი ფრაზის შესახებ: „მივიღე პროგრამა, განვიხილეთ და ზოგიერთი
პუნქტები უარვყავით“. დებილი მეკითხება: „ეს რა პროგრამა მიიღე და
ვისთან ერთად განიხილეთ, ვინაიდან სიტყვას „განვიხილეთ“ ხმარობ
მრავლობით რიცხვში?“ პროკურორიც მირჩევს: „Батюшка, говорите все
как было, лучше [30] будет и для вас, и для брата“56. მე, რასაკვირველია,
რუსული „ატკაზი“ დავკარი: მე საქართველოს განთავისუფლების ლიგის
არსებობის შესახებ არა ვიცი რა, არავითარი მისი პროგრამა არ მიმიღია
(მე კარგად ვიცოდი, რომ წერილებში არსად არ მქონდა ნახსენები „ლიგა“.
საერთოდ, წერილებს სიფრთხილით ვწერდი, ვიხსენიებდი მარტო სიტყვას
„პროგრამა“). ჩემ წერილში მოხსენებული პროგრამა - ეს არის ისტორიის
პროგრამა, რომელიც, მართალია, მივიღე ძმისაგან, შინ მეგდო და აღარ
„მამაო, ილაპარაკეთ ისე, როგორც იყო, კარგი იქნება როგორც თქვენთვის, ისე ძმისთვის“ (რუს.).
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ვიცი, ისევ მაქვს თუ არა. ისტორიის ლექციები კი, ვიცი, ისევ მაქვს სახლში.
რაც შეეხება ჩემ მიერ სიტყვის „განვიხილეთ“ მრავლობითი რიცხვში
ხმარებას, ეს მე ჩვეულებად მაქვს. წერილებში ყოველთვის ვხმარობ
მრავლობითი რიცხვს. წერილებში მართლაც ვუჩვენე დებილს ზოგიერთი
[31] ადგილები, სადაც ჩემ მიერ ნახმარი იყო მრავლობითი რიცხვი.
საინტერესო ის არის, რომ მიხაკოს მრავლობითი რიცხვის და
პროგრამის შესახებ ისეთივე ჩვენება მიეცა, როგორც მე. თუმცა წინასწარ
ჩვენ ამის შესახებ არავითარი მოლაპარაკება და შეთანხმება არ გვქონია,
ვინაიდან დარწმუნებულნი ვიყავით, რომ ჟანდარმერიას წერილები
არ წაუღია. დებილი მაინც არ მეშვება, პროკურორი წავიდა, დავრჩით
ჩვენ ორნი: მე და დებილი. ხან ლმობიერად დამიწყებს ლაპარაკს, ხან
- მკაცრად და თანაც მემუქრება: დაგაპატიმრებ, ციხეში გაგგზავნი და
მაშინ ყველაფერს იტყვითო. მე, სულერთია, დაპატიმრებული ვიყავი
სახლში, აღარ მიშვებდა დებილი და იმაშიაც დარწმუნებული ვიყავი,
რომ საპატიმროში [32] გამგზავნიდა. თუმცა, ამავე დროს, ვფიქრობდი,
იქნება, როგორც მღვდელი, არ გამგზავნოს საპატიმროში (თუ არ ვცდები,
სასულიერო პირთა საპატიმროში დაპატიმრებისათვის საჭირო იყო
სასულიერო ხელისუფლების ნებართვა), მაგრამ ჩემი თავისა არ მეშინოდა,
მაგრად ვიყავი, ვერას დამიმტკიცებდნენ. მხოლოდ დარდი მქონდა
ოჯახისა. ვფიქრობდი: მე რომ საპატიმროში გამგზავნიან, უეჭველია,
ადგილიდანაც მომხსნიან და ცოლ-შვილს ვინღა მოუვლის უცხო ქვეყანაში
(ახალციხეში). დათა პატარა იყო, დადიოდა, მხოლოდ დათას მომდევნო თამარა (შემდეგში გარდამეცვალა) - ძუძუს სწოვდა, აკვანში იწვა.
ვამობ, დებილი არ მომეშო. გახდა ოთხი თუ ხუთი საათი. ხან გავა
კაბინეთიდან, ხან ისევ შემოვა და შემეკითხება, აბა მოიფიქრე? რას იტყვი
ლიგის შესახებ? შემომიტანა [33] ერთი ბოთლი იმერული წითელი ღვინო
და მშვენიერი ხიზილალა თეთრი რბილი პურით. ცოტა არ იყოს, მომშივდა
და მშვენივრად გიახელით ეს ღვინო და ხიზილალა. ღვინო სასიამოვნო
იყო და წყალივით ვსომდი; არც მომეკიდა, შეიძლება დებილი ფიქრობდა
(თვითონვე მისხამდა ღვინოს), რომ ღვინო მომეკიდება და ყველაფერს
დავფქვავ, მაგრამ მისი დასკვნა, ცოტა არ იყო, მცდარი გამოდგა. ღამის სამ
თუ ოთხ საათამდინ ვიჯექი დებილთან და მთელი ამ დროის განმავლობაში
ვუჩვენებდი ერთსა და იმავეს. ბოლოს მითხრა: დასწერე შენი ჩვენება,
შენი მიწერ-მოწერის შინაარსი და დამიტოვე. დასწერე აგრეთვე წერილი
თუ გინდა ძმასთან და ხვალ მოგიტან პასუხს ციხიდან. მივწერე მიხაკოს
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ორიოდე სიტყვა: „როგორა ხარ, ხომ არას საჭიროებ? ჩვენ კარგათა ვართ“
(რუსულად). აბა, სხვას [34] რას მივწერდი?
გამოვედი დებილის სახლიდან ძალზე დაღლილ-დაქანცული და
აღელვებული. გარეთ აღარავინ არის, ქალაქის მოსახლეობას სძინავს.
მივდივარ და თან ვფიქრობ, ვის მივადგე-მეთქი ამ დროს. ალექსი
გიორგაძის შეწუხება არ მინდოდა, მაგრამ მაინც კიდევ მეტი გზა არ
მქონდა, ისევ მასთან მივედი. ლოგინიდან ადგა, გამიღო კარები და
გაკვირვებით შემეკითხა, სად დავიკარგე. მე, რასაკვირველია, უამბე, რაში
იყო საქმე. მეორე დღეს დებილის ხელით მივიღე მიხაკოს პასუხი, რომ
კარგათ არის და არაფერს საჭიროებს. ამის შემდეგ გავეშურე პირდაპირ
ახალციხეში. ჩემი გონება და აზრი იქ ტრიალებდა ლიგის პროგრამის
ირგვლივ, ვფიქრობდი, სახლი არ იყოს უჩემოდ გაჩხრეკილი და პროგრამა
წაღებული.
მივედი თუ არა სახლში, მაშინვე ეს ვკითხე ცოლს, ჟანდარმერიას [35]
სახლი ხომ არ გაუჩხრეკია-მეთქი. მივიღე რა უარყოფითი პასუხი, ცოტა
არ იყოს, დავმშვიდდი. დამშვიდებით უამბე ყველაფერი და მაშინათვე
შეუდექი წიგნებისა და ნაწერების მილაგ-მოლაგებას. ლიგის პროგრამ[ა]
და სხვა წერილები თუ რაიმე საეჭვო ნაწერები დავფხრიწე და დავწვი
(თუმცა ეხლა ვნანობ, რათ დავწვი, ისეთი სარდაფი მქონდა სახლის ქვეშ,
მიწაში, რომ შემეძლო თამამად და უშიშრად შემენახა და ვერავის ვერ
მიეგნო, მაგრამ, როგორც ახალგაზრდა და გამოუცდელი, შევშინდი და
ვეღარ მოვიფიქრე).
ჩემი მისვლის სწორედ მეორე დღეს, დილით, მომადგნენ კარზე
ახალციხის საჟანდარმო სამმართველოს უფროსი (პოლკოვნიკი), პრო
კურორის ამხანაგი და საპოლიციო ბოქაული. მათ მოსვლაზე მე აღარ
შემშინებია, უკვე ვიცოდი, რაშია საქმე. პოლკოვნიკმა გამომიცხადა,
რომ [36] უნდა გამიჩხრიკონ სახლი. ინებეთ-მეთქი და დაიწყეს ჩხრეკა.
ამ დროს დიმიტრი ხახუტაშვილი თავის ეკლესიაში (იქვე ქალაქის ძველ
ნაწილში) ყოფილიყო და რომ გაეგო ჩემი ამგვარი მდგომარეობა,
ეფიქრა, არ შეეშინდესო და მაშინვე ჩემკენ წამოსულიყო. ჟანდარმერიის
პოლკოვნიკი იცნობდა დიმიტრი ხახუტაშვილს, როგორც თავის მოძღვარს
და ამისათვის წინააღმდეგობა არ განუცხადებია მის დასწრებაზე ჩემი
სახლის გაჩხრეკის დროს.
კედელზე მქონდა თოკით ჩამოკიდებული „ეტაჟერკა“ და ზედ ელაგა
წიგნები. გადმოაქვთ წიგნები თაროებიდან, თვითეულს გულსმოდგინედ
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შინჯავენ და შემდეგ ძირს აწყობენ. ჩვენ ყველანი ვდგევართ და გაჩუმებუ
ლი უცქერით. იქვე დგას პატარა დათა (იქნება ეს 4 წლისა, ახალუხი
ეცო) და დაბღვერილი შესცქერის (ალბად, ბავშვი გრძნობდა, აქ რაღაც
უბედურება ხდებაო) მათ, [37] როგორ იღებენ წიგნებს თაროებიდან და
ძირს აწყობენ. ამ დროს, დათამ უცბად მიაძახა: „ისევ დავალაგებთ“. ეს
სიტყვები ისე სერიოზულად და მისხლეტით მიაძახა, რომ მე და დიმიტრი
ხახუტაშვილმა უცბად გადავიხარხარეთ. ჟანდარმერიის შეკითხვაზე, თუ
რაშია საქმეო, უთხარით ჩვენი სიცილის მიზეზი და მაშინ მათაც დაიწყეს
სიცილი და ბავშვის მიალერსება.
ყველა ოთახები დაათვალიერეს, დაათვალიერეს მაგიდის უჯრები,
ყუთები, ათვალიერებდნენ კედლებს და სხ. სარდაფში არ ჩასულან და, მე
მგონია, არც მოჰგონებიათ. პოლკოვნიკმა უთხრა პროკურორის ამხანაგს,
საკმარისია, მაგრამ უკანასკნელი მაინც გაჯიუტდა და მოინდომა ბავშვის
აკვნის გასინჯვა. მძინარე ბავშვი (თამარა) აკვნიდან ავიყვანეთ და
მთელი აკვანი გადმოულაგეთ, მაგრამ ვერა იპოვნეს რა. მე არ მითხრეს,
მაგრამ ვიცოდი, რომ ეძებდნენ ლიგის პროგრამას. რაც კი რამ ნაწერი
[38] რვეულები მქონდა, რუსული თუ ქართული, სულ შეკრეს და წაიღეს.
დამპირდნენ, არც ერთი რვეული არ დაიკარგებაო. მე, რასაკვირველია,
დამშვიდებული ვიყავი, რომ წაღებულ რვეულებში ვერას იპოვიდნენ. უნდა
ვსთქვა, რომ ერთი ფეხით მივასწარი ახალციხეში ჩემი სახლის გაჩხრეკას.
როგორც შემდეგში გავიგე, ერთმა გარემოებამ მიშველა: იმ მომენტში,
როდესაც მე ქუთაისში ვიჯექი დებილის კაბინეტში, უკანასკნელს დაეკრა
ახალციხეში დეპეშა ჩემი სახლის გაჩხრეკის შესახებ. ჩემს ბედზე, სწორედ
ამ დროს ახალციხის ჟანდარმერიის უფროსი წასული ყოფილიყო მაზრაში
და ამის გამო თითქმის ერთი კვირით შეჩერდა ჩემი სახლის გაჩხრეკა.
მე უკვე მოუსწარი ქუთაისიდან. [39] რამდენიმე ხნის შემდეგ წაღებული
რვეულები და ნაწერები ისევ დამიბრუნეს ქუთაისიდან (ალბად, დებილს
გაუგზავნეს) ახალციხის ჟანდარმერიის უფროსის მეშვეობით. ქართული
ნაწერები რუსულად გადაეთარგმნათ. ბოლოში ჰქონდათ მიწერილი:
„Перевел Кавтарадзе“.57 ვინ იყო ეს მთარგმნელი ქავთარაძე, არ ვიცი.
თითქმის ლიგის ყველა წევრები დაპატიმრებულნი იყვნენ. ყველას
ბრალსა სდებდნენ საქართველოს განთავისუფლების მოწყობას და
კავშირის დაჭერას იმ საიდუმლო საზოგადოებასთან, რომლის მიზანი
იყო რუსეთის თვითმპყრობელობის დამხობა. რამდენიმე ხნის შემდეგ
57
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ყველანი გაანთავისუფლეს, გაანთავისუფლეს აგრეთვე მიხაკოც (ჩემი
ძმა), მაგრამ ვარშავის სავეტერინარო ინსტიტუტში აღარ მიიღეს, მისცეს
უფლება ყაზანის სავეტერინარო ინსტიტუტში შესვლისა, იქ გაათავა.
[40] ასე დამთავრდა საქართველოს განთავისუფლების საქმე. ვფიქ
რობ, რომ ეს იყო ნაციონალ-რევოლუციური მოძრაობა, რომლის ცენტრში
იდგა საკითხი საქართველოს განთავისუფლებისა რუსეთის თვითმპყრო
ბელობისაგან. ჩემის აზრით, ამ საკითხის გადასაჭრელად ლიგას სწო
რი ხაზი ჰქონდა აღებული, ე.ი. კავშირი მუშათა მოძრაობასთან და
თვითმპყრობელობის დამხობა. უეჭვოა, რომ ყოველგვარ ექსპლოატაციას
(ეკონომიურს, ნაციონალურს) მოსპობდა მხოლოდ და მხოლოდ მუშათა
კლასი, მუშათა რევოლუციური მოძრაობა. ექსპლუატაციის დამცვე
ლი
იყო თვითმპყრობელობა, აქედან გამომდინარეობდა ბრძოლა პოლი
ტიკური, ბრძოლა თვითმპყრობელობის წინააღმდეგ. საქართველოს გან
თა
ვისუფლება (ნაციონალური ექსპლუატაციის მოსპობა) შეიძლებოდა
მხოლოდ და მხოლოდ მუშათა მოძრაობის გაძლიერებით რუსეთში, [41]
თვითმპყრობელობის დამარცხებით და მუშათა კლასის გამარჯვებით.
ახალციხეში ვცხოვრობდი და ვმსახურობდი მღვდლად 1891 წლიდან
1895 წლამდე. თვეში ვიღებდი ჯამაგირს 20 მან. და შემოსავალიც
მექნებოდა დაახლოებით ესე 15 მან. მართალია, არ ვგრძნობდი გაჭირებას,
ვინაიდან იმ დროს იაფობა იყო ახალციხეში, მაგრამ, ამავე დროს, არ
მქონდა შესაძლებლობა წიგნები ბლომად შემეძინა და „შავი დღისთვისაც“
ცოტაოდენი ფული გადამედო. ესეც საჭირო იყო მომავალში შვილების
დასაზრდელად. ჯამაგირის მომატების იმედი არა მქონდა, ამისათვის
გადავწყვიტე სხვაგან გადასვლა. გავიგე, რომ დაცლილია მღვდლის
ადგილი სალიანის (ბაქოს გუბერნიაში) პეტრე-პავლეს ეკლესიაში.
ჯამაგირი იყო თვეში 40 მან. და გარდა ამისა შემოსავალი. ჰაერი და
ადგილმდებარეობა სალიანისა არ ვიცოდი. გავბედე, ვითხოვე ეს ადგილი
და გადამიყვანეს სალიანში. ეს იყო 1895 წ. ზაფხულის [42] თვეებში
(ივნის-ივლისში თუ აგვისტოში). ამ ხანებში გამოვცადე პირველად, რა
არის შვილის სიკვდილი. ამ ტანჯვა-ვაებას და მწუხარებას ჩემს მტერს არ
უსურვებ.
შილდაში გამიხდა სიცხით ავად ორი წლის ბავშვი თამარა. ექიმებმა ვერა
უშველეს რა. გადავიყვანე თელავში, იქაც არა გამოვიდა რა ექიმისაგან.
ჩავიყვანე თბილისში, იქაც არა მეშველა რა, ბავშვი უკან-უკან მიდიოდა.
დადგა უკანასკნელი მომენტი: ბავშვი სულსა ლევს, დავცქერი, ვიტანჯები
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სულიერად, მაგრამ შეძლება არა მაქვს სიკვდილს გამოვტაცო ხელიდან
პატარა თამრიკო. დავასაფლავე პეტრე-პავლეს58 ეკლესიის სასაფლაოზე,
ქვაც დავადე ქართული წარწერით, მაგრამ ეხლა ეს ქვა აღარსად არის.
სასაფლაოზე რომ შევდივართ და მივდივართ პირდაპირ ეკლესიისკენ,
მარჯვნივ, მანამ ეკლესიამდე მივალთ, აქ იყო დასაფლავებული.

ჩემი მღვდლობა და ცხოვრება სალიანში59
[1] პირველად მე წავედი მარტოკა ახალ ადგილზე - სალიანში. ცოლშვილი დავტოვე თბილისში თუ შილდაში. ეს იყო 1895 წლის ზაფხულის
თვეები, ძალიან ცხელოდა, გზა სალიანისკენ მიდის რკინისგზის სადგურ
აჯიკაბულიდან. გზა არ იყო ნაკეთები, დადიოდა ეტლები, ფიცრის „ტროი
კები“ და თათრის მაღალთვლიანი ურმები ერთი ცხენით. აჯიკაბულიდან
სალიანამდე იქნება 53 ვერსი.
მე მეგონა, რომ ჩემი რეზიდენცია და ეკლესია თვით სალიანში
იქნებოდა, მაგრამ ასე არ მოხდა. სალიანში რომ მივედი, მითხრეს,
რომ მღვდლის რეზიდენცია არის თევზის სარეწზე „ბოჟი პრომის
ლი“,
რო
მე
ლიც მდებარეობს სალიანიდან 23 ვერსის მანძილზე მტკვრის
მარცხენა ნაპირზე. [2] თვით სალიანი წარმოადგენდა დიდ სოფელს (და
ბას), გაშენებულს მტკვრის მარცხენა კიდეზე. მკვიდრ მოსახლეობას
შეადგენდნენ მომეტებულ ნაწილად თათრები, მხოლოდ მოსამსახურე
ხალხს, რუსები, ქართველები, სომხები.
ყველა სამაზრო დაწესებულებანი სალიანში იყო, თუმცა მაზრას ეწო
დებოდა არა სალიანის მაზრა, არამედ ჯევათის მაზრა. მტკვრის მარცხენა
მხარეზედაც იყო მოსახლეობა, მაგრამ აქ უფრო მოსამსახურეები
ცხოვრობდნენ და სახლებიც უკეთესი იყო. ერთი ნაპირიდან მეორეზე
ხალხი გადადიოდა ნავებით. იმავე დღეს გავსწიე „ბოჟი პრომისლისკენ“
და ჩავედი ჯერ კიდევ თვალნათლივ. უნდა ვთქვა, რომ აჯიკაბულიდან
დაწყებული გზაში მე ერთი ხე ან სუფთა ბალახი არსად შემხვედრია. [3] ეს
იყო თვალგადუწვდენელი უდაბნო (მუღანის უდაბნო) მარილიანი ნიადა
გით და აქა-იქ მყრალი გამხმარი ბუჩქნარებით, სადაც დასრიალებდნენ
აუარებელი გველები. ბოჟი პრომისლში დამხვდნენ ორი მედავითნე - გიგი
სონღულაშვილი და მეორე რუსი სახელად ვიაჩესლავი (შემდეგში ესენი
ორივენი მღვდლად წავიდნენ), რომელთაც მიჩვენეს ჩემი ბინა საეკლესიო
58
59

