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1920 წლის სექ ტემ ბერ ში სა ქარ თვე ლოს ევ რო პელ სო ცი ა ლის ტთა 
მა ღა ლი დო ნის დე ლე გა ცია ეს ტუმ რა. ამის შე სა ხებ კარ გად არის 
ცნო ბი ლი ის ტო რი კოს თათ ვის. არ სე ბობს არა ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა-
ნი დო კუ მენ ტუ რი ცნო ბაც, მათ შო რის, კარლ კა უც კის წიგ ნი1 და 
ზო გი ერ თი სხვა მო ნა წი ლის მო გო ნე ბე ბი. თუმ ცა მე მო გითხ რობთ 
ვი ზი ტის დე ტა ლებ ზე, ვეც დე ბი, გა ვა ა ნა ლი ზო, თუ რა ტომ იყო ის 
ესო დენ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ქარ თვე ლი თუ უცხ ო ე ლი სო ცი ა ლის ტე-
ბის თვის და რო გორ ასა ხავს იმ დრო ინ დე ლი სო ცი ა ლის ტი ლი დე-
რე ბის აზ როვ ნე ბას. 

1920 წლის შუა პე რი ოდ ში, სამ წლი ა ნი არას ტა ბი ლუ რო ბის შემ-
დეგ, დე მოკ რა ტი ულ სა ქარ თვე ლო ში მეტ -ნაკ ლე ბად სიმ შვი დემ 
და ი სად გუ რა. საბ ჭო თა რუ სეთ თან გა ფორ მე ბულ მა სამ შვი დო ბო 
შე თან ხმე ბამ ბო ლო მო უ ღო წი თე ლი არ მი ის შე მოჭ რის საფ რთხეს. 
სა ქარ თვე ლოს კო მუ ნის ტუ რი პარ ტი ა, რო მე ლიც შე ი ა რა ღე ბუ ლი 
ჯან ყის მცდე ლო ბას ად რე ხე ლი დან არ უშ ვებ და, ლე გა ლუ რი გახ-
და და ია ტაკ ქვე შე თი დან გა მო ვი და (თუმ ცა ია ტაკ ქვე შა ორ გა ნი ზა-
ცი ა საც ინარ ჩუ ნებ და). მი სი მხრი დან შე ი ა რა ღე ბუ ლი გა მოს ვლის 
მოწყ ო ბა უახ ლო ეს მო მა ვალ ში მო სა ლოდ ნე ლი არ იყო. 

1 K. Kautsky, Georgia, a Social-Democratic Peasant Republic: Impressions and 
Observations, London, 1921.
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ბრი ტა ნუ ლი ძა ლე ბი ტე რი ტო რი ას ტო ვებ დნენ და ქარ თვე ლი 
დიპ ლო მა ტე ბი ყვე ლა ნა ი რად ცდი ლობ დნენ, რომ სა ქარ თვე ლო 
დიდ სა ხელ მწი ფო ებ სა და ახ ლად შექ მნილ ერ თა ლი გას ეღი ა რე-
ბი ნათ. ქარ თვე ლი სო ცი ალ -დე მოკ რა ტე ბი სათ ვის ეს ხელ საყ რე ლი 
პე რი ო დი აღ მოჩ ნდა, რა თა წარ მო ე ჩი ნათ სა ქარ თვე ლოს მიღ წე ვე ბი 
კე თილ გან წყო ბი ლი ლი დე რე ბის წი ნა შე. მათ მე ო რე ინ ტერ ნა ცი ო-
ნალს მი მარ თეს.

1889 წელს შექ მნი ლი მე ო რე ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი აერ თი ა ნებ და 
მსოფ ლი ოს სო ცი ალ -დე მოკ რა ტი ულ და ლე ი ბო რის ტულ პარ ტი-
ებს. მი სი წევ რი იყო რუ სე თის სო ცი ალ -დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი აც, 
რომ ლის მე თა უ რე ბიც – რო გორც ბოლ შე ვი კე ბი, ასე ვე მენ შე ვი კე-
ბი – რე გუ ლა რუ ლად მო ნა წი ლე ობ დნენ ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლურ კონ-
გრე სებ ში. ქარ თვე ლი სო ცი ალ -დე მოკ რა ტე ბი რუ სე თის პარ ტი ის 
სა ხე ლით გა მო დი ოდ ნენ, თუმ ცა 1918 წელს, სა ქარ თვე ლოს და მო-
უ კი დებ ლო ბის გა მოცხ ა დე ბამ დე ბევ რად ად რე, მათ უკ ვე უშუ ა ლო 
კავ ში რი ჰქონ დათ ევ რო პელ სო ცი ა ლის ტებ თან.

1890-ი ა ნი წლე ბის შუა ხა ნებ ში ახალ გაზ რდა ნოე ჟორ და ნი ა, 
რო მე ლიც მოგ ვი ა ნე ბით სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლი რეს პუბ ლი კის 
მთავ რო ბის თავ მჯდო მა რე გახ და, და პა ტიმ რე ბას შვე ი ცა რი ა ში 
გაქ ცე ვით გა და ურ ჩა. აქ უკ ვე და ფუძ ნე ბუ ლიყ ვნენ დევ ნი ლო ბა-
ში მყო ფი რუ სი რე ვო ლუ ცი ო ნე რე ბი. შვე ი ცა რი ა ში ნოე ჟორ და ნია 
შეხ ვდა ისეთ გა მო ჩე ნილ სო ცი ა ლისტს, რო გო რიც იყო ვა ლენ ტინ 
პლე ხა ნო ვი, რუ სუ ლი მარ ქსიზ მის მა მა. თუმ ცა და სავ ლეთ ევ რო-
პა ში მოგ ზა უ რო ბი სას მან სხვა ნაც ნო ბე ბიც გა ი ჩი ნა, მათ შო რის, 
კარლ მარ ქსის სი ძე პოლ ლა ფარ გი, რა დი კა ლის ტი ფრან გი მარ-
ქსის ტი ჟი ულ გე დი და ალექ სან დერ ჰელ ფან დი (პარ ვუ სი). 

ყვე ლა ზე დი დი შთა ბეჭ დი ლე ბა ჟორ და ნი ა ზე კარლ კა უც კიმ 
მო ახ დი ნა, არა მარ ტო გერ მა ნი ის სო ცი ალ -დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი-
ის, არა მედ მთე ლი ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლის იდე ო ლო გი ურ მა ლი დერ მა. 
კა უც კი მა შინ შტუტ გარ ტში იმ ყო ფე ბო და და გა მოს ცემ და ჟურ-
ნალს Die Neue Zeit, რო მე ლიც 1883 წელს და ა არ სა. იმ დრო ი სათ ვის, 
რო დე საც ჟორ და ნია კა უც კის ეწ ვი ა, ამ სო ცი ა ლის ტურ ყო ველ კვი-
რე ულ გა მო ცე მას მსოფ ლი ო ში მკითხ ველ თა ფარ თო წრე ჰყავ და. 
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მას ში სტა ტი ებს აქ ვეყ ნებ და იმ დრო ის ყვე ლა წამ ყვა ნი მო აზ როვ ნე 
– რო ზა ლუქ სემ ბურ გი, ვა ლენ ტინ პლე ხა ნო ვი, ედუ არდ ბერ ნშტა-
ი ნი და სხვე ბი.

„კა უც კიმ ჩემ ზე ღრმა შთა ბეჭ დი ლე ბა მო ახ დი ნა თა ვი სი მოკ-
რძა ლე ბით, უბ რა ლო ე ბით, აზ როვ ნე ბის სიცხ ა დი თა და ღრმა გან-
სწავ ლუ ლო ბით“ – იხ სე ნებ და ჟორ და ნი ა. წლე ბის შემ დეგ კა უც კიც 
თბი ლად იხ სე ნებ და ნოე ჟორ და ნი ას წიგ ნში სა ქარ თვე ლოს შე სა-
ხებ. კა უც კის არ და უ კარ გავს ინ ტე რე სი სა ქარ თვე ლოს მი მართ, 
ხო ლო ქარ თვე ლი სო ცი ა ლის ტი პო ლი ტი კო სე ბი რე გუ ლა რუ ლად 
ეს წრე ბოდ ნენ მე ო რე ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლის კონ გრე სებს.