ტექსტშია ტერტე-პავლე.
აქედან 730.1.15.
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სახლში.
ბოჟი პრომისლში მოსახლეობა თითქმის არ იყო. აქ ცხოვრობდა
მარტო მღვდელი თავის ორი მედავითნით (თვით ეკლესიაც აქ იყო), პო
ლიციის ბოქაული, ფოსტა-ტელეგრაფის კანტორის (ფოსტის კანტორა
აქ იყო) უფროსი და მისი ორი თუ სამი მოხელე, თევზის მრეწველობის
ზედამხედველი (смотритель рыбной [...]) და ბოჟი პრომისლის თევზის
მრეწველობის გამგე [4] და რამდენიმე ოჯახი.
აქაურმა ბუნებამ და მდგომარეობამ ძალიან ცუდი შთაბეჭდილება
მოახდინეს ჩემზე და საფიქრებელში ჩამაგდეს. განსაკუთრებით მაშინ,
როდესაც დავინახე, რომ დღე და ღამე არა მძინავს: კოღო, ქინქლა,
მორიელების და გველების შიში მოსვენებას არ მაძლევდნენ. ღამე ქინქლა
ისე იკბინებოდა, რომ მთელი ტანი სულ მთლად მისისხლიანდებოდა.
გაუძელი ამ მდგომარეობას რამდენიმე დღე თუ ერთი კვირა და გამოვიქეცი
თბილისში, მინდოდა ისევ ახალციხეში დაბრუნება, მაგრამ გვიანღა იყო.
თბილისში მითხრეს, ახალციხეში უკვე დანიშნულია მღვდელი და წავიდა
კიდეცაო. მეტი გზა აღარ მქონდა, დავბრუნდი ისევ ბოჟი პრომისლიში
ცოლ-შვილით და ბარგით.
საეკლესიო სახლი, რომელშიაც ჩვენა ვცხოვრობდით, ერთსართულიანი
იყო, გაკეთებული მიწის პირად [5] დაუწვარ აგურისგან, შიგნით და გარეთ
გალესილი თეთრად, შეღებილი იატაკებით. ჩემი ბინა შესდგებოდა
ოთხი ოთახისაგან. მედავითნეებს (დიაკვნებს) ეჭირათ თითო ოთახი.
ეზო ჰქონდა დიდი, შემოზღუდული ლერწამით (камыш). მისვლისთანავე
ყველა ფანჯრებს გაუკეთეთ კისეის ბადეები, რომ მცურავი, მორიელი
ან კოღო არ შემოსულიყო. გავაკეთეთ აგრეთვე ეგრედ წოდებული
„პოლოგი“, ე.ი. დავდგით დიდი ოთახის შუა ტახტები ლოგინით და ყველა
მხრიდან ჩამოვაფარეთ თხელი მატერიის ფარდები. ფარდაში ვერა
ძვრებოდა ქინქლა, დაძინებისას უცბად შევძვრებოდი ფარდის ქვეშ და
ყველა მხრიდან, ლეიბების ქვეშ ამოვკეცავდი ფარდას, რომ ქინქლა არ
შემოსულიყო. ეს ძალიან გვშველოდა და შესაძლებლობას გვაძლევდა
ღამე დაგვეძინა, თუმცა ძალიან გვცხელოდა. საერთოდ, იქ ყველანი
„პოლოგის“ [6] ქვეშ იძინებდნენ: ზოგნი გარეთ, ზოგნი ღიაფანჯრებიან
ოთახში, უამისოდ იქ შეუძლებელი იყო ზაფხულის გატარება.
ასე თუ ისე თანდათან და მძიმე-მძიმედ მდგომარეობას შევეჩვიეთ და
ცხოვრების პირობებს ისე შევეგუეთ, რომ გველებისა და მორიელებისა
აღარც კი გვეშინოდა. თუმცა, რასაკვირველია, ძალიან სიფრთხილით
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ვიყავით. მახსოვს, ერთხელ შემოგვპაროდა მორიელი საწოლ ოთახში,
მაგრამ მოვასწარი მისი მოკვლა და ზეთში შენახვა (შუშაში). ეს თურმე
უებარი წამალი იყო მორიელის ნაკბენისთვის. ორჯელაც გველი
შემოგვეპარა ოთახში: ერთხელ დღისით ჩვენმა მოსამსახურემ აბუბამ
(თათარი იყო) შენიშნა, რომ სკოლაში (ამავე სახლში ჩემი ბინის
გვერდით, ერთ დიდ ოთახში, სამრევლო სკოლა გვქონდა გახსნილი)
უზარმაზარი გველი დაცურავს, [7] უნდოდა მისი მოკვლა, მაგრამ გველმა
იატაკში ჩაძრომა მოასწრო. აბუბამ ხელად ამოამტვრია იატაკი და შიგ
მოკლა. ეტყობოდა, იატაკის ქვეშ გასასვლელი არ ჰქონდა. ერთხელაც
(უკვე დაღამებული იყო) ვნახოთ, ეზოს მხრიდან შემოგვესმა რაღაც
ხმა; „კრუუ“, „კრუუ“! აბუბამ გვითხრა, ეს ნამდვილად გველის ხმა არისო.
ავანთეთ ლამპა და მივყეთ ხმას. ეზოში სახლის გვერდით გაკეთებული
გვქონდა პატარა ფიცრული სააბაზანო ფიცრული იატაკით. აბუბამ აჰყარა
იატაკი და ნახა უზარმაზარი გველი. ასეთ მდგომარეობაში და ასეთ შიშის
ქვეშ ვიყავით, მაგრამ მაინც კიდევ გულს არ ვიტეხდით, უძლებდით და
სხვებიც უძლებდნენ ამგვარ პირობებს. ზაფხულში გარეთ ან ქუჩაში რომ
გამოვდიოდით ღამე, წინ დაკვირვებით ვიცქირებოდით, გველს ფეხი არ
დავადგათო. ასე გავატარეთ ბოჟი პრომისლში სამი წელი - 1895-1898 წ.
[8] როგორცა ვთქვი, ეკლესია ბოჟი პრომისლში მქონდა, მაგრამ
მრევლი გაფანტული მყვანდა სხვადასხვა თევზის სარეწებზე და მუდ
მივი სიარული მიხდებოდა. ჩემს სამრევლოს შეადგენდნენ: მდ. მტკვარზე
თევზის სარეწები სალიანიდან დაწყებული ბანკის სარეწამდე (მდება
რეობდა იქ, სადაც მდ. მტკვარი ერთვის კასპიის ზღვას) და კასპიის ზღვის
პირად მდებარე სარეწები და თევზების მჭერლები. უკანასკნელთა შო
რის ყველაზე დიდი იყო ეგრედ წოდებული „კურინსკაია კოსა“ (куринная
коса) რომელიც მდებარეობდა კასპის ზღვის პირად, 60 ვერსის მანძილზე
ბოჟი პრომისლიდან. აქ ბლომად ცხოვრობდნენ რუსები, რომელნიც
აწარმოებდნენ მხოლოდ და მხოლოდ თევზის ჭერას. თვითეული მათგანი
დამოუკიდებელი მწარმოებელი და გამსაღებელი იყო. თვითეულს ჰქონდა
თავისი საკუთარი სახლი და საკუთარი საშუალებები წარმოებისა - ნავები
და სხ.; ჰქონდათ მათ საკუთარი სამლოცველო, მშვენივრად [9] მოწყობილი.
დროგამოშვებით მე მივდიოდი მათთან რელიგიური წესების აღსას
რულებლად, მაგრამ მგზავრობა 60 ვერსის მანძილზე, განსაკუთრებით
ზამთრობით ძალიან მძიმე პირობებში გვიხდებოდა: დავდიოდით (მე და
ჩემი დიაკვანი) თათრის ურმით. დილით ადრე გასულები, საღამოთი ძლივს
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მივიდოდით ხოლმე „კურინსკაია კასაში“. თუ გზა მშრალი იყო, უფრო მარ
დათ მიდიოდა ცხენი, მაგრამ თუ ტალახი იყო (უფრო ზამთრობით), ვაი, იმ
მგზავრობას, ნიადაგი ალიზიანი იყო და ცხენი და ურემი შიგ ეფლობოდა.
მახსოვს ერთი შემთხვევა, როდესაც დეკემბერში ცხენმა ვეღარა
გვზიდა, დაგვიღამდა და დავრჩით გზაში ტრიალ მინდორში. დავინახეთ
სადღაც სინათლე, მეურმემ გვითხრა, ეს ალბად მეძროხეები არიან და
მივყვეთ ამ სინათლეს, იქნება იქ მაინც შევაფაროთ თავიო. ძალზე ცივა,
მოდის თოვლი და თან საშინელი ქარია კასპის ზღვიდან. ჩამოვხტით
ურმიდან. [10] ცხენი ცალიერ ურემს ძლივს ზიდავს და ჩვენც მუხლამდინ
ტალახში ვეფლობით, მივსდევთ ურემს ვაივაგლახით. როგორც იყო,
მივედით სინათლემდინ, სადაც მართლა აღმოჩნდნენ მეძროხეები, მაგრამ
სად შევაფარებდით თავს, ბინა მათ არ ჰქონდათ. ორმოსავით გათხრილ
მიწაში ჩამსხდარიყვნენ და იქ აპრიალებდნენ გამხმარ ბალახბულახს.
ჩვენც იქ ჩავსხედით და მოვითბობდით ხოლმე ხელებს, მაგრამ ეს ბალახი
პრიალებდა. მალე ეს ბალახიც გამოილია (ღამე აბა სად მოაგროვებდნენ?!)
და დავრჩით ისე გათენებამდინ სიცივეში. გვერდებში გვიზუზუნებს
საშინელი ქარი, მხოლოდ ზემოდან გვაყრის თოვლს. გათენდა თუ არა,
გაუდექით გზას და როგორც იყო, მივედით მშვიდობით.
მეორე შემთხვევა: „კურინსკაია კასა“ კუნძულზე იყო, გარშემო ზღვა. ამ კუნძულზე გადასასვლელად უნდა გაგვევლო სრუტე. ზღვის
ღელვის დროს [11] სრუტეში წყალი მატულობდა ისე, რომ შეუძლებელი
იყო გადასვლა, მხოლოდ სხვა დროს ნაკლები იყო და შესაძლებლობა
გვქონდა გადავსულიყავით ან ცხენებით, ან ურმით. მაგრამ მაშინაც
მაინც საშიში იყო, რადგანაც წყალში აქა-იქ საფლობები და ორმოსავით
ჩაღრმავებულები იყო და ცხენი ჩაეფლობოდა ხოლმე, ან შეიძლება
ურმის თვალი ჩავარდნილიყო და ურემი გადაბრუნებულიყო. ერთხელ
მე და ჩემი დიაკვანი (მგონი, ვიაჩესლავი იყო) დაქირავებული ცხენებით
გადავდივართ აქ. საღამო ხანი იყო, ახლად ბინდდებოდა, ქარი არ იყო,
არც წყალი იყო ბლომად. უცბად, ჩემი ცხენი ჩაეფლო, ფეხებს ვეღარ
იღებს, ცხენი წვება, თავი ყურებით წყალში ჩადო (ცხენს თუ ყურში წყალი
ჩაუვიდა, დაიხრჩობა), შეშინდა. მე მაშინვე გადმოვხტი ცხენიდან წყალში,
წელამდინ შემომწვდა, უჯავრდები ცხენს, ვეწევი აღვირს, [12] მაგრამ ცხენი
მაინც აღარა დგება. უფრო და უფრო სიღრმეში მიდის. მე ცხენისა უფრო
შემეშინდა, რომ დაიხრჩოს, საზღაური გამიხდება-მეთქი. ვიაჩესლავი უკვე
გასულია მეორე ნაპირზე. ცხენი იქ დასტოვა და ტანისამოსით შემოსტოპა
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წყალში ჩემს მოსაშველებლად. ერთი ჩვენგანი აღვირით ეწევა ცხენს,
მეორე - კუდით, დიდხანს ვეწვალეთ და ცხენი ძლივს გამოვათრიეთ
წყლიდან ნაპირზე და გადავარჩინეთ. იმ ღამეს იქავე, მახლობელ თევზის
სარეწზე, დავრჩით.
მეორე შემთხვევა: მე და ჩემი მედავითნე (დიაკვანი) გიგო სონ
ღულაშვილი ვბრუნდებოდით „კურინსკაია კასადან“ (აქედან ლენქორანში
პირდაპირ ზღვით ნავებით დაიარებოდნენ, იქნებოდა ესე 30 ვერსი)
სახლში „ბოჟი პრომისლიზე“. ეს იყო ზაფხული, საღამო ხანი, ხმელეთამდე
[13] ვბრუნდებით ზღვით - იალქნიანი ნავით. ნავში ვისხედით ჩვენ ორნი
და ორნიც - მენავეები, რუსები. ღამე იყო მშვენიერი, გრილი, მთვარიანი.
არ იყო ქარი, ზღვა სრულებით არ ღელავდა და ნავი წყნარად მიცურავდა.
მე სიამოვნებით ჩამეძინა ნავში და თითქმის გათენებამდინ არ გამომღვი
ძებია. მენავეებს მიმართულება დაეკარგათ, ე.ი. ვეღარ გაიგეს, რა
მიმართულებით უნდა წასულიყვნენ, რომ ხმელეთზე გადავსულიყავით.
ერთმა უთხრა მეორეს: აბა, აცოცდი ღუზაზე და გაიხედე, იქნება რამე
ნიშანი დაინახო ზღვის პირად. მე ვეღარ მოვასწარი მეთქვა, ნუ აცოცდებიმეთქი (ხელად გავითვალისწინე, რომ ნავი გადაბრუნდებოდა), რომ ეს
რუსი უკვე ღუზაზეა და ნავი ზღვაში პირქვე [14] მოექცა. ეს ორი - რუსი
და სონღულაშვილი რამდენიმე საჟენზე წყალში გადაისროლა. მე ამ
სახიფათო მომენტში გონება არ დამიკარგავ[ს], ხელად ვტაცე ხელები
(შემოვეხვიე) ნავს და ზურგზე მოვექეცი, დამისველდა მხოლოდ ფეხები
მუხლებამდინ. მე მაინც შემეშინდა, მეგონა თუ ნავს დასძირავდა და
მეც ზღვის ფსკერზე მოვექცეოდი. მე ცურვა არ ვიცოდი და, აბა, რას
გადავრჩებოდი. ვხედავ, უკვე გათენებული იყო, ნავი არ იძირება და მეც
უფრო დამშვიდებით გავმაგრდი ნავის ზურგზე. დარწმუნებული ვიყავი, რომ
ყველა ჩემი ამხანაგები დაიხვრჩნენ, ვინაიდან პირველად მე დავინახე,
რომ ისინი წყლის სიღრმეში წაერთვნენ და აღარა ჩანდნენ. მაგრამ
მალე დავინახე, რომ იმათ თავები წამოყვეს, უჩანდათ მარტო ქოჩორი
თავისა. მოვიდნენ ჩემამდინ ცურვით, დადგნენ წყალში ფეხზე და ნავი ისე
გადააბრუნეს, [15] მხოლოდ სულ მთლად წყლით აივსო, მაგრამ მაინც არა
სძირავდა. ნავის გადაბრუნების დროს მე ისევ ნავს მოვეხვიე ხელებით,
მხოლოდ ფეხები ისევ წყალში მქონდა. ჩავდგი ფეხები წყლით სავსე ნავში
და დავიწყე ნავიდან ხელებით წყლის ამოღვრა. წყალმა ჩვენი ხურჯინიც
(შიგ წიგნები გვქონდა) მოიტივტივა და დავიჭირეთ. დავკარგე მხოლოდ
ქოლგა, რომელიც მოუტივტივებია წყალს. ამის შემდეგ ჩავსხედით ისევ
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ნავში და ცოტა ხნის შემდეგ ძლივს მივადექით ხმელეთს. ამის შემდეგ
კიდევ მთელი დღე ვიარეთ ხმელეთით და მივედით მშვიდობით სახლში.
გიგო სონღულაშვილი სახლში ავად გახდა, გაცივდა, ვინაიდან მთელი
დღე დასველებულ ტანისამოსში იყო. მე, როგორც ვთქვი, ტანზე არ
დამსველებია ტანისამოსი.
[16] ამგვარ პირობებში ვიძენდით არსებობის საშუალებებს. გადავრჩით
კიდევ ერთ უბედურებას: ეზოში დიდი ჭა გვქონდა გაკეთებული. სიღრმე
მისი იქნებოდა 9 საჟენი, ნახევრამდინ წყლით სავსე. ჭას არ ჰქონდა
სახურავი, მხოლოდ შემოზღუდული იყო კასრის (ბოჭკის) ფიცრებით
დაახლოებით რამდენიმე გოჯის სიმაღლეზე. ამ კასრის ფიცრებს
გარშემო ლურსმნები ჰქონდა ჩასმული. ზაფხულობით ღვინო-ლუდის ან
წყლის ბოთლებს ჩავკიდებდით ხოლმე ჭაში გასაციებლად და თოკებით
მივაბამდით ხოლმე ამ ლურსმნებზე. ვინაიდან სახურავი არ ჰქონდა ამ
ჭას და მეშინოდა, ბავშვები არ ჩაცვივდნენ-მეთქი, ავდექი და დიდი გეჯა
(კარგად მძიმე იყო) დავაფარე ჭას, მაგრამ ამანაც არა მიშველა რა.
ზაფხულის დღე იყო, სადილის შემდეგ. დათა და იმაზე ცოტა უფროსი ბავშვი
- გიგო სონღულაშვილის [17] ძმისწული (სახელი გადამავიწყდა) - ეზოში
თამაშობდნენ. ჩვენ ოთახში ვართ. დათა თურმე მისულა ჭასთან, აუწევნია
ეს გეჯა (მიკვირს, როგორ შესძლო და ასწია ეს სიმძიმე) და უნდა თურმე
ჩაიხედოს ჭაში. ამ დროს თურმე გეჯა გადავარდნილა მეორე მხარეზე და
თვითონ კი თავდაყირა დაშვებულა ჭაში, მაგრამ, ჩვენდა საბედნიეროდ
გახეული ჩექმა მისდებია ლურსმანს და თავდაყირა ჩაკიდებულა. მეორე
ბავშვს დაუნახავ ეს ამბავი, მაშინვე მივარდნილა, მაგრად წაუვლია ხელები
ფეხზე და ყვირის. ყვირილზე ჩვენ გამოვცვივდით, მაგრამ ჩვენზე ადრე
მიასწრო ჩვენმა მსახურმა აბუბამ და ბავშვი ამოიყვანა. კარგი საცემი იყო,
მაგრამ აბა რას ვიზამდი, შიშით ჩვენ თვითონ დავიწყეთ კანკალი.
[18] ჩემი მატერიალური მდგომარეობა სალიანში გაცილებით უკეთესი
იყო, ვიდრე ახალციხეში. იმდენს ვიღებდი, რომ შემეძლო ცოლ-შვილის
შენახვა, შავი დღისთვის ფულის გადადება და აგრეთვე ბლომად წიგნების
შეძენა. უნდა ვსთქვა, რომ წიგნებს ბლომად ვკითხულობდი, მხოლოდ არ
მქონდა ისეთი სახელმძღვანელო, რომ წიგნების კითხვაში და მეცნიერების
შესწავლაში შემეტანა ერთგვარი სისტემა. მე ჩემით ვამუშავებდი ამგვარ
სისტემას: მასალას სხვადასხვა ჩემთვის საინტერესო საკითხების
შესახებ (წაკითხულ წიგნებიდან ამონაწერებს) ცალ-ცალკე ვაწყობდი
და ვალაგებდი (მუშათა კითხვა, მატერიალიზმი, ისტორია, სოციოლოგია,
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პოლიტიკური ეკონომია, რევოლუცია და რევოლუციების ისტორია, სა
ქართველოს ისტორია და სხ.). რადგანაც უნივერსიტეტში შესვლა [19] ვერ
მოვახერხე, დავადექი წიგნების შეძენის და თვითგანვითარების გზას.
იმ დროს პეტერბურღის უნივერსიტეტში პროფესორობდა ნ. კარეევი60
(ისტორიის პროფესორი), რომელიც დიდის პოპულარობით სარგებლობ
და. სალიანში ცხოვრობდა და მსახურობდა ერთი გადასახადთა ინსპექტო
რი, გვარად ავშაროვი, რომელიც ცხოვრობდა დასახელებულ კარეევის
ძმის ცოლთან (მგონი, გაყრილი იყო პირველ ქმართან). ამ ოჯახს მე
კარგად ვიცნობდი, თვით ავშაროვი განვითარებული კაცი იყო და უყვარდა
სერიოზულ და სამეცნიერო კითხვებზე სჯა-ბაასი. მეც, რასაკვირველია, ეს
მინდოდა და ყოველთვის ვნახავდი ხოლმე, როდესაც სამსახურის გამო
„ბოჟი პრომისლიდან“ სალიანში მივდიოდი. რამდენიმე წიგნიც მაჩუქა
ავშაროვმა. [20] ავშაროვს ბავშვი მოუკვდა ბოჟი პრომისლში (მგონი,
მალარიით) და იქვე დავასაფლავე მე. ფული, რასაკვირველია, არ ავიღე და
შემდეგ საჩუქრად გამომიგზავნა მურაბის ერთი დიდი ვერცხლის კოვზი. აი
ამ ავშაროვის ცოლმა მითხრა, თუ რამე საკითხები გაქვს, მიმართე პროფ.
კარეევს და ის უეჭველად პასუხს მოგვცემსო. აუარებელი წერილები
მისდის მას და არ ზარობს, ყველას სიამოვნებით აძლევს პასუხსაო. მეც
გავბედე და მივწერე წერილი ზოგიერთი საკითხების შესახებ ისტორიიდან
და პასუხიც დაუყოვნებლივ მამივიდა. ეს წერილი ჩემს რვეულებში და
ნაწერებში უნდა იყოს.
ჩემი ზემოდ აღნიშნული ნატვრა ამისრულდა: მოსკოვში იმ დროს
გამოვიდა თვითგანვითარების პროგრამები (Программы [21] самообра
зования). გამოსცა ეს პროგრამები პროფესორთა კომისიამ. მაშინვე
შევიძინე ეს პროგრამები და შეუდექი მეცადინეობას. მე ამოვირჩიე
ისტორია. პროგრამაში ნაჩვენებ წიგნებს ვიწერდი საკუთრებად პირდაპირ
კომისიისაგან. შემქონდა წელიწადში 3 მან. ვკითხულობდი აღნიშნულ
წიგნებს იმ სისტემით, რა სისტემაც ნაჩვენები იყო პროგრამაში. ვწერდი
კონსპექტურ რეფერატებს და უგზავნიდი კომისიას, რომელიც ისევ
მიბრუნდებოდა მე თავისი რეცენზიებით. ეს რეფერატები რეცენზიებით
ისევ შენახული მაქვს. ასე თუ ისე ოთხი კურსი ისტორიისა ამ პროგრამებით
მე გავიარე (პირველყოფილი კულტურა, აღმოსავლეთი ისტორია, რომისა
და საბერძნეთის ისტორია, საშუალო საუკუნეები, [22] ახალი ისტორია).
ნიკოლოზ კარეევი (1850-1931) - რუსი ისტორიკოსი, სოციოლოგი, ჯერ პეტერბურგის, შემდეგ
რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიების წევრ-კორესპონდენტი, სსრკ-ის მეცნიერებათა აკადემიის
საპატიო წევრი.
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დამთავრებით მგონი განჯაში დავამთავრე. უნდა გამოსულიყო პროგრამა
ისტორიისა მეხუთე კურსისაც, რომელშიც იქნებოდა მოყვანილი
ისტორიული თეორიები, მაგრამ მეხუთე კურსის პროგრამა მგონი
სრულებით აღარ გამოსულა, ვინაიდან არსად არ იყო გამოცხადებული
ამის შესახებ და ვერც ვიშოვნე წიგნების მაღაზიაში. ასე რომ, ეს კურსი მე
დამრჩა, არ გამივლია, თუმცა ყველაზე ძალიან ეს მაინტერესებდა, ვინაიდან
მას ექნებოდა სოციოლოგიური ხასიათი (სოციოლოგიური თეორიები - რა
ამოძრავებს ისტორიას, ისტორიულ პროცესს) (სამაგიეროდ შემდეგში მე
თვითონ ჩავჭიდე ამას ხელი).
1896 წ. ბოჟი პრომისლიში დაგვებადა კიდევ ერთი ბავშვი, რომელსაც
დავარქვით სახელად შალვა (შალიკო). მოლოგინებისთვის მოვიწვიე
ბებიაქალი, გვარად ჩაუმანსკაია. აქ, სხვათა შორის, მაგონდება ერთი
სასაცილო ამბავი: [23] თვით ეს ბებიაქალი, სამსახურში ითვლებოდა
პეთოევის კამპანიის სარეწზე (ბანკში), ქმარი კი იყო მთავრობის მოხელე
თევზის მრეწველობის დარგში; ჩაუმანსკი იყო ხუმარა კაცი და ერთხელ
მიამბო მე როგორც ნამდვილი ფაქტი შემდეგი შემთხვევა: „ერთ გემზე
(აღარ მახსოვს რა ადგილას) შემთხვევით შევხვდი ერთი დიდი მთავრის
ცოლს, რომელსაც რაღაც დახმარება და მომსახურეობა გაუწიე. მადლობის
ნიშნად მან მაჩუქა ძაღლის ერთი ძალიან პატარა ლეკვი, რომელიც ჯიბეში
ჩავისვი. ჯიბეში თამბაქო მქონდა. ცოტა ხნის შემდეგ მინდოდა ეს ლეკვი
მენახა. ვეძებე ჯიბეში, მაგრამ ვეღარა ვნახე. ისეთი პატარა იყო ეს ლეკვი,
რომ, წარმოიდგინეთ, რომ თუთუნს ამოჰყოლოდა, თუთუნთან ერთად
(ვერ შევამჩნიე) გამეხვივნა პაპიროსის ქაღალდში და მომეწოვნა“. ეს
ნამდვილი ანეკდოტია, მაგრამ, როგორც ვთქვი, ჩაუმანსკი მიამბობდა მე
სერიოზულად, როგორც ნამდვილ ფაქტს. ძალიან ბევრი ვიცინე.
შალიკო მოიზარდა. თუმცა „ბოჟი [24] პრომისლი“ მალარიის ბუდე იყო,
მაგრამ, წარმოიდგინეთ, სამი წელიწადი ვცხოვრობდით აქ (ზაფხულშიაც)
და ბავშვები მალარიით არ ხდებოდნენ ავად. იქნება ეს იმითაც აიხსნება,
რომ ძალიან ყურადღებას ვაქცევდით კოღოს და წყალს. როგორც ზემოთ
აღვნიშნეთ, ყოველთვის გვეძინა „პოლოგის“ (ფარდის) ქვეშ, სადაც
არც კოღო და არც ქინქლა არ გვიდგებოდა და, გარდა ამისა, წყალს
ყოველთვის ვსვამდით ნადუღს და გაციებულს (წყალი მტკვრისა იყო).
მხოლოდ ერთხელ გამიხდა შალიკო ძალიან ავათ: ჩავედი თბილისში
ცოლ-შვილით. ჩასვლისთანავე შალიკო ავათ გახდა და უცბათ სიცხემ
აუწია 40 გრადუსამდე. მე შევფიქრიანდი და მაშინათვე მოვიწვიე ბავშვის
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ექიმი სომეხი (გვარი მისი, მგონი, გულულოვი, ცხოვრობდა სომხის
ბაზარზე), რომელმაც [25] გაშინჯა თუ არა ბავშვი, მაშინათვე მითხრა,
რომ ეს ნამდვილი მალარია არის სალიანისაო და გამოაჩნდა მხოლოდ
მაშინ, როდესაც ჰაერი გამოიცვალაო. დაუწერა ექიმმა წამლები და ბავშვი
კარგად გახდა.
[26] თევზის სარეწარებზე ცხოვრებამ უფრო მეტად გამიშუქა საკითხები
კაპიტალიზმის, მუშათა მოძრაობის და სოციალისტური თეორიების და
პოლიტიკურ პარტიების შესახებ. აქ შეკრეფილი მასალებით და ჩემ მიერ
ნახულით ვისარგებლე და დავბეჭდე წერილი „თევზის მრეწველობა
მდ. მტკვარზე“61. მაგრამ იმ დროს ყველაფრის თქმა და გამოქვეყნება
საშიში იყო, განსაკუთრებით მუშების მდგომარეობის და ექსპლოატაციის
შესახებ ხმას ვინ ამოიღებდა! რას წარმოადგენდა თევზის მრეწველობა:
ფითოევის კომპანიას თევზის მრეწველობის ცენტრი ჰქონდა ბანკში. ჩემს
მისვლამდე, როგორც მითხრეს, ცენტრი ყოფილიყო „ბოჟი პრომისლში“.
აქ ისევ დარჩენილი იყო ჩემ დროს მშვენიერი ორსართულიანი ფიცრული
სახლი, სადაც თურმე ცხოვრობდა ფითოევის ყველა თევზის სარეწების
გამგე. ამ სახლში ჩემ დროს ცხოვრობდა [27] მარტო ერთი კაცი, რომელიც
თვალ-ყურს ადევნებდა თევზის დაჭერას „ბოჟი პრომისლში“, საიდანაც
დაჭერილ თევზებს (თევზს იჭერდნენ თათრის მუშები მტკვარში ბადის
ჩაგდებით დაახლოებით - ვერსის მანძილზე) გზავნიდა გადასამუშავებლად
ბანკში. ბანკი მდებარეობდა მტკვრის დაყოლება,12 ვერსის მანძილზე
ბოჟი პრომისლიდან. ბანკიც და ბოჟი პრიმისლიც ჩემ დროს ფითოევის
კომპანიას ჰქონდა აღებული იჯარით (საჯარო გადასახადი ხაზინაში
შეჰქონდათ). სარეწების მთავარი მმართველი (управляющий), ანუ გამგე
და მთელი მუშა-მოსამსახურეები ბანკში ცხოვრობდნენ. ბანკი იყო თევზის
მრეწველობის ცენტრი. აქ იყო გაკეთებული და მშვენივრად მოწყობილი
(ევროპულად) ორსართულიანი სახლი, რომელშიაც ცხოვრობდა
მმართველი. ამავე შენობის ძირითა სართულში იყო მოთავსებული
ბუხალტერია. [28] მმართველი ცხოვრობდა შუა სართულში, მხოლოდ ზედა
სართულის ოთახები დანიშნული იყო მიმსვლელი სტუმრების დასაწოლად.
ამის ირგვლივ გაშენებული იყო მუშა-მოსამსახურეებისათვის საცხოვ
რებელი სახლები. მოსამსახურეებს (ბუხალტერი, კანტირშჩიკი, ექიმი,
ეგრედ წოდებული „პლოტოვოი“ და სხ.) ცალ-ცალკე ბინები ჰქონდათ.
შავი, ანუ უბრალო მუშებისთვის (თევზის მჭერლები, დურგლები, კასრების
ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „იხ. გაზ. „ივერია“, 126, 127, წელიწადი აღარ მახსოვს. დაახ
ლოებით იქნებოდა 1897-98“.
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მკეთებელნი, ანუ მებოჭკეები, თევზის მჭრელნი, ხიზილალის გამკეთებელნი,
კოლინკებში და ყუთებში ჩამწყობნი და სხ.) დიდრონი ერთსართულიანი
ფართო ყაზარმები იყო გამართული, მიწური იატაკებით, ერთი შესავალი
კარით და რამდენიმე სანათურით. შუაში შიგნით გამართული იყო დიდი
ღუმელი, მხოლოდ ირგვლივ დადგმული იყო ტახტები, რომელთაგან ზოგი ფარდებჩამოფარებული. ამ ყაზარმებში ცხოვრობდნენ ერთად ქალები და
მამაკაცები, უცოლონი და ცოლიანები თავიანთი ბავშვებით. ამ პირობებში
დიდი გარყვნილობა არსებობდა. აქვე აკეთებდნენ [29] საჭმელს, აქვე
რეცხავდნენ და აშრობდნენ სარეცხს (ზამთრობით); აქვე ისვრებოდნენ
ბავშვები და სხ.
ჰაერი ყაზარმებში მოწამლული იყო. ისეთი საშინელი სუნი იდგა
ყაზარმებში, რომ, როდესაც ამ ყაზარმებში შევდიოდი, ხუთ წუთს ვერა
ვჩერდებოდი, თავბრუ მესხმოდა. ისეც ჰაერი არ ვარგოდა ბანკში და
ცხოვრების ამგვარი პირობები ხომ უფრო მეტად უწყობდნენ ხელს მუშების,
განსაკუთრებით ბავშვების დაავადიანობას და სიკვდილიანობას; ბავშვებს
პირდაპირ მუსრს ავლებდა მალარია, ციებ-ცხელება, სისხა (ფაღარათობა).
არავითარი წამლობა და ექიმობა მათ არ ჰშველოდა. დამარხვადასაფლავებას და მეტრიკის წიგნებში ჩაწერვას ვეღარ ავდიოდი, თითქოს
შავი ჭირი მძვინვარებსო, ისე იხოცებოდა ბავშვობა. ეხლა ვეღარ ვიტყვი,
სიკვდილიანობის რამდენი შემთხვევა იყო საშუალოდ თვეში, [30] მაგრამ
იმის თქმა კი შემიძლიან, რომ დიდი იყო სიკვდილიანობა. ერთ დროს,
მხოლოდ აღარ მახსოვს რომელ წელში, გუბერნიის ხელისუფლებამაც
მიაქცია ამაზე ყურადღება და საქმის გამოსაძიებლად მოვიდა ბანკში
ბაქოს გუბერნიის ვიცე-გუბერნატორი, რომელმაც მომთხოვა მე ცნობები
სიკვდილიანობის რაოდენობის შესახებ. ვიცე-გუბერნატორი ჩამომხდარი
იყო ბანკში სარეწების მმართველთან. მე თვითონ წავედი იქ და წავუღე
მეტრიკის წიგნები. დარწმუნებული ვარ, რომ სიკვდილის ბევრი შემთხვევები
არც კი იწერებოდა მეტრიკის წიგნებში, ვინაიდან ხშირად მღვდელს არ
ატყობინებდნენ ანდერძის ასაგებად და უმღვდელოდ ასაფლავებდნენ იმ
იმედით, რომ შემდეგში შეატყობინებენ და გადაახდევინებენ ანდერძს.
მაგრამ შემდეგშიაც ავიწყდებოდათ და ასე ჩაუწერავი [31] რჩებოდა
სიკვდილის შემთხვევა. თუმცა, საკითხის გამოსარკვევად ისიც საკმარისი
იყო, რაც იყო ჩაწერილი. საქმე გათავდა მით, რომ ვიცე-გუბერნატორმა
მხოლოდ გადაათვალიერა მეტრიკის წიგნები და ამის შემდეგაც მუშების
ცხოვრების პირობები ისევ წინანდელი დარჩა.
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აქ იყო ნამდვილი კაპიტალისტური წარმოება: წარმოების საშუალებანი
(შენობები, მანქანა-იარაღები, ბარკასები და ნავები, ფულადი კაპიტალი და
სხ.) კაპიტალისტებს (ამ შემთხვევაში ფითოევის კამპანიას) ეკუთვნოდა.
მუშები მომეტებულ ნაწილად რუსეთის სხვადასხვა გუბერნიებიდან
მისული რუსები იყვნენ, რომელთაც არავითარი საკუთრება არ ჰქონდათ,
გარდა თავიანთი სამუშაო ძალისა, რომელიც გაყიდული ჰქონდათ
კაპიტალისტებზე სულ მცირე ფასში. მათ მიერ შექმნილ ზედმეტ
ღირებულებას მუქთად ითვისებდა კაპიტალისტი. [32] კაპიტალისტის
ინტერესი მოითხოვდა, რაც შეიძლება გაედიდებინა სამუშაო დღე, ამით
გადიდდებოდა ზედმეტი სამუშაო დროც. ნამდვილად აღარ მახსოვს,
მუშა რამდენ საათს მუშაობდა დღეში. ვფიქრობ, რომ უნდა ყოფილიყო
9-10 საათი, მაგრამ ამასაც არ სჯერდებოდა კაპიტალისტი. ხშირად
სამუშაო დღეს განგებ, ხელოვნურად ადიდებდა ხოლმე. რანაირად? თუ,
მაგალითად, მუშას უნდა დაეწყო მუშაობა დილის 6 საათიდან, საყვირს
დააყვირებდნენ უფრო ადრე, მაგალითად, 5 1/2 საათ. ან თუ მუშას უნდა
შეეწყვიტა მუშაობა საღამოს 6 საათზე, საყვირს დააყვირებდნენ არა 6
საათ., არამედ 7 საათზე. ამით კაპიტალისტი 2 საათამდის კიდევ იგებდა,
მხოლოდ მუშა აგებდა, ვინაიდან ხარჯავდა მეტ ენერგიას კაპიტალისტის
სასარგებლოდ. გარდა ამისა, სარეწს ჰქონდა გახსნილი თავისი საკუთარი
დუქანი (სავაჭრო), სადაც [33] მუშები ხელფასის ანგარიშში ყიდულობდნენ
თავიანთთვის საჭირო სხვადასხვა საგნებს. აქაც კაპიტალისტი იგებდა,
ვინაიდან ზედმეტ ფასებში ჰყიდდა, მხოლოდ მუშა აგებდა.
ერთი სიტყვით, თვით კაპიტალისტები არხეინად და თავისუფლად
ისხდნენ თბილისში ან საზღვარგარედ და იქნება ზოგს არც კი ენახა და
არც კი გამოეცადა ბანკისა და „ბოჟი პრომოსლის“ პირობები, მუშები კი
აქ დღედაღამ მუშაობდნენ საშინელ პირობებში და თავიანთი შრომით
და ენერგიით ავსებდნენ დამქირავებლების ჯიბეებს. ეს არის სხვისი
შრომით სარგებლობა; ეს არის ნამდვილი და უკიდურესად მწვავე ფორმა
ექსპლოატაციისა კაპიტალისტურ წარმოების დროს. ექსპლოატაცია ხდე
ბოდა არა მარტო მამაკაცებისა, არამედ დედაკაცებისაც და ბავშვებისაც კი.
ეგრედ წოდებულ „პლოტზე“, რომელიც გაკეთებული [34] იყო მტკვრის
კიდეზე, სადაც მიადგებოდნენ ხოლმე გემები (გემები დაიარებოდნენ
ბაქოდან სალიანამდე, სადაც გადმოტვირთავდნენ ხოლმე სხვადასხვა
მოტანილ საქონელს და საიდანაც გაჰქონდათ სარეწებზე დამზადებული
თევზის პროდუქტები), ბარკასები და ნავები და სადაც ხდებოდა დაჭერილ
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თევზეულობის გადმოტვირთვა, ხიზილალის ამოღება და დამარილება,
თევზის ზურგიულად და დიმად გაკეთება და სხ., მომეტებულ ნაწილად
მუშაობდნენ კაბაგახდილნი და ნიფხვებში გამოწყობილნი დედაკაცები
და მოზარდნი. მოსამსახურეები იყვნენ უმეტეს ნაწილად სომხები.
თვით მმართველი სარეწებისა იყო სომეხი, ყოფილი ექიმი, გვარად
სტეფანოვი (თუ ტერ-სტეფანოვი), კაცი უკვე ხანში შესული. მაღალი
საფეხურის მოსამსახურენი მატერიალურად უზრუნველყოფილნი იყვნენ.
თვით მმართველი წელიწადში იღებდა, რამდენადაც ვიცი, 20 000 მან.,
რასაკვირველია, ოქროთი, [35] გარდა ამისა, ყოველ წელს იყო პრემიები
(საჩუქრები) ფულით და ჰქონდა, ამასთანავე, ბინა და ჭამა-სმა კამპანიის
ხარჯზე.
მოსამსახურეთაგან ზოგიერთნი, უფრო უცოლონი, მარტოხელანი
ყოველდღე სადილობდნენ მმართველთან ერთად მის სასადილო ოთახში
განსაზღვრულ საათში. აქვე სადილობდნენ მოსული სტუმრებიც. სადილი,
რასაკვირველია, ჩინებული იყო, თევზი-ხიზილალა, ღვინო და ლუდი
(ზაფხულობით საყინულეში გაციებული) ყოველთვის და ბლომად ჰქონდათ.
მუშები, რასაკვირველია, მოკლებულნი იყვნენ ამგვარ სიამოვნებას.
ბოჟი პრომისლში მისვლისას მე მითხრეს, რომ სარეწების მმართველს,
სტეფანოვს მღვდლები არ უყვარს და პატივს არა სცემსო, განსაკუთრებით
კულტუკის62 მღვდელსაო. კულტუკი იყო თევზის სარეწი კასპის ზღვის
პირად [36] და აქ მღვდლობდა ერთი რუსი, გვარად იოანე დომნიშევი.
დომნიშევი იყო კაცი (ყოფილი მედავითნე) და საშინელი ფანატიკოსი
სარწმუნოებაში. სწამდა მარტო მართლმადიდებლობა და სდევნიდა
სხვების, განსაკუთრებით სექტანტების, სარწმუნოებას. სარეწავებზე
და თვით დომნიშევის სამრევლოშიაც ცხოვრობდნენ სექტანტები და
მითხრეს, ღამღამობით დომნიშევი სექტანტების სახლებს ათვალიერებს
ხოლმეო, ჩუმად ხომ არსად არიან ისინი შეგროვილნი სალოცავათაო.
მე მაინც მივედი სტეფანოვთან, გავიცანი და კარგა ხანს გვქონდა
ერთმანეთთან აზრთა გაზიარება. შევატყე, მიმიღო დიდის პატივისცემით.
გამოთხოვებისას მითხრა, რომ ყოველთვის, როდესაც კი ბანკის
სარეწზე ვიქნებოდი, სადილისთვის და ღამის გასათიებლად მის სახლში
მივსულიყავი.
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[72]63 როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ამ სახლის ზედა სართულში თავი
სუფალი ოთახები იყო საწოლებით მოწყობილი სპეციალურად მომსვლე
ლი სტუმრებისთვის. ამის შემდეგ სადილად და ღამის გასა
თი
ებლად
ყოველთვის სტეფანოვთან მივდიოდი და დიდის სიამოვნებით მიმიღებდა
ხოლმე. გარდა ამისა, როდესაც საჭირო იყო ბანკის სარეწზე ჩასვლა რაიმე
რელიგიური წესების შესასრულებლად, მიგზავნიდა ან ეტლს, ან „ტროიკას“
და ან ბარკასს. სააღდგომოდ და საშობაოდ შევდიოდი მასთან ჯვრით
მისალოცად (რომ არ შევსულიყავი ეწყინებოდა) და თავის ბუხჰალტერიის
მეშვეობით მე მიგზავნიდა 25 მან., მხოლოდ დიაკვანს - 10 მან. ამავე
დღესასწაულებში მოგვდიოდა საჩუქრად ხიზილალა (კოლოფებში) და
თევზეულობა. ზუთხის თევზს ვინახავდით ძმარში. [73] მხოლოდ ხიზილალა
ხანდისხან გვიფუჭდებოდა (ობი ეკიდებოდა), ვინაიდან ვერ ვათავებდით
და გადავყრიდით ხოლმე.
ასეთივე კაპიტალისტური წესი წარმოებისა იყო სხვა თევზის სა
რე
წებზედაც, როგორც, მაგ. ნორაშენის სარეწზე, რომელიც მდებარეობდა
მტკვრის მარცხენა ნაპირზე, სამი ვერსტის სიშორეზე ბოჟი პრომისლიდან,
და რომელიც ჩემ დროს იჯარით ჰქონდა აღებული ბაქოს მცხოვრებელს,
მაილოვს. თვით მოხუცებული მამა მაილოვებისა ბაქოში ცხოვრობდა და
ხანდახან მოდიოდა სარეწზე, ახალგაზრდა შვილები კი თვით სარეწზე
ცხოვრობდნენ და აწარმოებდნენ მუშაობას დაქირავებული მუშებით. მათ
ხელშივე იყო აგრეთვე ბაგდანოვკის სარეწი სალიანის ახლო.
[74] აქ უნდა მოვიყვანო კიდევ ერთი მომენტი სალიანის ცხოვრებიდან:
მე ვექვემდებარებოდი ბაქოს რაიონის კეთილმოწესეს („ბლაღოჩინს“)
დეკანოზს იუნიცკის, რომელიც ცხოვრობდა და მღვდლობდა ბაქოში.
მე წინათვე მქონდა გაგონილი, რომ იუნიცკი ძალიან სასტიკი კაცია
და ძალიან სდევნის ქართველებს. ისიც კი მითხრეს, რომ ერთ დროს
იუნიცკიმ პატაკით სთხოვა ეგზარქოსს (მგონი, ვლადიმერს), რომ თვითონ
იუნიცკის ამოერჩია მღვდლები თავის რაიონისთვის, ვინაიდან ქართველი
მღვდლები ზნეობით დაცემულნი არიან.
რამდენად მართალი იყო ეს, მე დარწმუნებით არ ვიცი, მხოლოდ,
ცოტა არ იყოს, ამ ხმებმა შემაშინეს და სიფრთხილით ვიყავი. მე რომ
სემინარიაში ვსწავლობდი, იუნიცკი იმ დროს თბილისის სასულიერო
სასწავლებელში იყო მასწავლებლად [75] და ხშირად დაიარებოდა ჩვენ
რექტორთან, ჩუდეცკისთან, რომელიც მოკლეს 1886 წ. სემინარიის ეზოში
იუნიცკი ეთამაშებოდა ხოლმე ჩუდეცკის ოჯახობას (ცოლი, და ჩუდეცკისა
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და სხ.). შემდეგში იუნიცკიმ შეირთო ჩუდეცკის და და დანიშნეს მღვდლად
ბაქოში. მე მაშინ, რასაკვირველია, არ ვიცნობდი იუნიცკის და არც ვიცოდი
მისი მიმართულება.
სალიანში რომ დამნიშნეს, პირველად ჩავედი ბაქოში იუნიცკის
სანახავად, მაგრამ არ დამხვდა ბაქოში, დავბრუნდი „ბოჟი პრომისლში“
და შეუდექი სამსახურის ასრულებას. ვასრულებ სამსახურს წესიერად და
წესიერად ვაწარმოებ ყოველგვარ მიწერ-მოწერას იუნიცკისთან. მაგრად
ვგრძნობდი ჩემ თავს, ვიცოდი, რომ ვერაფერში დამიჭერდა ჩემი უფროსი.
მე მაინც მინდოდა მისი ნახვა. წავედი ხელმეორედ ბაქოში გემით. [76]
ვნახე იუნიცკი თავის სახლში და წარმოიდგინეთ, ისე ზრდილობიანად
და ალერსიანად მიმიღო (მე ამას არ მოველოდი), რომ სადილათაც კი
დამპატიჟა და მშვენიერი ღვინო დამალევინა. ასე თუ ისე იუნიცკი ჩემთან
ძალიან კარგ განწყობილებაში იყო მთელი იმ ხნის განმავლობაში, რაც
მე „ბოჟი პრომისლში“ ვიყავ. ერთხელ კიდევ ვიყავი სადილად მასთან
ბაქოში და ერთხელაც ასეთი გარემოება იყო: მომდის შილდიდან დეპეშა,
რომ მამაჩემი უკანასკნელ დღეშია. იმავე დღეს გემით წავედი ბაქოში
იუნიცკისგან შვებულების ასაღებად. მაგრამ იუნიცკი ბაქოში არ დამხვდა,
მისმა თანაშემწემ კი არ მომცა შვებულება, მითხრა, იუნიცკისა მეშინიან
და, აბა, რა ვქნა, უიმისოდ შვებულებას ვერ მოგცემო. მე დავკარ ფეხი და
ბაქოდან პირდაპირ შილდაში წავედი. მამაჩემი მართლა ავად დამხვდა
ფილტვების ანთებით. [77] მაგრამ მალე გამობრუნდა და მე ისევ დავბრუნდი
ბოჟი პრომისლში (დაახლოებით ათიოდე დღე მომიგვიანდებოდა).
დაბრუნებისას ისევ ბაქოში შევბრუნდი და უამბე, იუნიცკის, რაში იყო საქმე
და ბოდიშიც მოვიხადე, რომ უიმისოდ დავანებე თავი სამრევლოს და
წავედი ავათმყოფ მამაჩემთან სანახავად. იუნიცკიმ გაიცინა და მითხრა,
არა უშავს რაო.
საერთოდ, იუნიცკის დიდი გავლენა ჰქონდა ბაქოში და თვით
გუბერნატორსაც კი, როგორც გამიგია, ცოტა არ იყოს, თურმე ეშინოდა
მისი. მახსოვს ერთი შემთხვევა: მართლმადიდებელი სასაფლაო
ბოჟი პრომისლში ცუდ მდგომარეობაში იყო. მიუხედავად იმისა, რომ
გარეშემო შემოზღუდული იყო თხილით, ადგილობრივი თათრები
მაინც ერეკებოდნენ შიგ საქონელს, საფლავის ძეგლებს ამტვრევდნენ
და დიდ უსუფთაობას ახდენდნენ. პასუხისმგებლობის მოსახსნელად
მე მივწერე ამის შესახებ ოფიციალურად იუნიცკის, რომელსაც, თავის
მხრივ, პირდაპირ ბაქოს გუბერნატორისთვის მიეწერა ზომების [78]
მიღების შესახებ. გუბერნატორი წინადადებას აძლევს ადგილობრივ
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ბოქაულს, საქმის მდგომარეობა გამოარკვიოს და მიიღოს სათანადო
ზომები სასაფლაოს წესიერ მდგომარეობის დასაცავად. უნდა ვსთქვა,
რომ ბოქაული, როგორც ეტყობოდა, შიშმა აიტანა და ცოტა არ იყოს ცოტა
შეფუცხუნდა. მაგრამ, ამავე დროს, სჩანდა, ჩემთვის უნდა მოეხვივნა
მთელი პასუხისმგებლობა და მწერდა მე ოფიციალურად: „გყავთ თუ არა
სასაფლაოს ყარაული და რა ზომებია თქვენ მიერ მიღებული სასაფლაოს
წესიერ მდგომარეობის დასაცავად“. მე უპასუხე: „სასაფლაოს ყარაული
ეკლესიას არა ჰყავს, ვინაიდან, არსებულ კანონმდებლობის თანახმად,
სასაფლაოებზე ყურისგდება და მეთვალყურეობა ეკისრება ადგილობრივ
პოლიციას“ (მართლაც, ეს ასე იყო და ალბად თვით ბოქაულმა არ იცოდა
ამის შესახებ კანონები). ბოქაული ამის შემდეგ გაჩუმდა.

ჩემი მღვდლობა განჯის რკინიგზის რაიონში და ჩემი
ცხოვრება განჯის რკინიგზის სადგურზე
[1] სალიანიდან მღვდლად გადავედი განჯის რკინიგზის რაიონში 1898
წლის აგვისტოში თუ სექტემბერში. ცოლ-შვილით ვცხოვრობდი განჯის
სადგურზე. მხოლოდ ჩემს რაიონს შეადგენდნენ სადგურები დაწყებული
სად. აქსტაფიდან (თვით აქსტაფა არ შედიოდა ჩემს რაიონში) სად.
უჯარმამდე ჩათვლით. პირველად საცხოვრებელი ბინა (ორი ოთახი) მომცეს
განჯის რკინიგზის ორკლასიან სასწავლებელში, ვინაიდან მე, ამავე დროს,
ვითვლებოდი ამ სასწავლებელში საღმრთო სჯულის მასწავლებლად,
მხოლოდ შემდეგში (რამდენიმე წლის შემდეგ), როდესაც აქ ააშენეს
რკინიგზის მოსამსახურეებისათვის ახალი შენობები, ერთს ამ ახლად
აშენებულ შენობაში მომცეს უფრო ფართო [2] ბინა, რომელიც შედგებოდა
ხუთი ოთახისაგან თავის სამზარეულოთი, საკუჭნაოთი და ძირს სარდაფით
შეშა-ნახშირის დასაწყობად. აქ მე კარგად მოვეწყვე: ბინა, შეშა, ნავთი
მუქთი მქონდა, მაძლევდა თვით რკინისგზა. მქონდა აგრეთვე მუდმივი
რკინისგზის ბილეთი ჩემს რაიონში სამგზავროდ და, ამასთანავე, ცოლშვილისთვის ექვსი ბილეთი წელიწადში, სადაც გვინდოდა, იქ წავიდოდით.
გარდა ამისა, შემოსავალს ჯამაგირიანად თვეში ავდიოდი 200-250 მან., ასე
რომ, ნივთიერი ჩემი მდგომარეობა, განსაკუთრებით იმ დროს, როდესაც
განჯაში იაფობა იყო, შემეძლო ჩამეთვალა დამაკმაყოფილებლად.
შემეძლო ცოლ-შვილიც დამეკმაყოფილებინა და შვილებიც აღმეზარდა
სასწავლებლებში.
გარდა დათასი და შალიკოსი, აქ შემეძინა კიდევ სამი ბავშვი: ირაკლი,
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ილიკო და თამარი. [3] ეს არის მეორე თამარი; მოსაგონებლად და
სახსოვრად იმ თამარისა, რომელიც მყვანდა დათას შემდეგ (იხ. ზემოთ).
ირაკლი განჯაშივე გარდამეცვალა, მხოლოდ 4 წლის ილიკო დამეღუპა
ტრაგიკულად. რანაირად? ოთხი წლისა იყო და თამაშობდა ეზოში სხვა
ბავშვებთან ერთად. გამოპარულიყო და დამჯდარიყო ვაგონეტკაზე,
რომელიც იდგა რკინისგზის ლიანდაგთან; ბავშვი არხეინად უყურებს
თურმე მატარებლების და ვაგონების მანევრებს. ამ დროს თურმე ერთი
ვაგონი მეორე ვაგონს დააჯახეს და ერთი მათგანი გადაწვა სწორედ იმ
ვაგონეტკაზე, რომელზედაც იჯდა ჩემი ილიკო. აბა, რა ხეირს დააყრიდა
ბავშვს?! ამ სტრიქონებს ვწერ, მაგრამ, ვაი, ამ წერას! გული მიჯდება.
სხვის ბავშვებმა შეგვატყობინეს სახლში ეს უბედურება. გავიქეცი
თავგადაგლეჯილი, [4] მაგრამ რას ვხედავ, ასვენია უსულოდ პატარა
ილიკო. იმ დროს რომ დედამიწა გამსქდარიყო და შიგ ჩავარდნილიყავი,
ის მერჩივნა, ვიდრე ცოცხლად დარჩენა.
ჩემს ტანჯულ სულიერ მდგომარეობას ვეღარ აგიწერთ, ვინაიდან
არა მაქვს საკმარისი სიტყვები, რომ ეს ტანჯვა-ვაება გამოვხატო.
ადგილზე დამხვდა ჩემი მეზობელი და მახლობელი ნაცნობი, რკინისგზის
მოსამსახურე კონსტანტინე გაბუნია, რომელიც ძალიან მამხნევებდა ამ
უბედურების გამო. მანვე დაისვენა მკლავებზე ბავშვი და შევედით იქვე
საავათმყოფოში. გაშინჯა ფერშალმა და მითხრა, არავითარი ნიშნები
სიცოცხლისა აღარ აქვსო. ისევ იმ გაბუნიამ მიშველა და წამოასვენა ბავშვი
სახლში. რაღა ბევრი გავაგრძელო, ესე უბედურად, ესე ტრაგიკულად [5] და
მოულოდნელად პატარა ილიკო გამომეცალა ხელიდან. მაგრამ იქნება
მეცა ვარ დამნაშავე მის წინაშე? რასაკვირველია, ვარ. პასუხისმგებელი მე
ვიყავ და ვარ, მე მოვკალი ჩემი ბავშვი, მე მოუსპე მას უდროოდ სიცოცხლე!
რათ ვენდე სხვებს?! მართალია, ბევრი საქმეები მქონდა, მუდამ აუარებელ
საქმეებში ვიყავ გართული, მაგრამ რატომ ბავშვი თავის დროზე არ
მოვიკითხე, მსახურს რა დარდი ჰქონდა ბავშვისა?! ჩვენ, მშობლები, ვართ
დამნაშავენი! დავასაფლავეთ განჯის სადგურის სასაფლაოზე, ირაკლის
გვერდით. რამდენიმე ხნის შემდეგ გამომძიებელმა გასჭრა ბავშვი,
ვინაიდან გამოძიებას აწარმოებდა ამ საქმეზე, მხოლოდ არ ვიცი და
არც ყურადღებას ვაქცევდი, რით დამთავრდა ეს საქმე. ჩემთვის საჭირო
აღარ იყო, ვინ იყო დამნაშავე ვაგონების დაჯახებაში. ბავშვს ვეღარ
გამიცოცხლებდნენ.
[6] მე ჩემს თავზე რომ გამოვცადე და სასულიერო სასწავლებლიდან
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უმაღლეს სასწავლებელში (უნივერსიტეტში) ვერ შევედი, მინდოდა,
შვილებისთვის ისეთი გზა მიმეცა, რომ შესძლებოდათ უნივერსიტეტში
დაუბრკოლებლივ შესვლა და უმაღლესი ცოდნის შეძენა. მწყუროდა
მეცნიერება, ცოდნა, გონებრივი განვითარება და ეს მინდოდა შვი
ლებისთვისაც. სასულიერო სასწავლებელში რას შევიყვანდი? მე თვი
თონ მძულდა ჩემი თავი, რომ ანაფორაში ვიყავ გახვეული, მძულდა
სასულიერო წოდება, მძულდა რელიგია და ეკლესია! დათა მოვამზადებინე
გიმნაზიისთვის განჯის რკინისგზის სასწავლებლის მასწავლებელს, გ. ი.
კონსტანტინოვს. დაიჭირა გამოცდა და შევიყვანე ქ. განჯის გიმნაზიაში.
[7] ქ. განჯა მდებარეობს სადგურიდან სამი ვერსის მანძილზე. იმ
დროს სადგურიდან ქალაქამდე დაიარებოდა ცხენმატარებელი (ცხენის
ტრამვაი) და ამით დადიოდა დათა გიმნაზიაში. ძალიან ძალას ვატანდი,
რომ არ ეზარმაცნა და კარგად ესწავლა. მაგრამ ერთი მომენტი იყო,
როდესაც ძალიან გამაჯავრა: ეს ბიჭი თავის დროზე მიდის გიმნაზიაში და
თავის დროზე მოდის, მე მგონია, თუ გიმნაზიაში დაიარება წესიერად. მე
მაინც დროგამოშვებით მივდიოდი ხოლმე გიმნაზიაში იმის გასაგებად, თუ
როგორ სწავლობს ბავშვი, მაგრამ ვინაიდან ძალიან ვიყავი დატვირთული
საქმეებით, იყო მომენტი, როდესაც კარგა ხნის განმავლობაში ვეღარ
წავედი გიმნაზიაში და ვერ გავიგე დათას გარემოება. როგორც იყო,
მოვახერხე და გავიქეცი გიმნაზიაში, მაგრამ რას მეუბნებიან: ორი
თვეც იქნება, შენი შვილი გიმნაზიაში [8] აღარ გვინახავსო. მე ძალიან
გამიკვირდა, ძალიანაც შევწუხდი, მაგრამ არ ვიცოდი, რაში იყო საქმე.
ერთი სიტყვით, ბოლოს, როგორც იყო გავიგე, რომ ეს ბიჭი თავის დროზე
მიდის განჯაში, მაგრამ გიმნაზიაში კი არ მიდის, ქალაქის ბაღში თამაშობს
თავის ამხანაგებთან ერთად და შემდეგ, როდესაც გაკვეთილების
გათავების დრო მოდის, ბრუნდება სახლში. მოდი და გაუგე, რაშია საქმე?
მაგრამ კითხვა-კითხვით მაინც გავიგე, რომ საქმე ისე იყო, როგორც
ავწერე. დავემუქრე: თუ კიდევ გაბედე, მოგკლავ-მეთქი. ამის შემდეგ აღარ
შემიმჩნევია და ასე ამგვარად განჯის გიმნაზიაში დათა მივიდა, მგონი,
მეოთხე კლასამდე (დანარჩენი შემდეგში).
შალიკო როდესაც მოიზარდა, მივაბარე პირდაპირ [9] თბილისში,
ლისენკოს პანსიონში (ამ პანსიონს ძალიან მიქებდნენ) გიმნაზიისთვის
მოსამზადებლად. ვაძლევდი თვეში 33 მან. და ყველაფერი პანსიონისა
იყო. შემდეგ შევიყვანე თბილისის პირველ გიმნაზიაში, ცხოვრობდა
თვით პანსიონში. აქ, სხვათა შორის, გადარჩა ერთ უბედურებას:
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დემონსტრაციების დროს (აღარ მახსოვს, რომელ წელში) კაზაკები
შეესივნენ პირველ გიმნაზიას და სულ მთლად აიკლეს; უმანკო ბავშვებიც
კი დახოცეს. სხვათა შორის, შალიკოს ერთი ამხანაგი, 8-10 წლის ბავშვი,
მგონი, გვარად ცურინოვი, გამხეცებულ კაზაკებს ხიშტებზე აეგოთ. შალიკო
გადარჩა, იმიტომ, რომ სწორედ იმ დღეს ბიძაჩემის, ნ. მთვარელიშვილის,
ცოლს - ნინო ხარიტონის ასულს - თავისთან წაეყვანა ბავშვი. გიმნაზიის
აკლება რომ გავიგე, მაშინვე დეპეშა დაუკარი განჯიდან თბილისში
შალიკოს შესახებ. კარგი ამბავი რომ მოგვივიდა, დავმშვიდდით.
[10] დაუბრუნდეთ ისევ განჯას: განჯა (ст. Елисаветополь) დიდი სად
გური იყო. ლიანდაგის ორივე მხარეზე გაშენებული იყო დიდრონი
ორსართულიანი სახლები რკინისგზის მოსამსახურეთათვის, რომელთა
რაოდენობა დაახლოებით იქნებოდა 600 კომლი. დაბალ მოსამსახურეებს
ეჭირათ თითო ოთახი, მხოლოდ საშუალეებს (მაგ. მემანქანეებს) - ორორი, მხოლოდ სულ მაღალი საფეხურის მოსამსახურეებს (დისტანციის
უფროსი, დეპოს უფროსი, მოძრაობის უფროსი ექიმი) - დიდრონი ბინები
მშვენივრად მოწყობილი. ვინაიდან შენობები საკმარისი არ იყო, შემდეგში
ააშენეს კიდევ სახლები თავისუფალ ადგილზე, რომელიც მდებარეობდა
იქვე, სადგურთან ახლოს. სადგურის გარშემო ბლომად ცხოვრობდნენ
კერძო პირები, განსაკუთრებით ეგრედ წოდებული სექტანტები [11]
(მალაკნები, სტაროობრიადცები, ბატენდისტები და სხ.).
თვით მოსამსახურეებში იყვნენ: ქართველები, რუსები, პოლონელები
და სხ. ქართველობა ბლომად იყო. ბლომად იყვნენ აგრეთვე ეგრედ
წოდებული შავი მუშები დეპოში.
რკინისგზას სადგურზე ჰქონდა თავისი საკუთარი კლუბი წიგნთსაცავით
და სამკითხველოთი, ეკლესია (ფიცრული, დროებითი, შემდეგში უნდოდათ
ქვითკირის ეკლესიის აშენება, მაგრამ ეს აზრი ვერ განახორციელეს ჩემ
დროს) და ოთხკლასიანი თუ სამკლასიანი სასწავლებელი. [12] განჯის
სადგურზე მე ვცხოვრობდი 1898 წლიდან 1905 წლის დეკემბრამდინ. აქ
აღვნიშნავ ამ პერიოდიდან ზოგიერთ მომენტებს, რომელთაც, ჩემის
აზრით, ექნებათ საზოგადოებრივი მნიშვნელობა. როგორც ვთქვი, აქ უფრო
მეტი შესაძლებლობა მქონდა წიგნების შეძენისა. ჩემს წიგნთასაცავს
ვაფართოებდი, ვიწერდი წიგნებს რუსეთიდან, ვყიდულობდი თბილისშიც.
ჩემს მეცადინეობას „По программам самообразования“64 განვაგრძობდი.
ვიწერდი აგრეთვე ჟურნალს „Библиотека самообразования65, რომელშიაც
64

„თვითგანათლების პროგრამით“ (რუს.).

„თვითგანათლების ბიბლიოთეკა“ (რუს.).
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„მთელი ქვეყნის სოციალისტური პარტიების წინამძღოლები”
ესტატე მირიანაშვილის პირადი ფონდიდან
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მშვენიერი სტატიები იყო (ჟურნალს მოსდევდა აგრეთვე „в виде
приложений“66 სხვადასხვა დარგის სამეცნიერო წიგნები) და თითქმის იმ
დროის ყველა ქართულ ჟურნალ-გაზეთებს. გაზეთების ყველა ნომრებს
ვინახავდი, მაგრამ ჩემდა საუბედუროდ, დავკარგე შემდეგში, როდესაც მე
უნივერსიტეტში [13] ვიყავ.
საერთოდ, აქ დიდი მოძრაობა და მუშაობა იყო მუშათა შორის. ეს მე
ძალიან მაინტერესებდა და დაუღალავი ენერგიით და აღფრთოვანებით
ვეკიდებოდი მუშათა მოძრაობის საკითხს. უკვე გამორკვეული ხაზი
მქონდა აღებული. მარქსისტული მოძღვრება, მუშათა საკითხი, სოცია
ლიზმი და სოციალური რევოლუცია - ჩემი მიზანი და იდეალი იყო. ჩემზე
დიდი გავლენა ჰქონდათ ნ. ჟორდანიას67 ჟურნალს, „კვალს“ (თვით ჟორ
დანიას წერილებს), რომელიც კარგად აშუქებდა კაპიტალის და შრომის
ურთიერთობის საკითხებს და იძლეოდა სწორ ანალიზს ყოველივე სა
ზოგადოებრივი მოვლენისას მარქსისტული თვალსაზრისით, და პლე
ხანოვის და კაუცკის ნაწერებს. არამცთუ მე, არამედ განჯის მთელი სა
ზოგადოება და მუშები აღტაცებულნი იყვნენ ჟორდანიას წერილებით
„კვალში“. არც ამობდნენ - „ჟორდანია“, საკმარისი [14] იყო ეთქვათ „ნოე“,
„ნოეს“ წერილი, ნოემ გაიარა მატარებლით, ნოე ჩამოვიდა, რომ ყველას
გაეგო, რომ ეს „ნოე“ არის ნ. ჟორდანია.
ერთ წელიწადს, მახსოვს, ნ. ჟორდანია განჯაში გადმოასახლეს. უკ
ვე ყველამ იცოდა და ყველამ გაიგო უცბად, რომ ნოე აქ ცხოვრობს.
ვიწერდი აგრეთვე პლეხანოვის ჟურნალს „Единство“, რომელსაც დიდის
სიამოვნებით და აღტაცებით ვკითხულობდი. ამ ჟურნალის თითქმის
ყოველ ნომერში პლეხანოვის და დეიჩის სტატიები იყო. მოკლე სტატიები
იყო, მაგრამ მათი მდიდარი შინაარსი გულსაც ხვდებოდა და ტვინსაც.
ამ ჟურნალის გამოცემა პლეხანოვმა68 დაიწყო, მგონი, კონსტიტუციის
გამოცხადების შემდეგ, როდესაც იგი ჩამოვიდა საზღვარგარეთიდან
პეტერბურღში. განჯაში განვითარებული იყო უფრო სოც-დემოკრატიული
პარტია. თუმცა მე ფორმალურად არ ვითვლებოდი ამ პარტიის წევ
რად,(საშიში [15] იყო ანაფორიანისთვის კრებებზე სიარული), მაგრამ ყვე
ლამ იცოდა შინაურებმა, რომ ანაფორაში გახვეულია მარქსისტი, სოცდე
მოკრატი.
66

„დამატების სახით“ (რუს.).