I მსოფ ლიო ომის დროს მე ო რე ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი და ი შა ლა, 
რად გან კონ ფლიქ ტი სას მის შე მად გენ ლო ბა ში მყოფ მა პარ ტი ებ მა 
მხა რი და უ ჭი რეს სა კუ თარ ქვეყ ნებს. ომის დამ თავ რე ბის თა ნა ვე, 
1920 წელს, ჟე ნე ვის კონ გრეს ზე ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი ფორ მა ლუ რად 
აღ დგა. მას ეს წრე ბო და სა ქარ თვე ლოს ექ ვსკა ცი ა ნი დე ლე გა ცი აც, 
რო მე ლიც ამ ჯე რად რუ სეთს აღარ წარ მო ად გენ და. დე ლე გა ცი ის 
წევ რებს შო რის იყო ირაკ ლი წე რე თე ლი, რუ სე თის დრო ე ბით მთავ-
რო ბის ყო ფი ლი მი ნის ტრი და პეტ როგ რა დის საბ ჭოს ლი დე რი. წე-
რე თე ლი იყო ერ თ-ერ თი იმ ქარ თველ თა გან, რო მელ თაც ევ რო პე ლი 
სო ცი ა ლის ტე ბი ომამ დე ლი კონ გრე სე ბი დან უკ ვე კარ გად იც ნობ-
დნენ. ქარ თვე ლებ მა გა ნახ ლე ბულ ინ ტერ ნა ცი ო ნალს თბი ლის ში ჩა-
მოს ვლა შეს თა ვა ზეს. 

კარლ კა უც კი, ემილ ვან დერ ველ დე და კა მილ ჰუ ის მან სი, რომ-
ლე ბიც ერ თმა ნეთს ჯერ კი დევ ექ ვსი წლით ად რე ბრუ სელ ში შეხ-
ვდნენ და მსოფ ლიო ომის შე ჩე რე ბას წა რუ მა ტებ ლად შე ე ცად ნენ, 
1920 წლის აგ ვის ტოს ბო ლოს პა რიზ ში შე იკ რიბ ნენ და გე ზი 6 000 
კი ლო მეტ რით და შო რე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს კენ აი ღეს. მათ მოს-
კოვ ში წას ვლას თბი ლის ში გამ გზავ რე ბა ამ ჯო ბი ნეს, რაც იმა ზე მი-
უ თი თებ და, რომ სო ცი ა ლის ტებ სა და ახ ლად და არ სე ბულ კო მუ ნის-
ტურ პარ ტი ებს შო რის მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან ხეთ ქი ლე ბა არ სე ბობ და. 
შე სას წავ ლად სა ინ ტე რე სო, სა ნი მუ შო სო ცი ა ლის ტურ სა ზო გა დო ე-
ბად, რო მელ საც სო ლი და რო ბას უცხ ა დებ დნენ, აღიქ მე ბო და სა ქარ-
თვე ლო და არა რუ სე თი.
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1920 წლის 4 აგ ვის ტოს ლონ დო ნუ რი „ტა იმ სი“ იუწყ ე ბო და: „1 
სექ ტემ ბერს, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მიწ ვე ვით, სო ცი ა ლის ტუ-
რი დე ლე გა ცია სა ქარ თვე ლო ში გა ემ გზავ რე ბა, რა თა შე ის წავ ლოს 
იქ არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი პი რო ბე ბი. დე ლე გა ცი-
ის შე მად გენ ლო ბა ში შევ ლენ სო ცი ა ლის ტე ბი, რომ ლებ მაც ბოლ შე-
ვი კუ რი რუ სე თი უკ ვე მო ი ნა ხუ ლეს, რა თა მათ შეძ ლონ ამ ორ ქვე-
ყა ნა ში არ სე ბულ ვი თა რე ბა თა შე და რე ბა“. 2

კა უც კის, ვან დერ ველ დსა და ჰუ ის მანსს ომის შემ დგო მი ევ რო-
პის ყვე ლა ზე სა ხე ლო ვა ნი სო ცი ა ლის ტე ბიც შე უ ერ თდნენ.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 1918 წლის არ ჩევ ნე ბი წა ა გო და პარ-
ლა მენ ტის წევ რი აღარ იყო, ბრი ტა ნე თის ლე ი ბო რის ტულ პარ ტი-
ას რამ სეი მაკ დო ნალ დი ხელ მძღვა ნე ლობ და. მაკ დო ნალ დმა სწრა-
ფად ვე აღიდ გი ნა პო ზი ცი ე ბი და ოთხი წლის შემ დეგ სა თა ვე ში ჩა-
უდ გა ბრი ტა ნე თის პირ ველ ლე ი ბო რის ტულ პარ ტი ას. მსგავ სად 
მი სი საქ მის ერ თ-ერ თი გამ გრძე ლებ ლი სა, რო მე ლიც ათ წლე უ ლე-
ბის შემ დეგ ლე ი ბო რის ტუ ლი პარ ტი ის ლი დე რი იყო, მაკ დო ნალ დის 
მოღ ვა წე ო ბაც იმით დამ თავ რდა, რომ, მი უ ხე და ვად არ ჩევ ნებ ში 
მიღ წე უ ლი გა სა ო ცა რი წარ მა ტე ბი სა, იგი მი სი ვე პარ ტი ამ დაგ მო. 
მას ბრა ლად დას დეს ოპო ნენ ტებ თან კო ა ლი ცია და პარ ტი ის რი გე-
ბის რღვე ვა. თუმ ცა ყო ვე ლი ვე ეს გა ცი ლე ბით გვი ან მოხ და, 1920 
წელს კი რამ სეი მაკ დო ნალ დი ჯერ კი დევ ლე ი ბო რის ტუ ლი პარ ტი-
ის შე უც ვლე ლი ლი დე რი იყო.

თომ შო უ, ლე ი ბო რის ტთა დე პუ ტა ტი პრეს ტო ნი დან, პარ ტი ა ში 
სა ორ გა ნი ზა ციო სა კითხ ებ ზე იყო პა სუ ხის მგე ბე ლი. სა ერ თა შო რი-
სო სო ცი ა ლის ტუ რი თუ პროფ კავ ში რუ ლი მოძ რა ო ბის გა მოც დი ლი 
კად რი, ფე ი ქარ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის მდი ვა ნის მო ვა ლე-
ო ბა საც ას რუ ლებ და. მოგ ვი ა ნე ბით, 1923 წელს, რო დე საც მე ო რე 
ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი და შე და რე ბით მე მარ ცხე ნე სო ცი ა ლის ტურ პარ-
ტი ა თა სა ერ თა შო რი სო შრო მი თი კავ ში რი გა ერ თი ან და, იგი ლე ი-
ბო რის ტთა და სო ცი ა ლის ტთა გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლის 
მდი ვა ნი გახ და. ეს ორ გა ნი ზა ცია ასე ვე ცნო ბი ლი იყო, რო გორც „2½ 
ინ ტრნა ცი ო ნა ლი“ ან „ვე ნის ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი“.
2 The Times, “British Socialists to Visit Georgia”, August 4, 1920.
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ეთელ სნო უ დე ნი ერ თა დერ თი იყო ამ ჯგუფ ში, ვინც ყვე ლა-
ფერს და მო უ კი დებ ლად მი აღ წი ა. მაკ დო ნალ დი სა და შო უს მსგავ-
სად, იგი ლე ი ბო რის ტუ ლი პარ ტი ის ლი დე რი იყო და ნა ცი ო ნა ლურ 
აღ მას რუ ლე ბელ კო მი ტეტ ში მუ შა ობ და. სნო უ დე ნი, რო გორც გა-
მოც დი ლი მოგ ზა უ რი, ნამ ყო ფი იყო პა ლეს ტი ნა ში, ამე რი კის შე ერ-
თე ბულ შტა ტებ სა და რამ დე ნი მე ევ რო პულ ქვე ყა ნა ში. 1920 წლის 
და საწყ ის ში იგი ლე ი ბო რის ტუ ლი პარ ტი ი სა და პროფ კავ ში რე ბის 
კონ გრე სის დე ლე გა ცი ის წევ რის სტა ტუ სით მოს კოვ ში გა ემ გზავ-
რა. ეთელ სნო უ დენს ნა ნა ხი არ მო ე წო ნა და გა მოს ცა წიგ ნი („ბოლ-
შე ვი კურ რუ სეთ ში“), რო მელ შიც მწვა ვედ გა აკ რი ტი კა ლე ნი ნის 
რე ჟი მი. „ტა იმ სის“ ცნო ბით, სნო უ დე ნი იყო ერ თ-ერ თი, ვი საც შე ეძ-
ლო, კომ პე ტენ ტუ რად „შე ე და რე ბი ნა ორი ქვეყ ნის სი ტუ ა ცი ა“.

სა ქარ თვე ლო ში წარ გზავ ნილ დე ლე გა ცი ა ში ფრან გე ბიც შე დი-
ოდ ნენ: პი ერ რე ნო დე ლი, ად რი ენ მარ კე და ალ ბერტ ინ გელ სი. რე-
ნო დე ლი, რამ სეი მაკ დო ნალ დის მსგავ სად, დრო ე ბით პარ ლა მენტს 
მიღ მა დარ ჩე ნი ლი ფრანგ სო ცი ა ლის ტთა ლი დე რი იყო. მას წლე ბის 
გან მავ ლო ბა ში ჯერ კი დევ ომამ დე ახ ლო ურ თი ერ თო ბა ჰქონ და 
ჟან ჟო რეს თან, დი დე ბულ ფრანგ სო ცი ა ლის ტთან, 1914 წელს კი 
ჟო რე სის მკვლე ლო ბის მოწ მეც გახ და. სო ცი ა ლის ტი მარ კე ბორ-
დოს მე რად აირ ჩი ეს. შემ დეგ ის უკი დუ რეს მე მარ ჯვე ნე ებს მი ემ-
ხრო და პე ტე ნი სა და ლა ვა ლის ხელ მძღვა ნე ლო ბით მოღ ვა წე ობ და 
ვი შის მთავ რო ბა ში. რა შე ე ხე ბა ინ გელსს, ეთელ სნო უ დე ნი მას ახა-
სი ა თებ და, რო გორც „ერთ ჩვე უ ლებ რივ მკაცრ და მტკი ცე პროფ-
კავ ში რე ბის ლი დერს, ფე ი ქარ მუ შა თა ნამ დვილ წარ მო მად გე ნელს“. 

ბელ გი ელ თა მხრი დან დე ლე გა ცი ა ში შე დი ოდ ნენ ემილ ვან დერ-
ველ დე და მი სი ცო ლი ლა ლა, ლუი დე ბრუ კე რი და კა მილ ჰუ ის მან-
სი, რო მელ საც თან ახ ლდნენ მე უღ ლე მარ ტა და ქა ლიშ ვი ლი სა რა. 
სა რა დე ლე გა ცი ის მდივ ნის ფუნ ქცი ას ას რუ ლებ და.

მაკ დო ნალ დის დღი ურ ში ვკითხ უ ლობთ, რომ მას ლონ დო ნი 
ორ შა ბათს, 1920 წლის 30 აგ ვის ტოს, და უ ტო ვე ბია და პა რიზ ში გამ-
გზავ რე ბუ ლა, სა დაც სხვებს უნ და შეხ ვედ რო და.3

3 ეს დღიური რამსეი მაკდონალდის დოკუმენტების ნაწილს წარმოადგებს 
ჯინ რაილანდის ბიბლიოთეკიდან მანჩესტერის უნივერსიტეტში. 
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„ყვე ლა ნი მო უთ მენ ლად მო ე ლოდ ნენ გამ გზავ რე ბას. – წერ და 
სა რა ჰუ ის მან სი, – ქალ ბა ტო ნი სნო უ დე ნის გარ და, რო მე ლიც სას-
ტი კად წი ნა აღ მდე გი იყო ვაქ ცი ნა ცი ი სა, ყვე ლას შა ვი ჭი რის სა წი-
ნა აღ მდე გო აც რა გა უ კე თეს. შემ დეგ მა ტა რე ბელ ში ჩას ხდნენ, რო-
მელ მაც მგზავ რე ბი, პა რი ზი სა და რო მის გავ ლით, სამ ხრეთ იტა ლი-
ა ში, ტა რან ტო ში, ჩა იყ ვა ნა. კა უც კი, რად გა ნაც ცხე ლე ბა და ეწყ ო, 
ტა რან ტო ში დარ ჩა და მე უღ ლეს თან ერ თად სა ქარ თვე ლო ში მხო-
ლოდ ორი კვი რის დაგ ვი ა ნე ბით ჩა მო ვი და“.4

მარ თა ლი ა, კა უც კი სხვა დე ლე გა ტებ ზე გვი ან ეწ ვია სა ქარ თვე-
ლოს, მაგ რამ აქ გა ცი ლე ბით მეტ ხანს დარ ჩა. მან მო ა ხერ ხა, და ე-
წე რა წიგ ნი, რო მელ შიც დაწ ვრი ლე ბით აღ წე რა მი ღე ბუ ლი შთა ბეჭ-
დი ლე ბე ბი.

მგზავ რე ბი საკ მაო პრობ ლე მებს გა და ე ყარ ნენ. სა რა ჰუ ის მან-
სი იგო ნებს: „ბარ გის ერ თი ნა წი ლი (ყუ თი) გზა ში ვე მო ი პა რეს, უფ-
რო სწო რედ ის ცა რი ე ლი ყუ თით შეც ვა ლეს და კოხ ტად მო ა თავ-
სეს სხვა ბარ გთან ერ თად. გა მოც დი ლი მე ბარ გუ ლი, რო მელ მაც ეს 
შე ნიშ ნა, ამ ბობ და, „ეტყ ო ბა, იფიქ რეს, თუ კი ვინ მეს ამ დე ნი ბარ გი 
აქვს, ამით სხვა მაც უნ და იხე ი რო სო“.

მაკ დო ნალ დი დღი ურ ში წერ და, რომ რომ ში ჩა სულ მა მთვა რის 
შუ ქით გა ნა თე ბუ ლი კო ლი ზე უ მიც და ათ ვა ლი ე რა და მე ო რე დღეს 
ვა ტი კა ნიც მო ი ნა ხუ ლა. 

სა რა ჰუ ის მან სი იმა საც აღ წერს, რაც მგზავ რო ბი სას გა დახ-
დათ: „სა ბო ლოო სა პას პორ ტო კონ ტრო ლის შემ დეგ ჯგუ ფი კონ-
სტან ტი ნო პო ლის კენ (სტამ ბო ლი სა კენ) გე მით გა ემ გზავ რა. აქ მათ 
ერ თი რუ სი და შვი დი ქარ თვე ლი შე უ ერ თდნენ. კონ სტან ტი ნო პო-
ლის გა მო ჩე ნა, ცხა დი ა, გან მაც ვიფ რე ბე ლი იყო – ჯან მრთე ლე ბიც 
და ავად მყო ფე ბიც პი ჟა მე ბი თა თუ სა ღა მუ რე ბით ალი ონ ზე ვე გემ-

საუ  ბედუროდ, ის უკიდურესად დაშიფრულია და დიდ ინტერესს არ 
წარმოადგენს.

4 სარა ჰიუსმანის ვიზიტის ანგარიში ხელმისაწვდომია PDF ფორმატში 
ონლაინ, მაგრამ აღარ გვხვდება ძიების შედეგებში. ავტორის საკუთ-
რებაშია PDF ვერსია. დოკუმენტი დასათაურებულია როგორც ამილ 
ჰიუსმანი საქართველოს მისიაზე. (ამსაბის სოციალურუ ისტორიის 
ინსტიტუტი).



ერილ ლი,ერილ ლი, სოციალისტური ინტერნაციონალის დელეგაცია ...

211

ბან ზე გა მო ე ფი ნენ, არა ვის სურ და ეს სა ნა ხა ო ბა გა მორ ჩე ნო და. 
კა მი ლი აღ ფრთო ვა ნე ბით აღ წერ და კონ სტან ტი ნო პოლს, მის თვის 
უც ნობ ქა ლაქს, მგზავ რის ჩა ნა წე რებ ში, რომ ლე ბიც შემ დეგ The 
Volksgaze-ში (ფლა მან დი ურ სო ცი ა ლის ტურ გა ზეთ ში) იბეჭ დე ბო-
და. ჯგუფ მა გა სე ირ ნე ბაც მო ას წრო. უექ სკურ სი ამ ძღო ლოდ ცდი-
ლობ დნენ ქა ლაქ ში გზის გაკ ვლე ვას. ჯერ ფრან გუ ლად სცა დეს გა-
სა უბ რე ბა, თუმ ცა წა რუ მა ტებ ლად, შემ დეგ ინ გლი სუ რად – კვლა-
ვაც წა რუ მა ტებ ლად და სა ბო ლო ოდ ჰო ლან დი უ რად... და, ჰო ი, 
სა ოც რე ბავ! თურ ქმა ხა ლი ჩე ბით მო ვაჭ რემ, რო მე ლიც ხან და ხან 
ბრი უ სელ ში, ოს ტენ დსა და ამ სტერ დამ შიც ვაჭ რობ და, მათ გზა მი-
ას წავ ლა.

გემ მა გე ზი ბა თუ მის კენ აი ღო, სა ქარ თვე ლოს უდი დე სი სა-
პორ ტო ქა ლა ქის კენ. დე ლე გა ცია მშვე ნივ რად ატა რებ და დროს – 
წი ნას წარ გეგ მავ დნენ და ად გენ დნენ შეხ ვედ რე ბის გრა ფიკს, კითხ-
უ ლობ დნენ, ბჭობ დნენ, მღე როდ ნენ... გემს ადევ ნე ბუ ლი დელ ფი ნე-
ბის ცქე რაც კარ გი თავ შე საქ ცე ვი იყო“.

სა ნამ სო ცი ა ლის ტი ლი დე რე ბი სიმ ღე რით, სა უბ რი თა და შავ 
ზღვა ში მო ნა ვარ დე დელ ფი ნე ბის ცქე რით ერ თო ბოდ ნენ, ქარ თვე-
ლე ბი ბა თუმ ში მათ თვის და უ ვიწყ არ მი ღე ბას ამ ზა დებ დნენ. პა რი-
ზი დან გა მომ გზავ რე ბის შემ დეგ ორი კვი რა ში, რო გორც იქ ნა, ისი ნი 
სა ქარ თვე ლო ში ჩა მო ვიდ ნენ.