ნოე ჟორდანია (1868-1953) - პოლიტიკოსი, პუბლიცისტი, ქართველი სოციალ-დემოკრატების
ლიდერი, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე.

67

68
გიორგი პლეხანოვი (1856-1918) - მარქსიზმის თეორეტიკოსი და პროპაგანდისტი, ფილოსოფოსი,
გაზეთ „ისკრის“ ერთ-ერთი დამფუძნებელი.
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იმ დროს იყო ამ პარტიის ორი ფრაქცია: ბოლშევიკებისა და მენშე
ვიკებისა. მე არ თანავუგრძნობდი ბოლშევიკების ფრაქციას, მივდიოდი
მენშევიკების სახით და ვიცოდი, რასა სწყვეტავდნენ და რას აკეთებდნენ
ამ ფრაქციებში. ამ ფრაქციებს შორის ჯერ კიდევ არ იყო არავითარი
განხეთქილება და პრინციპიალური განსხვავება. განსხვავება იყო მხო
ლოდ ტექნიკური ხასიათისა. ერთხელ გადასწყვიტეს ადგილობრივ სა
ჟანდარმო ვახმისტრის (გვარად ბურმა) მოკვლა, ვინაიდან ღამღამობით
მოსვენებას არ აძლევდა, უვლიდა სახლებს და ათვალიერებდა, ხომ არსად
არის საიდუმლო კრებაო. მე უკვე ვიცოდი წინათვე, რომ ამა და ამ დღეს და
ამა და ამ საათზე [16] ბურმა უნდა მოეკლათ.
წარმოიდგინეთ, რომ სწორედ იმ ქუჩაზე, იმ დღეს და იმ საათზე გა
ვარდა უცბად რევოლვერი (ქუჩა ჩემს სახლთან ახლოს იყო) და ბურმა
სასიკვდილოდა დასჭრეს. ეს იყო საღამო ხანზე, ზაფხულში, ჯერ კიდევ
თვალნათლივ. მკვლელი ვერ დაიჭირეს. დაჭრილი წაიყვანეს მაშინვე
ადგილობრივ საავათმყოფოში და მეც მიმიწვიეს საზიარებლად. ვაზიარე,
გრძნობა ჯერ კიდევ არა ჰქონდა დაკარგული, მაგრამ, ვეღარ ლაპარაკობდა,
ოხრავდა და კვნესოდა, დაჭრილი იყო მუცელში. მალე გარდაიცვალა.
გარდა ლეგალური ლიტერატურისა, ვკითხულობდით აგრეთვე არა
ლეგალურ ლიტერატურასაც (წიგნები, პროკლამაციები, გაზეთები და
სხ.), რომელიც მისდიოდათ ადგილობრივ ორგანიზაციებს. ხშირად
არა
ლეგალურ ლიტერატურას ინახავდნენ [17] ჩემთან, ვინაიდან ფიქ
რობდნენ, რომ ჩემზე, როგორც მღვდელზე, ჟანდარმერია ვერ მიიტანდა
ეჭვს. ეს მართალიც იყო. ისე ვიქცეოდი, ისე ფრთხილი ვიყავი, ეკლესიაში
თუ ეკლესიის გარეთ, რომ, აბა, რომელი ჟანდარმი შეიტანდა ჩემში ეჭვს
და იფიქრებდა, რომ მე მსოფლმხედველობით ვარ მატერიალისტი,
მარქსისტი და კავშირი მაქვს მუშათა პოლიტიკურ ორგანიზაციებთან.
როგორ მოჰქონდათ ჩემთან არალეგალური ლიტერატურა? იყო ამგვარი
შემთხვევები, რომ ჩასდებდნენ კალათაში ლიტერატურას, ზემოდან
დააწყობდნენ ან ხილს, ან სხვა რამეს და ისე შემოიტანდნენ ჩემთან.
ერთხელ, მახსოვს, ფოსტით, უბრალო წერილით საზღვარგარეთიდან
მივიღე „Искра“-ს რამდენიმე ნომერი. დაბეჭდილი იყო წვრილი შრიფტით
ძალიან თხელ ქაღალდზე. მე თვითონ გამიკვირდა, რომ წერილი არ
გახსნეს.
[18] მეორე მომენტი: თვითმპყრობელობა, როგორც ხელისუფლება
მემამულეებისა და კაპიტალისტებისა, სხვადასხვა ხერხებს და საშუა
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ლებებს ხმარობდა მუშათა კლასის რევოლუციურ მოძრაობის ჩასაქრობად
და მოსასპობად. ერთი ამ საშუალებათაგანი: სხვადასხვა ერთა შორის
ეროვნულ შუღლის ჩამოგდება და გამწვავება. ამ შემთხვევაში, უეჭველია,
სხვადასხვა ერთა მუშების შორის სოლიდარობა ირღვევა და მათი რე
ვოლუციური ძალები იქსაქსება. აქ იგებს გაბატონებული კლასი და მისი
ხელისუფლება, მხოლოდ ექსპლოატირებული კლასი აგებს. ქ. განჯაში
მომეტებულ ნაწილად ცხოვრობდნენ თათრები და სომხები. ერთი ნა
წილი ქალაქისა ეკავათ თათრებს, მხოლოდ მეორე ნაწილი - სომხებს.
თვითმპყრობელობის აგენტებმა [19] ხელოვნურად მოამზადეს აქ (როგორც
სხვაგანაც - ბაქო, თბილისი) ნიადაგი მათი შეტაკებისა69.
ერთ დღეს (თვე და რიცხვი აღარ მახსოვს), დაახლოებით დღის 12 თუ
1 საათზე, უცბად თათრები და სომხები დაერივნენ ერთმანეთზე ქ. განჯაში
და დაიწყეს ერთმანეთის აღმოხოცვა. ბაზარი (მაღაზიები, დუქნები,
სახელოსნოები და სხ.) უცბად დაიკეტა, სომხები და თათრები, რომელთაც
მოასწრეს, გაიქცნენ თავ-თავიანთ ნაწილებში. გაჩნდა ხანძარი, ქალაქი
ალში და ცეცხლში გაეხვია. დაიწო, სხვათა შორის, სასტუმრო მგონი
„Франция“ განჯა გაიყო ორ შეიარაღებულ ბანაკად: ერთ მხარეზე დგას
სომხობა, მეორე მხარეზე - თათრობა, მათა ჰყოფს პატარა ხევი და ხიდი.
ერთმანეთს უშენენ თოფებს და, ამავე დროს, ცდილობენ [20] ერთმანეთზე
მიიტანონ იერიში. ხიდზე დააყენეს ფორმალურად ჯარი, რომელიც ვითომც
შეაკავებდა ამ სისხლიან ბრძოლას, მაგრამ ამაო იყო. ჯარი მხოლოდ
ფორმალურად გაისვრიდა ხოლმე ზარბაზანს, რასაც სასურველი შედეგები
არ მოჰქონდა.
განჯის სადგურიდან განჯის ქალაქამდინ გზა შეიკრა და ვერც ვერავინ
ჰბედავდა იქ წასვლას, ვინაიდან ქალაქის შესავალი ნაწილის (აქ
ცხოვრობდნენ თათრები) ქუჩები სულ მთლად სავსე იყო შეიარაღებული
თათრებით და ყველას: როგორც ქართველებს, ისე რუსებსაც ეშინოდათ იქ
წასვლა, ვინაიდან შეცდომით (სომეხი ეგონებოდათ) შეეძლოთ მოეკლათ
თათრებს. მაინც იყო რამდენიმე ამისთანა შემთხვევა.
ეს სისხლისღვრა გრძელდებოდა დაახლოებით [21] რამდენიმე დღეს.
ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „საერთოდ, ამიერკავკასია და, კერძოდ, საქართველო ისტო
რიულად და გეოგრაფიულად წარმოადგენდა იმ ხიდს, რომელიც აერთიანებდა ევროპას და აზიას
ძველი დროიდანვე. ამიერკავკასიაზე გაივლიდნენ მრავალი ერები ევროპიდან აზიაში და აზიიდან
ევროპაში. გავლის დროს სხვადასხვა ერთა ცალკეული ტომები რჩებოდნენ აქ და ამით აიხსნება
ამიერკავკასიის მოსახლეობის ეროვნული სიჭრელე. ეს ეროვნული სიჭრელე ხელსაყრელი იყო
ცარიზმისთვის (მეფის მთავრობის პოლიტიკისთვის), ვინაიდან მას ასეთ პირობებში ადვილად
შეეძლო ეროვნული შუღლისა და სიძულვილის თესვა და ამ ერების ექსპლოატაცია“.
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ისმოდა ქალაქიდან ზარბაზნებისა და თოფების გრიალი, ღამღამობით
ქალაქი განათებული იყო ცეცხლის ალით. სოფლებიდან თათრების
მთელი კოლონები მოდიოდა ქალაქ განჯაში თათრების მოსაშველებლად.
ჩვენც, სადგურის მცხოვრებნი, ცოტა არ იყოს, შეფიქრიანებულნი ვიყავით,
შეიძლებოდა შეცდომით ქართველების და რუსების ბინებზედაც თავდასხმა
მოეხდინათ, ვხედავთ, განჯის ქალაქში სისხლისღვრა გრძელდებოდა
და ჯარისა და პოლიციის მოქმედებას არავითარი შედეგები არ მოაქვს.
ადგილობრივ ხელისუფლებას რომ აქტიური ზომები მიეღო, უეჭველია,
მაშინვე ჩააქრობდა სომეხ-თათრების შეტაკებას, მაგრამ უბედურება იმაში
მდგომარეობდა, რომ თვით ადგილობრივი ხელისუფლება პასიურად
მიუდგა ამ [22] სისხლიან ამბებს და სისხლისღვრა გრძელდებოდა. მაშინ
რკინიგზის მუშა-მოსამსახურეები შეიკრიფნენ და გადასწყვიტეს, განჯის
ქალაქში დელეგაცია გაგზავნონ სომხებისა და თათრების შესარიგებლად.
დელეგაციაში მეც ამომირჩიეს. წინათვე განჯა გავაფრთხილეთ, რომ ამა
და ამ მიზნით მოდის დელეგაცია და ხელი არ ახლონ.
სადგურიდან წავედით ქალაქში ფეხით, ვინაიდან ეგრედ წოდებული
„კონკა“ აღარ მუშაობდა და პირველად შევედით თათრების ნაწილში.
სავაჭროები სულ მთლად დაკეტილია, ხალხის და ჩასაჯდომების არა
ვითარი მოძრაობა, ქუჩები სავსეა მხოლოდ შეიარაღებული თათრებით.
შევკრიფეთ თათრების წარმომადგენლები, რომელთა შორის მოლებიც
იყვნენ, ერთი მეჩეთის ეზოში და მივმართეთ მათ სიტყვებით. ყველა ჩვენი
სიტყვების დედააზრი იმაში მდგომარეობდა, რომ [23] ეს სისხლისღვრა
ხელოვნურად შექმნილი და გამოწვეულია ხელისუფლების აგენტების
მიერ იმ მიზნით, რომ მუშათა კლასის რევოლუციური მოძრაობა ჩააქროს,
აუხსენით, რომ ასეთი შეტაკება და სისხლისღვრა საზარალოა ორივე
ეროვნების მშრომელთათვის. მივიღეთ თათრებისგან საერთო პასუხი:
„ოღონდ სომხებმა დაგვანებონ თავი და, აი, ჩვენ დღესვე ავიყრით
იარაღს და ხელს არ ვახლებთ სომხებს“. ამის შემდეგ წავედით სომხების
ნაწილში და გავიარეთ სომხების ერთ ეკლესიასთან, რომლის ეზო სავსე
იყო დახოცილებით. საინტერესო ისაა, რომ დახოცილთა შორის თუ სულ
არა, მომეტებულ ნაწილად მაინც უბრალო ხალხი იყო (ტანთსაცმელზე
ეტყობოდათ).
მიგვიწვიეს ერთ შენობაში, სადაც შეკრეფილნი იყვნენ სომხების
წარმომადგენლები, მათ შორის [24] სასულიერო პირნი. სომხების საერთო
აზრი: „თათრებისგან ჩვენ მოგვივიდა ორი თუ სამი მილიონ მან. ზარალი,
აგვინაზღაურონ ეს ზარალი და დავანებებთ თავს“. თათრები ამაზე რას
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დათანხმდებოდნენ? ჩვენი დელეგაციის ცდამ უნაყოფოდ ჩაიარა და ამის
შემდეგ კიდევ გრძელდებოდა (აღარ მახსოვს რამდენ ხანს) შეტაკება და
ბოლოს როგორც იყო მოეღო ბოლო70.
კიდევ ერთი მომენტი 1905 წ. რევოლუციიდან: რევოლუციის პირ
ველ ხანებში ხელისუფლებამ გონება დაკარგა, რევოლუციას ეტყობოდა
გამარჯვება. რკინისგზა რევოლუციონერებმა ჩაიგდეს ხელში, ძვე
ლები
მოხსნეს ადგილებიდან, თვით რევოლუციონერები ჩადგნენ. რევო
ლუცია გაამხნევა განსაკუთრებით თვალთმაქცურმა კონსტიტუციამ (თა
ვისუფლება სიტყვისა, კრებისა და სხ.). [25] მაგრამ, ამავე დროს, თვით
მპყრობელობა გონს მოდიოდა, ძალას იკრეფდა და ახლოვდებოდა
რეაქციის მოახლოება. რეაქციის მოახლოება იხატებოდა სხვადასხვა
სახით: ებრაელების „პოგრომები“ რუსეთში, ჩვენში სომეხ-თათართა
შეტაკება (იხ. ზემოთ) და ეგრეთ წოდებული პატრიოტულ ორგანიზაციების
წარმოება და მოქმედება.
რევოლუცია ჯერ არა ჰყრის იარაღს. განჯის რკინიგზის კლუბში თითქმის
ყოველდღე იმართება მუშათა მიტინგები, ჩამოდიან პროპაგანდისტები,
ამობენ სიტყვებს და სხ. ბაქოდან რკინიგზით მოასვენებდნენ იქ
ვერაგულად თვითმპყრობელობის აგენტების მიერ მოკლულ მუშის,
გვარად მონტინის, ცხედარს. განჯის სადგურზე გაიმართა მიტინგი და
ამხანაგები გამოვიდნენ სიტყვებით. მეც წარმოვსთქვი ამ დროს მოკლე
ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „უნდა მოვიგონო განჯის ცხოვრებიდან კიდევ ერთი შემთხვევა,
რომელმაც ჩემზე ძალიან არასასიამოვნო შთაბეჭდილება მოახდინა. საქმე შემდეგშია: ერთხელ ქ.
განჯის მღვდელმა ი. ივანოვმა (მეორე მღვდელთან იყო განჯის საკრებულო ტაძარში) გამომიგზავნა
მე ერთი ახალგაზრდა (გვარი აღარ მახსოვს, რუსი იყო) საერო ტანისამოსში გამოწყობილი და
მთხოვდა, მისთვის ჯვარი დამეწერა ჩემს ეკლესიაში, ვინაიდან მას, ივანოვს, ამის ნებას არ აძლევდა
საკრებულოს წინამძღვარი მძინარაშვილი. თანაც ივანოვი მეუბნებოდა, რომ ეს ახალგაზრდა განჯის
მცხოვრებია, იცნობს მას კარგად და არავითარი დაბრკოლება ჯვარისწერისთვის არ არის. თვით
ახალგაზრდამ წარმომიდგინა 12 კაცისაგან ხელმოწერილი და შემოწმებული დოკუმენტი, რომ იგი
არის უცოლო, განჯის მცხოვრები და აზნაური. მე უფრო ვენდე არა ამ საბუთებს, არამედ თვით მღვდ.
ი. ივანოვს, მეგობრულ განწყობილებაში იყო და არ მეგონა, თუ შეცდომაში შემიყვანდა. ჯვარი
დავწერე. რამდენიმე ხნის შემდეგ მომდის დივიზიის უფროსისაგან (დივიზია იდგა ელენენდორფში
- გერმანელების კოლონია) ოფიციალური ქაღალდი და მეკითხება: რა საბუთების ძალით დავწერე
ჯვარი ამა და ამ ოფიცერს. მაშინ მივხვდი, რომ ეს ახალგაზრდა ოფიცერი ყოფილა და იმისთვის
არ დაუწერია ჯვარი ივანოვს (იმ დროის კანონმდებლობით, სამხედრო პირს არ ჰქონდა ცოლის
შერთვის უფლება განსაზღვრულ წლოვანებამდე და სამხედრო მთავრობის ნებადაურთველად). მე
უპასუხე: „ოფიცრისთვის ამა და ამისთვის მე ჯვარი არ დამიწერია. დავწერე მე მხოლოდ განჯის
აზნაურს ამა და ამას, რომელიც გამოცხადდა ეკლესიაში ჯვარის დასაწერად საერო ტანისამოსში
და ამა და ამ საბუთის ძალით (საბუთის ასლი გადავიღე და დაურთე). დივიზიაში ძალიან განგაში
ასტეხეს თურმე, როდესაც ჩემგან გაიგეს, რომ ამ ოფიცერმა საერო ტანისამოსში დაიწერა ჯვარი.
კანონით, თურმე მას არ შეეძლო სამხედრო ტანისამოსი გამოეცვალა, ამისთვის მას მისცემდნენ
პასუხისგებაში. ასე თუ ისე, მე თავი დამანებეს და სასულიერო მთავრობისთვის უცნობებიათ.
ჩემთვის საწყინო და არასასიამოვნო იყო მხოლოდ ის, რომ ჩემმა მეგობარმა კაცმა (ივანოვმა)
მიღალატა, იცოდა, რომ ის ოფიცერი იყო და არ მითხრა (ალბად, საჩუქარი აიღო)“.
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სიტყვა მიცვალებულის კუბოსთან. „პატრიოტები“ ჩუმად თვალ-ყურს
[26] გვადევნებენ, ჯერ კიდევ გაბედულად ვერ გამოდიან სამოქმედოდ.
მოედანზე რევოლუციონერებმა გადამახდევინეს პარაკლისი და გაიმართა
მიტინგი. დამსწრე საზოგადოებას მივმართე სიტყვით. გათავების შემდეგ
მოვიდნენ ჩემთან ადგილობრივი ექიმი, გვარად შიგორანი ნიკოლოზ
ალექსის ძე71 და, მგონი, ინჟ. კულანდა და მითხრეს: „ვხედავთ, სოც.
დემოკრატიული ლიტერატურა გაცნობილი გაქვთ და მოდი შევადგინოთ
პატარა წრე, რომელიც რეფერატებს წაიკითხავს კლუბში მეცნიერების
სხვადასხვა დარგიდან ხალხის გონებრივ ჰორიზონტის გასაფართოებლად.
მე დიდის სიამოვნებით დავთანხმდი და მაშინვე შედგა წრე, რომელშიც
შედიოდნენ: შიგორანი, კულანდა, ინჟ. კამიშკირცევი და მე. მე დავპირდი
[27] რეფერატების კითხვას სახელმწიფო სამართლის დარგიდან. ჩემის
აზრით, მომენტს შეეფერებოდა ისეთი საკითხები, როგორიც არის,
მაგ., სახელმწიფო და მისი წარმოშობა, სახელმწიფო ორგანიზაციის
ფორმები, სამართალი და სხ. წაიკითხა ბოგორაზმა, წავიკითხე მე და სხ.
კლუბი ივსებოდა აუარებელი ხალხით, დიდის აღფრთოვანებით ისმენდა
წაკითხულ რეფერატებს და სხვადასხვა შეკითხვებს აძლევდა რეფერანტს.
უნდა ვთქვა, რომ მე ვბედავდი და უშიშრად დავიარებოდი კლუბში
როგორც წარმოდგენებზე, ისე მიტინგებზე. თვითმპყრობელობის კანონით,
მღვდელს, რასაკვირველია, ნება არ ჰქონდა ეარნა ამისთანა ადგილებში,
მე კი იმ აზრისა ვიყავი, რომ თუ მღვდელს უნდა, რომ იგი მასაზე მაღლა
იდგეს და ნამდვილი [28] მასწავლებელი და ხელმძღვანელი იყოს მასების,
კარგად უნდა ჰქონდეს შესწავლილი საზოგადოება და საზოგადოებრივი
ცხოვრება. რომელ მღვდელსაც თვით არა აქვს ცოდნა, იგი არავითარ
ცოდნას არ მისცემს ხალხს. ხალხი მიჩვეული იყო ჩემზე და არც არაფერს
ამობდა ამის წინააღმდეგ, პირიქით, მოხარული იყო, როდესაც მე სიტყვით
გამოვდიოდი, მაგრამ ჟანდარმერია ცოტა ეჭვის თვალით უყურებდა
ჩემს საქციელს. ერთხელ თურმე საჟანდარმო სამმართველოს უფროსს,
გვარად პლახოვს, ეთქვა ვიღაცასთან (ეს მე გადმომცეს): ნუთუ მღვდელს
არ ეშინიან, რომ კლუბში დადისო. პირადად ჩემთვის კი არა უთქვამს რა
ამის შესახებ პლახოვს, პირიქით იგი, როდესაც კი შემხვდებოდა, დიდი
ზრდილობით და პატივისცემით მეპყრობოდა.
[29] ერთხელ კი პლახოვმა ერთი საკითხი დამიყენა მე ოფიციალურად.
ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „ეხლა პროფესორად არის რუსეთის უნივერსიტეტში. როგორც
მითხრეს, ტრამვაიმ გადასჭრა მას ორივე ფეხი, მაგრამ ისევ ცოცხალი დარჩა, ხელოვნური ფეხები
გაუკეთეს და ლექციებს კითხულობს“.
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საქმე შემდეგში იყო: თავი მოიკლა ერთმა რკინიგზელმა (გვარი აღარ
მახსოვს), სარწმუნოებით კათოლიკემ. ვინაიდან კათოლიკეთა მღვდელი
არ იყო ადგილობრივ, მიცვალებულის პატრონებმა მე მთხოვეს საეკლესიო
წესის აგება და დასაფლავება. მე, რასაკვირველია, არ უთხარი უარი, მით
უმეტეს, რომ მქონდა თავისუფალი - მატერიალისტური აზროვნება ამ
სფეროში და არავითარი რელიგიური ფანატიკოსობა ჩემში არ იქნებოდა.
მიცვალებული დავასაფლავე წესის აგებით და პატრონებიც მადლობელნი
დარჩნენ. წინასწარ მაინც მოვიტანე ექიმის მოწმობა, რომელშიაც
აღნიშნული იყო, რომ თვითმკვლელობა მოხდა ნერვების აშლილობის [30]
ნიადაგზე. ეს საბუთი მაგრად შევინახე.
მეორე თუ მესამე დღეს ჟანდარმერიის უფროსის პლახოვისაგან მომდის
ოფიციალური ქაღალდი და მეკითხება: ვისი განკარგულების ძალით
დავასაფლავე მართლმადიდებელი ეკლესიის წესით თვითმკვლელი
კათოლიკური სარწმუნოებისა. მე უპასუხე მოკლედ: არსებულ საეკლესიო
კანონმდებლობის თანახმად, ქრისტიანული წესით არ დასაფლავდება
მხოლოდ ის თვითმკვლელი, რომელმაც თავი მოიკლა შეგნებულად,
ფსიქიკის ნორმალურ მდგომარეობაში, ის კი, ვინც თავი მოიკლა
არანორმალურ ფსიქიურ მდგომარეობაში (ნერვების აშლილობა და სხ.),
უნდა დასაფლავდეს წესიერად. როგორც ჩანს წარმოდგენილ ექიმის
მოწმობიდან (გაუგზავნე ასლი), ჩემ [31] მიერ დასაფლავებულ პიროვნებას
თავი მოუკლავს ნერვების მოშლილობის მომენტში. რაც შეეხება იმას,
რომ აღნიშნული თვითმკვლელი კათოლიკეთა სარწმუნოებისა იყო და
არამართლმადიდებელი და, მაშასადამე, მე არ მქონდა ვითომც უფლება
დამესაფლავებინა მართლმადიდებელი წესით, უნდა განგიმარტოთ, რომ,
იმავე კანონმდებლობის თანახმად, მართლმადიდებელ მღვდელს უფლება
აქვს იმისთანა შემთხვევებში, როდესაც არ არის არა მართლმადიდებელ
ქრისტიანულ სარწმუნოების მღვდელი, მიცვალებულს გაუძღვეს გალობით
სახლიდან სასაფლაომდინ და დაასაფლაოს (მართლაც, არსებობდა
ამისთანა კანონმდებლობა). მე არავითარი ანდერძი მართლმადიდებელი
წესით მიცვალებულისთვის [32] არ ამიგია (მოდი და გაეგო - მე ანდერძი
აუგე, პანაშვიდი თუ სხვა რამ წესი) და შევასრულო მხოლოდ ის, რასაც
მეუბნება საეკლესიო კანონმდებლობა. ამის შემდეგ ჟანდარმერიის
უფროსს ხმა-.....ლინი აღარ ამოუღია და ამით დამთავრდა საქმე.
დავბრუნდეთ ისევ უკან. როგორცა ვთქვით, რეაქციის საშუალება
იყო აგრეთვე ეგრედ წოდებული პატრიოტული ორგანიზაციები. განჯის
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სადგურზე უცბად წამოყვეს თავი ამგვარმა ორგანიზაციებმა, რომელთა
წევრებიც იყვნენ, სხვათა შორის, სადგურის უფროსი სინიცინი, გზის
ოსტატი დანკევიჩი, კასევიჩი, იაბლონსკი და სხვები. აქ მე ორწყალშუა
ვიყავ: ერთის მხრით, რევოლუციური მიტინგები, საითკენაც [33] იყო
მიქცეული ჩემი ყურადღება, ჩემი ფიქრი, აზროვნება და აღფრთოვანება
და, მეორეს მხრივ, მონარქისტების (პატრიოტების) მიტინგები და გა
მოსვლები. პატრიოტები აწყობენ პროცესიებს ხატებით, ბაირაღებით და
მეფის სურათით. მათ მთხოვეს მე პროცესიაში მონაწილეობის მიღება
ჯვრით და პარაკლისის გადახდით მოედანზე მეფის სადღეგრძელოდ.
მეტი გზა არ იყო, „Я должен был лавировать между двумя течениями“72.
მე ჩავაგონე მათ, რომ პროცესიების გამართვა ცოტა საშიშია, ვინაიდან
შეიძლება თქვენსა და რევოლუციონერებს შორის მოხდეს შეტაკება და
სისხლისღვრა. რაც შეიძლება(!) პარაკლისს, კარგი გადავიხადოთ, თხოვნა
აუსრულე და მოედანზე [34] გადაუხადე მათ პარაკლისი, სიტყვა კი არ
წარმომითქვამს და ამით უეჭველია გულში უკმაყოფილოდ დარჩებოდნენ
პატრიოტები, თუმცა ჩემთვის პირადად არა განუცხადებიათ რა.
დადგა უკანასკნელი მომენტი, რევოლუცია დამარცხდა მოსკოვში,
მარცხდება ჩვენშიაც73. რეაქციამ გაიმარჯვა, პატრიოტები მძვინვარებენ.
გავარდა ხმა, რომ თბილისიდან მოდის განჯის სადგურზე დამსჯელი
რაზმი. მოვიდა ჩემთან ერთი რევოლუციონერთაგანი - იასონ კალოიანი
(საწყალი გარდაიცვალა 36 თუ 37 წელს) და შემეკითხა: „მოდის დამსჯელი
რაზმი, რომლის უფროსი აპირებს ჩამოგვართვას ხელწერილები, რომ
მომავალში არავითარ მონაწილეობას აღარ მივიღებთ აჯანყებაში. რას
[35] გვირჩევთ?“ მე უპასუხე: „თუ მარტო მაგას დასჯერდებიან, მიეცით
ხელწერილი, ამას მნიშვნელობა არა აქვს და რევოლუციური ძალები კი
ამით შეინახება, მაგრამ, ვფიქრობ, რომ ამას არ დასჯერდებიან, ხალხს
დაიჭერენ“. ზოგიერთები უკვე გაიქცნენ.
გათენდა ერთი დღე, ეს იქნებოდა 1905 წ. დეკემბრის 23 თუ 24 რიცხვი
და მე დილით (არ ვიცოდი თუ იმ ღამეს ჩამოსულიყო აღნიშნული რაზმი
ჟანდარმის როტმისტრის თუ პოლკოვნიკის - რედროვის მეთაურობით).
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თარგმანი: „მე ლავირება უნდა მომეხდინა ორ მიმდინარეობას შორის“ (რუს.).

ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „როგორც ვიცით, 1905 წ. დეკემბრის შეიარაღებული აჯანყება
(მუშათა გაფიცვები გადავიდა შეიარაღებულ აჯანყებაში) დაიწყო მოსკოვში და შემდეგ მოედო სხვა
ქალაქებსაც. კერძოდ, საქართველოშიაც. ბოლშევიკური მიმდინარეობა მომხრე იყო შეიარაღებულ
გამოსვლისა, მხოლოდ მენშევიზმი (თვით პლეხანოვიც) - წინააღმდეგი, ვინაიდან ფიქრობდა,
რომ მუშათა კლასი მოუმზადებელია და რევოლუცია დამარცხდება. ლენინი დიდ მნიშვნელობას
აძლევდა 1905 წ. შეიარაღებულ აჯანყებას“.
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წავედი ბაზარში რაღაცის სასყიდლად და წავიყვანე თან ჩემი ბავშვი
დათა, ბაზრიდან დაბრუნებისას შორიდანვე დავინახე, რომ ჩვენი სახლის
ცოტა მოშორებით დგას ჯარისკაცების ჯგუფი და მათთან თვით რედროვი
და ადგილობრივი ჟანდარმერიის როტმისტრი, [36] გვარად როტჩერი თუ
როტჩერდი. უკანასკნელი ახლად იყო გადმოყვანილი განჯის სადგურზე
პლახოვის მაგივრად. მიუახლოვდი თუ არა ამ ჯგუფს, რედროვმა მიმაძახა:
„Батюшка, пожалуйста, я вас арестую“74. მე უპასუხე: „Пожалуйста, только
разрешите на пару слов зайти к жене“ 75. ამის ნება რედროვმა არ მომცა და
უბრძანა ორი ჯარისკაცს, ვაგონში წაიყვანეთო. შევატყვე დათა შეწუხდა და
მოვასწარი მეთქვა: „ნუ გეშინიან, წადი, დედას უთხარი, რომ დამიჭირეს“.
საწერ მაგიდაზე გაშლილი მქონდა ჩემ მიერ წარმოთქმული ნაწერი
სიტყვები და ზოგიერთი რევოლუციური [37] წიგნები სხვათა შორის, თუ არ
ვცდები შარტოვის „Революционное движение в России“ და მე ამის დარდი
მქონდა, ჟანდარმერიამ არ ჩაიგდოს-მეთქი ხელში. ეხლაც არ ვიცი, რა
ბედი ეწვიათ ამ წიგნებს და ხელთნაწერებს.
მატარებელი დგას სადგურზე და შემიყვანეს ერთ ვაგონში, სადაც
უკვე ისხდნენ სხვა დაპატიმრებულნი. საღამომდინ გრძელდებოდა
დაპატიმრება. ჩვენი ვაგონი ისე გაივსო დაპატიმრებულებით, რომ ვეღარც
კი ვეტეოდით. ჟანდარმერიას დასდევდნენ „პატრიოტები“ და მათის
ჩვენებით აპატიმრებდნენ ყველას. სადგურის ბაქანზე ირეოდნენ მარტო
„პატრიოტები“, ჟანდარმერია და ჯარისკაცები.
ვხედავთ, ბაქანზე მიდის ერთი ახალგაზრდა, [38] რომელსაც შეეხება
ერთი ჯარისკაცი და ჰკითხა, ვინ ხარო, ახალგაზრდამ უპასუხა: მე ადამიანი
ვარო. ამაზე მოუვიდა გული ჯარისკაცს და თოფის კონდახით ცხვირ-პირი
და გვერდები სულ მთლად ჩაუმტვრია ამ ახალგაზრდას, ასე რომ, ფეხზე
ვეღარა დგებოდა და ჩვენ გვეგონა, რომ უკვე მოკვდა. ეს ნაცემი, თავპირზე სისხლი გადასდიოდა, ასწიეს და შემოაგდეს ჩვენს ვაგონში. მაშინვე
მისცვივდნენ ამხანაგები ამ ნაცემ ახალგაზრდას და დაუწყეს მობრუნება.
მობანეს წყლით სისხლი და შეუხვიეს თავ-პირი ცხვირსახოცებით. ძალიან
მაგარი გამოდგა ეს ახალგაზრდა (როგორც შემდეგში გავიგე, იგი იყო
მოსული რევოლუციონერი, ტომით სომეხი), ასე რომ, თბილისამდე სულ
მთლად გამოკეთდა.
[39] ჯიბეში მქონდა ჩარჩენილი ეკლესიის გასაღები. მომადგა ეკლესიის
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თარგმანი: „მამაო, გეთაყვა, უნდა დაგაპატიმროთ“ (რუს.).

თარგმანი: „კარგი, მხოლოდ რამდენიმე სიტყვით იქნებ ცოლთან გამომშვიდობების უფლება
მომცეთ“ (რუს.).
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ქტიტორი დანკევიჩი, განჯის ეს უდიდესი „პატრიოტი“, მონარქისტი და
ხულიგანი და მომთხოვა გასაღები, რომელიც გადავეცი და ამხანაგებს
ვაგონში ვუთხარი, რომ დაიხსომეთ, თუ რამე დაიკარგა ეკლესიიდან, მე
პასუხისმგებელი არ ვიქნები-მეთქი. როგორც შემდეგში გავიგე, ეკლესია
გაეჩხრიკათ, ვინაიდან ვიღაცას ეთქვა, რომ მღვდელს ეკლესიაში ბომბები
აქვს შენახულიო. ვაგონთან მოვიდა, აგრეთვე, ჟანდარმის როტმისტრი
რედროვი და შევეკითხე, მე რათ დამიჭირეთ-მეთქი. მან მიპასუხა:
„Батюшка, по краиной мере вы ничего не говорите, все на вас указывают“ 76.
თითქმის ყველასთან ვაგონში ცოლებს მოჰქონდათ საჭმელი. [40]
ბაქანზე, ჩვენ ვაგონთან, გამოჩნდა აგრეთვე ჩემი ცოლიც და მასთან
ერთად წინა დღეებში თბილისიდან ჩამოსული ვ. მატარაძე. ჩემთვის
არა მოუტანიათ რა. გამომეთხოვა ცოლი და წავიდა, მხოლოდ უთხარი,
ბავშვებს ყური უგდე-მეთქი. საღამო ხანზე ჩვენი მატარებელი დაიძრა
თბილისისკენ77.
გავიარეთ რამდენიმე სადგური და უკვე დაღამებულია. უცბად მა
ტარებელი უკანვე დააბრუნეს. ჩვენ ძალიან გაგვიხარდა, გვეგონა, თუ
ისევ განჯაში გვაბრუნებენ, მაგრამ იმედი გაცრუვდა. გავჩერდით შემდეგ
სადგურზე და დავინახეთ, რომ ერთ მახლობელ სოფელში სახლები თუ
საბძელები ალშია გახვეული. ჩამოსხეს მატარებლიდან ჯარისკაცთა
რაზმი და გაამწკრივეს ჩვენი ვაგონის გვერდით, უნდოდათ სროლა აე
ტეხათ. [41] ჩვენ ყველას შეგვეშინდა, ვინაიდან ვფიქრობდით, რომ
მოწინააღმდეგენიც უპასუხებდნენ თოფის სროლით და ჩვენს ვაგონს
სულ მთლად დააფარცხავებდნენ და ყველანი გავწექით ძირს იატაკზე.
რადგანაც ძალიან ვიწროობა იყო (დაახლოებით იქნებოდა 100 კაცი),
ერთიმეორეზე ვიწექით. აღარ მახსოვს, ჯარისკაცებმა ზალპი მისცეს თუ
არა, ეს კი ვიცი, რომ სოფლიდან არავითარი ხმა და პასუხი არ იყო და
თარგმანი: „მამაო, თქვენ კი არაფერს ამბობთ, მაგრამ ყველა თქვენსკენ იშვერს ხელს“ (რუს.).
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ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ „პატრიოტებს“ წინადადება მიეცათ
რედროვისთვის, ჩვენი ვაგონისთვის ნავთი გადაესხათ და დაეწვათ, მაგრამ ამ შემთხვევაში
რედროვმა კაცთმოყვარეობა გამოიჩინა, გამხეცებული „პატრიოტები“ დაარწმუნა, რომ ხალხის
ასეთი ამოწყვეტა მხეცობა არისო. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ როდესაც ჩვენი მატარებელი
დაიძრა განჯის სადგურიდან, ბაქანზე იდგნენ გახარებული „პატრიოტები“: სინიცინი, დანკევიჩი
და სხ. რომელთაც სიცილით და მუსიკით (მუსიკა უკრავდა „Боже, царя храни“) გაგვაცილეს
(ზეიმობდნენ გამარჯვებას და დაგვცინოდნენ ჩვენ). აქვე მეტი არ იქნება ისიც მოვიგონო, რომ
ჩემი დაჭერისთანავე ჩემს მოწესრიგეს („ბლაღოჩინს“) მძინარაშვილს, რომელიც მღვდლობდა ქ.
განჯის საკრებულო ტაძარში, საჩქარო პატაკი გაეგზავნა ექსარხოსისათვის (ეს შემდეგში მითხრეს
ეგზარქოსის კანცელარიაში) და აცნობებდა, რომ „Свящ. Елис. ??? цер. Е. Мирианов арестован, он
принадлежит к Соц. Демократической партии“ (ნეტავ ვიცოდე, საიდან იცოდა მძინარაშვილმა, მე
რისთვის დამიჭირეს, რომ მე სოც.დემოკრ. პარტიას ვეკუთვნი, ან რა საჭირო იყო ამის მიწერვა)“.
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ცეცხლი თვითონვე ჩანელდა. ამის შემდეგ ისევ თბილისისკენ გავწიეთ.
აქსტაფის სადგურზე ცოტაოდენ ხანს გააჩერეს ჩვენი მატარებელი.
აქსტაფის ბუფეტის პატრონს (აღარ მახსოვს მისი გვარი) გაეგო თუ არა
ჩვენი დაპატიმრება, რაც რამ საჭმელი ჰქონდა ბუფეტში შემოგვიგზავნა
ვაგონში. ამან ძალიან გაგვახარა, ვინაიდან ძალიან გვშიოდა, მაგრამ
იმოდენა ხალხს მაინც რას გვეყოფოდა.
[42] მეორე დღეს, მგონი, დილით, ჩავედით თბილისში. ნავთლუხის
სადგურიდან გავიარეთ პატარა მანძილი და მატარებელი გააჩერეს შუა
გზაზე, საიდანაც მიდის გზა ავლაბარზე, მეტეხის ციხისკენ. მატარებელთან
ორპირად გამწკრივებულნი იყვნენ ჯარისკაცები თოფებით. რედროვმა სიით
გამოიძახა ვაგონიდან თვითეული ჩვენთაგანი და ჩააყენა გამწკრივებულ
ჯარისკაცთა შორის. ვაგონთან იდგნენ (რამდენიმე კაცი) თბილისის
„პატრიოტები“ (იმ დროს ყველგან წამოყვეს თავი „პატრიოტების“
ორგანიზაციებმა) და გავლის დროს დაგვცინოდნენ: ერთს ეუბნებოდნენ
„Оо, начальник движения“ 78. მეორეს: „Оо, начальник станции“79. მესამეს:
„Оо, начальник депо“ 80 და სხ. მე რომ გავიარე, მიმაძახეს: „Оо, и Батюшка
здесь“81.
[43] ასე ამგვარად ჩავედით სუყველანი ჯარისკაცებში და გავწიეთ
მეტეხისკენ. ზამთრის დღე იყო, ძალიან ციოდა და დიდი ტალახი იყო გზაზე.
მივდიოდით, რასაკვირველია, შუა ქუჩაზე. ჩვენთან დაპატიმრებულნი
იყვნენ აგრეთვე ქალებიც (ანეტა ნოდია და იასონ კალოიანის ცოლი),
რომელნიც დიდი ტალახისა გამო ვერ მოგვყვებოდნენ და უკან რჩებოდნენ.
ჯარისკაცები მიაძახებდნენ ხოლმე უხეშად: „Поскорее, бить что-ли вас?“82.
როგორც იყო, ჩავედით მეტეხის ციხესთან, მაგრამ აქ, გარეთ, კარებთან
დიდხანს ვიდექით და ძალიანაც შეგვცივდა, სიცივისგან ყველანი ვკანკა
ლებდით.
გაიღო ციხის კარები [44] და შეგვიყვანეს პირდაპირ კანცელარიაში.
აქ ყველას ჯიბეები გაგვიშინჯეს და ვისაც ფული ჰქონდა (მეც მათ შორის),
ჩამოართვეს. ჩასწერეს კი, ვის რამდენი ჩამოართვეს. აღარ მახსოვს, მე
რამდენი ჩამრჩენოდა ჯიბეში ფული. ამის შემდეგ გაგვანაწილეს კამერებში
(საკანებში). ვინ სად წაიყვანეს, არ ვიცი. მე კი შემაგდეს მარტოკა
თარგმანი: „ოოო, მოძრაობის უფროსი“ (რუს.).
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თარგმანი: „ოოო, სადგურის უფროსი“ (რუს.).
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თარგმანი: „ოოო, დეპოს უფროსი“ (რუს.).

80

თარგმანი: „ოოო, მღვდელიც აქ ყოფილა“ (რუს.).