„მათ შე სა გე ბებ ლად დი დი დე ლე გა ცია მო ცუ რავ და გემ ზე აფ-
რი ა ლე ბუ ლი ალ მე ბით, – იხ სე ნებს სა რა ჰუ ის მან სი, – ნა პირ ზეც 
ათა სო ბით დამ ხდუ რი გა მო სუ ლი ყო. ბა ი რა ღებს აფ რი ა ლებ დნენ. 
ბავ შვებს თა ი გუ ლე ბი ეჭი რათ, ტრი უმ ფა ლუ რი თა ღე ბის ქვეშ მუ-
სი კა უკ რავ და ... ვი ღას ახ სოვ და დაღ ლი ლო ბა... და უ ყოვ ნებ ლივ 
ყვე ლას რა ტუ შის კენ გა უძღ ვნენ სიტყ ვის სათ ქმე ლად (sic!). სათ-
ქმე ლი კი დევ ბევ რი იყო, ამ ჯე რად – სა ხალ ხო სახ ლში! მი სალ მე ბე-
ბი! სა უზ მე სპე ცი ა ლურ მა ტა რე ბელ ში მი არ თვეს და შემ დეგ ჩა ის 
ფაბ რი კის სა ნა ხა ვად წა ვიდ ნენ. იქ ღია ცის ქვეშ ისა დი ლეს და ამას 
ისევ მოჰ ყვა სიტყ ვით გა მოს ვლე ბი, სადღ ეგ რძე ლო ე ბი, სიმ ღე რა 
და ცეკ ვა“.
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ეთელ სნო უ დე ნი, რო მელ საც უკ ვე მოვ ლი ლი ჰქონ და ბოლ შე-
ვი კუ რი რუ სე თი და ამ ორი ქვეყ ნის შე და რე ბა შე ეძ ლო, დე ტა ლუ-
რად აა ნა ლი ზებ და მოგ ზა უ რო ბას, მათ შო რის, ბა თუმ ში მი ღე ბულ 
შთა ბეჭ დი ლე ბებ საც. ეს სულ სხვა პეწს სძენ და ქარ თვე ლე ბის დახ-
ვედ რას. სნო უ დე ნი ცდი ლობ და გა ეხ სე ნე ბი ნა რა ი მე მსგავ სი ბოლ-
შე ვი კურ რუ სეთ ში ვი ზი ტი სას:

„სა ქარ თვე ლო ში ყვე ლა ფე რი სხვაგ ვა რად იყო. ის, რაც ბა-
თუმ ში ვნა ხეთ, სხვა გა ნაც გა მე ორ და. ჩვენ თან შეხ ვედ რას არა ვის 
ავალ დე ბუ ლებ დნენ. ხალ ხი მო დი ო და იმი ტომ, რომ მოს ვლა უნ დო-
და. ისი ნი თა ვი სუფ ლად მი დი- მო დი ოდ ნენ ჩვენ გარ შე მო, ყო ველ-
გვა რი უხერ ხუ ლო ბის გა რე შე იცი ნოდ ნენ, ხმა უ რობ დნენ, მღე როდ-
ნენ. თვალ წაბ ლა ბავ შვე ბი კალ თა ში გვის ხდე ბოდ ნენ, მორ ცხვად 
ათა მა შებ დნენ ჩვენს სა ა თებს ან ტან საც მელს აკ ვირ დე ბოდ ნენ. 
ბედ ნი ერ სა ხე ებ ზე, რომ ლე ბიც აი ვან ზე შე მოგ ვცქე როდ ნენ, ვერც 
ნაღ ველს შე ამ ჩნევ დით, ვერც სიმ წრით მო კუ მულ ტუ ჩებს, ვერც 
ბრა ზი თა და ზიზღ ით სავ სე თვა ლებს. ერ თი მხი ა რუ ლი თმა ხუ ჭუ ჭა 
გო ლი ა თი, რომ ლის მო რუ ხო თმა შეგ რო ვილ ხალ ხზე ერ თი თა ვით 
მაღ ლა ფრი ა ლებ და, რა ღა ცას შეს ძა ხებ და და ამ შე ძა ხილს ხალ ხი 
მთე ლი გულ წრფე ლო ბით იტა ცებ და. ისი ნი ჩვენს ეტ ლებს მოს დევ-
დნენ, წი თელ ვარ დებს ეს როდ ნენ და კოც ნას გვიგ ზავ ნიდ ნენ. ჩვენ 
ამ ვარ დებს ვაგ რო ვებ დით და ტან საც მელ ზე ვიბ ნევ დით, რო გორც 
სა ერ თა შო რი სო სო ლი და რო ბის წი თელ სიმ ბო ლოს“. 

სა პორ ტო ქა ლაქ ში სტუმ რე ბი მხო ლოდ ერ თი დღე გა ჩერ დნენ. 
სა რა ჰუ ის მან სი და ა ღო ნა ბა თუ მის და ტო ვე ბამ. „ჯგუ ფი მე ტად 
კმა ყო ფი ლი იყო, – წერ და სა რა, – მაგ რამ ისევ მა ტა რე ბელ ში უნ და 
ჩამ სხდა რი ყო, მყარ სა წო ლებ ზე და ე ძი ნა და გზა გა ეგ რძე ლე ბი ნა 
თბი ლი სის კენ, სა ქარ თვე ლოს დე და ქა ლა ქი სა კენ. სამ წუ ხა როდ, ღა-
მე კარ გად ვერ და ის ვე ნეს... ყვე ლა სად გურ ში, სა დაც მა ტა რე ბე ლი 
ჩერ დე ბო და, დე ლე გა ცი ას ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლის ად გი ლობ რი ვი ვერ-
სია უნ და მო ეს მი ნა და აღელ ვე ბულ ხალხს მი სალ მე ბო და. ასე გაგ-
რძელ და მთელს ღა მეს!“

ეთელ სნო უ დე ნი იხ სე ნებ და, რომ ისი ნი „სა მე ფო მა ტა რებ ლით 
მგზავ რობ დნენ, რო მე ლიც აღ ჭურ ვი ლი იყო ყვე ლა ნა ი რი კომ ფორ-
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ტით. აქ სა ა ბა ზა ნო ე ბიც იყო და შე სა ნიშ ნა ვი სამ ზა რე უ ლოც. კვე-
ბის სა კითხს დაქ ვრი ვე ბუ ლი დე დი სა და სა მი შვი ლი სა გან შემ დგა-
რი რუ სე ბის ოჯა ხი გა ნა გებ და. ამ კარ გი წარ მო მავ ლო ბის ხალხს 
სო ცი ალ -დე მოკ რა ტე ბი და ნა კარგს ამ გვა რად უნაზღ ა უ რებ დნენ 
იმის სა ნაც ვლოდ, რომ მათ ყო ველ მხრივ ექ სტრე მის ტე ბით გა რე-
მო ცუ ლი პრე ზი დენ ტი5 საფ რთხეს გა და არ ჩი ნეს“.

რო გორც იქ ნა, თბი ლის ში ჩა მო ვიდ ნენ. „უც ნა უ რი გრძნო ბა 
დაგ ვე უფ ლა, – წერ და მაკ დო ნალ დი, – თით ქოს და გა ვე ცა ლეთ და-
სავ ლეთს, გა ვი ა რეთ კონ სტან ტი ნო პო ლის ბა ზა რი, მე ჩე თე ბი, ამო-
მა ვა ლი მზის კენ ბევ რად შორს გა ვემ გზავ რეთ და აი, ჩვე ნი მგზავ-
რო ბის და სას რულს თბი ლი სის რკი ნიგ ზის სად გუ რის უმ შვე ნი ე რე-
სი ხა ლი ჩე ბით მორ თულ მო საც დელ დარ ბაზ ში, სა დაც ყველ გან 
კარლ მარ ქსი სა და მის მო წა ფე თა სუ რა თე ბი ეკი და, სა ქარ თვე ლოს 
რეს პუბ ლი კის პრე ზი დენ ტმა მიგ ვი ღო“.

სნო უ დენ მა აღ წე რა ხალ ხი, რო მე ლიც დე ლე გა ტებს შე ძა ხი ლე-
ბით ეგე ბე ბო და, ვიდ რე ისი ნი და სა ბი ნა ვებ ლად ამე რი კის კო მის-
რის ყო ფილ რე ზი დენ ცი ას მი ა შუ რებ დნენ. სა რა ჰუ ის მა ნის თქმით, 
„მი ღე ბა რო მე ლიც თბი ლის ში მო უწყ ვეს, გა ცი ლე ბით შთამ ბეჭ და-
ვი იყო. კვლავ გა ის მო და მი სა სალ მე ბე ლი სიტყ ვე ბი, შე ძა ხი ლე ბი, 
სადღ ეგ რძე ლო ე ბი, თუმ ცა დრო იყო, საქ მეს შედ გო მოდ ნენ“.