81

თარგმანი: „დაუჩქარეთ, მაინცდამაინც უნდა გცემოთ?“ (რუს.).
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ერთ პატარა ოთახში, რომელშიაც ბჟუნტავდა ერთი პატარა ლამპა
(უკვე დაბნელდა) და რომლის ერთი პატარა ფანჯარა გადიცქირებოდა
მტკვრისკენ. შესავალ კარებში გამოჭრილი იყო ჭუჭრუტანა, საიდანაც
დარაჯი, რომელიც დაიარებოდა ტალანში, შემოიხედავდა ხოლმე ჩემს
ოთახში. ოთახში იდგა ერთი პატარა მაგიდა ტაბურეცკით და რკინის
საწოლი, რომელზედაც გაშლილი იყო [45] თივით გატენილი ლეიბი და
თივითვე გატენილი პატარა ბალიში. ოთახი არ იყო გახურებული და ძა
ლიან მციოდა, ამასთანავე, მშიოდა და მინდოდა ძალიან ჩაი.
ოთახი დაკეტა დარაჯმა. დაღლილი ვარ ძალიან, მაგრამ შიმშილი არ
მაძინებს. გამოიარა ჩემი ოთახის კარებთან დარაჯმა და ვთხოვე, იქნება
ცოტა რამ საჭმელი (თუნდაც მარტო პური) ან ჩაი მომიტანონ-მეთქი.
იმან მიპასუხა: „ჩაი-შაქარს პატიმრებს არ ვაძლევთ, თითონ ყიდულობენ
თავიანთ ფულით. დღეს უკვე დაგვიანებულია, ხვალ შუადღემდინ ჩა
მოივლის „ბაზარნიკი“ და ის გამოგიწერს ჩაი-შაქარს, თუ ფული გაქვსო.
საჭმელიც ეხლა დაგვიანებულია, ხვალ მოგიტანენ [46] სადილს“. რაღას
გავაწყობდი, დავემორჩილე ბედს.
პატარა ხანს ვიარე ოთახში და შემდეგ ტანისამოსით და კალოშებით
მივდე თავი საწოლზე (ზამთრის პალტო კი მეცო). მეორე დღეს სინათლეზე
ერთ კედელზე შევნიშნე შემდეგი ქართული წარწერა: „აქ მოკლეს ლ.
კეცხოველი“. მაშინვე მომაგონდა ის შემთხვევა, როდესაც მოდარაჯე
ჯარისკაცმა ამ რევოლუციონერს გარედან თოფიდან გასროლით გაუგმირა
გული და წუთისოფელს გამოასალმა. ვთქვი, ალბად ლ. კეცხოველი ამ
ოთახში იყო-მეთქი დაპატიმრებული83. დილით ველოდები რამე საჭმელს,
მაგრამ სად არის? არც პური, არც ჩაი, არც თვით „ბაზარნიკი“. ვარ ისევ
მშიერი. დაახლოებით შუადღისას შემოვიდა „ბაზარნიკი“ და ვთხოვე, [47]
გამოეწერა ჩემთვის ჩაი-შაქარი. გამომიწერა, მაგრამ თანაც დაუმატა,
ჩაი-შაქარი ხვალევე მოგივაო. იმ დღესაც დავრჩი უჩაიოდ. „ბაზარნიკის“
შემდეგ შემომიტანეს ერთი ნაჭერი შავი პური და პატარა ჯამფილით რაღაც
წვენი, მგონი, ბრინჯისა (ეს იყო ჩვენი სადილი). წვენი იყო შეუზავებელი
და საშინლად უგემური. ცოტაოდენი მოვხვრიპე პურის შეტანვით და
ლადო კეცხოველი (1879-1903) - მღვდლის შვილი. სწავლობდა გორის სასულიერო სასწავლებელში,
შემდეგ - თბილისის სასულიერო სემინარიაში. აქედან გარიცხეს და 1894 წ. კიევის სასულიერო
სემინარიაში შევიდა. ერთ დროს მუშაობდა „მესამე დასთან» (საქართველოს პირველი სოციალ
დემოკრატიული ორგანიზაცია). დააპატიმრეს ბაქოში, აქედან 1902 წ. გადაიყვანეს თბილისის
მეტეხის ციხეში. ჟანდარმერიის (როტმისტრი რუნიჩი) შთაგონებით, გუშაგმა (დერგილევმა)
1903 წ. აგვისტოს 17-ს კეცხოველი მოჰკლა თავის კამერაში ფანჯარაში ნასროლი ტყვიით. ტყვია
გულში მოხვდა და მაშინვე გარდაიცვალა. მოჰკლეს, როგორც თვითმპყრობელობისათვის საშიში
რევოლუციონერი.
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ამით დავკმაყოფილდი იმ დღეს. საღამოთი არაფერი. მესამე დღეს ცოტა
გამოკეთდა ჩემი მდგომარეობა, ვინაიდან მომიტანეს ჩაი-შაქარი და
შესაძლებლობა მქონდა ჩაი დამელივნა. ფეხისადგილში გასასვლელად
კარებზე ურაკუნებდი დარაჯს (ამათ, მგონი, ეძახდნენ „надзиратели“), [48]
რომელიც მიღებდა კარებს, წამიყვანდა ფეხისადგილში და დაბრუნებისას
ისევ დამიკეტავდა ოთახს. ამ მდგომარეობაში ვიყავ რამდენიმე დღე და
არ ვიცოდი, ჩემი ამხანაგები სად იყვნენ და როგორ მოეწყვნენ. მაგრამ
ერთ დღეს, ჩემდა მოულოდნელად, მათ შემატყობინეს, რომ ყველა
განჯელები ერთ დიდ კამერაში არიან მოთავსებულნი და მთხოვდნენ
მეც იქ გადავსულიყავი. როგორც შემდეგში გავიგე, ამათ ეთხოვნათ
ციხის უფროსისათვის განჯელების ერთ კამერაში მოთავსება და ისიც
დათანხმებულიყო. უფროსის გვარი აღარ, მახსოვს. მე, რასაკვირველია,
ძალიან გამახარა და მაშინვე გადავედი ამ ახალ კამერაში, რომელიც
მოთავსებული იყო მაღლა სართულში და საიდანაც მოსჩანდა მტკვარი და
აბანოების მხარე.
[49] აქ კი უფრო გამოკეთდა ჩვენი მდგომარეობა. მაგრამ ჯერჯერობით
დავბრუნდეთ ისევ უკან: ჩემს ნათესავებს თბილისში გაეგოთ ჩემი
დაპატიმრება და მოდიოდნენ, რასაკვირველია, ჩემ სანახავად. შილდიდან
ჩამოვიდნენ, აგრეთვე, მამაჩემი და დედაჩემი და მნახეს ციხეში. ძალიან
შეწუხებულნი იყვნენ და ამ გარემოებამ, ცოტა არ იყოს, მეც შემაწუხა,
ვინაიდან ვგრძნობდი, რომ მოხუცებულობის დროს მე მივაყენე მათ
შეწუხება. მე, რასაკვირველია, ვამშვიდებდი მათ და ვეუბნებოდი, რომ
არა იქნება რა და მალე გამანთავისუფლებენ. მე ჩემი თავის დარდი არა
მქონდა და არც არაფრის მეშინოდა, მაგრად ვიყავი, მით უმეტეს, რომ
სახლში ცოტაოდენი ფული მეგულებოდა და ვფიქრობდი, თუნდაც რომ
ადგილიდან დამითხოვონ, ჩემი ცოლ-შვილი იოლად წავიდოდა. დარდი
მქონდა მხოლოდ ბავშვებისა, გამხეცებულმა „პატრიოტებმა“ [50] არ
ააწიოკონ-მეთქი ჩემი სახლი. ჩემი ძმა მიხაკო მაშინვე თურმე წავიდა
განჯაში და დათა ბარგით (შალიკო იმ დროს, მგონი, თბილისში იყო)
ჩამოიყვანა თბილისში. ჩემი ცოლი ნინა სოლომონის ასული პატარა
თამარით არ წამოჰყოლოდა, ეთქვა, მერე ჩამოვალო. ნინო ხარიტონის
ასულმა მოახერხა და დათა მიაღებინა თბილისის პირველ გიმნაზიაში.
როგორც ვთქვი, ციხის დიდ კამერაში ჩვენ, განჯელები, კარგად
მოვეწყეთ და ყველანი კარგათა ვგრძნობდით თავს: იქამდის მივიდა საქმე,
რომ ამხანაგები რევოლუციურ სიმღერებსაც კი მღეროდნენ, ამასთანავე,
ვმსჯელობდით ერთმანეთთან სხვადასხვა პოლიტიკურ-ეკონომიურ
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საკითხების შესახებ და ვკითხულობდით წიგნებს. ჩემს ამხანაგებს [51]
ცოლები მოსდიოდნენ განჯიდან (ჩემთან არავინ მოდიოდა იქიდან) და
იმათგან ვიგებდით რა მდგომარეობა იყო განჯის სადგურზე: „პატრიოტების“
თარეშობას თურმე საზღვარი არ ჰქონდა. შედიოდნენ დაპატიმრებულ
რევოლუციონერების სახლებში და იქაურობას აბრუნებდნენ, განა
გრძობდნენ რა, ამავე დროს, დარჩენილ რევოლუციონერების დაჭერას.
ჩემს ბინაზედაც რამდენჯერმე შესულიყვნენ და გადაექოთებინათ იქაუ
რობა. სხვათა შორის, წაეღოთ დათას პატარა ხანჯალი (პატარაობაში
ქულაჯაზე ჰქონდა ხოლმე ჩამოკიდებული) და რაღაც რევოლუციონური
წიგნი. როგორც გავიგე, ჩემზე გაბრაზებული მხეცი „პატრიოტები“ ჩემს
ბავშვზე ყრილობდნენ ჯავრს. თურმე დათას დასდევდნენ დასაჭერად,
მაგრამ დამალულიყო (ეს მაშინ, როდესაც მიხაკოს ჯერ [52] კიდევ
არ წამოეყვანა განჯიდან) ქ. განჯაში ჩემს მეგობართან, სამხედრო
მღვდელთან კოტე სუხიაშვილთან. მაგრამ, ვალში არ დარჩენილან არც
ის რევოლუციონერები, რომელნიც გადარჩნენ დაპატიმრებას და განჯაში
იმალებოდნენ და თავიანთი ძალღონით უმკლავდებოდნენ გაშმაგებულ
„პატრიოტებს“: მოკლეს ჟანდარმერიის უფროსი როტჩერი, რომელიც
მონაწილეობდა ჩვენს დაპატიმრებაში, მოკლეს ერთი კონდუქტორი (გვარი
აღარ მახსოვს), რომელიც დასდევდა ჟანდარმერიას და აპატიმრებინებდა
რევოლუციონერებს, მხოლოდ თვით რედროვი, რომელზედაც ლაპარაკი
გვქონდა ზემოდ, მოკლეს შემდეგში, არ ვიცი თბილისში თუ სხვაგან.
ერთხელ ჩვენებს მოსდით დეპეშა განჯიდან ჩემი ცოლისაგან: გავიგე,
ესტატე დახვრიტესო და მართალია თუ არაო. [53] მაგრამ შეკითხვა არ
გაუმართლდა, მე ეხლაც (1937 წ.) ჯერ კიდევ ცოცხალი ვარ. როგორც
შემდეგში გავიგე, იგი გადაჰკიდებოდა ერთ ახალგაზრდას ვ. მატარაძეს და
მასთან ერთად წასულიყვნენ რუსეთში და თან წაუყვანიათ პატარა თამარი
(იქნებოდა 2-3 წლისა)84.
ჩვენებმა იციან ეს ამბავი, მაგრამ მე არ მეუბნებიან ციხეში. მითხრეს,
ნინო დაიჭირეს და ბაქოს ციხეში გადაგზავნესო. მეც, წარმოიდგინეთ,
დავიჯერე, ვერ წარმოვიდგენდი, რომ იმისთანა არეულობის დროს,
როდესაც ცოლები ქმრებს ეძებენ, ქმრები - ცოლებს, შვილები - დედმამას და მშობლები - შვილებს, დედა თავს დაანებებდა ჩემს შვილებს
(მე თუნდაც ჩასათვლელი არ ვიყავ) და ბედის ანაბრად დასტოვებდა.
ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „ასე რომ, ჩემი იმედი, რომ დაპატიმრება ვერას მიზამს, ვინაიდან
მაქვს ფული და ჩემი ოჯახი ამით იოლად წავა, არ გამართლდა, რადგანაც ნაწილი ფულისა ჩემს
ცოლს წაეღო. ასე რომ, ჩემი ენერგიით და შრომით ისარგებლა გარეშე პირმა. მაგრამ ამას თავი
დავანებოთ, ამაზე შეიძლება დაიწეროს მთელი ტომები“.
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მით უმეტეს, რომ მე თვითონ დაპატიმრებული ვიყავ და აღარ შემეძლო
ბავშვებზე მზრუნველობა.
მე მაშინვე ციხიდან დაუკარი დეპეშა ბაქოს საპატიმროს [54] უფროსს
და შევეკითხე, როგორ არის ამა და ამის ჯანმრთელობა-მეთქი. ბაქოდან
მიპასუხეს: ეგ პიროვნება ჩვენს საპატიმროში არ არისო.
რაღა ბევრი გავაგრძელო, შემდეგში უკვე ნამდვილად გავიგე, რაშიაც
იყო საქმე. ამ გარემოებამ ჩემზე ძალიან იმოქმედა ციხეში, აქამდინ მე
არას ვფიქრობდი, არაფრის მეშინოდა და კარგათაც ვგრძნობდი თავს,
დასვენებამ ციხეში ძალიან მარგო, ამის შემდეგ კი, ცოტა არ იყოს, ფიქრებს
მივეცი: ეგ რა უყოთ, რომ ცოლ-ქმარნი თავს ანებებენ ერთმანეთს, ეს
არაფერია, ამაზე არც ვფიქრობდი, მე ვფიქრობდი იმაზე, რომ დათა და
შალიკო, ჯერ კიდევ ბავშვები, უპატრონოდ დარჩნენ და პატარა თამარისაც
რა მოუვა, რა ვიცი, იქნება სადმე უპატრონოდ მოკლან-მეთქი.
ჩემმა ამხანაგებმაც [55] გაიგეს ეს ამბავი, ესენიც ძალიან შეწუხდნენ და
ძალიან მამხნევებდნენ მე ამ მძიმე მომენტში (ერთ დროს მოიტანეს ჩემზე
იერიში ორმა რევოლუციამ: პოლიტიკურმა რევოლუციამ და საოჯახო
ანუ გულის რევოლუციამ). გულახდილად უნდა ვსთქვა, რომ მე მაინც
სულიერად არ დავცემულვარ, მით უმეტეს, რომ არც ისე ხნიერი ვიყავ და
ფიზიკური ძალა ჯერ კიდევ მომდევდა. გონება არ დამიკარგავს და ვიწყე
თავში გეგმების დამუშავება, შემდეგში როგორ მოვაწყო ჩემი ცხოვრება.
იმათ ვანუგეშებდი კიდევ, რომ ჩემ ბედზე მიხაკოს ხელით ჩემთვის
დაეტოვებინა 1.000 მან. (დანარჩენი წაეღო) და იმედი მქონდა, რომ ამით
ჯერჯერობით იოლად წავალ.
შედარებით სხვებთან ჩემი მდგომარეობა ციხეში უკეთესი იყო და
ამის მადლობელი უნდა ვიყო ციხის ექიმის [56] ვაშაკიძისა (სა
ხე
ლი
აღარ მახსოვს, მგონი გარდაიცვალა). უკანასკნელი ძალიან პატივის
ცემით მეპყრობოდა მე და განსაკუთრებულ სადილს მიწერდა ციხის
საავათმყოფოდან, როგორც ავათმყოფს. ხანდახან ღვინოსაც კი გამო
მიწერდა ხოლმე. ერთხანად უძილობა დამჩემდა და აფთიაქიდან მიწერდა
ძილისმომგვრელ რაღაცა ფხვნილს.
დღეში ერთხელ, 1/2 საათით თუ 20 წუთით, ეკლესიის ეზოში გამი
შვებდნენ სუფთა ჰაერზე სასეირნოდ. გავლის დროს ვხედავდით, რომ
მოჰყავდათ და მოჰყავდათ პატიმრები. ბოლო არ ჰქონდა დაპატიმრებას,
გაივსო მეტეხის ციხე. ჩვენ დროს მოიყვანეს, სხვათა შორის, ნოე რამი
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შვილი85, ჩვენი კამერის გვერდითვე ისხდნენ აგრეთვე შალვა ელიავა86 და
კ. ჯაფარიძე87.
[57] დრო მიდის, ვსხედვართ ციხეში, ვაძლევთ გუბერნატორს და
პროკურატურას საერთო განცხადებას და ვითხოვთ ან განთავისუფლებას,
ანდა ჩვენი საქმის სასამართლოში გადაცემას, მაგრამ არა გამოდის
რა. ხანდახან ციხეში შემოიხედავდა ხოლმე პროკურორის ამხანაგი
და გვპირდებოდა, საქმე მალე გამოირკვევაო და სხვა არაფერი. მარ
ტში თუ აპრილში 1906 წ. დაიწყეს ზოგ-ზოგის განთავისუფლება და
გამანთავისუფლეს მეც.
თავისუფალ ჰაერზე გამოსვლა ძალიან მესიამოვნა, მხოლოდ ხალხის
მოძრაობა ქუჩებში ცოტა მეჩოთირებოდა, გადაჩვეული ვიყავი. სოფელში
არ წავსულვარ, ისევ თბილისში დავრჩი, ვინაიდან მინდოდა ჩემი
მომავალი ცხოვრების მოგვარება და პატარა თამარის პოვნა. ბავშვები დათა და შალიკო სოფელში გავგზავნე მამაჩემთან; გარდა ამისა, განჯის
რკინიგზის სასწავლებლიდან დამრჩა ჯამაგირის მიღება და [58] უპირველეს
ყოვლისა, ამ საქმეს შეუდექი. გავსწიე რკინიგზის სამმართველოში, სადაც
ჰქონდა თავისი კაბინეტი რკინიგზის ყველა სასწავლებლის გამგეს. იმ
დროს გამგედ იყო თურმე პერევოზნიკოვი, კაცი ყოვლად საზიზღარი,
გაქანებული მონარქისტი და ქართველების საშინელი მოძულე. გა
ვედი მასთან კაბინეტში და ვკითხე ჯამაგირის მოცემა (წინასწარ, რასა
კვირველია, უთხარი, ვინცა ვარ), მაგრამ მივიღე მისგან უხეში პასუხი:
„თქვენ ჯამაგირი არ გერგებათ, ვინაიდან პოლიტიკურ საქმეში ხართ
ჩარეული. მე, რასაკვირველია, გამეჯავრა, მივანებე მას თავი და შევედი
პირდაპირ ა./კ. რკინიგზების უფროსთან (იმ დროს უფროსად სამხედრო
პირი იყო - ხანში შესული გენერალი, რომლის გვარი აღარ მახსოვს).
წარმოიდგინეთ, [59] რომ უფროსმა ძალიან ზრდილობიანად მიმიღო და
ნოე რამიშვილი (1881-1930) - პოლიტიკოსი, საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარ
ტიის ერთ-ერთი ლიდერი, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის პირველი
თავმჯდომარე (1918), შინაგან საქმეთა მინისტრი (1918-1921), თავდაცვის მინისტრი (1919), განათ
ლების მინისტრი (1919-1920).
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შალვა ელიავა (1885-1937) – 1919 წლიდან რკპ(ბ)-ის ც/კომიტეტის წევრი; რსფსრ-ის სახალხო
კომისართა საბჭოს და სრულიად რუსეთის ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის თურქესტანის
საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე; 1920 წელს რსფსრ-ის სრულუფლებიანი წარმომადგენელი
ოსმალეთსა და ირანში; 1920 წლის ბოლოს დაინიშნა მე-11 არმიის რევოლუციურ-სამხედრო
საბჭოს წევრად; 1921-1923 იყო საქართველოს სსრ-ის სამხედრო-საზღვაო საქმეთა სახალხო
კომისარი; 1923-1927 - სახალხო კომისართა საბჭოს თავმჯდომარე; 1927-1930 - ამიერკავკასიის
სფსრ-ის სახალხო კომისართა საბჭოს თავმჯდომარე; 1931-1935 წწ. მუშაობდა სსრკ-ის საგარეო
ვაჭრობის სახალხო კომისრის მოადგილედ, 1936 წლიდან კი, სსრკ-ის მსუბუქი მრეწველობის
სახალხო კომისრის მოადგილედ. დახვრიტეს 1937 წელს (http://sovlab.ge/ka/node/639).
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კონსტანტინე ჯაფარიძე (1884-1940-იანი წლების მეორე ნახევარი) - საქართველოს ეროვნული
საბჭოს წევრი (1917); საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტის წევრი (1918),
დამფუძნებელი კრების წევრი (1919 წლიდან).
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ყურადღებით მოისმინა ჩემი თხოვნა; ეს კი მითხრა წყნარად, პოლიტიკურ
საქმეებში არ უნდა ჩარეულიყავიო და გამგზავნა ისევ პერევოზნიკოვთან
ჯამაგირის გამოსაწერად ჩემთვის. შევედი ისევ პერევოზნიკოვთან და
გარდავეცი უფროსის განკარგულება. მაგრამ ხულიგანი და შავრაზმელი
პერევოზნიკოვი თავისას არ იშლის, წამოხტა და შევარდა უფროსთან, მე
კი მომაძახა, შენ ჯამაგირი არ გერგებაო. მე კაბინეტიდან არ გამოვდივარ
და ვუცდი პერევოზნიკოვის დაბრუნებას. რა ელაპარაკა პერევოზნიკოვი
უფროსს, არ ვიცი, მხოლოდ გამოვიდა და მითხრა, უფროსი არ გაძლევს
ჯამაგირსაო. მე გული მამივიდა, აბა, ამაზე მეტს რაღას მიზამდნენ, [60]
განჯიდან უკვე მოხსნილი ვიყავი (დაპატიმრების დროს რკინიგზების
უფროსად იყო გენერალი სნარსკი, რომლის შუამდგომლობით მაშინვე
თურმე დამითხოვა ადგილიდან ეგზარქოსმა) და სხვა ადგილსაც ვიცოდი,
აღარ მამცემდნენ და მივაძახე გაჯავრებული პერევოზნიკოვს „Дурак!“ და
გამოვედი კაბინეტიდან.
ვფიქრობ ახლა, როგორ მივიღო ჩემდამი კანონით კუთვნილი ჯამა
გირი88. მომაგონდა, რომ მანამ მე დამიჭერდნენ, ჩემი ჯამაგირი უკვე გა
მოწერილი და მოსული იყო (რკინიგზის სამმართველოს სალაროდან
მოდიოდა ჩვენი ჯამაგირები) განჯაში, მხოლოდ მე ვერ მოვასწარი მიღება,
რადგანაც დამიჭირეს და ვთქვი, იქნება ისევ სამმართველოს სალაროში
იყოს-მეთქი დაბრუნებული. ჩემი ფიქრი გამართლდა. ჩავედი სალაროში
და ვიკითხე ჯამაგირი. მოლარემ მაშინვე გადმოიღო [61] სია, იპოვნა ჩემი
გვარი, მომაწერინა ხელი (პასპორტი, რასაკვირველია, მომთხოვა და
ჯიბეში მქონდა, წარუდგინე) და მომცა სრულად ჯამაგირი. მივაფურთხე
ხულიგან პერევოზნიკოვი და გახარებული გავწიე სახლისკენ.
მეორე ჩემი საზრუნავი იყო ბავშვის - პატარა თამარის პოვნა. ბევრი
მიწერ-მოწერის შემდეგ გავიგე (დეპეშით მაცნობა კავკავიდან მღვდ. ვ.
ნათაძემ), რომ ესა და ეს პირნი ბავშვით კავკავში არიან და წარმოდგენებს
ჰმართავენო. მივეცი საგზაო ფული ნინო ხარიტონის ასულს, წავიდა
კავკავში და მომგვარა ბავშვი. დავხვდი თბილისის სადგურზე, მაგრამ
ბავშვმა პირველად ვეღარ მიცნო, ვინაიდან 6-7 თვის უნახავი ვიყავ და არ
მომიდგა. 2-3 წუთის მოალერსების შემდეგ კი [62] უკვე მიცნო, გამიღიმა და
მომიდგა ხელში.
მესამე ჩემი საზრუნავი იყო ჩემი მდგომარეობის მოწყობა და სამი
ბავშვის მოვლა-გამოზრდა: როგორც აღვნიშნე, განჯიდან დამითხოვეს
ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „ჩემი თხოვნა კანონიერი იყო, ჯამაგირი მერგებოდა ჩემი
მოხსნის მოშენებამდე??)“.
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და სხვაგანაც სასულიერო ხელისუფლება ადგილს არ მაძლევდა.
გადავწყვიტე მივაფურთხო ანაფორას, მით უმეტეს, რომ ამ ქურქში ჩემი
გახვევა მოხდა ჩემი სურვილისა და მსოფლმხედველობის წინააღმდეგ
და შევიდე უნივერსიტეტში. მე მაშინ ვიქნებოდი 40 წლისა და ჩემ თავში
ჯერ კიდევ ვგრძნობდი როგორც ფიზიკურს, ისე სულიერს ენერგიას. იმ
დროს სემინარიელებს უკვე მისცეს უნივერსიტეტში შესვლის უფლება.
დავაგროვე ყველა დოკუმენტები, მაგრამ ერთი ყველაზე მეტად საჭირო
დოკუმენტის - კეთილსაიმედო მოწმობის შეძენა ვერ მოვახერხე თბი
ლისში. გადავწყვიტე თელავში წასვლა, იქ ცოტა ხანს ცხოვრება და ამ
გზით ადგილობრივ პოლიციიდან აღნიშნულ [63] მოწმობის გამოტანა.
ჩემი თელავში წასვლა ცოტა ხანს შეაჩერა ერთმა გარემოებამ:
განჯიდან ჩამოვიდა თბილისში საგანგებო საქმეთა გამომძიებელი (გვა
რი დამავიწყდა) და უწყებით დამიბარა თავისთან დასაკითხავად (ჩამომ
ხდარი იყო ერთ სასტუმროში). გამომძიებელმა მომმართა: „თქვენს
წინააღმდეგ არის აღძრული ბრალდება იმაში, რომ განჯაში ხალხის
მა
სებს იწვევდით შეიარაღებულ აჯანყებისკენ თვითმპყრობელობის
წინააღმდეგ. ეს დასტურდება მოწმეთა (მგონი დაასახელა დანკევიჩი და
სხვები) ჩვენებით და თქვენ მიერ საჯაროდ წარმოთქმული სიტყვებით.
რას იტყვით ამის საპასუხოთ?“ მე, რასაკვირველია, რუსული უარი
დავარტყი და უპასუხე: „მე არასოდეს, არც სიტყვით და არც საქმით არა
ვცდილობდი ხალხის აჯანყებას მეფის წინააღმდეგ. მართალია, [64]
ერთხელ, ბაქოში მოკლულ მუშის მონტინის ცხედართან, რომელზედაც
თქვენ მითითებით, მე წარმოვსთქვი სიტყვა და ამ სიტყვაში, მართალია,
ხალხს ვიწვევდი საბრძოლველად, მაგრამ არა მეფესთან, არა ხელი
სუფლებასთან, რომელიც არც კი დამისახელებია სიტყვაში, არამედ
დანაშაულობასთან, მკვლელობასთან. კაცი მოკლეს, ვინ მოკლა ან რა
ნიადაგზე, არ ვიცი, ფაქტი კი ფაქტად რჩება, რომ მკვლელობა ჩადენილია
და მე, როგორც მღვდელი, კანონითაც და ზნეობრივადაც მოვალე ვარ
ამეხსნა ხალხისთვის, რომ უნდა ვებრძოლოდ ამგვარ დანაშაულებრივ
ქმედებას (მე კი, რასაკვირველია, სიტყვაში ნამდვილად სახეში მქონდა
ბრძოლის გაგრძელება ხელისუფლებასთან: „Во имя тех высших идей, изза которых погиб тов. Монтин“.89 რუსულად წარმოვსთქვი ეს სიტყვა) და
თუ ზოგიერთებმა, როგორიც არის დანკევიჩი და სხვები, ვერ გაიგეს [65]
თავიანთი უვიცობით ჩემი სიტყვის აზრი, ეს რა ჩემი ბრალია. გარდა ამისა,
89
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მოწმე დანკევიჩი ჩემთან ვერ იყო კარგ განწყობილობაში, ვინაიდან მას
ძალიან უყვარდა ეკლესიის ფულებით სარგებლობა (ეკლესიის ქტიტორად
ითვლებოდა). მე კი, ამ მხრივ, მას ხელს უშლიდი და ნებას არ ვაძლევდი,
თავის ნებაზე ეფათურებინა ხელები ეკლესიის სალაროში“.
უნდა ვთქვა, რომ ეს გამომძიებელი ძალიან არ გამოჰკიდებია ამ ჩემ
საქმეს, აღარც არაფერი უკითხავს. ჩასწერა ორიოდე სიტყვა, მოვაწერე
ხელი და მით დამთავრდა ეს საქმე. იქნება ეს იმითაც აიხსნება, რომ ეს
გამომძიებელი ჩემ დროს იყო გამომძიებლად განჯაში და ჰყვანდა მას
ცოლად ჩემი ახლო ნაცნობის, ქ. განჯის მღვდლის, ივანოვის ქალიშვილი.
მე და გამომძიებელი ერთმანეთს პირადად ვერ ვიცნობდით, მაგრამ
ისე კი მან იცოდა მე ვინ ვიყავი და მეც [66] ვიცოდი, ის ვინ იყო. მთელი
ჩვენი (განჯის) საქმე გადაიტანეს თბილისის ოლქის სამოსამართლო
პალატაში. როგორც ჩემ მიერ პალატიდან გამოტანილ მოწმობიდან
სჩანს, მე ბრალსა მდებდნენ სისხლის სამართლის დებულების 100, 101,
102 მუხლებით გათვალისწინებულ დანაშაულში („Призыв к вооружонному
восстанию“),90 მაგრამ ვამბობ, საქმეში არ იყო ჩემ წინააღმდეგ საკმარისი
დამამტკიცებელი საბუთები, გარდა ხულიგნობის ჩვენებებისა და პალატამ
ჩემ შესახებ საქმე მოსპო. ყველაზე მეტად, რამდენადაც მახსოვს, დასაჯეს
ვასო ფანჯავიძე (აწ გარდაცვალებული), რომელიც გადაასახლეს
ორი წლით. ვადის გასვლის შემდეგ დაბრუნდა ისევ თბილისში და აქ
გარდაიცვალა.
[67] დავბრუნდეთ ისევ უკან: წავედი იმ ზაფხულს თელავში და იქ
დავრჩი პატარა ხანს. როგორცა ვთქვი, შალიკო და დათა გაგზავნილი
მყვანდა შილდაში და პატარა თამარაც იქ გავგზავნე დედაჩემთან. მეტი
გზა არ მქონდა, ისევ დედაჩემი, რომელიც ისეც მოქანცული იყო უზომო
ჯაფისაგან, შევაწუხე და ბავშვები მოსავლელად გაუხადე. ესეც, ცოტა არ
იყოს, ძალიან მაწუხებდა. პატარა ხნის შემდეგ მივმართე მე, როგორც სოფ.
შილდის ძირითად მცხოვრებელმა, თელავის მაზრის უფროსს თხოვნით
კეთილსაიმედო მოწმობის მოცემის შესახებ უნივერსიტეტში წარსადგენად.
მაზრის უფროსი შეეკითხა ჩემს შესახებ ყვარლის რაიონის ბოქაულს,
მხოლოდ უკანასკნელი - შილდის მამასახლისს. მაზრის უფროსმა, მიიღო
რა ცნობა, რომ მე არაფერ საწინააღმდეგოში არა ვარ შენიშნული, [68]
მომცა კეთილსაიმედო მოწმობა. მეორე დღესვე ჩემი თხოვნა ყველა
საჭირო საშუალებით გავაგზავნე მოსკოვის უნივერსიტეტში.
თარგმანი: „მოწოდება შეიარაღებული აჯანყებისაკენ“.
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ორ დღეს არ გაუვლია და მოდის თელავის მაზრის უფროსთან მეფის
მოადგილის კანცელარიიდან ცნობა ჩემი პატიმრობის შესახებ (ალბათ,
სწერდნენ, თვალყური ედევნებინათ ჩემთვის, როგორც საეჭვო პირისთვის,
ასეთი კანონი არსებობდა იმ დროს). მაზრის უფროსი პირდაპირ გადაირია
თურმე ამ ცნობის მიღებაზე და გამოეგზავნა ჩემთვის (მე ჯერ ისევ თელავში
ვიყავ) თავის მდივანი და მთხოვდა მოცემულ კეთილსაიმედო მოწმობის
უკანვე დაბრუნებას. მე თვითონ შევედი მაზრის უფროსთან91 და დაუწყე
დამშვიდება: „მე დიდის სიამოვნებით დაგიბრუნებდით მოწმობას, მაგრამ
[69] უკვე გავაგზავნე უნივერსიტეტში. გარდა ამისა, თქვენ რა გაწუხებთ,
პასუხისმგებელი თქვენ არ იქნებით, ვინაიდან თქვენ მოწმობა მომეცით
ბოქაულის და მამასახლისის მიერ წარმოდგენილ ცნობის საფუძველზე.
ესეც რომ არ იყოს, რა მოხდება, მოცემული მოწმობა დარჩება უნივერ
სიტეტის კანცელარიაში, ამას არავინ არ გამოაქვეყნებს და ვერც მეფის
მოადგილე და ვერც სხვა ვინმე ამას ვერ გაიგებს“. ამით გათავდა საქმე,
თუმცა მაზრის უფროსი ძალიან ჩაფიქრებული დარჩა.
ზაფხული გავატარე შილდაში. დაახლოებით აგვისტოს გასულებში
(ეს იყო 1906 წ.) თამარი დაუტოვე დედაჩემს შილდაში, დათა და შალიკო
დავაყენე ნინო ხარიტონის ასულთან, დარჩენილი ფულიდან გავისტუმრე
შესანახი, გაყიდული ნივთებიდანაც ცოტაოდენი შევაგროვე და მე გავსწიე
მოსკოვისკენ.

მოგონებანი 1905 წლის რევოლუციიდან (სად. განჯა)92
1905 წლის რევოლუციამ მე მომისწრო განჯის რკინიგზის სადგურზე,
სადაც ვცხოვრობდი და ვმსახურობდი 1898 წლიდან 1905 წლის დეკემბრის
გასვლამდე. უნდა ითქვას, რომ განჯის სადგური იმ დროს წარმოადგენდა
პირველხარისხოვან სადგურს როგორც მოსახლეობის რაოდენობის, ისე
რევოლუციურ მოძრაობა-მუშაობის მხრივ. აქაური მუშა-მოსამსახურეები,
დაახლოებით 600 კომლი, ეკუთვნოდნენ სხვადასხვა ეროვნებას: იყვნენ
აქ ქართველები, რუსები, პოლონელები, სომხები, თათრები, ოსები და
სხ. მაგრამ უმეტესობას შეადგენდა რუსობა და ქართველობა. სადგურის
მახლობლად ცხოვრობდა კერძო მოსახლეობაც, რომელსაც შეადგენდნენ
სხვადასხვა სექტის მიმდევრები, სახელდობრ.: მალაკნები, ბაპტისტები,
სტაროობრიადცები, ხლისტები და სხ.
რკინიგზას სადგურზე ჰქონდა თავისი საკუთარი ოთხკლასიანი სასწავ
ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „თუ არ ვცდები მისი გვარი, მგონი, კარახანოვი იყო“.
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ლებელი, კლუბი, ბიბლიოთეკა და სამკითხველო. უნდა აღინიშნოს, რომ
ამ მხრივ, დიდი სამსახური გაუწია მუშა-მოსამსახურეებს რკინიგზის [81]
ინჟინერმა იოსებ კოგნოვიცკიმ, რომელიც ცხოვრობდა განჯის სადგურზე
და ითვლებოდა განჯის რკინიგზის რაიონის უფროსად. სადგურს არ ჰქონდა
კლუბისთვის და სამკითხველოსთვის ცალკე შენობა და კოგნოვიცკიმ
თავის ინიციატივით და თავის პასუხისმგებლობის ქვეშ (იმ დროს საჭირო
იყო რკინიგზის უფროსის ნებართვა) ააშენა მშვენიერი და ფართო
აგურის შენობა, სადაც მოაწყო როგორც კლუბი, ისე ბიბლიოთეკა და
სამკითხველო. კლუბში ხშირად იმართებოდა წარმოდგენები, კონცერტები
და, აგრეთვე, სხვადასხვა თემებზე რეფერატების და ლექციების კითხვა.
განჯაში იყო, [82] აგრეთვე, ჩამოყალიბებული სოცდემოკრატიული ორ
განიზაცია ორი: ბოლშევიკური და მენშევიკური ფრაქციის სახით, რო
მელთაგან თვითეული მუშაობდა არალეგალურად თავისი ხაზით.
დროგამოშვებით ჩამოდიოდნენ აქ პროპაგანდისტები, რომელნიც აწყო
ბდნენ არალეგალური კრებებს და მოჰქონდათ არალეგალური ლი
ტერატურა მუშა-მოსამსახურეებში გასავრცელებლად. არალეგალური
ლიტერატურა ხშირად ინახებოდა ადგილობრივ რკინიგზის მღვდლის
სახლში და აქვე ხშირად იმართებოდა საიდუმლო თათბირები, ვინაიდან
ჟანდარმერია ასე ადვილად ვერ მიიტანდა ეჭვს მღვდელზე.
[83] გვაგონდება ამხ. დავით იმერლიშვილი93, რომელიც არალეგალურ
ლიტერატურას ჩააწყობდა ხოლმე კალათაში, ზემოდან დააყრიდა ხილს
და ისე მიჰქონდა მღვდლის სახლში. მოძრაობის ლიდერად ითვლებოდა
ს. დოლიძე, რომელიც დიდის ხალისით, აღფრთოვანებით, თავგამოდებით
და ინიციატივით ავრცელებდა ხალხში როგორც ქართულს, ისე რუსულს
ლეგალურ და არალეგალურ ლიტერატურას.
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, რკინიგზას განჯაში თავისი სასწავლებელი
ჰქონდა, მაგრამ სასულიერო უწყება არ აკმაყოფილებდა საერო [84]
სასწავლებლით. როგორც ვიცით, მეფის დროს ორი ტიპის სახალხო
სასწავლებელი იყო: სამინისტრო და სამრევლო-საეკლესიო. სამინისტრო
სასწავლებლები შედიოდნენ სამინისტრო უწყებაში და მათი უფროსი და
გამგე კავკასიაში იყო კავკასიის სამოსწავლო ოლქის მზრუნველი, მხოლოდ
სამრევლო-საეკლესიო სკოლებს ხსნიდა და განაგებდა სასულიერო
უწყება. ჩვენში ამ ორივე ტიპის სასწავლებლების მიზანი და პოლიტიკა
ერთი და იგივე იყო ე.ი. ადგილობრივ მცხოვრებლების გარუსება. ცარიზმის
დავით იმერლიშვილი (1881-1937) – 1922 წლამდე მენშევიკი, შემდეგ სკკპ(ბ)-ის წევრი; დახვრიტეს
1937 წელს.
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რუსიფიკატორული პოლიტიკა, მაშასადამე, ცხოვრებაში ტარდებოდა
სამინისტრო და სამრევლო-საეკლესიო სკოლების მეშვეობით.
[85] სასულიერო უწყება განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდა იმ
ადგილებს, სადაც მოსახლეობდნენ სექტანტები: იმ დროის ფაქტიურ
ეგზარქოსი და მთავარი გამგე სამრევლო-საეკლესიო სკოლების იყო
ცნობილი „დეკანოზი“ ვოსტორგოვი94, უკიდურესი მონარქისტი და რუ
სოფილი, რომელიც ქართულ ენას ძაღლის ენას ეძახდა და ქართველ
სამღვდელოებას სასტიკად სდევნიდა, განსაკუთრებით რკინიგზის
სამღვდელოებას. ვოსტორგოვი ჩამოეკიდა განჯის რკინიგზის მღვდელს,
რათა მას უეჭველად გაეხსნა სამრევლო-საეკლესიო სკოლა სადგურის
მახლობლად [86] მცხოვრებ სექტანტებისთვის. ვოსტორგოვის მიზანი იყო
სექტანტების „მორჯულება“, ე.ი. მათი მართლმადიდებლობაზე გადაბირება,
ვინაიდან ღრმად დარწმუნებული იყო, რომ ერთადერთი ჭეშმარიტი
რელიგია მართლმადიდებლობაა. „დეკანოზმა“ ის კი არ იცოდა, რომ არ
არსებობს „ჭეშმარიტი“ და „არაჭეშმარიტი“ რელიგია, ყოველივე რელიგია
უგუნურობა და ცრუმორწმუნეობაა.
სკოლა ძალაუნებურად გაიხსნა, მაგრამ ვოსტორგოვისათვის სასურ
ველი შედეგი მას არ მოუტანია, მიუხედავად იმისა, რომ ამავე მიზნით
ხშირად თბილისიდან ჩამოდიოდნენ რუსი მისიონერები, რომლებიც
საჯარო საუბრებს მართავდნენ სექტანტებთან.
[87] განჯის არალეგალური ორგანიზაციები კარგად მუშაობდნენ, მუშამოსამსახურეები შეგნებულად შეხვდნენ 1905 წ. რევოლუციას. რკინიგზის
ხაზი რევოლუციონერებმა ჩაიგდეს ხელში. ძველები მოხსნეს და ყველა
დარგში ახლები, თვით რევოლუციონერები ჩადგნენ. განსაკუთრებული
აქტივობა გამოიჩნა ვასო ფანჯავიძემ, რომელიც, თუ არ ვცდები, განჯის
სადგურის უფროსად დააყენეს. გაცხოველებული და გახურებული მუშობაა,
ყველა ხარობს, ყველა აღტაცებაშია. დუმილი და სიჩუმე მხოლოდ
ძველი ხულიგნების - მონარქისტების წრეშია. ესენი პირველ ხანებში
დაიბნენ, [88] ცხოვრების მოვლენებში ვერ ერკვევიან, არ იციან, რა გზას
დაადგნენ და ხმაც კი ვერ ამოუღიათ, თუმცა დარწმუნებულნი არიან, რომ
თვითმპყრობელობის ტახტი უკვე შერყეულია. ჩუმ-ჩუმად დაძვრებიან
ივანე ვოსტორგოვი (1864-1918) - რუსული მართლმადიდებლური ეკლესიის სასულიერო პირი;
საქართველოში ცნობილი იყო, როგორც რუსული ინტერესების გამტარებელი რეაქციონერი
დეკანოზი; მოღვაწეობდა სტავროპოლის ეპარქიაში, სამხრეთ კავკასიასა და მოსკოვში;
ხელმძღვანელობდა მონარქისტულ მოძრაობას; 1917-1918 წლებში მონაწილეობას იღებდა
სრულიად რუსეთის საეკლესიო კრებაში; 1918 წლის 5 სეტემბერს სახალხოდ დახვრიტეს; 2000
წელს რუსეთის ეკლესიამ წმინდანად შერაცხა.
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ერთმანეთთან, ეჩურჩულებიან ერთმანეთს, ჩუმად ბჭობენ და აწყობენ
მოქმედების გეგმებს რევოლუციის ჩასახშობად და მეფის დასაცავად.
გვაგონდება აქ ერთ შემთხვევა: ამ საერთო სიხარულის დროს განჯის
სადგურზე შემხვდა მოსკოვიდან მატარებლით მომავალი მოსკოვის
უნივერსიტეტის სტუდენტი ილიკო ხირსელი95, რომელიც აქტიურ მო
ნა
წილეობას იღებდა რევოლუციურ [89] მოძრაობაში. ვკითხე ილიკოს
მოსკოვის მდგომარეობა და მითხრა, კარგად მიდის საქმეო, თანაც ამოიღო
ჩუმად ჯიბიდან მღვდლის, გაპონის96, სურათი და მომცა97. ყველას გვეგონა,
რომ გაპონი მართლა ნამდვილი რევოლუციონერია და გულწრფელად
იცავს მუშათა ინტერესებს, მაგრამ, როგორც შემდეგში გამოირკვა, იგი
პროვოკატორი გამოდგა.
საქმე შემდეგში იყო: მუშათა ხშირი გაფიცვები, რომელნიც მოასწა
ვებდნენ მომავალ 1905 წლის რევოლუციას, მოსვენებას აღარ აძლევდნენ
მეფის მთავრობას. უკანასკნელი პოლიტიკური პროვოკაციის მეშვეობით
ცდილობს, რომ მუშათა კლასის ეკონომიური მოძრაობა (როგორც ეს
იყო 1890 წლებში) არ გადაიქცეს რევოლუციურ-პოლიტიკურ მოძრაობად.
მთავრობის ამგვარი მცდელობა ცნობილია [90] ზუბატოვშჩინის (ასეთ
ორგანიზაციის მეთაურად მოსკოვში იყო ჟანდარმის როტმისტრი ზუ
ბატოვი) ანუ „პოლიციური სოციალიზმის“ სახელწოდებით. ზუბატოვის
ორგანიზაციები გარეგნობით ვითომც იცავდნენ შრომის ინტერესებს,
მაგრამ სინამდვილეში მათი მიზანი იყო მუშები ჩამოაშოროს რევოლუციურ
და პოლიტიკურ ბრძოლას. ზუბატოვშჩინის მიმართულებით იმ დროს
პეტერბურგში მოქმედებდა საზოგადოება, რომლის ხელმძღვანელი და
მეთაური იყო მღვდელი გაპონი. გაპონის საზოგადოებას, რასაკვირველია,
არავითარი რევოლუციური ხასიათი არა ჰქონდა. გაიფიცა მთელი პუტი
ლოვის ქარხანა. გაპონის საზოგადოების ზეგავლენით მუშებს დაებადათ
აზრად, მეფეს წარუდგინონ მთელი რიგი ეკონომიურ და პოლიტიკურ
მოთხოვნებისა. მუშებს გაპონი გაუძღვა მეფესთან ზამთრის სასახლეში.
1905 წლის 9 იანვარს მეფის მთავრობამ პეტიციაზე უპასუხა ტყვიით და
აუარებელი მუშები გასწყვიტა. მღვდელი გაპონი, როგორც მთავრობის
აგენტი და პროვოკატორი, ესერებმა დასაჯეს სიკვდილით 1916 წლის
ილია ხირსელი (1882-1905) - მოსკოვის უნივერსიტეტის სტუდენტი, მოკლეს ბარიკადაზე 1905
წლის 14 დეკემბერს.
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გიორგი გაპონი (1870-1906) - რუსული მართლმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო პირი, პო
ლიტიკოსი, სახელგანთქმული ორატორი და ლიდერი; 1905 წლის იანვრის ცნობილი გამოსვლების
წინამძღოლი; დახვრიტეს ესერებმა 1906 წელს მთავრობასთან თანამშრომლობის ბრალდებით.
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ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „მოსკოვში დაბრუნებისას ილიკო ხირსელი კაზაკებმა მოკლეს
ხიშტებით იმ დროს, როდესაც მას ბომბები მიჰქონდა“.
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დასაწყისში98.
[91] მეფის თვალთმაქცურმა და კუდმოგლეჯილმა კონსტიტუციამ99 ხალ
ხი დროებით გაახარა. რევოლუციონერები უფრო ახდილად გამოდიან
ასპარეზზე. განჯის ადგილობრივმა ინტელიგენციამ ჩამოაყალიბა წრე,
რომელმაც მიზნად დაისახა ხალხის გონებრივ ჰორიზონტის და შეგნების
გაფართოება რეფერატების და ლექციების საჯარო კითხვით კლუბში.
წრეში შედიოდნენ ამხანაგები: ნ. ბოგორაზი100, კულანდა, კამიშკირცევი და
მე. ლექციებს კითხულობდნენ საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სხვადასხვა
დარგებიდან. ლექციებს აუარებელი ხალხი ესწრებოდა როგორც თვით
სადგურიდან, [92] ისე ქ. განჯიდანაც101, რომელიც სადგურიდან მდებარეობს
ოთხი ვერსის მანძილზე. განსაკუთრებით მრავლად ესრწებოდა განჯის
მოსწავლე ახალგაზრდობა. მაგრამ რევოლუციურმა მოძრაობამ წარმოშო
თავისი მოწინააღმდეგე მიმდინარეობა როგორც რუსეთში, ისე ჩვენში.
დაიწყო რეაქცია სხვადასხვა სახით: ხელოვნურად შექმნილი ებრაელების
„პოგრომები“ რუსეთში, სომხ-თათრების შეტაკება ჩვენში და ეგრედ
წოდებული პატრიოტული ორგანიზაციები.
რა პირობებში მოხდა სომხ-თათართა შეტაკება განჯაში: ერთ დღეს,
დაახლოებით დღის 11-12 საათზე, ქალ. განჯაში სომხების ბაზარზე იფეთქა
შეიარაღებულმა [93] შეტაკებამ სომხებსა და თათრებს შორის, დაიწყო
ნამდვილი ომი. სომხები სასწრაფოდ კეტავენ (ვინც მოასწრო) თავიანთ
მაღაზიებს და მიეშურებიან ქალაქის სომხის ნაწილში. მალე სომხების
ბაზარი ცეცხლის ალში გაეხვია. ქალაქი გაიყო ორ საომრად დარაზმულ
ბანაკად: განჯის ხევის მარჯვნივ (ეს არის სომხების ნაწილი) დგანან
სომხების რაზმები, მხოლოდ მარცხნივ - (თათრების ნაწილში) თათრების
შეიარაღებული რაზმები. თათრების დასახმარებლად სოფლებიდან
მოი
მართებიან თათრების შეიარაღებული რაზმები. ისმის ქალაქიდან
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შეცდომაა, უნდა ეწეროს 1906 წელს.

ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „1905 წ. გამოიცა მეფე ნიკოლოზ მეორის „17 ოქტომბრის“
მანიფესტი „თავისუფლებათა“ შესახებ“.
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ნიკოლოზ ბოგორაზი (1874-1952) - რუსი საბჭოთა ქირურგი, პროფესორი. ჯერ ტაგანროგის
კლასიკურ გიმნაზიაში სწავლობდა; შემდეგ - თბილისის მეორე გიმნაზიაში, 1892 წლიდან კი პეტერბურგის სამხედრო-სამედიცინო აკადემიაში. სწავლის პერიოდში იყო აკადემიის სტუდენტების
სოციალ-დემოკრატიული წრის წევრი. 1903 წლიდან მსახურობდა ექიმად ელისავეტოპოლში
(განჯა). 1906 წელს ძებნაში იყო ელიზავეტოპოლის სადგურზე რევოლუციური ორგანიზაციების
საქმესთან დაკავშირებით. 1910 წლიდან ტომსკის უნივერსიტეტის პრივატდოცენტია, 1918 წლიდან
- ვარშავის უნივერსიტეტის პროფესორი, ხოლო შემდეგ - ჩრდილოეთ კავკასიის უნივერსიტეტის
ქირურგიის კათედრის პროფესორი.
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ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „აქედან გადაასვენეს თბილისში 1893 წ. ჩვენი ცნობილი
პოეტის ნიკოლოზ ბარათაშვილის ნეშტი“.
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სად
გურზე თოფების და ზარბაზნების გრიალი, მხოლოდ ღამღამობით
[94] მოსჩანს ცეცხლის ალი. ქალაქის ორ ნაწილს შორის და, აგრეთვე,
ქალაქსა და სადგურს შორის მიმოსვლა შეწყვეტილია. ხიდზე, რომელიც
ჰყოფს სომხებისა და თათრების ნაწილებს, დგას შეიარაღებული პოლიცია
და ჯარი, რომელიც დროგამოშვებით ზარბაზანსაც ისვრის, მაგრამ ამაოდ,
სისხლისღრა გრძელდება. ეტყობოდა, ჯარის და პოლიციის როლი ამ
საშინელ სისხლისმღვრელ აქტში პასიური იყო.
განჯის სადგურის მუშა-მოსამსახურეები შეიკრიბნენ და გადასწყვიტეს
განჯის ქალაქში გაგზავნონ დელეგაცია თათრებისა და სომხების
შესარიგებლად. დელეგაცია, რომელშიაც მეც ვიყავი, სადგურიდან
ქალაქისკენ [95] გაემართა ფეხით, ვინაიდან მიმოსვლა ცხენის ტრამვაით
(„კონკით“) შეწყვეტილი იყო, მხოლოდ წინასწარ გავაფრთხილეთ ქა
ლაქის თათრების ნაწილი, რომ მიდის დელეგაცია. ქალაქში არავითარი
მოძრაობა, მაღაზიები და დუქნები - დაკეტილი, ქუჩები სავსეა შეიარა
ღებული თათრებით.
შეგვიყვანეს ერთი მეჩეთის ეზოში, სადაც დაგვიხვდნენ თათრების
წარმომადგენლები და, მათ შორის, მოლები. თათრებს მივმართეთ
სიტყვით, რომლებშიაც მოკლედ დავასურათეთ ორი მეზობელი ერის
სისხლიანი შეტაკების მავნე შედეგები და, აგრეთვე, მთავრობის ის
პოლიტიკა, რომელმაც ხელოვნურად შექმნა ამგვარი საშინელი [96]
მდგო
მარეობა მუშათა მოძრაობის ჩაქრობის მიზნით. თათრების
წარმომადგენლებმა თარჯიმანის მეშვეობით მოკლედ გვიპასუხეს:
ოღონდ სომხებმა დაგვანებონ თავი და დაჰყარონ იარაღი და ჩვენ მზათა
ვართ, ხელი არ ვახლოთ მათ და დღესვე შევწყვიტოთ სისხლისღვრა.
აქე
დან წავედით სომხების ნაწილში. გავლისას შევიარეთ სომხების
ერ
თი ეკლესიის ეზოში, რომელიც სავსე იყო დახოცილთა გვამებით.
დახოცილებში, როგორც ეტყობოდათ, მომეტებულ ნაწილად მუშები და
ხელოსნები იყვნენ. სომხების წარმომადგენლებს, რომელთა შორის
სასუ
ლიერო პირნიც იყვნენ, მივმართეთ სიტყვებით იმავე თემაზე და
ვთხოვეთ [97] დაბეჯითებით, სისხლისღვრა შეეწყვიტათ. მათი მოკლე პა
სუხი ასეთი იყო: ჩვენ მოგვივიდა დიდი ზარალი (დაასახელეს, მგონი, ორი
თუ სამი მილიონი მან.), თათრებმა აგვინაზღაურონ ეს ზარალი და მა
შინ შევრიგდებით. რაღა ბევრი გავაგრძელოთ, დიდხანს ვილაპარაკეთ,
მაგრამ იმჟამად გადაწყვეტილი დადებითი პასუხი მაინც ვერ მივიღეთ და
დავბრუნდით უკან. ამის შემდეგ კიდევ რამდენიმე დღეს გრძელდებოდა ეს
საშინელი თვითმპყრობელობის დამქაშთა წაქეზებით შექმნილი ორი მე
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ზობელი ერის სისხლისღვრა და შემდეგ მოისპო. როგორც ვიცით, სომეხთათართა შეტაკება სხვა ქალაქებშიაც მოხდა: თბილისში, [98] ბაქოში და სხ.
აქ გვაგონდება, სხვათა შორის, ერთი შემთხვევა, რომელიც მოხდა
1905 წ. ქ. თბილისში: თბილისელი მუშები შეკრებილნი იყვნენ ქალაქის
თვითმართველობის დარბაზში და მსჯელობდნენ იმის შესახებ, თუ როგორ
მოერიგებინათ სომხები და თათრები და როგორ მოესპოთ მათ შორის
ხელოვნურად შექმნილი სისხლისღვრა. დარბაზში გამოცხადდა პოლიცია
და მოითხოვა კრების დაშლა. ხალხმა მიაძახა: „ძირს პოლიცია, ძირს
თვითმპყრობელობა!“. შენობას ალყა შემოარტყეს კაზაკებმა და დაიწყო
მუშების საშინელი რბევა და ხოცვა-ჟლეტა. რუსეთში ხომ ჩვეულებრივი
მოვლენა იყო ებრაელების ეგრედ წოდებული „პოგრომები“. ასეთი იყო
ერთი სახე რეაქციისა.
[99] აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სომხებ-თათრების შეტაკებაში და
ხოცვა-ჟლეტაში და, საერთოდ, რევოლუციის ჩაქრობაში დიდი დამსა
ხურება მიუძღოდა რელიგიას. ცნობილია, რომ ერების ერთიმეორეზე გა
დაკიდება ცარიზმის ჩვეულება იყო. ყველა ჯურის ბნელეთის მოციქულნი
(რელიგიის მსახურნი) თვითმპყრობელობის სამსახურში იმყოფებოდნენ,
მოქმედებდნენ და ქადაგებდნენ მხოლოდ და მხოლოდ ექსპლოატატორულ
კლასების ინტერესებისთვის, რის მიზნითაც იგინი სხვადასხვა ეროვნების
და სარწმუნოების მშრომელთ უნერგავდნენ ერთიმეორისადმი უნდობ
ლობას, მტრობას და ამგვარად ამხედრებდნენ მათ ერთიმეორის წინა
აღმდეგ.
ყოველი რელიგია თავის თავს ერთადერთ „ჭეშმარიტ“ რელიგიად
სთვლის, თუმცა, რასაკვირველია, სინამდვილეში, არასდროს არ არ
სე
ბობდა და არც არსებობს [100] ჭეშმარიტი და არაჭეშმარიტი რე
ლი
გია, ვინაიდან ყოველივე რელიგია ცრუმორწმუნოებაა. მოლები და
სომხ-ტერტერები ამგვარი ცრუმორწმუნეობით და რელიგიური შეუ
წყნარებლობის ჩაგონებით აბრუებდნენ მშრომელი ხალხის ჭკუაგონებას და, აი, სწორედ ამით აიხსნება ის, რომ სომხები და თათრები
ყო
ველთვის ერთმანეთს ერიდებოდნენ, ერთმანეთი სძულდათ და
ერთმანეთს მტრულად ეპყრობოდნენ. ამით უკვე მომზადებული იყო
ნიადაგი ამ ორი მეზობელი ერის ერთიმეორის წინააღმდეგ ამხედრებისა
და სისხლიანი შეტაკებისათვის, რაც, რასაკვირველია, ხელსაყრელი იყო
თვითმპყრობელობის, მისი აგენტების და იმ დროის ყველა ჯურის შავრაზ
მელებისათვის.
[101] რეაქციის მეორე სახეს, როგორც აღვნიშნეთ, წარმოადგენდნენ
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პატრიოტული პარტიები ანუ საზოგადოებანი. 1905 წელს, განსაკუთრებით
17 ოქტომბერს გამოცხადებულ მანიფესტის შემდეგ, მოყვა მუშათა
დიდი დემონსტრაციები და მიტინგები როგორც თბილისში, ისე სხვა
ქალაქებში. ამან ძილი დაუფრთხო თბილისელ შავრაზმელებს. თბილისში
მძვინვარებდა პატრიოტულ პარტიის ლიდერი ცნობილი „დეკანოზი“
გოროდცევი102, რომელიც მართავდა შავი ძალების - „პატრიოტების“
კრებებს და კრების შემდეგ დარაზმული ხალხი ხატებითა და ჯვრებით
ხელში [102] მიჰყვანდა მეფის მოადგილესთან უქვეშევრდომილესი
გრძნობის გამოსაცხადებლად. როგორც ვიცით, ერთი ასეთი მანიფესტაცია
მოხდა ოქტომბრის 22? შუადღის 12-ს საათზე. მანიფესტაცია მიდიოდა
გოლოვინსკის (რუსთაველის) პროსპექტით და გზადაგზა ყველას ქუდებს
ახდევინებდნენ. როდესაც მანიფესტაცია მიუახლოვდა ვაჟთა პირველ
გიმნაზიას, მოწაფეებმა მანიფესტაციის მოთხოვნით ქუდები არ მოიხადეს.
ამ დროს სადღაც რევოლვერი გავარდა და ჯარმა, რომელიც [103] ახლდა
მანიფესტაციას, უკანასკნელის ბრძანებით სროლა დაიწყო. დაიხოცა
მრავალი ხალხი. გამხეცებული კაზაკები გიმნაზიის შენობაში შეცვივდნენ
და პატარა ბავშვებს ხიშტებზე აგებდნენ.
თბილისის „პატრიოტებს“ განჯის „პატრიოტებიც“ გამოეხმაურნენ.
აქაც, ერთის მხრივ, იმართებოდა მუშა-მოსამსახურეების რევოლუციური
მიტინგები, კრებები და მანიფესტაციები, და, მეორეს მხრივ, პატრიოტების
მანიფესტაციები ხატებით, ჯვრებით, საეკლესიო დროშებით და მეფის
სურათით.
განჯის სადგურის [104] პატრიოტებს მეთაურობდნენ, სხვათა შორის,
სინიცინი, დანკევიჩი, იაბლონსკი103, კასევიჩი და სხ. ამათში სინიცინი
იყო სადგურის უფროსი, დანკევიჩი - გზის ოსტატი, მხოლოდ დანარჩე
ნები, მგონი, მემანქანეები. განსაკუთრებით დანკევიჩი ცხოვრობდა
განცხრომა-ფუფუნებაში: ჯამაგირი კარგი, ბინა, შეშა, ნავთი და ნახშირი
მუქთი, საკუთარი ძროხა, რძე, კარაქი და მაწონი თავზე საყრელი,
სერგეი გოროდცევი / ნოვოსიბირსკისა და ბარნაულის მიტროპოლიტი ბართლომეოსი (18661956) - ქ. სკოპინის სასულიერო სასწავლებლის და რიაზანის სასულიერო სემინარიის დამთავრების
შემდეგ სერგეი გოროდცევმა (1886) ჩააბარა სანქტ-პეტერბურგის სასულიერო აკადემიაში,
დაამთავრა 1890 წელს. 1892 წელიდან თბილისშია. 1892 წლიის 11 დეკემბრიდან ხელდასმულ იქნა
დიაკვნად, ხოლო ორ დღეში - მღვდლად. ორივე კურთხევა შეასრულა საქართველოს ეგზაქორსმა
ვლადიმერმა. ხელდასმის შემდეგ სერგეი გოროდცევი დაინიშნა მღვდლად თბილისის ალექსანდრე
ნეველის ეკლესიაში. საქართველოში მსახურობდა 1918 წლამდე.
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ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „შემდეგში, საქართველოს გასაბჭოებისას, ეს ვაჟბატონი
შემძვრალიყო კომუნისტურ პარტიაში, მაგრამ არა დაიმალება რა. მისი წარსული მალე
გამოამჟღავნეს, მხოლოდ არ ვიცი, რა სასჯელი დასდეს მას. ამის შესახებ გამომძიებელმა მეც
დამკითხა (წელიწადი აღარ მახსოვს)“.
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სამსახურისთვის მაგრერიგად თავს არ იწუხებდა და სხ. მეტი რაღა
უნდოდა? მაგრამ არა! ამით არ კმაყოფილდებოდა ეს ჩვენი „პატრიოტი“.
[105] მის განკარგულებაში დაახლოებით 15 მუშა იქნებოდა. თვითეულ
მუშას ერთგვარი გადასახადი ჰქონდა შეწერილი დანკევიჩის მიერ. ყოველ
თვე ჯამაგირის გაცემის დროს (ჯამაგირს მუშებს დანკევიჩი ურიგებდა)
თვითეული მუშის ჯამაგირიდან რამდენიმე მანეთს (2-3 მან.) დანკევიჩი
თავის ჯიბის სასარგებლოდ იტოვებდა, მუშას კი სრულ ჯამაგირზე
აწერინებდა ხელს. მუშამ ეს კარგად იცოდა, მაგრამ ვერას იჩივლებდა,
ვინაიდან დანკევიჩი ამგვარ მუშას ადგილიდან მოხსნიდა. მაგრამ [106] არც
ეს იყო საკმარისი დანკევიჩისთვის. მას ხელობად ჰქონდა გადაქცეული
ამგვარი კომბინაცია: ოფიციალურად ჰყვანდა, მაგალითად, 15 მუშა და
ჯამაგირსაც იწერდა 15 მუშისათვის, მაგრამ სინამდვილეში კი ქირაობდა
10 მუშას; ზედმეტი 5 მუშის ჯამაგირს კი სავსებით თვით დანკევიჩი იდებდა
თავის ჯიბეში, მხოლოდ სიაში მოაწერინებდა ვინმეს ხელს. ამავე დროს,
დანკევიჩი ითვლებოდა ეკლესიის ქტიტორად და მთელი საეკლესიო
ქონება, ფულადი თანხები [107] და შემოსავალ-გასავალი მის ხელში
იყო. ეკლესია მან გადააქცია სავაჭრო სახლად. ყოველგვარ საეკლესიო
წესებს დანკევიჩმა დაადო ერთგვარი გადასახადები. ვინც, მაგალითად,
ჯვარს იწერდა ეკლესიაში, იგი ვალდებული იყო განსაზღვრული ფულადი
გადასახადი შეეტანა დანკევიჩის სალაროში. ამ ვაჟბატონის მზრუნველობა
ეკლესიაზე - ეს იყო მზრუნველობა საკუთარ ჯიბეზე. აბა, რათ მოითმენდა
ეს „პატრიოტი“ თვითმპყრობელობის დამხობას? მაგრამ ამას თავი
დავანებოთ.
[108] როგორც ვიცით, რეაქციამ გაიმარჯვა. მის მხარეზე იყო ეგრედ
წოდებული შავრაზმელები და პატრიოტული საზოგადოებანი, ჯარი,
კაზაკები, არტილერია, დრაგუნები, პოლიცია, მემამულეები და ბურჟუაზია.
რევოლუცია დამარცხდა როგორც რუსეთში, ისე ჩვენში. გავარდა ხმა, რომ
თბილისიდან განჯაში მოდის დამსჯელი რაზმი. რევოლუციონერები ზოგნი
გავიდნენ განჯიდან და ზოგნი დარჩნენ. გადაიმალნენ, სხვათა შორის,
ექიმი ბოგორაზი, რომელმაც შემდეგში მიიღო პროფესორობა რუსეთის
ერთ უნივერსიტეტში, ინჟინერი კულანდა და სხვები.
[109] მოვიდა ჩემთან ერთი რევოლუციონერთაგანი იასონ კალოიანი
(ეხლა გარდაცვალებული) და შემეკითხა: თბილისიდან მოდის დამსჯელი
რაზმი, შეიძლება ჩვენ მოსამსახურეებს მოგვთხოვონ ხელწერილები
იმაზე, რომ რევოლუციურ მოძრაობაში მონაწილეობას აღარ მივიღებთ
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და არ ვიცი, როგორ მოვიქცეთ, როგორა სჯობია, მივცეთ თუ არა
ხელწერილები. მე უპასუხე: თუ მართლა მარტო ხელწერილებით
დაკმაყოფილდებიან, უკეთესი იქნება ხელწერილები მივცეთ, ვინაიდან
ამით შეინახება რევოლუციური ძალები, მაგრამ ვეჭვობ, რომ მარტო ამით
დაკმაყოფილდებიან.
[110] იმ ღამეს თბილისიდან ჩამოსულიყო დამსჯელი რაზმი ჟანდარმის
პოლკოვნიკის რედროვის მეთაურობით და ალყა შემოერტყა მთელი
სადგურისთვის. დილით ჩემი პატარა ბავშვით (13-14 წ.) წავედი ბაზარში
სანოვაგის სასყიდლად. დაბრუნებისას ჩემი სახლის მახლობლად
დამხვდნენ პოლკოვნიკი რედროვი და ადგილობრივი ჟანდარმერიის
უფროსი რიტჩერი (შემდეგში ორივენი დახოცეს რევოლუციონერებმა)
რამდენიმე ჯარისკაცით. რედროვმა მომაძახა: „თქვენ დაპატიმრებული
ხართ!“.
[111] „ძალიან კარგი, - უპასუხე მე, - მხოლოდ ნება მომეცით ორი
სიტყვა უთხრა ჩემ ცოლს“. რედროვმა მკაცრად და მოკლედ მიპასუხა: „არ
შეიძლება“. შევატყე, ჩემ ბავშვს შეეშინდა, დავამშვიდე და უთხარი - გადასცეს
დედას, რომ მე დამაპატიმრეს. გამაყოლეს ორი ჯარისკაცი თოფებით
და შემიყვანეს მატარებლის ერთ ვაგონში, რომელიც გამზადებული
იდგა სადგურზე. ვაგონი თითქმის უკვე სავსე იყო დაპატიმრებული
რევოლუციონერებით. მაშინ გავიგე, რომ სადგური ალყაშემორტყმული
იყო და „პატრიოტების“ მითითებით რევოლუციონერებს აპატიმრებენ.
[112] ამხანაგებმა მითხრეს, „პატრიოტებმა“ წინასწარვე შეადგინეს
დასაპატიმრებელ პირთა სია და ჟანდარმერიას გადასცესო. ბაქანზე
დავინახე, სხვათა შორის, პატრიოტები სინიცინი და დანკევიჩი (იხ. ზემოთ),
რომელნიც ღიმილით ხვდებოდნენ დაპატიმრებულ რევოლუციონერებს.
დანარჩენი პატრიოტები ჟანდარმერიას დასდევდნენ რევოლუციონერების
დასაპატიმრებლად. ბაქანზე გარეშე პირებს არ უშვებდნენ, იყვნენ აქ
მხოლოდ შეიარაღებული ჯარისკაცები, ჟანდარმერია და პატრიოტები.
ვაგონი სულ მთლად აივსო დაპატიმრებულებით, ტევა აღარ არის. [113]
ვაგონის ფანჯრებიდან დავინახეთ ერთი საშინელი და საზარელი სურათი:
ბაქანზე ჯარისკაცებს შეეხეჩა ერთი ახალგაზრდა რევოლუციონერი,
სომეხი (გვარი აღარ მახსოვს), რომელმაც შეკითხვაზე: „ვინა ხარო“,
უპასუხა: „მე ვარ ადამიანი“. ამაზე ჯარისკაცებმა, უფროსის ბრძანებით,
თოფის კონდახებით სულ მთლად ჩაუმტვრიეს თავ-პირი ამ ახალგაზრდას
და, გასისხლიანებული და გრძნობადაკარგული შემოაგდეს ჩვენ ვაგონში.
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ამხანაგები მისცვივდნენ და დაუწყეს მას მობრუნება. ზოგმა წყალი იშოვა,
ზოგმა ცხვირსახოცი ამოიღო ჯიბიდან, ზოგს მოსაბრუნებელი [114] ნივთები
ჰქონდა და ამგვარად კაცი სიკვდილს გადაარჩინეს, მოაბრუნეს. დილიდან
საღამომდინ გამოურკვეველ მდგომარეობაში ვიმყოფებოდით ვაგონში,
არ ვიცოდით საით გაგვისტუმრებდნენ. საღამო ხანზე მატარებელი დაიძრა
თბილისისკენ (ეს იყო 1905 წ. დეკემბრის 23 თუ 24 რიცხვი). ამ დროს
სადგურის ბაქანზე მუსიკა უკრავს „Боже, Царя храни“.104 დანკევიჩი, სინიცინი
და სხვა „პატრიოტები“ ზეიმობენ, იცინიან, იღიმებიან და დაცინვის სახით
შემოგვცქერიან ჩვენ. დაპატიმრებულთა რიცხვი დაახლოებით იქნებოდა
60-100.
ვიღაცისაგან [115] გავიგეთ, რომ „პატრიოტები“ თურმე წინადადებას
აძლევდნენ რედროვს ნავთი გადაესხათ ჩვენი ვაგონისთვის და
დაპატიმრებულები სულ მთლად ამოეწყვიტათ, მაგრამ რედროვი არ
დათანხმდა და, ამგვარად, გადავრჩით თვითგასამართლებას. გავიარეთ
განჯიდან სამი თუ ოთხი სადგური და ვნახოთ ჩვენი მატარებელი ისევ
უკან დააბრუნეს. უკვე კარგად დაღამებულია. ვეკითხებით ერთმანეთს:
რაშია საქმე? იქნება ისევ განჯაში გვაბრუნებენ? მაგრამ ჩვენი იმედი
არ გამართლდა. გაგვაჩერეს ერთ სადგურზე და დავინახეთ, რომ ერთ
მახლობელ სოფელში დიდი ხანძარია - არ ვიცი, იწვებოდა თივები [116]
თუ სახლები. ჩვენ ვაგონთან გაამწკრივეს ჯარისკაცები და უნდოდათ
სროლა აეტეხათ ხანძრის მიმართულებით. ჩვენ, რასაკვირველია,
შეგვეშინდა, ვფიქრობდით, ვაითუ ხანძართან ჩასაფრებულია თათრების
შეიარაღებული რაზმი და მანაც სროლა დაიწყოს ჩვენკენ და სულ
მთლად ამოგვჟლიტოს. ყველანი იატაკზე გავწექით ერთიმეორეზე,
ვინაიდან ადგილი არ იყო და ამ მდგომარეობაში ვიმყოფებოდით კარგა
ხანს. ცეცხლი ჩაქრა, სროლა საჭირო აღარ აიყო და ჩვენი მატარებელი
ისევ თბილისისკენ დაიძრა. ძალზედ გვშიან ყველას. განჯაში ზოგმა
ოჯახმა მოასწრო საჭმლის შემოგზავნა, [117] ზოგმა ვერ მოასწრო და
ზოგსაც სრულებით არ მოჰგონებია საჭმელი. ამ მხრივ დიდი სიკეთე
გაგვიწია აქსტაფის ბუფეტის პატრონმა, რომელმაც, გაიგო თუ არა ჩვენი
მდგომარეობა, ბუფეტიდან შემოგვიგზავნა საჭმელი, რაც კი ჰქონდა და
ამით იოლად წავედით თბილისამდე.
გავცდით ნავთლუხის სადგურს და შუაგზაზე გააჩერეს ჩვენი მატა
რებელი. ორ პირად გამწკრივებულია ჯარის რაზმები. რედროვმა სიით
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გამოგვიძახა ვაგონიდან და ყველანი ჩაგვაყენა რაზმებს შორის. მატარე
ბელთან შეგროვილიყვნენ თბილისელი პატრიოტები, რომლებიც [118]
იღიმებოდნენ, ყველას მასხრად გვიგდებდნენ: „Ай, здравствуйте началь
ник движения! Ай, здравствуйте начальник Депо! Ай, здравствуйте началь

ник станции“105 და სხ. ალყაშემორტყმულნი, ავლაბრის გზით გავსწიეთ მე

ტეხის ციხისკენ. ძალზე ცივა, თოვლი და ტალახი მუხლამდინაა. ქალებს
უძნელდებათ ჩვენთან სიარული. ჯარისკაცები მისძახიან: „Ну поскорее,
бить что-ли вас?“.106
როგორც იყო, მივედით მეტეხის ციხემდინ, მაგრამ იმ სიცივეში კარგა
ხანს გაგვაჩერეს გარეთ, არ ვიცი, რა მიზეზისა გამო. ბოლოს, როგორც
იყო, გაიღო [119] ციხის კარები და შეგვიყვანეს პირდაპირ ციხის უფროსის
კანცელარიაში, სადაც გაგვიშინჯეს ჯიბეები და ფული და ყველაფერი,
რაც გვქონდა, ამოგვაცალეს. ამის შემდეგ გაგვანაწილეს სხვადასხვა
საკანებში. მე შემიყვანეს ერთ პატარა საკანში, რომლის ერთი ფანჯარა
გადასცქეროდა მტკვარს აბანოების მხრივ. სხვები სად დააბინავეს, არ
ვიცი. აქ იდგა ერთი რკინის საწოლი თივით გატენილი ლეიბით, უსაბნოდ და
ერთი პატარა მაგიდა, რომელზედაც ძლივს ბჟუტავდა ერთი პატარა ლამპა.
დარაჯმა კარები ჩაკეტა გარედან. საკანი არ არის გახურებული, ძალზედა
[120] ცივა და თანაც შიმშილი მაწუხებს. საკანის სანათურიდან დარაჯსა
ვთხოვე ჩემი ფულით, რომელიც ინახებოდა ციხის უფროსთან, მიყიდოს
ჩაი-შაქარი და პური, მაგრამ არა გამოვიდა რა. „დღეს აღარა იქნება რა,
უკვე დაღამებულია“ - მიპასუხა დარაჯმა - „ხვალ მოვა „ბაზარნიკი“ და
იმას გამოაწერინე ჩაი-შაქარი“. მეტი ილაჯი არ იყო, გაუხდელი მივდე
თავი საწოლზე, მაგრამ აბა რა დამაძინებდა, შიმშილი და სიცივე ძალიან
მაწუხებდა. მეორე დღეს დილით საკანის ერთ კედელზე შევამჩნიე შემდეგი
წარწერა: „აქ იქნა მოკლული კეცხოველი“. როგორც ვიცით, ამ პოლიტიკურ
პატიმარს გული გაუგმირა ტყვიით დარაჯმა ჯარისკაცმა.
[121] დარაჯს კიდევ ვთხოვე ჩაი-შაქარი, მაგრამ - ამაოდ. მან მიპასუხა:
„ჩვენ არავის არ ვაძლევთ ჩაისა და შაქარს, და თუ თქვენი ფულით გინდა
ყიდვა, შუადღისას ჩამოივლის „ბაზარნიკი“ და იმას გამოაწერინეთ“. იმ
დილითაც ვერა ვჭამე-რა. შუადღისას შემომიტანეს რაღაც გაშავებული
ბრინჯის წვენი და ერთი ნაჭერი შავი პური. ამით იოლად წავედი. ამის
შემდეგ, როგორც იყო, მოვიდა ეგრედ წოდებული „ბაზარნიკი“ და
თარგმანი: „უი, გამარჯობა მოძრაობის წინმაძღოლო! უი, გამარჯობა დეპოს უფროსო! უი, გამარ
ჯობა სადგურის უფროსო“.
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გამოვაწერინე ჩაი-შაქარი, მაგრამ რა გამოვიდა, მითხრა ხვალ მოგივაო.
ასე რომ, იმ დღესაც ისევ უჩაიოდ დავრჩი და ჩაის ვეღირსე მხოლოდ
მესამე დღეს.
ჩემი ამხანაგების ბედ-იღბალი ვერ გავიგე: არ ვიცოდი, სად და რომელ
მხარეზე [122] იყვნენ ისინი მოთავსებულნი. მაგრამ დროთა მსვლელობაში
ჩვენი მდგომარეობა, ცოტა არ იყოს, გამოკეთდა. ჩემს ამხანაგებს საქმე
გაეკეთებინათ ციხის უფროსთან და ვნახოთ, ერთ დღეს ყველანი, ჩვენ
განჯელი მამაკაცები, მოგვათავსეს ერთ დიდ საკანში, მხოლოდ ქალები
- ცალკე საკანში, ჩვენ გვერდით. ახალი პატიმრებიც, რომლებიც კიდევ
ჩამოჰყავდათ განჯიდან, ჩვენთან შემოჰყვანდათ. დაპატიმრებულთა
შორის, სხვათა შორის, იყვნენ (ყველას გვარების მოგონება ძნელია): ვასო
ფანჯავიძე, ძმები ჩლაიძეები, ძმები რიმკევიჩები, პლატონ კლიმიაშვილი,
კამიშკირცევი, ანეტა ნოდია, კალოიანები, ტუგუში, ბერიძე, ფანიაშვილი
და სხ. ამხანაგების ერთად [123] მოთავსებამ, ცოტა არ იყოს, გაგვამხნევა.
პატიმრები მღეროდნენ რევოლუციურ სიმღერებს, კითხულობდნენ
წიგნებს და ჟურნალ-გაზეთებს, სწავლობდნენ პოლიტიკურ ეკონომიას
(შემოგვიტანეს, სხვათა შორის, ბახის მოკლე პოლიტიკური ეკონომია),
კამათობდნენ და ბაასობდნენ სხვადასხვა პოლიტიკურ-სოციალურ
საკითხებზე და ასე მიდიოდა დრო. ჩვენ გვერდით ისხდნენ, სხვათა შორის,
შალვა ელიავა და კ. ჯაფარიძე. განჯელ ამხანაგებს განჯიდან მოსდიოდნენ
სანახავად ცოლები და ნათესავები, რომელთაც მოჰქონდათ ცნობები
პატრიოტების საზიზღარ თარეშობისა და მოქმედების შესახებ.
[124] მამაკაცები თითქმის ყველანი დაპატიმრებულნი იყვნენ, ზოგნიც
გაიქცნენ და დარჩნენ რევოლუციონერების ოჯახებში მხოლოდ ქალები
და ბავშვები, რომელთაც პატრიოტები თურმე მოსვენებას არ აძლევდნენ:
ყოველდღე დაუკითხავად და თვითნებურად შედიოდნენ ოჯახებში და
იქაურობას აბრუნებდნენ, მაგრამ არც რევოლუციონერები (რომელნიც
გადარჩნენ დაპატიმრებას და განჯაშივე იმალებოდნენ) უთმობდნენ და
ღირსეულ პასუხს აძლევდნენ გამხეცებულ პატრიოტებს: მოდის ციხეში
ცნობა, რომ განჯაში მოკლეს ჟანდარმერიის უფროსი რიტჩერი, რომლიც
რედროვთან ერთად (იხ. ზემოთ) აწარმოებდა რევოლუციონერების
დაპატიმრებას, მოიტანეს ამბავი, რომ ერთ მხეც პატრიოტს ესროლეს [125]
რევოლვერი, მაგრამ ვერ მოარტყეს და სხ.
ჩვენი მდგომარეობა ციხეში გამოურკვეველი იყო, ვისხედით, მაგრამ
არ ვიცოდით, როდემდინ ვისხდებოდით ან რა ბრალდებას გვიყენებდნენ
და რა ბედი მოგველოდა. საერთო განცხადებით, მოვითხოვეთ გუბერ
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ნატორისა და პროკურორისაგან საქმის დაჩქარებით გამორკვევა, მაგრამ
ამაოდ, არავისგან არავითარი პასუხი არ მიგვიღია. დაახლოებით სამი
თვის შემდეგ დაიწყეს ზოგიერთი პატიმრების განთავისუფლება, თუმცა არ
ვიცი ვისი განკარგულებით, მხოლოდ მთელი საქმე განჯელების შესახებ
გადასცეს თბილისის სამოსამართლო პალატას. გამოძიებას აწარმოებდა
განჯის საგანგებო საქმეთა გამომძიებელი.
ვის როდის და სად [126] დაჰკითხა გამომძიებელმა ან რა ბრალდება
წაუყენა, არ ვიცი, მხოლოდ ვიცი, რომ მე დამკითხა თბილისში (მაშინ
უკვე განთავისუფლებული ვიყავ და ვცხოვრობდი თბილისში) და წა
მომიყენა ბრალდება სისხლის დებულების 100-102 მუხლებით გათვა
ლის
წინებულ დანაშაულში, ე.ი. ხალხის მასების შეიარაღებულ აჯანყე
ბისათვის მოწვევაში თვითმპყრობელობის წინააღმდეგ. აღნიშნულ
ბრალდებას ადასტურებდნენ განჯის პატრიოტები და მათ შორის ზემოთ
აღნიშნული ვაჟბატონი დანკევიჩი, რომელიც, სხვათა შორის, უჩვენებდა
გამომძიებელს: „ხალხს აჯანყებსო მირიონოვი. სხვათა შორის, ერთხელ
მატარებლით ბაქოდან გამოატარეს იქ მოკლული [127] მუშა მონტინი და
განჯის სადგურზე მირიანოვმა წარმოსთქვა საჯაროდ სიტყვა, რომლითაც
მუშებს იწვევდა ბრძოლისა და შეიარაღებულ აჯანყებისათვის მეფის
წინააღმდეგ“. გარდა მოწმეთა ჩვენებებისა, სხვა არავითარი წერილობითი
საბუთები გამომძიებელს ჩემ წინააღმდეგ არ ჰქონდა. მე, რასაკვირველია,
არ ვსცანი ბრალდება და გამომძიებელს მივეცი სათანადო ახსნაგანმარტება. სხვა ბრალდებულებმა რანაირი ჩვენებები მისცეს, არ ვიცი.
გამოძიების დამთავრების შემდეგ მთელი საქმე განჯელების შესახებ
გადავიდა თბილისის სამოსამართლო პალატაში. საქმის გარჩევას [128]
პალატაში მე არ დავსწრებივარ, ვინაიდან იმ დროს მე უკვე ვსწავლობდი
მოსკოვის უნივერსიტეტში, სადაც შევედი 1906 წლის სექტემბერში,
ციხიდან განთავისუფლების შემდეგ. მხოლოდ, როგორც გავიგე შემდეგში,
ბრალდებულთაგან პალატამ ზოგი გაამართლა, ზოგის შესახებ საქმე
მოსპო (მათ შორის ჩემ შესახებაც) და ზოგსაც მსჯავრი დასდო. თუ არ
ვცდები, ყველაზე ძალიან დაისაჯა აწ. განსვენებული ამხ. ვასო ფანჯავიძე,
რომელსაც მიუსაჯეს მგონი ორი წლით გადასახლება. დაბრუნებისას
ფანჯავიძე ისევ მიიღეს სამსახურში რკინიგზაზე თბილისში.
[129] მოკლედ, ასეთი იყო 1905 წლის რევოლუციის სურათი: რევოლუციას
ძალიან შეუწყო ხელი რუსეთ-იაპონიის ომმა. უკანასკნელი იყო შედეგი
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იმ ეკონომიურ და პოლიტიკურ წინააღმდეგობებისა, რომელნიც წარმო
იშვნენ დიდ სახელმწიფოთა შორის შორეულ აღმოსავლეთში. როგორც
ვიცით, რუსეთის თვითმპყრობელურ ხელისუფლებას ძალიან ჰქონდა
გახსნილი სხვის ტერიტორიების დაპყრობის მადა და იგი მე-XIX საუკუნის
უკანასკნელ ათეულ წლების განმავლობაში ფართოდ და სისტემატურად
აწარმოებდა თავის მოსაზღვრე ტერიტორიების დაპყრობის პოლიტიკას.
აქ რუსეთის ბურჟუაზიის [130] ინტერესები შეეჯახნენ იაპონიის იმპე
რიალიზმს. რუსეთს იმედი არ გაუმართლდა. 1904 წლის დეკემბერში
პორტ-არტური დაეცა, რუსეთი ომში დამარცხდა. რუსეთის ბურჟუაზიის
წრეებში იბადება უკმაყოფილება და ოპოზიცია მთავრობის წინააღმდეგ,
მიუხედავად იმისა, რომ იგი (ბურჟუაზია) პირველად დიდი პატრიოტული
აღტაცებით შეხვდა იაპონიასთან ომის დაწყებას: ყველგან ეკლესიებში
პარაკლისების გადახდა, ხატებითა და დიდის ამბით ჯარების გასტუმრება
შორეულ აღმოსავლეთში, ხალხის მასების მოწვევა ბრძოლისთვის და
სარწმუნოების დაცვა ურწმუნო იაპონიისაგან - აი რუსეთის ბურჟუაზიის
პატრიოტული ლოზუნგები ომის დაწყებისას.
[131] დამარცხების შემდეგ ბურჟუაზიის უკმაყოფილებასთან ერთად
ძლიერდება მუშათა უკმაყოფილება და მათი პოლიტიკური გამოსვლები:
1904 წლის დეკემბერში საერთო გაფიცვა ბაქოს ნავთის სარეწებზე და,
აგრეთვე, მუშათა გაფიცვა პეტერბურგში, რომლის შედეგი იყო 1905
წლის 9 იანვრის ამბები. სხვათა შორის, უნდა ითქვას, რომ 1905 წლის 9
იანვრის ამბები შექმნა „საფაბრიკო-საქარხნო მუშათა საზოგადოებამ“,
რომლის სათავეში იდგა მღვდელი გაპონი (იხ. ზემოთ). ეს საზოგადოება
იყო თვითმპყრობელობის საზოგადოება და მიზნად ისახავდა მუშათა
რევოლუციურ მოძრაობის შენელებას. მუშებმა [132] გაპონის მეთაურობით
გადასწყვიტეს უშუალოდ მეფესთან მისვლა პეტიციით, მაგრამ მეფის
მთავრობამ 9 იანვარს მუშებს უპასუხა ტყვიებით. პირველად, როგორც
აღვნიშნეთ, ძალიან აღტაცებულნი იყვნენ მღვდლის, გაპონის, გამოსვლით
და მოქმედებით, ეგონათ, გაპონი მუშათა მოძრაობის მომხრე და
რევოლუციონერია, მაგრამ გაპონის ოინბაზობა და მისი პროვოკატორული
გამოსვლა შემდეგში გაიგეს და რევოლუციონერებმა სიკვდილით დასაჯეს
იგი. 1905 წლის იანვარში და თებერვალში თითქმის მთელ რუსეთში ხდება
ეკონომიური გაფიცვები, მხოლოდ ჩვენში, განსაკუთრებით გურიაში,
სოფლად აგრარული მოძრაობა. ერთი სიტყვით, ფაქტები გვეუბნებოდნენ,
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124

[133] რომ უკვე ახლოვდება და იწყება რევოლუცია 1905 წლისა. მაგრამ,
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, რევოლუცია დამარცხდა, დეკემბრის აჯანყება
ჩააქრეს და გამარჯვებული რეაქცია 1906 წლის იანვრიდან უკვე ზეიმობს.
როგორც ვხედავთ მოყვანილიდან, 1905 წლის რევოლუციის დამარ
ცხებაში თვითმპყრობელობას დიდი სამსახური გაუწია ეკლესიამ.