ეს საქ მე, მაკ დო ნალ დის ჩა ნა წე რე ბის თა ნახ მად, ით ვა ლის წი-
ნებ და შეხ ვედ რას სო ცი ალ -დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ის ცენ ტრა ლურ 
კო მი ტეტ თან, რა საც მოს დევ და ვი ზი ტი ოპე რა ში. სნო უ დე ნი იხ სე-
ნებს: დე ლე გა ცი ის „უ პირ ვე ლე სი მი ზა ნი თბი ლის ში პარ ლა მენ ტის 
სპე ცი ა ლურ სე სი ა ზე დას წრე ბა იყო. სე სია ჩვენ პა ტივ სა ცე მად მო-
იწ ვი ეს, რა თა მოგ ვეს მი ნა ამ პარ ლა მენ ტში გა ერ თი ა ნე ბუ ლი რვა 
პარ ტი ის წარ მო მად გე ნელ თა მი სალ მე ბე ბი“.

მომ დევ ნო დღე ებ ში სტუმ რებს ქვე ყა ნა მო ა ტა რეს. სა რა ჰუ ის-
მან სის მო გო ნე ბე ბის მი ხედ ვით, „დე ლე გა ცია სა ა თო ბით მუ შა ობ და 
დი ლის 7-დან 2 სა ა თამ დე“. ეს არ იყო უმაქ ნი სი ლაყ ბო ბა. ჰუ ის მან-

5 საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მეთაურს პრეზიდენტის 
სტატუსი არ ჰქონია. იგი მთავრობის თავმჯდომარედ იწოდებოდა 
(რედაქტორის შენიშვნა).
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სი ქარ თვე ლებს ბელ გი ელ მუ შებ თან ურ თი ერ თო ბის გა საღ რმა ვებ-
ლად კონ კრე ტულ ნა ბი ჯებს სთა ვა ზობ და. „ჰუ ის მან სის გეგ მე ბი, 
რომ ლე ბიც ბელ გი ა- სა ქარ თვე ლოს ურ თი ერ თო ბა თა გამ ყა რე ბას 
ით ვა ლის წი ნებ და, ამ ბი ცი უ რი იყო, – წერ და სა რა ჰუ ის მან სი, – იგი 
აპი რებ და, მო ეგ ვა რე ბი ნა ქარ თუ ლი ხილ -ბოს ტნე უ ლის ბელ გი ა ში, 
კერ ძოდ, ან ტვერ პენ ში, იმ პორ ტის სა კითხ ი. კო ო პე რა ტი ვე ბი მას 
ბელ გი ელ მომ ხმა რებ ლებს მიჰ ყიდ დნენ. გაწ ვრთნი ლი ბელ გი ე ლი 
ტექ ნი კო სე ბი კი გა მოც დი ლე ბის გა სა ზი ა რებ ლად სა ქარ თვე ლო ში 
და უ ყოვ ნებ ლივ უნ და გა მო ეგ ზავ ნათ, რა თა წარ მო ე ბა და ტექ ნი კუ-
რი გა ნათ ლე ბა გა ე უმ ჯო ბე სე ბი ნათ“.

მაკ დო ნალ დმა აღ წე რა, თუ რო გორ მო ი ნა ხუ ლეს „კავ კა სი ის 
მთე ბის გუ ლი, მო უთ ვი ნი ე რე ბე ლი, მხი ა რუ ლი, კბი ლე ბამ დე შე ი ა-
რა ღე ბუ ლი მთი ე ლე ბით“, რომ ლე ბიც მო წი წე ბით უს მენ დნენ „მო-
ხუც მღვდელს ქარ ში ჩა მოღ ვენ თი ლი სან თლე ბის შუქ ზე, სა ნამ ის 
მო სალ მე ბას და ამ თავ რებ და და წარ მოთ ქვამ და – გა უ მარ ჯოს ინ-
ტერ ნა ცი ო ნალს!6

„უ ამ რა ვი სო ფე ლი მო ვი ნა ხუ ლეთ, – წერ და მაკ დო ნალ დი, – 
უამ რავ გლეხს შევ ხვდით, რომ ლებ საც ხან ღვი ნო მოჰ ქონ დათ, ხან 
პურ მა რი ლი. მათ გან არა ფე რი მსმე ნი ა, გარ და კმა ყო ფი ლე ბი სა და 
იმე დი სა“.

სტუ მარ თა გან რამ დე ნი მე ყვე ბო და, თუ რო გორ შეხ ვდნენ წარ-
ჩი ნე ბუ ლე ბი სო ცი ა ლურ დე მოკ რა ტი ულ რე ფორ მებს. „მე შევ ხვდი 
თა ვა დებს, რომ ლე ბიც ხა რობ დნენ სა მო ქა ლა ქო თა ნას წო რო ბით“ 
– იხ სე ნებს მაკ დო ნალ დი. ეთელ სნო უ დე ნი ესა უბ რა „მი წათ მფლო-
ბე ლებს, რომ ლებ მაც სი ხა რუ ლით მი ი ღეს ახა ლი სის ტე მა და დიდ-
გვა რო ვან ქალ ბა ტო ნებს, რომ ლე ბიც კმა ყო ფილ ნი იყ ვნენ ახ ლად 
მო პო ვე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი და მო უ კი დებ ლო ბით“. სა რა ჰუ ის მა ნი 
წერ და, რომ „მსხვი ლი მი წათ მფლო ბე ლე ბი ად ვი ლად თმობ დნენ 
სა კუთ რე ბას“. სა ქარ თვე ლო ში ჩა მო სულ დე ლე გა ტებს არ დახ ვედ-
რი ათ მწვა ვე კლა სობ რი ვი და პი რის პი რე ბა, რო მელ მაც 1917 წლის 
ბოლ შე ვი კუ რი გა დატ რი ა ლე ბის შემ დეგ რუ სე თი ორად გახ ლი ჩა. 

6 R. MacDonald, A Socialist State in the Caucasus. The Nation, October 16, 1920, 
pp. 64-66.
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სნო უ დე ნი გუ რი ა ში, და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში, მოგ ზა უ რო-
ბა საც აღ წერ და. აქ დე ლე გა ტე ბი ნოე ჟორ და ნი ას დე დას მოკ რძა-
ლე ბულ მა მა- პა პი სე ულ სახ ლში შეხ ვდნენ. „მას ად გი ლობ რი ვი ტან-
საც მე ლი ეც ვა, – იხ სე ნებ და ეთელ სნო უ დე ნი, – ამ ჩი ა, ხან დაზ-
მულ, სტუ მარ თმოყ ვა რე ქალს არ ეს მო და, თუ რას ნიშ ნავ და მი წის 
და ყო ფა, რა მაც მის საყ ვა რელ ვაჟს მა მუ ლის დი დი ნა წი ლი და ა-
კარ გვი ნა“. ჟორ და ნია „რბი ლად, მაგ რამ მტკი ცედ უხ სნი და, რომ 
აგ რა რუ ლი რე ფორ მა თა ნა ბა რია ყვე ლას თვის, მდიდ რი სა თუ ღა-
რი ბის თვის, ხო ლო მდი დარ მა უპო ვარს უნ და გა უ ნა წი ლოს“. 

„რა სა ცა გას ცემ, შე ნი ა“ – ეს იყო ქარ თველ სო ცი ა ლის ტთა 
პო ლი ტი კის უმ თავ რე სი დე ვი ზი, რო მე ლიც ახა ლი სა ზო გა დო ე ბის 
ხედ ვას გა მო ხა ტავ და. 

შემ დეგ ჟორ და ნი ებ მა სტუმ რე ბი ბაღ ში მი იწ ვი ეს და „ო ჯა ხუ რი 
სიწ მინ დე აჩ ვე ნეს, ად გი ლი, სა დაც ბავ შვი გა ნის ვე ნებ და. ეს ლა მა-
ზად მოვ ლი ლი ბაღ ჩა იყო, პა ტა რა ჩა მო საჯ დო მით, პი რით და სავ-
ლე თი სა კენ. თა ნაგ რძნო ბის ნიშ ნად, ყვე ლამ თა ვი და ხა რა“.

სა რა ჰუ ის მან სის მო გო ნე ბე ბი მთავ რდე ბა ამ „მო მა ჯა დო ე ბე ლი 
და ამა ღელ ვე ბე ლი მოგ ზა უ რო ბის“ უკა ნას კნე ლი დღის აღ წე რით, 
რო დე საც კა მილ ჰუ ის მანს სთხო ვეს, კრი ტი კუ ლი გა მო სამ შვი დო-
ბე ბე ლი სიტყ ვა ეთ ქვა. იდე ო ლო გი უ რი თვალ საზ რი სით, სა მუ შაო 
აშ კა რად ბევ რი იყო, რად გან წარ მოთ ქმუ ლი სიტყ ვა და ახ ლო ე ბით 
ამ გვა რად ჟღერ და: „თქვენ ბევრს მი აღ წი ეთ, მაგ რამ ახ ლა შრო მაც 
უნ და ის წავ ლოთ. რვა სა ა თი ა ნი სა მუ შაო დღე უკ ვე შე მო ღე ბუ ლია 
და ამი ე რი დან შრო მას დღე ში მარ თლაც რვა სა ა თი უნ და და უთ-
მოთ! წარ მო ე ბა მზარ დი უნ და იყოს და უნარ -ჩვე ვა თა გა უმ ჯო ბე-
სე ბა შე საძ ლებ ლო ბას მოგ ცემთ, უახ ლო ეს მო მა ვალ ში სა მუ შაო სა-
ა თე ბი შე ამ ცი როთ“. 