ჩემი ცხოვრება ქ. მოსკოვში და სტუდენტობა მოსკოვის
უნივერსიტეტში 1906-1910 წწ.107
[1] მივდივარ მოსკოვისკენ მესამე კლასით (ღირდა მაშინ თბილისიდან
17 მან.), მაგრამ ჩემი ფიქრი მაინც აქეთ არის, არ ვიცი, უჩემოდ რა მოუვათ
ბავშვებს სხვის ხელში. ჩავედი მოსკოვში მეხუთე დღეს. უცხო ქალაქია, ჯერ
აქ არავის არ ვიცნობ და თვით სტუდენტობაც უცნობია ჩემთვის. თელავში
გავიცანი ერთი მოსკოველი სტუდენტი სიმონოვი და მითხრა, ყველაზე იაფი
სასტუმრო მოსკოვში ფალცფეინის სასტუმრო არისო. მოსკოვის სადგურზე
დავიჭირე ეტლი და უთხარი, ფალცფეინის სასტუმროში წამიყვანე-მეთქი.
სასტუმრო მართლა იაფი გამოდგა, დღე-ღამეში ნომერში ვიხდიდი, არ
ვიცი 60 კაპ. თუ 80 კ. და მდებარეობდა უნივერსიტეტის ახლოს, მგონი
[2] ტვერსკის ქუჩაზე. მე ჯერ ისევ ანაფორაში ვარ გახვეული, მხოლოდ
თხოვნა კი ხარისხის აყრის შესახებ უკვე შეტანილი მაქვს საქართველოიმერეთის სინოდალურ კანტორაში. მეორე დღესვე წავედი უნივერსიტეტის
კანცელარიაში ჩემი საქმის გასაგებად. აუარებელი სტუდენტობა ირევა
როგორც ქუჩებში, ისე კანცელარიაში.
როგორც იყო, მივედი მდივანთან საქმის გასაგებად, მაგრამ მი
სი
პასუხისაგან მოულოდნელად ელდა მეცა, მითხრა, იურიდიულ ფა
კულ
ტეტზე სემინარიელებს გამოუცდელად რუსულსა და საზოგადო ის
ტო
რიაში არ ვიღებთო, გამოცდა უნდა ჩააბარო გიმნაზიაში და მოწ
მო
ბა
წარმოგვიდგინოვო. გამოირკვა, რომ სემინარიელებს ყვე
ლა უნი
ვერ
სიტეტებში გამოუცდელად იღებენ, მხოლოდ სატახტო უნივერსიტეტებში
(მოსკოვისა და პეტერბურღისა), [3] გამოცდით ლათინურს ენაში და
რუსულს და საზოგადო ისტორიაში. მხოლოდ თუ სემინარიის ატესტატში
ლათინურში ნიშანი ჰქონდა, გამოცდას ამ ენაში მაშინ აღარა სთხოვდნენ.
მე ნიშანი მქონდა ლათინურში და, მაშასადამე, მთხოვდნენ გამოცდას
მარტო რუსულს ისტორიაში და საზოგადო ისტორიაში, მიუხედავად იმისა,
რომ ამ საგნებშიაც მქონდა ატესტატში ნიშნები.
აქედან 730.1.17.
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მიღებულმა პასუხმა საფიქრებელში ჩამაგდო. მეორე დღეს შევედი
უნივერსიტეტის რექტორთან - მანუილოვთან108, რომელსაც აუხსენი ჩე
მი მდგომარეობა. მან მითხრა: ჩაგრიცხავ ისტორიულ-ფილოლოგიურ
ფაკულტეტზე (ამაზე უგამოცდოდ იღებდნენ სემინარიელებს), მხოლოდ
როდესაც წარმოადგენ მოწმობას გამოცდის ჩაბარების შესახებ რუსულსა
და საზოგადო ისტორიაში, გადაგრიცხავ იურიდიულზეო. მეტი გზა აღარ
მქონდა, ამაზე დავთანხმდი. ჩამრიცხეს ისტორიულ-ფილოლოგიურ ფა
კულტეტზე.
[4] ამავე დროს, ვცდილობ, ჩემს საქმეს მოუარო სხვა გზითაც: დეპეშით
ვთხოვე ყაზანის უნივერსიტეტს ჩემი ჩარიცხვა იურიდიულ ფაკულტეტზე (აქ
უგამოცდოდ იღებდნენ სემინარიელებს), მაგრამ უარი მომივიდა, ვინაი
დან დაგვიანებული იყო და მისაღებ სტუდენტების რიცხვი უკვე შეევსოთ.
დავრჩი ისევ ჯერჯერობით ისტორიულ-ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე
და, ვფიქრობ, ახლა სად და როგორ ჩავაბარო ამ უცხო ქალაქში და უც
ხო გიმნაზიებში გამოცდა ზემოთ აღნიშნულ საგნებში, თანაც არც სა
ხელმძღვანელოები მაქვს, რომ ცოტა მაინც გადავათვალიერო ეს საგნები
და მარტოკიმაც მომწყინდა სასტუმროში.
აქ მე მომაგონდა, რომ მოსკოვში ჩემზე ადრე წამოვიდა და შევიდა
კომერციულ ინსტიტუტში ჩემი ნაცნობი განჯის რკინიგზის სასწავლებლის
მასწავლებელი გ. ი. კონსტანტინოვი, [5] რომელიც ერთ დროს დათას
ამზადებდა გიმნაზიისთვის. მაგრამ არ გინდა მისი პოვნა ამოდენა ქალაქში?
წავედი სამისამართო მაგიდაში და ხელად ხუთი წუთის განმავლობაში
(კარგად იყო აქ საქმე დაყენებული) მამცეს მისი მისამართი. მაშინვე
ჩავჯექი ეტლში და გავწიე ამ მისამართით. „მასკვარეჩკის“ ხიდს რომ
გავედი, შევაჩერე ეტლი და ვკითხულობ მისამართში ნაჩვენებ ქუჩას და
სახლს. სწორედ ამ დროს, ჩემს ბედზე, თვით კონსტანტინოვი მომადგა მე
(თურმე ის „კონკით“ მიდიოდა ზევით, შემნიშნა ეტლში, გაუკვირდა ჩემი
იქ ყოფნა და მაშინვე გადმოხტა „კონკიდან“); ჩემს გახარებას საზღვარი
აღარ ჰქონდა. წამიყვანა მაშინვე თავის სახლში და მითხრ,ა მასთან
გადავსულიყავი, მანამ მე ბინას ვიშოვიდი. მთელი ჩემი გარემოება და
თავგადასავალი, რასაკვირველია, უამბე და სახელმძღვანელოების [6]
შოვნასაც დამპირდა.
სასტუმროდან გადავედი კონსტანტინოვთან (ცოლ-შვილით აქა ცხოვ
108
ალექსანდრე მანუილოვი (1861-1929) - ეკონომისტი და პოლიტიკური მოღვაწე, მოსკოვის საიმ
პერატორო უნივერსიტეტის რექტორი (1905-1911), დროებითი მთავრობის სახალხო განათლების
მინისტრი (1917).
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რობდა და ეჭირა ორი ოთახი)109 და შეუდექი გამოცდების ჩაბარების
საქმის მოგვარებას. ვიარე, ვიარე და მივადექი ერთ გიმნაზიას. სწავლა
ყველგან უკვე დაიწყო, უნივერსიტეტშიც ლექციების კითხვა დაწყებულია.
გიმნაზიის დირექტორს, რომელმაც ძალიან ზრდილობიანად მიმიღო,
აუხსენი ჩემი მდგომარეობა და ვთხოვე დამიშონ გამოცდაზე. მან მი
პასუხა, დიდის სიამოვნებით, მაგრამ ეხლა უკვე ვადა გასულია და კა
ნონის დარღვევას ვერ გავბედავ და თუ მზრუნველისაგან მოიტანთ ნე
ბართვას, დაგიშვებთ გამოცდებზეო. კითხვა-კითხვით, როგორც იყო,
ვიპოვნე მოსკოვის ოლქის მზრუნველის კანცელარია. მზრუნველმაც
ზრდილობიანად და დიდის პატივისცემით მიმიღო (ალბათ, ანაფორა ჯერ
კიდევ სჭრიდა და, გარდა ამისა, [7] კავკასიელებს რუსები რუსეთში უფრო
კარგად ეპყრობოდნენ, ვიდრე ჩვენში) და ყურადღებით მოისმინა ჩემი
თხოვნა. მაშინვე გადაშალა თავისი დღიური თუ უბის წიგნაკი და მითხრა:
არ ვიცი, რა გიყო, რომელ გიმნაზიაში გაგგზავნო, სწავლა ყველგან დაიწყო
და თითქმის ყველა მასწავლებლები დატვირთულნი არიანო. მე დაუმატე:
თუ შესაძლებელია და წინააღმდეგი არა გექნებათ-რა, ნება მომეცით,
ლაზარევის ინსტიტუტთან არსებულ გიმნაზიაში ჩავაბარო გამოცდა, მით
უმეტეს, რომ იქა მყავს ნაცნობი პროფეს. ა. ხახანოვი110 და ის მომიხერხებს
მასწავლებლის პოვნას, თუ თქვენგან ნებართვა იქნება. (მართლაც,
ხახანაშვილი პირადად წინათვე გავიცანი და დამპირდა, თუ მზრუნველის
ნებართვა იქნება, გიმნაზიაში მე მოგიხერხებ საქმესო). მზრუნველმა მაშინვე
წააწერა ჩემს თხოვნას ნებართვის რეზოლუცია და მომცა. გადაუხადე დიდი
მადლობა და წავედი ლაზარევის ინსტიტუტში, [8] რომლის დირექტორი იმ
დროს ცნობილი ორიენტალისტი მიულლერი111 იყო.
ინსტიტუტში დირექტორი აღარ დამხვდა, მითხრეს, ეხლა თავის
სახლშიაო. ბინა მას ჰქონდა იქვე, ინსტიტუტის ეზოში, ერთი შენობის
მეორე სართულში. წავედი მასთან ბინაზე, თუმცა, თანაც ვფიქრობდი,
მეცნიერი კაცია და უდროოდ არ შევაწუხო-მეთქი. მსახურმა აცნობა მას
ჩემი ვინაობა და შემიყვანა წინა ოთახში, საიდანაც დავინახე სხვა ოთახები
სავსე წიგნებით. ამ ოთახებიდან გამოვიდა (ეტყობოდა, გართული იყო
109

ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „სხვათა შორის, კონსტანტინოვს მე დავწერე ჯვარი განჯაში“.

ალექსანდრე ხახანაშვილი (1864-1912) - ფილოლოგი, ისტორიკოსი, საზოგადო მოღვაწე,
პროფესორი; 1889 წლიდან პრივატდოცენტის ხარისხში კითხულბდა ლექციებს მოსკოვის
ლაზარევის აღმოსავლური ენების ინსტიტუტში.
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შეცდომაა, იგულისხმება ვსევოლოდ მილერი (1848-1913) - ცნობილი ფოლკლორისტი, ეთნო
გრაფი, ენათმეცნიერი და არქეოლოგი. 1897-1911 წლებში იყო ლაზარევის აღმოსავლური ენების
ინსტიტუტის დირექტორი.
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წიგნებში და მუშაობდა) მიულლერი, ჩამომართო ხელი და დამსო. მე,
რასაკვირველია, გავაცანი ჩემი თავი და აუხსენი, რისთვის მივედი მასთან
და გარდავეცი მზრუნველის ნებართვა. მიულლერმა დინჯად და წყნარად
მკითხა, მომზადებული ვარ თუ არა აღნიშნულ საგნებში, ვინაიდან
გამოცდა იქნება სასტიკი. მე უპასუხე დადებითად. დამინიშნა გამოცდის
[9] ვადა და წავედი სახლში. შეუდექი გამოცდებისათვის მომზადებას (მე
ჯერ ისევ კონსტანტინოვთან ვცხოვრობ და სახელმძღვანელოებიც მან
მიშოვნა და თანაც უნივერსიტეტში დავდივარ ისტორიულ-ფილოლოგიურ
ფაკულტეტის ლექციებზე).
სწორედ იმ დროს კითხულობდა პროფ. კლიუჩევსკი112 ლექციებს პეტრე
დიდზე. ამავე დროს, კითხულობდა მურომცევი113 („Элементы гражданского
права“),114 პროფ. პეტრუშევსკი115 და სხ.
დანიშნულ ვადაზე მივედი ლაზარევის ინსტიტუტში. გამომცდელ კო
მისიაში იყვნენ თვით დირექტორი მიულლერი, გიმნაზიის ინსპექტორი
სომეხი, რომლის გვარი არ ვიცი და ისტორიის მასწავლებელი შულგინი116.
მკითხავდა უფრო შულგინი, ინსპექტორს არა უკითხნია რა, მიულლერი
სულ გაჩუმებული [10] იჯდა, მხოლოდ ბოლო დროს მომცა რამდენიმე
კითხვა სპარსეთის ისტორიიდან. ამის შემდეგ დირექტორმა უთხრა კო
მისიას - საკმარისიაო. მხოლოდ მე მითხრა, ხვალ მოდით და მოწმობას
მიიღებთო. გახარებული დავბრუნდი სახლში.
მეორე დღეს მივედი ინსტიტუტის კანცელარიაში და მომცეს მოწმობა,
რომელშიაც, ჩემდა მოულოდნელად აღნიშნული იყო ორივე საგნის ფრიადი
ჩაბარება და წარმოიდგინეთ, შესატან ფულისაგანაც გამანთავისუფლეს
(გამომცდელების სასარგებლოდ უნდა შემეტანა რაღაც სამი მან. თუ მეტი,
კარგად აღარ მახსოვს). წარვადგინე თუ არა ეს მოწმობა უნივერსიტეტში,
რექტორმა მანუილოვმა მაშინვე გადამრიცხა იურიდიულ ფაკულტეტზე.
112
ვასილი კლიუჩევსკი (1841-1911) - მოსკოვის უნივერსიტეტის პროფესორი, სანკტ-პეტერბურგის
მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი.

სერგეი მურომცევი (1850-1910) - სამართალმცოდნე, სოციოლოგი, პუბლიცისტი და პოლიტიკური
მოღვაწე, მოსკოვის უნივერსიტეტის პროფესორი, რუსეთის პირველი სახელმწიფო სათათბიროს
თავმჯდომარე.

113

114

თარგმანი: „სამოქალაქო სამართლის ელემენტები“

დიმიტრი პეტრუშევსკი (1863-1942) - ისტორიკოსი-მედიევისტი, სსრკ-ის მეცნიერებათა აკადემიის
აკადემიკოსი.
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ვასილი შულგინი (1878-1976) - პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწე, პუბლიცისტი. რუსეთის
მეორე, მესამე და მეოთხე მოწვევის სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატი. მან პირადად მიიღო
ნიკოლოზ II-ის ტახტიდან გადადგომა; თეთრების მოძრაობის (Белое движение) ერთ-ერთი
ორგანიზატორი და იდეოლოგი; ნაციონალისტი და მონარქისტი. არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ის
ადამიანია, ვისაც ესტატე ახსენებს.
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ამით დამთავრდა პროცესი ჩემი შესვლისა მოსკოვის უნივერსიტეტში.
ვიშოვნე ცალკე ოთახი და დავიწყე იქ ცხოვრება.
[11] როგორ მოვაწყე ჩემი მატერიალური მდგომარეობა მოსკოვში
პირველ წელს იოლად წავედი დარჩენილი ფულით. თვეში მყოფნიდა
30-32 მან. ვსადილობდი სასადილოში, მაგრამ ზოგჯერ სრულებით არც კი
ვსადილობდი, რადგანაც ქონზე დამზადებული სადილისა მეშინოდა, კუჭს
აფუჭებდა და ვკმაყოფილდებოდი ჩაით, თეთრი პურით და კარაქით. პური,
სხვათა შორის, იყო ძალიან ნოყიერი, ასე რომ, მარტო ცარიელი პურიც
საკმარისი იყო, რომ კუჭს ეგრძნო გაძღომა.
ფულის ხარჯვაში ძალიან ეკონომიას ვეწეოდი. ხანდისხან, როდესაც
ორიოდე მანეთი გადამირჩებოდა ხოლმე, მივდიოდი რესტორანში
(განთქმული იყო დემეტრაძის რესტორანი ტვერსკის ქუჩაზე) საღამოთი
[12] შესანაყრებლად. ბევრ რამეს, რასაკვირველია, ვერ მოვით
ხოვდი:
მშვენივრად შემწვარი მწვადი (სულ გურულები იყვნენ აქ მო
სამსა
ხუ
რეებად), მწვანილი ყველით და ერთი ბოთლი კარგი ღვინო სრულს დაკმა
ყოფილებას იწვევდა ჩემს კუჭში. ქართველი სტუდენტობა სულ აქ დაია
რებოდა და, აგრეთვე, მენაბდის რესტორანშიაც.
წლის დამლევს უნივერსიტეტში შევიტანე განცხადება და ვითხოვე
სტიპენდიის დანიშვნა (საგნები სულ მთლად ჩაბარებული მქონდა), თუმცა
არანაირი იმედი არა მქონდა. საზაფხულოდ წამოვედი შილდისკენ, სადაც
მყვანდა ბავშვებიც. სტიპენდიის შესახებ თბილისშიაც ვცადე ბედი და
მივმართე სარაჯიშვილს117 (ზოგიერთ სტუდენტებს აძლევდა [13] ხოლმე
სტიპენდიებს), მაგრამ ამაოდ, მუდმივი სტიპენდია არ დამინიშნა, მომცა
მხოლოდ ერთდროული დახმარება 75 მან. რაოდენობით. აქედან ზოგი
ბავშვებს მოვახმარე, ზოგიც მე მოვიხმარე საგზაოდ.
სექტემბრისთვის რომ ჩავედი მოსკოვში, ჩემს სიხარულს საზღვარი არ
ჰქონდა, როდესაც უნივერსიტეტის კანცელარიაში გავიგე, რომ დანიშნული
მაქვს სტიპენდია 22 მან. რაოდენობით თვეში. ცოტა არ იყოს, მოგვარდა
ჩემი მატერიალური მდგომარეობა. მით უმეტეს, რომ მამაჩემიც და მიხა
კოც დახმარებას გვიწევდნენ მე და ჩემს შვილებს. აღნიშნული სტიპენდიით
გავათავე უნივერსიტეტი. მეორეჯერაც, თუ არ ვცდები, სარაჯიშვილმა
მომცა ერთდროული დახმარება იმავე რაოდენობით.
[14] ამ ოთხ წელიწადში სახიფათო არა მქონია რა, მხოლოდ შემაწუხა
ერთმა გარემოებამ: ჩამოვედი მოსკოვიდან თბილისში და მომივიდა
117
დავით სარაჯიშვილი (1848-1911) - ცნობილი მეცენატი; ქართული კონიაკის პირველი
მწარმოებელი, საზოგადო მოღვაწე, ქიმიისა და ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი.
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კიდეც შილდიდან დეპეშა, რომ თამრო ძალიან ავათ არის ფილტვების
ანთებით. მაშინვე გავექანე შილდისკენ. მივედი სახლში, ავედი აივანზე
და ვხედავ, დედაჩემს ხელში ჰყავს აყვანილი ძალზე დასუსტებული
თამრო. მოუალერსე, მიცნო, გამიღიმა და მოვიდა ჩემთან. თანდათან მი
სი მდგომარეობა უკეთესდებოდა და ბოლოს გამომჯობინდა (მგონი სწამ
ლობდა ენისლის ექიმი ჯაფარიძე).
ასეთი იყო ჩემი - და ჩემი ბავშვების მატერიალური მდგომარეობა.
მაშინ ჯერ კიდევ იაფობა იყო: ბავშვებს ხან მე (მიღებული სტიპენდიიდან)
და ხან მამაჩემი უყიდიდით ხოლმე თუ რამე დასჭირდებოდათ, და ასე
ვაივაგლახით უძლებდით გაჭირებულ წუთისოფელს.
[15] რაში მდგომარეობდა ჩემი მეცადინეობა მოსკოვის უნივერსიტეტში:
ჩემ დროს აღარ იყო უნივერსიტეტში ეგრედ წოდებული საკურსო
სისტემა, ე.ი. კურსიდან კურსზე გადასვლა გამოცდების ჩაბარებით.
იურიდიულ ფაკულტეტზე, მაგალითად, იყო სულ, აღარ მახსოვს,
რამდენი საგანი; ამაში ერთი ჯგუფი საგნებისა სავალდებულო იყო
ყველა სტუდენტებისათვის, მხოლოდ დანარჩენები განაწილებული იყო
სამ სპეციალობად: სამოქალაქო სამართლის სპეციალობა, სისხლის
სამართლის სპეციალობა და ეკონომიური სპეციალობა. თვითეული
სპეციალობის საგნები სავალდებულო იყო მხოლოდ იმ სტუდენტისთვის,
რომელსაც ეს სპეციალობა ჰქონდა ამორჩეული. გარდა ამისა, არ იყო დრო
განსაზღვრული, რამდენ ხანს უნდა ყოფილიყო სტუდენტი უნივერსიტეტში.
მას შეეძლო [16] გადაქცეულიყო მარადიულ სტუდენტად (Вечный студент)
და ხმას არავინ გასცემდა. მაგრამ ოთხ წელზე ადრე სტუდენტს უფლება
არა ჰქონდა სახელმწიფო გამოცდები ჩაებარებინა და მიეღო დიპლომი.
ყოველწლივ სტუდენტი უნდა ჩაწერილიყო ლექციებზე, რომელი საგნების
მოსმენაც უნდოდა და შეეტანა ლექციების გარდასახადი, მხოლოდ
გამოცდები თავისი ნება იყო, თუნდა ჩააბარებდა, თუნდა არ ჩააბარებდა
და დიპლომის მიღება შეიძლებოდა მაშინ, როდესაც სახელმწიფო
გამოცდებს ჩააბარებდა (სახელმწიფო გამოცდები იყო ოთხ საგანში სამოქალაქო სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი ..............),
მაგრამ სახელმწიფო გამოცდებს არ ჩააბარებინებდნენ, თუ ჩაბარებული
არ ჰქონდა [17] დანარჩენი საერთო სავალდებულო და სპეციალური
საგნები.
მე ყოველწლივ ვაბარებდი გამოცდებს ყველა იმ საგნებში, რომლებ
ზედაც ვეწერებოდი (პირველ წელსვე ყველა საგნები ჩავაბარე და სწო
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რედ ამან, სხვათა შორის, მიშველა იმაში, რომ დამინიშნეს სტიპენდია).
მართალია, საგნები ჩემთვის საინტერესო იყო (როგორც აღვნიშნე ზემოთ,
მე ძალიან მაინტერესებდა საზოგადოებრივი მეცნიერება და სწორედ
ამ დარგის საგნებს კითხულობდნენ იურიდიულ ფაკულტეტზე), მაგრამ
მარტო სახელმძღვანელოები და ლექციები მე არ მაკმაყოფილებდნენ
და ვეწაფებოდი ხალისით სხვა წიგნების კითხვასაც. ამ მხრივ, მოსკოვის
პირობები ძალიან მიწყობდნენ ხელს: თვით უნივერსიტეტს ჰქონდა
მდიდარი წიგნთსაცავი და სამკითხველო, შეიძლებოდა იქვე კითხვა და
შინაც წაღება წიგნებისა. [18] იყო, აგრეთვე, ცალკე ეგრედ წოდებული
სტუდენტების წიგნთსაცავი, რომლის გამგე იყო პროფ. გერნეტი118
(კითხულობდა სისხლის სამართლის განსაკუთრებულ ნაწილს) და
რომელშიაც მოიპოვებოდა ყველა დარგის წიგნები და რუმიანცევის
წიგნთსაცავი და სამკითხველო მშვენივრად მოწყობილი. აქ იშოვიდით
ყოველგვარ ლიტერატურას როგორც რუსულს, ისე უცხო ენებზე და
წარმოიდგინეთ, ქართულ წიგნებს და ჟურნალ-გაზეთებსაც კი იშოვიდით.
ისე კარგად იყო აქ საქმე დაყენებული, რომ ხელად გიპოვნიდნენ და
მოგცემდნენ, რომელი წიგნიც კი გინდოდათ. ასობით ისხდნენ სტუდენტები
დიდ დარბაზებში და ისე ჩუმად მეცადინეობდნენ, რომ ბუზის შრიალს
გაიგებდით (მოდი და შეადარე იმ დროის სტუდენტობა ახლანდელ 37 წ.
სტუდენტებს ჩვენში, რომელთაც მთელი აურზაური და აყალმაყალი გააქვთ
[19] აუდიტორიებში და პროფესორს არც კი აცლიან ლექციების კითხვას).
ყველა ამ წიგნთსაცავებით, შეძლებისამებრ, ვსარგებლობდი და
ვა
კეთებდი სხვადასხვა ამონაწერებს ყველა იმ კითხვების შესახებ,
რომელნიც მე მაინტერესებდნენ. ზოგიერთი პროფესორებიც დიდის სია
მოვნებით აძლევდნენ თავიანთ წიგნთსაცავებიდან წიგნებს სტუდენტებს.
სხვათა შორის, ზემოთ დასახელებულმა პროფესორმა გერნეტმა მომ
ცა თემა: „Отсутствие религиозной свободы и суеверие как факторы
религиозных преступлений“.119 მის მიერ ნაჩვენები ლიტერატურა თავისივე
წიგნთსაცავიდან მომცა და შემდეგ ისევ დაუბრუნე დიდის მადლობით

118
მიხეილ გერნეტი (1874-1953) - იურისტი, კრიმინოლოგი; იყო მოსკოვის უნივერსიტეტში შექმნი
ლი კრიმინალური მუზეუმის (შემდეგში Музей условного права) გამგე, პარალელურად, ამავე
უნივერსიტეტში კითხულობდა ლექციებს. 1925 წლიდან მუშაობდა დანაშაულისა და დამნაშავის
შემსწავლელ ინსტიტუტში (Институт по изучению преступности и преступника).

თარგმანი: „რელიგიური თავისუფლების არქონა და ცრურწმენა, როგორც რელიგიურ დანაშაუ
ლებათა ფაქტორები“.
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(ქართულად მაქვს დამზადებული ეხლა ეს სტატია120 მხოლოდ [20] დამა
ტებით და შეცვლით).
ქართველ სტუდენტობას ჰქონდა თავისი სათვისტომო, (землячество)
რომლის კრებებზედაც არჩევდნენ სხვადასხვა საკითხებს და მსურველნი
კითხულობდნენ ხოლმე რეფერატებს სხვადასხვა თემებზე. ერთხელ მე
წავიკითხე რეფერატი თემაზე „ქართული ეკლესიის ქონების დაგროვების
საშუალებანი“, თუმცა მე თვითონ მაშინვე ვგრძნობდი, რომ რეფერატი
უფერულია, ვინაიდან არ ვამუქებდი კლასობრივი თვალსაზრისით და
არ უდგებოდი მას მარქსისტული მსოფლმხედველობით121. მაგრამ ამაში
არც მე ვარ დამნაშავე, ვინაიდან იმ ხანებში ასეთი მიდგომა ცოტა საშიში
იყო. გარდა ამისა, უნივერსიტეტში არსებობდა სტუდენტების სხვადასხვა
სამეცნიერო წრეები, სადაც საერთო ძალებით სწავლობდნენ სხვადასხვა
საგნებს და საკითხებს. იყო, სხვათა შორის, წრე „Получение экономического
материализма“122. ეს საკითხი [21] მე ძალიან მაინტერესებდა და დავდიოდი
კიდევაც, თუმცა იმ დროს ჯერ კიდევ არ იყო საკმარისი ლიტერატურა ამ
საკითხის საფუძვლიანად შესასწავლად.
ასე გავატარე ოთხი წელიწადი მოსკოვში. აქ მეტი არ იქნება, დაუმატო
კიდევ შემდეგი მომენტები: ერთ წელიწადს ვცხოვრობდი ადგილობრივ
მღვდლის, კ. პისკუნოვის, ოჯახში ასტოჟენკიზე. მას ჰქონდა ბინა საეკლესიო
სახლში. ერთი ოთახი მე დამითმეს და სადილი და დილა-საღამოთი ჩაი
მათთანვე მქონდა. ვაძლევდი თვეში 25 მან. ერთ წელიწადსაც ამხანაგებმა
- მე, დავით ანანიაშვილმა123 და ეგნატე ხრამელაშვილმა124 ცოლით
(სწავლობდნენ მოსკოვის კომერციულ ინსტიტუტში) - დავიჭირეთ მთელი
ბინა, რომელიც შესდგებოდა სამი ოჯახისაგან (თვითეულს ცალკე ოთახი)
და საერთო ხარჯზე სადილს გვიკეთებდა [22] პირველად ხრამელაშვილის
ცოლი დარო, მხოლოდ შემდეგში დავიჭირეთ მონამოსამსახურე გოგო.
ვცხოვრობდით „замоскваречие-ში“ და ჩემთვის ძალიან შორს იყო,
უნივერსიტეტამდე სამი ვერსი იქნებოდა. დანარჩენ წლებში ცალკე
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ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „რელიგიური დანაშაულები და მათი ფაქტები“.

ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „ეხლა მაქვს დამუშავებული ცალ-ცალკე: „ნაწყვეტები
ქართული ეკლესიის ქონებრივ უფლებაუნარიანობის განვითარების ისტორიიდან“ (აგრეთვე
ბიზანტიაში, რუსეთში და დასავლეთ ევროპაში)“.
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თარგმანი: „ეკონომიკური მატერიალიზმის მიღება“.

დავით ანანიაშვილი - 1916 წლიდან ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი
საზოგადოების წევრი.

123

ეგნატე ხრამელაშვილი (1866-1912) - ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი
საზოგადოების ნამდვილი წევრი (1910-1912); გამოსცა გაზეთი „სახალხო განათლება“; რამდენიმე
სახელმძღვანელოს ავტორია არითმეტიკაში.
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ოთახს ვქირაობდი და მარტივა[დ] ვცხოვრობდი. მხოლოდ ერთ დროს
ჩემთან ერთად ცხოვრობდა ჩემი ბიძაშვილი ვასო მთვარელიშვილი,
რომელიც ჩემს შემდეგ შემოვიდა მოსკოვის უნივერსიტეტის იურიდიულ
ფაკულტეტზე. ერთ წელიწადსაც მე გადავწყვიტე თირკმელის ოპერაციის
გაკეთება ქირურგიულ კლინიკაში. [23] ეს იყო იმ დრო, როდესაც მე
ვცხოვრობდი პისკუნოვის ოჯახში. ახალგაზრდობაში პაპაჩემმა (მამიჩემის
ბიძამ), მღვდელმა თომა მირიანაშვილმა, რომელიც ცხოვრობდა და
მღვდლობდა სოფ. ართანაში, შილდიდან (ეს იყო ზაფხულში) წამიყვანა
თავიანთას, ართანაში. ცხენზე შემოუჯექ უკან და ისევ მივდივართ. სოფ.
შაქრიანს რომ გავცდით, მინდვრებში შეაჩერა ცხენი, მომცა მე აღვირი და
გაშლილი ქოლგა და მითხრა: შენ იჯექი და მეც პატარა ხანს გადმოვხტებიო.
იმის ჩამოხტომა და ცხენის დაფრთხვენა ერთი იყო, გამიტაცა ცხენმა.
მინდვრებში, ქოლგა გადმომივარდა, აღვირით ვეღარ დაუჭირე ცხენს
თოკი და გაჭენებულ ცხენიდან გადმოვვარდი და ისე მაგრად დავეცი ძირს
დედამიწაზე, რომ მაშინვე ვიგრძენი -შიგნით რაღაცა ჩამწყდა. გონება
არა მაქვს დაკარგული, მაგრამ ვეღარ ვსუნთქავ, ისე ვგდივარ. მომვარდა
თომა მღვდელი, [24] მაბრუნებს, მაგრამ, ვაი, იმ მობრუნებას. ვკვნესი, ხმას
ვეღარ ვიღებ, ქშინვა მიძნელდება. ბოლოს, როგორც იყო, მოვბრუნდი,
წამოვჯექი, დავიწყე ქშინვა, მაგრამ რა გამოვიდა, ისეთი ტკივილები მაქვს
შიგნით და წელში, რომ ვეღარ ვინძრევი.
მინდორში მომუშავე გლეხები მოგვეშველნენ და დაიჭირეს ცხენი.
შევსხედით ისევ ცხენზე და ნელი ნაბიჯით (ნძრევა და ნჯღრევა ძალიან
მიძლიერებდა ტკივილებს). როგორც იყო მივედით ართანაში და დამადეს
მაშინვე დონები. რაღა ბევრი გავაგრძელო, ამის შემდეგ დიდხანს მქონდა
ტკივილები წელში და მარჯვენა თირკმლისკენ. კარგა ხნის შემდეგ წელის
ტკივილმა გამიარა, მაგრამ მარჯვენა თირკმელში სულ მუდამ მქონდა
ტკივილები. როდესაც შემდეგში ექიმმა მითხრა, რომ მარჯვენა თირკმელი
ჩამოშვებული გაქვსო ([...] Блуждающая почка) მაშინ მომაგონდა, რომ
სწორედ ამ უბედურმა შემთხვევამ მიყო ეს.
[25] დავწექი მოსკოვის ქირურგიულ კლინიკაში და პროფ. სპიჟარნიმ
გამიკეთა ოპერაცია: მარჯვენა თირკმელა მიაკერა თავის ადგილას
(ქლოროფორმით დამაძინეს). სპიჟარნიმ წინასწარ წაუკითხა სტუდენტებს
ჩემზე ლექცია. აუდიტორია გატენილი იყო სტუდენტებით, მხოლოდ მე
გატიტვლებული გაწოლილი ვიყავ მაგიდაზე შუა ადგილზე. მრცხვენოდა,
მაგრამ რას ვიზამდი. მეგონა, ქლოროფორმით ვერ დამაძინებდნენ,
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მაგრამ მისმა სუნმა ისე მალე გამაბრუა, რომ ოპერაციისა ვეღარა გავიგე
რა. როდესაც გამომეღვიძა, მე უკვე ვიყავ პალატაში. მეგონა, ცოტა ხანმა
გაიარა და, ალბად, ოპერაცია არ გაუკეთებიათ-მეთქი. ჩემს გვერდით იჯდა
ჩემზე თვალყურის დასაჭერად ერთი დედაკაცი, რომელსაც ვკითხე: რაშია
საქმე, ნუთუ, ესე მალე ოპერაცია [26] გამიკეთეს მეთქი? რაღა მალეა, მიპასუხა მან - რამდენიმე საათმა განვლო. გამიხარდა, რომ ოპერაციის
შემდეგ ცოცხალი ვიყავ.
გამოღვიძებისას პირველად ტკივილები ვერ ვიგრძენ (გულაღმა ვიწექი,
გადაბრუნ-გადმობრუნება არ შეიძლებოდა), მაგრამ ცოტა ხნის შემდეგ
ამივარდა საშინელი ტკივილები წელში და მუცლის ღრუში და, ამასთანავე,
საშინელი პირსაქმობა, რომელიც გრძელდებოდა სამ დღეს. პირსაქმობამ
ისე დამასუსტა, რომ აღარც ხმის ამოღება და აღარც ხელების განძრევა
აღარ შემეძლო. წარმოვადგენდი მკვდარ გვამს, რომელსაც მხოლოდ
შეგნებაღა ჰქონდა. ერთ დღეს პალატაში შემოვიდნენ პროფ. სპიჟარნი
და სხვა ექიმები, მნახეს და თავი გადაიქნიეს; ამან, ცოტა არ [27] იყოს,
შემაფიქრიანა, ალბად, სულ მთლად მეცლება ძალა და შეგნებასაც
დავკარგავ-მეთქი. მაგრამ, ჩემ ბედზე, სამ დღეს, როგორც იყო გაუძელი,
სამი დღის შემდეგ ქლოროფორმი გაქრა ჩემი ორგანიზმიდან, პირსაქმობა
შემიჩერდა და ვგრძნობდი, ძალაც მძიმე-მძიმედ მემატებოდა.
ერთი თვე ვიწექი კლინიკაში და გამომწერეს. დავდიოდი, მაგრამ ერთი
წლის განმავლობაში მაინც კიდევ ვგრძნობდი ტკივილებს და შემდეგ სულ
მთლად გამიარა. ერთი წლის შემდეგ ერთხელ კიდევ დამიბარა კლინიკამ
ჩემი ოპერაციის შესამოწმებლად. გამშინჯა იმავე პროფ. სპიჟარნიმ და
მითხრა, ეხლა კარგათა გაქვსო.
ჩემი მოსკოვში ყოფნის დროს, ერთხელ, სტუდენტების ექსკურსია
წავიდა პეტერბურღში (ეხლანდელი ლენინგრადი) იქაურობის [28] და
სათვალიერებლად და მეც გავყე ამ ექსკურსიას. წასვლა-მოსვლით რკი
ნიგზის ბილეთი დამიჯდა 3 მან. და ჭამა-სმა ხომ მოსკოვშიაც მჭირდებოდა.
დავრჩით პეტერბურღში ერთი კვირა და ყველა შესანიშნავი ადგილები,
რომელიც კი მოვასწარით, დავათვალიერეთ. ვინაიდან სასტუმროში
ჩემთვის მიუწდომელი იყო, ღამეს ვათიებდი ხოლმე პეტერბურღის სამ
ხედრო-სამედიცინო აკადემიის სტუდენტთან, კოლა ყიფშიძესთან (ეხლა
ექიმია თბილისში). ამასთანავე, რადგანაც პეტერბურღში წასვლის მოწ
მობა არ მქონდა (სტუდენტის მოწმობა კი მქონდა), ამისათვის ვცდილობდი,
მეეზოვეს არ შევენიშნე და პოლიციაში არ გამოეცხადებინა. დილით ადრე
გავდიოდი ბინიდან შეუმჩნევლად და ვბრუნდებოდი ძალიან გვიან. ასე
134

რომ, ერთი კვირის(!) [29] ერთხელაც არ შეუმჩნევივარ მეეზოვეს აღნიშ
ნულ ბინიდან გამოსული ან შესული125.
ერთხელაც გადავწყვიტე მოსკოვის სასულიერო აკადემიის ნახვა.
აკადემია მოთავსებული იყო მოსკოვის ტროიცესერგიევის მონასტერში,
მოსკოვიდან 60 ვერსის მანძილზე. წასვლა შეიძლებოდა რკინიგზით.
მონასტერი მდიდრულად იყო მოწყობილი. ვნახე აქ აუარებელი ბერები და
მლოცველები, რომელთაც თავიანთი უკანასკნელი გროშები მიჰქონდათ
მონასტერში. ეკლესიის წინ იყო გაკეთებული, სხვათა შორის, ერთი ჭა,
რომელსაც წმინდა წყალს ეძახოდნენ. ხალხის რწმენით, ჭის ეს „წმინდა
წყალი“ ჰკურნავდა ადამიანს ყოველგვარ სენისაგან. აუარებელი ხალხი
აწყდებოდა ამ ჭას და სომდა მის წყალს, ზოგსაც თან მიჰქონდა. ამასთანავე,
[30] ფულებს ყრიდნენ იქვე ჩამოკიდებულ ყულაბაში. გარდა ამისა, ბერები
ჰყიდდნენ „წმინდა ზეთს“, „წმინდა მირონს“, სხვა რელიგიური შინაარსის
წიგნაკებს, ფურცლებს და სხვადასხვა, მონასტერშივე დამზადებულ,
ნაწარმებს. პარაკლისებისთვის და სხვა რელიგიურ წესებისთვის კიდევ
ცალკე იხდიდნენ მლოცველები გარდასახადებს.
ეტყობოდა, მონასტერი ძალიან მდიდარი იყო, დიდი შემოსავალი
ჰქონდა, ბერები კარგად იკვებებოდნენ და ამით აიხსნება, რომ ყველანი
კარგად ჩასუქებულნი გამოიყურებოდნენ. მონასტრის ეზოშივე იყო
გაშენებული დიდი შენობა, რომელშიაც იყო მოთავსებული სასულიერო
აკადემია. ლექციები უკვე შეწყვეტილი იყო და გამოცდები გათავებული,
[31] მაგრამ ზოგიერთი სტუდენტები ისევ პანსიონში იყვნენ. გავიცანი
ეს ახალგაზრდა სტუდენტები და უთხარი, სხვათა შორის, რომ მე ვარ
ყოფილი მღვდელი და შევედი უნივერსიტეტში უკვე ხანში შესული. ეგ
რა არისო, მიპასუხეს მათ: „ჩვენთან არის ორი ბერი სტუდენტი, ერთი 80
წლისაა, მხოლოდ მეორე - 90 წლისა. ორივენი კარგად მეცადინეობენ და
აბარებენ გამოცდებს“. მე ამან დამაინტერესა და მინდოდა ამ ბერების
ნახვა და გაცნობა, მაგრამ, როგორც მითხრეს, აკადემიაში აღარ იყვნენ,
გამოცდების შემდეგ მოსკოვიდან წასულიყვნენ სოფელში.
[32] როგორც ვთქვი ზემოთ, უნივერსიტეტში დავრჩი ოთხ წელიწადს.
მეოთხე წლისთვის გამოცდები არ დამრჩენია, ყველა საგნები მქონდა
უკვე ჩაბარებული, დამრჩა მარტო სახელმწიფო გამოცდები ოთხ საგანში.
ვფიქრობდი, ეს გამოცდებიც მეოთხე წლის დამდეგს ჩამებარებინა,
მით უმეტეს, რომ ბავშვებს უნდოდათ მიშველება, დათა უკვე ათავებდა
ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „ამ დროსვე დავათვალიერე პეტერბურგის სასულიერო
აკადემია, რომელშიაც ერთ დროს სწავლობდა ბიძაჩემი ნიკო მთვარელიშვილი“.
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გიმნაზიას და საჭირო იყო მისთვის ხელის შეწყობა. ოთხ წელიწადზე ადრე
სახელმწიფო გამოცდების ჩაბარება შეიძლებოდა მხოლოდ და მხოლოდ
განათლების მინისტრის ნებართვით. მაგრამ სტუდენტები მეუბნებოდნენ,
ეს შეიძლება მხოლოდ რაიმე პროტექციითაო და მეც გადავიფიქრე. მით
უმეტეს, რომ ვატყობდი, შესაძლებელია, ჩემდა მოულოდნელად პირველი
ხარისხის დიპლომი მომცენ და ამისთვის კი საჭირო იყო რაიმე თემაზე
თხზულების დაწერა. დავრჩი მეოთხე წელიწადს და შეუდექი თხზულების
დამზადებას თემაზე „Источники Груз. Церков. права“126 [33] და სახელმწიფო
გამოცდებისთვის მზადებას.
პროფ. გიდულიანოვს127, რომელიც კითხულობდა საეკლესიო სამარ
თალს, ძალიან აინტერესებდა ქართული ისტორია და, კერძოდ, ძველი
ქართული სამართალი. მისის მითითებით, მე შეუდექი ამ თემისთვის
მასალების შეგროვებას. ზოგი წიგნები მე მქონდა, ზოგზე მითითებდა
პროფ. ა. ხახანაშვილი, ზოგს მოსკოვის წიგნთსაცავებში ვშოულობდი
და ზოგიერთ საკითხებისთვისაც მივმართე პეტერბურღში პროფ. ივანე
ჯავახიშვილს (თუმცა პირადად მას ვერ ვიცნობდი), რომლისაგანაც
წერილობითვე მივიღე ახსნა-განმარტება (ეს წერილი შენახული მაქვს ჩემს
რვეულებში). წლის დამლევისთვის უკვე დამზადებული და დამუშავებული
მქონდა აღნიშნული თხზულება, თუმცა მე თვითონ ვგრძნობდი, რომ თემა
[34] არ მქონდა ფართოდ და მარქსისტული თვალსაზრისით დამუშავებული
და ეს ასეც უნდა ყოფილიყო, ვინაიდან იმ დროის პირობებში აღნიშნულ
თემის გამუქება ამგვარი თვალსაზრისით არ შეიძლებოდა (შემდეგში ეს
თემა დავამუშავე ქართულს ენაზე უფრო დაწვრილებით და შენახული მაქს
ჩემს წერილებში, იქნება ოდესმე დაიბეჭდოს)128.
დამზადებული თხზულება წარუდგინე პროფ. გიდულიანოვს და მან
დამაკმაყოფილებლად იცნო იგი პირველი ხარისხის დიპლომის მისა
ღებად. ასე თუ ისე, 1910 წლის მაისში სახელმწიფო გამოცდებიც ჩავაბარე
და მაკუთვნეს პირველი ხარისხის დიპლომი, თუმცა ეს ეხლა ჩემს კუჭს
არასა რგებს. დიპლომებს ამზადებდა სამოსწავლო ოლქი, მხოლოდ
დიპლომის მიღებამდე აძლევდნენ დროებითი მოწმობას უნივერსიტეტის
126

„ქართული საეკლესიო სამართლის წყაროები“ (რუს.).