შინ დაბ რუ ნე ბუ ლი სო ცი ა ლის ტე ბის გა ნაცხ ა დე ბი, რომ ლებ-
საც ისი ნი პრე სის თვის აკე თებ დნენ, სა ბედ ნი ე როდ, სხვაგ ვა რად 
ჟღერ და. მა გა ლი თად, ლონ დონ ში დაბ რუ ნე ბუ ლი ეთელ სნო უ დე-
ნი „ტა იმ სთან“ ინ ტერ ვი უ ში ცალ სა ხად პო ზი ტი უ რად აფა სებ და ვი-
ზიტს. იგი აღ ნიშ ნავ და: „სა ქარ თვე ლომ გა მო ი ა რა ომი თურ ქეთ თან, 
სომ ხეთ თან და ბოლ შე ვი კებ თან. ფა სე ბიც და გაც ვლი თი კურ სიც 
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მა ღა ლი ა, მაგ რამ ხალ ხი აღ სავ სეა იმე დი თა და მი ზან სწრაფ ვით. 
მათ ევ რო პა ში ყვე ლა ზე დახ ვე წი ლი სო ცი ა ლის ტუ რი მო დე ლი შექ-
მნეს“.

სნო უ დე ნიც და მაკ დო ნალ დიც ფა ბი ა ნუ რი სა ზო გა დო ე ბის აღ-
მას რუ ლე ბე ლი კო მი ტე ტის წევ რე ბი იყ ვნენ. ამი ტო მაც ძნე ლი ა, 
მათ მი ერ სო ცი ა ლის ტურ -დე მოკ რა ტი უ ლი სა ქარ თვე ლოს სა ქებ-
რად წარ მოთ ქმულ მა გა და ჭარ ბე ბულ მა ხოტ ბამ სიდ ნი და ბე ატ რის 
ვე ბე ბის, წამ ყვა ნი ფა ბი ა ნე ლე ბის, 1935 წელს გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი 
ავად სახ სე ნე ბე ლი წიგ ნი არ გაგ ვახ სე ნოს – „საბ ჭო თა კო მუ ნიზ მი: 
ახა ლი ცი ვი ლი ზა ცი ა“. ვე ბე ბი ტე რო რი სა და იძუ ლე ბი თი კო ლექ-
ტი ვი ზა ცი ის ზე ნიტ ში მყოფ სტა ლი ნუ რი რე ჟიმს უზა დო უტო პი ად 
მი იჩ ნევ დნენ. ბრი ტა ნელ მა ის ტო რი კოს მა ა. ჯ. პ. ტე ი ლორ მა მათ 
ათას გვერ დი ან ნაშ რომს სა მარ თლი ა ნად უწო და „რუ სე თის შე სა ხებ 
და წე რი ლი ყვე ლა ზე აღ მაშ ფო თე ბე ლი წიგ ნი“. გან სხვავ დე ბოდ ნენ 
კი მათ გან მაკ დო ნალ დი და სნო უ დე ნი? ისი ნიც ხომ ვარ დის ფე რად 
ხე დავ დნენ სა ქარ თვე ლოს.

რო გორც „ტა იმ სი“ იუწყ ე ბო და, დე ლე გა ცი ა ში სნო უ დე ნის 
ყოფ ნის ერ თ-ერ თი მი ზა ნი ბოლ შე ვი კურ რუ სეთ სა და სა ქარ თვე-
ლო ში მი ღე ბუ ლის შთა ბეჭ დი ლე ბე ბის შე და რე ბა იყო. „მე მა შინ ვე 
და ვი ნა ხე გა მა ოგ ნე ბე ლი გან სხვა ვე ბა ქარ თვე ლებ სა და რუ სებს 
შო რის, – აღ ნიშ ნავ და იგი, – გა უ თა ვე ბე ლი გა ჭირ ვე ბა რუ სეთ ში 
აუ ტა ნე ლი იყო. ქარ თვე ლე ბი გა ცი ლე ბით უკე თე გა მო ი ყუ რე ბოდ-
ნენ, ეტყ ო ბო დათ, რომ კარ გად იკ ვე ბე ბოდ ნენ, ტან საც მე ლიც უკე-
თე სი ეც ვათ და, რაც მთა ვა რი ა, ბედ ნი ე რე ბი იყ ვნენ. მათ სა ხე ზე არ 
იყო აღ ბეჭ დი ლი ტე რო რი. იქ არც დე მონ სტრა ცი ე ბი ეწყ ო ბო და და 
არც სამ ხედ რო წეს რი გი ბა ტო ნობ და.

ქა ლა ქებ სა და სოფ ლებ ში მოგ ზა უ რო ბი სას ყვე ლა, ვი საც ჩვენ 
ვი ზი ტის შე სა ხებ ამ ცნეს, მე გობ რუ ლი გან წყო ბით მო დი ო და ჩვენ-
თან შე სახ ვედ რად. ტრა დი ცი ის მი ხედ ვით, ძღვნად ღვი ნო, ხი ლი 
და პურ მა რი ლი მოჰ ქონ დათ. ისი ნი ჩვენ თვის ეროვ ნულ ცეკ ვებ საც 
ას რუ ლებ დნენ, მაგ რამ ყო ვე ლი ვე სპონ ტა ნუ რად და ბუ ნებ რი ვად 
ხდე ბო და“.

სნო უ დე ნის წიგ ნი „ბოლ შე ვი კურ რუ სეთ ში“ (Through Bolshevik 
Russia, London: Cassell and Company Ltd, 1920) 1920 წლის სექ ტემ ბერ-
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ში ავ ტო რის სა ქარ თვე ლო ში ყოფ ნი სას და ი ბეჭ და. ამ წიგ ნში სა ქარ-
თვე ლო ნახ სე ნე ბიც არ არის. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სნო უ დე ნი 
ბოლ შე ვი კებს აკ რი ტი კებს, კრი ტი კა თავ შე კა ვე ბუ ლი ა. სნო უ დენს 
მარ თლაც არ მოს წონს ჩე კა (საბ ჭო თა სა ი დუმ ლო პო ლი ცი ა), მაგ-
რამ ის უდი დეს პა ტივს სცემს ბოლ შე ვიკ პო ლი ტი კო სებ სა და მათ 
მიზ ნებს. 

იგი აღ წერს მი ღე ბებს, სა ორ კეს ტრო გა მოს ვლებს, სიმ ღე რებ-
სა და უსას რუ ლო სიტყ ვებს რუ სეთ ში, თუმ ცა ინ დობს მკითხ ველს 
და არ ახ სე ნებს ადა მი ა ნებს, რომ ლებ საც აი ძუ ლებ დნენ დას წრე-
ბას, გან სხვა ვე ბით სა ქარ თვე ლო სა გან, სა დაც სა ზო გა დო ე ბა ნე ბა-
ყოფ ლო ბით მო დი ო და. რო გორც ჩანს, მო გო ნე ბე ბი გამ წა რე ბულ, 
დამ შე ულ რუ სებ ზე, რომ ლებ საც უცხ ო ე ლი დე ლე გა ტე ბის მას პინ-
ძლო ბას აი ძუ ლებ დნენ, მხო ლოდ სა ქარ თვე ლო ში ვი ზი ტი სას ამო-
ტივ ტივ და, სა დაც სნო უ დენ მა ჭეშ მა რი ტი სტუ მარ თმოყ ვა რე ო ბა 
იხი ლა.

წიგ ნში სნო უ დე ნი თა ნა უგ რძნობს მენ შე ვი კებ საც, რომ ლე ბიც 
რუ სეთ ში მი სი ვი ზი ტი სას არ ჩევ ნებს იგებ დნენ (ვიდ რე ეს პარ ტია 
არ აიკ რძა ლა), თუმ ცა იგი მენ შე ვიზ მის სა კითხ ებ ში გათ ვით ცნო ბი-
ე რე ბუ ლი არ გახ ლდათ. სნო უ დე ნი ყვე ბა ცნო ბილ ამ ბავს ვიკ ტორ 
ჩერ ნოვ ზე, ანო ნიმ სა და არა ლე გალ ზე, რო მე ლიც უცა ბე დად ერ თ-
ერთ სა ჯა რო შეხ ვედ რა ზე გა მოჩ ნდა და მას მენ შე ვი კად მო იხ სე ნი-
ებს, რაც ამ წიგ ნში დაშ ვე ბუ ლი იშ ვი ა თი უხე ში შეც დო მა ა. ჩერ ნო ვი 
მენ შე ვი კი არა სო დეს ყო ფი ლა, ის ნა როდ ნი კუ ლი სო ცი ა ლის ტ-რე-
ვო ლუ ცი უ რი პარ ტი ის და მა არ სე ბე ლი იყო.