პავლე გიდულიანოვი (1874-1937) - მოსკოვის უნივერსიტეტის პროფესორი საეკლესიო
სამართალში. 1911 წლიდან ლაზარევის სახ. აღმოსავლური ენების ინსტიტუტის დირექტორი გახდა.
სხვადასხვა დროს მოღვაწეობდა მოსკოვის უნივერსიტეტებში და სხვა სასწავლო დაწესებულებებში.
მისი სადისერტაციო თემა იყო „აღმოსავლეთის პატრიარქები პირველი ოთხი მსოფლიო კრების
პერიოდში“. 1933 წელს დაიჭირეს და გადაასახლეს ყაზახეთში. 1937 წელს დახვრიტეს.
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გათავების შესახებ. მეც ამგვარი მოწმობა მამცეს პირველად, შემდეგ
დიპლომიც მომივიდა უნივერსიტეტის კანცელარიიდან თბილისში.
[35] აქ არ შემიძლიან, არ მოვიყვანო ერთი გარემოება: გათავების
წელიწადს მე და ვასო (მთვარელიშვილი) ერთად ვცხოვრობდით (газетный
переулок) უნივერსიტეტის ახლოს და ერთ ოთახში ვაძლევდით თვეში 30
მან. ოთახი კარგი იყო, ნათელი და მშრალი. უკანასკნელი სახელმწიფო
გამოცდა ჩავაბარე და დავბრუნდი სახლში გახარებული. იმავე საღამოს
ამივარდა უცბად საშინელი თავის ტკივილი, თავბრუ და პირსაქმობა. ვასოს
შეეშინდა, ეგონა ხოლერა და მეც, ცოტა არ იყოს, შევფიქრიანდი, ვინაიდან
ძალიან ცუდად ვგრძნობდი თავს. ვასო გაიქცა მაშინვე და მოიყვანა კერძო
ექიმი, რომელსაც მივეცი, მგონი, 3 მან. ექიმმა გამომიწერა რაღაც წამლები
და მითხრა, საშიში არა არის-რა, „ეს მოგვსვლია შენ“ „на почве волнения
и переутомления“.129
[36] როგორც ზემოთ აღვნიშნე, თანახმად მეფის დროის არსებულ
კანონებისა, ის, ვინც ანაფორას იხდიდა, ჰკარგავდა ყველა საერთოსამოქალაქო უფლებებს და სახელმწიფო სამსახურში შესვლის უფლება
აღარა ჰქონდა. ეს, რასაკვირველია, წინათვე მქონდა გათვალისწინებული,
მაგრამ ვფიქრობდი, რომ უნივერსიტეტის გათავებისას როგორმე
მოვახერხებ ამ უფლებების აღდგენას. უნივერსიტეტის გათავება რომ
მოახლოვდა, ჯერ ვსთხოვე თვით უნივერსიტეტის რექტორს, მანუილოვს,
რომ მათ აღეძრათ, ვისთანაც ჯერ არს, შუამდგომლობა ჩემი სამოქალაქო
უფლებებში აღდგენის შესახებ, მაგრამ მანუილოვმა უარი მითხრა იმ
მოსაზრებით, რომ ეს უნივერსიტეტის საქმე [37] არ არის და შენ თვითონ
უშუალოდ უნდა მიმართო უზენაეს ხელისუფლებასაო. გავგზავნე მეფის
სახელზე ეგრედ წოდებული „უქვეშევრდომილესი“ თხოვნა, მაგრამ
ამაოდ. ერთ საღამოთი შემოვიდა ჩემთან (მე ჯერ ისევ მოსკოვში ვარ,
უნივერსიტეტში) ჩვენი უბნის საპოლიციო ბოქაული და გამომკითხა ჩემი
ვინაობა. სხვათა შორის, მკითხა, როდისმე დაპატიმრებული ხომ არ
იყავიო. აქ მე თვითონ შეცდომა მომივიდა და უთხარი: „მართალია, ვიყავ
დაპატიმრებული, მაგრამ არა სასამართლოს, არამედ ადმინისტრაციული
წესით“. ამას ის შედეგი მოჰყვა, რომ მეფემ უარი მითხრა თხოვნაზე. მე
მაინც არ დავკმაყოფილდი ამით და გათავების შემდეგ კიდევ ხელმეორედ
მივმართე იმავე თხოვნით უზენაეს ხელისუფლებას. ამაზე თბილისში
მომივიდა შემდეგი პასუხი: „Канцелярия Его императорского Величества
[38] по принятию прошений 1 отделение, 2 статьи, 12 января 1911 г.
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N1985. Бывшему священнику Евстафию Матвеевичу Мирианову. По
рассмотрению все подданейшаго прошения Вашего, поступившего 7 июля
1910 года, изложенное в нем ходатайство оставлено без удовлетворения. За
главноуправляющего (ხელმოწერილია). За управляющего делами (ხელ

მოწერილია)“130 აღნიშნულ თხოვნასთან ერთდროულად მოსკოვიდანვე
გამოვგზავნე თბილისის სამოსამართლო პალატის უფროს თავმჯდომარის
სახელზე თხოვნა პალატაში სამოსამართლო სამსახურის კანდიდატად
მიღების შესახებ. აქ მე ორი მიზანი მქონდა: ერთის მხრივ, ვფიქრობდი,
რომ იქნება პალატამ ყურადღება არ მიაქციოს ჩემს წარსულს და არ
მომთხოვოს უზენაეს ხელისუფლების [39] ნებართვა სამსახურის შესვლის
შესახებ და მეორეს მხრივ, საფუძველი მექნება, თუ მიმიღებდნენ პალატაში,
საგზაო ფული მომეთხოვნა მოსკოვიდან თბილისამდე, ვინაიდან თხოვნა
მქონდა გამოგზავნილი მოსკოვიდან. თბილისში ჩამოსვლისას პალატის
კანცელარიაში გავიგე, რომ ჩემი თხოვნა ჯერჯერობით ისე ძევს პალატის
უფროსის თავმჯდომარის (იმ დროს თავმჯდომარედ იყო კოჩუბეი) ზედ
წარწერით: „Такой должности не существует“.131 საქმე შემდეგში იყო: მე
თხოვნა დაწერილი მქონდა „Председателю Тиф. Судебной палаты“.132
უნ
და კი ყოფილიყო „старшему председателю Тифлисской судебной
Палаты“.133 ამგვარს ჩემს შეცდომას გამოეწვია ზემოდ აღნიშნული რეზო
ლუცია პალატის უფროს თავმჯდომარისა.
საქმე მაინც არ გაფუჭებულა, შევედი კოჩუბეისთან და პირადად აუხსენი
მთელი ჩემი გარემოება. მან მითხრა, ჰკითხე პალატის პროკურორს (იმ
დროს [40] პალატის პროკურორად იყო სილინი), თუ მას საწინააღმდეგო არა
ექნებოდა რა, მიგიღებო. სილინმა მითხრა, სასულიერო მთავრობისაგან
მოიტანე მოწმობა, ანუ ცნობა, რა მიზეზით აიყარე მღვდლობის ხარისხიო.
ეგზარქოსის კანცელარიაში ჯერ კიდევ ისევ მყვანდნენ ძველი ნაცნობები.
კანცელარიის მმართველად იყო ჩემი მახლობელი ნაცნობი და მეგობარი
დათიკო დავითაშვილი, რომელმაც ხელად მომცა აღნიშნული მოწმობა
შიგ აღნიშვნით, რომ მე მღვდლობის ხარისხი ავიყარე საოჯახო გა
რემოებათა გამო. მეფის ნებართვა აღარ დამჭირდა უამისოდაც, თუმცა
მისი საიმპერატორო უდიდებულესობის კანცელარიის 1 განყოფილება, 2 მუხლი, 1911წლის 12
იანვარი თხოვნა № 1985
ყოფილ მღვდელს, ესტატე მათეს ძე მირიანოვს.
1910 წლის 7 ივლისს თქვენს მიერ შემოტანილ თხოვნაზე შუამდგომლობა არ დაკმაყოფილდა.
მთავარმართებელი (ხელმოწერილია) საქმეთა მმართველი ( ხელმოწერილია).
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თარგმანი: „ასეთი თანამდებობა არ არსებობს“.
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თარგმანი: „თბილისის სასამართლო პატალის თავმჯდომარეს“.
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თარგმანი: „თბილისის სასამართლო პალატის უფროს თავმჯდომარეს“.
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ძალიან გამიკვირდა და არც იმედი მქონდა, ჩამრიცხეს სამოსამართლო
თანამდებობის კანდიდატად თბილისის სამოსამართლო პალატის საკა
საციო დეპარტამენტში სამუშაოდ მივლინებით და კუთვნილი საგზაო
ფულიც მოსკოვიდან თბილისამდე მივიღე.
აქ მინდა ცოტა უკან დავბრუნდე და მოვიგონო ჩემ მიერ ანაფორის
გახდის [41] პროცესი: როგორც ზემოთ აღვნიშნე, უნივერსიტეტში
შესვლისთანავე მე შევიტანე საქართველო-იმერეთის სინოდალურ
კან
ტორაში თხოვნა მღვდლობის ხარისხის აყრის შესახებ. იმ დროს
არსებულ კანონმდებლობით, დაწესებული იყო სამი თვის ვადა, რომლის
განმავლობაში მთხოვნელს აგონებდნენ (увещевали) სასულიერო პი
რის მეშვეობით, რომ მას ღვთის წინაშე დადებული ფიცი არ გაეტეხნა
და მღვდლობის ხარისხი არ აეყარა. კანონის ამ მოთხოვნილების შეს
რულება მიანდეს მოსკოვის უნივერსიტეტის პროფესორს მღვდელს
ელეონსკის134, რომელიც გვიკითხავდა ღვთისმეტყველებას (მე იმ დროს
უკვე უნივერსიტეტში ვიყავ). ელეონსკიმ დამიბარა მე თავის სახლში
(ცხოვრობდა უნივერსიტეტის შენობაში) და მითხრა: „აი, ამგვარი ქა
ღალდი მომივიდა თქვენს შესახებ. ეს ქაღალდი ჩემთან იქნება სამ თვეს,
მხოლოდ სამი თვის შემდეგ წარმოადგინეთ განცხადება, [42] რა აზრზე
იქნებით ხარისხის აყრის შესახებ. ხანდისხან კი შემოიარეთ ხოლმე
უნივერსიტეტის ეკლესიაში წირვის დროს“ (ამას კანონი ითხოვდა). მეც
ასე მოვიქეცი. სამი თვის შემდეგ ელეონსკის წარუდგინე განცხადება,
რომ მე ისევ ჩემს აზრზე ვდგევარ მღვდლობის ხარისხის აყრის შესახებ
და გაუგზავნა ეს ჩემი განცხადება საქართველო-იმერეთის სინოდალურ
კანტორას, რომელმაც თავის მიერ გამოტანილი დადგენილება ჩემი
შუამდგომლობის შესახებ გაუგზავნა სინოდს დასამტკიცებლად. მთელმა
ამ პროცედურამ გასტანა თითქმის ერთ წელიწადს. ერთი წლის შემდეგ
უკვე მომივიდა სინოდის მიერ დამტკიცებული გადაწყვეტილება ხარისხის
აყრის შესახებ და მეც მაშინვე გავიძრე ის „ქურქი“, რომელშიაც ჩემდა
სურვილისა და მსოფლმხედველობის წინააღმდეგ გახვეული ვიყავ 15-16
წელიწადს და გადავიცვი საერო ტანისამოსი.

ნიკოლოზ ელეონსკი (1843-1910) - რუსული მართლმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო პირი,
მოსკოვის უნივერსიტეტის ღვთისმეტყველების პროფესორი.
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ჩემი ცხოვრება თბილისში და ჩემი სამსახური თბილისის
სამოსამართლო პალატაში135
[1] როგორც ვთქვი, პალატაში ჩამრიცხეს უმცროს კანდიდატად სა
მოსამართლო თანამდებობაზე. თანახმად იმ დროის კანონმდებლობისა,
უმცროსი კანდიდატები მუშაობდნენ უჯამაგიროდ 1 1/2 ნახევრის განმავ
ლობაში. მაშ, როგორ მოვაწყე ჩემი მატერიალური მდგომარეობა შვილე
ბითურთ? პატარა თამრო ჯერ ისევ შილდაში დავტოვე დედაჩემთან. დათა
გავისტუმრე უნივერსიტეტში; (ეს იყო 1910 წ.) მხოლოდ მე და შალიკო
(სწავლობდა გიმნაზიაში) მივეკედლეთ ალექსის და ლიზას, რომელნიც
ცხოვრობდნენ სანთლის ქარხნის შენობაში. კიდევ მქონდა დარჩენილი
საოჯახო ნივთები, გავყიდე და აქედან შეძლებისამებრ ვისტუმრებდი
ხარჯებს. ამასთანავე, მამაჩემს კიდევ ვაწუხებდი. ძალიან ვიყავი ჩა
ფიქრებული იმაზედაც, რომ ალექსისაც, რომელიც ისეც წვრილშვილი(!)
იყო, ვაწუხებდი. მქონდა, აგრეთვე, დროგამოშვებით პატარ-პატარა შე
მოსავალი. [2] მაგალითად, სააღდგომოდ და საახალწლოდ ფულად
საჩუქრებს იძლეოდნენ სამსახურიდან, ან ვინმე შვებულებაში წავიდოდა
და იმის მაგივრად ვმუშაობდი ჯამაგირზე და ამით იოლად მივდიოდი.
ერთმა მოულოდნელმა გარემოებამ კიდევ შემიშალა ხელი: ეს იყო
დედაჩემის გარდაცვალება, რომელიც წარმოადგენდა დიდ დანაკლისს,
განსაკუთრებით ჩემთვის. მამაჩემის ოჯახი დაფუძნებული იყო დედაჩემზე.
ამათ ცოლქმრული ცხოვრება იდეალური იყო. ერთი არ მახსოვს, რომ
როდისმე მამაჩემს და დედაჩემს ერთმანეთისთვის ერთი ზედმეტი
სიტყვა ეთქვათ. ცხოვრობდნენ წყნარად, მშვიდად და მეგობრულად. თუ
ერთს შემოჰქონდა, მეორე გონივრულად ანაწილებდა შემოსავალს და
ასე ამგვარად აშენებდა ოჯახს. დილით ადრე ადგებოდა დედაჩემი და
ვახშმობამდე მისი ფეხი არ დადგებოდა, სულ მუშაობდა ოჯახში: საჭმლის
გაკეთება, სტუმრების მიღება და გასტუმრება, სარეცხი, შეკერვა და და
კერება, ქათმების, წიწილების და ინდაურების მოვლა, სახლის [3] დაგვადაწმენდა, მუშებისთვის სადილის მომზადება და სხ. და სხ. სულ მის კისერზე
იყო. სწორედ ამგვარი უზომო ჯაფით და ენერგიის ამგვარი უზომო ხარჯვით
აიხსნება ის, რომ დედაჩემი მოულოდნელად გამოგვეცალა ხელიდან და
ამის შემდეგ მამაჩემის ოჯახი შილდაში სულ მთლად დაინგრა; პატარა ჩემ
თამროსაც, რომელიც უკვე შეჩვეული იყო ბებიასთან, გზა აერია.
რას ვიზამდი, მე ოჯახი არ მქონდა, ბავშვი სად წამეყვანა? აქ დამეხმარა
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მიხაკოს ოჯახი. თამრო მათ წაიყვანეს (მგონი, მაშინ ყაზახში ცხოვრობდნენ).
მე ისევ თბილისში დავრჩი. შალიკომაც ზარმაცობა დაიწყო გიმნაზიაში,
სწავლაზე გული აიცრუვა, ბევრსა ვცდილობდი, ვწვალობდი, საღამსაღამოთი ვმეცადინეობდი მასთან გაკვეთილების მომზადებაში, მაგრამ
ვერას გავხდი, ორჯერ დარჩა ერთ კლასში და დირექტორმა მირჩია, მე
თვითონ გამეყვანა გიმნაზიიდან, წინააღმდეგ შემთხვევაში დაითხოვდნენ.
[4] მეტი გზა არ მქონდა, გამოვიყვანე და შევიყვანე თბილისის საბაღოსნო
სკოლაში, მაგრამ ესეც ვერ დაამთავრა.
ახლოვდება ჩემი უმცროს კანდიდატობის ვადის გათავება და უფროს
კანდიდატის ხარისხის მიღება136. კანონით უნივერსიტეტში სწავლადამთავ
რებული მსახურობდა ჯერ უმცროს კანდიდატად, მხოლოდ შემდეგში, 1
1/2 წლის შემდეგ, აბარებდა იქვე გამოცდას (სასამსახურო გამოცდას),
იღებდა უფროს კანდიდატის ხარისხს და ჰნიშნავდნენ რომელიმე
უბანში გამომძიებლის თუ მომრიგებელ მოსამართლის თანამდებობის
აღმასრულებლად. ჩემდა საუბედუროდ, გამოცდების ჩაბარებამდე
თბილისის სამოსამართლო პალატის თავმჯდომარე კოჩუბეი გადაიყვანეს
და მის მაგივრად დანიშნეს ცნობილი ხულიგანი და შავრაზმელი ლაგოდა,
გაქანებული მონარქისტი და რუსოფილი. გარდა რუსისა, მას არავინ
სწამდა.
[5] საერთოდ, როგორც ცნობილია, თვითმპყრობელობა საქართველოში
ატარებდა რუსიფიკატორულ პოლიტიკას, რისთვისაც იგი გზავნიდა თავის
აგენტებს. ლაგოდა ეკუთვნოდა ამ აგენტების კატეგორიას. მის დროს
დაიწყო იუსტიციაში საშინელი დევნა, განსაკუთრებით ქართველებისა
და სომხებისა. საგამომცდელო კომისიას საიდუმლოდ წინადადებას
აძლევდა, რომ გამოცდებზე არც ერთი ქართველი და სომეხი არ გაეშოთ.
ამით ლაგოდა ქართველებსა და სომხებს უფლებას უსპობდა (თუ უფროს
კანდიდატის ხარისხს არ მიიღებდა, ადგილსაც არ მისცემდნენ იუსტიციაში)
სახელმწიფო სამსახურში შესულიყვნენ იუსტიციის უწყებაში.
აქ მე მაგონდება ის მომენტი (ეს, მგონი, კოჩუბეის დროსვე იყო),
ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „მაგრამ აქ ერთი შემთხვევაც უნდა მოვიყვანო (პალტოს
დაკარგვა). ამ გაჭირების დროს, როგორც იყო, მოვაგროვე 30 მან. და ვიყიდე საზამთრო პალტო.
პალტო მშვენიერი იყო, მომწონდა კიდეც და, ჩემდა საუბედუროდ, მეცო მხოლოდ რამდენჯერმე.
ერთ დღეს წავედი გრძელიშვილის პანაშვიდზე (ცხოვრობდნენ, მგონი, ნიკოლოზის ქუჩაზე).
პალტო გავიხადე ტალანში. ეს იქნებოდა დაახლოებით დღის 12 საათი. ბავშვებს შემოსავალი
კარები ღია დაეგდოთ (ძირითა სართულში ცხოვრობდნენ). შემოსულიყო ქურდი და ექვსი
ახალთახალი პალტო, მათ შორის ჩემიც, წაეღოთ. დავრჩი ისევ უპალტოოდ და სახლში ზამთრის
დღეს დავბრუნდი პიჯაკში. მე გზა არ მქონდა, მოვნახე ისევ დაძველებული პალტო, რომელშიაც
ოთხი წელიწადი გავატარე მოსკოვში და ის ზამთარი ისევ იმ პალტოში გავატარე“.
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როდესაც პეტერბურღიდან ჩამოვიდა იუსტიციის მინისტრი (გვარი მისი
აღარ მახსოვს) და თავის სიტყვაში, ჩვენდამი მომართულში, სხვათა
შორის, წამოროშა: „Нет суда грузинского, нет суда армянского, нет суда
мусульманского, а есть суд русский“.137 ამ ლოზუნგის განმახორციელებელი
იყო ლაგოდა.
[6] ასე თუ ისე, ლაგოდას პოლიტიკამ ნაყოფი გამოიღო და ქართველი
და სომეხ კანდიდატები სულ მთლად დაქსაქსა. მე რიღას იმედი უნდა
მქონოდა? მაგრამ ვთქვი, ბარემ ვცდი ამ გამოცდასაც და თუ არა გამოვიდა
რა, ჯანაბას ამათი თავი, მაშინ სხვა გზას დავადგები-მეთქი! გამომცდელ
კომისიაში იყვნენ პალატის წევრები: როჟდენსტვენსკი, დობროვი და
ნიკოლსკი. გამოცდა იყო ზეპირი და წერითი სისხლის სამართალში და
სამოქალაქო სამართალში. ზეპირი არა იყო რა, ჩვეულებრივი კითხვები
მომცეს: რა არის ქურდობა, რა არის ავაზაკობა, რა არის გაძარცვა,
ქვემდებარეობა სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეებისა და
სხ. დასაწერად მომცეს პალატის ერთი საქმე (აღარ მახსოვს საკასაციო
იყო თუ სააპელაციო) და გადაწყვეტილება უნდა დამეწერა. ასე თუ ისე,
ამ [7] გამოცდასაც გადავრჩი და მომანიჭეს უფროს კანდიდატის ხარისხი.
ამის შემდეგ დამიბარა ლაგოდამ და მითხრა: „სად გინდათ, ბაქოს
გუბერნიაში თუ განჯის გუბერნიაში, თბილისის გუბერნიაში არ შეიძლება“
(როგორც სჩანდა ლაგოდას სიტყვებიდან, თბილისი და თბილისის
გუბერნია არსებობდა მარტო რუსებისთვის). მე თანხმობა გამოვაცხადე
განჯის გუბერნიაზე, როგორც უფრო ნაცნობზე და გამოვიდა ლაგოდას
ბრძანება ჩემი გადაგზავნის შესახებ განჯის საოლქო სასამართლოს
განკარგულებაში. ეს იყო, მგონი, 1912 წ. წავედი განჯაში ბარგით, იმ
განჯაში, სადაც წინად რვა წელიწადი გავატარე მღვდლის ხარისხში. განჯის
სადგურზე ცხოვრობდა ჩემი დათა ცოლით (ცოლის შერთვას დაჩქარდა,
მაგრამ რას ვიზამდი, არ დამიჯერა).
ჩემი სამსახური განჯის ოლქის სასამართლოს ოლქში
(ქ. განჯა, ყაზარი, გურურა, ძეგამი)138
[1] აქ დაბრუნდა ჩემთან საცხოვრებლად ჩემი პირველი ცოლი,
თუმცა, იმედი არ მქონდა, რომ დარჩებოდა ჩემთან, მაგრამ ვფიქრობდი,
იქნება შვილებს მაინც დაუბრუნდეს მშობელი დედა-მეთქი (მომავალმა
თარგმანი: „არ არსებობს ქართული სასამართლო, არ არსებობს სომხური სასამართლო, არ
არსებობს მუსლიმური სასამართლო, არამედ არსებობს რუსული სასამართლო“.
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გაამართლა ჩემი აზრი და ისევ თავი დამანება). დავიწყეთ ერთად
ცხოვრება განჯის ქალაქში, სადაც ჩამოვიყვანე, აგრეთვე, პატარა თამრო
ყაზახიდან მიხაკოსაგან. იმ დროს განჯის საოლქო სასამართლოს
თავმჯდო
მარედ იყო ივანოვი, უკვე ხანში შესული, რომელიც ჩემს და
კითხვას დაესწრო ჟანდარმის პოლკოვნიკთან დებილთან ქუთაისში (იხ.
ზემოთ) საქართველოს განთავისუფლების ლიგის საქმეზე. მე მაშინვე
ვიცანი ივანოვი, მაგრამ თვით ივანოვი მე რაღას მიცნობდა.
[2] ივანოვმა ძალიან კარგად მიმიღო და მაშინვე დამნიშნა პრაქ
ტიკისთვის განჯის ქალაქის უბნის გამომძიებელთან - დავით სფირიდონის
ძე სულთანოვთან. სულთანოვი გამოცდილი გამომძიებელი იყო და,
ამასთანავე, ძალიან სიმპატიური ადამიანი. აქ დამავიწყდა, რომ, სა
ნამ განჯაში წავიდოდი, უფროს კანდიდატობის მიღების შემდეგ, მე
მამუშავებდნენ თბილისშივე მე-4 უბნის გამომძიებელთან (გვარი მისი
ნავიცკი იყო, ესეც ძალიან გამოცდილი გამომძიებელი, მისგან ბევრი
რამ შევიძინე). ვაწარმოებდი საგამომძიებლო საქმეებს სულთანოვის
ხელმძღვანელობით, რომელიც ერთი მცდელობის დაუზარებლად და
დიდის [3] სიამოვნებით მიხსნიდა ყველა ჩემთვის საეჭვო და გაუგებარს
საკითხებს. მასთან მუშაობამაც ბევრი რამ შემძინა საგამომძიებლო
დარგიდან, ასე რომ, დამოუკიდებლად უკვე შემეძლო მუშაობა საგამომ
ძიებლო ნაწილში.
განჯაში ამ დროს მოკლეს განჯის პოლიცმეისტერი, გვარად ბანნიკოვი.
ეს მოხდა ზაფხულში, როდესაც მთელი საოლქო სასამართლო პროკურატუ
რით გასული იყო განჯიდან აჯიკენტში სააგარაკოდ, თვით გამომძიებელი
სულთანოვი წასული იყო შვებულებაში. ეს განჯის საგამომძიებლო უბანი
მე მქონდა ჩაბარებული. მაცნობეს თუ არა ბანნიკოვის სასიკვდილოდ
დაჭრა, მაშინვე გავექანე მასთან დასაკითხად, მაგრამ ამაოდ. იგი უკვე
დაეწვინათ საავათმყოფოში ცოცხალი, მაგრამ გრძნობა აღარა [4] ჰქონდა,
მარტო ხრიალებდა ყელში. რამდენიმე საათის შემდეგ გარდაიცვალა.
მე, რასაკვირველია, მაშინათვე შეუდექი გამოძიების წარმოებას და,
ამასთანავე, ვაცნობე აჯიკენტში პროკურატურას ამ შემთხვევის შესახებ.
მეორე დღესვე ჩამოვიდა იქიდან პროკურორის ამხანაგი და ეს საქმე,
როგორც საგანგებო, გამოძიების წარმოების გასაგრძელებლად გადასცეს
საგანგებო საქმეთა გამომძიებელს. ამ საქმეზე დაპატიმრებული იყო,
სხვათა შორის, მისივე - ბანნიკოვის ხელქვეითი ბოქაული (ფიქრობდნენ,
კერძო მტრობის ნიადაგზე არის მოკლულიო), რუსი, რომლის გვარი აღარ
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მახსოვს, მაგრამ როგორ დამთავრდა ეს საქმე, აღარ ვიცი. მე განჯიდან
წავედი.
განჯაში ყოფნის დროს კიდევ გადამიბრუნდა ფეხი. საქმე შემდეგში
იყო: [5] ვხედავ, დამოუკიდებელ უბანს არ მაძლევენ და არ მამტკიცებენ
მოსამართლის თანაშემწედ ან საგამომძიებლო, ან სამომრიგებლო
საქმეების ნაწილში. ამის გამო გადავწყვიტე ციმბირში გადასვლა და
მივმართე თხოვნით ომსკის სამოსამართლო პალატის უფროს თავმჯდო
მარეს. უკანასკნელმა ჩემი შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და გადამიყვანა
თავის ოლქში. მაგრამ საგზაო ფულების მიღებაზე რომ მიდგა საქმე, მამცეს
სულ 170 მან. ამით რა უნდა მექნა? როგორ წავიდოდი ამ სიშორე გზაზე
ბარგით, უცხო ქვეყანაში, 170 მანეთით? ეს მარტო რკინიგზის ბილეთის
ფულად არ მეყოფოდა. ავდექი და უარი განვაცხადე წასვლაზე. დავკარგე
ამგვარად ადგილი იქაც და აქაც და დავრჩი უადგილოდ და უჯამაგიროდ,
მაგრამ საქმეს სხვანაირად მოუარე: განჯის სახელმწიფო ქონებათა
სამმართველოში [6] უფროსად იყო იმ დროს ვინმე მულინი. მივმართე მას
ნაცნობების მეშვეობით თხოვნით, მოეცა ჩემთვის თუნდ მწერლის ადგილი
კანცელარიაში, რომ იოლად წავსულიყავი ამ გაჭირებულ მომენტში139.
მულინი შემოვიდა ჩემს მდგომარეობაში (მისი სიკეთე არ დამავიწყდება)
და ხელათ გამოაჩინა ჩემთვის 40 მანეთიანი ადგილი (40 მანეთი ფული
იყო და, გარდა ამისა, კიდევ ერთდროული დახმარება მომცა, მგონი,
ამავე რაოდენობით) და დავიწყე მუშაობა. ამის გარდა, კიდევ სხვა წყარო
ცხოვრებისა ვიშოვნე: ჩემ დროსვე განჯაში ცხოვრობდა გამომძიებელი
ა. ი. პოლტორაცკი, ჩემი კარგი მეგობარი და როდესაც ბრალდებული ან
დაზარალებული რაიმე ასლებს ითხოვდნენ საქმიდან, ყველა ამ სამუშაოს
პოლტორაცკი მე მაძლევდა და ამის შემოსავალს მე ვიღებდი. ასე რომ,
მატერიალურის მხრივ იოლად მივდიოდი.
[7] ამავე დროს, მე ვისარგებლე ერთი მომენტით: ცნობილი ლაგოდა
სადღაც წავიდა და მის თანამდებობას ასრულებდა პალატის წევრი ბო
გოროდსკი, რომელთანაც დაახლოებული იყო ჩემი ნაცნობი განჯის პრო
კურორის ამხანაგი კლენევსკი. უკანასკნელის დახმარებით მე მოვახერხე
და ბოგოროდსკიმ ისევ განჯის საოლქო სასამართლოს განკარგულებაში
ჩამრიცხა. სწორედ ამავე დროისთვის გამოჩნდა გამომძიებლის ადგილი
ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „აქ მე მაგონდება გომბორი. თუ გახსოვთ, გომბორში
ვიღაც მულინს ჰქონდა დიდი და მშვენიერი მამული (ხილის შემოზღუდული ბაღი) გზის პირად,
მარჯვნივ, თელავიდან რომ დავეშვებოდით გომბორისკენ. როგორც შემდეგში გავიგე, ჩემ მიერ
დასახელებული მულინი განჯაში ყოფილა ძმა გომბორის მემამულე მულინისა“.
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ყაზახში და განჯის ოლქის სასამართლოს განკარგულებით განჯიდან
ყაზახში გადავედი. აქ მე განვაგებდი დამოუკიდებლად ყაზახის მაზრის
ერთ-ერთ საგამომძიებლო უბანს. რამდენ ხანს ვიყავ ყაზახში აღარ
მახსოვს, მხოლოდ ვიცი, რომ აქედან მე გადამიყვანეს ზანგეზურის მაზრაში
(გერუსი) მომრიგებელ მოსამართლის თანაშემწედ.
ჩემი ცხოვრება და სამსახური გერუსაში
[8] გზა გერუსისკენ მიდის ევლახის რკინიგზის სადგურიდან. ევლახიდან
გერუსამდე იქნება 2 000 ვერსი. გზად შევიარე ქ. შუშაში, სადაც იმ დროს
ცხოვრობდა და მასწავლებლობდა დათას პირველი ცოლი თამარა.
თვით დათა უნივერსიტეტში იყო. გერუსა ზანგეზურის სამაზრო ქალაქი
იყო. აქ იყო მოთავსებული ყველა სამაზრო დაწესებულებანი და, აგრე
თვე, სასამართლო და გამომძიებლის რეზიდენციები. გერუსა მდე
ბარეობს ჩავარდნილ ხეობაში და შემოზღუდულია გარშემო მთებით.
შორიდან გერუსას ვერ დაინახავთ, მანამ ზედ არ მიადგებით და არ
გადახედავთ ზემოდან ძირს. მთელი წლის განმავლობაში აქ სულ ნის
ლიანი დღეებია. მზიან დღეებს აქ უფრო შემოდგომაზე დაინახავთ.
მკვიდრი მცხოვრებელები სომხები არიან. სახლები სულ ქვითკირისაა,
ერთსართულიანი და ორსართულიანი, მაგრამ, წარმოიდგინეთ, სახლებში
სინესტეს გრძნობთ, მეორე სართულშიაც კი. იქნება ეს ქვის თვისებით [9]
აიხსნებოდეს? შეიძლება ქვა ისეთი თვისებისაა, რომ მიწიდან სინესტეს
მეორე სართულშიაც კი უშვებს.
გერუსაში დამხვდნენ ჩემი ნაცნობები და ამხანაგები: გამომძიებლები მელხი კანდელაკი, ალიბეკ ერისთავი (უნივერსიტეტიდან ჩემი ამხანაგი),
მიტო ჩხათარაშვილი და ბეითალი ლადო ლაშხაური! მომრიგებელ
მო
სამართლედ იყო რუსი დუბროვინი, რომელთანაც მე ვმუშაობდი
თანაშემწედ და ვაწარმოებდი სისხლის სამართლის საქმეებს. ცხოვრება
საერთოდ იაფი იყო გერუსაში. სხვათა შორის, ერთგვარი ყველი იცოდნენ
აქ გუდებში, რომელსაც ეძახოდნენ „მითალს“ (ფხვნილად ანუ კოლტებად
იყო ჩადებული გუდაში) და ძალიან გემრიელი იყო. მოსამსახურეები პურს
ყიდულობდნენ ბაზარში, მხოლოდ ადგილობრივი მცხოვრები სომხები
შინ აცხობდნენ. პურს აცხობდნენ შინ ლავაშებად და იმდენს, რომ 2-3 თვე
მაინც ჰყოფნიდათ. ეს ერთგვარი ეკონომია იყო. ჭამის წინ ლავაშს წყალს
მოასხავდნენ და სულ მთლად რბილი ხდებოდა.
[10] გაჩაღებული იყო ამ დროს მსოფლიო ომი (დაიწყო 1914 წ.), სწარ
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მო
ებდა მოსახლეობის ევაკუაცია ზოგიერთი ადგილებიდან. გერუსასაც
შეეხო ევაკუაცია (შიში იყო ოსმალეთის მხრიდან) და მოსამსახურეთა
ოჯახებისთვის დაარიგეს ფული. მე მომცეს საევაკუაციო ფული 400
მან. რაოდენობით. ამით ვისარგებლე და გავგზავნე ჩემი ცოლი მოს
კოვში რაღაც ოპერაციის გასაკეთებლად. დათა იმ დროს მოსკოვის
უნივერსიტეტში სწავლობდა. ხანდისხან საგამომძიებლო უბანსაც მომან
დობდნენ ხოლმე. სხვათა შორის, ერთი ჩემი ამხანაგი გამომძიებელი
სტიპინსკი (პოლონელი იყო) გაიწვიეს ჯარში და მისი უბნის მიღება განჯის
ოლქის სასამართოლომ დამავალა მე. მისი რეზიდენცია იმყოფებოდა არა
გერუსაში, არამედ კარგად დაშორებით გერუსიდან (ეს დაბა იყო, მგონი,
კარიაგინი, მდებარეობდა სპარსეთის საზღვრის ახლოს). წავედი მასთან
უბნის მისაღებად, მაგრამ, ჩემს იღბალზე, სტიპინსკი [11] აღარ გაიწვიეს
ჯარში, მგონი, დაეწუნებინათ როგორც სამხედრო სამსახურისათვის
გამოუსადეგი, და მე ისევ გერუსაში დავბრუნდი.
უნდა ითქვას, რომ გერუსის ინტელიგენცია ძალიან ფუქსავატურად
ატარებდა დროს. იქნება მე ვცდები, მაგრამ ფაქტები ამაში ღრმად
მარწმუნებდნენ: ყოველდღე სისტემატურად ერთმანეთთან იკრიფებო
დნენ, ჩაუსხდებოდნენ ბანქოს და გათენებამდინ თამაშობდნენ. ამგვარი
ცხოვრება, სხვა არა იყოს რა, ადამიანის ორგანიზმს ძალიან აძაბუნებს
და მის ჭკუა-გონებასაც ძალიან აჩლუნგებს, ვინაიდან ამგვარ პირობებში
ადამიანის აზროვნება ტრიალებს მხოლოდ და მხოლოდ ბანქოს ირგვლივ
და მას აღარავითარი სერიოზული საკითხები და ცოდნის შეძენა აღარ
აინტერესებს. ან როგორ შეიძენს ცოდნას, როდესაც ადამიანს დრო
აღარ რჩება ერთი წიგნი კი არა, გაზეთი მაინც წაიკითხოს?! მესმის,
ხანდისხან გული გააყოლოს და ბანქო ითამაშოს, მაგრამ [12] ყოველდღე
სისტემატურად მთელი ღამეები ამაზე დაკარგოს, მე ეს არ მესმის და არ
მწამს. მე კერძოდ, რასაკვირველია, ამ წრეში არ ვერევი, მაგრამ მძიმე
იყო ჩემთვის იქ ცხოვრება, იმისთვის, რომ არ მქონდა შესაძლებლობა
ინტელიგენტ ადამიანთან მესაუბრა და მისთვის ჩემი აზრები გამეზიარებინა,
იქაური ინტელიგენცია სულ მთლად გადავარდნილი იყო ბანქოს თამაშში.
გერუსაში ყოფნის დროს შალიკო იმყოფებოდა სპარსეთის ფრონტზე.
მსოფლიო ომმა არივა მთელი ცხოვრება და ოჯახი და მოსწავლეთა
მდგომარეობა. მაგრამ რას იზამს კაცი, მანამ არსებობს კაპიტალისტური
წარმოება, ომი იქნება. ომი შედეგია სხვადასხვა ქვეყნის კაპიტალისტების
შეჯახებისა. ყოველი ქვეყნის კაპიტალისტების ინტერესები მოითხოვენ
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მეტი ტერიტორია ჩაიგდონ ხელში, მეტი საქონელი დაამზადონ და მეტი
საქონელი გაასაღონ (აქედან ბაზრის გაფართოება).
ჩემი ცხოვრება და სამსახური ძეგამში (რკინიგზის სადგურზე)
[13] გერუსიდან მე გადამიყვანეს ძეგამში მომრიგებელ მოსამართლეს
საგამომძიებო ნაწილის დაკისრებით. ძეგამი რკინიგზის სადგურია
აქსტაფასა და განჯას შუა. ჩემი ბინა, რომელიც შედგებოდა სამი
ოთახისაგან თავის სამზარეულოთი და საკუჭნაოთი, მოთავსებული იყო
იმავე შენობაში, სადაც მოთავსებული იყო თვით სასამართლოც. ბინა
კარგი მქონდა, ჰაერსაც არა უშავდა რა და კარგათაც მოვეწყე. აქიდან არც
კი ვფიქრობდი სადმე გადასვლას, მაგრამ, ჩემდა საბედისწეროდ, აქაც
წარმოიშვნენ ისეთი გარემოებანი, რომელთაც ხელახლად დამინიგრიეს
ოჯახი და მეც კინაღამ არ გამომასალმეს წუთისოფელს. აქ მომისწრო მე
რუსეთის მეორე რევოლუციამ. დაიწყო განჯის გუბერნიაში გლეხების [14]
აგრარული მოძრაობა და ჯარის ეშალონების დაძვრა ფრონტებიდან.
ამ არეულობის დროს დათა ქედაბეგში მსახურობდა. რანაირად
მოჰყვა იქ? მოსკოვის უნივერსიტეტის გათავებისას იგი შევიდა მოსკოვის
ალექსეევის სამხედრო სასწავლებელში. ამან, მგონი, შეაჩერა მისი
წაყვანა ფრონტზე. ამ სასწავლებლის გათავების შემდეგ იქავე დასტოვეს
მასწავლებლად და არ წაუყვანიათ ომში. გადატრიალების შემდეგ
ჩამოვიდა მოსკოვიდან და მოეწყო ბოქაულად ქედაბეგში, თუმცა მე
ძალიან მეშინოდა ამგვარი სამსახურისა განსაკუთრებით იმ არეულობის
დროს. შემდეგში გადავიდა თბილისში. როგორცა ვთქვი, დაიწყო
თათრებში აგრარული მოძრაობა და გლეხებმა მიიტანეს იერიში ბეგებზე.
უკანასკნელთაგან ზოგნი, ვინც [15] მოასწრო, გაიქცნენ, ზოგნიც ამოხოცეს.
სხვათა შორის, დახოცეს ბულგადაროვები, რომელნიც ცხოვრობდნენ
ერთ სოფელში, ძეგამის მახლობლად. ამათზე, სხვათა შორის, მითხრეს,
რომ ბულგადაროვის ერთმა ქალმა ძალიან გულადობა და გმირობა
გამოიჩინაო. ჩადგა იარაღით შიგ ოთახის კარებში და ვინც კი მოიტანდა
იერიშს (თათრების მთელი ბრბო მიადგა ბულგადაროვების სახლს),
ყველას აწვენდა. ბოლოს მოქანცული ესეც მოკლეს და მისცეს ცეცხლი
მთელ სახლს. ცეცხლში დამდნარ ყველის და ერბოს რუები მოდიოდა
თურმე.
ძეგამიდან სამი ვერსის მანძილზე ცხოვრობდა ერთი ბეგი. დაინახა თუ
არა თათრების ბრბოს მოძრაობა მის სახლისკენ, ხელად მოახტა ცხენს,
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შემოისხა თავისი პატარა [16] შვილისშვილი და მოკურცხლა, მაგრამ,
როგორც მითხრეს, თოფებიდან ესროლეს და მოკლეს. სულტანოვებმა
და მამხორსკებმა, მგონი, მოასწრეს გაქცევა, მაგრამ მათი სახლები და
ქონება სულ მთლად აიკლეს. მატარებლებს აჩერებდნენ და სძარცვავდნენ
მგზავრებს, სტეხავდნენ იარაღით დატვირთულ ვაგონებს და იტაცებდნენ
განსაკუთრებით თოფებს. რკინიგზის და სასამართლოს მოსამსახურენი
სულ მთლად გაიქცნენ. სადგურებზე თარეშობდა შეიარაღებულ თათრების
ბრბო და ჩავლილ ეშალონებს თოფებს უშენდნენ.
ერთ დღეს, დაახლოებით შუადღისას, სადგურზე გაჩერდა მატარებელი
ფრონტიდან დაბრუნებულ ჯარისკაცებით. [17] ჩასაფრებულმა თათრებმა
აუტეხეს მათ თოფებიდან სროლა და, მგონი, ერთი ჯარისკაციც დაუჭრეს.
გაბრაზებულმა ჯარმა ასტეხა საშინელი სროლა, ტყვია ზუზუნით მოდიოდა
ჩემს სახლზე, მაგრამ მოვასწარი, ფანჯრის დარაბები გარშემო სულ მთლად
დავკეტე და ერთ ოთახში, ეზოს მხრივ, ჩავიკეტეთ. პატარა თამროც იქა
მყვანდა. ნაწილი თათრებისა შამოეფარა ჩემს სახლში. უბედურება ჩემი
იმაში მდგომარეობდა, რომ ამ არეულობასთან ერთად გრძნობის, ანუ
გულის რევოლუციამაც იფეთქა ხელახლად. ჩემი ცოლი გადაეკიდა ჩემს
თარჯიმანს თათრის ბიჭს, დაგვანება ჩვენ თავი და გაჰყვა მას განჯაში.
ჩემი მდგომარეობა საშიში ხდებოდა [18] და სახიფათო. თუმცა
თბილისიდან დათამ თავისი ცოლი მომაშველა, მაგრამ აბა ქალები რას
იზამდნენ?! თათრებისა არ მეშინოდა, მე უფრო მეშინოდა უფრო იმ თათრის
ბიჭისა, რომელსაც გაჰყვა ნ. ს., ვინაიდან მას შეეძლო ერთი ხუთი მანეთი
მიეცა ვისთვიმე და ხელათ გადამატრიალებდნენ. ჩემი ეს შიში არ იყო
უსაფუძვლო, რაც დაამტკიცა შემდეგში ჩემდამი მოწერილ ნ. ს წერილმა,
სადაც, სხვათა შორის, ნათქვამი იყო: „მადლობელი იყავი, რომ შენ და
შენი შვილები სიკვდილს გადაგარჩინეთ“. მაგრამ ამასაც თავი დავანებოთ.
ზოგიერთი ქალის გული ძალიან სასტიკია, ზოგიერთი ქალი ისეა შებოჭილი
და გატაცებული სექსუალური გრძნობით, რომ იგი ამ გრძნობისთვის
საკუთარ შვილებსაც აღარ ინდობს (ასეთია ჩემი აზრი). მაგრამ კიდევ
ბედი მქონია, რაღაცნაირად გადავრჩი. მე უფრო მეშინოდა ბავშვებისა,
ვფიქრობდი ჩემთან ერთად ესეც არ მომიკლან-მეთქი (ჩემი თავი
ჯანდაბას ყოფილიყო!). ერთ ღამეს, შუაღამისას, გვესმის უკანა აივნიდან
(სახლს ეზოს მხრიდანაც ჰქონდა აივანი) რაღაც ხახუნი, თითქოს აივანზე
რაღაცას [19] აცურებენო. მე, რასაკვირველია, შემეშინდა, დარწმუნებული
ვიყავ, რომ თათრები აპირებენ კარების შემომტვრევას (შიგნიდან კარები
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ჩაკეტილი მქონდა) და ჩემი სახლის აკლებას; ვფიქრობდი, თუ მართლა
შემოამტვრევდნენ კარებს, წყნარად მივართმევ მთელ ქონებას; რაც არის
სახლში, წაიღონ, მხოლოდ ჩვენს სიცოცხლეს ნუ შეეხებიან.
კარგა ხანს გასტანა ამგვარად აივანზე რაღაცის მოცურებამ და შემდეგ
მიწყნარდა, მე მაინც არ გავსულვარ გარეთ. მეორე დღეს, დილით, გავედით
და აივანზე არა იყო რა. თურმე რაში იყო საქმე, როგორც შემდეგში გავიგე,
სადგურზე იმ ღამეს გაეტეხათ თათრებს თოფების ვაგონი და ერთი დიდი
ყუთი თოფებით ამოაცურეს თურმე ჩემს აივანზე, რომ ეჭვი არავის მიეტანა.
[20] მეორე დღეს, დილით, ძალიან ადრე, მანამ ჩვენ ავდგებოდით,
ყუთი თოფებით გააპარეს თურმე სოფელში. ჩემი ძეგამში გაჩერება აღარ
შეიძლებოდა და გადავწყვიტე თბილისში წამოსვლა, მაგრამ წამოსვლა
ბარგით არ გინდა?! მატარებლების ნორმალური მიმოსვლა დარღვეულია,
თანაც მინდა, ჯერ განჯაში ჩავიდე, რომ დარჩენილი ჯამაგირი მივიღო.
ჩამოიარა თბილისიდან ერთმა მატარებელმა, თამრო, მგონი, მეზობელს
მივაბარე და გავსწიე განჯისკენ. მამხორში თუ დილიარში ორისამი ვერსის მანძილზე ეშალონების ვაგონები ერთიმეორეზე ყრია
დამტვრეულ-დამსხვრეულები და იქვე [21] დახოცილი ჯარისკაცების
გვამები. საშინელი და გულშემზარავი სურათი იყო. ლიანდაგის ორივე
მხარეზე შეიარაღებული თათრები არიან ჩასაფრებულნი თხრილებში.
ასე თუ ისე, დიდის შიშით და ჭირ-ვარამით ჩავედი განჯაში, გამოვიტანე
ჩემი ჯამაგირი და დავბრუნდი ისევ დიდის შიშით ძეგამში140. ძეგამში,
როგორცა ვთქვი, რკინიგზის მოხელენი აღარ იყვნენ, ყველანი გაიქცნენ.
დარჩენილი იყო მარტო სადგურის უფროსის თანაშემწე, გვარად ხაბურგა,
რომელიც ჩემთან კარგ განწყობილობაში იყო. იმას ვსთხოვე, როგორმე
გამისტუმროს თბილისში. მან მომცა ერთი ვაგონი ბარგის ჩასაწყობად და
[22] მითხრა, შემთხვევით თუ გამოიარა მატარებელმა ან ორთქლმავალმა,
გაგისტუმრებო. მე მაშინვე დავსწერე პატაკი განჯის ოლქის სასამართლოს
თავმჯდომარესთან და ვაცნობებდი, რომ შექმნილი მდგომარეობისა გამო
გამოვტოვებ უბანს და მივდივარ თბილისში (ფოსტით გავაგზავნე). შეუდექი
ვაგონის დატვირთვას ბარგით. ვაგონი დავტვირთე, მაგრამ არსად არის
არც მატარებელი, არც - ორთქლმავალი. დამრჩა დატვირთული ვაგონი
140
ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „საქმე ის არის, რომ წინა დღეებში წავიდა ჩემი ცოლი განჯაში
თავის სატრფოსთან (თათრის ბიჭთან) და ვიფიქრე ჩემი ჯამაგირი ამან არ გამოიტანოს-მეთქი.
ჩემი ფიქრი გამართლდა. მე პირდაპირ დილითვე ჯამაგირის მისაღებად წავედი. მივიღე თუ არა
ჯამაგირი, ჩემი ცოლიც შემოვიდა ჩემი ჯამაგირის მისაღებად, მაგრამ გვიანღა იყო. ამის შემდეგ
ბევრი უთხარი, შვილებს მაინც ნუ დასტოვებ-მეთქი, მაგრამ არ იქნა რა: „არც შვილები მინდა და
არც შენაო“. დავანებე თავი და წამოველ ძეგამში მარტოკა“.
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ძეგამის სადგურზე, მაგრამ ვინ უგდებს ყურს. იმ ღამეს თათრები სულ
მთლად გაიტაცებდნენ ბარგს. ვაგონში დაწოლისაც მეშინიან და თანაც
ბავშვი მყავს. ბოლოს [23] ასე გადავწყვიტე: მე დავრჩი ვაგონში, მხოლოდ
თამარა მივაბარე ჩემს მეზობელ ქალს - ქართველს, რომელიც ცოლად
ჰყვანდა ერთ თათარს. ვფიქრობდი, თუ მე მომკლეს ვაგონში, ბავშვი მაინც
გადარჩება-მეთქი. ღამე სადგურზე არავითარი მოძრაობა აღარ არის,
სამარებრივი სიჩუმეა, თარეშობენ მარტო შეიარაღებული თათრები, თვით
სადგურის უფროსის თანაშემწეც, ზემოთ დასახელებული ხაბურგაია, თავის
ბინაზეა წასული. ვარ მარტოკა ბნელ ვაგონში, რომლის კარები შიგნიდან
არც კი იკეტება. ვაგონი დგას ჩიხში, სადგურიდან კარგად დაშორებით,
მხოლოდ ქვეშ თვლებთან, უწყვია გარდიგარდმო [24] დიდი ძელები, რომ
ქარმა არ გაიტაცოს. მე აბა რას დავიძინებ, სხვადასხვა ფიქრებში ვარ
წასული.
შუაღამე გადასულია. მესმის რაღაც ფეხის ხმა ვაგონის გარშემო,
ვატყობ, რომ ადამიანები დადიან, ვაგონს უვლიან გარშემო, მაგრამ მათი
ხმა კი არ ისმის. მე ვზივარ სულგანაბული ვაგონში, ხმას არ ვიღებ და უცდი,
რა მოხდება. ვფიქრობდი, თუ ვაგონში შემოვლენ, მთელ ბარგს მივცემ და
იქნება ცოცხალი დამტოვონ. ვაგონს ძელები გამოაცალეს და მაშინკი
სულ მთლად დავრწმუნდი, რომ მათ უნდათ ვაგონის ცოტა უფრო შორს
გაცურება და იქ გაძარცვა. ჩემდა საბედნიეროდ, ეს [25] ჩემი ფიქრი არ
გამართლდა და პატარა ხნის შემდეგ ფეხის ხმა და ჩამიჩუმი მიწყნარდა.
ამ ტანჯვაში გავატარე მთელი ღამე დილამდინ. მეორე დღეს, ჩემ ბედზე,
განჯის მხრიდან გამოიარა მატარებელმა. ხაბურგაიამ მიუბა მას ჩემი
ვაგონი, ჩავსხედით შიგ მე, დათას თამარა და ჩემი თამარა და გამოვსწიეთ
თბილისისკენ. გზაში, მანამ ჩვენ გამოვცდებოდით თათრების უბნებს, მაინც
კიდევ გვეშინოდა თათრების თავდასხმისა, მაგრამ მშვიდობით ჩამოვედით
თბილისში. სასამართლოს კარები დავკეტე და გასაღები თან წავიღე,
ვფიქრობდი თბილისიდან პირდაპირ განჯის სასამართლოს გაუგზავნიმეთქი. მაგრამ რა გამოვიდა? როგორც შემდეგში გავიგე, გამოვედი თუ არა
ძეგამიდან, მაშინათვე თათრებმა გასტეხეს თურმე სასამართლოს შენობა
და სულ მთლად აიკლეს.
[26] სასამართლოს და საგამომძიებლო საქმეებს, რასაკვირველია,
დაფხრეწდნენ და გადაყრიდნენ, ავეჯი და იარაღი კი (ნივთიერი საბუთები)
სულ მთლად გაეტაცნათ.
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ჩემი ცხოვრება და სამსახური ისევ თბილისში141
[1] როგორც ზემოთ აღინიშნა, დავტოვე ჩემის ნებით ძეგამი და ჩამოვე
დი თბილისში. ვარ, რასაკვირველია, უადგილოდ და უბინაოდ. მწვავედ
იდგა იმ დროს საკითხი ბინების შესახებ. საქართველო უკვე გამოყოფილია
რუსეთიდან და წარმოადგენს დამოუკიდებელ დემოკრატიულ რესპუბ
ლი
კას. მდგომარეობა ასეთი იყო: რუსეთში მოხდა ბოლშევიკური გა
დატრიალება, კერენსკის142 მთავრობა დაეცა და ხელისუფლება ჩაიგდეს
ხელში ბოლშევიკებმა. ეს ის დრო იყო, როდესაც ცენტრი ვეღარ აქცევდა
ყურადღებას განაპირა ქვეყნებს (მათ შორის საქართველოსაც) და
უკანასკნელებს თვითონ უნდა ეზრუნათ თავიანთ თავზე (სამოქალაქო
ომი, შინაური არეულობა და სხ. ერთმანეთში იყო არეული).
[2] ერთ კრებაზე ნ. ჟორდანია თავის სიტყვაში, სხვათა შორის, ამობდა:
„რუსეთი ანარქიის ალში გაეხვა, მდგომარეობა გვიკარნახებს ჩვენ
რუსეთს გამოვეყოთ, რათა ჩვენც არ გავეხვიოთ ანარქიაში“. ასე თუ ისე,
საქართველო გამოეყო რუსეთს და დაიწყო დამოუკიდებელი ცხოვრება
დემოკრატიულ რესპუბლიკის სახით. თბილისში ჩამოსვლისას უპირველესი
იყო ჩემთვის ბინა, თუმცა, ამავე დროს, ვეძებ ადგილსაც, ვინაიდან
უჯამაგიროდ უეჭველი ძნელი იქნებოდა ჩემი თბილისში ცხოვრება.
პირველ ხანებში იძულებული ვიყავ ჩემი ნათესავები შემეწუხებინა და
იმათთან მეცხოვრა.
ერთხელაც (ეს იყო ზაფხულში) ყოფილ ეპარქიალურ სასწავლებლებში
დამითმეს ერთი კლასი [3] და იქა ვცხოვრობდი. ბოლოს, როგორც იყო,
ვიშოვნე ცალკე ბინა და დავბინავდი. უნდა ვსთქვა, რომ ადგილიც მალე
ვიშოვნე, ჩემი მახლობელი ნაცნობის და ამხანაგის (ჩემზე წინ იყო
სემინარიაში რამდენიმე წლით) სილიბისტრო ჯიბლაძის წყალობით.
სილიბისტრო სემინარიიდანვე იყო მარქსისტი და მუშაობდა სოციალდემოკრატიულ ორგანიზაციებში. იგი იყო პირველი ფუძემდებელი სოცდემოკრატიული ორგანიზაციებისა საქართველოში. მისი აქტიური მუშაობა
მუშათა შორის ნ. ჟორდანიას, ისიდორე რამიშვილთან143 და სხვებთან
ერთად ყველასათვის ცნობილია144.
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აქედან 730.1.22.