რამ სეი მაკ დო ნალდს „მან ჩეს ტერ გარ დი ა ნი“ სა ქარ თვე ლო დან 
დაბ რუ ნე ბის თა ნა ვე გა ე სა უბ რა.7 სა გა ზე თო ინ ფორ მა ცი ით, ლე ი-
ბო რის ტი ლი დე რი სა ქარ თვე ლოს აღ წერ და, რო გორც „სო ცი ა ლის-
ტურ რე ჟიმ ში მცხოვ რებ ბედ ნი ერ ქვე ყა ნას“. მაკ დო ნალ დი ყვე ბო-
და, რომ „აღ ფრთო ვა ნე ბუ ლია სა ქარ თვე ლო ში ვი ზი ტით. ეს მშვე-
ნი ე რი, პა ტა რა ქვე ყა ნა ა, სულ რა ღაც ოთხი მი ლი ო ნი მო სახ ლით, 
რო მელ საც დი დი მო მა ვა ლი აქვს. სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კა სო-
ცი ა ლის ტუ რია და, რო გორც ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გე ნელ მა 

7 Manchester Guardian, “A promising Russian border state”, October 12, 1920, p. 8.
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უთხ რა, მთავ რო ბის მი ზა ნია მი სი ორ გა ნი ზე ბა და მო უ კი დე ბე ლი 
ლე ი ბო რის ტუ ლი პარ ტი ის კვა ლო ბა ზე“.

მაკ დო ნალ დმა აღ წე რა, რაც ნა ხა სა ქარ თვე ლო ში. იგი ამ ბობ-
და, რომ „მი წათ მოწყ ო ბა აქ თით ქმის ისე თი ა, რო გო რიც ბოლ შე-
ვი კურ რუ სეთ ში. იჯა რით აღე ბუ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბა მცი რეა და 
გლე ხე ბის მფლო ბე ლო ბა ში რჩე ბა, თუ მას თა ვად ვე ამუ შა ვე ბენ“. 
საბ ჭო თა რუ სეთ თან სამ შვი დო ბო ხელ შეკ რუ ლე ბა ზე სა უბ რი სას 
იგი აღ ნიშ ნავ და, რომ „ქარ თვე ლებ ში გა მოკ ვე თი ლია ან ტი ბოლ შე-
ვი კუ რი და ან ტი რუ სუ ლი გან წყო ბა, მაგ რამ შე იმ ჩნე ვა ბოლ შე ვი კუ-
რი პრო პა გან და, რო მე ლიც არა ფერს აფუ ჭებს, რად გან იმავ დრო უ-
ლად აზ რის თა ვი სუფ ლე ბაც არ სე ბობს“. 

გა ზეთ მა და ბეჭ და ქარ თუ ლი ეკო ნო მი კის მაკ დო ნალ დი სე უ ლი 
აღ წე რა: „უ დი დე სი ნახ ში რის მა ღა როს ... სა ხელ მწი ფო მარ თავს, 
მაგ რამ ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნი მარ გა ნე ცის მა ღა რო ე ბი კვლა ვაც 
კერ ძო მე სა კუთ რის ხელ ში ა. ტყე ე ბი სა ხელ მწი ფოს კუთ ვნი ლე ბა ა. 
მცი რე რა ო დე ნო ბის ფაბ რი კე ბის ნა წი ლი კერ ძო ა, მაგ რამ გა ნი ხი-
ლე ბა სამ თო მო პო ვე ბი თი და სხვა სა წარ მო ე ბის სო ცი ა ლი ზა ცი ის 
გეგ მე ბი. ბევ რი კეთ დე ბა კო ო პე რა ტი უ ლი წარ მო ე ბის წა სა ხა ლი-
სებ ლად და შედ გე ნი ლია გეგ მა თამ ბა ქოს წარ მო ე ბის თვის. ინ დუს-
ტრი ის ეს მი მარ თუ ლე ბა მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია მწარ მო ე ბელ თა 
ასო ცი ა ცი ის თვის. სა ქარ თვე ლო უაღ რე სად ნა ყო ფი ე რი ქვე ყა ნა ა. 
მი სი ღვი ნო უმაღ ლე სი ხა რის ხი სა ა. მთლი ა ნო ბა ში, ქვე ყა ნა მდი და-
რია და საკ ვე ბი უხ ვა და ა. რა თქმა უნ და ... სო ცი ა ლის ტუ რი რე ჟი-
მი მხო ლოდ საწყ ის სტა დი ა შია და მის გან ვი თა რე ბას საკ მაო დრო 
დას ჭირ დე ბა“. 

მაკ დო ნალდს მტკი ცედ სწამ და, რომ ამი ერ კავ კა სი ის სა მი რეს-
პუბ ლი კა ახალ ფე დე რა ცი ად უნ და გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ყო. სომ ხე თი 
ჯერ არ იყო ოკუ პი რე ბუ ლი წი თე ლი არ მი ის მი ერ. აზერ ბა ი ჯა ნი 
უკ ვე საბ ჭო ეთს ექ ვემ დე ბა რე ბო და, მაგ რამ მაკ დო ნალდს სჯე რო-
და, რომ აზერ ბა ი ჯა ნე ლე ბი, რომ ლე ბიც მტრე ბად აღიქ ვამ დნენ 
რუს ბოლ შე ვი კებს, „მათ თა ვი დან მო ი შო რებ დნენ“ და გზას გა უხ-
სნიდ ნენ სამ ქვე ყა ნას შო რის გა ნახ ლე ბულ თა ნამ შრომ ლო ბას.

სა ბო ლო ოდ, მაკ დო ნალ დმა აი ძუ ლა ბრი ტა ნე თის მთავ რო ბა, 
ეღი ა რე ბი ნათ სა ქარ თვე ლო. ის მე ტად კრი ტი კუ ლად აფა სებ და 
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ბრი ტა ნულ შე ხე დუ ლე ბებს. „ჩვენ ძა ლი ან ცუ დად მო ვე ქე ცით სა-
ქარ თვე ლოს, – ამ ბობ და იგი, – ჩვენ ვა ი ძუ ლებ დით ქვე ყა ნას, მხა რი 
და ე ჭი რა დე ნი კი ნი სათ ვის და რო დე საც მან უა რი გა ნაცხ ა და, ბრი-
ტა ნულ მა სარ დლო ბამ ქარ თვე ლებს მა თი ვე ია რა ღი ჩა მო არ თვა და 
გა დას ცა დე ნი კინს, რო მელ მაც ის სა ქარ თვე ლოს წი ნა აღ მდეგ გა-
მო ი ყე ნა“. მაკ დო ნალ დი აღ ნიშ ნავ და, რომ ქარ თვე ლებს ეში ნო დათ 
დე ნი კი ნის მომ ხრე თეთ რგვარ დი ე ლე ბის, რომ ლებ საც სამ ხრეთ 
რუ სეთ ში ბა რო ნი ვრან გე ლი მე თა უ რობ და და ისი ნი მზად იყ ვნენ, 
თა ვი და ეც ვათ აგ რე სი ი სა გან. 

დე ლე გა ცი ის ვი ზი ტით გა მოწ ვე ულ ენ თუ ზი აზმს თა ვად ქარ-
თველ თა შო რის ყვე ლა რო დი იზი ა რებ და. ერ თ-ერ თი, ვინც კრი-
ტი კულ მო საზ რე ბას გა მოთ ქვამ და, ზუ რაბ ავა ლიშ ვი ლი იყო, ქარ-
თვე ლი დიპ ლო მა ტი, რო მე ლიც მე ტად უნ დობ ლად უყუ რებ და სო-
ცი ალ -დე მო კა ტებს. ის დე ლე გა ცი ის ჩა მოს ვლას დრო ის კარ გვად 
მი იჩ ნევ და, სო ცი ა ლისტ სტუმ რებს აგ დე ბით მო იხ სე ნი ებ და და 
წერ და: „გა მო ჩე ნი ლი ევ რო პე ლი სო ცი ალ სტე ბი, მათ შო რის კი მე-
ო რე ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლის „სა მი ფრე ი ლი ნაც“ (მი სის კა უც კი, მი სის 
ვან დერ ველ დე და მი სის სნო უ დე ნი), ცნო ბის მოყ ვა რე ო ბით გას ცქე-
რი ან ლა მაზ სა ქარ თვე ლოს“.