ალექსანდრე კერენსკი (1881-1970) – 1917 წლის თებერვლის რუსეთისრევოლუციის ერთ-ერთი
ლიდერი.

142

ისიდორე რამიშვილი (1859-1937) - პოლიტიკოსი, სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი
ლიდერი; დამფუძნებელი კრების წევრი.

143

ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „ეს ის სილიბიტროა, რომელმაც ერთხელ კარგად თეთქვა და
თმებით ითრია თბილისის სემინარიის აივნის კიბეზე ამავე სემინარიის რექტორი, დეკანოზი პავლე
ჩუდეცკი, რომელიც შემდეგში - 1886 წ. მოკლა ერთმა სემინარიის მოწაფემ ლაღიაშვილმა“.
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სწორედ იმ დროს, როდესაც მე ჩამოვედი ძეგამიდან, გახსნეს თბი
ლისში საბინაო საქმეების ორი სამოსამართლო უბანი: ერთი მტკვრის
მარჯვნივ და მეორე მტკვრის მარცხნივ. სილიბისტრომ მომიხერხა და მე [4]
დამინიშნეს საბინაო საქმეთა მოსამართლედ მტკვრის მარცხენა რაიონში,
მხოლოდ მარჯვენა რაიონში დანიშნეს მარტიროსიანცი ავეტ ნიკიტის ძე.
ჩემი კამერა მოათავსეს იმ შენობაში, სადაც იყო კამერა თბილისის მე-4
უბნის მომრიგებელ მოსამართლისა. იმ დროს მოსამართლეობდა აქ
ალექსანდრე ფრანციძის ძე ლეგენზევიჩი, კაცი უკვე ხანში შესული, მშვიდი
და წყნარი.
უნდა ვსთქვა, რომ საბინაო საქმეები, განსაკუთრებით იმ არეულ და
აწეწილ პირობებში, ძალიან თავსამტვრევი საქმეები იყო. რუსები რომ
იტყვიან: „Эта была адская работа“. მაგრამ რას ვიზამდი, უნდა გამეძლო
ამგვარ პირობებისათვის. შემდეგში მდგომარეობა [5] შეიცვალა: თბილისი
დაყვეს რამდენიმე სამოსამართლო რაიონად და მე მოვყე პირველ
რაიონის (ვერის) მოსამართლედ.
აქ უნდა ჩაუმატო ერთი მომენტი: თუმცა ხანში შესული ვიყავ, მაგრამ
მაინც რაღაც მოთხოვნილება მქონდა საოჯახო ცხოვრებისა. მამწყინდა
მარტოკა ცხოვრება, მინდოდა ოჯახში ქალი ყოფილიყო, მაგრამ ორი
გარემოება მაკავებდა. პირველი: ქალი გამოვცადე და ვაითუ, ისევ ისეთ
ქალს გადავეკიდო, რომელიც წუთისოფელს ჩამიშხამებდა. მეორე:
შვილები მყავს და ვაითუ, ეს ახლად შემოსული ქალი ვერ შეეგუოს ჩემს
შვილებს, შეავიწროვოს და დაჩაგროს იგინი. ამას მე ვერ მოვითმენდი და
ისევ უბედურ მდგომარეობაში ჩავვარდებოდი. მეორე მდგომარეობიდან
ასე გამოვდიოდი: შვილები უკვე დაზრდილები არიან და ვერავინ ვერ
დასჩაგრავს. დედინაცვალი სჩაგრავს და სიცოცხლეს [6] უწამლავს უფრო
პატარა ბავშვებს.
გარდა ამისა, შეიძლება ისეთი ქალი გამოდგეს (თუმცა ეს იშვიათად),
რომელიც შეეგუება და კარგად მოეპყრობა უცხო ბავშვებს. პირველ
გარემოების შესახებ ასე ვაზროვნებდი: თუ გონიერი ქალი შემხვდა,
კარგია, მე არ ჩამიმწარებს სიცოცხლეს, თუ არა - ჯანაბას, რაც იქნება
იქნება და თბილისში ყოფნის დროს დაიწყო ჩემს საოჯახო ცხოვრებაში
მეორე პერიოდი. (წელიწადი აღარ მახსოვს, მგონი, ეს იყო 1918 წ.).
თბილისიდან გადავედი მოსამართლედ თელავში. ჩემთან ერთად
გადმოვიდა მომრიგებელ მოსამართლეთა ყრილობის თავმჯდომარედ
ნიკო რაზმაძე, რომელიც შემდეგში, 1924 წ., გამოსვლების დროს მოკლეს.
1920 წლის დეკემბერში მე ისევ გადმომიყვანეს თბილისში ოლქის
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სასამართლოს წევრად. უნდა ვთქვა, რომ თბილისში გადმოსვლამ
მიშველა. მე რომ არ გადმოვსულიყავი, ეხლა ჩემი ძვლებიც არ იქნებოდა,
ღრმად დარწმუნებული ვარ, რომ მეც მამკლავდნენ.
[7] აქ ცოტა უნდა გადაუხვიო: საერთოდ, როგორც ცნობილია, რუსეთის
თვითმპყრობელობა საქართველოში აწარმოებდა რუსიფიკატორულ
პოლიტიკას. ქართული ენა, ლიტერატურა და კულტურა იდევნებოდა
და თვით ქართველ ინტელიგენციასაც თავის სამშობლოში ადგილი არ
ჰქონდა. საუკეთესო ადგილებს ჩვენში რუსებს აძლევდნენ, მხოლოდ
ქართველებს თვითმპყრობელობის აქ მოკალათებული აგენტები
ერეკებოდნენ უცხო ქვეყნებში. ასე იყო ყველა უწყებაში და, კერძოდ,
იუსტიციის უწყებაშიც, განსაკუთრებით ზემოთ დასახელებულ ლაგოდას
დროს. მეც გადაგდებული ვიყავ განჯის გუბერნიაში და ჩემს სამშობლოში
დავბრუნდი მხოლოდ მაშინ, როდესაც საქართველო განთავისუფლდა
რუსეთის თვითმპყრობელობისაგან.
[8] საქართველოს განთავისუფლების აზრი, რომელიც ჩაისახა ვარშავის
სტუდენტობაში 1893-4 წლებში საქართველოს განთავისუფლების „ლიგის“
ჩამოყალიბების სახით (იხ. ზემოთ) და რომლისთვისაც ჟანდარმერიამ
მაგრად ჩაგვჭიდა ჩვენ ხელი, უკვე განხორციელდა, ფაქტად იქცა და
საქართველოს დამოუკიდებელმა დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ დაიწყო
თავის შინაურ ცხოვრების მოგვარება და მოწესრიგება145.
მაგრამ რესპუბლიკაში ძალიან მძიმე პერიოდში უხდებოდა მუშაობა:
საქართველო, ისედაც გაძვალტყავებული რუსეთის თვითმპყრობელობის
მიერ (რუსეთს კოლონიად ჰქონდა გადაქცეული საქართველო), მსოფლიო
ომის შემდეგ უფრო დიდ გაჭირებაში ჩავარდა, ვინაიდან მსოფლიო ომმა
გაანადგურა მთელი სიმდიდრე და შეიწირა აუარებელ ახალგაზრდობის
სიცოცხლე.
ამ მძიმე [9] მომენტში საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკის
ხელისუფლების წინაშე მრავალი საჭირბოროტო და საშური საკითხები იყო
დასმული გადასაჭრელად: სახელმწიფოებრივ აპარატის ჩამოყალიბება,
არმიის შექმნა, კანონმდებლობა და სამოსამართლო აპარატი, ეკონომიური
პოლიტიკა, ფულის სისტემა, სოფლად მიწათმოქმედების მოწყობა და სხ.
ესტატე მირიანაშვილის შენიშვნა: „ნ. ჟორდანია ერთ თავის სიტყვაში ასე ასაბუთებდა
საქართველოს რუსეთისაგან გამოყოფას: რუსეთში დაიწყო ანარქია (ხელისუფლება ბოლშევიკებმა
ჩაიგდეს ხელში), რუსეთი გაეხვია ანარქიაში, ცენტრალური ხელისუფლება აღარა ფიქრობს
განაპირა ქვეყნებზე, განაპირა ქვეყნებმა (კერძოდ, საქართველომ) თვითონ უნდა იზრუნონ
თავიანთ თავზე. ასე თუ ისე საქართველო გამოეყო რუსეთს“.
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და სხ., ერთი სიტყვით, სახელმწიფოს და ხალხის მთელი ცხოვრების ახალ
საფუძველზე მოწყობა, ეს ისეთი საკითხები იყო, რომ ამის გადასაჭრელად
საჭირო იყო დამშვიდებული შინაგანი და გარეგანი მგომარეობა. ამ მხრივ,
საქართველოს არ ჰქონდა ხელსაყრელი პირობები: შიგნით ბრძოლა
სწარმოებდა ორ მიმდინარეობას შორის ეკონომიურ სფეროში: ერთი იყო
ბოლშევიკური, [10] მხოლოდ მეორე - მენშევიკური. პირველი სრულებით
უარსჰყოფდა კერძო ინიციატივას ეკონომიურ ცხოვრების ყველა
დარგებში და მიზნად ისახავდა მენშევიკურ ხელისუფლების დამხობას და
ერთი ხელის მოსმით წარმოების საშუალებათა განსაზოგადოებას; მეორე
უარსჰყოფდა კერძო ინიციატივას მხოლოდ იმ დარგებში, რომლების
მოვლას შესძლებდა თვით სახელმწიფო იმ დროის პირობების თანახმად.
დანარჩენ დარგებში კი, რომლების მოვლას სახელმწიფო ვერ შეძლებდა,
იგი უშვებდა კერძო ინიციატივას, რომ ამ გზით სიმდიდრე შეექმნა
და ხალხისთვის მოეწოდებინა არსებობის საშუალებანი. იყო მესამე
მიმდინარეობაც, მაგრამ ეს იყო უმნიშვნელო მიმდინარეობა (ყველაფერში
კერძო ინიციატივა). [11] როგორც ვთქვით, ბოლშევიკები ცდილობდნენ,
თვითონ ჩაეგდოთ ხელში ძალაუფლება საქართველოში. ამ მიზნით იგი(!)
აწარმოებდნენ პროპაგანდას მუშებში და განსაკუთრებით ჯარში.
1921 წ. საქართველოს მოადგნენ რუსი ჯარები, რომლებსაც მოუძღვე
ბოდნენ ქართველი ბოლშევიკები: ბუდუ მდივანი146, ფილიპე მახარაძე,
შალვა ელიავა, ს. ორჯონიკიძე. საქართველოს სახალხო გვარდიამ ვე
ღარ გაუძლო წითელ არმიას (ფრონტიდან ბევრი გარბოდნენ იმ რწმე
ნით, რომ ჩვენი ამხანაგები მოდიანო), თბილისი აიღეს, მენშევიკური
მთავრობა ბათომიდან გავიდა საზღვარგარეთ, საქართველოში დამყარდა
ბოლშევიკური ხელისუფლება 1921 წლის თებერვლიდან.
[12] არც საგარეო მდგომარეობა იყო ხელსაყრელი: საქართველო აივსო
გერმანეთისა და ინგლისის ჯარებით. ერთი მიდიოდა, მეორე მოდიოდა.
ალბად, თვითეულს მათგანს ჰქონდა თავისი ინტერესები და ცდილობდა,
საქართველო ჩაეგდო თავის ხელში. აქ დაეტაკნენ კიდევ ერთმანეთს ორი
მეზობელი ხალხი - საქართველო და სომხეთი და გაჩაღდა მათ შორის
სისხლისმღვრელი ომი. სომხეთის განზრახვა იყო საქართველოსთვის
ჩამოეგლიჯა ტერიტორიის ნაწილი, საქართველო კი ამას არ ანებებდა და
მიჰმართეს საკითხის გადასაჭრელად იარაღს. ომი გაათავეს მორიგებით,
მაგრამ ცხოვრება მაინც არ დაწყნარებულა და არ ჩამდგარა თავის
კალაპოტში.
146
ბუდუ მდივანი (1877-1937) - საქართველოს სსრ-ის სახალხო კომისართა საბჭოს თავმჯდომარის
მოადგილე; დახვრიტეს 1937 წელს.
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ჩემი ცხოვრება და სამსახური ბოლშევიკურ ხელისუფლების პერიოდში147:
[1] საქართველოს გასაბჭოება მოხდა 1921 წელს. რომ უფრო კარგად
დავინახოთ ახალი ხელისუფლების მიღწევანი და გამარჯვებანი, საჭიროა
მოკლედ თვალი გადავავლოთ ამ პერიოდის საზოგადოებრივ ცხოვრების
თვითეულ დარგს:
საბჭოთა სახელმწიფოებრივი წყობილება და ბელადის ისტორიული
კონსტიტუცია (თავისუფლება პიროვნებისა, სიტუაციისა, კრებისა, პრესისა,
სინიდისისა და სხ.) კონსტიტუცია - ძირითადი კანონებია სახელმწიფოში.
აბა, რომელ სახელმწიფოში ნახავთ ამისთანა ძირითად კანონებს.
სახელმწიფო აშენებულია თავისუფლების პრინციპზე. თვითეულ რეს
პუბლიკას, რომელიც შედის კავშირში, მინიჭებული აქვს სრული უფლება
თვითგამორკვევისა. ნებაყოფლობით შევიდა კავშირში და ნებაყოფ
ლობითვე შეუძლია გამოვიდეს კავშირიდან, თუ ამას მოისურვებს.
[2] ჩემი კერძო ცხოვრება ამ პერიოდში ცუდად მოეწყო: ოლქის სასამარ
თლო გააუქმეს ბოლშევიკური ხელისუფლების დამყარებისთანავე და მე
დავრჩი უადგილოდ. იუსტიციაში და, საერთოდ, ყველა დაწესებულებებში
სათავეში მოექცნენ პარტიულები. უპარტიოებს და განსაკუთრებით
ძველ ინტელიგენციას ალმაცერად უყურებდნენ. მოხდა სასამართლოს
გამუშურება იუსტიციის კომისრის - ვარძიელის დროს: ძველი უფროსები
მოხსნეს და მოსამართლეებად ყველგან დანიშნეს მუშები.
მე ვეხლებოდი აქეთ-იქით (საერთოდ, ყველა ძველ იურისტებს ცუდი
დღე დაადგათ). ვაივაგლახით ვახერხებდი სამსახურში ჩადგომას:
1921 წლის 4 ივლისიდან დამნიშნეს ქ. თბილისის რევოლუციურ კო
მიტეტის იუსტიციის განყოფილების საიურისკონსულტო ქვეგანყოფი
ლების გამგის თანაშემწედ.
1921 წ. 7 ოქტომბრიდან თბილისის მაზრის მილიციის სისხლის სამარ
თლის სამძებრო განყოფილების [3] საგამომძიებლო ნაწილის გამომ
ძიებლად.
1921 წ. დეკემბრიდან სახალხო მოსამართლეთა საბჭოს სამოქალაქო
განყოფილების მდივნად.
1923 წ. 15 სექტემბრიდან აღმოსავლეთ საქართველოს ოლქის სასამარ
თლოს სისხლის სამართლის განყოფილების მდივნად (განყოფილების
უფროსად იყო ვინმე ცივცივაძე, სახელი არ მახსოვს, დაბალ-დაბალი კაცი,
ყოფილი „ჩეკისტი“, რომელიც ძალიან ალმაცერად მიყურებდა, თვითონ
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უვიცი იყო სამოსამართლო სფეროში და მე უხეშად მეპყრობოდა. ალბად,
არ მოსწონდა ამ „მეცნიერს“ ჩემი ფიზიონომია, თავმოყვარეობამ დამძლია
და ერთი კვირის შემდეგ დემონსტრაციულად გავექეცი ამ ვაჟბატონს,
მისთვის არც კი მიცნობებია და სხვაგან გადავედი).
1923 წ. [...] ოქტომბრიდან ოლქის სასამართლოს საერთო კანცე
ლარიაში ბუხჰალტრის თანაშემწედ მივლინებით სამუშაოდ ამავე ოლქის
სასამართლოს სამოქალაქო [4] განყოფილებაში;
1924 წლიდან აღმოსავლეთ საქართველოს ოლქის სასამართლოს
სამოქალაქო განყოფილების საკასაციო კოლეგიის მდივნის თანაშემწედ;
1927 წლის 21 ნოემბრიდან სასამართლოს მომწყობ და ზედამხედვე
ლობის განყოფილების მდივნის თანაშემწედ;
1929 წლის 23 მარტიდან გამანთავისუფლეს ი.ს.კ. საერთო განყო
ფი
ლების საქმის მწარმოებლობისაგან (მომხსნა იმ დროს იუსტიციის
კომისარმა, ბატონმა შალვა მათიკაშვილმა).
ამავე წლიდან გადავედი პენსიაზე და დამინიშნეს თვეში 27 მან. პენსია,
აბა, რას მიზამდა და დავიწყე ისევ მუშაობა სხვა უწყებაში, იუსიტიციას
სრულებით თავი გავანებე.
ვმუშაობდი: 1930 წლის 7 ივნისიდან მესაქონლეობის კავშირის ზოო
ტექნიკურ განყოფილებაში საქმის მწარმოებლად;
1930 წ. 9 ივლისიდან ჯაგრის და ტყავის [5] დამამზადებელ პუნქტში
მოანგარიშედ;
1930 წ. 4 ოქტომბრიდან ამავე კავშირში ტექნიკურ მომუშავედ აგროზო
ოტექნიკურ განყოფილებაში;
1931 წ. 13 თებერვლიდან აქვე საორგანიზაციო სექტორის მდივნად;
1932 წ. 15 მარტიდან „ზაგოტზერნოში“ მდივნად და მთარგმნელად;
1932 წ. 23 ოქტომბრიდან აქვე კანცელარიაში ექსპედიტორად და
მთარგმნელად;
1933 წ. 5 აპრილიდან საქ. მს. მრ. სახკომისარიატის დამზადება-გასა
ღების სექტორში მატყლის და ტყავეულობის დამამზადებლად;
1933 წლიდან საქ. მს. მრ. არბიტრაჟის მდივნად;
ამავე წლიდან ადგილობრივ მრეწვ. სახკომისარიატში არბიტრაჟის
მდივნად;
1937 წ. 16 იანვრიდან ისევ მსუბუქ მრეწ. სახკომისარიატის არბიტრაჟის
მდივნად.
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პირთა საძიებელი
აბიბოსი, წმ. 14
აბუბა, წმ. 72; 75
აბულაძე 37
აგაჯანოვი 44
ავშაროვი 76
ალბოვი 31
ალექსანდრე II 25
ალექსანდრე III 9; 25; 50; 51
ანანიაშვილი დავით 132
ანიკო 16; 18; 29
არწრუნი 45; 46
ბანნიკოვი 143
ბარნოვი ვასილ 32; 38; 47
ბელიაევი 31
ბერიშვილი 18
ბერიძე 121
ბერჟე ადოლფ 10; 14; 16
ბიჭია 13
ბოგორაზი [ნიკოლოზ] 113; 117
ბოგოროდსკი 144
ბრიუგენი, ბარონი 37
ბურმა 8; 90
ბურჭულაძე გიგი 61
გაბუნია კონსტანტინე 85
გამრეკელი ვასილ 60
გამყრელიძე ივანე 31; 43; 44
გაპონი გიორგი 112; 123
გელაძე ლავრენტი 40
გერნეტი [მიხეილ] 131
გვარამაძე იოანე 56; 59

გიდულიანოვი 131
გიორგაძე ალექსი 63
გიორგი [რომანოვი] 48
გოგოხია 31
გოროდცევი სერგეი 116
გორტინსკი 31
გრიაზნოვი 31
გრძელიშვილი გიგა 45
გულულოვი 141
გურგენიძე გურგენ 52
დავითაშვილი დათიკო 138
დავითაშვილი სერგო 53
დათეშიძე 32
დანკევიჩი 96; 97; 98; 107; 108; 116;
117; 118; 119; 122
დებილი 63; 64; 65; 66; 68
დედაბრიშვილი შიო / შიო
არაგვისპირელი 62
დეიჩი 89
დერგილევი 100
დოლჟანსკი 31
დობროვი 157
დომნიშევი იოანე 81
დონდუკოვ-კორსაკოვი
ალექსანდრე 37; 38
დონჯაშვილი მ. 45
დუბროვინი ნიკოლოზ 145
ელიავა შალვა 105; 121; 154
ელეონსკი 139
ერისთავი ალიბეკ 145
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ვარძიელი 155
ვასილოვი გ. 45
ვაშაკიძე 104
ვაწაძე სფირიდონ (სპირიდონ) 48
ვიაჩესლავი 70, 73
ვლადიმერი 82; 116
ვოლოხოვი 47
ვოსტორგოვი 111
ზაალიშვილი გიორგი 58
ზარაფაშვილი ილია 28
ზარაფაშვილი ქრისტეფორე 22
„ზორბა“ 14
თებრო 15
თამარა 65; 68; 69; 145; 150
თინათინი/თითიკო 15
თოთიბაძე ა. 45
თრდატი / მირდატი 14
იაბლონსკი 96; 116
იანკოვსკი 62
იაროსლავი 31; 44
ივანოვი ა. 64; 143
ივანოვი ი. 93; 108
ილურიძე შ. 47
ირაკლი 3; 84; 85
იმერლიშვილი დავით 110
იმერლიშვილი ლადო 49
იმერლიშვილი ნინო 51
იმერლიშვილი სოლომონ 49
ინასარიძე ეფრემ 57
იუნიცკი, დეკანოზი 82; 83
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კავჟარაძე ი. 45
კალატოზიშვილი 27
კალოიანი იასონ
კამიშკირცევი
კანდელაკი მელხი 145
კანდელაკი ნ. 45
კარახანოვი 109
კარეევი ნ. 76
კასევიჩი 96;116
კატანოვი 43; 45
კატია 13
კაუცკი კარლ 89
კერენსკი ალექსანდრე 151
კეცხოველი ლადო 100; 120
კირიაკოვი 45
კლიმიაშვილი პლატონ 121
კლიუჩევსკი 128
კოგნოვიცკი იოსებ 110
კონსტანტინოვი გ. ი. 86; 126; 127;
128
კოჩუბეი 138; 144
კულანდა 93; 113; 117
ლაგოდა 141; 142; 144; 153
ლაშხაური ლადო 145
ლევანი, მეფე 12
ლაღიაშვილი იოსებ 34; 35; 38; 39;
151
ლეგენზევიჩი ალექსანდრე
ფრანციძის ძე 152
ლენინი ვლადიმერ 96
ლილოვი 44
ლოტოცკი 31; 35

მაილოვი 82
მათიკაშვილი ლავრენტი 27
მათიკაშვილი შალვა 156
მაია 15; 16; 25
მამფორია იუსტინე 19; 22
მანუილოვი ალექსანდრე 126; 129;
137
მარტიროსიანცი ავეტ ნიკიტის ძე
152
მარქსი კარლ 41; 45
მარშაკი ა. 47
მატარაძე ვ. 98; 102
მაღლაკელიძე რაჟდენ 29; 40
მაჭავარიანი ზალიკო 50
მახარაძე ფილიპე 61; 154
მახათაძე დ. 32
მდივანი ბუდუ 154
მელიავა 45
მთვარელიშვილი ზაქარია 17
მთვარელიშვილი მარიამი 17
მთვარელიშვილი ნინო ხარიტონის
ასული 47, 51
მთვარელიშვილი გიგო/კუნია 18
მთვარელიშვილი ვასო 29, 133
მთვარელიშვილი ნიკო (ნიკოლოზ)
19; 22; 23; 29; 43; 44; 62; 87; 135; 137
მილერი ვსევოლოდ 127
მინასელიძე მათე 32
მირიანაშვილი ადამ 14
მირიანაშვილი აზარია 16
მირიანაშვილი დათა 16
მირიანაშვილი დათა 29; 59; 65; 68;
75; 84; 86; 96; 97; 101; 102; 104; 105;
108; 109; 126; 135; 140; 142; 145; 147;
148; 150

მირიანაშვილი ვანო 12; 13; 19; 28
მირიანაშვილი თამრო 130; 140;
141; 143; 148; 149
მირიანაშვილი თომა 16; 133
მირიანაშვილი ილიკო 3; 84; 85
მირიანაშვილი ლიზა 16; 18; 29; 61;
140
მირიანაშვილი მატათია 3; 10
მირიანაშვილი მიხაკო/მიხეილ 7;
12; 13; 18; 19; 24; 29; 60; 61; 62; 63;
65; 66; 68; 101; 102; 104; 129; 141;
143
მირიანაშვილი რამანა 16; 17; 24; 27
მირიანაშვილი შალვა/შალიკო 77;
84; 87; 101; 104; 107; 108; 140; 141;
146
მისაილი, არქიმანდრიტი 4; 32
მიხეილ ნიკოლოზის ძე 37; 141
მიქელაძე ალექსი 61
მიულლერი იხ. მილლერი 127; 128
მონტინი 93; 107; 122
მულინი 144
მურომცევი 128
მძინარაშვილი 93
ნავიცკი 143
ნათაძე ვ. 106
ნარეკლიშვილი ვანო 22
ნაცვლიშვილი გაიოზ 19
ნიკოლოზი, რუსეთის იმპერატორი
50; 113; 128
ნიკოლსკი 142
ნინია 30
ნოდია ანეტა 99; 121
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ორჯონიკიძე სერგო 154
პავინსკი 60; 64
პავლე ეგზარქოსი 32; 33; 35; 36; 37;
38
პაისი, არქიმანდრიტი 4; 32; 39
პალადი მიტროპოლიტი 51
პერედირეი 29; 30; 44
პერევოზნიკოვი 105; 106
პეტრე დიდი, რუსეთის
იმპერატორი 128
პეტრუშევსკი 128
პისკუნოვი კ. 132; 133
პლახოვი 95; 97
პლეხანოვი გიორგი 89; 90
პოლტორაცკი ა. ი. 144
პოკროვსკი 31
პოლლადი, იხ. პალადი 51
პოტოცკი 31
ჟორდანია ნოე 89; 151; 153
ჟორდანია თედო 7; 8; 32
რაზმაძე ნიკო 160
რაზმაძე სოსო 27
რამიშვილი ნოე 105
რამიშვილი ისიდორე 151
რედროვი 7; 96; 97; 98; 102; 118;
119
რენანი 40; 41
როჟდენსტვენსკი 142
როტჩერი თუ როტჩერდი 97; 102
რუნიჩი 100
რუსიშვილი ნიკა 26
რცხილაძე სიკო (სიმონ) 22
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სანებლიძე 43
სარაჯიშვილი [დავით] 129
სეტნიცკი 45
სვიმონიშვილი კ. 63
სტიპინსკი 146
სიგინი 31
სიდამონიძე ნესტორ 27; 29
სილინი 138
სიმონოვი 125
სინიცინი 95; 98; 116; 118; 119
სნარსკი 106
სონღულაშვილი გიგი 70; 74; 75
სპიჟარნი 134
სპიცინა 13; 23; 24
სტეფანე 24
სტეფანოვი (იგივე მერაბა) /
სტეპანოვი 32
სტეფანოვი / ტერ-სტეფანოვი 81
სტრატელატოვი 31
სუკაჩევი 22
სულთანოვი დავით
სფირიდონის ძე 143
სუხიშვილი 52
სუხიშვილი კოტე 52
სუხიაშვილი კოტე 102
ტარიელაშვილი პლატონ18; 22
ტატიშვილი ნიკოლოზ 32
ტიხომიროვი 31
ტუგუში 121
ფანჯავიძე ვასო 108; 111; 117; 122
ფანიაშვილი 121
ფარნავაზი 14
ფედოროვსკი 31

ქავთარაძე 68
ქსენოდოხოვი 45
ღაზი-მოჰამედი 25
ღიბრაძე 45
ყაზბეგი 60
ყიფშიძე ა. 43
ყიფშიძე კოლა 134
შანიძე კ. 45
შანშიაშვილი ილიკო 18; 27; 45
შანშიაშვილი სანდრო 18
შეპელევი დიმიტრი
დიმიტრის ძე 37
შეშიაშვილი ი. 45
შიგორანი ნიკოლოზ ალექსის ძე 94
შოშიაშვილი სოლომონ 32
შტრაუსი 41
შულგინი 128

ჩაუმანსკაია 77
ჩაუმანსკი 77
ჩახნაშვილი თედო 18
ჩახნაშვილი სანდრო 18
ჩახტაური დავით 14
ჩეტირკინი 31; 35
ჩუდეცკი პავლე 32; 33; 34; 35; 38;
39; 47; 82; 151
ჩხათარაშვილი მიტო 145

ცამციევი, იხ. ძამსაშვილი რამან
ცივცივაძე 8; 155
ცურინოვი 87
ძამსაშვილი / ცამციევი რამან 22
ძამსაშვილი სიკო 25
ხაბურგა იგივე ხაბურგაია 149; 150
ხატიაშვილი 19
ხახანაშვილი ალექსანდრე 127; 136
ხახუტაშვილი დიმიტრი 56; 57; 58; 61;
66; 68
ხელაშვილი მიხეილ, დეკანოზი 17; 19
ხელაშვილი სოსია 17
ხირსელი ილიკო 112
ხრამელაშვილი ეგნატე 132
ყიფიანი დიმიტრი 35; 36; 37; 38
ჭავჭანიძე სერაფიონ 47
ჭიჭინაძე ზაქარია 40
ჯავახიშვილი ივანე 136
ჯანაშვილი მოსე 12; 14
ჯანაშვილი დიმიტრი 32
ჯაფარიძე, ექიმი 130
ჯაფარიძე კ. 105; 121
ჯიბლაძე სილიბისტრო 34; 151
ჯორჯაძე გიორგი 12; 13
ჯორჯაძე ზაქარია 12
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გეოგრაფიულ სახელთა საძიებელი
აბასთუმანი 48; 57
აზია 91
ალაზანი, მდ. 14; 16; 52
ალმატი, სოფ. 10
ამერიკა 34; 39
ამიერკავკასია 91
აქსტაფი 84; 98; 147
აღდგომა, სოფ. 10
ახალციხე 3; 7; 48; 51; 52; 53; 56; 58;
59; 60; 61; 62; 64; 65; 66; 68; 71; 75;
99
ბათომი 154
ბაქო 52; 79; 82; 91; 93; 100; 104; 107;
115; 122
ბეჟანიანი, სოფ. 16
ბორჯომი 52; 53
განჯა 4; 7; 9; 76; 84; 86; 87; 89; 91;
92; 93; 98; 101; 102; 106; 107; 108;
110; 111; 113; 117; 119; 121; 142; 143;
144; 146; 148; 149; 150
გერუსა 145; 146; 147
გრემი, სოფ. 10; 15
გურია 123
დაღისტანი 25
დილიარი 149
ევროპა 91; 132
ელენენდორფი 93
ელისავეტოპოლი 113
ენისელი 10; 12; 13; 15; 16
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ვარდისუბანი 17
ვარშავა 45; 60; 61; 63
თბილისი 26; 27; 28; 29; 32; 35; 38;
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