ზუ რაბ ავა ლიშ ვი ლი აღ შფო თე ბუ ლი იყო იმი თაც, თუ რო გორ 
მას პინ ძლობ და სტუმ რებს სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა, რო მე ლიც ჩა-
მო სუ ლებს „იმ გვარ თა ნამ დე ბობ რივ პა ტივს მი ა გებ და, რო გორ საც 
სუ ლაც არ იყ ვნენ ჩვე ულ ნი“. მა შინ ეს სი მარ თლეს შე ე ფე რე ბო და, 
თუმ ცა ავა ლიშ ვილს არ შე ეძ ლო სცოდ ნო და, რომ დე ლე გატ თა გან 
ორი (მაკ დო ნალ დი და ჰუ ის მან სი) მოგ ვი ა ნე ბით სა კუ თარ ქვე ყა-
ნა ში პრე მი ერ -მი ნის ტრი გახ დე ბო და. მან დე ლე გა ცია „სრუ ლი ად 
უმ ნიშ ვნე ლოდ მი იჩ ნი ა. ის მხარ დამ ჭერ „და სავ ლურ დე მოკ რა ტი ებ-
ზე“ უდ როო და ფუჭ ილუ ზი ებს ქმნი და“. ავა ლიშ ვი ლი ამ ტკი ცებ და, 
რომ ქარ თვე ლი ხალ ხი ვერც კი ხვდე ბო და, „რა ო დენ დი დი მნიშ ვნე-
ლო ბა ჰქონ და სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბი სათ ვის 1920 წელს 
„მო კავ ში რე ძა ლე ბის უმაღ ლეს საბ ჭო სა“ და „ამ სტერ და მის ინ ტერ-
ნა ი ცო ნალს“.8

8 Z. Avalishvili, The Independence of Georgia in International Politics, 1918-1921, 
London, 1940, pp. 266-267.
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რით აიხ სნე ბა ქარ თვე ლი პო ლი ტი კუ რი ლი დე რე ბის ამ გვა რი 
აღ ფრთო ვა ნე ბა ამ ვი ზი ტით? უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ აღ ტა ცე ბა დე-
ლე გა ცი ის სა ქარ თვე ლო დან გამ გზავ რე ბის შემ დე გაც კარ გა ხანს 
გრძელ დე ბო და და მე რეც, რო დე საც ქვე ყა ნა რუ სებ მა და იპყ რეს. ნ. 
ჟორ და ნია და დევ ნი ლი ქარ თვე ლი ლი დე რე ბი წლე ბის გან მავ ლო-
ბა ში რე გუ ლა რუ ლად ეს წრე ბოდ ნენ სო ცი ა ლის ტურ კონ გრე სებს, 
რომ ლე ბიც თან და თან სულ უფ რო ნაკ ლე ბი ინ ტენ სი ვო ბით ტარ-
დე ბო და და იღებ დნენ რე ზო ლუ ცი ებს ქვეყ ნი დან რუ სუ ლი ძა ლე ბის 
გაყ ვა ნის თა ო ბა ზე.

შე საძ ლე ბე ლი ა, პა სუ ხი ამ კითხ ვა ზე ვი პო ვოთ კლა სი კუ რი 
მარ ქსიზ მის მსოფ ლმხედ ვე ლო ბა ში, რო მელ საც 1890-ი ა ნი წლე ბი-
დან იზი ა რებ დნენ ჟორ და ნია და მი სი თა ნა მო აზ რე ე ბი. მა თი აზ-
რით, რა თქმა უნ და, არ სე ბობ და ეროვ ნუ ლი მთავ რო ბე ბი და ტრა-
დი ცი უ ლი დიპ ლო მა ტი ა, მაგ რამ სო ცი ა ლუ რი კლა სი გა ცი ლე ბით 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო. ქარ თვე ლი დე მოკ რა ტე ბის აზ რით, ასე თი ვე 
მნიშ ვნე ლო ბის მსოფ ლიო ძა ლას მე ო რე ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი და მი სი 
შემ ცვლე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი წარ მო ად გენ დნენ.

თა ნა მედ რო ვე ის ტო რი კოს თა მსგავ სად, დიპ ლო მა ტი ზუ რაბ 
ავა ლიშ ვი ლის თვის ეს შე იძ ლე ბა აბ სურ დუ ლი ყო ფი ლი ყო, მაგ რამ 
იმ დროს ეს აბ სურ დად არ ით ვლე ბო და. სა ქარ თვე ლოს მი ერ და მო-
უ კი დებ ლო ბის გა მოცხ ა დე ბამ დე ათი წლით ად რე, 1907 წელს, მე ო-
რე ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლის შტუტ გარ ტის სა ხელ გან თქმულ კონ გრეს ზე 
900-მდე დე ლე გა ტი მთე ლი მსოფ ლი ო დან სე რი ო ზუ ლად ბჭობ და 
ლე ნი ნი სა და რო ზა ლუქ სემ ბურ გის თვალ საზ რის ზე, თუ რო გორ 
შე ეძ ლოთ სო ცი ა ლის ტურ პარ ტი ებს მსოფ ლიო ომის თა ვი დან აცი-
ლე ბა და, წა რუ მა ტებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში, კრი ზი სის გა მო ყე ნე ბით 
მსოფ ლიო კა პი ტა ლიზ მის და მარ ცხე ბა. 

ასე ხე დავ დნენ სო ცი ა ლის ტე ბი სა კუ თარ თავს, წარ მო ად გენ-
დნენ რა კა ცობ რი ო ბის უდი დეს უმ რავ ლე სო ბას და ამ გვა რად – ზე-
ძა ლას.

ასე თი რწმე ნა, ნა წი ლობ რივ, მო დი ო და მარ ქსის ტულ თე ო-
რი ი დან, რო მე ლიც უდი დეს მნიშ ვნე ლო ბას ანი ჭებ და კლა სობ რივ 
ბრძო ლას, თუმ ცა ამა ვე დროს ეყ რდნო ბო და იმ სო ცი ა ლის ტუ რი 
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პარ ტი ე ბის მიღ წე ვებ საც, რომ ლე ბიც შე უ ჩე რე ბე ლი მარ შით მი-
ი წევ დნენ წინ ძა ლა უფ ლე ბის კენ. მსოფ ლიო ომის დაწყ ე ბი სათ ვის 
ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლის ლი დე რი პარ ტი ა, გერ მა ნე ლი სო ცი ალ -დე მოკ-
რა ტე ბი, ქვე ყა ნა ში უკ ვე ხმა თა უმ რავ ლე სო ბას აგ რო ვებ დნენ. 

ამ მრწამ სმა გა უძ ლო ომ საც. მას იზი ა რებ დნენ, რო გორც გა-
მარ ჯვე ბუ ლი რუ სი ბოლ შე ვი კე ბი, ასე ვე მა თი მო ქიშ პე სო ცი ალ -
დე მოკ რა ტე ბი. ბოლ შე ვი კე ბის აზ რით, ის ევ რო პე ლი სო ცი ალ -დე-
მოკ რა ტი პო ლი ტი კო სე ბი, რომ ლებ საც ზ. ავა ლიშ ვი ლი „ა რაფ რად 
აგ დებ და“, სი ნამ დვი ლე ში, უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვან ნი იყ ვნენ. 

ლ. ტროც კიმ, სა მო ქა ლა ქო ომ ში გა მარ ჯვე ბუ ლი წი თე ლი არ-
მი ის სარ დალ მა, სა ქარ თვე ლო ში სა ერ თა შო რი სო სო ცი ა ლის ტუ რი 
დე ლე გა ცი ის ვი ზი ტის ფაქ ტი იმ დე ნად მნიშ ვნე ლოვ ნად მი იჩ ნი ა, 
რომ მას ინ გლი სურ ენა ზე და ბეჭ დი ლი წიგ ნი მი უძღ ვნა – „წი თელ სა 
და თეთრს შო რის“ (Between Red and White). ეს წიგ ნი იყო პა სუ ხი კა-
უც კის ნაშ რომ ზე, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლო დან გამ გზავ რე ბის შემ-
დეგ და ი წე რა. მო წი ნა ვე ბოლ შე ვი კე ბი კო მუ ნის ტუ რი ინ ტერ ნა ცი-
ო ნა ლი დან წლე ბის შემ დე გაც იგ ზავ ნე ბოდ ნენ ევ რო პა ში იმის გან-
სა ხილ ვე ლად, თუ რა მოხ და სა ქარ თვე ლო ში სო ცი ალ -დე მოკ რატ თა 
სტუმ რო ბი სას. 

მხო ლოდ ნ. ჟორ და ნია და მი სი მე გობ რე ბი რო დი ფიქ რობ დნენ, 
რომ მე ო რე ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი რა ღა ცას წარ მო ად გენ და, თუ კი ეს 
ილუ ზია იყო, ასე თი ვე ილუ ზი ის ტყვე ო ბა ში იყ ვნენ საბ ჭო თა ლი-
დე რე ბიც.

და ბო ლოს, ზ. ავა ლიშ ვი ლის მსგავ სი ჩვე უ ლებ რი ვი დიპ ლო მა-
ტე ბის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ალ ტერ ნა ტი უ ლი სტრა ტე გი ა, მი-
ეღ წი ათ აღი ა რე ბის თვის „რე ა ლურ“ სა ხელ მწი ფო თა, თუნ დაც საფ-
რან გე თი სა და იტა ლი ის, მხრი დან, არ ცთუ მე ტად წარ მა ტე ბუ ლი 
აღ მოჩ ნდა, ვიდ რე მცდე ლო ბა, გა მო ე ყე ნე ბი ნათ სა ერ თა შო რი სო 
სო ცი ა ლის ტუ რი მოძ რა ო ბა.


